KODAK EKTRA viedtālruņa lietotāja
rokasgrāmata
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Lūdzu, izlasiet šo informāciju, pirms turpināt
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Lūdzu, rūpīgi izlasiet informāciju par piesardzības pasākumiem, lai apgūtu pareizu mobilā tālruņa lietošanu.
•

Nemēģiniet dauzīt, mētāt, mest zemē, saspiest, saliekt vai caurdurt savu mobilo tālruni.

•	Nelietojiet mobilo tālruni mitrā vidē, piemēram, vannas istabā. Nemērcējiet savu mobilo tālruni un nemazgājiet
to šķidrumā.
•	Neieslēdziet mobilo tālruni, ja ir aizliegta tālruņu lietošana vai tālrunis var izraisīt traucējumus vai bīstamu situāciju.
•

Neizmantojiet mobilo tālruni, vadot transportlīdzekli.

•	Slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs ievērojiet iekšējās kārtības noteikumus. Atrodoties medicīnisku ierīču
tuvumā, izslēdziet mobilo tālruni.
•

•	Nemēģiniet izjaukt mobilo tālruni vai tā piederumus. Tālruņa apkopi vai remontu ir atļauts veikt tikai kvalificētiem
speciālistiem.
Neievietojiet mobilo tālruni vai tā piederumus tilpnēs ar stipru elektromagnētisko lauku.

•	Nenovietojiet mobilā tālruņa tuvumā magnētiskus datu nesējus. Tālruņa starojums var izdzēst tajos saglabāto
informāciju.
•	Neglabājiet tālruni vietās, kur ir augsta temperatūra un nelietojiet to vietās, kur atrodas viegli uzliesmojošas gāzes,
piemēram, degvielas uzpildes stacijās.
•	Glabājiet mobilo tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet bērniem izmantot savu
mobilo tālruni bez pieskatīšanas.
•

Izmantojiet tikai apstiprinātos akumulatorus un lādētājus.

•	Ievērojiet normatīvos aktus attiecībā uz bezvadu ierīču lietošanu. Bezvadu ierīces lietošanas laikā ievērojiet citu
personu privātumu un juridiskās tiesības.
•

Bullitt Mobile Ltd ir Kodak licences turētājs.
Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un Bullitt Group šīs zīmes
vienmēr lieto saskaņā ar licenci. Visas pārējās trešo pušu preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem
īpašniekiem.
Nevienu šā dokumenta daļu nedrīkst nekādā veidā, ne ar kādiem līdzekļiem atveidot vai pārsūtīt bez Kodak rakstveidā
sniegtas piekrišanas.
Šajā rokasgrāmatā aprakstītais izstrādājums var ietvert ar autortiesībām aizsargātu programmatūru, kurai ir iespējami
licenču turētāji. Klientiem minēto Programmatūru vai Aparatūru nav atļauts nekādā veidā atveidot, izplatīt, modificēt,
dekompilēt, disasemblēt, atšifrēt, izvilkt no tās datus, veikt reverso inženieriju, iznomāt, piešķirt vai izsniegt apakšlicenci
citām personām, izņemot gadījumus, kad šādus ierobežojumus aizliedz piemērojamie tiesību akti vai minētās darbības
atļauj veikt attiecīgais autortiesību turētājs saskaņā ar licencēm.

PAZIŅOJUMS

Izslēdziet mobilo tālruni lidmašīnā. Tālrunis var izraisīt traucējumus lidmašīnas vadības aprīkojuma darbībā.

•	
Izslēdziet mobilo tālruni, atrodoties augstas precizitātes elektronisku ierīču tuvumā. Tālrunis var ietekmēt šo
ierīču veiktspēju.

•

JURIDISKAIS PAZIŅOJUMS

Nelietojiet mobilo tālruni lidmašīnās, slimnīcās, degvielas uzpildes stacijās vai automašīnu remontdarbnīcās.

Dažas šeit aprakstītās izstrādājuma un tā piederumu funkcijas ir atkarīgas no instalētās programmatūras, lokālo tīklu
iespējām un iestatījumiem, un pastāv iespēja, ka tās nevarēs aktivizēt vai tās būs ierobežojis mobilo sakaru tīkla operators
vai tīkla pakalpojumu sniedzējs. Tādējādi apraksti šajā dokumentā var precīzi neatbilst jūsu iegādātajam izstrādājumam
vai tā piederumiem.
Ražotājs saglabā tiesības mainīt vai grozīt informāciju vai specifikācijas šajā rokasgrāmatā bez iepriekšēja paziņojuma
vai pienākuma.
Ražotājs neatbild par izstrādājumu, ko augšupielādējat vai lejupielādējat, izmantojot šo mobilo tālruni, tostarp teksta,
attēlu, mūzikas, filmu un neiebūvētas, ar autortiesībām aizsargātas programmatūras, likumību un kvalitāti. Par sekām,
kas radušās iepriekš minēto izstrādājumu instalēšanas vai lietošanas rezultātā, esat atbildīgs jūs pats.
Lai iegūtu visjaunāko šīs lietotāja rokasgrāmatas versiju, lūdzu, apmeklējiet: www.kodakphones.com

GARANTIJAS NEESAMĪBA
Šīs rokasgrāmatas saturs tiek nodrošināts “tāds, kāds tas ir”. Izņemot gadījumus, kad to paredz piemērojamie normatīvie
akti, attiecībā uz šīs rokasgrāmatas precizitāti, uzticamību vai saturu netiek sniegtas nekāda veida tiešas vai netiešas
garantijas, tostarp netiešas garantijas par piemērotību pārdošanai un atbilstību noteiktam mērķim.
Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, ražotājs nekādā gadījumā neatbild par tīšiem, nejaušiem, netiešiem vai
izrietošiem zaudējumiem vai zaudētu peļņu, uzņēmējdarbību, ieņēmumiem, datiem, nemateriālām vērtībām vai
gaidāmiem ietaupījumiem.

•	Pacientiem, kuriem ir medicīniskais (sirds, insulīna utt.) implants, jātur mobilais tālrunis 15 cm attālumā no implanta
un zvana laikā jātur tālrunis no implanta pretējā ķermeņa pusē.

IMPORTĒŠANAS UN EKSPORTĒŠANAS NOTEIKUMI

•	Izmantojot USB kabeli, stingri jāievēro instrukcijas, kas sniegtas šajā rokasgrāmatā. Pretējā gadījumā var sabojāt
mobilo tālruni vai datoru.

Klientiem jāievēro visi piemērojamie eksportēšanas un importēšanas normatīvie akti un jāiegādājas visas nepieciešamās
valsts atļaujas un licences, lai eksportētu, reeksportētu vai importētu šajā rokasgrāmatā minēto izstrādājumu, tostarp
tajā iekļauto programmatūru un tehniskos datus.
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2. KODAK EKTRA VIEDTĀLRUNIS

1. IEVADS
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Paldies, ka iegādājāties Kodak Ektra viedtālruni un laipni lūgti
jaunā viedtālruņu fotogrāfijas pasaulē!
Izvēloties Ektra viedtālruni jūs izvēlaties atgūt radošo kontroli pār savām fotogrāfijām. Tā ir unikāla viedtālruņa kameras
lietošanas pieredze, kas līdzinās digitālo spoguļkameru lietošanai, taču vienlaikus nodrošina atvieglotu izmantošanu,
pateicoties unikālai programmatūrai un iespaidīgai objektīva mehānikai. Lietojot to, ik uz soļa ir jūtama Kodak inženieru
un mūsu fotogrāfijas vēstnešu attēlveidošanas pieredze.
Šajā lietotāja rokasgrāmatā mēs jūs iepazīstināsim ar vissīkākajām Ektra viedtālruņa lietošanas niansēm, lai jūsu rīcībā
būtu visi nepieciešamie rīki un zināšanas tajā brīdī, kad ir iespēja uzņemt perfektu kadru. Mēs jums piedāvājam intuitīvu
un īpašu iebūvēto kameras lietotni, gudru attēlu rediģēšanas programmatūru un spēju drukāt attēlus tiešā veidā no
viedtālruņa, un mēs ceram, ka izbaudīsit šo pilnīgi jauno fotografēšanas pieredzi.

6

6. Kameras slēdža poga
7. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
8.	Skaļuma palielināšanas/
samazināšanas pogas
9. Gaismas diožu zibspuldze
10. 21 MP kamera

3. TAUSTIŅU FUNKCIJAS
Ieslēgšanas/
izslēgšanas poga

Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu. Nospiediet un turiet, lai atvērtu opciju izvēlni.
Nospiediet, lai bloķētu vai atmodinātu ekrānu, kad mobilais tālrunis ir ieslēgts.

Sākuma poga

Nospiediet jebkurā laikā, lai skatītu sākuma ekrānu. Nospiežot sākuma pogu un turot,
tiks palaista Google meklēšana.

Nesen izmantoto
lietotņu poga

Nospiediet, lai skatītu pašreiz atvērto lietotņu sarakstu.

Atgriešanās poga

Nospiediet, lai atvērtu iepriekšējo ekrānu, kurā strādājāt. Izmantojiet arī, lai aizvērtu
ekrāna tastatūru.

Skaļuma poga

Skaļums: spiediet skaļuma palielināšanas pogu (+), lai palielinātu skaļumu, vai skaļuma
samazināšanas pogu (–), lai samazinātu skaļumu.
Lai izveidotu ekrānuzņēmumu, vienlaikus nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas
un skaļuma samazināšanas pogas.

Kameras slēdža
poga

Kad ir atvērta kameras lietotne, spiediet kameras slēdža pogu, lai nekavējoties uzņemtu
fotoattēlus. Kad uzņemat fotoattēlu, nospiediet līdz pusei, lai fokusētu attēlu, un
nospiediet līdz galam, lai fotografētu. Lai nekavējoties palaistu Ektra kameru un tādējādi
nodrošinātu tai ātru piekļuvi, nospiediet kameras slēdža pogu divreiz.

Neaizmirstiet dalīties ar mums savos labākajos darbos. Neaprobežojieties ar fotografēšanu. Radiet!

		 Facebook.com/kodakphones
		
		 @kodakphones
		
		 @kodakphones

SIM/SD slots
Priekšējā kamera
Austiņu kontaktligzda
Izvēlnes taustiņi
Siksniņas stiprinājuma vieta
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4. SIM KARTES IEVIETOŠANA
1.	Lai ievietotu nano SIM karti, izmantojiet
komplektācijā iekļauto rīku. Ar to var atvērt SIM
kartes un microSD™ kartes slotu.

6. AKUMULATORA UZLĀDE

2.	Ievietojiet nano SIM karti paliktnī, kā
parādīts attēlā:

Kodak Ektra viedtālrunī ir iebūvēts akumulators. Lai uzlādētu
akumulatoru:
1. Pievienojiet lādētājam mobilā tālruņa komplektācijā iekļauto
USB kabeli.
Piezīme. Izmantojiet tikai Kodak apstiprinātus lādētājus un
kabeļus. Kodak Ektra viedtālrunis izmanto USB 3.0 kabeļus un
savienotājus. Neapstiprinātas iekārtas var sabojāt ierīci.
2. Pievienojiet tālruņa USB portam USB 3.0 kabeli.
Piezīme. USB 3.0 kabeļa orientācija nav tik kritiski svarīga
kā USB 2.0 uzlādes kabeļiem. Pievienojot USB kabeli, nepielietojiet pārmērīgi lielu spēku. Mēģinot nepareizi ievietot
savienotāju, var izraisīt bojājumu.
Piezīme. Šādu bojājumu garantija nesedz.
3.	
Pievienojiet USB kabeli atbilstošajai maiņstrāvas kontaktdakšai un drošā veidā pievienojiet to elektriskās
strāvas avotam.

3. Ievietojiet atpakaļ SIM karti un microSD
kartes paliktni.

5. ATMIŅAS KARTES IEVIETOŠANA

4.	Lai ierīci pirmoreiz varētu lietot, tā būs jāuzlādē. Kad uzlāde ir pabeigta, atbloķētā ekrānā ir redzams vārds “Uzlādēts”
vai akumulatora ikonas vietā (augšējā labajā stūrī) ir redzama norāde “100%”. Atvienojiet savienotāju no ierīces un
pēc tam izņemiet sienas lādētāju no kontaktligzdas.

Svarīga informācija par akumulatoru
1.	Lai ievietotu microSD karti, izmantojiet
komplektācijā iekļauto rīku. Ar to var atvērt SIM
kartes un microSD kartes slotu.

2. Ievietojiet atmiņas karti ligzdā, kā parādīts attēlā:

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, uzlādes ikona var parādīties tikai pēc dažām minūtēm.
Ja akumulators ilgstoši nav lietots, pastāv iespēja, ka jums neizdosies ieslēgt mobilo tālruni uzreiz pēc akumulatora
uzlādes sākšanas. Vispirms ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties, neieslēdzot tālruni, un tikai pēc tam
mēģiniet ieslēgt tālruni. Iespējams, šajā laikā ekrānā nebūs redzama uzlādes animācija.
Akumulatora uzlādei nepieciešamais laiks ir atkarīgs no apkārtējās temperatūras un akumulatora kalpošanas laika.
Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tālrunis atskaņo brīdinājumu un parāda aicinājumu to uzlādēt. Kad akumulators
ir gandrīz izlādējies, tālrunis automātiski izslēdzas.

7. MOBILĀ TĀLRUŅA IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA
7.1		
3. Ievietojiet atpakaļ SIM karti un microSD
kartes paliktni.

Mobilā tālruņa ieslēgšana

1. Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
2. Pirmajā tālruņa ieslēgšanas reizē jūs redzēsit sveiciena ekrānu. Izvēlieties nepieciešamo valodu un pieskarieties pie
startēšanas ikonas, lai pārietu pie iestatīšanas.
Piezīme. Ja SIM kartei ir aktivizēta aizsardzība ar personas identifikācijas numuru (PIN), pirms sveiciena ekrāna
parādīšanas jums tiks prasīts ievadīt PIN. Lai pabeigtu iestatīšanas procesu, nepieciešams Wi-Fi vai datu savienojums.
Tagad jums tiks piedāvāts pierakstīties esošajā Google kontā vai izveidot jaunu kontu un pabeigt iestatīšanas procesu.
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Piezīme. Konta iestatīšanas procesu var izlaist un veikt to citreiz. Lai jūs savā ierīcē varētu izmantot dažus Google
piedāvātos pakalpojumus, ir nepieciešams Google konts.
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7.2

Mobilā tālruņa izslēgšana

1. Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai atvērtu tālruņa opciju izvēlni.
2. Pieskarieties vienumam “Izslēgt”.

8. SĀKUMA EKRĀNA IEPAZĪŠANA
Pēc pierakstīšanās vai tālruņa ieslēgšanas tiek atvērts sākuma ekrāns. Sākuma ekrāns ir sākumpunkts, no kura var piekļūt
visām tālruņa funkcijām. Šeit ir redzamas lietojumprogrammu ikonas, logrīki, saīsnes un citi līdzekļi. Sākuma ekrānu var
pielāgot, iestatot citu fona tapeti un rādot tajā elementus jums tīkamā veidā.
		
Sākuma ekrānā atrodas palaidēja ikona. Pieskarieties tai, lai skatītu un palaistu instalētās lietojumprogrammas
		 (lietotnes).
Piezīme. Ilgi spiežot tukšā vietā sākuma ekrānā, tiks palaista saīsne fona tapešu, logrīku un iestatījumu izvēlei.

9. SKĀRIENEKRĀNA LIETOŠANA
9.1

Darbības skārienekrānā

Pieskāriens: izmantojiet pirksta galu, lai izvēlētos vienumu, apstiprinātu izvēli vai startētu lietojumprogrammu.
Pieskāriens un turēšana: pieskarieties vienumam ar pirksta galu un turpiniet spiest, līdz mobilais tālrunis reaģē.
Piemēram, lai atvērtu aktīvā ekrāna opciju izvēlni, pieskarieties ekrānam un neatlaidiet pirkstu, līdz tiek atvērta izvēlne.
Pavilkšanas žests: vertikāli vai horizontāli velciet ar pirkstu pāri ekrānam. Piemēram, pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai
galerijā pārslēgtos starp fotoattēliem.
Vilkšana: pieskarieties vajadzīgajam vienumam ar pirkstu un turiet. Velciet vienumu uz jebkuru ekrāna vietu. Ikonu var
vilkt, lai to pārvietotu vai dzēstu.

9.2

Mobilā tālruņa displeja pagriešana

Vairākumam ekrānu, pagriežot tālruni no portreta stāvokļa uz ainavas stāvokli un pretēji, tiek pagriezta arī orientācija. Šo
līdzekli var atspējot izvēlnē Iestatījumi (displeja sadaļā).

10. EKRĀNA BLOĶĒŠANA UN ATBLOĶĒŠANA
10.1

Ekrāna bloķēšana

Kad mobilais tālrunis ir ieslēgts, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai bloķētu ekrānu. Kad ekrāns ir bloķēts,
joprojām var saņemt ziņas un zvanus.
Ja mobilo tālruni kādu laiku neaiztiek, ekrāns bloķējas automātiski.
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10.2

Ekrāna atbloķēšana

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai atmodinātu ekrānu. Pēc tam velciet slēdzenes ikonu
uz ekrāna vidu,
lai atbloķētu.
Lai tiešā veidā piekļūtu funkcijai Kamera no bloķētā ekrāna, velciet kameras ikonu
pa kreisi — tiks palaista
lietotne Kamera.
Lai tiešā veidā piekļūtu pakalpojumam “Google balss meklēšana™” no bloķēta ekrāna, velciet Google balss meklēšanas
ikonu
pa labi. Tiks palaists pakalpojums “Google balss meklēšana”.
Piezīme. Ja esat iestatījis ekrāna bloķēšanu, tiks parādīts aicinājums atbloķēt ekrānu.

11. NUMURU SASTĀDĪŠANA
11.1

Vietējo zvanu veikšana

Izmantot ciparu taustiņus, lai ievadītu numuru, un pēc tam nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai veiktu zvanu. Varat ievadīt
vietējos numurus šādā secībā:
rajona kods, tālruņa numurs, zvanīšanas taustiņš.

11.2

Starptautisko zvanu veikšana

Lai veiktu starptautiskos zvanus, vispirms ir jāveic ilgs skāriens taustiņam 0, līdz ekrānā tiek parādīts starptautisko zvanu
prefikss “+”. Tas ļaus veikt starptautisku zvanu uz jebkuru valsti neatkarīgi no starptautiskā zvana prefiksa.
Varat ievadīt starptautiskos numurus šādā secībā:
+ valsts kods, rajona kods, tālruņa numurs, zvanīšanas taustiņš.
Kad ir ievadīts prefikss, ievadiet valsts kodu un pilno numuru, uz kuru vēlaties piezvanīt.

11.3

Ārkārtas izsaukumi

Kad atrodaties tīkla zonā (to var redzēt pēc tīkla stipruma indikatora, kas atrodas mobilā tālruņa ekrāna kreisajā augšējā
stūrī), varat veikt ārkārtas zvanus pat tad, ja jums nav SIM kartes.

12. IZVĒLNES DARBĪBU APRAKSTS
Tālāk ir uzskaitītas visas mobilajā tālrunī pieejamās funkciju opcijas ar īsiem aprakstiem.
Lai izmantotu Gmail, Google Play filmas un piekļūtu pilnai funkcionalitātei, ko piedāvā pārējās Google lietotnes,
ir jāpierakstās Google kontā. Lai varētu lejupielādēt lietojumprogrammas no Google Play veikala, jums arī tiks lūgts
pierakstīties savā Google kontā.
Piezīme. Ja jūsu tālrunī nebūs SIM kartes, jūs nevarēsit izveidot savienojumu ar mobilajiem tīkliem un izmantot balss un
datu pakalpojumus, taču jūs varēsit izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lai pierakstītos savā Google kontā, un izmantot
visas tālruņa funkcijas, izņemot zvanīšanu.
Pirmoreiz startējot tālruni, kurā nav ievietota SIM karte, jums tiks prasīts pieskarties pie “Izveidot savienojumu ar
Wi-Fi” (nevis “mobilais tīkls”) un izpildīt ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatītu tālruni. Ja jums jau ir Google konts,
pieskarieties pie “Pierakstīties” un ievadiet savu lietotājvārdu un paroli.
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12.1

Maksājumu pakalpojums Android Pay™

Lietotnes Kodak kamera atvēršana:
Lai atvērtu lietojumprogrammu, veiciet kādu no šīm darbībām:

Maksājumu pakalpojums Android Pay ir ļoti ērts mobilo maksājumu līdzeklis. Varat pievienot esošu bankas karti savam
Google kontam, apstiprinot dažus datus, vai pievienot jaunu karti, kuras izdevējbanka atbalsta šo pakalpojumu. Lai
veiktu apmaksu, vienkārši atmodiniet tālruni no miega režīma un pieskarieties ar to veikalā, kas atbalsta šo pakalpojumu
(lietojumprogramma nav obligāti jāpalaiž).

•	Nospiediet Kodak kameras slēdža taustiņu

Maksājumu pakalpojuma Android Pay atvēršana:
Pieskarieties pie
> Android Pay
, lai atvērtu lietojumprogrammu.

Pieskarieties atgriešanās taustiņam
(divreiz) vai sākuma taustiņam , lai aizvērtu kameru.
Lietotnes Kamera priekšskatījuma ekrānā noklikšķiniet uz ikonas ekrāna augšmalā, lai iestatītu kameru. Pieskarieties
pie , lai mainītu iestatījumus “Opcija”, “Kamera” vai “Video”.

12.2

AVG Anti-Virus

Antivīrusu programmatūra ir reāllaika lietotne, kas pārrauga un skenē jūsu ierīci. Jūs varat pieskarties pie “MEKLĒT
TŪLĪT”, lai meklētu slēptus draudus.
Lietotnes AVG Anti-virus atvēršana:
Pieskarieties pie
> Anti-virus
, lai atvērtu lietojumprogrammu.

12.3

Dublējuma joslā varat izvēlēties lietojumprogrammu Personīgie dati, lai veiktu dublēšanu atmiņas kartē. Atjaunošanas
joslā atlasiet vajadzīgo failu, kas jāatgriež tālrunī.

12.4

, lai atvērtu lietojumprogrammu.

Google kalendārs™

Izmantojiet lietotni Google kalendārs, lai izveidotu un pārvaldītu pasākumus, sanāksmes un tikšanās. Atkarībā no jūsu
sinhronizācijas iestatījumiem kalendārs jūsu tālrunī var automātiski tikt sinhronizēts ar jūsu kalendāru, kuram piekļūstat
tīmeklī vai citās ierīcēs.

, lai atvērtu lietojumprogrammu. Pieskarieties pie

, lai piekļūtu dažādu

Piezīme. Ja izmantojat funkciju Kalendārs pirmo reizi, varat vairākkārt pavilkt ekrānu pa kreisi, lai ritinātu šīs funkcijas
līdzekļus. Pārskata pēdējā lapā (“Pasākumi no Gmail”) pieskarieties pie LABI.

12.6

Kamera

Kodak lietojumprogramma Kamera ir unikāla Ektra viedtālruņa lietotne, kas piedāvā plašu funkcionalitāti ar DSLR
kameru iedvesmotu lietotāja interfeisu, kas piedāvā labi pazīstamas funkcijas un lietošanas ērtumu gan fotografējot,
gan filmējot.
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, lai uzņemtu fotoattēlu, un apskatīt fotoattēlu, pieskaroties pēdējā uzņemtā fotoattēla sīktēlam.

Manuālajā režīmā varat ritināt specializētās funkcijas, lai veiktu pielāgošanu fotografēšanas brīdī un reāllaikā skatītu
izmaiņas. Izmantojiet skalu, lai ritinātu iestatījumus “Ekspozīcija”, “Ainas režīms”, “Baltā balanss”, “ISO”, “Slēdža ātrums”
un “Viedais aut.” Lietotnes Kamera iestatījumos var atlasīt arī šādas opcijas: “Seju noteikšana”, “Automātiska ainas
noteikšana”, “Faila formāts”, “Taimeris”, “Attēla lielums”, “Priekšskatījuma lielums”, “Sejas skaistuma režīms”.

12.7

Chrome™

•

Sākuma ekrānā pieskarieties pie Chrome

•

Lai atvērtu lietojumprogrammu, pieskarieties pie

12.8

.
> Chrome

.

Pulkstenis

Atveriet izvēlni. Varat apskatīt datumu un laiku vai to izmantot, lai norādītu iestatījumus “Modinātājs”, “Hronometrs”,
“Taimeris” vai “Pasaules pulkstenis”.

, lai atvērtu lietojumprogrammu.

Lietotnes Google kalendārs atvēršana:
Pieskarieties pie
> Google kalendārs
skatu un iestatījumu opcijām.

līdz pusei, lai fokusētu, un līdz galam, lai uzņemtu fotoattēlu. Varat arī

Lietotnes Chrome atvēršana:
Lai atvērtu lietojumprogrammu, veiciet kādu no šīm darbībām:

Izmantojiet kalkulatoru vienkāršu aritmētisku uzdevumu risināšanai, vai izmantojiet paplašinātās iespējas, lai risinātu
sarežģītākus vienādojumus.

12.5

pieskarties pie

.

Jūs varat palaist pārlūku, izmantojot šo funkciju, ja ir izveidots savienojums ar jūsu datu vai Wi-Fi pakalpojumu sniedzēju.

Kalkulators

Lietotnes Kalkulators atvēršana:
Pieskarieties pie
> Kalkulators

Sākuma ekrānā pieskarieties pie

Atlasiet video režīmu, izmantojot režīmu ritenīti video iestatījumu sadaļā, lai norādītu šādas opcijas: “Trokšņa
samazināšana”, “EIS”, “Mikrofons”, “Audio režīms”, “Video kvalitāte”.
Pieskarieties pie
, lai sāku ierakstīšanu; pieskarieties vēlreiz, lai apturētu ierakstīšanu. Pēc videoklipa ierakstīšanas
pieskarieties pēdējā uzņemtā videoklipa sīktēlam, lai to skatītos. Pieskarieties videoklipam, lai to atskaņotu.

Dublēšana un atjaunošana

Lietotnes Dublēšana un atjaunošana atvēršana:
Pieskarieties pie
> Dublēšana un atjaunošana

•

Lietotnes Modinātājs atvēršana:
Pieskarieties pie
> Pulkstenis
, lai izmantotu mobilā tālruņa modinātāju.
Modinātāja pievienošana:
1. Modinātāju saraksta ekrānā pieskarieties pie
2. Lai iestatītu modinātāju, rīkojieties šādi:

, lai pievienotu modinātāju.

•	Iestatiet stundas un minūtes, izvēloties attiecīgo lauku un pārvietojot rādītāju uz augšu vai uz leju. Kad nepieciešamais
laiks ir iestatīts, pieskarties pie “Labi”.
• Lai pievienotu modinātāja etiķeti, pieskarieties pie “Etiķete”. Ievadiet etiķetes tekstu, pēc tam pieskarieties pie “Labi”.
• Lai iestatītu atkārtošanas režīmu, pieskarieties pie “Atkārtot”. Pieskarieties vienai vai vairākām opcijām.
• Lai iestatītu zvana signālu, pieskarieties pie . Izvēlieties opciju, pēc tam pieskarieties pie “Labi”.
• Lai, skanot modinātāja signālam, tālrunis vibrētu, pieskarieties izvēles rūtiņai “Vibrācija”.
Piezīme. Pēc noklusējuma modinātājs tiek aktivizēts automātiski.
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12.9

12.11 Google disks™

Kontaktpersonas

Izmantojot lietojumprogrammu Kontaktpersonas, var saglabāt un pārvaldīt tādu informāciju kā kontaktpersonu tālruņu
numuri un adreses. Pieskarieties pie , lai iestatītu lietotnes Kontaktpersonas parādāmās funkcijas, “Importēt/eksportēt”,
“Grupas”, “Konti”, “Iestatījumi”.
Ja vēl neesat pievienojis nevienu kontaktpersonu, tiks parādīts ziņojums ar padomiem par to, kā sākt kontaktpersonu
pievienošanu jūsu ierīcei.
Lietotnes Kontaktpersonas atvēršana:
Pieskarieties pie
> Kontaktpersonas
. Tiks palaista cilne VISAS KONTAKTPERSONAS.
Visas jūsu kontaktpersonas tiks parādītas ritināmā sarakstā, kas ir sakārtots alfabētiskā secībā.

Google disks ir tiešsaistes mākoņa krātuves pakalpojums. Pierakstoties ar Google kontu, varat piekļūt 15 GB brīvas
vietas visiem saviem fotoattēliem un dokumentiem. Ja jums nepieciešams vairāk vietas, varat paplašināt savu plānu,
lai iekļautu vairāk krātuves vietas.
Lietotnes Disks atvēršana:
Pieskarieties pie
> Google disks

, lai atvērtu lietojumprogrammu.

12.12 File Commander
Varat izmantot lietotni File Commander, lai kārtotu failus atmiņas kartē vai savā Kodak viedtālrunī.

Kontaktpersonas pievienošana:
1. Kontaktpersonu sarakstā pieskarieties pie
, lai pievienotu jaunu kontaktpersonu.
2. Ievadiet kontaktpersonas vārdu un pēc tam norādiet sīkāku informāciju, piemēram, tālruņa numuru vai adresi.
3. Kad pabeigsit, pieskarieties pie “Pievienot jaunu kontaktpersonu”
, lai saglabātu kontaktinformāciju.
Kontaktpersonas pievienošana izlasei:
1. Pieskarieties kontaktpersonai, kuru vēlaties pievienot izlasei.
2. Pieskarieties pie
augšējā kreisajā stūrī, un ikona kļūs aizpildīta

.

Kontaktpersonas meklēšana:
1. Lai meklētu kontaktpersonu, sarakstā pieskarieties pie .
2.	Ievadiet meklējamās kontaktpersonas vārdu. Ievades laikā kontaktpersonas ar atbilstošu vārdu ir redzamas zem
meklēšanas lodziņa.
Kontaktpersonas rediģēšana:
Saglabāto kontaktpersonas informāciju vienmēr var mainīt.
1. Kontaktpersonu sarakstā pieskarieties kontaktpersonai, kuras datus vēlaties rediģēt.
2. Pieskarieties pie .
3.	Veiciet kontaktpersonas informācijai vēlamās izmaiņas un pēc tam pieskarieties pie “Rediģēt kontaktpersonu”. Lai
atceltu visas kontaktpersonas informācijai veiktās izmaiņas, pieskarieties atgriešanās pogai .
Saziņa ar kontaktpersonām:
Izmantojot cilni VISAS KONTAKTPERSONAS vai IZLASE, var ātri piezvanīt vai nosūtīt īsziņu (SMS) vai multiziņu (MMS)
uz kontaktpersonas noklusējuma tālruņa numuru. Varat arī atvērt detalizēto informāciju, lai skatītu sarakstu ar visiem
veidiem, kā ar šo kontaktpersonu var sazināties. Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā sazināties ar kontaktpersonu, izmantojot
kontaktpersonu sarakstu.
Sazināšanās ar kontaktpersonu notiek šādi:
1. Kontaktpersonu sarakstā pieskarieties kontaktpersonai, ar kuru vēlaties sazināties.
2. Kontaktpersonas detalizētās informācijas ekrānā var veikt kādu no šīm darbībām:
		
• pieskarties tālruņa numuram, lai zvanītu;
		
• pieskarties pie
, lai nosūtītu ziņu.

12.10 Lejupielādes
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12.13 Gmail™
Gmail ir Google tīmekļa e-pasta pakalpojums. Kad pirmoreiz iestatāt tālruni, varat konfigurēt to, lai izmantotu esošu
Gmail kontu, vai izveidot jaunu kontu. Pirmo reizi atverot lietojumprogrammu Gmail savā tālrunī, jūsu iesūtne tiks
automātiski sinhronizēta ar jūsu esošo Gmail kontu.
Lietotnes Gmail atvēršana:
Pieskarieties pie
> Gmail

, lai atvērtu lietojumprogrammu.

. Tiks parādīts iesūtnes e-pasta ziņojumu saraksts.

12.14 Google
Lai meklētu tīmeklī, varat izmantot Google meklēšanu. Šis pārlūks ir Chrome alternatīva.
Google lietotnes atvēršana:
Pieskarieties pie
> Google

, lai atvērtu lietojumprogrammu.

12.15 Google Hangouts
Varat izmantot saziņas platformu Google Hangouts, lai viegli kopīgotu saturu un sazinātos ar citiem cilvēkiem, izmantojot
tūlītējo ziņojumapmaiņu un videozvanu funkciju. Vienā Hangouts sesijā ir atļauts piedalīties līdz par 10 personām.
Lietotnes Google Hangouts atvēršana:
Pieskarieties pie
> Google Hangouts

, lai atvērtu lietojumprogrammu.

12.16 Lietotne Super 8
Uzņemiet veclaicīgā stilā ieturētus videoklipus un kopīgojiet tos, kā arī pievienojiet filmu graudainuma efektu, vinjetes
vai citus retro efektus iepriekš uzņemtiem videoklipiem, izmantojot videorakstītāja lietotni Kodak Ektra Super 8.
Lietotnes iSupr8 atvēršana:
Pieskarieties pie
> iSupr8

Paredzēta lejupielādētā satura attēlošanai.
Lietotnes Lejupielādes atvēršana:
Pieskarieties pie
> Lejupielādes

Lietotnes File Commander atvēršana:
Pieskarieties pie
> File Commander
, lai atvērtu lietojumprogrammu.

, lai atvērtu lietojumprogrammu.

12.17 Google Keep™
Google Keep ir mākonī pieejama piezīmju lietojumprogramma, kas ļauj viegli veidot rakstus, attēlus, balss piezīmes. Viss
šis saturs ir pieejams mākonī. Piesakieties, izmantojot savu Google kontu, lai piekļūtu personīgajām piezīmēm.
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Lietotnes Google Keep atvēršana:
> Google Keep
Pieskarieties pie

5. Ievadiet tematu.
Jūsu mobilais tālrunis tagad ir multiziņas režīmā.
un izvēlieties ziņai pievienojamā multivides faila veidu.
6. Pieskarieties
7. Kad pabeidzat, pieskarieties pie .

, lai atvērtu lietojumprogrammu.

12.18 Google Maps™
Google Maps piedāvā reāllaika navigāciju, informāciju par satiksmi un transporta kustības atjauninājumus ar detalizētu
atrašanās vietas informāciju un lejupielādējamām kartēm.
Atrašanās vietas funkcijas iespējošana:
Pirms atverat lietojumprogrammu Kartes, lai noteiktu savu atrašanās vietu vai meklētu interesantus objektus, jāiespējo
opcija “Atrašanās vieta” un jāiestata “Atrašanās vietas režīms”.
1.
2.
3.
4.

Pieskarieties pie
> Iestatījumi
Pieskarieties pie “Atrašanās vieta”.
Izvēlieties iestatījumam “Atrašanās vieta” vērtību “Ieslēgta”.
Pieskarieties pie “Režīms” un izvēlieties vajadzīgo opciju.

Piezīme. Lai izmantotu navigāciju, funkcijas “Režīms” iestatījumam jābūt “Augsta precizitāte” vai “Tikai ierīce”.
Lietotnes Google Maps atvēršana:
Pieskarieties pie
> Google Maps

Multiziņas atvēršana un skatīšana:
1. Ziņu sarakstā pieskarieties ziņu pavedienam, lai to atvērtu.
2. Pieskarieties multiziņai, lai to skatītu.
3. Pavelciet uz augšu vai uz leju, lai skatītu iepriekšējo vai nākamo slaidu.
Atbildēšana uz ziņu:
1. Ziņu sarakstā pieskarieties īsziņu vai multiziņu pavedienam, lai to atvērtu.
2. Lai veidotu ziņu, pieskarieties pie “Ievadiet īsziņu”.
3. Pieskarieties pie .
Lietotnes Ziņojumapmaiņa iestatījumu pielāgošana:
Ziņu sarakstā pieskarieties pie , izvēlieties opciju “Dzēst visus pavedienus” vai “Iestatījumi” vai iestatāmās ziņas.

12.20 OfficeSuite

, lai atvērtu lietojumprogrammu.

Piezīme. Kad lietojumprogrammu atver pirmo reizi, tiek parādīts sveiciena ekrāns. Pieskarieties pie PIEŅEMT UN
TURPINĀT, lai turpinātu, un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai konfigurētu sākotnējos iestatījumus.

Lietotne OfficeSuite ļauj viegli skatīt, rediģēt un veidot Word, Excel un PowerPoint dokumentus, pārveidot tos PDF failos
un pārvaldīt failus ar bagātīgas funkcionalitātes mobilā biroja risinājumu.

12.19 Ziņojumapmaiņa

Lietotnes OfficeSuite atvēršana:
Pieskarieties pie
> OfficeSuite

Lietojumprogramma Ziņojumapmaiņa ļauj apmainīties ar īsziņām (SMS) un multiziņām (MMS), sazinoties ar jebkuru
personu, kurai ir tālrunis ar SMS vai MMS funkcionalitāti.

12.21 Tālrunis

Lietotnes Ziņojumapmaiņa atvēršana:
Lai atvērtu lietojumprogrammu, veiciet kādu no šīm darbībām:
• Sākuma ekrānā pieskarieties pie
.
• Pieskarieties pie
> Ziņojumapmaiņa
.

Piezvanīt var dažādos veidos. Var sastādīt numuru, izvēlēties to kontaktpersonu sarakstā, tīmekļa lapā vai dokumentā,
kurā ir tālruņa numurs. Sarunas laikā jūs varat gan atbildēt uz ienākošajiem zvaniem, gan nosūtīt tos uz savu balss
pastkasti. Pastāv arī iespēja izveidot konferences zvanus ar vairākiem dalībniekiem.

Īsziņas izveide un sūtīšana:
Tiek atvērts logs Ziņojumapmaiņa, kurā var izveidot jaunu ziņu vai atvērt esošu ziņu pavedienu.
1.	Pieskarieties pie
, lai sāktu rakstīt jaunu īsziņu vai multiziņu, vai pieskarieties esošam ziņu pavedienam, lai to
atvērtu.
2.	Ievadiet tālruņa numuru laukā “Ievadiet vārdu vai numuru” vai pieskarieties pie
, lai pievienotu tālruņa numuru no
lietotnes Kontaktpersonas saraksta. Tālruņa numura ievades laikā tiek parādītas ievadei atbilstošas kontaktpersonas.
Varat pieskarties ieteiktā adresāta vārdam vai turpināt tālruņa numura ievadīšanu.
3. Lai sāktu ziņas ievadi, pieskarieties pie “Ievadiet īsziņu”.
	Ja ziņas rakstīšanas laikā pieskaras atgriešanās taustiņam, ziņa tiek saglabāta ziņu sarakstā kā melnraksts. Pieskarieties
ziņai, lai atsāktu tās izveidi.
4. Kad pabeigsit, pieskarieties .
Piezīme. Atbildes tiek parādītas logā. Kad apskatāt un nosūtāt papildu ziņas, tiek izveidots ziņu pavediens.
Multiziņas izveide un sūtīšana:
1. Ziņojumapmaiņas ekrānā pieskarieties pie
.
2.	Ievadiet tālruņa numuru laukā “Ievadiet vārdu vai numuru”, pieskarieties pie
lietotnes Kontaktpersonas saraksta.
3. Lai sāktu ziņas ievadi, pieskarieties pie “Ievadiet īsziņu”.
4. Pieskarieties pie > Pievienot tēmu, lai pievienotu ziņai tēmu.
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, lai pievienotu tālruņa numuru no

, lai atvērtu lietojumprogrammu.

Piezīme. Sazinieties ar savu mobilo sakaru tīkla operatoru, lai uzzinātu, vai tas atbalsta konferences zvanus, kā arī
dalībnieku skaitu, kas tajos var piedalīties.
Zvanīšanai var izmantot lietojumprogrammu Tālrunis, vai arī izvēlēties numuru izlasē
, zvanu žurnālā
vai lietotnē
Kontaktpersonas
.
Zvana laikā varat pieskarties sākuma taustiņam, lai atgrieztos sākuma ekrānā un izmantotu citas funkcijas. Lai atgrieztos
zvanīšanas ekrānā, velciet uz leju paziņojumu joslu un pieskarieties pie “Pašreizējais zvans”.
Zvanīšana, izmantojot numuru sastādītāju:
1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie . Pēc tam pieskarieties pie
, lai parādītu numuru sastādītāju.
Piezīme. Lietojumprogrammai Tālrunis var piekļūt arī, pieskaroties pie > Tālrunis .
2. Pieskarieties atbilstošajiem ciparu taustiņiem, lai ievadītu tālruņa numuru.
	Padoms. Mobilais tālrunis atbalsta viedās numuru sastādīšanas funkciju. Tas nozīmē, ka brīdī, kad pieskaraties
numura sastādītāja cipariem, tālrunis automātiski veic meklēšanu jūsu kontaktpersonu sarakstā un parāda atbilstošos
rezultātus pēc precizitātes.
Aizveriet tastatūru, lai skatītu vairāk iespējami atbilstošu rezultātu.
3. Pēc numura ievades vai kontaktpersonas izvēles pieskarieties pie
.
Zvanīšana no izlases:
Pieskarieties pie
> Tālrunis

> Izlase

. Pieskarieties kontaktpersonas vārdam, lai zvanītu.
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Zvanīšana, izmantojot zvanu žurnālu:
> Tālrunis
> Zvanu žurnāls . Tiks parādīts pēdējo zvanu saraksts. Ja nevarat atrast vajadzīgo
1.	Pieskarieties pie
kontaktpersonu, pieskarieties pie “Skatīt”, lai skatītu visu zvanu vēsturi.
2. Sarakstā pieskarieties kontaktpersonai un pieskarieties pie “Atzvanīt”, lai veiktu zvanu.
Zvanīšana, izmantojot lietotni Kontaktpersonas:
1. Pieskarieties pie
> Tālrunis
> Kontaktpersonas
.
Piezīme. Lietojumprogrammai Kontaktpersonas var piekļūt arī, pieskaroties pie > Kontaktpersonas
2. Sarakstā pieskarieties kontaktpersonai, kurai vēlaties piezvanīt.
3. Pieskarieties tālruņa numuram, lai zvanītu kontaktpersonai.

.

Pievienojiet fotoattēliem pēcapstrādi ar Snapseed:
Izmantojiet Ektra viedtālrunī iebūvēto redaktoru Snapseed, lai rediģētu un pārveidotu savus fotoattēlus ar pēcapstrādes
funkcijām.
•	Atlasiet lietotni Snapseed savā sākuma ekrānā vai pieskarieties savam pēdējam fotoattēlam kameras lietotnē un
, lai piekļūtu rediģēšanas komplektam.
izvēlieties Snapseed
• Pieskarieties pie
un atlasiet rīku, kas jums nepieciešams, lai veiktu pielāgojumus savam attēlam.
• 	Nospiediet
, lai apstiprinātu izmaiņas. Kad esat pabeidzis rediģēšanu, atlasiet SAGLABĀT, lai pievienotu rediģēto
attēlu savai galerijai, vai , lai to kopīgotu.

12.22 Google Photos™

Fotoattēlu kopīgošana sociālajā tīklā:
• 	Pieskarieties pie un kopīgojiet savus fotoattēlus, izmantojot Facebook, Twitter un Instagram. Lejupielādēt papildu
sociālo tīklu lietojumprogrammas, lai palielinātu pieejamo izvēli.

Skatiet un saglabājiet visus savus attēlus un videoklipus vienuviet.

12.23 Google Play filmas

Lietotnes Google fotogrāfijas atvēršana:
Pieskarieties pie
> Google fotogrāfijas

Straumējiet un lejupielādējiet filmas un TV seriālus, lai tos skatītos savā ierīcē.

, lai atvērtu lietojumprogrammu.

Attēla skatīšana:
1.	Pieskarieties attēlam, lai skatītu to pilnekrāna režīmā. Skatot attēlu pilnekrāna režīmā, pavelciet to pa kreisi vai pa labi,
lai skatītu iepriekšējo vai nākamo attēlu.
2.	Lai tuvinātu attēlu, atbīdiet divus pirkstus ekrāna vietā, kurā vēlaties tuvināt. Tuvinājuma režīmā pavelciet ar pirkstu
uz augšu vai uz leju un pa kreisi vai pa labi.
Videoklipa skatīšana:
Pieskarieties videoklipam, lai to atskaņotu.
Fotoattēlu rediģēšana un kopīgošana:
Fotoattēlu pārlūkošanas laikā kļūst pieejamas šādas opcijas:
• Kopīgot: pieskarieties pie un kopīgojiet fotoattēlus, izmantojot dažādas jūsu ierīcē pieejamas lietojumprogrammas.
• Rediģēt: pieskarieties pie
un rediģējiet fotoattēlus, izmantojot plašu pieejamo opciju klāstu.
• Informācija: pieskarieties pie , lai skatītu detalizētu informāciju par fotoattēliem.
• Dzēst: pieskarieties pie , lai dzēstu fotoattēlus, kas jums vairs nav vajadzīgi.

12.22.1

Lietotne Gallery

Skatiet, kopīgojiet un rediģējiet savus fotoattēlus lietotnē Gallery, lai izbaudīt pilnu Ektra tālruņa pieredzi. Atlasiet albumu
vai mapi un atskaņojiet tos kā slaidrādi vai izvēlieties vienumus, lai kopīgotu tos citās lietojumprogrammās.
Fotoattēlu atvēršana:
Pieskarieties pie
> Gallery
, lai atvērtu lietojumprogrammu, vai tiešā veidā piekļūstiet galerijai no kameras,
atlasot savu pēdējo fotoattēlu augšējā kreisajā stūrī un izvēloties “galeriju”. Galerijas lietojumprogramma klasificē jūsu
fotoattēlus un videoklipus pēc glabāšanas vietas, kā arī saglabā šos failus mapēs. Pieskarieties mapei, lai skatītu tajā
esošos fotoattēlus vai videoklipus.
Attēla skatīšana:
1.	Pieskarieties attēlam, lai skatītu to pilnekrāna režīmā. Skatot attēlu pilnekrāna režīmā, pavelciet attēlu pa kreisi vai pa
labi, lai redzētu iepriekšējo vai nākamo attēlu.
2.	Lai tuvinātu attēlu, atbīdiet divus pirkstus ekrāna vietā, kurā vēlaties tuvināt. Tuvinājuma režīmā pavelciet ar pirkstu
uz augšu vai uz leju un pa kreisi vai pa labi.
3. Informācija: pieskarieties pie , lai skatītu detalizētu informāciju par fotoattēliem.
4. Dzēst: pieskarieties pie , lai dzēstu fotoattēlus, kas jums vairs nav vajadzīgi.
Videoklipa skatīšana:
Pieskarieties videoklipam galerijā, lai atskaņotu pēdējo ierakstu.
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Lietotnes Play filmas atvēršana:
Pieskarieties pie
> Google Play filmas
redzamos norādījumus.

, lai atvērtu lietojumprogrammu. Lai iegādātos filmas, izpildiet ekrānā

12.24 Google Play mūzika
Varat pārsūtīt mūzikas failus no sava datora uz savu microSD karti vai iegādāties mūziku Play veikalā, lai to klausītos savā
mobilajā tālrunī.
Pakalpojuma Google Play mūzika atvēršana:
Pieskarieties pie
> Google Play mūzika
, lai atvērtu lietojumprogrammu. Pieskarieties dziesmai, kuru
vēlaties atskaņot.
Padoms. Kad klausāties mūziku, pieskarieties atgriešanās pogai , lai izmantotu citu lietojumprogrammu. Mūzikas
atskaņošana netiks pārtraukta. Lai atgrieztos pie mūzikas vadīklām, atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties dziesmai.

12.25 Google Play™ veikals
Google Play veikals nodrošina tiešu piekļuvi Google Android lietojumprogrammām un spēlēm, kuras var lejupielādēt
un instalēt tālrunī.
Lietotnes Play veikals atvēršana:
Pieskarieties pie
> Google Play veikals

, lai atvērtu lietojumprogrammu.

Pirmo reizi atverot lietotni Play veikals, tiek parādīta pārskata lapa. Lai turpinātu, pieskarieties pie “Sākt darbu” un izpildiet
ekrānā redzamos norādījumus.

12.26 Iestatījumi
12.26.1

Wi-Fi

Wi-Fi nodrošina bezvadu piekļuvi platjoslas internetam. Lai izmantotu Wi-Fi savā mobilajā tālrunī, ir nepieciešama pieeja
bezvadu piekļuves punktiem (tīklājiem). Šķēršļi, kas bloķē Wi-Fi signālu, samazina tā stiprumu.
Wi-Fi ieslēgšana:
1. Pieskarieties pie
> Iestatījumi
.
2. Sadaļā “Bezvadu sakari un tīkli” pieskarieties pie “Wi-Fi” un izvēlieties iestatījumu “Ieslēgts”.
Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu:
1. Kad opcija ir ieslēgta, pieskarieties pie “Wi-Fi”.
2. Tiks parādīts atrasto Wi-Fi tīklu saraksts. Pieskarieties Wi-Fi tīkla nosaukumam, lai izveidotu savienojumu ar tīklu.
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3.	Ja izvēlēsities atvērtu tīklu, savienojums ar to tiks izveidots automātiski. Ja izvēlēsities aizsargātu tīklu un pirmo reizi
veidosit savienojumu ar to, jums būs jāievada parole un pēc tam jāpieskaras pie “Izveidot savienojumu”.
Piezīme. Ja veidosit savienojumu ar aizsargātu bezvadu tīklu, kuru jau esat izmantojis, jums netiks prasīts vēlreiz ievadīt
paroli, ja vien neatjaunosit mobilajā tālrunī noklusējuma iestatījumus.

12.26.2

Bluetooth®

Jūsu mobilajam tālrunim ir funkcija Bluetooth, kas ļauj veidot bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm, lai
jūs varētu kopīgot failus ar saviem draugiem, runāt brīvroku režīmā (izmantojot Bluetooth austiņas) vai pat pārsūtīt
fotoattēlus no sava tālruņa uz datoru.
Ja izmantojat Bluetooth, neaizmirstiet, ka attālums līdz citām Bluetooth ierīcēm nedrīkst pārsniegt 10 metrus. Ņemiet
vērā, ka šķēršļi, piemēram, sienas vai citas elektroniskas ierīces, var radīt Bluetooth savienojuma traucējumus.

12.26.10

Ļauj skatīt lietotņu izmantoto atmiņu.

12.26.11

12.26.12

12.26.3

12.26.14

Piezīme. Mobilais tālrunis parāda datu plūsmu, kuru aprēķina pats tālrunis; rādītāji var atšķirties no operatora aprēķiniem,
un tie jāizmanto tikai kā atsauce.
Piezīme. Viesabonēšanas laikā — īpaši tad, kad izmantojat datu pakalpojumus, — iespējamas ievērojamas papildu
izmaksas. Par izmaksām un datu viesabonēšanas maksu vaicājiet savam tīkla pakalpojumu sniedzējam.

12.26.4

Vairāk

Sadaļā “Bezvadu savienojumi un tīkli” pieskarieties pie “Vairāk”, lai norādītu dažādus iestatījumus, piemēram, “Lidmašīnas
režīms”, “NFC”, “Piesaiste un portatīvais tīklājs”, “VPN”, “Mobilie tīkli”.

12.26.5

Displejs

Sadaļā “Ierīce” pieskarieties pie “Displejs”, lai norādītu tādus iestatījumus kā “ClearMotion™”, “MiraVision™”, “Spilgtuma
līmenis”, “Adaptīvais spilgtums”, “Fona tapete”, “Miegs”, “Ekrānsaudzētājs” un “Fontu lielums”.

12.26.6

Skaņa un paziņojumi

Mobilajā tālrunī jau sākotnēji ir ielādētas dažādas skaņu un paziņojumu opcijas. Sadaļā “Sākotnēji definēti profili”
izvēlieties dažādu ainu režīmus, lai aktivizētu un pielāgotu vēlamo profilu, piemēram, “Vispārīgs”, “Klusums”, “Sapulce”,
“Ārā”. Sadaļā “Paziņojumi un citi” iestatiet vērtību “Paziņojumi”, “Netraucēt”, “Piekļuve režīmam Netraucēt” vai
“Skaņas uzlabošana”.

12.26.7

Lietotnes

Lai skatītu instalētās lietotnes, sākuma ekrānā pieskarieties pie > Iestatījumi
Ekrānā “Iestatījumi” pieskarieties pie “Lietotnes”.

12.26.8

.

Krātuve un USB

Sadaļā “Ierīce” pieskarieties pie “Krātuve un USB”, un jūs varēsit skatīt informāciju par SD karti un tālruņa krātuvi.

12.26.9

Akumulators

Sadaļā “Ierīce” pieskarieties pie “Akumulators”, lai skatītu akumulatora lietojumu. Varat izvēlēties, vai ieslēgt inteliģento
enerģijas taupīšanu gaidstāves režīmā.
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Skārienmaksājums

Ar skārienekrānu saistīta atbilstoša ierīce, kuru var izmantot apmaksai.

12.26.13

Sadaļā “Bezvadu sakari un tīkli” pieskarieties pie “Datu lietojums”, lai skatītu datu lietojumu.

Lietotāji

Varat iestatīt vairākus lietotāju profilus. Ja pievienojat jaunu lietotāju, šai personai ir jāiestata sava profila preferences.
Jebkurš lietotājs var atjaunināt lietotnes visiem pārējiem lietotājiem.

Funkcijas Bluetooth ieslēgšana:
1. Pieskarieties pie
> Iestatījumi
.
2. Sadaļā “Bezvadu sakari un tīkli” pieskarieties pie “Bluetooth” un izvēlieties iestatījumu “Ieslēgts”.
Kad ir ieslēgta funkcija Bluetooth, paziņojumu joslā ir redzama Bluetooth ikona.

Datu lietojums

Atmiņa

Atrašanās vieta

Ieslēdziet šo opciju sadaļā “Iestatījumi”, lai lietotu Google atrašanās vietas pakalpojumu saistībā ar citām lietotnēm,
kuras izmanto GPS satelītu pozicionēšanu (GPS), tostarp Google Maps.

Drošība

Sadaļā “Personisks” pieskarieties pie “Drošība”, lai definētu vēlamos drošības iestatījumus, tostarp “Ekrāna bloķēšana”,
“Padarīt paroles redzamas”, “Automātiski bloķēt”, “Bloķēšanas poga bloķē uzreiz”, “Bloķ. ekr. ziņojums”, “Viedā bloķēšana”,
“Šifrēt tālruni”, “Iestatīt SIM kartes bloķēšanu”, “Padarīt paroles redzamas”, “Ierīces administratori”, “Automātiski
atjaunot rūpnīcas iestatījumus”, “Nezināmi avoti”, “Mobilās ierīces zagšanas novēršana”, “Krātuves veids”, “Uzticamie
akreditācijas dati”, “Instalēt no SD kartes”, “Notīrīt akreditācijas datus”, “Uzticamie aģenti”, “Ekrāna piespraušana”,
“Piekļuve lietojuma datiem”.

12.26.15

Konti

Sadaļā “Personisks” pieskarieties pie “Konti”, lai iestatītu jaunu kontu.

12.26.16

Google

Sadaļā “Personisks” pieskarieties pie “Google”, un jūs varēsit iestatīt tādas funkcijas kā “Atklājumi tuvumā”,
“Google fotoattēlu dublēšana”, “Atrašanās vieta”, “Reklāmas”, “Meklēšana un Tagad”, “Drošība”, “Tuvumā esošas
ierīces iestatīšana”.

12.26.17

Valoda un ievade

Sadaļā “Personisks” pieskarieties pie “Valoda un ievade”, un jūs varēsit iestatīt tādas funkcijas kā “Valoda”, “Pareizrakstības
pārbaude”, “Personiskā vārdnīca”, “Pašreizējā tastatūra”, “Google tastatūra”, “Google rakstīšana ar balsi”, “Teksta
pārveidošanas runā izvade”, “Balss vadība”, “Rādītāja ātrums”.

12.26.18

Dublēšana un atiestatīšana

Sadaļā “Personisks” pieskarieties pie “Dublēšana un atiestatīšana”, lai izmantotu tādas funkcijas kā “Dublēt manus
datus”, “Dublēt kontu”, “Automātiska atjaunošana”, “Tīkla iestatījumu atjaunošana”, “DRM atiestatīšana”, “Rūpnīcas
datu atiestatīšana”.

12.26.19

Datums un laiks

Pirmoreiz, kad ieslēgsit tālruni, jums tiks vaicāts, vai vēlaties, lai laiks un datums tiktu automātiski atjaunināti, izmantojot
tīkla nodrošināto laiku.
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Piezīme. Ja tiek izmantots tīkla nodrošinātais laiks, datumu, laiku un laika joslu nevar iestatīt. Lai manuāli iestatītu
datumu un laiku:
1. Ekrānā “Iestatījumi” pieskarieties pie Sistēma > Datums un laiks.
2. Atspējojiet opciju “Automātisks datums un laiks”.
3. Atspējojiet opciju Automātiska laika josla.
4.	Pieskarieties pie “Iestatīt datumu”. Datuma iestatīšanas ekrānā pieskarieties vēlamajam datumam un pieskarieties
pie “Labi”, kad konfigurēšana ir pabeigta.
5.	Pieskarieties pie “Iestatīt laiku”. Laika iestatīšanas ekrānā pieskarieties stundas vai minūšu laukam un pārvietojiet
rādītāju uz augšu vai uz leju, lai iestatītu laiku.
Kad konfigurēšana ir pabeigta, pieskarieties pie “Labi”.
6.	Pieskarieties pie “Atlasīt laika joslu” un pēc tam izvēlieties sarakstā vēlamo laika joslu. Ritiniet sarakstu, lai skatītu
vairāk laika joslu.
7. Iespējojiet vai atspējojiet opciju “Izmantot 24 stundu formātu”, lai pārslēgtos starp 24 stundu un 12 stundu formātu.

12.26.20

Plānota ieslēgšana un izslēgšana

Sadaļā “Sistēma” pieskarieties pie “Plānota ieslēgšana un izslēgšana”, lai iestatītu automātisku ieslēgšanu un izslēgšanu
un atkārtošanas režīmu.

12.26.21

Pieejamība

Sadaļā “Sistēma” pieskarieties pie “Pieejamība”, lai norādītu tādus iestatījumus kā “TalkBack”, “Slēdžu piekļuve”, “Paraksti”,
“Palielināšanas žesti”, “Liels teksts”, “Liela kontrasta teksts”, “Ar barošanas pogu tiek beigts zvans”, “Automātiska ekrāna
pagriešana”, “Izrunāt paroles”, “Pieejamības saīsne”, “Teksta–runas izvade”, “Aizkave, pieskaroties un turot”, “Krāsu
inversija”, “Krāsu korekcija”.

12.26.22

Drukāšana

Lai varētu pievienot bezvadu printeri, instalējiet nepieciešamos pakalpojumus.

12.26.23

Lietojumprogramma Snap Gallery var automātiski meklēt tālrunī vai SD kartē saglabātos fotoattēlus un videoklipus.
Atlasiet albumu vai mapi un atskaņojiet tos kā slaidrādi vai izvēlieties vienumus, lai kopīgotu tos citās lietojumprogrammās.
Pieskarieties pie
> Snap Gallery
, lai atvērtu citu lietojumprogrammu. Lietojumprogramma Gallery klasificē jūsu
fotoattēlus un videoklipus pēc glabāšanas vietas, kā arī saglabā šos failus mapēs. Pieskarieties mapei, lai skatītu tajā
esošos fotoattēlus vai videoklipus.

12.28 Snapseed™
Pieskarieties pie
> Snapseed
, lai atvērtu lietojumprogrammu. Snapseed ir universāls un profesionāls fotoattēlu
redaktors, kas ļauj pārveidot jebkuru attēlu aizraujošā, dramatiskā attēlā. Izmantojiet lietojumprogrammu, lai rediģētu
un labotu attēlus vai lietotu plašu efektu un uzlabojumu klāstu.

12.29 Skaņas ierakstītājs
Pieskarieties pie > Skaņas ierakstītājs
, lai atvērtu lietojumprogrammu. Varat ierakstīt balss piezīmes. Pieskarieties
pie , lai sāktu ierakstīšanu, pieskarties pie , lai pauzētu ierakstīšanu, pieskarieties pie , lai pārtrauktu ierakstīšanu.
Kad ierakstīšana ir pabeigta, varat pieskarties pie SAGLABĀT, lai saglabātu ierakstu. Pieskarieties pie , lai redzētu
ierakstu vēsturi. Varat izvēlēties ieraksta failu un pieskarties tam, lai to atskaņotu.

12.30 YouTube™
YouTube ir Google bezmaksas tiešsaistes video straumēšanas pakalpojumus video skatīšanai, meklēšanai un
augšupielādei.
Lietotnes YouTube atvēršana:
Pieskarieties pie
> YouTube

Par tālruni

Parāda informāciju par jūsu tālruni.
E-marķējuma skatīšana
Lai skatītu reglamentējošo informāciju savā mobilajā tālrunī, rīkojieties šādi:
1. Pieskarieties pie > Iestatījumi
.
2. Ekrānā “Iestatījumi” pieskarieties pie Par tālruni > Regulējošā informācija.

, lai atvērtu lietojumprogrammu.

13. PIELIKUMS

Lietotne Izdrukas

Atlasiet lietotni Izdrukas
, lai tiešā veidā drukātu savus fotoattēlus no tālruņa. Atlasiet fotoattēlus, kuri jāsūta uz druku,
un izvēlieties piegādes paņēmienu, lai iegūtu augstas kvalitātes izdrukas uz Kodak fotopapīra, kuras tiek piegādātas
tieši pie jūsu namdurvīm vai uz vietējo darbnīcu.
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12.27 Snap Gallery

13.1

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Šī sadaļa satur svarīgu informāciju, kas attiecas uz ierīces ekspluatācijas instrukcijām. Tā satur arī informāciju par ierīces
lietošanas drošību. Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo informāciju.
Ūdensnecaurlaidīgs korpuss:
Lai nodrošinātu ierīces atbilstību šim aizsardzības līmenim, USB un austiņu portu vāciņiem jābūt cieši aizvērtiem, un
aizmugurējam vāciņam jābūt pareizi uzliktam un aizslēgtam.
Elektroniska ierīce:
Izslēdziet ierīci, ja tās lietošana rada bīstamību vai traucējumus citām elektroniskajām ierīcēm.
Medicīnas ierīce:
Slimnīcās un veselības aprūpes iestādes ievērojiet iekšējās kārtības noteikumus. Neizmantojiet ierīci, ja tās izmantošana
ir aizliegta.
Elektrokardiostimulatoru ražotāji norāda, ka minimālais attālums, kas jāsaglabā starp ierīci un elektrokardiostimulatoru,
ir 15 cm, lai novērstu iespējamus traucējumus elektrokardiostimulatora darbībā. Ja izmantojat elektrokardiostimulatoru,
lietojiet ierīci pretējā ķermeņa pusē, nevis tajā, kur atrodas elektrokardiostimulators, un nenēsājiet ierīci priekšējā kabatā.
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Sprādzienbīstama vide:
Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Zonas ar potenciāli
sprādzienbīstamu atmosfēru ir, piemēram, vietas, kur parasti ieteicams izslēgt automašīnas dzinēju. Dzirksteļu rašanās
šādās vietās var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos. Neieslēdziet ierīci degvielas uzpildes vietās, piemēram, automašīnu
tehniskās apkopes stacijās. Ievērojiet radio ierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas
vietās, un ķīmiskās rūpnīcās.
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Pirms ierīces lietošanas pārbaudiet, vai apkārtnē nav potenciāli eksplozīvas atmosfēras, kas bieži, bet ne vienmēr, ir
skaidri norādīta. Šādas vietas var būt zonas zem kuģa klāja, ķimikāliju transportēšanas vai glabāšanas vietas, un zonas,
kur gaisā ir ķimikālijas vai vielu daļiņas, piemēram, graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Jautājiet transportlīdzekļu
ražotājiem, kas izmanto sašķidrinātu gāzi (piemēram, propānu vai butānu), vai šo ierīci var droši izmantot šādu
transportlīdzekļu tuvumā.
Satiksmes drošība:
Izmantojot ierīci, ievērojiet vietējos tiesību aktus. Turklāt, ja izmantojat ierīci transportlīdzekļa vadīšanas laikā, ievērojiet
vispārīgas pamatnostādnes, piemēram:
Koncentrējieties uz braukšanu. Jūsu pirmais pienākums ir droša braukšana.
Neizmantojiet ierīci sarunai braukšanas laikā. Izmantojiet brīvroku piederumus.
Ja jums ir jāzvana vai jāatbild uz zvanu, pirms ierīces izmantošanas novietojiet automašīnu ceļa malā.
RF signāli var ietekmēt mehānisko transportlīdzekļu elektroniskās sistēmas. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar
transportlīdzekļa ražotāju.
Mehāniskajā transportlīdzeklī nenovietojiet ierīci virs gaisa spilveniem vai gaisa spilvenu piepūšanas zonā.
Neizmantojiet ierīci, lidojot lidmašīnā. Izslēdziet ierīci, ja šādus norādījumus sniedz lidojuma apkalpe.
Ekspluatācijas vide:
• Nelietojiet un neuzlādējiet ierīci putekļainās, mitrās un netīrās vietās vai vietās ar magnētisko lauku.
• Ierīce atbilst RF specifikācijām, kad to izmanto pie auss vai 0,5 cm attālumā no ķermeņa.
• Nodrošiniet, ka piederumi, piemēram, ierīces korpuss un ierīces maciņš, nesatur metāla detaļas.
•	Vētrainā dienā pērkona laikā nelietojiet ierīci, kad tā tiek uzlādēta, lai novērstu briesmas, ko izraisa zibens.
•	Zvana laikā neaiztieciet antenu. Pieskaršanās antenai ietekmē zvana kvalitāti un izraisa palielinātu enerģijas patēriņu.
Tā rezultātā samazinās sarunu laiks un gaidīšanas laiks.
• Izmantojot ierīci, ievērojiet vietējos tiesību aktus un cieniet citu cilvēku privātumu un likumīgās tiesības.
• Ierīces uzlādes laikā uzturiet apkārtējās vides temperatūru robežās no 0 °C līdz 40 °C. Ierīci ar akumulatoru 		
varat izmantot apkārtējās vides temperatūrā no –10 °C līdz 45 °C.
Dzirdes bojājumu novēršana:
Austiņu izmantošana lielā skaļumā var bojāt dzirdi. Lai samazinātu dzirdes traucējumu radīšanas risku, samaziniet
austiņu skaļumu līdz drošam un komfortablam līmenim.
Bērnu drošība:
Ievērojiet visus piesardzības pasākumus attiecībā uz bērnu drošību. Ir bīstami ļaut bērnam spēlēties ar ierīci vai tās
piederumiem, kuriem var būt no ierīces atdalāmas detaļas, jo tās var radīt nosmakšanas risku. Nodrošiniet, ka mazi
bērni neatrodas ierīces un tās piederumu tuvumā.

13.2

Piederumi

Ja lādētāja kabelis ir bojāts (piemēram, ir atsegts vai saplīsis vads) vai kontaktdakša ir vaļīga, nekavējoties pārtrauciet
izmantot kabeli.
• Neizmetiet ierīci ugunī, jo tā var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt, ja tas ir bojāts.
•	Nemodificējiet, nepilnveidojiet ierīci, nemēģiniet tajā ievietot svešķermeņus, nemērcējiet to ūdenī un nepakļaujiet to
ūdens vai citu šķidrumu iedarbībai, nepakļaujiet to ugunij, sprādzieniem un citiem riskiem.
•	Nemetiet ierīci zemē. Ja ierīce tiek nomesta — it sevišķi uz cietas virsmas — un lietotājam rodas aizdomas par
bojājumu, nogādājiet ierīci kvalificētā servisa centrā, lai to pārbaudītu.
• Nepareiza lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus.
• Nekavējoties atbrīvojieties no lietotām ierīcēm saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
•	
Ierīci drīkst pieslēgt tikai tādiem izstrādājumiem, kam ir USB-IF logotips vai kurus ir apstiprinājusi USB-IF
atbilstības programma.
Lādētāja nominālā izvades jauda ir 5 V, 2 A līdzstrāva.
UZMANĪBU – PASTĀV EKSPLOZIJAS RISKS, JA AKUMULATORS TIEK AIZSTĀTS AR NEPAREIZA VEIDA
AKUMULATORU. ATBRĪVOJIETIES NO IZMANTOTIEM AKUMULATORIEM SASKAŅĀ AR NORĀDĪJUMIEM. Drīkst
apkopt tikai pilnvaroti centri, kuri atbrīvosies no akumulatora saskaņā ar EEIA prasībām.

13.3

Tīrīšana un apkope

•	Tā kā lādētājs nav ūdensdrošs, rūpējieties, lai tas būtu sauss un nenonāktu ūdens vai tvaiku tuvumā. Nepieskarieties
lādētājam ar mitrām rokām.
• Nenovietojiet ierīci un lādētāju vietās, kur tie var tikt sabojāti.
•	Nenovietojiet magnētiskos datu nesējus, piemēram, magnētiskās kartes, ierīces tuvumā. Starojums no ierīces var
izdzēst tajos saglabāto informāciju.
•	Neatstājiet savu ierīci un lādētāju vietā ar ļoti augstu vai zemu temperatūru. Kad temperatūra ir zemāka par 0 °C, tiek
ietekmēta akumulatora veiktspēja.
• Nenovietojiet austiņu tuvumā asus metāla priekšmetus, piemēram, adatas.
• Pirms ierīces tīrīšanas vai saglabāšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no lādētāja.
•	Neizmantojiet ierīces un lādētāja tīrīšanai ķīmiskus mazgāšanas līdzekļus, pulverus vai citas ķīmiskas vielas (piemēram,
alkoholu un benzolu). Ierīci un lādētāju var tīrīt ar mīkstu antistatisku drānu.
•	Neizjauciet ierīci vai piederumus. Ja ierīce vai piederumi tiek pārveidoti, ierīces un piederuma garantija tiek anulēta
un ražotājs noņem jebkuru atbildību par jebkuru radīto bojājumu.
•	Ja ir bojāts ierīces ekrāns, neskarieties tam klāt un nemēģiniet izņemt lauskas. Šādā gadījumā nekavējoties pārtrauciet
ierīces lietošanu un sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

13.4

Dzirdes zuduma novēršana
-Lai izvairītos no iespējamā kaitējuma dzirdei, ilgstoši neklausieties saturu lielā skaļumā.

Izvēlies tikai akumulatorus, lādētājus un piederumus, ko ir apstiprinājis ierīces ražotājs lietošanai kopā ar šo modeli.
Jebkura cita veida lādētāju vai piederumu lietošana var anulēt ierīces garantiju, var būt pretrunā ar vietējiem tiesību
aktiem, un tas var būt bīstami. Lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju, lai saņemtu informāciju par apstiprinātu akumulatoru,
lādētāju un piederumu pieejamību jūsu reģionā.
Akumulators un lādētājs:
Atvienojiet lādētāju no elektrības avota un no ierīces, kad to nelietojat. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu,
pirms tas nolietojas. Izmantojiet maiņstrāvas padevi, kas noteikta lādētāja specifikācijās. Nepareizs jaudas spriegums
var izraisīt ugunsgrēku vai sabojāt lādētāju.
Ja akumulatora elektrolīts izplūst, nodrošiniet, ka elektrolīts nepieskaras ādai vai acīm. Ja elektrolīts pieskaras ādai vai
nokļūst acīs, nekavējoties skalojiet acis ar tīru ūdeni un konsultējieties ar ārstu. Akumulatora deformācijas, krāsu
maiņas vai neparastas sakaršanas gadījumā ierīces uzlādes laikā nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu.
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13.5

Paziņojums par atbilstību CE SAP

Šī ierīce atbilst ES prasībām par elektromagnētisko lauku iedarbības ierobežojumiem uz sabiedrību kopumā, lai uzlabotu
veselības aizsardzību.
Šie ierobežojumi ir daļa no plašiem ieteikumiem vispārējas sabiedrības aizsardzībai. Šos ieteikumus ir izstrādājušas un
pārbaudījušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot regulārus un rūpīgus zinātnisku pētījumu novērtējumus.
Eiropadomes ieteiktais mērījuma vienības ierobežojums mobilajām ierīcēm ir “specifiskās absorbcijas pakāpe“ (SAP),
un SAP ierobežojums ir 2,0 W/kg uz 10 gramiem audu. Tas atbilst Nejonizējošā starojuma aizsardzības starptautiskās
komisijas prasībām (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — ICNIRP).
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Lai šo ierīci varētu nēsāt uz ķermeņa, tā ir pārbaudīta un atbilst ICNIRP iedarbības vadlīnijām un Eiropas standartiem
EN 62311 un EN 62209-2 izmantošanai ar īpašiem piederumiem. Izmantošana ar citiem piederumiem, kas satur metālus,
nevar nodrošināt atbilstību ICNIRP iedarbības vadlīnijām.

Šīs ierīces iznīcināšana ir pakļauta Eiropas Savienības direktīvai par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).
Iemesls, kāpēc EEIA un akumulatori tiek nodalīti no citiem atkritumiem, ir centieni samazināt jebkādu bīstamu vielu
iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību.

SAP mēra ar ierīci 0,5 cm attālumā no ķermeņa, raidot augstāko oficiāli apstiprināto izejas jaudu visās mobilās ierīces
frekvenču joslās.
Starp ķermeni un ierīci jāsaglabā 0,5 cm attālums.

Bīstamo vielu samazināšana

Augstākās ziņotās SAP vērtības tālrunim saskaņā ar CE normatīviem ir uzskaitītas tālāk:
SAP uz galvu: 0,534 W/kg
SAP uz ķermeni: 1,510 W/kg

13.6

Spektrs un jauda

Spektrs

Jauda

GSM 900

28,87 dBm

GSM 1800

27,81 dBm

WCDMA B1

24,39 dBm

WCDMA B8

20,49 dBm

FDD-LTE B1

23,3 dBm

FDD-LTE B3

21,3 dBm

FDD-LTE B7

16,62 dBm

FDD-LTE B20

19,37 dBm

WI-FI 2,4 GHz

15,28 dBm

WI-FI 5 GHz

1. josla 8,36 DM 2. josla 7,79 dBm
3. josla 8,46 dBm 4. josla 5,93 dBm

BT 2.0

7,44 dBm

BT 4.1

2,75 dBm

NFC

-12,38 dBuA/m

13.7

Šī ierīce atbilst ES regulai par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (Registration, Evaluation,
Authorization and Restriction of Chemicals — REACH), (Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1907/2006/EK) un
ES Bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanas (RoHS) direktīvai (Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2011/65/ES).

Atbilstības deklarācija
Ar šo Bullitt Mobile Ltd. apstiprina, ka radioiekārtas veids Ektra atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības
deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta vietnē:
www.kodakphones.com/support.

Juridiskie attiecinājumi
Android, Google, Google Play, Google Play logotips un citas zīmes ir Google Inc. preču zīmes.

ES atbilstības paziņojums

Šī ierīce ir lietojama tikai iekštelpās 5150–5350 MHz frekvenču diapazonā.
Ierobežojumi šādās valstīs:
Beļģija (BE), Bulgārija (BG), Čehija (CZ), Dānija (DK), Vācija (DE), Igaunija (EE), Īrijā (IE), Grieķija (EL), Spānija (ES),
Francija (FR), Horvātija (HR), Itālija (IT), Kipra (CY), Latvija (LV), Lietuva (LT), Luksemburga (LU), Ungārija (HU), Malta
(MT), Nīderlande (NL), Austrija (AT), Polija (PL), Portugāle (PT), Rumānija (RO), Slovēnija (SI), Slovākija (SK), Finland (FI),
Zviedrija (SE), Lielbritānija (UK), Šveice (CH), Norvēģijā (Nr), Islande (ir), Lihtenšteina (LI) un Turcija (TR).

Informācija par utilizāciju un otrreizēju pārstrādi
Šis simbols uz ierīces (un komplektā iekļautajiem akumulatoriem), norāda, ka tos nedrīkst izmest kā parastus
sadzīves atkritumus. Nemetiet ārā ierīci vai akumulatorus kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Ierīce (un akumulatori)
jānodod sertificētā pārstrādes savākšanas punktā vai atbilstīgi jāatbrīvojas no tās kalpošanas laika beigās.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par ierīces vai akumulatora pārstrādi, sazinieties ar jūsu pilsētas domi, sadzīves
atkritumu pārstrādes pakalpojumu sniedzēju vai mazumtirdzniecības veikalu, kur iegādājāties šo ierīci.
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Atbilstības deklarācija

Ražotājs:
Nosaukums: Bullitt Group
Adrese: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, UK
Radioiekārta:
Modelis: EKTRA
Apraksts: viedtālrunis
Mārketinga nosaukums: KODAK EKTRA viedtālrunis
Ar radio saistītās programmatūras versija: LTE_S0105121. 1
Komplektācijā iekļautie piederumi un komponenti: adapteris, USB kabelis, austiņas
Mēs, Bullitt Group, uzņemoties pilnu atbildību, paziņojam, ka iepriekš aprakstītais izstrādājums atbilst būtiskajiem
Savienības harmonizācijas tiesību aktiem:
Radieokārtu Direktīva (2014/53/ES), RoHS Direktīva (2011/65/ES)
Ir ievēroti tālāk norādītie harmonizētie standarti un/vai citi būtiski standarti:
1. Veselība un drošība (Radioiekārtu Direktīvas 3.1. punkta (a) apakšpunkts)
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. Elektromagnētiskā saderība (Radioiekārtu Direktīvas 3.1. panta (b) apakšpunkts)
ETSI EN 301 489-1 V2.1.0 (izstrādē), ETSI EN 301 489-3 V2.1.0 (izstrādē)
ETSI EN 301 489-17 V3.1.0 (izstrādē)
ETSI EN 301 489-52 V1.1.1_0.0.5 (Komisijas izstrādē)
EN 55032:2012/AC:2013 B klase, EN 55032:2015 B klase
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014 A klase, EN 61000-3-3:2013
3. Radiofrekvenču spektra izmantošana (Radioiekārtu Direktīvas 3.2. pants)
ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.1
ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
ETSI EN 300 440 V2.1.0 (izstrādē)
ETSI EN 300 330 V2.1.0 (izstrādē)
ETSI EN 300 328 V2.1.0 (beigu izstrādē)
ETSI EN 301 893 V2.0.0_v0.0.9 (Komisijas izstrādē)
ETSI EN 301 511 V12.5.1_12.1.6 (Komisijas izstrādē)
4. RoHS direktīva (2011/65/ES)
EN 50581:2012
Informētā institūcija (nosaukums: CETECOM ICT SERVICES GMBH, ID: 0682) veica atbilstības novērtēšanu saskaņā ar
Radioiekārtu Direktīvas III pielikumu un izsniedza ES piemērotu pārbaudes sertifikātu (atsauces nr.: T817663D-01-TEC).
Parakstījās, pārstāvot: Bullitt Group
Vieta: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, UK, Datums: 2016. gada 2. novembris
Vārds: Wayne Huang, amats: izpildlēmumu pieņemšanas direktors, paraksts:

Izgatavots un izplatīts pēc Bullitt Mobile Ltd. pasūtījuma saskaņā ar Eastman Kodak Company licenci.
Kodak un Ektra preču zīmes, Kodak logotips un tirdzniecības noformējums ir licencēti no Eastman Kodak Company.
Ražots Ķīnā.
© 2016 Bullitt Mobile Ltd. | www.kodakphones.com
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Ražotāja kontaktinformācija: Bullitt Mobile Ltd: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR
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