Manual do utilizador do Smartphone
KODAK EKTRA
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Leia atentamente antes de continuar
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
Leia as precauções de segurança atentamente para assegurar a utilização correta do telemóvel.
•

Evite bater, atirar, deixar cair, esmagando, curvar ou perfurar o seu telemóvel.

•	Evite utilizar o telemóvel em ambientes húmidos, como na casa de banho. Previna que o seu telemóvel seja
intencionalmente embebido ou molhado em líquidos.
•	Não ligue o telemóvel quando for proibido utilizar telefones ou quando o telefone puder causar interferências
ou perigo.
•

Não utilize o telemóvel enquanto conduz.

AVISO LEGAL
Bullitt Mobile Ltd é uma empresa licenciada para a Kodak.
A marca nominativa Bluetooth® e os logótipos são marcas comerciais registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc.
e qualquer utilização de tais marcas por parte do Bullit Group é efetuada sob licença. Todas as restantes marcas
comerciais e nomes comerciais de terceiros pertencem aos respetivos proprietários.
Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou por quaisquer meios
sem o consentimento prévio por escrito da Kodak.
O produto descrito neste manual pode incluir software com direitos de autor e possíveis licenciados. Os clientes
não podem, sob qualquer forma, reproduzir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, descodificar, extrair, utilizar
engenharia reversa, alugar, atribuir ou sublicenciar o referido software ou hardware, a menos que estas restrições
sejam proibidas por quaisquer leis aplicáveis ou tais ações sejam aprovadas pelos respetivos detentores dos direitos
de autor de acordo com as licenças devidas.

•	Siga todas as regras ou regulamentos em hospitais e instalações de cuidados de saúde. Desligue o telemóvel
na proximidade de dispositivos médicos.

AVISO

•	Desligue o telemóvel a bordo de aviões. O telefone poderá provocar interferência no equipamento de controlo
da aeronave.

Algumas funcionalidades do produto e acessórios aqui descritos dependem do software instalado, da capacidade
e das definições da redes locais, e poderão não ser ativados ou estar limitados pelos operadores de rede local ou pelos
fornecedores do serviço de rede. Como tal, as descrições aqui constantes poderão não corresponder ao produto
e acessórios que comprou.

•	Desligue o telemóvel na proximidade de dispositivos eletrónicos de elevada precisão. O telefone pode afetar
o desempenho destes dispositivos.
•	Não tente desmontar o telemóvel e os respetivos acessórios. Apenas pessoal qualificado deve ter permissão
para efetuar a assistência ou reparação do telefone.
•

Não coloque o telemóvel ou os respetivos acessórios em contentores com um forte campo magnético.

•	Não coloque meios de armazenamento magnético perto do seu telemóvel. Radiação do telefone pode apagar
as informações armazenadas no mesmo.
•	Não coloque o telemóvel num local com uma elevada temperatura, nem o utilize em locais com gases inflamáveis,
tal como uma bomba de gasolina.
•	Mantenha o telemóvel e os respetivos acessórios afastados de crianças pequenas. Não permita que as crianças
usem o seu telemóvel sem orientação.
•

Utilize apenas baterias e carregadores aprovados.

•	Observe todas as leis e regulamentos sobre a utilização de dispositivos sem fios. Respeite a privacidade e direitos
legais dos outros quando utilizar o seu dispositivo sem fios.
•

Não utilize o telemóvel em aviões, hospitais, estações de serviço ou garagens profissionais.

•	Para doentes com implantes médicos (coração, insulina, etc.), manter o telemóvel a uma distância de 15 cm do
implante e, durante chamadas, manter o telefone do lado oposto ao implante.
•	Siga estritamente as instruções relevantes neste manual ao utilizar o cabo USB. Caso contrário, o seu telemóvel
ou PC pode ficar danificado.
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O fabricante reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações contidas neste
manual sem obrigação ou aviso prévio.
O fabricante não é responsável pela legitimidade e qualidade de quaisquer produtos que tenha transferido ou
enviado através deste telemóvel, incluindo, entre outros, texto, imagens, música, filmes e software não incorporado
com proteção de direitos de autor. Quaisquer consequências decorrentes da instalação ou utilização dos produtos
anteriores neste telemóvel serão da sua inteira responsabilidade.
Para a versão mais atualizada do manual do utilizador, por favor visite: www.kodakphones.com

SEM GARANTIA
O conteúdo deste manual é fornecido “tal como está”. Exceto no que diz respeito ao que é exigido pelas leis aplicáveis,
nenhumas garantias de qualquer tipo, quer sejam expressas ou implícitas, incluindo, entre outras, as garantias
implícitas de comercialização ou a adequação a um objetivo em particular poderão ser feitas relativamente à precisão,
fiabilidade ou conteúdo deste manual.
Até ao limite máximo permitido pelas leis aplicáveis, em nenhuma situação poderá o fabricante ser responsável por
quaisquer danos especiais, acidentais, indiretos ou subsequentes, ou perda de lucros, negócios, receitas, dados,
lucros ou poupanças antecipadas.

REGULAMENTOS SOBRE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
Os clientes deverão cumprir todas as leis e regulamentos sobre exportação ou importação e obterão as autorizações
ou licenças governamentais necessárias para exportar, reexportar ou importar o produto mencionado neste manual,
incluindo o software e os dados técnicos contidos no presente.
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2. SMARTPHONE KODAK EKTRA

1. INTRODUÇÃO
3
2
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4
5
1.
2.
3.
4.
5.

Obrigado por adquirir o Smartphone Kodak Ektra e seja bemvindo a um novo movimento na fotografia com smartphones.
Ao optar pelo o Smartphone Ektra escolheu retomar o controlo criativo das suas fotografias com uma experiência de
câmara de smartphone única que será familiar aos utilizadores de DSLR sem deixar de garantir a facilidade de utilização
através de uma combinação de software exclusivo uma lente impressionante. Tudo isto com os conhecimentos em
imagem dos técnicos da Kodak e os nossos embaixadores da fotografia.
Neste manual do utilizador vamos orientá-lo através dos pontos mais importantes do Smartphone Ektra para
o equipar com todas as ferramentas que necessita para garantir que está pronto quando surgir a oportunidade para
tirar a fotografia perfeita. Desde uma aplicação intuitiva da câmara incorporada até software sofisticado de edição
de imagem e a capacidade de imprimir as suas imagens diretamente a partir do seu smartphone, esperamos que
desfrute desta experiência de fotografia totalmente nova.
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6.
7.
8.
9.
10.

Botão Obturador
Botão de alimentação
Botões volume para cima/para baixo
Flash LED
Câmara de 21 MP

3. FUNÇÕES CHAVE
Botão de alimentação

Prima e mantenha premido para ligar. Prima e mantenha premido para abrir o menu de opções.
Prima para bloquear ou ativar o ecrã quando o telemóvel estiver ligado.

Botão Início

Prima a qualquer momento para visualizar o ecrã Início. Uma pressão longa do botão Iniciar inicia
o Google Search.

Botão de Aplicações
recentes

Prima para abrir uma lista das aplicações atualmente abertas.

Botão Retroceder

Prima para apresentar o ecrã anterior no qual está a trabalhar. Utilize para fechar o teclado no ecrã.

Botão Volume

Volume: Prima o botão Aumentar volume (+) para aumentar o volume ou o botão Reduzir volume (-)
para reduzir o volume.
Para fazer uma captura de ecrã, prima e mantenha premido o botão Alimentação e o botão Reduzir
volume em simultâneo.

Botão Obturador

Quando estiver na aplicação da câmara, prima o botão Obturador para tirar as suas fotografias
instantaneamente. Quando tirar uma fotografia, pressione cerca de metade para focar a imagem
e na totalidade para capturar. Para iniciar instantaneamente a câmara Ektra para um acesso rápido,
prima duas vezes o botão Obturador.

Não se esqueça de partilhar as suas melhores criações connosco, e: Não capture apenas. Crie.

		 Facebook.com/kodakphones
		
		 @kodakphones
		
		 @kodakphones

Ranhura SIM/SD
Câmara frontal
Entrada para auscultadores
Teclas do menu
Ponto do cordão
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4. INSERIR O CARTÃO SIM
1.	Para inserir o Nano SIM, utilize a ferramenta fornecida
para abrir a ranhura do cartão SIM e microSD™.

6. CARREGAR A BATERIA

2.	Coloque o cartão Nano SIM no tabuleiro
como mostrado abaixo:

Smartphone Kodak Ektra possui uma bateria incorporada.
Para carregar a bateria:
1. Ligue o cabo USB incluído com o telemóvel ao carregador.
Nota: Utilize apenas carregadores e cabos aprovados pela
Kodak. Smartphone Kodak Ektra utiliza cabos e conectores
USB 3.0. Equipamento não aprovado pode causar danos ao
dispositivo.
2. Ligue o cabo USB 3.0 à porta USB do seu telefone.
Nota: A orientação do cabo USB 3.0 não é crítica, como
é em cabos de carga USB 2.0. Tenha cuidado para não usar força excessiva ao ligar o cabo USB. Danos podem
ser causados pela tentativa de inserir o conector incorretamente.
Nota: Isto não está coberto pela garantia.
3. Ligue o USB à tomada CA apropriada e ligue em segurança à rede de energia elétrica.

3. Substitua o tabuleiro do cartão SIM e microSD.

5. INSERIR O CARTÃO DE MEMÓRIA

4.	Deve carregar o dispositivo antes de o utilizar pela primeira vez. Quando a carga estiver completa, ou a palavra
"carregado" for apresentada no ecrã de desbloqueio ou visualizar "100%" no lugar do ícone de bateria (canto
superior direito). Remova o conector do dispositivo e depois remova o carregador da tomada.

Informação importante sobre a Bateria:
1.	Para inserir o microSD, utilize a ferramenta fornecida
para abrir a ranhura do cartão SIM e microSD.

2.	Coloque o cartão de memória no tabuleiro
como mostrado abaixo:

se a bateria estiver completamente sem carga, pode demorar alguns minutos até aparecer o ícone de carga.
Se a bateria não tiver sido usada durante um longo período de tempo, poderá não ser capaz de ligar o telemóvel
imediatamente após começar a carregar a bateria. Permita que a bateria carregue durante alguns minutos com
o telefone desligado antes de tentar ligá-lo. A animação de carregamento no ecrã poderá não surgir durante esse período.
O tempo necessário para carregar a bateria depende da temperatura ambiente e da vida útil da bateria.
Quando o nível de energia da bateria está fraco, o telemóvel toca um alerta e apresenta uma mensagem.
Quando a bateria estiver quase esgotada, o seu telemóvel desligar-se-á automaticamente.

7. LIGAR E DESLIGAR O TELEMÓVEL
7.1		
3. Substitua o tabuleiro do cartão SIM e microSD.

Ligar o telemóvel

1. Prima e mantenha premido o botão Alimentação.
2. Da primeira vez que ligar o seu telefone, visualizará o ecrã de Boas-vindas. Selecione o idioma preferido e toque
no ícone Iniciar para continuar com o processo de configuração.
Nota: se o número de identificação pessoal (PIN) de proteção estiver ativado no seu cartão SIM, ser-lhe-á pedido que
insira o seu PIN antes do ecrã de Boas-vindas. É necessária uma ligação Wi-Fi ou de Dados para concluir o processo de
configuração. Agora, ser-lhe-á pedido que inicie sessão com a sua conta Google ou que configure uma nova conta e
conclua o processo de configuração.
Nota: Poderá ignorar o processo de configuração de conta para concluir noutra altura. É necessária uma conta Google
para utilizar alguns dos serviços Google oferecidos através do dispositivo.
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7.2

Desligar o telemóvel

10.2

1. Prima e mantenha premido o botão Alimentação para abrir o menu de opções do telefone.
2. Toque em Desligar.

8. INTRODUÇÃO AO ECRÃ INICIAL
Depois de iniciar sessão, ou quando liga o telemóvel, o ecrã Início abre-se. O ecrã Início é o ponto de partida para
aceder a todas as funcionalidades no seu telefone. Este apresenta ícones de aplicações, widgets, atalhos e outras
funcionalidades. Pode personalizar o ecrã Inicial com diferentes padrões de fundo e exibir os itens que pretende.
		O ecrã Início contém o ícone Abertura Automática. Toque neste ícone para visualizar e executar as aplicações
instaladas (apps).
Nota: ao premir longamente num espaço vazio no ecrã Início, iniciará o atalho para imagens de fundo, widgets e
definições.

9. UTILIZAR O ECRÃ TÁTIL
9.1

Ações do ecrã tátil

Toque: Utilize a ponta do dedo para selecionar um item, confirmar uma seleção ou iniciar uma aplicação.
Tocar e manter premido: toque num item com a ponta do dedo e continue a premir, até o telemóvel responder. Por
exemplo, para abrir o menu de opções para o ecrã ativo, toque no ecrã sem soltar até o menu aparecer.
Deslizar: mova o dedo ao longo do ecrã vertical ou horizontalmente. Por exemplo, percorra para a esquerda ou para
a direita para alternar entre imagens da galeria.
Arrastar: toque e mantenha premido o item desejado com o dedo. Arraste o item para qualquer parte do ecrã. Pode
arrastar um ícone para o mover ou eliminar.

9.2

Rodar o ecrã do seu telemóvel

A orientação da maioria dos ecrãs irá rodar com o telefone à medida que o roda da vertical para a horizontal e viceversa. Esta funcionalidade pode ser desativada a partir do menu Definições (secção do ecrã).

10. BLOQUEIO E DESBLOQUEIO DO ECRÃ
10.1

Bloquear o ecrã

Quando o telemóvel estiver ligado, prima o botão Alimentação para bloquear o ecrã. Quando o ecrã estiver bloqueado,
pode continuar a receber chamadas e mensagens.
Se deixar o telemóvel inativo por algum tempo, o ecrã irá bloquear-se automaticamente.
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Desbloquear o ecrã

Prima o botão Alimentação para ativar o ecrã. Depois arraste o ícone de bloqueio
para o meio do ecrã para
desbloquear.
Para utilizar a função de câmara diretamente a partir do ecrã bloqueado, arraste o ícone da câmara
para a esquerda
para iniciar a aplicação Câmara.
Para utilizar Google voice search™ diretamente a partir do ecrã bloqueado, arraste o ícone de Google voice search
para a direita para iniciar a aplicação Google voice search.
Nota: caso tenha configurado um bloqueio de ecrã, ser-lhe-á solicitado que desbloqueie o ecrã.

11. MARCAÇÃO
11.1

Chamadas nacionais

Utilize as teclas numéricas para introduzir números, depois prima a tecla de marcação para efetuar a chamada. Pode
introduzir chamadas nacionais nesta ordem: código da área, número de telefone, tecla marcar.

11.2

Chamadas internacionais

Para efetuar chamadas internacionais deve premir de forma demorada a tecla 0, até o prefixo de telefone
internacional "+" aparecer no ecrã. Isto permite que efetue uma chamada internacional para qualquer país,
independentemente do prefixo de chamada internacional.
Pode introduzir chamadas internacionais nesta ordem:
+ Código do país, código da área, número de telefone, tecla marcar.
Depois de introduzir o prefixo, introduza o código do país e o número completo para o qual pretende ligar.

11.3

Chamadas de emergência

Se se encontra numa área de rede (pode sabê-lo consultando o indicador de força da rede localizado no canto superior
esquerdo do ecrã do telemóvel), mesmo se não tiver um cartão SIM, pode efetuar chamadas de emergência.

12. GUIA PARA OPERAÇÕES DO MENU
Todas as opções de função disponíveis no telemóvel estão listadas abaixo com breves descrições.
Deve iniciar sessão com uma conta Google para utilizar o Gmail, Google Play Movies e aceder a um conjunto completo
de funcionalidades disponibilizadas por outras aplicações do Google. Para transferir aplicações da Google Play store,
também lhe será solicitado que inicie sessão na sua conta Google.
Nota: se o seu telefone não tiver um cartão SIM instalado, não pode ligar-se a redes móveis para serviços de voz e dados,
mas pode ligar-se a uma rede Wi-Fi para iniciar sessão na sua Conta Google e para utilizar todas as funcionalidades do
seu telefone, exceto realizar uma chamada telefónica.
Se iniciar o telefone pela primeira vez sem um cartão SIM, ser-lhe-á pedido para tocar em “Ligar a Wi-Fi” (em vez de a
uma “rede móvel”) siga as instruoes para configurar o seu telefone. Se já possuir uma conta Google, toque em "Iniciar
Sessão" e introduza o nome de utilizador e a palavra-passe.
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12.1

Serviço de pagamento Android Pay™

O serviço de pagamento Android Pay é um meio muito conveniente de pagamento móvel. Pode adicionar um cartão
existente na sua conta Google, confirmando alguns detalhes, ou adicionar um novo cartão de qualquer outro banco.
Para pagar, simplesmente ative o telefone e toque em lojas participantes (a aplicação não precisa de estar em execução).
Abertura do serviço de pagamento Android Pay:
Toque em
> Android Pay
para abrir a aplicação.

12.2

Antivírus AVG

O software antivírus é uma aplicação em tempo real que monitoriza e analisa o seu dispositivo. Pode tocar
"ANALISAR AGORA" para procurar ameaças ocultas.
Abrir anitvírus AVG:
Toque em
> Antivírus

12.3

para abrir a aplicação.

Na barra de cópia de segurança, pode selecionar a aplicação dados pessoais para efetuar uma cópia de segurança
dos cartões de memória. Na barra de restauro, selecione o ficheiro pretendido para voltar para o telefone.

12.4

para abrir a aplicação.

Calculadora

Use a calculadora para resolver problemas aritméticos simples ou utilize as opções avançadas para resolver equações
mais complexas.
Abrir a Calculadora:
Toque em
> Calculadora

12.5

No modo Manual, pode deslocar-se por funcionalidades avançadas para efetuar ajustes à medida que está a tirar
fotografias e visualizar as alterações no momento. Utilize o marcador para deslocar-se através de Exposição, Modo
de cena, equilíbrio de brancos, ISO, Velocidade do obturador e Auto inteligente. Nas definições da câmara, também
pode selecionar: Deteção de rostro, Deteção automática de cenas, Formato de ficheiro, Autotemporizador, Tamanho
da imagem, Tamanho da pré-visualização, Modo Beleza facial.
Selecione o modo Vídeo através do botão de modo, nas definições de vídeo, para definir como segue: Redução de ruído,
EIS, Microfone, Modo de Áudio, Qualidade de vídeo.
Toque em
para começar a gravação, toque novamente para parar a gravação. Após gravar um vídeo, toque na
miniatura do último vídeo gravado junto a Assistir. Toque para reproduzir o vídeo.

12.7

Cópia de segurança e Restauro

Abrir a Cópia de segurança e Restauro:
Toque em
> Cópia de segurança e Restauro

Toque na tecla Voltar
(duas vezes) ou na tecla Início para fechar a Kodak camera.
No ecrã de pré-visualização da câmara, clique no ícone no canto superior do ecrã para configurar a câmara.
Toque em para alterar as configurações de Opções, Câmara e Vídeo.

Chrome™

Pode iniciar o browser com esta função se estiver ligado através dos dados ou fornecedor de Wi-Fi.
Abrir o Chrome:
Para abrir a aplicação, faça o seguinte:
•

Toque em Chrome

•

Toque em

12.8

> Chrome

Google Calendar™

Utilize o Google Calendar para criar e gerir eventos, reuniões e compromissos. Dependendo das configurações de
sincronização, o calendário do telefone sincroniza automaticamente com o seu calendário acedido através da Web
ou outros dispositivos.

para abrir a aplicação.

Relógio

Entrar no menu, pode ver a data e a hora, ou utilizar para definir um Alarme, Cronómetro, Temporizador ou Relógio mundial.
Abrir o Alarme:
Toque em
> Relógio

para abrir a aplicação.

no ecrã Inicial.

para utilizar o alarme do telemóvel.

Adicionar um alarme:
1. No ecrã de lista de alarmes, toque em
2. Para definir o alarme, faça o seguinte:

para adicionar um alarme.

Nota: se utilizar a função Calendário pela primeira vez, pode deslizar o dedo pelo ecrã para a esquerda para percorrer
as funcionalidades desta função. Na última página da descrição geral (“Eventos do Gmail”) toque em ENTENDI.

•	Defina a hora e os minutos selecionando o respetivo campo e movendo o ponteiro para cima ou para baixo.
Quando a hora pretendida estiver definida, toque em OK.
• Para adicionar uma etiqueta de alarme, toque em Etiqueta. Introduza a etiqueta e toque em OK.
• Para definir o modo de repetição, toque em Repetir. Toque numa ou mais opções.
• Para definir o toque, toque em . Escolha uma opção e, em seguida, toque em OK.
• Para vibrar quando o alarme soar, tocar na caixa de verificação "Vibrar".

12.6

Nota: Por predefinição, o alarme está automaticamente ativo.

Abrir o Google Calendar:
Toque em
> Google Calendar
visualização e de definições.

para abrir a aplicação. Toque em

para apresentar as diferentes opções de

Câmara

A aplicação Kodak Camera é exclusiva do Smartphone Ektra, oferecendo amplas funcionalidades com uma interface
de utilizador de inspiração DSLR que oferece familiaridade e facilidade de utilização para fotografias e vídeo.
Abrir a Smartphone Kodak camera:
Para abrir a aplicação, faça o seguinte:
• Toque em
no ecrã Inicial.
•	Pressione o camera botão do obturador Kodak
a meio para focar e na totalidade para tirar uma fotografia.
Também pode tocar em
para tirar uma fotografia e visualizar a fotografia tocando na miniatura da fotografia
mais recente.
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12.9

Contactos

A aplicação Contactos permite-lhe guardar e gerir informações como números telefónicos e endereços dos
contactos. Toque em para definir as funções de Contactos para Apresentação, Importação/Exportação, Grupos,
Contas, Definições.
Se ainda não tiver adicionado nenhum contacto, será apresentada uma mensagem com dicas sobre como começar
a adicionar contactos ao seu dispositivo.
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Abrir Contactos:
> Contactos . Será apresentado o separador TODOS OS CONTACTOS.
Toque em
Todos os seus contactos são apresentados por ordem alfabética numa lista que pode ser percorrida.

12.12 File Commander

Adicionar um contacto:
1. Na lista de contactos, toque em
para adicionar um novo contacto.
2.	Introduza o nome do contacto e, em seguida, adicione informações detalhadas, como o número de telefone
ou o endereço.
3. Quando tiver terminado, toque em "Adicionar novo contacto"
para guardar as informações do contacto.

Abrir File Commander:
Toque em
> File Commander

Adicionar um contacto aos Favoritos:
1. Toque no contacto que pretende adicionar aos Favoritos.
2. Toque
no canto superior esquerdo e o ícone fica sólido

.

Pode utilizar File Commander para organizar os seus ficheiros em pastas no cartão de memória ou no seu smartphone Kodak.

para abrir a aplicação.

12.13 Gmail™
O Gmail é um serviço de correio eletrónico baseado na web do Google. Quando configurar o telefone pela primeira
vez, poderá configurá-lo para utilizar uma conta Gmail existente ou poderá criar uma nova conta. A primeira vez que
abrir a aplicação Gmail no seu telefone, a sua caixa A Receber será automaticamente sincronizada com a sua conta
existente do Gmail.

Procurar um contacto:
1. Na lista de contactos, toque em
para procurar um contacto.
2.	Insira o nome do contacto que procura. Enquanto escreve, os contactos com nomes correspondentes surgem
sob a caixa de pesquisa.

Abrir Gmail:
Toque em
> Gmail

Editar um contacto:
Pode sempre alterar as informações armazenadas de um contacto.
1. Na lista de contactos, toque no contacto cujos detalhes pretende editar.
2. Toque em .
3.	
Efetue as alterações desejadas nas informações de contacto e, em seguida, toque em “Editar Contacto”.
Para cancelar todas as alterações efetuadas nas informações do contacto, toque no botão Voltar .

Pode utilizar o Google para pesquisar na web. Este é um browser alternativo ao Chrome.

Comunicar com os seus contactos:
A partir do separador TODOS OS CONTACTOS ou FAVORITOS, pode rapidamente ligar ou enviar uma mensagem
(SMS), ou mensagem multimédia (MMS) para um número de telefone predefinido de um contacto. Também pode
abrir os detalhes para ver uma lista de todas as formas de comunicação com esse contacto. Esta secção descreve
como comunicar com um contacto quando visualizar a sua lista de contactos.

Pode utilizar a plataforma de comunicação Google Hangouts para partilhar e ligar-se facilmente a outras pessoas
através de mensagens instantâneas e vídeochamadaso, com até 10 pessoas permitidas num hangout de uma só vez.

Comunicar com um contacto da seguinte forma:
1. Na lista de contactos, toque no contacto com o qual pretende comunicar.
2. No ecrã de dados do contacto, pode fazer o seguinte:
		
• Toque no número de telefone para efetuar uma chamada.
		
• Toque em
para enviar uma mensagem.

12.16 Aplicação câmara de filmar Kodak Ektra Super 8

. É apresenta a lista de correio eletrónico A Receber.

12.14 Google

Abrir Google app:
Toque em
> Google

para abrir a aplicação.

12.15 Google Hangouts

Abrir a aplicação Google Hangouts:
Toque em
> Google Hangouts
para abrir a aplicação.

Filme e partilhe vídeos de estilo vintage e aplique filme granulado, vinhetas e mais efeitos retro a vídeos filmados
anteriormente com a Aplicação câmara de filmar Kodak Ektra Super 8.

12.10 Transferências

Abrir a aplicação iSupr8:
Toque em
> iSupr8
para abrir a aplicação.

Para apresentar os conteúdos transferíveis.

12.17 Google Keep™

Abrir as Transferências:
Toque em
> Transferências

Google Keep é uma aplicação de toma de notas que lhe permite criar facilmente artigos, imagens, notas de voz,
tudo acessível através da nuvem. Inicie sessão na sua conta Google para aceder às suas notas pessoais.

para abrir a aplicação.

12.11 Google Drive™

Abrir a aplicação Google Keep:
Toque em
> Google Keep
para abrir a aplicação.

Google Drive é um serviço de armazenamento na nuvem online. Ao subscrever uma conta Google pode aceder
a 15 GB de espaço livre para todas as suas fotografias e documentos. Se precisar de mais espaço, pode atualizar o seu
plano para incluir mais armazenamento.
Abrir Drive:
Toque em
> Google Drive
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12.18 Google Maps™
Google Maps oferece navegação em tempo real, as condições de tráfego e atualizações sobre transportes
com informações detalhadas de localização e mapas para transferência.

para abrir a aplicação.

15

Permitir a localização:
Antes de abrir a aplicação Mapas para descobrir a sua localização ou para procurar locais de interesse, deve permitir
o modo Localização e definir o modo Localização.
1.
2.
3.
4.

> Definições
Toque em
Toque em Localização.
Defina a configuração de Localização para LIGADO.
Toque em Modo e escolha a opção relevante.

Nota: para utilizar a funcionalidade de navegação, a função Modo tem de estar definida para Precisão elevada
ou Apenas dispositivo.
Abrir Google Maps:
Toque em
> Google Maps

para abrir a aplicação.

Abrir e visualizar uma mensagem Multimédia:
1. Na lista de mensagens, toque na conversa por mensagens para abri-la.
2. Toque na mensagem multimédia para visualizar a mensagem.
3. Deslize para cima ou para baixo para ver o diapositivo anterior ou seguinte.
Responder a uma mensagem:
1. Na lista de mensagens, toque numa mensagem de texto ou multimédia para a abrir.
2. Toque em "Introduzir mensagem de texto" para escrever a mensagem.
3. Toque em .
Personalizar as definições de mensagens:
Na lista de mensagens, toque em , para escolher entre Eliminar todas as conversas, Definições, mensagens a definir.

12.20 OfficeSuite

Nota: ao abrir a aplicação pela primeira vez, aparece um ecrã de boas-vindas. Toque em ACEITAR E CONTINUAR para
continuar e siga as instruções no ecrã para configurar as definições iniciais.

OfficeSuite permite-lhe visualizar, editar e criar documentos do Word, Excel e PowerPoint, converter para PDF e gerir
os seus ficheiros tudo com uma solução Office móvel cheia de funcionalidades.

12.19 Mensagens

Abrir OfficeSuite:
Toque em
> OfficeSuite

para abrir a aplicação.

A aplicação Mensagens permite-lhe trocar mensagens de texto (SMS) e mensagens multimédia (MMS) com alguém
através de um telefone compatível com SMS ou MMS.

12.21 Telefone

Abrir Mensagens:
Para abrir a aplicação, faça o seguinte:
• Toque em
no ecrã Inicial.
> Mensagens
.
• Toque em

Há várias formas de efetuar uma chamada. Pode marcar o número, selecionar um número na lista de contactos, numa
página Web ou a partir de um documento que contenha um número de telefone. Ao fazer ou atender uma chamada,
pode atender chamadas ou reencaminhá-las para a sua caixa de correio de voz. Também pode configurar chamadas
de conferência com vários participantes.

Criar e enviar uma mensagem de texto:
É aberta a janela Mensagens, na qual pode criar uma nova mensagem ou abrir um tópico de mensagem contínuo.
1.	Toque em
para iniciar uma nova mensagem de texto ou multimédia, ou toque numa conversação existente
para a abrir.
2.	Introduza um número de telefone em "Introduza nome ou número" ou toque em
para adicionar um número
de telefone da lista de Contactos. Enquanto introduz o número de telefone, surgem contactos correspondentes.
Pode tocar um destinatário sugerido ou continuar inserir o número de telefone.
3.	Toque em "Introduzir mensagem de texto" para iniciar a introdução da mensagem.
	
Se tocar na tecla Voltar ao escrever uma mensagem, a mensagem é guardada com um rascunho na sua
lista de mensagens. Toque na mensagem para retomar a escrita da mesma.
4.	Quando tiver terminado, toque em .

Nota: contacte o seu operador de rede para saber se o serviço suporta chamadas de conferência e quantos
participantes pode adicionar.

Nota: As respostas são apresentadas na janela. Ao visualizar e enviar mensagens adicionais, é criada uma conversação
por mensagens.
Criar e enviar uma mensagem multimédia:
1. No ecrã de mensagens, toque em
.
2.	Introduza um número de telefone em "Introduza nome ou número", toque em
para adicionar um número de
telefone da lista de Contactos.
3. Toque em "Introduzir mensagem de texto" para iniciar a introdução da mensagem.
4. Toque em > Adicionar assunto para adicionar o assunto da mensagem.
5.	Introduza um assunto.
O telemóvel está agora no modo de mensagem multimédia.
6. Toque em
e selecione o tipo de ficheiro multimédia para anexar à mensagem.
7. Quando tiver terminado, toque em .
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Para efetuar uma chamada, pode utilizar a aplicação Telefone ou selecionar um número em Favoritos
, Registo de
chamadas
ou Contactos
.
Durante uma chamada, pode tocar na tecla Início para regressar ao ecrã Inicial e utilizar outras funções. Para regressar
ao ecrã de chamadas, arraste a barra de notificações para baixo e toque em “Chamada atual”.
Efetuar uma chamada com o Marcador:
1.	A partir do ecrã Início, toque em . Em seguida, toque em
para apresentar o marcador.
Nota: também pode aceder à aplicação Telefone tocando em > Telefone .
2.	Toque nas teclas numéricas apropriadas para inserir o número de telefone.
	Sugestão: O seu telemóvel é compatível com a função SmartDial, ou seja, quando toca nos números no marcador,
o telefone automaticamente procura entre os seus contactos e lista os resultados correspondentes com base
na precisão.
Feche o teclado para ver mais correspondências possíveis.
3. Após introduzir o número ou selecionar o contacto, toque em
.
Efetuar uma chamada a partir dos Favoritos:
Toque em
> Telefone
> Favoritos . Toque no contacto para efetuar a chamada.
Efetuar uma chamada a partir do Registo de Chamadas:
1.	Toque em > Telefone
> Registo de chamadas . Irá ver a lista das chamadas mais recentes. Se não encontrar
o contacto desejado, toque em "Visualizar" histórico de chamadas completo para apresentar todo o histórico
de chamadas.
2. Toque no contacto na lista e toque em Chamada de retorno para fazer a chamada.
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Efetuar uma chamada a partir dos Contactos:
> Telefone
> Contactos
.
1. Toque em
Nota: Também pode aceder à aplicação Contactos tocando em > Contactos
2. Na lista, toque no contacto para o qual deseja ligar.
3. Toque no número de telefone para telefonar para o contacto.

.

Partilhe as suas fotografias nas redes sociais:
• 	Toque em e partilhe as suas fotografias através do Facebook, Twitter e Instagram. Transfira aplicações de redes
sociais adicionais para aumentar a seleção disponível.

12.23 Google Play Movies

12.22 Google Photos™

Transmita e transfira filmes e séries de TV para assistir no seu dispositivo.

Visualize e armazene todas as suas fotografias e vídeos num só lugar.

Abrir Play Movies:
Toque em
> Google Play Movies

Abrir Google Photos:
Toque em
> Google Photos

para abrir a aplicação.

Visualizar uma fotografia:
1.	Toque na imagem para visualizá-la em modo de ecrã inteiro. Quando visualizar uma imagem no modo de ecrã
inteiro, deslize para a esquerda ou para a direita para visualizar a imagem anterior ou seguinte.
2.	Para aumentar a imagem, afaste dois dedos entre si da localização do ecrã que pretende aumentar. No modo
de zoom, deslize o dedo para cima ou para baixo e para a esquerda ou para a direita.
Visualizar um vídeo:
Toque para reproduzir o vídeo.
Editar e partilhar as suas fotografias:
À medida que navega pelas suas foros, ficam disponíveis as seguintes opções:
• Partilhar: Toque em e partilhe as suas fotos através de várias aplicações disponíveis no seu dispositivo.
• Editar: Toque em
e edite as suas fotos com um amplo leque de opções disponíveis.
• Informações: Toque em
para visualizar os detalhes das fotografias.
• Apagar: Toque em para eliminar as fotos que já não são necessárias.

12.22.1 Aplicação gallery
Visualizar, partilhar e editar as suas fotografias na aplicação gallery para desfrutar da experiência de telefone
completa de Ektra. Selecione o álbum/pasta e reproduza como apresentação de diapositivos ou selecione itens para
partilhar com outras aplicações.
Abrir fotografias:
Toque em
> gallery
para abrir a aplicação ou aceder diretamente à galeria a partir da câmara mas
selecionando a última fotografia no canto superior esquerdo e escolha a aplicação gallery. A aplicação gallery divide
as suas fotografias e vídeos por categorias, por local de armazenamento e armazena esses ficheiros em pastas. Toque
numa pasta para visualizar as fotografias ou os vídeos que contém.
Visualizar uma fotografia:
1.	Toque na imagem para visualizá-la em modo de ecrã inteiro. Ao visualizar uma imagem no modo de ecrã inteiro,
rode a imagem para a esquerda ou para a direita para visualizar a imagem anterior ou seguinte.
2.	Para aumentar a imagem, afaste dois dedos entre si da localização do ecrã que pretende aumentar. No modo de
zoom, deslize o dedo para cima ou para baixo e para a esquerda ou para a direita.
3.	Informações: Toque em
para visualizar os detalhes das fotografias.
4.	Apagar: Toque em para eliminar as fotos que já não são necessárias.
Visualizar um vídeo:
Toque no vídeo dentro da galeria para reproduzir a última gravação.

para abrir a aplicação. Siga as instruções no ecrã para comprar filmes.

12.24 Google Play Music
Pode transferir ficheiros de música do PC para o cartão microSD ou comprar música na Play Store para ouvir música
no seu telemóvel.
Abrir Google Play Music:
Toque em
> Google Play Music
para abrir a aplicação. Toque na música que pretende reproduzir.
Sugestão: quando está a ouvir música, toque no botão Voltar
para utilizar outra aplicação. A música continua
a ser reproduzida. Para voltar aos controlos da música, abra o painel de notificações e depois toque na música.

12.25 Google Play™ Store
Google Play Store oferece acesso direto a aplicações e jogos Google Android, que pode transferir e instalar no seu telefone.
Abrir Play Store:
Toque em
> Google Play Store

para abrir a aplicação.

Quando abre Play Store pela primeira vez, é apresentada a página Descrição geral. Toque em Introdução para continuar,
siga as instruções no ecrã.

12.26 Definições
12.26.1

Wi-Fi

Wi-Fi oferece-lhe acesso sem fios à internet de banda larga. Para utilizar Wi-Fi no telemóvel tem de ter acesso a pontos
de acesso sem fios (hotspots). Os obstáculos que bloqueiem o sinal Wi-Fi reduzirão a sua potência.
Ligar o Wi-Fi:
1. Toque em
> Definições
.
2. Em Sem fios e redes, toque em Wi-Fi e defina para Ligado.
Ligar a uma rede sem fios:
1. Uma vez ligado, toque em Wi-Fi.
2. Será apresentada uma lista de redes Wi-Fi detetadas. Toque numa rede Wi-Fi para estabelecer a ligação.
3.	Se selecionar uma rede aberta, será ligado automaticamente à rede. Se selecionar uma rede segura e se ligar
a ela pela primeira vez, introduza a palavra-passe e, em seguida, toque em Ligar.
Nota: se eventualmente se ligar a uma rede sem fios segura que já utilizou, não precisará de introduzir a palavra-passe
novamente, a menos que reponha as predefinições do telemóvel.

Adicione pós-produção às suas fotografias com Snapseed:
Utilize o editor Snapseed integrado no smartphone Ektra para editar e transformar as suas fotografias em pós-produção.
•	Selecione a aplicação Snapseed a partir do ecrã inicial ou toque na última fotografia da aplicação da câmara
e escolha Snapseed
para aceder ao software de edição.
•	Toque em
e selecione a ferramenta que necessita para efetuar ajustes à sua imagem.
• 	Prima
para confirmar a alteração. Assim que terminar todas as suas edições, selecione GUARDAR para adicionar
a imagem editada à galeria ou para partilhar.
18

19

12.26.2

12.26.10

Bluetooth®

Memória

O seu telemóvel tem Bluetooth, que lhe permite criar uma ligação sem fios a outros dispositivos com Bluetooth para
poder partilhar ficheiros com os amigos, falar em sistema mãos-livres com um auricular Bluetooth, ou até mesmo
transferir fotografias do telefone para o PC.

Para apresentar a memória usada pelas aplicações.

Se estiver a utilizar Bluetooth, lembre-se de permanecer a 10 metros (33 pés) dos outros dispositivos Bluetooth.
Lembre-se que os obstáculos como paredes ou outro equipamento elétrico podem interferir com a ligação Bluetooth.

Pode definir vários perfis de utilizador. Se adicionar um novo utilizador, essa pessoa deve configurar as suas próprias
preferências de perfil. Qualquer utilizador pode atualizar aplicações para todos os outros utilizadores.

Ligar o Bluetooth:
1. Toque em
> Definições
.
2. Em Sem fios e redes, toque em Bluetooth e defina para Ligado.
Quando o Bluetooth estiver ligado, o ícone Bluetooth aparece na barra de notificações.

12.26.12

12.26.3

Utilização de dados

Em Sem fios e redes, toque em Utilização de dados para visualizar a utilização de dados.
Nota: O telemóvel apresenta o tráfego de dados, calculado pelo telefone, este pode diferir do cálculo dos operadores
e só deve ser usado como uma referência.
Nota: o acesso ao serviço de dados especialmente em roaming poderá incorrer em taxas adicionais consideráveis.
Consulte o seu fornecedor de serviço de rede para obter as taxas e encargos de roaming de dados.

12.26.4

Mais

Em Sem fios e redes, toque em Mais para executar as configurações, incluindo o Modo de avião, NFC, Tethering e acesso
portátil, VPN, Redes móveis.

12.26.5

Ecrã

12.26.11

Utilizadores

Tocar e pagar

Toque no ecrã relacionado com o dispositivo correspondente através do qual o pagamento pode ser efetuado.

12.26.13

Localização

Ative nas Definições para utilizar o serviço de localização do Google em conjunto com outras aplicações utilizando
posicionamento por satélite (GPS) incluindo Google Maps.

12.26.14

Segurança

Em Pessoal, toque em Segurança para definir as suas definições de segurança preferidas, incluindo Bloqueio de ecrã,
Tornar o padrão visível, Bloqueio automático, Bloqueio instantâneo do botão Alimentação, Mensagem de ecrã de
bloqueio, Bloqueio inteligente, Definição do bloqueio do cartão SIM; Tornar palavras-passe visíveis, Administradores
do dispositivo, Reposição de fábrica automática, Fontes desconhecidas, Antirroubo móvel, Tipo de armazenamento,
Credenciais de confiança, Instalação a partir do cartão SD, Limpar credenciais, Agentes de confiança, Fixação de ecrã,
Aplicações e Acesso com utilização de acesso.

12.26.15

Contas

Em Pessoal, toque em Conta para configurar uma nova conta.

No dispositivo, toque no ecrã para executar as configurações, incluindo ClearMotion™, MiraVision™, Nível de brilho,
Brilho adaptável, Papel de parede, Modo de suspensão, Daydream e tamanho do tipo de letra.

12.26.16

12.26.6

Em Pessoal, toque em Google, pode definir a função de Descobertas nas proximidades, Cópia de segurança de
fotografias do Google, Localização, Publicidade, Pesquisar e Agora, Segurança, Definir dispositivo nas proximidades.

Som e notificação

O telemóvel está pré-carregado com uma variedade de opções de som e notificação. Nos perfis predefinidos, escolha
modos de cena diferentes para ativar e personalizar o perfil pretendido como Geral, Silencioso, Reunião, Ar livre.
Em Notificação e Outros, defina para Notificação, Não incomodar, Não incomodar acesso ou Melhoramento de som.

12.26.7

Aplicações

Para visualizar as aplicações instaladas, no ecrã inicial, toque em > Configurações
No ecrã de Definições, toque em Aplicações.

12.26.8

.

Armazenamento e USB

No dispositivo, toque em Armazenamento e USB, pode visualizar o formulário de informações para o armazenamento
do telefone ou cartão SD.

12.26.9

Bateria

No dispositivo, toque em Bateria para apresentar a utilização de bateria. Pode optar também por ativar/desativar o modo
Poupança de energia inteligente.
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12.26.17

Google

Idioma e introdução

Em Pessoal, toque em Idioma e introdução, pode definir a função do Idioma, Corretor ortográfico, Dicionário pessoal,
Teclado atual, Teclado do Google, Introdução de voz Google, Conversão de texto em voz, Controlo de voz, Velocidade
do ponteiro.

12.26.18

Cópia de segurança e reposição

Em Pessoal, toque em Cópia de segurança e reposição para efetuar as definições incluindo Cópia de segurança dos
meus dados, Cópia de segurança da conta, Restauro automático, Reposição de definições de rede, Reposição DRM,
Reposição de dados de fábrica.

12.26.19

Data e hora

Quando iniciar o telefone pela primeira vez, é-lhe perguntado se pretende que a data e a hora atualizem automaticamente
utilizando a hora fornecida pela rede.

21

Nota: se a hora fornecida pela rede for utilizada automaticamente, não poderá definir a data, hora e fuso horário.
Para definir manualmente a data e hora:
1. No ecrã Definições, toque em sistema > Data e hora.
2. Desative a opção de Data e hora automáticas.
3. Desative a opção de Fuso horário automático.
4.	Toque em Definir data. No ecrã Definir data, toque na data pretendida e toque em OK quando a configuração
estiver concluída.
5.	Toque em Definir hora. No ecrã de definição da hora, toque no campo de horas ou minutos e mova o ponteiro para
cima ou para baixo para definir a hora.
Toque em OK quando a configuração estiver concluída.
6.	Toque em Selecionar fuso horário e depois selecione o fuso horário pretendido a partir da lista. Percorra a lista para
ver mais fusos horários.
7. Ative ou desative o formato de 24 horas para alternar entre o formato de 12 horas e 24 horas.

12.26.20

Ligar e desligar Calendarizado

Em sistema, toque em Ligar e desligar Calendarizado para definir a hora para ligar e desligar automaticamente e o
modo de repetição.

12.26.21

Acessibilidade

12.27 Snap Gallery
A aplicação Snap Gallery pode procurar automaticamente fotografias e vídeos guardados no telemóvel ou no cartão
SD. Selecione o álbum/pasta e reproduza como apresentação de diapositivos ou selecione itens para partilhar com
outras aplicações.
Toque
> Galeria de Snap
para abrir o aplicativo. A aplicação Gallery divide as suas fotografias e vídeos por
categorias, por local de armazenamento e armazena esses ficheiros em pastas. Toque numa pasta para visualizar as
fotografias ou os vídeos que contém.

12.28 Snapseed™
Toque
> Snapseed
para abrir o aplicativo. Snapseed é um editor de fotos completo e profissional que lhe
permite transformar qualquer foto em uma imagem emocionante, dramática. Use o aplicativo para editar e corrigir
imagens, ou aplicar uma grande variedade de efeitos e melhorias.

12.29 Gravador de som
Toque em
> Gravador de som
para abrir a aplicação. Pode gravar lembretes de voz. Toque em para iniciar
a gravação, toque em para pausar a gravação, toque em
para parar a gravação. Quando a gravação estiver
concluída, pode tocar em GUARDAR para guardar a gravação. Toque em
para ver a lista de gravações, pode
escolher e tocar num ficheiro de gravação para reprodução.

Em Sistema, toque em Acessibilidade para efetuar as definições, incluindo o TalkBack, Mudar acesso, Legendas, Ampliação
de gestos, Texto grande, Texto de alto contraste, Botão Alimentação desliga chamadas, Rodar ecrã automaticamente, Falar
palavras-passe, Atalho de acessibilidade, Saída de voz, Atraso de Tocar e esperar, Inversão de cores, Correção de cores.

12.30 YouTube™
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Abrir o YouTube:
Toque em
> YouTube

Impressão

O YouTube é o serviço de transmissão gratuita de vídeo online da Google para visualizar, pesquisar e carregar vídeos.
para abrir a aplicação.

Instale os serviços necessários para estabelecer ligação a uma impressora sem fios.

12.26.23

Selecione a aplicação prints
para imprimir as suas fotografias diretamente a partir do seu telefone. Selecione as
fotografias que pretende enviar para impressão e escolha o método de entrega para ter impressões de alta qualidade
em papel fotográfico Kodak entregue diretamente à sua porta ou numa loja local.
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13. ANEXO

Aplicação prints

Sobre o telefone

Apresenta as informações do seu telefone.
Visualização da etiqueta eletrónica
Para visualizar as informações regulamentares sobre o seu telemóvel, proceda do seguinte modo:
1. Toque em > Definições
.
2. No ecrã Definições, toque em Sobre o telefone > informações regulamentares.

13.1

Avisos e Precauções

Esta secção contém informação importante respeitante às instruções de funcionamento do seu dispositivo. Também
contém informação sobre como utilizar o dispositivo em segurança. Leia esta informação atentamente antes de
utilizar o seu dispositivo.
Estrutura à prova de água:
As tampas das portas USB e do auricular devem estar colocadas de forma segura e a tampa traseira deverá estar
devidamente encaixada e bloqueada para garantir que o dispositivo atinge este nível de proteção.
Dispositivo eletrónico:
Desligue o dispositivo quando a sua utilização possa causar perigo ou interferência com outros dispositivos eletrónicos.
Dispositivos médicos:
Cumpra as regras e os regulamentos definidos pelos hospitais e instalações de cuidados de saúde. Não utilize o seu
dispositivo em locais onde a sua utilização seja proibida.
Os fabricantes de pacemakers recomendam que mantenha uma distância mínima de 15 cm entre um dispositivo e
um pacemaker para evitar potenciais interferências com o referido pacemaker. Se utilizar um pacemaker, utilize o
dispositivo no lado oposto ao pacemaker e não o transporte no bolso frontal.
Atmosfera potencialmente explosiva:
Desligue o seu dispositivo em quaisquer áreas potencialmente explosivas e cumpra todos os sinais e instruções. As
áreas que possam ter atmosferas potencialmente explosivas incluem as áreas onde normalmente é avisado para
desligar o motor do seu veículo. A criação de faíscas em tais áreas poderia causar uma explosão ou um incêndio.
Não ligue o seu dispositivo em postos de reabastecimento, tal como uma estação de abastecimento de combustível.
Cumpra as restrições de utilização do equipamento de rádio em depósitos, armazenamento e áreas de distribuição de
combustível ou instalações de produtos químicos.
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Antes de utilizar o dispositivo, esteja atento a áreas que tenham atmosferas potencialmente explosivas que
frequentemente, mas nem sempre, se encontram claramente marcadas. Tais localizações incluem áreas por baixo dos
conveses de barcos, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas onde o ar contenha químicos
ou partículas, tais como grãos, pó ou poeiras metálicas. Pergunte aos fabricantes dos veículos que usam gás de petróleo
liquefeito (tal como o propano ou butano) se este dispositivo pode ser utilizado em segurança na sua proximidade.
Segurança no trânsito:
Cumpra as leis e regulamentos locais enquanto utiliza o dispositivo. Adicionalmente, se utilizar o dispositivo enquanto
conduz, cumpra as diretrizes comuns, por exemplo:
Concentre-se na condução. A sua primeira responsabilidade é conduzir em segurança.
Não fale através do dispositivo enquanto conduz. Utilize acessórios de mãos-livres.
Quando efetuar ou atender uma chamada, estacione o veículo na berma da estrada antes de utilizar o seu dispositivo.
Os sinais de radiofrequência (RF) podem afetar os sistemas eletrónicos de veículos motorizados. Para obter mais
informações, consulte o fabricante do veículo.
Num veículo motorizado, não coloque o dispositivo sobre o airbag ou na área de expansão do airbag.
Não utilize o seu dispositivo quando voa num avião. Desligue o dispositivo quando instruído por parte da tripulação de voo.
Ambiente de funcionamento:
•	Não utilize nem carregue o dispositivo em locais com poeira, humidade e sujidade ou em locais com campos magnéticos.
•	O dispositivo cumpre as especificações de radiofrequência quando é utilizado junto ao ouvido ou a uma distância
de 0,5 cm do seu corpo.
•	Certifique-se de que os acessórios do dispositivo, tais como a capa ou o estojo do dispositivo, não são fabricados
com componentes metálicos.
•	Em dias de tempestade com a existência de trovoada (raios), não utilize o seu dispositivo quando estiver a ser
carregado para evitar quaisquer perigos provocados pelos relâmpagos.
•	Quando estiver a fazer ou a atender uma chamada, não toque na antena. Tocar na antena afeta a qualidade da
chamada e resulta num aumento no consumo de energia. Como resultado, o tempo de autonomia para conversação
e em modo de espera é reduzido.
•	Enquanto utilizar o dispositivo, cumpra as leis e os regulamentos locais e respeite a privacidade e os direitos legais
das outras pessoas.
•	Mantenha a temperatura ambiente entre 0 °C e 40 °C enquanto o dispositivo estiver a ser carregado. Mantenha
a temperatura ambiente entre –10 °C e 45 °C para a utilização do dispositivo enquanto estiver a ser alimentado
pela bateria.
Prevenção de lesões auditivas:
Utilizar auscultadores com um volume elevado pode danificar a sua audição. Para reduzir o risco de danificar a audição,
baixe o volume dos auscultadores para um nível seguro e confortável.
Segurança das crianças:
Cumpra todas as precauções no que diz respeito à segurança das crianças. Permitir que uma criança brinque com
o seu dispositivo e os respetivos acessórios, que podem conter peças que se podem soltar do dispositivo, pode ser
perigoso, uma vez que poderá representar perigo de asfixia. Certifique-se de que mantém o dispositivo e os acessórios
afastados de crianças pequenas.

13.2

Acessórios

Se o eletrólito da bateria verter, certifique-se de que o eletrólito não toca na pele e nos olhos. Se o eletrólito tocar na pele
ou salpicar para os olhos, lave imediatamente os olhos com água limpa e consulte um médico. Em caso de deformação,
alteração da cor ou aquecimento anormal da bateria durante o carregamento, pare imediatamente de utilizar
o dispositivo.
Se o cabo de alimentação estiver avariado (por exemplo, o interior do cabo estiver exposto ou quebrado) ou a ficha se
soltar, pare imediatamente de utilizar o cabo.
•	Não elimine o dispositivo no fogo, pois este pode explodir. As baterias também podem explodir se estiverem
danificadas.
•	Não modifique nem altere, tente inserir objetos estranhos no dispositivo, submirja ou exponha à água ou outros
líquidos, exponha a fogo, explosão ou outro perigo.
•	Evite deixar cair o dispositivo. Se o dispositivo cair, especialmente numa superfície rígida e o utilizador suspeitar
de danos, leve o dispositivo a um centro de serviço qualificado para inspeção.
• A utilização indevida poderá resultar num incêndio, explosão ou outro perigo.
• Elimine imediatamente os dispositivos usados de acordo com os regulamentos locais.
•	O dispositivo apenas deverá ser ligado a produtos que possuam o logótipo USB-IF ou tenham cumprido o programa
de conformidade USB-IF.
A potência de saída nominal do carregador é de 5 V CC, 1 A.
ATENÇÃO - RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UMA DE TIPO INCORRETO. ELIMINE
AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES. Não reparáveis, pelo que devem ser levadas a centros
autorizados, que tratarão da respetiva eliminação de acordo com as normas WEEE.

13.3

Limpeza e Manutenção

•	Como o carregador não é resistente à água, mantenha-o seco e longe de água ou vapor. Não toque o carregador
com as mãos molhadas.
•	Não coloque o dispositivo e o carregador em locais onde possam ficar danificados.
•	
Não coloque meios de armazenamento magnético, tais como cartões magnéticos, perto do dispositivo.
A radiação do dispositivo pode apagar as informações armazenadas no mesmo.
•	
Não deixe o dispositivo e o carregador num local com temperaturas extremamente altas ou baixas.
Quando a temperatura é menor do que 0° C, o desempenho da bateria é afetado.
•	Não coloque objetos de metal afiados, tal como alfinetes, junto ao auscultador.
•	Antes de limpar ou efetuar a manutenção do dispositivo, desligue a alimentação e desligue-o do carregador.
•	Não utilize detergente químico, pó ou outros agentes químicos (tal como álcool e benzeno) para limpar o dispositivo
e o carregador. Pode limpar o dispositivo com um pano macio antiestático.
•	Não desmonte o dispositivo nem os acessórios. Se o dispositivo ou acessórios forem adulterados, a garantia sobre
o dispositivo e acessórios será anulada e o fabricante não será responsável por qualquer dano causado.
•	Se o ecrã do dispositivo estiver partido, não toque nem tente remover os pedaços partidos. Neste caso, pare
de usar o dispositivo imediatamente e entre em contacto com um centro de assistência autorizado.

13.4
		

Prevenção da perda de audição
-Para evitar possíveis lesões auditivas, não escute níveis de volume elevados durante longos períodos.

Escolha apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo pelo fabricante
do dispositivo. A utilização de qualquer outro tipo de carregador ou acessório poderá invalidar qualquer garantia
do dispositivo, violar as regras ou leis locais e ser perigoso. Contacte o seu revendedor para obter informações sobre
a disponibilidade de baterias, carregadores e acessórios aprovados na sua área.

13.5

Bateria e carregador:
Desligue o carregador da tomada de eletricidade e do dispositivo quando não estiver a ser utilizado. A bateria pode
ser carregada e descarregada centenas de vezes antes de ficar totalmente gasta. Utilize o fornecimento de energia
CA definido nas especificações do carregador. Uma tensão de alimentação inadequada poderá provocar um incêndio
ou uma avaria do carregador.

Os limites fazem parte das extensas recomendações para a proteção do público em geral. Estas recomendações foram
desenvolvidas e verificadas por organizações científicas independentes através de avaliações regulares e exaustivas
de estudos científicos. A unidade de medição para o limite recomendado do Conselho Europeu para dispositivos
móveis é a "Taxa de Absorção Específica" (SAR) e o limite de SAR é de 2,0 W/kg em média sobre 10 gramas de tecido.
Cumpre os requisitos da Comissão Internacional de Proteção contra Radiações Não Ionizantes (ICNIRP).
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Conformidade relativa à SAR da CE

Este dispositivo cumpre os requisitos da União Europeia (1999/5/CE) sobre a limitação da exposição do público
em geral aos campos eletromagnéticos, a título de proteção da saúde.
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Relativamente ao funcionamento junto ao corpo, este dispositivo foi testado e cumpre as diretrizes sobre exposição
da ICNIRP e as Normas Europeias EN 62311 e EN 62209-2, para utilização com acessórios dedicados. A utilização
de outros acessórios que contenham metais pode não garantir a conformidade com as diretrizes de exposição
RF da ICNIRP.

Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem do dispositivo ou das baterias, contacte o seu gabinete
local da cidade, o serviço de recolha seletiva ou a loja onde adquiriu este dispositivo.
A eliminação deste dispositivo está sujeita à Diretiva sobre Resíduos e Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) da
União Europeia. A separação de REEE e baterias de outro lixo destina-se a minimizar os impactos ambientais potenciais
sobre a saúde humana de quaisquer substâncias perigosas que possam conter.

A SAR é medida com o dispositivo a uma distância de 0,5 cm do corpo, durante a transmissão ao mais alto nível de
potência de saída certificado em todas as faixas de frequência do dispositivo móvel.
Deverá ser mantida uma distância de 0,5 cm entre o corpo e o dispositivo.

Redução de substâncias perigosas

Os valores SAR mais altos reportados de acordo com o regulamento da CE para o telefone são indicados de seguida:
SAR na cabeça: 0,534 W/kg
SAR no corpo: 1,510 W/kg

Este dispositivo encontra-se em conformidade com o Regulamento relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição
de Substâncias Químicas (REACH) (Regulamento n.º 1907/2006/UE do Parlamento Europeu e do Conselho) e a Diretiva
da UE sobre Restrição de Substâncias Perigosas (RSP) (Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho).

13.6

Declaração de conformidade

Espectro e potência

Espectro

Potência

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

Banda 1 8,36 dBm banda 2 7,79 dBm
band a3 8,46 dBm banda 4 5,93 dBm

BT 2.0

7,44 dBm

BT 4.1

2,75 dBm

NFC

-12,38 dBuA/m

13.7

Através do presente documento, a Bullitt Mobile Ltd. declara que o equipamento de rádio tipo Ektra está em
conformidade com a Diretiva 2014/53/CE. O texto completo da Declaração de conformidade da CE está disponível
no seguinte endereço da Internet:
www.kodakphones.com/support.

Atribuição legal
Android, Google, Google Play, o logótipo Google Play e outras marcas são marcas comerciais registadas da Google Inc.

Declaração de conformidade da UE

Este dispositivo está restringido à utilização interior apenas quando operado no intervalo de frequência de
5150 a 5350 MHz.
Restrições em:
Bélgica (ser), Bulgária (BG), República Checa (CZ), Dinamarca (DK), Alemanha (DE), Estónia (EE), Irlanda (IE), Grécia
(EL), Espanha (ES), França (FR), Croácia (HR), Itália (IT), Chipre (CY), Letónia (LV), Lituânia (LT), Luxemburgo (LU),
Hungria (HU), Malta (MT), Países Baixos (NL), Áustria (AT), Polónia (PL), Portugal (PT), Roménia (RO), Eslovénia (SI),
Eslováquia (SK), Finlândia (FI), Suécia (SE), Reino Unido (UK), Suíça (CH), Noruega (NO), Islândia (é), Liechtenstein (LI)
e Turquia (TR).

Informação sobre eliminação e reciclagem
Este símbolo no dispositivo (e quaisquer baterias incluídas) indica que não deve ser eliminado como lixo
doméstico normal. Não deite fora o seu dispositivo nem as baterias no lixo doméstico. O dispositivo (e quaisquer
baterias) deve ser entregue num ponto de recolha certificado para reciclagem ou eliminação adequada no
final da respetiva vida útil.
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Declaração de conformidade

Fabricante:
Nome: Bullitt Group
Endereço: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Reino Unido
Equipamento de rádio:
Modelo: EKTRA
Descrição: Smartphone
Nome de comercialização: Smartphone KODAK EKTRA
Versão de Software relacionado com rádio: LTE_S0105121. 1
Componentes e acessórios fornecidos: Adaptador, cabo USB, auscultador
Nós, Bullitt Group, declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto descrito anteriormente está em
conformidade com as legislações pertinentes de harmonização da União:
Diretiva ETRT (2014/53/UE), Diretiva RoHS (2011/65/UE)
As seguintes normas harmonizadas e/ou outras normas pertinentes foram aplicadas:
1. Saúde e Segurança (Artigo 3.1(a) da Diretiva ETRT)
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. Compatibilidade eletromagnética (Artigo 3.1 (b) da Diretiva ETRT)
Versão ETSI EN 301 489-1 V2.1.0, Versão ETSI EN 301 489-3 V2.1.0
Versão ETSI EN 301 489-17 V3.1.0
Versão da Comissão ETSI EN 301 489-52 V1.1.1_0.0.5
EN 55032:2012/AC:2013 Classe B, EN 55032:2015 Classe B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014 Classe A, EN 61000-3-3:2013
3. Utilização do espetro de radiofrequência (Artigo 3.2 da Diretiva ETRT)
ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.1
ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
Versão ETSI EN 300 440 V2.1.0
Versão ETSI EN 300 330 V2.1.0
Versão final ETSI EN 300 328 V2.1.0
Versão da Comissão ETSI EN 301 893 V2.0.0_v0.0.9
Versão da Comissão ETSI EN 301 511 V12.5.1_12.1.6
4. Diretiva RoHS (2011/65/UE)
EN 50581:2012
O organismo notificado (Nome: CETECOM ICT SERVICES GMBH, ID: 0682) realizada a avaliação de conformidade
de acordo com o anexo III da Diretiva ETRT e emitido o certificado de avaliação tipo UE (Ref. N. º: T817663D-01-TEC).
Assinado por e em nome de: Bullitt Group
Local: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Reino Unido, Data: 3 de novembro de 2016
Nome: Wayne Huang, Cargo: Diretor de gestão de ODM, Assinatura:

Fabricado e Distribuído por Bullitt Mobile Ltd, sob licença da Eastman Kodak Company.
A marca comercial, logótipo e imagem comercial da Kodak e Ektra são usadas sob licença da Eastman Kodak Company.
Fabricado na China.
© 2016 Bullitt Mobile Ltd. | www.kodakphones.com
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Detalhes de contacto do fabricante: Bullitt Mobile Ltd: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, Inglaterra RG1 1AR

29

