KODAK EKTRA Brukerveiledning
for smarttelefon
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Les dette før du fortsetter
FORHOLDSREGLER
Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen.
•

Unngå å slå, kaste, slippe, knuse, bøye eller punktere mobiltelefonen.

•

Unngå å bruke mobiltelefonen i fuktige miljøer, som for eksempel på badet. Forhindre at mobiltelefonen blir bevisst
dyppet eller vasket i væske.

JURIDISK INFORMASJON
Bullitt Mobile Ltd er lisenstaker for Kodak.
Bluetooth®-ordet og -logoene er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc., og bruk av slike merker av Bullitt
Group er under lisens. Alle andre varemerker og handelsnavn fra tredjepart eies av de respektive eierne.
Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres eller oversendes i noen form eller på noen måte, elektronisk eller
mekanisk, av noen som helst grunn uten skriftlig tillatelse fra Kodak.
Produktet som er beskrevet i denne håndboken, kan inneholde kopibeskyttet programvare og mulige lisenstakere.
Kunden skal ikke på noen måte reprodusere, distribuere, endre, dekompilere, demontere, dekryptere, ekstrahere,
reversere, lease, tildele eller viderelisensiere den nevnte programvaren eller maskinvaren, med mindre slike begrensninger
er forbudt ved gjeldende lover eller slike handlinger godtas av de respektive rettighetshaverne for lisensene.

•

Ikke slå på mobiltelefonen der det er forbudt å bruke mobiltelefoner, eller når telefonen kan føre til forstyrrelser
eller fare.

•

Ikke bruk mobiltelefonen mens du kjører.

•

Følg reglene og direktivene for sykehus og helseinstitusjoner. Slå av mobiltelefonen i nærheten av medisinske
apparater.

•

Slå av mobiltelefonen i fly. Telefonen kan forårsake forstyrrelser i kontrollsystemene til flyet.

•

Slå av mobiltelefonen i nærheten av høypresisjons elektroniske apparater. Telefonen kan påvirke ytelsen til disse
enhetene.

Enkelte funksjoner i produktet og dets tilbehør beskrevet her, avhenger av den installerte programvaren, kapasiteten
og innstillingene i lokale nettverk, og kan ikke aktiveres, eller kan være begrenset av lokale nettverksoperatører eller
nettverkstjenesteleverandører. Dermed vil beskrivelsene her ikke være helt identiske med produktet og tilbehøret som
du kjøper.

•

Ikke forsøk å demontere mobiltelefonen eller tilbehøret. Bare kvalifisert personell har lov til å utføre service eller
reparere telefonen.

Produsenten forbeholder seg retten til å endre eller modifisere informasjon eller spesifikasjoner i denne håndboken
uten varsel eller forpliktelser.

•

Ikke legg mobiltelefonen eller tilbehøret i beholdere med sterke elektromagnetiske felt.

•

Ikke plasser magnetiske lagringsmedier i nærheten av mobiltelefonen din. Stråling fra telefonen kan slette
informasjon som er lagret på dem.

Produsenten er ikke ansvarlig for legitimiteten og kvaliteten på produkter som du laster opp eller laster ned via denne
mobiltelefonen, inkludert men ikke begrenset til tekst, bilder, musikk, filmer, og ikke-innebygd programvare med
opphavsrettslig vern. Eventuelle konsekvenser som oppstår ved installasjon eller bruk av de ovennevnte produktene
på denne mobiltelefonen, skal bæres av deg selv.

•

Ikke legg mobiltelefonen på steder med høye temperaturer, og ikke bruk den på steder med brennbare gasser, for
eksempel bensinstasjoner.

•

Oppbevar mobiltelefonen og tilbehøret utilgjengelig for små barn. Ikke la barn bruke mobiltelefonen din uten tilsyn.

•

Bruk bare godkjente batterier og ladere.

•

Følg alle lover eller forskrifter om bruk av trådløse enheter. Respekter andres privatliv og rettigheter når du bruker
den trådløse enheten.

VARSEL

Hvis du vil ha den mest oppdaterte versjonen av brukerhåndboken, kan du gå til: www.kodakphones.com

INGEN GARANTI
Innholdet i denne håndboken er levert "som det er". Unntatt som påkrevd etter gjeldende lover, ytes ingen garantier av
noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet
og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i denne håndboken.
I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, skal produsenten ikke i noe tilfelle være ansvarlig for eventuelle spesielle,
tilfeldige, indirekte skader eller følgeskader eller tap av inntekt, forretningsmuligheter, omsetning, data, goodwill eller
forventede besparelser.

•

Ikke bruk mobiltelefonen i fly, på sykehus, på bensinstasjoner eller i profesjonelle verksteder.

•

Hos pasienter med medisinske implantater (hjerte, insulin, osv), skal mobiltelefonen holdes minst 15 cm borte fra
implantatet og, mens man ringer, skal den holdes på den motsatte siden av implantatet.

IMPORT- OG EKSPORTREGLER

•

De relevante instruksjonene i denne håndboken skal strengt overholdes når du bruker USB-kabelen. Ellers kan
mobiltelefonen eller PC-en din påføres skade.

Kundene skal overholde alle gjeldende eksport- eller importlover og -forskrifter, og vil innhente alle nødvendige tillatelser
fra myndighetene og lisenser for å eksportere, reeksportere eller importere produktet nevnt i denne håndboken,
inkludert programvare og tekniske data i denne.

2

3

INNHOLD
1. INNFØRING
2. KODAK EKTRA-SMARTTELEFON
3. SENTRALE FUNKSJONER
4. SETTE INN SIM-KORTET
5. SETTE INN MINNEKORTET
6. LADE BATTERIET
Viktig informasjon om batteriet
7. SLÅ TELEFONEN PÅ OG AV
7.1			
Slå på mobiltelefonen
7.2		
Slå av mobiltelefonen
8. BLI KJENT MED STARTSKJERMEN
9. BRUKE BERØRINGSSKJERMEN
9.1			
Handlinger på berøringsskjermen 
9.2		
Rotere mobiltelefonskjermen
10. LÅSE OG LÅSE OPP SKJERMEN
10.1		
Låse skjermen
10.2		
Låse opp skjermen 
11. RINGE
11.1		
Innenlandske samtaler
11.2		
Internasjonale samtaler
11.3		
Nødanrop
12. VEILEDNING TIL OPERASJONSMENYEN
12.1		
Betalingstjenesten Android Pay™
12.2		
AVG Anti-Virus
12.3		
Sikkerhetskopiering og gjenoppretting
12.4		
Kalkulator
12.5		
Google Kalender™
12.6		
Kamera
12.7		
Chrome™
12.8		
Klokke
12.9		
Kontakter
12.10		
Nedlastinger
12.11		
Google Drive™
12.12		
File Commander
12.13		
Gmail™
12.14		
Google
12.15		
Google Hangouts
12.16		
Super 8-app
12.17		
Google Keep™
12.18		
Google Maps™
12.19		
Meldinger
12.20		
OfficeSuite
12.21		
Telefon
12.22		
Google Photos™
12.22.1		
Kodak Gallery-app
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. TILLEGG
13.1		
13.2		
13.3		
13.4		
13.5		
13.6		
13.7		

Google Play Music
Google Play™ Store
Innstillinger
Wi-Fi
Bluetooth®
Databruk
Mer
Skjerm 
Lyd og varsling
Apper
Lagring og USB
Batteri
Minne
Brukere
Trykk og betal
Posisjon
Sikkerhet
Kontoer
Google
Språk og inntasting
Sikkerhetskopiering og tilbakestilling
Dato og tid
Planlagt slå på og av
Tilgjengelighet
Utskrift
Prints-app
Om telefonen
Snapin-galleri
Snapseed™
Lydinnspilling
YouTube™
Advarsler og forholdsregler
Tilbehør
Rengjøring og vedlikehold
Forebygging av hørselstap
Samsvar med CE SAR
Spekter og strøm
EU-samsvarserklæring 

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

Avhending og resirkulering
26
Reduksjon av farlige stoffer
27
Samsvarserklæring27
Juridisk henvisning
27
Samsvarserklæring28

5

2. KODAK EKTRA-SMARTTELEFON

1. INNFØRING
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Takk for at du har kjøpt smartelefonen, og velkommen til en ny
bevegelse i fotografering med smarttelefon.
Ved å velge smarttelefonen har du valgt å ta tilbake kreativ kontroll over bildene med en unik opplevelse med
smarttelefonkamera som vil føles velkjent for DSLR-brukere, samtidig som å sørge for brukervennlighet gjennom en
kombinasjon av unik programvare og imponerende linsemaskinvare. Alt vil være fylt med bildeekspertisen til Kodakingeniører og våre fotograferingsambassadører.
I denne brukerhåndboken vil vi lede deg gjennom de fremragende punktene med smarttelefonen for å utstyre deg
med alle de verktøyene du trenger for å være sikker på at du er klar når det perfekte motivet dukker opp. Fra en intuitiv
spesialbygd kameraapp til avansert bilderedigeringsprogramvare og muligheten til å skrive ut bildene dine direkte fra
smarttelefonen, håper vi at du liker denne helt nye fotograferingsopplevelsen.
Ikke glem å dele det du lager med oss, og: Ikke bare ta bilder. Skap noe.

		 Facebook.com/kodakphones
		
		 @kodakphones
		
		 @kodakphones
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SIM-/SD-spor
Frontkamera
Jack-inngang til øretelefoner
Menytaster
Lanyard-punkt

6. Lukkerknapp
7. Strømknapp
8. Knapper for volum opp/ned
9. LED-blits
10. 21MP-kamera

3. SENTRALE FUNKSJONER
Strømknapp

Trykk og hold inne for å slå på. Trykk og hold inne for å åpne alternativmenyen. Trykk for
å låse eller aktivere skjermen når mobiltelefonen er på.

Startknapp

Trykk på når som helst for å vise startskjermen. Et langt trykk på startknappen vil starte
Google Søk.

Siste apper-knapp

Trykk for å vise appene som er åpne.

Tilbake-knapp

Trykk for å vise det forrige skjermbildet du arbeidet i. Bruk til å lukke skjermtastaturet.

Volumknapp

Lukkerknapp

Volum: Trykk på volum opp-knappen (+) å øke volumet, eller volum ned-knappen (-) for å
redusere volumet.
Hvis du vil ta et skjermbilde, trykker du og holder inne strøm- og volum ned-knappene
samtidig.
Når du befinner deg i Kamera-appen, trykker du på lukkerknappen for å ta et bilde
umiddelbart. Når du tar et bilde, trykker du halvveis ned for å fokusere bildet og
helt ned for å ta bilde. Hvis du vil starte Ektra-kameraet umiddelbart for rask tilgang,
dobbelttrykker du på lukkerknappen.
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4. SETTE INN SIM-KORTET
1. Hvis du vil sette inn Nano SIM-kortet, bruker du
det medfølgende verktøyet til å åpne SIM- og
microSD™-kortsporet.

6. LADE BATTERIET

2. Sett inn Nano SIM-kortet i skuffen som vist nedenfor:

Kodak Ektra har et innebygd batteri. Slik lader du batteriet:
1. Koble USB-kabelen som fulgte med mobiltelefonen,
til laderen.
Merk: Bruk bare Kodak Ektra-godkjente ladere og kabler.
Kodak Ektra bruker USB 3.0-kabler og -kontakter. Ikke
godkjent utstyr kan skade enheten.
2. Koble USB 3.0-kabelen til USB-porten på telefonen din.
Merk: Retningen til USB 3.0-kabelen er ikke kritisk siden
den er i USB 2.0-ladekabler. Vær forsiktig med å bruke for
mye kraft når du kobler til USB-kabelen. Det kan forårsake skade hvis du prøver å sette inn kontakten feil.
Merk: Dette dekkes ikke av garantien.
3. Koble USB-kabelen til en passende strømkontakt og koble sikkert til strømnettet.

3. Erstatt SIM- og microSD-kortskuffen.

4. Du må lade enheten før du bruker den for første gang. Når ladingen er fullført, vises enten ordet "ladet" på
låseskjermen, eller "100 %" kan ses i stedet for batteriikonet (øverst til høyre). Ta ut kontakten fra enheten, og ta
deretter ut veggladeren.

5. SETTE INN MINNEKORTET

Viktig informasjon om batteriet:
Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før ladeikonet vises.

1. Hvis du vil sette inn microSD-kortet, bruker du det
medfølgende verktøyet til å åpne SIM- og microSDkortsporet.

2. Sett inn minnekortet i skuffen som vist nedenfor:

Hvis batteriet ikke har vært brukt over en lengre periode, kan det hende at du ikke kan slå på mobiltelefonen din med
en gang du starter ladingen. La batteriet lades i noen minutter med telefonen slått av før du prøver å slå på telefonen.
Det kan hende at ladeanimasjonen ikke vises på skjermen under denne perioden.
Tiden det tar å lade batteriet avhenger av omgivelsestemperaturen og batteriets alder.
Når batterinivået er lavt, spiller telefonen av et varsel og viser en melding. Når batteriet er nesten oppbrukt, vil telefonen
slå seg av automatisk.

7. SLÅ TELEFONEN PÅ OG AV
7.1		
3. Erstatt SIM- og microSD-kortskuffen.

Slå på mobiltelefonen

1. Trykk og hold strømknappen inne.
2. Første gang du slår på telefonen, vil du se en velkomstskjerm. Velg ønsket språk og trykk Start-ikonet for
å fortsette med konfigurasjonsprosessen.
Merk: Hvis det er aktivert beskyttelse med personlig identifikasjonsnummer (PIN) på SIM-kortet, vil du bli bedt
om å taste inn PIN-koden før velkomstskjermen vises. Wi-Fi- eller datatilkobling er nødvendig for å fullføre
konfigurasjonsprosessen. Du vil nå bli bedt om å logge på med din eksisterende Google-konto, eller opprette en ny
konto og fullføre konfigurasjonsprosessen.
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Merk: Du kan hoppe over prosessen for oppretting av konto, og fullføre den en annen gang. Du må ha en Googlekonto for å kunne bruke noen av Google-tjenestene som tilbys gjennom enheten.
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7.2

Slå av mobiltelefonen

1. Trykk og hold strømknappen inne for å åpne menyen for telefoninnstillinger.
2. Trykk slå av.

8. BLI KJENT MED STARTSKJERMEN
Når du har logget på, eller når du slår på telefonen, åpnes startskjermen. Startskjermen er startpunktet for å få tilgang
til alle funksjonene på telefonen. Dette viser programikoner, widgeter, snarveier og andre funksjoner. Du kan tilpasse
startskjermen med andre bakgrunner og vise elementene som du selv vil.
		

Startskjermen inneholder starterikonet. Trykk på dette for å vise og starte installerte applikasjoner (apper).

Merk: Et langt trykk på et tomt sted på startskjermen vil starte snarveien til bakgrunner, widgeter og innstillinger.

9. BRUKE BERØRINGSSKJERMEN
9.1

Handlinger på berøringsskjermen

Berør: Bruk fingertuppen til å velge et element, bekrefte et valg eller starte en app.
Berør og hold: Berør et element med fingertuppen, og fortsett å trykke ned til mobiltelefonen reagerer. Hvis du for
eksempel vil åpne alternativmenyen for den aktive skjermen, berører du skjermen og holder nede til menyen vises.
Sveip: Beveg fingeren over skjermen enten vertikalt eller horisontalt. Sveip for eksempel til venstre eller høyre for
å veksle mellom bilder i galleriet.
Dra: Berør og hold det ønskede elementet med fingeren. Dra elementet til hvilken som helst del av skjermen. Du kan
dra et ikon for å flytte eller slette det.

9.2

Rotere mobiltelefonskjermen

Retningen på de fleste skjermer vil rotere med telefonen når du snur den fra stående til liggende og tilbake igjen. Denne
funksjonen kan deaktiveres fra Innstillinger-menyen (Vis-delen).

10. LÅSE OG LÅSE OPP SKJERMEN
10.1

Låse skjermen

Når mobilen er på, trykker du på strømknappen for å låse skjermen. Når skjermen er låst, kan du fortsatt motta meldinger
og samtaler.
Hvis du lar mobiltelefonen være inaktiv en stund, vil skjermen låses automatisk.
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10.2

Låse opp skjermen

Trykk på strømknappen for å aktivere skjermen. Dra deretter låsikonet
til midten av skjermen for å låse opp.
Hvis du vil bruke kamerafunksjonen direkte fra den låste skjermen, drar du kameraikonet
til venstre for å starte
kameraappen.
Hvis du vil bruke Google Voice Search™ direkte fra den låste skjermen, drar du ikonet for Google Voice Search
høyre for å starte Google Voice Search.

til

Merk: Hvis du har satt opp en skjermlås, vil du bli bedt om å låse opp skjermen.

11. RINGE
11.1

Innenlandske samtaler

Bruk nummertastene å legge inn numre, og trykk på ringetasten for å slå nummeret. Du kan legge inn nasjonale
samtaler i denne rekkefølgen: retningsnummer, telefonnummer, nummertast.

11.2

Internasjonale samtaler

Hvis du vil ringe til utlandet, må du foreta et langt trykk på 0-tasten, til det internasjonale telefonprefikset "+" vises på
skjermen. Dette vil gjøre det mulig for deg å ringe utenlands til et hvilket som helst land, uansett hva det internasjonale
retningsnummeret er.
Du kan legge inn internasjonale samtaler i denne rekkefølgen:
+ landskode, retningsnummer, telefonnummer, nummertast.
Når du har lagt inn prefikset, angir du landskoden og nummeret du vil ringe.

11.3

Nødanrop

Hvis du befinner deg i et nettverksområde (du kan finne dette ut ved å henvise til nettverksstyrkeindikatoren som er
plassert i øvre venstre hjørne av mobiltelefonskjermen), selv om du ikke har et SIM-kort, vil du kunne foreta nødanrop.

12. VEILEDNING TIL OPERASJONSMENYEN
Alle funksjonsalternativer som er tilgjengelige på mobiltelefonen, er oppført nedenfor med korte beskrivelser.
Du må logge deg på en Google-konto for å bruke Gmail, Google Play Movies og gå til hele spekteret av funksjonalitet
som tilbys av Google-apper. Hvis du vil laste ned programmer på Google Play-butikken, vil du også bli bedt om å logge
deg på Google-kontoen din.
Merk: Hvis telefonen din ikke har et SIM-kort installert, kan du ikke koble til mobilnettet for tale- og datatjenester,
men du kan koble til et Wi-Fi-nettverk for å logge på Google-kontoen din, og for å bruke alle funksjonene til telefonen,
bortsett fra å foreta en telefonsamtale.
Hvis du starter telefonen for første gang uten at et SIM-kort er satt inn, vil du bli bedt om å berøre "Koble til Wi-Fi"
(i stedet for et "mobilnett"). Følg instruksjonene for å konfigurere telefonen. Hvis du allerede har en Google-konto,
trykker du "Logg på" og skriver inn brukernavnet og passordet ditt.
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12.1

Betalingstjenesten Android Pay™

Betalingstjenesten Android Pay er en veldig praktisk måte å betale med mobiltelefon på. Du kan legge til et eksisterende
kort i Google-kontoen ved å bekrefte noen detaljer eller legge til et nytt kort fra alle deltakende banker. Hvis du vil
betale, kan du bare aktivere telefonen din og trykke på deltakende butikker (programmet ikke trenger å kjøre).
Åpne betalingstjenesten Android Pay:
Berør
> Android Pay
for å åpne programmet.

12.2

AVG Anti-Virus

Antivirusprogramvare er en sanntidsapp som overvåker og skanner enheten. Du kan berøre "SØK NÅ" for å søke etter
skjulte trusler.
Åpne AVG Anti-virus:
Berør
> Anti-virus

12.3

(to ganger) eller Hjem-tasten for å lukke kameraet.
Berør Tilbake-knappen
Klikk på ikonet øverst på skjermen for å sette opp kameraet, på forhåndsvisningsskjermen for kameraet. Berør for
å endre innstillingene for Alternativ, Kamera og Video.
I manuell modus kan du bla i avanserte funksjoner for å gjøre justeringer når du tar bildet og se endringene direkte.
Bruk tallskiven for å bla gjennom Eksponering, Scenemodus, Hvitbalanse, ISO, Lukkerhastighet og Smart auto.
I kamerainnstillingene kan du også velge: Ansiktsregistrering, Auto. registrering av scene, Filformat, Selvutløser,
Bildestørrelse, Forhåndsvisningsstørrelse, Modus for ansiktsskjønnhet.
Velg Videomodus via modushjulet under Videoinnstillinger, for å angi: støyreduksjon, EIS, mikrofon, lydmodus,
videokvalitet.
Berør
for å starte opptak. Berør på nytt for å stoppe opptak. Når du har spilt inn en video, berører du deretter
miniatyrbildet for den siste innspilte videoen for å se på den. Berør for å spille av videoen.

12.7

for å åpne programmet.

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Chrome™

Du kan starte nettleseren med denne funksjonen hvis du er tilkoblet via data- eller Wi-Fi-leverandøren.

I sikkerhetskopifeltet kan du velge programmet Personopplysninger for å sikkerhetskopiere til minnekort.
I gjenopprettingsfeltet velger du ønsket fil du vil returnere tilbake til telefonen.

Åpne Chrome:
Gjør ett av følgende for å åpne programmet:

Åpne sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsfunksjonen:
Berør
> Sikkerhetskopiering og gjenoppretting
for å åpne programmet.

•

Berør Chrome

•

Berør

12.4

12.8

Kalkulator

Bruk kalkulatoren til å løse enkle regneproblemer, eller bruk de avanserte alternativene for å løse mer kompliserte
ligninger.
Åpne kalkulatoren:
Berør
> Kalkulator

12.5

Google Kalender™

Bruk Google Kalender til å opprette og håndtere arrangementer, møter og avtaler. Avhengig av innstillingene for
synkronisering, synkroniseres kalenderen på telefonen automatisk med kalenderen din som åpnes via Internett eller
andre enheter.
Åpne Google Kalender:
Berør
> Google Kalender
og innstillinger.

for å se forskjellige alternativer for visninger

Merk: Hvis du bruker kalenderfunksjonen for første gang, kan du sveipe over skjermen til venstre for å bla gjennom
funksjonene i denne funksjonen. På siste side i oversikten ("Hendelser fra Gmail") berører du FORSTÅTT.

12.6

Programmet Kodak-kamera er unikt for Ektra ved å tilby omfattende funksjonalitet med et DSLR-inspirert
brukergrensesnitt som tilbyr kjennskap og brukervennlighet for både bilder og video.

•

Trykk Kodak-lukkerknappen

for å bruke mobiltelefonalarmen.

Legge til en alarm:
1. På alarmskjermbildet berører du
for å legge til en alarm.
2. Gjør følgende for å stille inn alarmen:

•
•
•
•

Still inn timer og minutter ved å velge det aktuelle feltet og flytte pekeren opp eller ned. Når den nødvendige tiden
er angitt, trykker du på OK.
Berør Etikett for å legge til en alarmetikett. Angi etiketten, og berør deretter OK.
Berør Gjenta for å angi repetisjonsmodus. Berør ett eller flere alternativer.
Hvis du vil angi ringetonen, berører du . Velg et alternativ, og berør deretter OK.
Hvis du vil ha vibrasjon når alarmen går, berører du avmerkingsboksen "Vibrasjon".

på startskjermbildet.
halvveis ned for å fokusere og helt ned for å ta et bilde. Du kan også berøre

12.9

Kontakter

Med Kontakter-applikasjonen kan du lagre og håndtere informasjon som telefonnumre og adresser til kontaktene dine.
Berør for å angi funksjonene for kontakter som skal vises, for eksempel Import/Eksport, Grupper, Kontoer, Innstillinger.
Hvis du ennå ikke har lagt til noen kontakter, vises en melding med tips om hvordan du kan begynne å legge til kontakter
i enheten.

Åpne Kodak-kameraet:
Gjør ett av følgende for å åpne programmet:
Berør

Klokke

Merk: Alarmen aktiveres automatisk som standard.

Kamera

•

for å åpne programmet.

Gå inn på menyen. Du kan vise dato og klokkeslett, eller bruke den til å stille inn en alarm, en stoppeklokke, en tidtaker
eller en verdensklokke.

•
for å åpne programmet. Berør

> Chrome

Åpne alarmen:
Berør
> Klokke

for å åpne programmet.

på startskjermbildet.

for

å ta bildet, og vise bildet ved å berøre miniatyrbildet for det siste bildet som ble tatt.
12

13

Åpne kontakter:
> Kontakter
. Dette vil åpne fanen ALLE KONTAKTER.
Berør
Alle kontaktene dine vises alfabetisk i en rulleliste.

12.12 File Commander

Legge til en kontakt:
1. I kontaktlisten berører du
for å legge til en ny kontakt.
2. Skriv inn kontaktens navn, og legg deretter til detaljert informasjon som telefonnummer eller adresse.
3. Når du er ferdig, berører du "Legg til ny kontakt"
for å lagre kontaktinformasjonen.

Åpne File Commander:
Berør
> File Commander

Legge til en kontakt i favorittene dine:
1. Trykk på kontakten du vil legge til i favoritter.
2. Berør
øverst i venstre hjørne, og ikonet blir heltrukket

Gmail er Googles nettbaserte e-posttjeneste. Når du først setter opp telefonen, kan du konfigurere den til å bruke
en eksisterende Gmail-konto eller opprette en ny konto. Første gang du åpner Gmail-programmet på telefonen, vil
innboksen automatisk ha synkronisert til den eksisterende Gmail-kontoen din.

.

Du kan bruke File Commander for å organisere filene dine i mapper på minnekortet eller på Kodak-smarttelefonen.

for å åpne programmet.

12.13 Gmail™

Søke etter en kontakt:
1. I kontaktlisten berører du
for å søke etter en kontakt.
2. Skriv inn navnet på kontakten du vil søke etter. Mens du skriver, vil kontakter med samsvarende navn vises under
søkefeltet.

Åpne Gmail:
Berør
> Gmail

Redigere en kontakt:
Du kan alltid gjøre endringer i den informasjonen du har lagret for en kontakt.
1. I kontaktlisten berører du kontakten du vil redigere.
2. Berør .
3. Gjør de ønskede endringene i kontaktinformasjonen, og berør deretter "Rediger kontakt". Hvis du vil avbryte
endringene du har gjort i kontaktinformasjonen, berører du Tilbake-knappen .

Du kan bruke Google Søk til å søke på Internett. Dette er en alternativ nettleser til Chrome.

Kommunisere med kontaktene dine:
Fra fanen ALLE KONTAKTER eller FAVORITTER kan du raskt ringe eller sende en tekstmelding (SMS) eller
multimediemelding (MMS) til en kontakts standard telefonnummer. Du kan også åpne detaljer for å se en liste over alle
de måtene du kan kommunisere med den kontakten på. Denne delen beskriver hvordan du kan kommunisere med en
kontakt når du viser kontaktlisten.

Du kan bruke Google Hangouts-kommunikasjonsplattformen for å dele og koble til andre personer på en enkel måte
via direktemeldinger og videosamtaler, med opptil 10 personer tillatt i en hangout samtidig.

Kommunisere med en kontakt som følger:
1. I kontaktlisten berører du kontakten du vil kommunisere med.
2. I skjermen for kontaktdetaljer kan du gjøre ett av følgende:
		
• Berøre telefonnummeret for å ringe.
		
• Berøre
for å sende en melding.

12.16 Super 8-app

. Innbokspostlisten vises.

12.14 Google

Åpne Google appen:
Berør
> Google
for å åpne programmet.

12.15 Google Hangouts

Åpne Google Hangouts-appen:
Berør
> Google Hangouts
for å åpne programmet.

Ta og del gamle videoer og bruk filmkorn, vignetter og flere retroeffekter til tidligere opptatte videoer med Super
8-appen.

12.10 Nedlastinger

Åpne iSupr8-appen:
Berør
> iSupr8
for å åpne programmet.

For å vise det nedlastbare innholdet.

12.17 Google Keep™

Åpne nedlastingene:
Berør
> Nedlastinger

Google Keep er et skybasert notatprogram som enkelt lar deg opprette artikler, bilder, talenotater som alle er tilgjengelig
via skyen. Pålogging via Google-kontoen for tilgang til personlige notater.

for å åpne programmet.

12.11 Google Drive™
Google Drive er en nettbasert skylagringstjeneste. Ved å logge på med en Google-konto kan du få tilgang til 15 GB
ledig plass for alle bildene og dokumentene dine. Hvis du trenger mer plass, kan du oppgradere planen din med mer
lagringsplass.
Åpne stasjonen:
Berør
> Google Drive
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for å åpne programmet.

Åpne Google Keep appen:
Berør
> Google Keep
for å åpne programmet.

12.18 Google Maps™
Google Maps tilbyr sanntidsnavigasjon, trafikkforhold og transportoppdateringer med detaljert stedsinformasjon og
nedlastbare kart.
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Aktivere posisjon:
Før du åpner Maps for å finne posisjonen din eller søke etter interessante steder, må du aktivere posisjon og angi
lokaliseringsmodus.
1.
2.
3.
4.

> Innstillinger
Berør
Berør Posisjon.
Sett Posisjon-innstillingen til PÅ.
Berør Modus og velg det relevante alternativet.

Åpne og vise en multimediemelding:
1. I meldingslisten berører du meldingstråden for å åpne den.
2. Berør multimediemeldingen for å vise meldingen.
3. Bla oppover eller nedover for å vise forrige eller neste bilde.
Svare på en melding:
1. I meldingslisten velger du en meldingstråd med tekst eller multimedia for å åpne den.
2. Berør "Skriv tekstmelding" for å skrive meldingen.
3. Berør .

Merk: Hvis du vil bruke navigasjonsfunksjonen, må modusfunksjonen settes til Høy nøyaktighet eller Enhet.
Åpne Google Maps:
Berør
> Google Maps

Tilpasse meldingsinnstillingene:
I meldingslisten berører du for å velge mellom Slett alle tråder, Innstillinger og meldinger som skal angis.
for å åpne programmet.

Merk: Når appen åpnes for første gang, vises det en velkomstskjerm. Berør GODTA OG FORTSETT for å fortsette og
følge instruksjonene på skjermen for å konfigurere startinnstillingene.

12.19 Meldinger
Med Meldinger-programmet kan du utveksle tekstmeldinger (SMS) og multimediemeldinger (MMS) med alle som
bruker en telefon som har SMS- og MMS-funksjon.
Åpne Meldinger:
Gjør ett av følgende for å åpne programmet:
på startskjermbildet.
• Berør
• Berør
> Meldinger
.

Merk: Svarene vises i vinduet. Når du viser og sender flere meldinger, opprettes det en meldingstråd.
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Med OfficeSuite kan du enkelt vise, redigere og opprette dokumenter i Word, Excel og PowerPoint, konvertere til PDF
og administrere filene dine med en funksjonsrik mobil kontorløsning.
Åpne OfficeSuite:
Berør
> OfficeSuite

for å åpne programmet.

12.21 Telefon
Det er flere måter å starte en telefonsamtale på. Du kan ringe et nummer, velge et nummer i kontaktlisten din, på
en nettside, eller fra et dokument som inneholder et telefonnummer. Når du er i en samtale, kan du enten svare på
innkommende anrop eller sende dem til talepostkassen. Du kan også sette opp konferansesamtaler med flere deltakere.

Opprette og sende en tekstmelding:
Meldinger-vinduet åpnes, der du kan opprette en ny melding eller åpne en pågående meldingstråd.
1. Berør
for å starte en ny tekst- eller multimediemelding, eller berør en eksisterende meldingstråd for å åpne den.
2. Angi et telefonnummer i "Skriv inn navn eller nummer", eller berør
for å legge til et telefonnummer fra Kontakterlisten. Når du skriver inn telefonnummeret, vil samsvarende kontakter vises. Du kan berøre en foreslått mottaker
eller fortsette å angi telefonnummeret.
3. Berør "Skriv tekstmelding" for å begynne å skrive meldingen.
	Hvis du berører Tilbake-tasten mens du skriver en melding, blir den lagret som en kladd i meldingslisten. Berør
meldingen for å gjenoppta skriving av den.
4. Når du er ferdig, berører du .

Opprette og sende en multimediemelding:
1. På startskjermbildet berører du
.
2.	Angi et telefonnummer i "Skriv inn navn eller nummer". Berør
listen.
3. Berør "Skriv tekstmelding" for å begynne å skrive meldingen.
4. Berør > Legg til emne for å legge til meldingsemnet.
5.	Skriv inn et emne.
Mobiltelefonen er nå i modus for multimediemelding.
6. Berør , og velg typen mediefil du vil legge til i meldingen.
7. Når du er ferdig, berører du .

12.20 OfficeSuite

Merk: Kontakt nettoperatøren for å finne ut om de støtter konferansesamtaler, og hvor mange deltakere du kan legge til.
Hvis du vil ringe, kan du bruke telefonprogrammet, eller velge et nummer fra favoritter
, anropslogg
eller
kontakter
.
Når du er i en samtale, kan du berør på Hjem-tasten for å gå tilbake til startskjermen og bruke andre funksjoner. Hvis du
vil å gå tilbake til samtaleskjermen, drar du varslingslinjen ned og berører "Current call".
Foreta en samtale med oppringingsprogrammet:
1. Fra startskjermbildet berører du
. Berør deretter
for å vise oppringingsprogrammet.
Merk: Du kan også få tilgang til telefonprogrammet ved å berøre > Telefon .
2. Berør de aktuelle talltastene for å taste inn telefonnummeret.
	Tips: Mobiltelefonen støtter SmartDial-funksjonen, det vil si når du berører tall i oppringingsprogrammet, søker
telefonen automatisk blant kontaktene dine og viser de samsvarende resultatene basert på nøyaktigheten.
Lukk tastaturet for å vise flere mulige treff.
3. Etter inntasting av nummer, eller valg av kontakt, berører du
.

for å legge til et telefonnummer fra KontakterRinge fra Favoritter:
Berør
> Telefon
> Favoritter

. Berør kontakten for å ringe.

Ringe fra anropsloggen:
1.	Berør
> Telefon
> Anropslogg . Du vil se en liste over de siste anropene. Hvis du ikke finner den ønskede
kontakten, trykker du på "Se hele samtaleloggen" for å vise hele samtaleloggen.
2. Trykk på kontakten i listen, og trykk på Ring Tilbake for å ringe.
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Ringe fra Kontakter:
> Telefon
> Kontakter
.
1. Berør
Merk: Du kan også få tilgang til Kontakter-programmet ved å berøre > Kontakter
2. I listen berører du kontakten du vil ringe.
3. Berør telefonnummeret for å ringe til kontakten.

.

12.22 Google Photos™

for å åpne programmet.

Vise et bilde:
1.	Berør bildet for å vise det i fullskjermmodus. Når du viser et bilde i fullskjermmodus, skyv bildet til venstre eller høyre
for å vise forrige eller neste bilde.
2.	Hvis du vil zoome inn på bildet, beveger du de to fingrene dine fra hverandre på stedet på skjermen der du vil
zoome inn. I zoomemodus sveiper du fingeren opp eller ned og venstre eller høyre.
Vise en video:
Berør videoen som skal spilles av.
Redigere og dele bildene dine:
Når du blar gjennom bildene dine, blir følgende alternativer tilgjengelige:
• Del: Berør , og del bildene dine gjennom de ulike programmene som er tilgjengelige på enheten.
• Rediger: Berør , og rediger bildene dine med det brede utvalget av tilgjengelige alternativer.
• Info: Berør
for å vise detaljene om bilder.
• Slett: Berør for å slette bilder som ikke lenger er nødvendige.

12.22.1

Kodak Gallery-app

Vis, del og rediger bildene dine i Kodak Gallery-appen å nyte hele Ektra-opplevelsen. Velg albumet/mappen og spill av
som en lysbildefremvisning, eller velg elementer som skal deles med andre programmer.
Åpne bilder:
Berør
> Kodak Gallery
for å åpne programmet eller gå til galleriet rett fra kameraet, men velge det siste bildet i
øvre venstre hjørne og velge Galleriet. Galleri-programmet kategoriserer bildene og videoene dine etter lagringssted,
og lagrer disse filene i mapper. Berør en mappe for å vise bildene eller videoene inne i den.
Vise et bilde:
1.	Berør bildet for å vise det i fullskjermmodus. Når du viser et bilde i fullskjermmodus, skyver du bildet mot venstre
eller høyre for å vise det forrige eller det neste bildet.
2.	Hvis du vil zoome inn på bildet, beveger du de to fingrene dine fra hverandre på stedet på skjermen der du vil
zoome inn. I zoomemodus sveiper du fingeren opp eller ned og venstre eller høyre.
3. Info: Berør
for å vise detaljene om bilder.
4. Slett: Berør for å slette bilder som ikke lenger er nødvendige.
Vise en video:
Berør videoen i galleriet for å spille av den siste innspillingen.
Legg til etterproduksjon i bildene dine med Snapseed:
Bruk Ektras innebygde Snapseed-redigeringsprogram til å redigere og omdanne bildene dine ved etterproduksjon.
•	Velg Snapseed-appen fra startsiden, eller trykk på det siste bildet fra kameraappen og velg Snapseed
for å gå
til redigeringsprogrammet.
• Berør , og velg verktøyet du trenger for å justere bildet.
• 	Trykk på
for å bekrefte endringen. Når du er ferdig med å redigere, velger du LAGRE for å legge til det redigerte
bildet i galleriet eller for å dele.
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12.23 Google Play Movies
Strøm og last ned filmer og TV-serier du vil se på enheten.

Vis og lagre alle bildene og videoene dine på ett sted.
Åpne Google Photos:
Berør
> Google Photos

Del bildene dine på sosiale medier:
• 	Berør , og del bildene dine via Facebook, Twitter og Instagram. Last ned flere sosiale programmer for å øke antall
tilgjengelige valg.

Åpne Play Movies:
Berør
> Google Play Movies

for å åpne programmet. Følg instruksjonene på skjermen for å kjøpe filmer.

12.24 Google Play Music
Du kan overføre musikkfiler fra PC-en til microSD-kort eller kjøpe musikk på Play Store for å lytte til musikk på
mobiltelefonen.
Åpne Google Play Music:
Berør
> Google Play Music
for å åpne programmet. Berør sangen du ønsker å spille av.
Tips: Når du lytter til musikk, berører du Tilbake-knappen
for å bruke et annet program. Musikken fortsetter å spille.
Hvis du vil gå tilbake til musikkontrollene, åpner du varslingspanelet og berører deretter sangen.

12.25 Google Play™ Store
Google Play Store gir direkte tilgang til Google Android-programmer og -spill, som du kan laste ned og installere på
telefonen.
Åpne Play Store:
Berør
> Google Play Store

for å åpne programmet.

Når du åpner Play Store for første gang, vises oversiktssiden. Trykk på Kom i gang for å fortsette, og følg instruksjonene
på skjermen.

12.26 Innstillinger
12.26.1

Wi-Fi

Wi-Fi gir deg trådløs tilgang til bredbånds Internett-tilgang. Hvis du vil bruke Wi-Fi på mobiltelefonen, må du ha tilgang
til trådløse tilgangspunkter (soner). Hindringer som blokkerer Wi-Fi-signalet, vil redusere styrken.
Slå på Wi-Fi:
1. Berør
> Innstillinger
.
2. Under Trådløst og nettverk berører du Wi-Fi og setter det til På.
Koble til et trådløst nettverk:
1. Når aktivert, trykker du på Wi-Fi.
2. En liste over oppdagede Wi-Fi-nettverk vises. Berør et Wi-Fi-nettverk for å koble til.
3.	Hvis du velger et åpent nettverk, kobles du automatisk til nettverket. Hvis du velger et nettverk som er sikret og
kobler til det for første gang, skriver du inn passordet, og trykk deretter på Koble til.
Merk: Hvis du kobler til et sikret trådløst nettverk som du allerede har brukt, vil du ikke bli bedt om å skrive inn passordet
på nytt med mindre du tilbakestiller mobiltelefonen til standardinnstillingene.
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12.26.2

12.26.10

Bluetooth®

Minne

Mobiltelefonen din har Bluetooth, som lar deg opprette en trådløs forbindelse med andre Bluetooth-enheter, slik at
du kan dele filer med vennene dine, snakke håndfri med et Bluetooth-hodesett eller til og med overføre bilder fra
telefonen til PC-en din.

Viser minnet som brukes av apper.

Hvis du bruker Bluetooth, må du huske på å holde deg innenfor 10 meter (33 fot) fra andre Bluetooth-enheter. Vær
oppmerksom på at hindringer som vegger eller annet elektronisk utstyr kan forstyrre Bluetooth-tilkoblingen.

Du kan angi flere brukerprofiler. Hvis du legger til en ny bruker, må den personen konfigurere sine egne profilinnstillinger.
Alle brukere kan oppdatere apper for alle andre brukere.

Aktivere Bluetooth:
1. Berør
> Innstillinger
.
2. Under Trådløst og nettverk berører du Bluetooth og setter det til På.
Når Bluetooth er aktivert, vises Bluetooth-ikonet på varslingslinjen.

12.26.12

12.26.3

Brukere

Trykk og betal

Berøringsskjerm knyttet til tilsvarende enhet som det kan utføres betaling via.

12.26.13

Databruk

Posisjon

Aktiver under Innstillinger for å bruke Googles posisjonstjeneste sammen med andre programmer som bruker
satellittbasert posisjonsbestemmelse GPS, inkludert Google Maps.

Under Trådløst og nettverk berører du Databruk for å vise databruken.
Merk: Mobiltelefonen viser datatrafikk som er beregnet av telefonen. Dette kan være forskjellig fra operatørenes
beregninger, og bør bare brukes som referanse.
Merk: Tilgang til datatjenester spesielt under roaming kan innebære betydelige tilleggskostnader. Spør
nettverksoperatøren din om avgifter og dataroamingskostnader.

12.26.4

12.26.11

Mer

12.26.14

Sikkerhet

Under Personlig berører du Sikkerhet for å definere foretrukne sikkerhetsinnstillinger, inkludert skjermlås, gjøre
mønster synlig, automatisk lås, strømknappen låses umiddelbart, låseskjermmelding, smart lås, kryptering av telefon,
konfigurering av SIM-kortlås, gjøre passord synlige, enhetsadministratorer, automatisk tilbakestilling til fabrikkinnstillinger,
ukjente kilder, hindring av mobiltyveri, lagringstype, klarert legitimasjon, installasjon fra SD-kort, fjerning av legitimasjon,
klarering av agenter, skjermfesting og apper med brukstilgang.

Under Trådløst og nettverk berører du Mer for å utføre innstillingene, inkludert flymodus, NFC, festet og bærbar sone,
VPN, mobile nettverk.

12.26.15

12.26.5

Under Personlig berører du Konto for å opprette en ny konto.

Skjerm

Under Enhet berører du Skjerm for å utføre innstillingene, inkludert ClearMotion™, MiraVision™, lysstyrke, adaptiv
lysstyrke, bakgrunn, hvilemodus, Daydream og skriftstørrelse.

12.26.6

Lyd og varsling

Apper

Hvis du vil vise de installerte programmene, berører du > Innstillinger
Berør Apper fra Innstillinger-skjermen.

12.26.8

Google

Under Personlig berører du Google. Du kan angi funksjonen for Nearby discoveries, Google Photos Backup, Location,
Ads, Search & Now, Security, Set up nearby device.

Mobiltelefonen er forhåndslastet med en rekke alternativer for lyd og varsling. Under Forhåndsdefinerte profiler kan
du velge forskjellige scenemoduser for å aktivere og tilpasse ønsket profil som Generelt, Stille, Møte, Utendørs. Under
Varsling og andre setter du til varsling, ikke forstyrr, ikke forstyrr-tilgang eller lydforbedring.

12.26.7

12.26.16

Kontoer

12.26.17

Språk og inntasting

Under Personlig berører du Språk og inntasting. Du kan angi funksjonen for språk, stavekontroll, personlig ordliste,
gjeldende tastatur, Google-tastatur, Google-stemmeskriving, tekst-til-tale-utgang, stemmekontroll, pekerhastighet.

12.26.18

Sikkerhetskopiering og tilbakestilling

fra startskjermbildet.

Lagring og USB

Under Personlig berører du Sikkerhetskopiering og tilbakestilling for å utføre innstillingene, inkludert Sikkerhetskopier
mine data, Backup account, Automatic restore, Network settings reset, DRM reset, Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.

12.26.19

Dato og tid

Under Enhet berører du Lagring og USB. Du kan vise informasjonsskjema for SD kortet eller telefonminnet.

12.26.9

Batteri

Under Enhet berører du Batteri for å vise batteribruken. Du kan velge å enten aktivere/deaktivere ventemodus for
Intelligent strømsparing.
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Når du starter telefonen for første gang, blir du spurt om du vil at tid og dato skal oppdateres automatisk ved å bruke
tiden som blir oppgitt av nettverket.
Merk: Når tiden som blir oppgitt av nettverk, brukes automatisk, kan du ikke stille inn dato, klokkeslett og tidssone. Slik
stiller du inn dato og klokkeslett:
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1. På Innstillinger-skjermen berører du System > Dato og tid.
2. Deaktiver alternativet Automatisk dato/klokkeslett.
3. Deaktiver alternativet Automatisk tidssone.
4.	Berør Still inn dato. På skjermbildet Still inn dato berører du ønsket dato og berører OK når konfigurasjonen er
fullført.
5.	Berør Still inn klokkeslett. På skjermbildet Still inn klokkeslett berører du feltet for time eller minutt og flytter pekeren
opp eller ned for å stille inn klokkeslettet. Trykk OK når konfigurasjonen er fullført.
6. Berør Velg tidssone, og velg deretter den ønskede tidssonen fra listen. Bla gjennom listen for å vise flere tidssoner.
7. Aktiver eller deaktiver Bruk 24-timers format for å vesle mellom 24-timers format og 12-timers format.

12.26.20

Planlagt slå på og av

12.27 Snapin-galleri
Med Snap Gallery-appen kan du automatisk søke etter bilder og videoer som er lagret på telefonen eller på SD-lager. Velg
albumet/mappen og spill av som en lysbildefremvisning, eller velg elementer som skal deles med andre programmer.
Berør > Snap Gallery
for å åpne programmet. Galleri-programmet kategoriserer bildene og videoene dine etter
lagringssted, og lagrer disse filene i mapper. Berør en mappe for å vise bildene eller videoene inne i den.

12.28 Snapseed™
Berør
> Snapseed
for å åpne programmet. Snapseed er et komplett og profesjonell bilderedigeringsprogram
som lar deg gjøre om bilder til et spennende, dramatisk bilde. Bruke programmet til å redigere og korrigere bilder, eller
bruk et stort utvalg av effekter og forbedringer.

Under System berører du Planlagt slå på og av for å angi at klokken skal slå på og av automatisk, og gjenta modus.

12.29 Lydinnspilling

12.26.21

Berør
> Lydinnspilling
for å åpne programmet. Du kan spille inn talenotater. Berør for å starte innspillingen,
berør for å stanse innspillingen midlertidig, og berør for å stoppe innspillingen. Når innspillingen er ferdig, kan du
berøre LAGRE for å lagre innspillingen. Berør
for å se listen over innspillinger. Du kan velge og berøre én innspilling
som skal spilles av.

Tilgjengelighet

Under System berører du Tilgjengelighet for å utføre innstillingene, inkludert TalkBack, Switch Access, Captions,
Magnification gestures, Large text, High contrast text, Power button ends call, Auto-rotate screen, Speak passwords,
Accessibility shortcut, Text–to–speech output, Touch & hold delay, Colour inversion, Colour correction.

12.26.22

Utskrift

Installer den nødvendige tjenestene for å koble til en trådløs skriver.

12.26.23

Kodak Prints-app

12.30 YouTube™
YouTube er Googles gratis, nettbaserte videostrømmingstjeneste for visning, søking etter og opplasting av videoer.
Åpne YouTube:
Berør
> YouTube

for å åpne programmet.

Velg Kodak Prints-appen
for å skrive ut bildene dine direkte fra telefonen. Merk bildene du vil sende til utskrift, og
velg leveringsmåten til å ha høy kvalitet på spesielt Kodak-fotopapir levert direkte på døren eller i en lokal butikk.

12.26.24

Om telefonen

Den viser informasjonen om telefonen.
Vise e-etikett
Hvis du vil vise informasjon om forskrifter på mobiltelefonen, gjør du følgende:
1. Berør > Innstillinger
.
2. På Innstillinger-skjermen berører du Om telefonen > Juridisk informasjon.

13. TILLEGG
13.1

Advarsler og forholdsregler

Denne delen inneholder viktig informasjon knyttet til brukerveiledningen for enheten. Den inneholder også informasjon
om hvordan du bruker enheten på en trygg måte. Les denne informasjonen nøye før du bruker enheten.
Vanntett hus:
Dekslene til USB-kontakten og hodetelefonutgangen må være satt sikkert på plass, og det bakre dekselet riktig montert
og låst for å sikre at enheten vil oppfylle dette beskyttelsesnivået.
Elektronisk enhet:
Hvis du slår av enheten når du bruker den, kan det forårsaker fare eller interferens med andre elektroniske enheter.
Medisinsk enhet:
Følg alle regler og bestemmelser fastsatt av sykehus og helseinstitusjoner. Ikke bruk enheten hvis bruken av den er forbudt.
Pacemaker-produsenter anbefaler en minimumsavstand på 15 cm mellom enheten og pacemakere, for å unngå
potensiell interferens med pacemakeren. Hvis du bruker en pacemaker, bruker du enheten på motsatt side av
pacemakeren, og ikke bær enheten i brystlommen.
Potensiell eksplosiv atmosfære:
Slå av enheten i områder med potensiell eksplosiv atmosfære, og overhold alle skilt og instruksjoner. Områder som
potensielt kan ha eksplosive atmosfærer, omfatter områder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøysmotoren.
Utløsing av gnister i slike områder kan forårsake en eksplosjon eller brann. Ikke slå på enheten på steder der det fylles
drivstoff, for eksempel bensinstasjoner. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og
distribusjonsområder og kjemiske anlegg.
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Før du bruker enheten, se opp for områder som har potensiell eksplosiv atmosfære som ofte, men ikke alltid, er tydelig
merket. Slike steder inkluderer områder under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder
hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallpartikler. Spør produsenten av
kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), om denne enheten trygt kan brukes i
nærheten av kjøretøyet.
Trafikksikkerhet:
Følg lokale lover og regler ved bruk av enheten. Hvis du i tillegg bruker enheten mens du kjører, må det for eksempel
være i samsvar med vanlige retningslinjer:
Konsentrer deg om kjøringen. Din første oppgave er å kjøre trygt.
Ikke snakk i mobiltelefonen mens du kjører. Bruk håndfriutstyr.
Når du skal gjøre eller svare på et anrop, parker bilen på veiskulderen før du bruker enheten.
RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i motorkjøretøyer. Hvis du vil ha informasjon, kontakter du produsenten
av kjøretøyet ditt.
I et motorkjøretøy må ikke enheten plasseres over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen utløses.
Ikke bruk enheten mens du befinner deg i et fly. Slå av enheten når flybesetningen gir beskjed om det.
Driftsmiljø:
• Ikke bruk eller lad enheten i støvete, fuktige eller skitne steder eller på steder med magnetfelt.
•	Enheten er i samsvar med RF-spesifikasjonene når enheten brukes nær øret eller i en avstand på 0,5 cm fra
kroppen din.
• Kontroller at tilbehør som enhetsdeksel og hylster ikke er laget av metallkomponenter.
•	På en stormfull dag med torden skal enheten ikke brukes mens den lades, for å hindre at noen blir skadet av
lynnedslag.
•	Når du er i en samtale, må antennen ikke berøres. Hvis du berører antennen, påvirkes samtalekvaliteten og resulterer
i en økning i strømforbruk. Som et resultat vil både taletid og standby-tid reduseres.
• Når du bruker enheten, skal lokale lover og regler følges, og andres personvern og rettssikkerhet må respekteres.
•	Hold omgivelsestemperaturen mellom 0 °C og 40 °C mens enheten lades. Hold omgivelsestemperaturen mellom
-10 °C til 45 °C ved bruk av enheten når den drives av et batteri.
Forebygging av hørselsskader:
Bruk av hodesett med høyt volum kan skade hørselen din. For å redusere risikoen for hørselsskader, må volumet på
hodesettet senkes til et trygt og behagelig nivå.
Barns sikkerhet:
Overhold alle forholdsregler med hensyn til barnas sikkerhet. Det kan være farlig å la barnet leke med enheten eller
tilbehøret, som kan inkludere deler som kan løsne fra enheten, da slike kan utgjøre en kvelningsfare. Pass på at små
barn holdes borte fra enheten og tilbehøret.

13.2

• Ikke kast enhetene på åpen ild, da det kan føre til eksplosjon. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet.
•	Ikke endre eller reproduser, prøv å sette inn fremmedlegemer inn enheten, fordyp eller utsett for vann eller andre
væsker, utsett for brann, eksplosjon eller andre fare.
•	Unngå å miste enheten. Hvis enheten slippes, spesielt på en hard overflate, og brukeren mistenker skade, ta den
med til et kvalifisert servicesenter for inspeksjon.
• Feil bruk kan medføre brann, eksplosjon eller andre farer.
• Kast brukte enheter i samsvar med lokale forskrifter.
• Enheten må bare kobles til produkter som bærer USB-IF-logoen, eller som oppfyller USB-IF-samsvarsprogrammet.
Utgangseffekten til laderen er DC 5V 2A.
FORSIKTIG – FARE FOR EKSPLOSJON HVIS BATTERIET ERSTATTES MED FEIL TYPE. KAST BRUKTE BATTERIER
I HENHOLD TIL INSTRUKSENE. Må ikke betjenes av andre enn autoriserte sentre som vil avhende batteriet i henhold
til WEEE.

13.3

Batteri og lader:
Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger før det
til slutt slites ut. Bruk strømforsyningen som definert i spesifikasjonene til laderen. Feil spenning kan føre til brann eller
funksjonsfeil på laderen.
Hvis elektrolytten i batteriet lekker ut, må du sørge for at den ikke kommer i kontakt med hud eller øyne. Hvis elektrolytt
kommer i kontakt med hud eller øynene, må øynene umiddelbart skylles med rent vann, og lege kontaktes. Hvis det
skulle oppstå batterideformasjon, fargeendring eller unormal oppvarming mens du lader, må du slutte å bruke
enheten umiddelbart.

Rengjøring og vedlikehold

•	Siden laderen ikke er vanntett, må du holde den tørr og borte fra vann eller damp. Ikke ta på laderen med våte
hender.
• Ikke plasser enheten eller laderen på steder hvor de kan bli skadet.
•	Ikke plasser magnetiske lagringsmedier som magnetkort i nærheten av enheten. Stråling fra enheten kan slette
informasjon som er lagret på den.
•	Ikke la enheten eller laderen ligge på et sted med en ekstremt høy eller lav temperatur. Når temperaturen er lavere
enn 0° C, påvirkes ytelsen for batteriet.
• Ikke plasser skarpe metallgjenstander som nåler i nærheten av ørepluggen.
• Før du rengjør eller vedlikeholder enheten, slår du den av og kobler den fra laderen.
•	Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler, pulver eller andre kjemiske midler (for eksempel alkohol og benzen) til
å rengjøre enheten eller laderen. Du kan rengjøre enheten med en myk antistatisk klut.
•	Du må ikke demontere enheten eller tilbehøret. Hvis enheten eller tilbehøret blir tuklet med, er garantien på enheten
og tilbehøret jort ugyldig, og produsenten vil ikke være ansvarlig for eventuelle skader forårsaket.
•	Hvis skjermen på enheten ødelegges, ikke rør eller prøv å fjerne de ødelagte stykkene. I dette tilfellet må du slutte
å bruke enheten umiddelbart og kontakte et autorisert servicesenter.

13.4

Forebygging av hørselstap
– For å unngå potensiell hørselsskade, må ikke ha på høyt volum lenge om gangen.

Tilbehør

Velg bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som produsenten har godkjent for bruk sammen med denne
enhetsmodellen. Bruk av en annen type lader eller et annet type tilbehør kan oppheve en eventuell garanti for enheten,
kan være i strid med lokale regler eller lover, og kan være farlig. Ta kontakt med din forhandler for informasjon om
tilgjengeligheten av godkjente batterier, ladere og tilbehør i ditt område.
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Hvis strømledningen er skadet (for eksempel hvis ledningen er eksponert eller ødelagt), eller hvis kontakten løsner, må
du slutte å bruke kabelen med en gang.

13.5

Samsvar med CE SAR

Denne enheten tilfredsstiller EU-krav om begrensning av allmennhetens eksponering for elektromagnetiske felt i form
av helsevern.
Grensene er del av omfattende anbefalinger for beskyttelse av allmennheten. Disse anbefalingene har blitt utviklet
og kontrollert av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom regelmessige og grundige evalueringer av
vitenskapelige studier. Måleenheten for Europarådets anbefalte grense for mobile enheter er "Specific Absorption
Rate" (SAR), og SAR-grensen er 2,0 W/kg i gjennomsnitt over 10 gram vev. Den oppfyller kravene fra den internasjonale
kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling (ICNIRP).
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For bruk nær kroppen, har denne enheten blitt testet og oppfyller ICNIRP-retningslinjene for eksponering og den
europeiske standarden EN 62311 og EN 62209-2, for bruk med dedikert tilbehør. Bruk av annet tilbehør som inneholder
metaller, kan ikke sikre samsvar med ICNIRP-retningslinjene for eksponering.
SAR måles med enheten på en separasjon på 0,5 cm til kroppen, mens den sender på høyeste sertifiserte
utgangseffektnivå i alle frekvensbåndene til den mobile enheten.
Avstanden på 0,5 cm som skal holdes mellom kroppen og enheten.
Den høyeste rapporterte SAR-verdien under CEs reguleringer for telefonen er oppført nedenfor:
Hode SAR: 0,534 W/kg
Kropp SAR: 1,510 W/kg

13.6

Spekter og strøm

Avhending av denne enheten er underlagt direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) fra EU.
Bakgrunnen for å skille WEEE og batterier fra annet avfall er å minimalisere de potensielle skadevirkninger på miljø og
helse fra alle farlige stoffer som kan være til stede.

Reduksjon av farlige stoffer
Denne enheten er kompatibel med EUs direktiv om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
(REACH) (regulativ nr. 1907/2006/EF fra europaparlamentet og -rådet) og EUs RoHS-direktiv (Restriction of Hazardous
Substances) (direktiv 2011/65/EU fra europaparlamentet og -rådet).

Samsvarserklæring

Spekter

Av/på

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

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

BT 2,0

7,44 dBm

BT 4,1

2,75 dBm

NFC

-12,38 dBuA/m

13.7

For mer detaljert informasjon om gjenvinning av enheten eller batteriene, ta kontakt med kommunen din, renholdsverket
der du bor eller butikken der du kjøpte enheten.

Bullitt Mobile Ltd erklærer herved at radioutstyret av typen Ektra er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Hele teksten
i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:
www.kodakphones.com/support.

Juridisk henvisning
Android, Google, Google Play Google Play-logoen og andre merker er varemerker som tilhører Google Inc.

EU-samsvarserklæring

Denne enheten er begrenset til innendørs bruk ved drift i frekvensområdet 5150–5350 MHz.
Begrensninger i:
Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tsjekkia (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Hellas (EL), Spania (ES),
Frankrike (FR), Kroatia (HR), Italia (det), Kypros (CY), Latvia (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT),
Nederland (NL), Østerrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sverige
(SE), Storbritannia (UK), Sveits (CH), Norge (NO), Island (IS), Liechtenstein (LI) og Tyrkia (TR).

Avhending og resirkulering
Dette symbolet på enheten (og eventuelt inkluderte batterier) indikerer at de ikke skal kastes i det vanlige
husholdningsavfallet. Ikke kast enheten eller batteriene som usortert restavfall. Enheten (og eventuelle batterier)
skal overleveres til et sertifisert returpunkt for gjenvinning eller forsvarlig avhending ved slutten av levetiden sin.
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Samsvarserklæring

Produsent:
Navn: Bullitt Group
Adresse: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Storbritannia
Radioutstyr:
Modell: EKTRA
Beskrivelse: Smarttelefon
Markedsføringsnavn: KODAK EKTRA Smarttelefon
Radiorelatert programvareversjon: LTE_S0105121. 1
Medfølgende tilbehør og komponenter: Adapter, USB-kabel, hodetelefoner
Vi, Bullitt Group, erklærer at det vårt eneansvar at produktet beskrevet ovenfor, er i samsvar med relevant lovgivning
i henhold til EUs harmoniseringsdirektiv:
RE-direktiv (2014/53/EU), RoHS-direktiv (2011/65/EU)
Følgende harmoniserte standarder og/eller andre relevante standarder er brukt:
1. Helse og sikkerhet (artikkel 3.1(a) i RE-direktivet)
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. Elektromagnetisk kompatibilitet (artikkel 3.1 (b) i RE-direktivet)
Utkast av ETSI EN 301 489-1 V2.1.0, Draft ETSI EN 301 489-3 V2.1.0
Utkast av ETSI EN 301 489-17 V3.1.0
Kommisjonens utkast av ETSI EN 301 489-52 V1.1.1_0.0.5
EN 55032:2012/AC:2013 Class B, EN 55032:2015 klasse B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014 klasse A, EN 61000-3-3:2013
3. Bruk av radiofrekvensspektrum (artikkel 3.2 i RE-direktivet)
ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.1
ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
Utkast av ETSI EN 300 440 V2.1.0
Utkast av ETSI EN 300 330 V2.1.0
Endelig utkast av ETSI EN 300 328 V2.1.0
Kommisjonens utkast av ETSI EN 301 893 V2.0.0_v0.0.9
Kommisjonens utkast av ETSI EN 301 511 V12.5.1_12.1.6
4. RoHS-direktivet (2011/65/EU)
EN 50581:2012
Det meldte organet (navn: CETECOM ICT SERVICES GMBH, ID: 0682) utførte samsvarsvurderingen i henhold til
vedlegg III i RE direktivet og utstedte EUs undersøkelsessertifikat (referansenummer: T817663D-01-TEC).
Signert for og på vegne av: Bullitt Group
Sted: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Storbritannia, Dato: 2. november 2016
Navn: Wayne Huang, Funksjon: Direktør for ODM Management, Signatur:

Laget for og distribuert av Bullitt Mobile Ltd under lisens fra Eastman Kodak Company.
Kodak- og Ektra-varemerkene, Kodak-logoen og Kodaks "trade dress" brukes under lisens fra Eastman Kodak Company.
Laget i Kina.
© 2016 Bullitt Mobile Ltd. | www.kodakphones.com
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Produsentens kontaktinformasjon: Bullitt Mobile Ltd: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR
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