Instrukcja obsługi smartfona
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Przeczytaj przed rozpoczęciem korzystania
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM
Przed przystąpieniem do użytkowania telefonu komórkowego uważnie przeczytaj informacje dotyczące
środków ostrożności.
•

Unikaj rzucania telefonem, a także upuszczania go, zginania i przebijania.

•	Unikaj korzystania z telefonu komórkowego w wilgotnym środowisku, np. w łazience. Unikaj celowego moczenia lub
mycia telefonu płynem.
•	Nie włączaj telefonu komórkowego w miejscach, w których jest to zabronione lub w których może on spowodować
zakłócenia lub zagrożenia.
•

Nie korzystaj z telefonu komórkowego podczas prowadzenia samochodu.

•	Przestrzegaj wszystkich przepisów obowiązujących w szpitalach i placówkach opieki medycznej. Wyłączaj telefon
komórkowy w pobliżu aparatury medycznej.
•	
Wyłączaj telefon komórkowy na pokładzie samolotów. Telefon może powodować zakłócenia aparatury
kontrolnej samolotu.
•	Wyłączaj telefon komórkowy w pobliżu precyzyjnych urządzeń elektronicznych. Telefon może wpływać na działanie
tych urządzeń.
•	Nie podejmuj prób rozmontowywania telefonu komórkowego ani jego akcesoriów. Tylko wykwalifikowany personel
może wykonywać prace serwisowe i naprawy telefonu.
•

Nie umieszczaj telefonu komórkowego ani jego akcesoriów w miejscach z silnym polem magnetycznym.

•	Nie umieszczaj telefonu komórkowego w pobliżu magnetycznych nośników pamięci. Promieniowanie z telefonu
może spowodować uszkodzenie zapisanych na nich informacji.
•	Nie zostawiaj telefonu komórkowego w miejscach, w których panuje wysoka temperatura lub unoszą się łatwopalne
gazy, takich jak np. stacje benzynowe.
•	
Chroń telefon komórkowy i jego akcesoria przed małymi dziećmi. Nie pozwalaj dzieciom używać telefonu
komórkowego bez nadzoru.
•

Używaj tylko baterii i ładowarek zatwierdzonych do użytku z tym telefonem.

•	
Przestrzegaj wszystkich przepisów dotyczących używania urządzeń bezprzewodowych. Korzystając z tego
urządzenia bezprzewodowego, pamiętaj o poszanowaniu prywatności i praw innych osób.
•	
Nie używaj telefonu komórkowego w samolotach, szpitalach, na stacjach benzynowych ani w warsztatach
samochodowych.
•	Pacjenci z implantami medycznymi (takimi jak rozruszniki, pompy insulinowe itd.) powinni trzymać telefon co
najmniej 15 cm z dala od implantu, a podczas rozmowy trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie ciała niż
implant.
•	Podczas korzystania z kabla USB przestrzegaj odpowiednich zaleceń podanych w tej instrukcji. W przeciwnym razie
Twój telefon komórkowy lub komputer mogą ulec uszkodzeniu.
2

UWAGI PRAWNE
Bullitt Mobile Ltd jest licencjobiorcą firmy Kodak.
Marka i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a ich używanie
przez Bullitt Group podlega licencjonowaniu. Pozostałe znaki i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
Żaden fragment tego dokumentu nie może być reprodukowany, transmitowany w jakiejkolwiek formie, jakimikolwiek
środkami bez pisemnej zgody firmy Kodak.
Produkt, którego dotyczy niniejsza instrukcja, może zawierać oprogramowanie chronione prawem autorskim
i prawami licencjobiorców. Klienci nie mogą w żaden sposób reprodukować, dystrybuować, modyfikować,
dekompilować, demontować, odszyfrowywać, wyodrębniać, stosować inżynierii odwrotnej, wypożyczać, przydzielać
ani sublicencjonować wymienionego oprogramowania i sprzętu, chyba że takie ograniczenia są zabronione przez
odpowiednie prawo lub takie działania są dozwolone przez odpowiednich właścicieli praw autorskich lub licencji.

UWAGA
Niektóre opisane tu funkcje tego produktu i jego akcesoriów zależą od zainstalowanego oprogramowania,
przepustowości i ustawień lokalnej sieci, więc mogą być nieaktywne lub ograniczone przez lokalnego operatora sieci
lub dostawcę usług sieciowych. Dlatego zawarte tu opisy mogą nie odpowiadać dokładnie zakupionemu produktowi
lub jego akcesoriom.
Producent zastrzega sobie prawo zmian lub modyfikacji informacji i specyfikacji podanych w niniejszej instrukcji bez
uprzedniego powiadomienia.
Producent nie jest odpowiedzialny za legalność ani jakość jakichkolwiek produktów, które mogą być za pomocą tego
telefonu komórkowego przekazywane lub pobierane, w tym, lecz nie tylko — tekstów, obrazów, utworów muzycznych,
filmów i dodatkowego oprogramowania chronionych prawem autorskim. Wszelkie konsekwencje wynikłe z instalacji
lub użytkowania na tym telefonie komórkowym wymienionych produktów ponosi użytkownik.
Najnowsza wersja instrukcji obsługi jest dostępna na stronie: www.kodakphones.com

BEZ GWARANCJI
Treść niniejszej instrukcji jest podana w stanie takim, w jakim jest. Z wyjątkiem wymaganej przez odpowiednie prawo
nie jest udzielana jakakolwiek gwarancja ani jawna, ani domniemana, w tym, lecz nie tylko, domniemana gwarancja
przydatności handlowej lub do określonego celu, odnośnie do dokładności, niezawodności lub treści niniejszej instrukcji.
W żadnym wypadku, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, producent nie ponosi odpowiedzialności
za żadne pośrednie, uboczne, specjalne lub wynikowe szkody, utratę zarobków, dochodów, danych, utratę wartości
przedsiębiorstwa lub oczekiwanych oszczędności.

PRZEPISY DOTYCZĄCE IMPORTU I EKSPORTU
Klient musi przestrzegać wszystkich odnośnych przepisów i regulacji eksportowych lub importowych i musi uzyskać
wszystkie niezbędne zezwolenia rządowe i licencje, aby eksportować, reeksportować lub importować produkt
wymieniony w niniejszej instrukcji, w tym oprogramowanie i dane techniczne.
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2. SMARTFON KODAK EKTRA

1. WPROWADZENIE
3
2
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Dziękujemy za zakup smartfona Kodak Ektra i witamy w nowej
erze smartfonowej fotografii.

Gniazdo karty SIM/SD
Aparat przedni
Gniazdo słuchawkowe
Przyciski menu
Zaczep na smycz

6. Przycisk migawki
7. Przycisk zasilania
8. Przyciski regulacji głośności
9. Lampa błyskowa LED
10. Aparat 21 megapikseli

3. NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Smartfon Ektra oferuje pełną kontrolę nad fotografowaniem. Jest wyposażony w niepowtarzalny aparat, znany
użytkownikom lustrzanek cyfrowych, i jest przy tym łatwy w obsłudze dzięki połączeniu unikatowego oprogramowania
i imponujących możliwości obiektywu. Ten aparat to świadectwo doświadczenia inżynierów firmy Kodak i inspiracji
czerpanych od profesjonalnych fotografów.

Przycisk zasilania

Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć. Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć menu opcji.
Naciśnij, aby zablokować lub wybudzić ekran, gdy telefon jest włączony.

W niniejszej instrukcji obsługi pokazujemy różne porady i wskazówki dotyczące smartfona Ektra — od prostej
w obsłudze natywnej aplikacji aparatu po zaawansowane narzędzia do obróbki zdjęć i funkcję drukowania bezpośrednio
z urządzenia. Ten smartfon ma wszystko, czego potrzeba, by cieszyć się fotografowaniem.

Przycisk ekranu
głównego

Naciśnij w dowolnym momencie, aby wyświetlić Ekran główny. Długie naciśnięcie
przycisku ekranu głównego spowoduje uruchomienie wyszukiwarki Google.

Przycisk ostatnio
używanych aplikacji

Naciśnij, aby wyświetlić listę aplikacji, które są aktualnie otwarte.

Przycisk Wstecz

Naciśnij, aby wrócić do ostatnio używanego ekranu. Za pomocą tego przycisku możesz
także zamknąć klawiaturę ekranową.

Przyciski głośności

Głośność: naciśnij przycisk zwiększania głośności (+), aby pogłośnić, lub przycisk
zmniejszania głośności (-), aby przyciszyć.
Aby przechwycić zrzut ekranu, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zasilania i
zmniejszania głośności.

Przycisk migawki

Kiedy aplikacja do obsługi aparatu jest włączona, naciśnij przycisk migawki, aby
błyskawicznie robić zdjęcia. Podczas robienia zdjęć, wciśnij przycisk do połowy, aby
ustawić ostrość, a następnie wciśnij go do końca w celu zrobienia zdjęcia. Aby szybko
włączyć aparat w smartfonie Ektra, naciśnij dwukrotnie przycisk migawki.

Nie zapomnij przesłać nam swoich najlepszych zdjęć i pamiętaj, że możesz nie tylko robić zdjęcia. Możesz tworzyć.

		 Facebook.com/kodakphones
		
		 @kodakphones
		
		 @kodakphones
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4. WKŁADANIE KARTY SIM
1.	Aby włożyć kartę Nano SIM, użyj narzędzia
dostarczonego w zestawie do otworzenia
gniazda kart SIM i microSD™.

6. ŁADOWANIE BATERII

2.	Umieść kartę Nano SIM w uchwycie,
jak pokazano poniżej:

Smartfon Kodak Ektra
Ładowanie akumulatora:

ma

wbudowany

akumulator.

1. Podłącz do ładowarki przewód USB dostarczany w
opakowaniu sprzedażowym.
Uwaga: należy używać wyłącznie ładowarek i przewodów
zatwierdzonych przez firmę Kodak. Smartfon Kodak Ektra
używa kabli i złączy USB 3.0. Korzystanie z niezatwierdzonego
sprzętu może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie
urządzenia.
2. Podłącz przewód USB 3.0 do portu USB w telefonie.
Uwaga: ustawienie kabla USB 3.0 nie jest tak ważne, jak w przypadku przewodów USB 2.0. Pamiętaj jednak, aby nie
używać zbyt dużej siły podczas podłączania przewodu. Nieprawidłowe włożenie przewodu może spowodować
uszkodzenia.
Uwaga: tego typu usterki nie są objęte gwarancją.

3. Włóż z powrotem uchwyt karty SIM i microSD.

3. Podłącz przewód USB do odpowiedniej wtyczki AC, a następnie włóż wtyczkę do gniazdka ściennego.

5. WKŁADANIE KARTY PAMIĘCI
1.	Aby włożyć kartę microSD, użyj narzędzia
dostarczonego w zestawie do otworzenia
gniazda kart SIM i microSD.

2.	Umieść kartę pamięci w uchwycie,
jak pokazano poniżej:

4.	Przed uruchomieniem smartfona po raz pierwszy konieczne jest jego naładowanie. Po zakończeniu ładowania
na ekranie w miejscu ikony baterii (w prawym górnym rogu) zostanie wyświetlony komunikat „naładowany” lub
„100%”. Wyjmij złącze z urządzenia, a następnie odłącz ładowarkę od gniazdka ściennego.

Ważna informacja o baterii:
Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, ikona ładowania może pojawić się na ekranie dopiero po kilku minutach.
Jeżeli bateria nie była używana przez dłuższy czas, włączenie telefonu i korzystanie z niego może nie być możliwe
natychmiast po rozpoczęciu ładowania baterii. Po podłączeniu telefonu do ładowarki zaczekaj kilka minut, zanim
go włączysz. W tym czasie na ekranie może nie być widoczna animacja oznaczająca ładowanie.
Czas potrzebny do naładowania baterii zależy od jej wieku i temperatury otoczenia.
Gdy poziom naładowania baterii jest niski, telefon emituje alert i wyświetla powiadomienie. Gdy bateria jest bliska
całkowitego wyładowania, telefon wyłączy się automatycznie.

7. WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE TELEFONU KOMÓRKOWEGO
3. Włóż z powrotem uchwyt karty SIM i microSD.

7.1		

Włączanie telefonu

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.
2.	Po pierwszym uruchomieniu telefonu zostanie wyświetlony ekran powitalny. Wybierz preferowany język i dotknij
ikonę Start, aby kontynuować proces konfiguracji.
Uwaga: jeżeli karta SIM jest chroniona kodem PIN, trzeba będzie wpisać ten kod, aby wyświetlić ekran powitalny.
Do skonfigurowania urządzenia konieczne jest połączenie Wi-Fi lub danych komórkowych. Następnym krokiem jest
zalogowanie się przy użyciu posiadanego konta Google lub utworzenie nowego konta.
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Uwaga: możesz pominąć etap konfiguracji konta i wykonać go innym razem. Konto Google jest konieczne do korzystania
z niektórych usług Google oferowanych w urządzeniu.
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7.2

Wyłączanie telefonu

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilania, aby otworzyć menu opcji telefonu.
2. Dotknij opcji Wyłącz.

8. OBSŁUGA FUNKCJI EKRANU GŁÓWNEGO

10.2

Odblokowywanie ekranu

Naciśnij klawisz zasilania, aby wybudzić ekran. Następnie przeciągnij ikonę blokady ( ) do środka ekranu, aby go
odblokować.
Aby użyć funkcji aparatu bezpośrednio z zablokowanego ekranu, przeciągnij ikonę aparatu (
) w lewo; spowoduje
to uruchomienie aplikacji Aparat.
Aby użyć funkcji Google voice search™ bezpośrednio z zablokowanego ekranu, przeciągnij ikonę wyszukiwania

Po zalogowaniu się lub włączeniu telefonu zostanie wyświetlony Ekran główny. Jest to punkt startowy, z którego masz
dostęp do wszystkich funkcji urządzenia. Są tu widoczne ikony aplikacji, widżety i inne funkcje. Ekran główny można
dostosować do własnych potrzeb, wybierając dowolną tapetę i elementy, które będą na nim widoczne.

głosowego Google (

) w prawo.

Uwaga: jeśli został skonfigurowany ekran blokady, pojawi się monit o odblokowanie ekranu.

		Na Ekranie głównym znajduje się ikona uruchamiania. Dotknij jej, aby wyświetlić i uruchomić zainstalowane
aplikacje.
Uwaga: jeżeli długo przytrzymasz puste miejsce na Ekranie głównym, zostaną wyświetlone skróty do tapet, widżetów
i ustawień.

9. KORZYSTANIE Z EKRANU DOTYKOWEGO
9.1

Obsługa ekranu dotykowego

Dotknięcie: za pomocą dotknięcia palcem możesz wybierać elementy, potwierdzać dokonany wybór lub uruchamiać
aplikacje.
Dotknij i przytrzymaj: dotknij elementu palcem i nie puszczaj, dopóki telefon nie zareaguje. Na przykład, aby otworzyć
menu opcji aktywnego ekranu, dotknij ekranu i przytrzymaj, aż zostanie wyświetlone menu.
Przesuń: możesz przesuwać palcem po ekranie w pionie i poziomie. Na przykład: przesuń w lewo lub w prawo,
aby przełączać między zdjęciami w galerii.
Przeciąganie: dotknij wybranego elementu palcem i przytrzymaj. Następnie przeciągnij do innego miejsca na ekranie.
Możesz przeciągać ikony, aby je przesuwać lub usuwać.

9.2

Obracanie wyświetlaczem

Orientacja większości ekranów zmieni się, gdy obrócisz telefon z pionu do poziomu i na odwrót. Tę funkcję można
wyłączyć w menu Ustawienia (sekcja wyświetlania).

10. BLOKOWANIE I ODBLOKOWYWANIE EKRANU
10.1

Blokowanie ekranu

Gdy telefon jest włączony, naciśnij przycisk zasilania na ekranie blokady. Gdy ekran jest zablokowany, możesz odbierać
połączenia i wiadomości.
Jeśli przez chwilę nie będziesz korzystać z telefonu, blokada ekranu włączy się automatycznie.

11. WYBIERANIE
11.1

Nawiązywanie połączeń krajowych

Użyj klawiszy numerycznych do wprowadzenia numeru, a następnie naciśnij klawisz wybierania, aby nawiązać
połączenie. Numery krajowe można wybierać w następujący sposób: numer kierunkowy, numer telefonu, klawisz
połączeń.

11.2

Nawiązywanie połączeń międzynarodowych

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij i przytrzymaj klawisz 0, aż na ekranie pojawi się prefiks „+” połączeń
międzynarodowych. Ta metoda umożliwia nawiązanie połączenia z numerem z dowolnego kraju bez względu na kod
kraju.
Numery zagraniczne można wybierać w następujący sposób:
+ kod kraju, numer kierunkowy, numer telefonu, klawisz połączeń.
Po wpisaniu prefiksu, wprowadź kod kraju i pełny numer, z którym chcesz się połączyć.

11.3

Połączenia alarmowe

Jeśli znajdujesz się w obrębie sieci (zasięg pokazuje wskaźnik mocy sygnału sieci w lewym górnym rogu ekranu),
możesz dzwonić pod numery alarmowe, nawet bez karty SIM.

12. PRZEWODNIK PO MENU
Poniżej wymieniono i krótko opisano wszystkie funkcje telefonu komórkowego.
Aby korzystać z usług Gmail, Google Play Movies i wszystkich funkcji aplikacji Google, konieczne jest zalogowanie się
na koncie Google. Do pobrania aplikacji ze sklepu Google Play, także konieczne jest zalogowanie się na koncie Google.
Uwaga: jeśli w telefonie nie ma karty SIM, nie możesz połączyć się z siecią komórkową i korzystać z usług głosowych i
danych, ale możesz połączyć się z siecią Wi-Fi, a następnie zalogować się na koncie Google i korzystać ze wszystkich
funkcji telefonu z wyjątkiem nawiązywania połączeń.
Gdy po raz pierwszy uruchomisz telefon bez karty SIM, zobaczysz monit o połączenie się z siecią Wi-Fi (zamiast z
siecią komórkową) w celu skonfigurowania urządzenia. Jeśli masz już konto Google, dotknij Zaloguj się i wpisz nazwę
użytkownika oraz hasło.
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12.1

Usługa płatnicza Android Pay™

Usługa płatnicza Android Pay to bardzo wygodna metoda płatności z telefonu komórkowego. Możesz dodać
kartę zarejestrowaną na koncie Google, potwierdzając kilka szczegółów, lub dodać nową kartę wydaną przez bank
współpracujący z tą usługą. Aby zapłacić, po prostu wybudź telefon i dotknij sklepu oferującego taką usługę (nie trzeba
uruchamiać aplikacji).
Uruchamianie usługi płatniczej Android Pay:
Dotknij

12.2

> Android Pay

, aby otworzyć aplikację.

Antywirus AVG

Oprogramowanie antywirusowe to aplikacja, która w czasie rzeczywistym monitoruje i skanuje urządzenie.
Aby przeskanować urządzenie w poszukiwaniu ukrytych zagrożeń, dotknij opcji Skanuj teraz.
Otwieranie aplikacji antywirusowej AVG:
Dotknij
> antywirus
, aby otworzyć aplikację.

12.3

, aby otworzyć aplikację.

Kalkulator

Otwieranie Kalkulatora:
Dotknij
> Kalkulator
, aby uruchomić aplikację.

Kalendarz Google™

Otworzenie Kalendarza Google:
Dotknij > Kalendarz Google
, aby uruchomić aplikację. Dotknij

, aby wyświetlić różne opcje widoków i ustawień.

Uwaga: jeśli korzystasz z Kalendarza po raz pierwszy, przesuwając palcem w lewo możesz zapoznać się z funkcjami tej
aplikacji. Na ostatniej stronie omówienia („Wydarzenia z poczty Gmail”) dotknij OK.

Aparat

Aplikacja Aparat Kodak jest unikatowym oprogramowaniem dla smartfonów Ektra. Oferuje szereg przydatnych
funkcji i interfejs użytkownika inspirowany rozwiązaniami z lustrzanek cyfrowych, zapewniający łatwą obsługę zdjęć
i wideo.
Otwieranie aparatu Kodak:
Aby otworzyć aplikację, wykonaj jedną z następujących czynności:
• Na Ekranie głównym dotknij
.
•	
Wciśnij do połowy przycisk migawki aparatu Kodak
, aby ustawić ostrość, a następnie wciśnij przycisk
do końca, by zrobić zdjęcie. Możesz także dotknąć
, aby zrobić zdjęcie. Aby wyświetlić zdjęcie, dotknij jego
miniatury.
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•

Na Ekranie głównym dotknij Chrome

•

Dotknij

> Chrome

.

, aby otworzyć aplikację.

Zegar

Po wyświetleniu menu możesz zobaczyć datę i godzinę, a także ustawić alarm, stoper, czasomierz lub zegar światowy.
Otwieranie aplikacji alarmu:
Dotknij
> Zegar
, aby uzyskać dostęp do alarmu w telefonie.

Kalendarz Google służy do tworzenia wydarzeń i spotkań oraz do zarządzania nimi. W zależności od ustawień
synchronizacji kalendarz w telefonie automatycznie synchronizuje dane z Twoim kalendarzem w Internecie lub na
innych urządzeniach.

12.6

Chrome™

Otwieranie przeglądarki Chrome:
Aby otworzyć aplikację, wykonaj jedną z następujących czynności:

12.8

Możesz z niego korzystać do wykonywania prostych i bardziej skomplikowanych obliczeń.

12.5

Po wybraniu trybu wideo za pomocą pokrętła trybu w ustawieniach wideo można skonfigurować następujące elementy:
redukcja szumów, EIS, mikrofon, tryb audio, jakość wideo.
Dotknij
, aby rozpocząć nagrywanie; dotknij ponownie, aby zatrzymać nagrywanie. Po nagraniu wideo dotknij
miniatury ostatnio nagranego wideo obok klawisza Obejrzyj. Dotknij, aby odtworzyć wideo.

Ta funkcja umożliwia włączenie przeglądarki, ale konieczne jest aktywne połączenie danych komórkowych lub Wi-Fi.

Na pasku kopii zapasowej możesz skorzystać z aplikacji do obsługi danych osobistych, aby utworzyć kopię tych
informacji i zapisać na kartach pamięci. Na pasku przywracania wybierz żądany plik, aby wrócić do telefonu.

12.4

W trybie ręcznym można przewijać funkcje zaawansowane, aby wprowadzać korekty i na bieżąco śledzić zmiany
podczas robienia zdjęcia. Za pomocą przycisku wybierania można przewijać między ekspozycją, trybami sceny,
balansem bieli, ISO, szybkością migawki i inteligentnym trybem automatycznym. W ustawieniach aparatu można
również wybrać: wykrywanie twarzy, automatyczne wykrywanie sceny, format pliku, samowyzwalacz, rozmiar zdjęcia,
rozmiar podglądu, poprawianie wyglądu twarzy.

12.7

Kopia zapasowa i przywracanie

Otwieranie kopii zapasowej i przywracania:
Dotknij
> Kopia zapasowa i przywracanie

Aby wyłączyć aparat, dotknij dwukrotnie klawisza Wstecz
lub jeden raz klawisza Ekranu głównego .
Na ekranie podglądu aparatu kliknij ikonę u góry ekranu, aby skonfigurować aparat. Dotknij , aby zmienić ustawienia
opcji, aparatu i wideo.

Dodawanie alarmu:
1. Na ekranie listy alarmów dotknij , aby dodać alarm.
2. Aby ustawić alarm, wykonaj następujące czynności:
•	Ustaw godzinę i minuty, wybierając odpowiednie pole, a następnie przesuwając wskaźnik w dół lub w górę.
Po ustawieniu odpowiedniej godziny dotknij OK.
• Aby dodać etykietę alarmu, dotknij opcji Etykieta. Wprowadź etykietę, a następnie dotknij OK.
• Aby powtarzać alarm, dotknij opcji Powtarzaj. Wybierz jedną lub więcej opcji.
• Aby ustawić dźwięk dzwonka, dotknij . Wybierz odpowiednią opcję, a następnie dotknij OK.
• Aby dodać wibracje do dźwięku alarmu, zaznacz pole wyboru Wibracje.
Uwaga: domyślnie alarm jest automatycznie włączany.

12.9

Kontakty

Aplikacja Kontakty umożliwia zapisywanie informacji, takich jak numery telefonów i adresy kontaktów, oraz zarządzanie
nimi. Dotknij , aby ustawić funkcje kontaktów do wyświetlenia, importowania, eksportowania, grup, kont i ustawień.
Jeśli nie masz jeszcze żadnych kontaktów, na ekranie telefonu zostanie wyświetlona wiadomość z instrukcjami
dodawania kontaktów.
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Otwarcie Kontaktów:
> Kontakty . Zostanie uruchomiona karta WSZYSTKIE KONTAKTY.
Dotknij
Wszystkie zapisane kontakty są uporządkowane alfabetycznie na liście przewijanej.
Dodawanie kontaktu:
1. Aby dodać nowy kontakt, na liście kontaktów dotknij
.
2. Wprowadź nazwę kontaktu, a następnie dodaj szczegółowe informacje, takie jak numer telefonu lub adres.
3. Po zakończeniu dotknij Dodaj nowy kontakt
, aby zapisać wprowadzone informacje.
Dodawanie kontaktu do ulubionych:
1. Dotknij kontaktu, który chcesz dodać do ulubionych.
2. Dotknij
w lewym górnym rogu. Ikona zaświeci się na stałe

.

Wyszukiwanie kontaktu:
1. Aby znaleźć kontakt, dotknij
na liście kontaktów.
2.	
Wprowadź nazwę szukanego kontaktu. Podczas wpisywania pod polem wyszukiwania będą wyświetlane
pasujące kontakty.
Edytowanie kontaktu:
W dowolnym momencie możesz wprowadzić zmiany w zapisanych informacjach o kontakcie.
1. Na liście kontaktów dotknij pozycji, której szczegóły chcesz edytować.
2. Dotknij .
3.	Wprowadź żądane zmiany, a następnie dotknij Edytuj kontakt. Aby anulować wszystkie zmiany wprowadzone
w informacjach o kontakcie, dotknij przycisku Wstecz .
Komunikacja z kontaktami:
Korzystając z zakładek WSZYSTKIE KONTAKTY lub ULUBIONE, możesz szybko nawiązać połączenie albo wysłać
wiadomość (SMS/MMS) na domyślny numer wybranego kontaktu. Możesz także wyświetlić szczegóły, aby zobaczyć
wszelkie dostępne sposoby komunikacji z danym kontaktem. W tej części znajdują się instrukcje komunikowania się
z kontaktem z wyświetlonej listy.
Aby komunikować się z kontaktami:
1. Na liście kontaktów dotknij kontaktu, z którym chcesz się komunikować.
2. Na ekranie szczegółów kontaktu możesz wykonać następujące czynności:
		
• Dotknij numeru telefonu, aby nawiązać połączenie.
		
• Dotknij
, aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie zawartości do pobrania.
Otwieranie plików do pobrania:
Dotknij
> Pobieranie
, aby otworzyć aplikację.

12.11 Google Drive™
Google Drive to chmurowa pamięć danych online. Logując się na konto Google, masz dostęp do 15 GB bezpłatnej
przestrzeni magazynowej na zdjęcia i dokumenty. Jeśli potrzebujesz więcej miejsca, możesz zmienić plan w usłudze
i otrzymać dodatkową pamięć.
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Aplikacja File Commander umożliwia porządkowanie plików w folderach na karcie pamięci lub w pamięci
telefonu Kodak.
Otwieranie aplikacji File Commander:
Dotknij
> File Commander
, aby otworzyć aplikację.

12.13 Gmail™
Gmail jest usługą poczty elektronicznej opartej na przeglądarce, świadczoną przez Google. Podczas pierwszej
konfiguracji telefonu możesz ustawić korzystanie z posiadanego konta Google lub utworzyć nowe konto. Gdy po
raz pierwszy otworzysz aplikację Gmail na telefonie, skrzynka odbiorcza zostanie automatycznie zsynchronizowana
z Twoim kontem Gmail.
Otwieranie poczty Gmail:
Dotknij
> Gmail
. Pojawi się lista wiadomości w skrzynce odbiorczej.

12.14 Google
Możesz szukać informacji w Internecie za pomocą aplikacji Google. Jest to opcja dodatkowa oprócz przeglądarki
Chrome.
Otwieranie aplikacji Google:
Dotknij
> Google
, aby otworzyć aplikację.

12.15 Google Hangouts
Za pomocą platformy komunikacyjnej Google Hangouts możesz łatwo kontaktować się z innymi osobami przez czat
i rozmowy wideo (do 10 osób jednocześnie) oraz udostępniać im materiały.
Otwarcie aplikacji Google Hangouts:
Dotknij
> Google Hangouts
, aby uruchomić aplikację.

12.16 Aplikacja Super 8 do nagrywania filmów
Smartfon Kodak Ektra z aplikacją Super 8 pozwala nagrywać filmy w stylu vintage oraz dodawać rozmaite efekty,
takie jak ziarnistość czy kaszeta do wcześniej nagranych filmów.

12.10 Pobieranie

Otwieranie Google Drive:
Dotknij
> Google Drive

12.12 File Commander

Otwieranie aplikacji iSupr8:
Dotknij
> iSupr8
, aby otworzyć aplikację.

12.17 Google Keep™
Google Keep to chmurowa aplikacja do robienia notatek pisemnych, głosowych i graficznych. Aby uzyskać dostęp do
notatek, zaloguj się na konto Google.
Otwieranie aplikacji Google Keep:
Dotknij
> Google Keep
, aby uruchomić aplikację.

, aby uruchomić aplikację.
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12.18 Google Maps™

Usługa Google Maps oferuje nawigację w czasie rzeczywistym, wraz z informacjami o natężeniu ruchu, a także dane
o lokalizacji i mapy do pobrania.
Włączanie informowania o lokalizacji:
Zanim otworzysz Mapy w celu znalezienia lokalizacji lub ciekawych miejsc, musisz włączyć Lokalizację i ustawić
Tryb lokalizacji.
1.
2.
3.
4.

Dotknij
> Ustawienia
Dotknij Lokalizacja.
Ustaw opcję Lokalizacja jako WŁ.
Dotknij Tryb i wybierz odpowiednią opcję.

Otwieranie i wyświetlanie wiadomości multimedialnych:
1. Na liście wiadomości dotknij wątku, aby go otworzyć.
2. Dotknij wiadomości multimedialnej, aby ją wyświetlić.
3. Przesuń palcem w dół lub w górę, aby zobaczyć poprzedni lub kolejny slajd.
Odpowiadanie na wiadomości:
1. Na liście wiadomości dotknij wątku SMS lub MMS, aby go otworzyć.
2. Dotknij pola „Wpisz wiadomość tekstową”, aby rozpocząć tworzenie wiadomości.
3. Dotknij .
Dostosowywanie ustawień wiadomości:
Na liście wiadomości dotknij , aby wybrać między opcjami Usuń wszystkie wątki, Ustawienia, Wiadomości do ustawienia.

Uwaga: aby korzystać z funkcji nawigacji, musisz ustawić Tryb na Wysoka dokładność lub Tylko urządzenie.

12.20 Pakiet Office

Otwieranie aplikacji Google Maps:
Dotknij
> Google Maps,
aby otworzyć aplikację.

Pakiet Office pozwala łatwo wyświetlać, edytować i tworzyć dokumenty w programach Word, Excel i PowerPoint,
konwertować do formatu PDF i zarządzać plikami.

Uwaga: kiedy otworzysz aplikację po raz pierwszy, zobaczysz ekran powitalny. Dotknij Akceptuj i kontynuuj, aby
przejść dalej, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu skonfigurowania wstępnych ustawień.

12.19 Wiadomości
Aplikacja Wiadomości pozwala na wymianę wiadomości tekstowych (SMS) i multimedialnych (MMS) z innymi osobami
dysponującymi telefonami z obsługą SMS lub MMS.
Otwieranie Wiadomości:
Aby otworzyć aplikację, wykonaj jedną z następujących czynności:
• Na Ekranie głównym dotknij
.
• Dotknij
> Wiadomości
.
Tworzenie i wysyłanie wiadomości tekstowych:
Zostanie otwarte okno Wiadomości, w którym możesz utworzyć nową wiadomość lub wyświetlić istniejący wątek.
1. Dotknij
, aby rozpocząć nową wiadomość SMS lub MMS, albo dotknij istniejącego wątku, aby go otworzyć.
2.	Wprowadź numer telefonu w polu „Wpisz nazwę lub numer” lub dotknij
, aby dodać numer z listy Kontakty.
Podczas wpisywania numeru będą wyświetlane pasujące kontakty. Możesz dotknąć sugerowanego odbiorcy lub
kontynuować wprowadzanie numeru telefonu.
3. Dotknij pola „Wpisz wiadomość tekstową”, aby rozpocząć wpisywanie wiadomości.
	Jeśli podczas tworzenia wiadomości naciśniesz klawisz Wstecz, zostanie ona zapisana jako wersja robocza na liście
wiadomości. Dotknij wiadomości, aby wznowić jej tworzenie.
4. Po zakończeniu dotknij .
Uwaga: odpowiedzi pojawiają się w oknie. W miarę wyświetlania i wysyłania kolejnych wiadomości tworzony jest wątek.
Tworzenie i wysyłanie wiadomości multimedialnych:
1. Na ekranie wiadomości dotknij
.
2. Wprowadź numer telefonu w polu „Wpisz nazwę lub numer” lub dotknij
, aby dodać numer z listy Kontakty.
3. Dotknij pola „Wpisz wiadomość tekstową”, aby rozpocząć wpisywanie wiadomości.
4. Dotknij > Dodaj temat, aby wpisać temat wiadomości.
5. Wprowadź temat.
W telefonie jest teraz włączony tryb wiadomości multimedialnych.
6. Dotknij
i wybierz typ pliku multimedialnego, który chcesz załączyć w wiadomości.
7. Po zakończeniu dotknij .
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Otwieranie pakietu Office:
Dotknij
> Pakiet Office
, aby otworzyć aplikację.

12.21 Telefon
Istnieje wiele sposobów nawiązywania połączeń. Możesz wybrać osobę z listy kontaktów albo numer na panelu, na
stronie internetowej lub z dokumentu zawierającego numer telefonu. Kiedy rozmawiasz przez telefon, możesz odbierać
połączenia przychodzące lub odsyłać je do poczty głosowej. Możesz także korzystać z połączeń konferencyjnych
z wieloma uczestnikami.
Uwaga: skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej, aby dowiedzieć się, czy obsługuje połączenia konferencyjne
i jaki jest limit uczestników.
Aby nawiązać połączenie, skorzystaj z aplikacji Telefon, wybierz numer z Ulubionych
, Rejestru połączeń
lub
Kontaktów
.
Podczas połączenia możesz dotknąć klawisza Ekranu głównego, aby przejść do Ekranu głównego i korzystać z innych
funkcji. Aby wrócić do ekranu połączenia, przeciągnij w dół pasek powiadomień i dotknij pozycji Obecne połączenie.
Nawiązywanie połączenia przy użyciu Panelu wybierania
1. Na Ekranie głównym dotknij . Następnie dotknij
, aby wyświetlić panel wybierania.
Uwaga: możesz także otworzyć aplikację Telefon, dotykając > Telefon .
2. Dotykaj klawiszy numerycznych, aby wybrać numer.
	
Porada: ten telefon obsługuje funkcję SmartDial, co oznacza, że kiedy dotykasz cyfr na panelu wybierania,
urządzenie automatycznie przeszukuje Twoje kontakty i wyświetla pasujące wyniki na podstawie dopasowania do
wprowadzanych wartości.
Aby zobaczyć więcej możliwych dopasowań, zamknij klawiaturę.
3. Po wpisaniu numeru lub wybraniu kontaktu dotknij
.
Nawiązywanie połączenia z Ulubionymi:
Dotknij
> Telefon
> Ulubione . Dotknij kontaktu, aby nawiązać połączenie.
Nawiązywanie połączenia z Rejestru połączeń:
1.	Dotknij
> Telefon
> Rejestr połączeń
. Zobaczysz listę ostatnich połączeń. Jeśli nie możesz znaleźć
żądanego kontaktu, dotknij Wyświetl całą historię, aby zobaczyć wszystkie połączenia.
2. Dotknij kontaktu z listy, a następnie dotknij Oddzwoń, aby nawiązać połączenie.
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Nawiązywanie połączenia z Kontaktów:
> Telefon
> Kontakty
.
1. Dotknij
Uwaga: możesz także otworzyć aplikację Kontakty, dotykając > Kontakty
2. Następnie dotknij kontaktu, z którym chcesz się połączyć.
3. Dotknij numeru telefonu, aby nawiązać połączenie z kontaktem.

.

12.22 Google Photos™

Korzystanie z funkcji postprodukcji w aplikacji Snapseed:
Smartfon Ektra jest wyposażony w aplikację Snapseed umożliwiającą edytowanie i przekształcanie zdjęć na etapie
postprodukcji.
•	Wybierz aplikację Snapseed na ekranie głównym lub dotknij ostatniego zdjęcia w aplikacji Aparat, a następnie
wybierz Snapseed,
aby otworzyć pakiet narzędzi do edycji.
• Dotknij
i wybierz narzędzie potrzebne do edycji obrazu.
• 	Naciśnij
, aby potwierdzić zmianę. Po zakończeniu edycji, wybierz opcję Zapisz, aby dodać wyedytowany obraz
do galerii lub udostępnić.

Oglądaj i przechowuj wszystkie swoje zdjęcia w jednym miejscu.
Otwieranie aplikacji Google Photos:
Dotknij
> Google Photos
, aby otworzyć aplikację.
Wyświetlanie zdjęcia:
1.	
Dotknięcie zdjęcia spowoduje wyświetlenie go w widoku pełnoekranowym. Oglądając zdjęcie w widoku
pełnoekranowym, przesuwaj w lewo lub w prawo, aby przejść do następnej lub poprzedniej fotografii.
2.	powiększyć zdjęcie, rozsuń dwa palce w miejscu, w którym chcesz powiększyć obraz. W trybie powiększenia możesz
przesuwać palcem w dół i górę oraz w lewo i w prawo.
Wyświetlanie filmu wideo:
Dotknij wideo, które chcesz odtworzyć.
Edytowanie i udostępnianie zdjęć:
Przeglądając zdjęcia, masz do dyspozycji następujące opcje:
• Udostępnij: dotknij i udostępnij zdjęcia przy użyciu różnych aplikacji zainstalowanych w telefonie.
• Edytuj: dotknij
i edytuj zdjęcia przy użyciu bogatego zestawu opcji.
• Informacje: dotknij , aby wyświetlić szczegóły zdjęcia.
• Usuń: dotknij , aby usunąć niepotrzebne zdjęcia.

12.22.1

Galeria

W aplikacji galeria Kodak można wyświetlać, edytować i udostępniać zdjęcia. Możesz wybrać album/folder i odtworzyć
jako pokaz slajdów lub wybrać elementy do udostępnienia w innych aplikacjach.
Otwieranie aplikacji Zdjęcia:
Dotknij
> Galeria
, aby otworzyć aplikację lub uzyskaj dostęp do galerii bezpośrednio z aparatu, wybierając
ostatnie zdjęcie w lewym górnym rogu, a następnie opcję Galeria. Aplikacja Galeria porządkuje zdjęcia i wideo według
lokalizacji i przechowuje pliki w folderach. Dotknij folderu, aby wyświetlić znajdujące się w nim zdjęcia lub wideo.
Wyświetlanie zdjęcia:
1.	
Dotknięcie zdjęcia spowoduje wyświetlenie go w widoku pełnoekranowym. Podczas wyświetlania w trybie
pełnoekranowym przesuń obraz w lewo lub w prawo, aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie.
2.	Aby powiększyć zdjęcie, rozsuń dwa palce w miejscu, w którym chcesz powiększyć obraz. W trybie powiększenia
możesz przesuwać palcem w dół i górę oraz w lewo i w prawo.
3. Informacje: dotknij , aby wyświetlić szczegóły zdjęcia.
4. Usuń: dotknij , aby usunąć niepotrzebne zdjęcia.
Wyświetlanie filmu wideo:
Dotknij filmu w galerii, aby odtworzyć ostatnie nagranie.

Udostępnianie zdjęć w serwisach społecznościowych:
• 	Dotknij
i udostępniaj swoje zdjęcia na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Możesz także pobrać inne aplikacje
społecznościowe.

12.23 Google Play Movies
Usługa umożliwia przesyłanie strumieniowe i pobieranie filmów i seriali TV do oglądania na swoim urządzeniu.
Otwieranie aplikacji Play Movies:
Dotknij
> Google Play Movies
kupić filmy.

, aby otworzyć aplikację. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby

12.24 Google Play Music
Możesz przesyłać pliki muzyczne z komputera na kartę micro SD lub kupować muzykę w sklepie Play i słuchać jej
z telefonu komórkowego.
Otwieranie aplikacji Google Play Music:
Dotknij
> Google Play Music
, aby otworzyć aplikację. Dotknij utworu, który chcesz odtworzyć.
Porada: aby skorzystać z innej aplikacji podczas słuchania muzyki, dotknij przycisku Wstecz . Muzyka nadal będzie
odtwarzana. Aby wrócić do funkcji sterowania muzyką, otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij utworu.

12.25 Sklep Google Play™
Sklep Google Play zapewnia bezpośredni dostęp do aplikacji i gier, które można pobrać i zainstalować w telefonie
z systemem Android.
Otwieranie sklepu Google Play:
Dotknij
> Google Play
, aby otworzyć aplikację.
Gdy otworzysz sklep Play po raz pierwszy, zostanie wyświetlona strona z omówieniem. Dotknij Rozpocznij,
aby kontynuować, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

12.26 Ustawienia
12.26.1

Wi-Fi

Wi-Fi umożliwia bezprzewodowy dostęp do Internetu szerokopasmowego. Aby używać Wi-Fi w telefonie komórkowym,
musisz mieć dostęp do bezprzewodowych punktów dostępowych (tzw. hotspotów). Przeszkody blokujące sygnał
Wi-Fi zmniejszają moc sygnału.
Włączanie Wi-Fi:
1. Dotknij
> Ustawienia
.
2. W menu Bezprzewodowe i sieci dotknij Wi-Fi i ustaw jako WŁ.
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Łączenie z siecią bezprzewodową:
1. Po włączeniu dotknij Wi-Fi.
2. Zostanie wyświetlona lista wykrytych sieci Wi-Fi. Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć.
3.	Jeśli wybierzesz sieć otwartą, telefon automatycznie się z nią połączy. Jeśli wybierzesz sieć zabezpieczoną i chcesz
połączyć się z nią po raz pierwszy, wprowadź hasło, a następnie dotknij Połącz.

Uwaga: jeśli chcesz połączyć się z zabezpieczoną siecią, która była już wcześniej używana, nie zobaczysz ponownie
monitu o wprowadzenie hasła, chyba że zresetujesz telefon do ustawień domyślnych.

12.26.2

Bluetooth®

Twój telefon komórkowy jest wyposażony w moduł Bluetooth, który pozwala utworzyć połączenie bezprzewodowe
z innymi urządzeniami, które także posiadają tę funkcję. Przez Bluetooth można udostępniać pliki, rozmawiać za
pomocą zestawu głośnomówiącego, a także przesyłać materiały z telefonu do komputera i odwrotnie.
Jeśli korzystasz z łączności Bluetooth, pamiętaj o konieczności zachowania odległości maksymalnie 10 metrów od
drugiego urządzenia z funkcją Bluetooth. Pamiętaj, że przeszkody, takie jak ściany i inny sprzęt elektroniczny, mogą
zakłócać łączność Bluetooth.
Włączanie funkcji Bluetooth:
> Ustawienia
.
1. Dotknij
2. W menu Bezprzewodowe i sieci dotknij Bluetooth i ustaw jako WŁ.
Po włączeniu funkcji Bluetooth na pasku powiadomień pojawi się jej ikona.

12.26.3

Wykorzystanie danych

W menu Bezprzewodowe i sieci dotknij opcji Wykorzystanie danych, aby zobaczyć informacje o użyciu danych
komórkowych.
Uwaga: telefon komórkowy wyświetla informacje o wykorzystaniu danych obliczone przez algorytm w telefonie;
wyliczenia operatora mogą być inne.
Uwaga: korzystanie z usług danych w roamingu może się wiązać z naliczeniem dodatkowych opłat. Informacje
o opłatach roamingowych uzyskasz u operatora sieci.

12.26.7

Aplikacje

Aby wyświetlić listę zainstalowanych aplikacji, na Ekranie głównym dotknij > Ustawienia
Na ekranie ustawień dotknij Aplikacje.

12.26.8

.

Pamięć i USB

W menu Urządzenie dotknij Pamięć i USB, aby zobaczyć informacje o zawartości karty SD lub pamięci telefonu.

12.26.9

Bateria

W menu Urządzenie dotknij opcji Bateria, aby wyświetlić zużycie baterii. Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję
inteligentnego wygaszacza ekranu.

12.26.10

Pamięć

Służy do wyświetlania pamięci zużywanej przez aplikacje.

12.26.11

Użytkownicy

Można ustawić wiele profili użytkownika. Po dodaniu nowego użytkownika musi on skonfigurować własne preferencje
profilu. Każdy użytkownik może zaktualizować aplikacje dla wszystkich innych użytkowników.

12.26.12

Dotknij i zapłać

Funkcja dotykowa umożliwiająca wykonanie płatności.

12.26.13

Lokalizacja

W ustawienia włącz obsługę usługi lokalizacyjnej Google w połączeniu z innymi aplikacjami używającymi systemu GPS
w tym mapami Google.

12.26.14

Bezpieczeństwo

W menu Bezprzewodowe i sieci dotknij Więcej, aby skonfigurować ustawienia, takie jak tryb samolotowy, NFC, tethering
i przenośne hotspoty, VPN i sieci komórkowe.

W menu Osobiste dotknij opcji Bezpieczeństwo, by zdefiniować preferowane ustawienia zabezpieczeń, takie jak
blokada ekranu, wyświetlanie wzoru, automatyczna blokada, natychmiastowa blokada ekranu, wiadomości na ekranie
blokady, Inteligentna blokada, szyfrowanie telefonu, konfiguracja blokady karty SIM, wyświetlanie haseł, administratorzy
urządzeń, automatyczne resetowanie do ustawień fabrycznych, nieznane źródła, zabezpieczenia przed kradzieżą
urządzeń mobilnych, typ pamięci masowej, zaufane dane logowania, instalacja z karty SD, usuwanie danych logowania,
zaufani agenci, przypisanie ekranu, aplikacje z dostępem.

12.26.5

12.26.15

12.26.4

Więcej

Wyświetlacz

W menu Urządzenie dotknij opcji Wyświetlacz, aby skonfigurować ustawienia, takie jak ClearMotion™, MiraVision™,
poziom jasności, autoregulacja jasności, tapeta, uśpienie, wygaszacz ekranu i rozmiar czcionki.

12.26.6

Dźwięk i powiadomienia

Telefon jest fabrycznie wyposażony w szereg opcji dźwięków i powiadomień. W menu Wstępnie zdefiniowane profile
możesz wybierać różne tryby scen i dostosowywać żądane profile, takie jak Ogólny, Cichy, Spotkanie, Na zewnątrz.
W menu Powiadomienia i inne masz do dyspozycji następujące opcje: Powiadomienie, Nie przeszkadzaj, dostęp w
trybie Nie przeszkadzaj i regulacja dźwięku.
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Konta

W menu Osobiste dotknij opcji Konto, aby założyć nowe konto.

12.26.16

Google

W menu Osobiste dotknij Google, aby ustawić funkcję wykrywania miejsc w pobliżu, tworzenia kopii zapasowych zdjęć
Google, lokalizacji, reklam, wyszukiwarki Google i Google Now, zabezpieczeń, konfiguracji pobliskich urządzeń.

12.26.17

Język i wprowadzanie

W menu Osobiste dotknij Język i wprowadzanie, aby ustawić funkcje języka, sprawdzania pisowni, katalogu osobistego,
aktualnej klawiatury, klawiatury Google, wpisywania głosowego Google, zamiany tekstu na mowę, sterowanie głosem,
prędkości wskaźnika.
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12.26.18

Kopia zapasowa i resetowanie

W menu Osobiste dotknij opcji Kopia zapasowa i resetowanie, aby konfigurować opcje, taki jak tworzenie kopii
zapasowych danych, tworzenie kopii zapasowej konta, automatyczne przywracanie, resetowanie ustawień sieciowych,
resetowanie DRM, resetowanie danych fabrycznych.

12.26.19

Data i godzina

Gdy uruchomisz telefon po raz pierwszy, zobaczysz pytanie, czy chcesz, aby ustawienia daty i godziny były
automatycznie aktualizowane na podstawie danych sieci.
Uwaga: jeśli wybierzesz automatyczne ustawienia daty, godziny i strefy czasowej, nie będziesz mieć możliwości
wprowadzenia zmian w tych parametrach. Aby ręcznie ustawić datę i godzinę:
1. Na ekranie ustawień dotknij System > Data i godzina.
2. Wyłącz opcję Automatyczna data i godzina.
3. Wyłącz opcję Automatyczna strefa czasowa.
4.	Dotknij Ustaw datę. Na ekranie ustawiania daty dotknij żądanej daty, a następnie dotknij OK po zakończeniu
konfiguracji.
5.	Dotknij Ustaw godzinę. Na ekranie ustawiania godziny ustaw odpowiednią godzinę, przesuwając wskaźnik w dół lub
w górę w polach godziny i minut. Dotknij OK po zakończeniu konfiguracji.
6.	Dotknij Wybierz strefę czasową, a następnie wybierz odpowiednią strefę z listy. Przewijaj listę, aby zobaczyć więcej
stref czasowych.
7.	
Włącz lub wyłącz funkcję Używaj formatu 24-godzinnego, aby przełączać między trybem 24-godzinnym
a 12-godzinnym.

12.26.20

Planowane włączanie i wyłączanie

W menu System dotknij opcji Planowane wyłączanie i wyłączanie, aby ustawić czas automatycznego włączania
wyłączania oraz tryb powtarzania.

12.26.21

Ustawienia dostępu

W menu System dotknij opcji Ustawienia dostępu, aby skonfigurować ustawienia, takie jak TalkBack, przełączanie
dostępu, napisy, gesty powiększania, duży tekst, tekst o dużym kontraście, kończenie rozmów przyciskiem zasilania,
automatyczny obrót ekranu, mówienie hasła, skróty dostępu, zamiana tekstu na mowę, opóźnienie dotknięcia
i przytrzymania, odwrócenie kolorów, korekcja kolorów.

12.26.22

Drukowanie

Zainstaluj wymagane usługi, aby połączyć się z drukarką bezprzewodową.

12.26.23

Aplikacja Prints

Wybierz aplikację prints,
aby drukować zdjęcia bezpośrednio z telefonu. Wybierz zdjęcia, które chcesz wysłać
do druku i wybierz sposób dostawy, aby zapewnić wysoką jakość wydruków na papierze fotograficznym Kodaka
dostarczanym bezpośrednio pod Twój adres lub do lokalnego sklepu.

12.26.24

Aplikacja Galeria Snap oferuje funkcję automatycznego wyszukiwania zdjęć i wideo zapisanych w pamięci telefonu lub
na karcie SD. Możesz wybrać album/folder i odtworzyć jako pokaz slajdów lub wybrać elementy do udostępnienia w
innych aplikacjach.
Dotknij
> Galeria Snap
, aby otworzyć aplikację. Aplikacja Galeria porządkuje zdjęcia i wideo według
lokalizacji i przechowuje pliki w folderach. Dotknij folderu, aby wyświetlić znajdujące się w nim zdjęcia lub wideo.

12.28 Snapseed™
Dotknij > Snapseed
, aby otworzyć aplikację. Snapseed to kompletny i profesjonalny edytor zdjęć, dzięki któremu
zmienisz każde zdjęcie w ekscytujący, pełen dramatyzmu obraz. Aplikacja pozwala edytować i korygować zdjęcia lub
wprowadzać wiele różnych efektów i ulepszeń.

12.29 Rejestrator dźwięku
Dotknij > Rejestrator dźwięku
, aby otworzyć aplikację. Można nagrywać notatki głosowe. Dotknij , aby zacząć
nagrywanie, dotknij , aby wstrzymać nagrywanie, dotknij , aby zatrzymać nagrywanie. Po zakończeniu nagrywania,
można dotknąć ZAPISZ, aby zapisać nagranie. Kliknij , aby zobaczyć listę nagrań, można wybrać i dotknąć plik
do odtwarzania.

12.30 YouTube™
YouTube to bezpłatna usługa transmisji wideo online należąca do Google. Oferuje funkcje oglądania, wyszukiwania
i przesyłania materiałów wideo.
Otwieranie YouTube:
Dotknij
> YouTube

Wyświetlanie elektronicznej etykiety
Aby wyświetlić informacje prawne na temat telefonu, wykonaj następujące czynności:
1. Dotknij > Ustawienia

.

2. Na ekranie ustawień dotknij O telefonie > Informacje prawne.

, aby otworzyć aplikację.

13. DODATEK

Informacje o telefonie

Wyświetla informacje o telefonie.
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12.27 Galeria zdjęć

13.1

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Niniejszy rozdział zawiera ważne informacje dotyczące instrukcji obsługi tego urządzenia, a także informacje, w jaki
sposób używać go bezpiecznie. Należy uważnie przeczytać te informacje przed przystąpieniem do używania urządzenia.
Wodoszczelna obudowa:
Pokrywy gniazd USB i słuchawek muszą być dokładnie założone, a tylna pokrywa odpowiednio zamocowana
i zablokowana, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony wodoszczelnej.
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Urządzenia elektroniczne:
Wyłącz urządzenie, gdy używanie go powoduje zagrożenie lub zakłóca działanie innych urządzeń elektronicznych.
Urządzenia medyczne:
Przestrzegać wszystkich przepisów obowiązujących w szpitalach i placówkach opieki medycznej. Nie używać
urządzenia w miejscach, w których jest to zabronione.
Producenci stymulatorów serca zalecają, aby zachować minimalną odległość 15 cm pomiędzy tym urządzeniem
a stymulatorem w celu uniknięcia potencjalnej możliwości zakłócenia pracy stymulatora. Jeśli masz stymulator serca,
nie używaj tego urządzenia po stronie, po której jest umieszczony, i nie noś urządzenia w przedniej kieszeni.
Obszar zagrożenia wybuchem:
Wyłącz zasilanie urządzenia w miejscach, w których może występować zagrożenie wybuchem, i stosuj się do wszystkich
oznakowań i instrukcji. Obszary, w których może występować zagrożenie wybuchem, to między innymi miejsca,
w których uprasza się o wyłączenie silników pojazdów samochodowych. Powstawanie iskier w takich obszarach może
spowodować wybuch lub pożar. Nie włączaj zasilania urządzenia w miejscach tankowania, np. na stacjach paliw.
Przestrzegaj ograniczeń używania urządzeń radiowych w miejscach magazynowania, przechowywania i rozdzielania
paliwa oraz w zakładach chemicznych.
Przed użyciem urządzenia zwróć uwagę, czy miejsce nie jest zagrożone wybuchem. Miejsca takie są zwykle, ale
nie zawsze, wyraźnie oznaczone. Takie miejsca to między innymi obszary pod pokładem łodzi, zakłady transportu
i przechowywania produktów chemicznych, miejsca, w których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zboża, pyłu
lub pyłu metalicznego. Pytaj producentów pojazdów na gaz płynny (propan, butan), czy urządzenia można bezpiecznie
używać w pobliżu takiego pojazdu.
Bezpieczeństwo ruchu drogowego:
Używając tego urządzenia, należy przestrzegać lokalnego prawa i przepisów. Ponadto jeśli urządzenie jest używane
podczas prowadzenia pojazdu należy przestrzegać następujących zasad:
Skoncentrować się na prowadzeniu pojazdu. Najważniejszym obowiązkiem jest bezpieczna jazda.
Nie prowadzić rozmowy, trzymając telefon w ręku podczas jazdy. Korzystać z zestawów głośnomówiących.
Jeśli konieczne jest wykonanie lub odebranie połączenia, zaparkować najpierw pojazd na poboczu.
Sygnały o częstotliwości radiowej mogą wpływać na systemy elektroniczne pojazdu. Aby uzyskać więcej informacji,
należy pytać producenta pojazdu.
W pojazdach silnikowych nie umieszczać urządzenia nad poduszką powietrzną ani w obszarze jej rozwijania.
Nie używać urządzenia podczas lotu. Wyłącz urządzenie na polecenie załogi samolotu.
Środowisko pracy:
•	Nie używaj ani nie ładuj urządzenia w miejscach zapylonych, wilgotnych lub takich, w których występują pola
magnetyczne.
•	Urządzenie jest zgodne ze specyfikacjami dotyczącymi częstotliwości radiowych w odniesieniu do używania
go blisko uszu lub w odległości 0,5 cm od ciała.
• Należy upewnić się, że akcesoria, takie jak etui lub futerał, nie zawierają elementów metalowych.
•	W dniach burzowych nie używaj urządzenia podczas ładowania, aby zapobiec niebezpieczeństwom powodowanym
przez wyładowania atmosferyczne.
•	Podczas prowadzenia rozmowy nie dotykaj anteny. Dotykanie anteny pogarsza jakość połączenia i powoduje
większe zużycie energii baterii. W rezultacie skraca się czas prowadzenia rozmów i trybu czuwania.
• Korzystając z urządzenia, przestrzegaj lokalnego prawa i przepisów oraz respektuj prawa i prywatność innych osób.
•	
Ładowanie urządzenia należy przeprowadzać w temperaturze otoczenia od 0°C do 40°C. Należy korzystać
z urządzenia zasilanego z baterii w temperaturze środowiska od –10°C do 45°C.
Zapobieganie uszkodzeniu słuchu:
Korzystanie ze słuchawek przy dużym ustawieniu ich głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Aby
zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, należy głośność słuchawek ustawić na bezpieczny i przyjemny poziom.
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Bezpieczeństwo dzieci:
Należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności dotyczących bezpieczeństwa dzieci. Pozwalanie dzieciom
na zabawę z tym urządzeniem lub jego akcesoriami, które mogą zawierać części łatwo odłączające się, może być
groźne ze względu na niebezpieczeństwo zadławienia się nimi. Małe dzieci nie powinny mieć dostępu do urządzenia
i jego akcesoriów.

13.2

Akcesoria

Należy używać wyłącznie baterii, ładowarek i akcesoriów zatwierdzonych do użycia z tym modelem przez producenta
urządzenia. Użycie innego rodzaju ładowarki lub akcesoriów może spowodować unieważnienie gwarancji oraz może
być niezgodne z lokalnym prawem i przepisami, a także niebezpieczne. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać
informacje o dostępności zatwierdzonych baterii, ładowarek i akcesoriów w obszarze, w którym przebywasz.
Baterie i ładowarka:
Odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego i urządzenia, gdy nie jest używana. Bateria (akumulator) zanim się
ostatecznie zużyje, może być setki razy ładowana i rozładowywana. Korzystaj z sieci prądu zmiennego określonego dla
danej ładowarki. Nieodpowiednie napięcie zasilania może spowodować pożar lub wadliwe działanie ładowarki.
W przypadku wystąpienia wycieku elektrolitu baterii upewnij się, że nie zetknął on się ze skórą i oczami. Jeśli elektrolit
zetknął się ze skórą lub prysnął w oczy, należy natychmiast przemyć oczy czystą wodą i zasięgnąć porady lekarskiej.
W przypadku, gdy obudowa baterii ulegnie deformacji, zmieni kolor lub podczas ładowania nagrzewa się
nienormalnie, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.
W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego (np. odsłonięcia żył, pęknięcia) lub poluzowania złącza należy natychmiast
zaprzestać używania tego kabla.
• Nie wrzucać urządzenia do ognia, gdyż może eksplodować. Uszkodzone baterie mogą również eksplodować.
•	
Nie wolno modyfikować ani odtwarzać (klonować) urządzenia, próbować wprowadzać do niego obcych
przedmiotów, zanurzać lub wystawiać na działanie wody lub innych cieczy, narażać na ogień, eksplozję lub inne
niebezpieczeństwa.
•	
Unikać upuszczania urządzenia. Jeśli urządzenie zostanie upuszczone, szczególnie na twardą powierzchnię
i użytkownik podejrzewa jego uszkodzenie, należy oddać je do przeglądu w profesjonalnym warsztacie.
• Niewłaściwe użytkowanie może spowodować pożar, wybuch lub inne niebezpieczeństwo.
• Urządzenia należy pozbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami.
• Urządzenie może być łączone tylko z produktami oznaczonymi logo USB-IF lub uznanymi za zgodne z USB-IF.
Wyjście znamionowe ładowarki DC 5V 2A.
OSTROŻNIE — RYZYKO WYBUCHU W PRZYPADKU WYMIANY BATERII NA BATERIĘ NIEPRAWIDŁOWEGO
TYPU. NALEŻY POZBYWAĆ SIĘ ZUŻYTYCH BATERII ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI. Nadaje się do naprawy tylko
w autoryzowanych punktach, które pozbywają się zużytych baterii zgodnie z przepisami WEEE.

13.3

Czyszczenie i konserwacja

•	Ponieważ ładowarka nie jest wodoodporna, należy trzymać ją w suchym miejscu z dala od wody i wilgoci. Nie
dotykaj ładowarki mokrymi rękami.
• Nie umieszczać urządzenia ani ładowarki w miejscu, w którym mogą zostać uszkodzone.
•	
W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać magnetycznych nośników pamięci, np. kart magnetycznych.
Promieniowanie urządzenia może wymazać zapisane na nich informacje.
•	
Nie pozostawiać urządzenia ani ładowarki w miejscach o ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach.
Przy temperaturze poniżej 0°C wydajność baterii jest zmniejszona.
• Nie kłaść ostrych przedmiotów, takich jak szpilki, w pobliżu słuchawek.
• Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy wyłączyć jego zasilanie i odłączyć od ładowarki.
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•	Do czyszczenia urządzenia i ładowarki nie używać chemicznych detergentów, proszków ani innych środków
chemicznych (np. alkoholu, benzenu). Urządzenie można czyścić miękką antystatyczną ściereczką.
•	Nie rozbierać urządzenia ani jego akcesoriów. Jeśli urządzenie lub akcesoria zostaną naruszone, gwarancja ulega
unieważnieniu, a producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone.
•	W razie stłuczenia się ekranu urządzenia, nie należy dotykać ani usuwać potłuczonych kawałków. W takim wypadku
należy natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

13.4

Zapobieganie utracie słuchu

		

13.5

-Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie wolno korzystać z urządzenia ustawionego przez dłuższy czas
na wysoki poziom głośności.

Zgodność z wymaganiami SAR Komisji Europejskiej

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia ekspozycji na pola magnetyczne
w związku z ochroną zdrowia publicznego.
Te ograniczenia są częścią szerszych zaleceń dotyczących ogółu społeczeństwa. Zalecenia te zostały opracowane
i sprawdzone przez niezależne organizacje naukowe na podstawie przeprowadzonych i ocenionych badań naukowych.
Jednostką miary dla zalecanego przez Komisję Europejską ograniczenia dotyczącego urządzeń przenośnych jest
poziom absorpcji swoistej SAR (Specific Absorption Rate) i limit ten wynosi 2,0 W/kg uśredniony w stosunku do 10 g
tkanki. Spełnia on wymagania międzynarodowej komisji ds. ochrony przed promieniowaniem niejonizującym (ICNIRP).
Urządzenie zostało przetestowane pod kątem noszenia przy sobie i spełnia wytyczne komisji ICNIRP dotyczące
ekspozycji oraz europejskie standardy EN 62311 i EN 62209-2, gdy jest używane z przeznaczonymi do niego akcesoriami.
Użycie innych akcesoriów, które zawierają metal, może nie zapewniać zgodności z wytycznymi ICNIRP dotyczącymi
ekspozycji.
Wartość SAR została zmierzona dla urządzenia odległego o 0,5 cm od ciała, przy transmisji na najwyższym poziomie
mocy wyjściowej i dla wszystkich pasm częstotliwości urządzenia przenośnego.
Należy zachowywać odległość 0,5 cm urządzenia od ciała.
Zgodnie z przepisami KE najwyższa dopuszczalna wartość SAR dla telefonów wynosi:
SAR (dla głowy): 0,534 W/kg
SAR (dla korpusu): 1,510 W/kg

13.6

Częstotliwość i zasilanie

Częstotliwość

Zasilanie

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

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

BT 2.0

7,44 dBm

BT 4.1

2,75 dBm

NFC

-12.38 dBuA/m
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13.7

Deklaracja zgodności UE

W przypadku, gdy telefon korzysta z zakresu częstotliwości 5150 do 5350 MHz, jego użytkowanie ogranicza się
wyłącznie do pomieszczeń.
Ograniczenia w:
Belgia (BE), Bułgaria (BG), Republika Czeska (CZ), Dania (DK), Niemcy (DE), Estonia (EE), Irlandia (IE), Grecja (EL), Hiszpania
(ES), Francja (FR), Chorwacja (HR), Włochy (IT), Cypr (CY), Łotwa (LV), Litwa (LT), Luksemburg (LU), Węgry (HU), Malta
(MT), Holandia (NL), Austria (AT), Polska (PL), Portugalia (PT), Rumunia (RO), Słowenia (SI), Słowacja (SK), Finlandia (FI),
Szwecja (SE), Wielka Brytania (UK), Szwajcaria (CH), Norwegia (NO), Islandia (IS), Liechtenstein (LI) i Turcja (TR).

Informacje dotyczące pozbywania się i recyklingu urządzenia
Ten symbol na urządzeniu (i dołączonych do niego bateriach) oznacza, że nie mogą być one wyrzucane wraz
z normalnymi odpadami domowymi. Nie należy wyrzucać tego urządzenia ani baterii jako niesortowanych
odpadów komunalnych. Urządzenie (i jego baterie) należy oddać do certyfikowanych punktów zbiórki
i recyklingu, aby mogły być one we właściwy sposób zutylizowane.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących recyklingu tego urządzenia lub baterii, należy skontaktować się z lokalnym
biurem, serwisem utylizacji odpadów domowych lub punktem, w którym zostało zakupione to urządzenie.
Utylizacja tego urządzenia podlega przepisom dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącym zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (WEEE). Celem separacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii od pozostałych
odpadów jest zminimalizowanie potencjalnego szkodliwego oddziaływania środowiska na zdrowie ludzkie przez
niebezpieczne substancje, które mogą się w nim znaleźć.

Zmniejszanie zużycia niebezpiecznych substancji
Niniejsze urządzenie jest zgodne z przepisami o rejestracji w UE, ocenie, autoryzacji i ograniczaniu chemikaliów (REACH)
(przepisy 1907/2006/KE Parlamentu Europejskiego i Komisji) oraz dyrektywą UE o ograniczaniu użycia niebezpiecznych
substancji (RoHS) (dyrektywa 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Komisji).

Deklaracja zgodności
Bullitt Mobile Ltd. niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typu Ektra, jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst
deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
www.kodakphones.com/support.

Prawne uznanie autorstwa
Android, Google, Google Play i logo Google Play oraz inne znaki są znakami towarowymi firmy Google Inc.
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Deklaracja zgodności

Producent:
Nazwa: Bullitt Group
Adres: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Wielka Brytania
Sprzęt radiowy:
Model: EKTRA
Opis: Smartfon
Nazwa marketingowa: Smartfon KODAK EKTRA
Wersja oprogramowania radia: LTE_S0105121. 1
Akcesoria i elementy w zestawie: adapter, kabel USB, słuchawka
Bullitt Group z wyłączną odpowiedzialnością oświadcza, że produkt opisany powyżej jest zgodny z odpowiednimi
przepisami harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich Unii Europejskiej:
dyrektywa RE (2014/53/EU), dyrektywa RoHS (2011/65/EU)
Zastosowano następujące sharmonizowane normy lub inne odpowiednie standardy:
1. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa (artykuł 3.1(a) dyrektywy RE)
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. Odpowiedni poziom kompatybilności elektromagnetycznej (artykuł 3.1(b) dyrektywy RE)
Wersja robocza ETSI EN 301 489-1 V2.1.0, Wersja robocza ETSI EN 301 489-3 V2.1.0
Wersja robocza ETSI EN 301 489-17 V3.1.0
Wersja robocza komisji ETSI EN 301 489-52 V1.1.1_0.0.5
EN 55032:2012/AC:2013 Klasa B, EN 55032:2015 Klasa B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014 Klasa A, EN 61000-3-3:2013
3. Wykorzystanie widma radiowego (artykuł 3.2 dyrektywy RE)
ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.1
ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
Wersja robocza ETSI EN 300 440 V2.1.0
Wersja robocza ETSI EN 300 330 V2.1.0
Ostatnia wersja robocza ETSI EN 300 328 V2.1.0
Wersja robocza komisji ETSI EN 301 893 V2.0.0_v0.0.9
Wersja robocza komisji ETSI EN 301 511 V12.5.1_12.1.6
4. Dyrektywa RoHS (2011/65/EU)
EN 50581:2012
Jednostka notyfikowana (Nazwa: CETECOM ICT SERVICES GMBH, ID: 0682) przeprowadziła ocenę zgodności
według załącznika III do dyrektywy RE i wydała świadectwo zbadania typu UE (nr ref.: T817663D-01-TEC).
Podpisano w imieniu: Bullitt Group
Siedziba: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Wielka Brytania, Data: 2 listopada 2016 r.
Nazwa: Wayne Huang, Funkcja: Dyrektor zarządu ODM, Podpis:

Produkt wykonany i dystrybuowany przez firmę Bullitt Mobile Ltd na licencji spółki Eastman Kodak Company.
Znaki towarowe Kodak i Ektra, logo Kodak oraz opakowania są używane na licencji Eastman Kodak Company.
Wyprodukowano w Chinach.
© 2016 Bullitt Mobile Ltd. | www.kodakphones.com
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Dane kontaktowe producenta: Bullitt Mobile Ltd: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, Anglia RG1 1AR
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