KODAK EKTRA Návod na obsluhu
smartfónu
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Predtým ako budete pokračovať, si prečítajte tieto poznámky
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Pozorne si prečítajte tieto bezpečnostné opatrenia s cieľom zabezpečiť správne používanie vášho mobilného telefónu.
•

Zabráňte úderom, hádzaniu, pádom, drveniu, ohýbaniu alebo prerazeniu vášho mobilného telefónu.

•	Nepoužívajte mobilný telefón vo vlhkom prostredí, ako napríklad v kúpeľni. Zabráňte neúmyselnému namočeniu
alebo umývaniu vášho mobilného telefónu.
•	Mobilný telefón nezapínajte v situácii, kedy je zakázané používať telefóny alebo keď telefón môže spôsobiť rušenie
alebo nebezpečenstvo.
•

Nepoužívajte mobilný telefón počas jazdy.

•	Dodržiavajte všetky pravidlá alebo predpisy v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Vypínajte mobilný
telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.
•

Vypínajte mobilný telefón v lietadle. Telefón môže spôsobovať rušenie ovládacích zariadení lietadla.

PRÁVNE POZNÁMKY
Spoločnosť Bullitt Mobile Ltd. je držiteľom licencie pre Kodak.
Slovná ochranná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG,
Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Bullitt Group podlieha licencii. Všetky ostatné ochranné známky
a obchodné názvy tretích strán patria príslušným vlastníkom.
Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukovaná alebo prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek
spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Kodak.
Výrobok, ktorý je opísaný v tomto návode, môže obsahovať autorské práva na softvér a možných držiteľov licencie.
Zákazníci nesmú za žiadnych okolností reprodukovať, distribuovať, upravovať, spätne prekladať, rozoberať, dešifrovať,
extrahovať, spätne analyzovať, prenajímať, postupovať alebo poskytovať licenciu na uvedený softvér alebo hardvér
tretím stranám, kým takéto obmedzenia nezakazujú platné zákony alebo kým takéto úkony neschváli príslušný držiteľ
autorského práva na základe licencií.

OZNÁMENIE

•	Vypínajte mobilný telefón v blízkosti elektronických zariadení s vysokou presnosťou. Telefón môže ovplyvniť výkon
týchto zariadení.

Niektoré funkcie tohto výrobku a jeho príslušenstva, ktoré sú v tomto dokumente opísané, závisia od nainštalovaného
softvéru, možností a nastavení miestnych sietí a operátori miestnych sietí alebo poskytovatelia sieťových služieb ich
nemôžu aktivovať ani obmedzovať. Popisy uvádzané v tomto dokumente preto nemusia presne zodpovedať výrobku
alebo príslušenstvu, ktoré ste si zakúpili.

•	Nepokúšajte sa rozoberať mobilný telefón ani jeho príslušenstvo. Iba kvalifikovaný personál môže vykonať servis
alebo opravu telefónu.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu alebo úpravu informácií alebo technických parametrov uvedených v tomto
návode na obsluhu bez predchádzajúceho upozornenia alebo povinnosti.

•

Výrobca nezodpovedá za správnosť a kvalitu akýchkoľvek výrobkov, ktoré nahráte alebo si prevezmete prostredníctvom
tohto mobilného telefónu, okrem iného, textu, obrázkov, hudby, filmov a nevstavaného softvéru bez ochrany autorských
práv. Prípadné dôsledky vyplývajúce z inštalácie alebo používania predchádzajúcich výrobkov v tomto mobilnom
telefóne budú na vašu zodpovednosť.

Mobilný telefón ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do nádob so silným elektromagnetickým poľom.

•	Neklaďte v blízkosti mobilného telefónu magnetické pamäťové médiá. Žiarenie z telefónu môže vymazať informácie,
ktoré sú na nich uložené.
•	Neuchovávajte mobilný telefón v miestnosti s vysokou teplotou ani ho nepoužívajte v blízkosti horľavých plynov,
ako napríklad na čerpacej stanici.
•	Mobilný telefón ani jeho príslušenstvo nenechávajte v blízkosti detí. Nedovoľte deťom používať mobilný telefón
bez dozoru.
•

Používajte iba schválené batérie a nabíjačky.

•	Dodržujte všetky zákony alebo predpisy o používaní bezdrôtových zariadení. Pri používaní bezdrôtového zariadenia
rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných ľudí.
•

VYLÚČENIE ZÁRUKY
Obsah tohto návodu je poskytnutý tak „ako je“. Ak to nevyžadujú platné zákony, žiadne záruky akéhokoľvek druhu,
či už výslovné alebo predpokladané, vrátane, okrem iného, implicitných záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny
účel, nie sú vypracované vo vzťahu k presnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto návodu na použitie.
Výrobca nezodpovedá za žiadnu špeciálnu, vedľajšiu, nepriamu alebo následnú škodu, stratu zisku, podnikania,
príjmu, údajov, dobrej povesti alebo predpokladaných úspor v maximálnom rozsahu povolenom rozhodným právom.

Nepoužívajte mobilný telefón v lietadlách, nemocniciach, na čerpacích staniciach alebo v profesionálnych garážach.

•	Pokiaľ ide o pacientov s lekárskymi implantátmi (srdce, inzulín, atď.), udržiavajte mobilný telefón vo vzdialenosti
15 cm od implantátu a počas telefonovania ho držte na opačnej strane tela, než kde sa nachádza implantát.
•	
Počas používania kábla USB dôsledne dodržiavajte príslušné pokyny v tomto návode. Inak by mohlo dôjsť
k poškodeniu vášho mobilného telefónu alebo PC.
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Najnovšiu verziu návodu na obsluhu nájdete na stránke: www.kodakphones.com

PREDPISY TÝKAJÚCE SA DOVOZU A VÝVOZU
Zákazníci musia konať v súlade so všetkými platnými zákonmi týkajúcimi sa vývozu alebo dovozu a musia si obstarať
všetky potrebné povolenia a licencie vládnych orgánov na vývoz, opätovný vývoz alebo dovoz výrobku, ktorý sa uvádza
v tomto návode na použitie, vrátane softvéru a technických parametrov uvedených v tomto dokumente.
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2. SMARTFÓN KODAK EKTRA

1. ÚVOD
3
2
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Ďakujeme vám za zakúpenie smartfónu Kodak Ektra a vítame
vás v novej etape vývoja fotografie na smartfóne.
Výberom smartfónu Ektra ste sa rozhodli prevziať tvorivú kontrolu nad vašimi fotografiami pomocou jedinečného
smartfónu s fotoaparátom – zážitok, ktorý poznajú používatelia digitálnych zrkadloviek – a zároveň si vychutnať
jednoduchosť používania prostredníctvom kombinácie unikátneho softvérového vybavenia a hardvéru objektívu.
Všetko navyše umocňujú skúsenosti inžinierov spoločnosti Kodak a našich zástupcov v oblasti fotografovania.
V tomto návode vám priblížime detailné využívanie smartfónu Ektra a poskytneme vám všetky potrebné nástroje,
aby ste boli pripravení na vytvorenie dokonalej snímky. Od intuitívnej a prispôsobenej aplikácie fotoaparátu až po
sofistikovaný softvér na úpravu fotografií a možnosť tlače priamo z vášho smartfónu – dúfame, že si vychutnáte tento
úplne nový fotografický zážitok.
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6. Tlačidlo spúšte
7. Vypínač
8. Tlačidlá na ovládanie hlasitosti
9. Blesk LED
10. 21 MP fotoaparát

3. KĽÚČOVÉ FUNKCIE
Vypínač

Zapnite stlačením a podržaním tlačidla. Stlačte a podržte na otvorenie ponuky
možností. Stlačením tlačidla uzamknite alebo obnovte obrazovku, keď je mobil zapnutý.

Tlačidlo Domov

Kedykoľvek stlačte na zobrazenie domovskej obrazovky. Dlhým stlačením tlačidla
Domov sa spustí vyhľadávanie Google.

Tlačidlo Nedávne
aplikácie

Stlačením zobrazíte zoznam aplikácií, ktoré sú práve otvorené.

Tlačidlo Späť

Stlačením zobrazíte predchádzajúcu obrazovku, v ktorej ste pracovali. Môžete ho použiť
na zatvorenie klávesnice na obrazovke.

Tlačidlo na ovládanie hlasitosti

Hlasitosť: Stlačením príslušného tlačidla zvýšte (+) alebo znížte (-) hlasitosť.
Ak chcete urobiť snímku obrazovky, naraz stlačte a podržte tlačidlá vypínača a zníženia
hlasitosti.

Tlačidlo spúšte

V aplikácii Fotoaparát stlačte tlačidlo spúšte a môžete ihneď fotografovať. Pri
fotografovaní len jemne zatlačte tlačidlo na zaostrenie obrazu a následne zachyťte
snímku úplným stlačením. Ak chcete fotoaparát Ektra spustiť ihneď, dvakrát stlačte
tlačidlo spúšte.

Nezabudnite sa s nami podeliť o svoje najlepšie výtvory a majte na pamäti: Nestačí len zachytiť. Buďte kreatívni.

		 Facebook.com/kodakphones
		
		 @kodakphones
		
		 @kodakphones

Slot pre SIM/SD
Predný fotoaparát
Konektor na slúchadlá
Klávesy ponuky
Miesto na šnúrku
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4. VLOŽENIE KARTY SIM
1.	Na vloženie karty Nano SIM použite nástroj
dodávaný na otvorenie slotu pre kartu SIM a
microSD™.

6. NABÍJANIE BATÉRIE

2.	Vložte kartu Nano SIM do zásobníka,
ako je znázornené nižšie:

Smartfón Kodak Ektra má zabudovanú batériu. Nabíjanie
batérie:
1. Pripojte kábel USB, ktorý je pribalený k mobilnému telefónu,
k nabíjačke.
Poznámka: Používajte iba nabíjačky a káble, ktoré boli
schválené pre zariadenie Kodak. Smartfón Kodak Ektra
používa káble a konektory s rozhraním USB 3.0. Neschválené
prístroje môžu poškodiť zariadenie.
2. Pripojte kábel USB 3.0 do portu USB na telefóne.
Poznámka: Orientácia kábla USB 3.0 nie je rozhodujúca, na
rozdiel od nabíjacích káblov USB 2.0. Dávajte pozor, aby ste pri zapájaní kábla USB nepoužili nadmernú silu. Poškodenie
môže byť spôsobené nesprávnym pokusom o zapojenie konektora.
Poznámka: Na toto sa záruka nevzťahuje.

3. Vymeňte zásobník na kartu SIM a microSD.

3.	Pripojte konektor USB do vhodnej sieťovej zástrčky so striedavým prúdom a bezpečne ho pripojte k prívodu
elektrického prúdu.

5. VLOŽENIE PAMÄŤOVEJ KARTY
1.	Na vloženie karty microSD použite nástroj
dodávaný na otvorenie slotu pre kartu SIM a
microSD.

2.	Vložte pamäťovú kartu do zásobníka,
ako je znázornené nižšie:

4.	Zariadenie musíte pred prvým použitím nabiť. Po dokončení nabíjania sa buď zobrazí slovo „nabité” na obrazovke
odomknutia alebo možno namiesto ikony batérie (pravý horný roh) vidieť nápis „100 %”. Odpojte konektor od
zariadenia a potom odpojte nástennú nabíjačku.

Dôležité informácie o batérii:
Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa objaví ikona nabíjania.
Ak sa batéria dlhší čas nepoužívala, nebudete môcť zapnúť mobilný telefón hneď po začatí nabíjania batérie.
Nechajte batériu niekoľko minút nabíjať pri vypnutom telefóne predtým, ako sa ho pokúsite zapnúť. Počas tejto chvíle
sa nemusí zobraziť animácia dobíjania batérie na obrazovke.
Čas potrebný na nabitie batérie závisí od teploty okolitého prostredia a veku batérie.
Keď je úroveň nabitia batérie nízka, telefón prehrá výstrahu a zobrazí výzvu. Keď je batéria takmer vybitá,
telefón sa automaticky vypne.

7. ZAPNUTIE A VYPNUTIE MOBILNÉHO TELEFÓNU
7.1		
3. Vymeňte zásobník na kartu SIM a microSD.

Zapnutie mobilného telefónu

1. Stlačte a podržte vypínač.
2.	Po prvom zapnutí telefónu sa zobrazí uvítacia obrazovka. Vyberte preferovaný jazyk a dotknite sa ikony Štart,
ak chcete pokračovať v nastavovaní.
Poznámka: Ak je na vašej karte SIM aktivovaná ochrana prostredníctvom osobného identifikačného čísla (PIN), bude sa
od vás pred vstupom na uvítaciu obrazovku vyžadovať zadanie kódu PIN. Na dokončenie nastavenia je potrebné pripojenie
Wi-Fi alebo dátové pripojenie. V tomto kroku sa od vás bude vyžadovať prihlásenie pomocou vášho existujúceho konta
Google alebo vytvorenie nového konta a dokončenie nastavenia.
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Poznámka: Nastavenie môžete preskočiť a dokončiť ho inokedy. Na využívanie niektorých služieb Google, ktoré ponúka
vaše zariadenie, je potrebné konto Google.
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7.2

Vypnutie mobilného telefónu

1. Ak chcete otvoriť ponuku možností telefónu, stlačte a podržte vypínač.
2. Dotknite sa možnosti „Vypnúť”.

8. OBOZNÁMENIE SA S DOMOVSKOU OBRAZOVKOU
Po prihlásení alebo pri zapnutí telefónu sa otvorí domovská obrazovka. Domovská obrazovka je váš východiskový bod,
pokiaľ ide o prístup k všetkým funkciám telefónu. Zobrazuje ikony aplikácií, miniaplikácie, klávesové skratky a ďalšie
funkcie. Domovskú obrazovku si môžete prispôsobiť rôznymi tapetami a nastaviť zobrazenie položiek požadovaným
spôsobom.
		

Na domovskej obrazovke je ikona spustenia. Kliknutím na ikonu zobrazíte a spustíte nainštalované aplikácie.

Poznámka: Dlhým stlačením prázdneho miesta na domovskej obrazovke sa spustí skratka pre tapety, miniaplikácie
a nastavenia.

9. POUŽÍVANIE DOTYKOVEJ OBRAZOVKY
9.1

Činnosti dotykovej obrazovky

Dotyk: Končekom prsta vyberte položku, potvrďte výber alebo spustite aplikáciu.
Dotyk a podržanie: Končekom prsta sa dotknite položky a podržte, kým mobilný telefón nezareaguje. Ak chcete
napríklad otvoriť ponuku možností na aktívnej obrazovke, dotknite sa obrazovky a podržte, kým sa neobjaví ponuka.

10.2

Odomknutie obrazovky

Obrazovku aktivujete stlačením vypínača. Následne odomknite potiahnutím ikony zámku
do stredu obrazovky.
Ak chcete použiť funkciu fotoaparátu priamo z uzamknutej obrazovky, potiahnite ikonu fotoaparátu
doľava na spustenie príslušnej aplikácie.
Ak chcete použiť funkciu Google voice search™ priamo z uzamknutej obrazovky, spustíte ju potiahnutím
ikony Google voice search
doprava.
Poznámka: Ak ste nastavili zámok obrazovky, zobrazí sa výzva na jej odomknutie.

11. VYTÁČANIE
11.1

Vnútroštátne hovory

Pomocou číselných tlačidiel zadajte čísla a potom stlačte kláves vytáčania. Vnútroštátne hovory môžete vykonávať
v tomto poradí: miestna predvoľba, telefónne číslo, tlačidlo vytáčania.

11.2

Medzinárodné hovory

Pri medzinárodných hovoroch by ste mali stlačiť a podržať tlačidlo 0, kým sa na obrazovke neobjaví značka medzinárodnej
predvoľby „+”. Vďaka tomu môžete uskutočniť medzinárodný hovor do akejkoľvek krajiny bez ohľadu na medzinárodnú
predvoľbu.
Medzinárodné hovory môžete vykonávať v tomto poradí:
+ kód krajiny, miestna predvoľba, telefónne číslo, tlačidlo vytáčania.
Po zadaní predvoľby zadajte kód krajiny a úplné číslo volaného.

Potiahnutie: Prejdite prstom cez obrazovku buď vodorovne alebo zvislo. Napríklad potiahnutím doľava alebo doprava
sa presúvajte medzi obrázkami v galérii.

11.3

Presunutie: Prstom sa dotknite požadovanej položky a podržte. Presuňte položku na akúkoľvek časť obrazovky.
Týmto pohybom môžete aj presunúť alebo vymazať ikonu.

Ak sa nachádzate v rámci siete (zistíte to podľa indikátora intenzity signálu siete v ľavom hornom rohu displeja mobilného
telefónu), budete môcť uskutočniť tiesňové volanie aj keď nemáte kartu SIM.

9.2

Otočenie displeja mobilného telefónu

Vo väčšine prípadov sa orientácia obrazoviek otáča spolu s telefónom, keď ho otáčate z portrétu na krajinu a späť.
Táto funkcia sa dá vypnúť v ponuke nastavení (časť venovaná displeju).

10. UZAMKNUTIE A ODOMKNUTIE OBRAZOVKY
10.1

Uzamknutie obrazovky

Keď je mobilný telefón zapnutý, obrazovku uzamknete stlačením vypínača. Keď je obrazovka zamknutá,
môžete stále prijímať správy a hovory.
Ak necháte mobilný telefón chvíľu neaktívny, obrazovka sa automaticky uzamkne.

10

Tiesňové volania

12. SPRIEVODCA OPERÁCIAMI V PONUKE
Všetky dostupné možnosti funkcie na mobilnom telefóne sú uvedené nižšie spolu so stručným popisom.
Ak chcete používať služby Gmail, Google Play Movies a získať prístup ku kompletnej ponuke funkcií ostatných aplikácií
Google, musíte sa prihlásiť do svojho konta Google. Ak si budete chcieť stiahnuť aplikácie z obchodu Google Play,
budete tiež vyzvaní na prihlásenie do vášho konta Google.
Poznámka: Ak váš telefón nemá nainštalovanú kartu SIM, nemôžete sa pripojiť do mobilnej siete a využívať hlasové
a dátové služby, ale môžete sa pripojiť k sieti Wi-Fi, aby ste sa mohli prihlásiť do konta Google a používať všetky funkcie
telefónu okrem uskutočnenia hovoru.
Ak prvýkrát zapnete telefón bez vloženej karty SIM, bude sa od vás vyžadovať zvolenie možnosti „Pripojiť k sieti
Wi-Fi” (namiesto možnosti pripojenia k „mobilnej sieti”) a nastavenie telefónu podľa pokynov. Ak už máte konto Google,
dotknite sa možnosti „Prihlásiť sa” a zadajte svoje používateľské meno a heslo.
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12.1

Platobná služba Android Pay™

•	Stlačením tlačidla spúšte fotoaparátu

Platobná služba Android Pay ponúka veľmi pohodlný spôsob vykonávania platieb pomocou mobilného telefónu.
Vo vašom konte Google môžete pridať existujúcu kartu potvrdením niekoľkých údajov alebo pridať novú kartu od
ktorejkoľvek zúčastnenej banky. Ak chcete zaplatiť, jednoducho aktivujte telefón a ťuknite na zúčastnené obchody
(nemusí byť spustená aplikácia).
Otvorenie platobnej služby Android Pay:
Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku

12.2

v ponuke

> Android Pay.

Antivírový program AVG Anti-Virus

Softvér Anti-virus je aplikácia, ktorá v reálnom čase monitoruje a skenuje vaše zariadenie. Ak chcete oskenovať skryté
hrozby, stlačte možnosť „SKENOVAŤ TERAZ”.
Otvorenie programu AVG Anti-Virus:
Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku

12.3

v ponuke

> Anti-virus.

Zálohovanie a obnovenie

Otvorenie zálohovania a obnovenia:
Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku

12.4

v ponuke

Použite kalkulačku na riešenie jednoduchých aritmetických úloh alebo využite jej pokročilé funkcie na riešenie
zložitejších rovníc.

12.5

v ponuke

v ponuke

> Kalendár Google. Ťuknutím na možnosť

zobrazíte rôzne

Poznámka: Ak používate funkciu kalendára prvýkrát, môžete na obrazovke prstom potiahnuť doľava a prezerať prvky
tejto funkcie. Na poslednej strane prehľadu („Udalosti z aplikácie Gmail”) ťuknite na možnosť „ROZUMIEM”.

Fotoaparát

Fotoaparát Kodak je jedinečná aplikácia smartfónu Ektra s bohatými funkciami a používateľským rozhraním inšpirovaným
DSLR, ktoré ponúka známe prostredie a jednoduché používanie pri tvorbe fotografií a videa.
Otvorenie fotoaparátu:
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vykonajte jeden z týchto krokov:
•
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Ťuknutím na tlačidlo Späť
(dvakrát) alebo na tlačidlo Domov zatvoríte fotoaparát.
Na obrazovke náhľadu fotoaparátu kliknite na ikonu v hornej časti obrazovky, čím nastavíte fotoaparát. Ťuknutím na
položku zmeníte nastavenia položiek Možnosti, Fotoaparát a Video.
V manuálnom režime si môžete prezerať rozšírené funkcie, vykonávať úpravy počas snímania fotografie a prezerať
si vykonané zmeny. Pomocou kruhového ovládača prepínajte medzi položkami Expozícia, Režim scény, Vyváženie
bielej, ISO, Rýchlosť uzávierky a Inteligentné Auto. V nastavení fotoaparátu môžete tiež vybrať: Rozoznávanie tváre,
Automatická detekcia scény, Súbor formátu, Samospúšť, Veľkosť obrázka, Veľkosť ukážky, režim Krásna tvár.
Vyberte režim Video pomocou kolieska na výber režimu, v nastaveniach Video, a nastavte ho takto: Redukcia šumu, EIS,
Mikrofón, režim Audio, kvalita videa.
Ťuknutím na položku
začnite nahrávať a opätovným ťuknutím zastavte nahrávanie. Po nahratí si video prezrite
ťuknutím na miniatúru naposledy nahratého videa. Ťuknutím prehrajte video.

Chrome™

Prehliadač s touto funkciou môžete spustiť, ak ste pripojení prostredníctvom vášho poskytovateľa údajov alebo siete
Wi-Fi.

•

Na domovskej obrazovke ťuknite na položku Chrome

•

Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku

12.8

> Chrome

Na domovskej obrazovke ťuknite na položku

.
.

Hodiny

Spustenie budíka:
Budík mobilného telefónu otvoríte ťuknutím na položku

Použite kalendár Google na vytváranie a spravovanie udalostí, stretnutí a plánovaných činností. V závislosti od vašich
nastavení synchronizácie sa kalendár v telefóne automaticky zosynchronizuje s kalendárom prístupným cez web alebo
iné zariadenia.

12.6

fotografie.

Keď otvoríte ponuku, môžete si pozrieť dátum a čas alebo nastaviť budík, stopky, časovač alebo svetové hodiny.

> Kalkulačka.

Google Calendar™

Otvorenie kalendára Google:
Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku
možnosti zobrazenia a nastavenia.

a zobrazíte ju ťuknutím na miniatúru naposledy zachytenej

Otvorenie aplikácie Chrome:
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vykonajte jeden z týchto krokov:

> Zálohovanie a obnovenie.

Kalkulačka

Otvorenie kalkulačky:
Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku

Fotografiu môžete zachytiť aj ťuknutím na položku

12.7

Ak chcete zálohovať pamäťové karty, v paneli zálohovania môžete vybrať aplikáciu Osobné údaje. V paneli obnovenia
vyberte požadovaný súbor, ktorý si prajete vrátiť späť do telefónu.

do polovice zaostrite a celkovým stlačením nasnímajte fotografiu.

v ponuke

> Hodiny.

Pridanie budíka:
1. Ak chcete pridať budík, na obrazovke so zoznamom budíkov ťuknite na položku
2. Ak chcete nastaviť budík, postupujte nasledovne:

.

•	Nastavte hodinu a minútu tak, že označíte príslušné pole, a posúvajte kurzor nahor alebo nadol. Po nastavení
požadovaného času ťuknite na položku OK.
• Ak chcete pridať označenie budíka, ťuknite na položku Názov. Zadajte názov a ťuknite na položku OK.
• Režim opakovania nastavíte ťuknutím na položku Opakovať. Ťuknite na jednu alebo viac možností.
• Zvonenie nastavíte ťuknutím na položku . Vyberte možnosť a ťuknite na položku OK.
• Vibrovanie budíka nastavíte výberom políčka „Vibrovať”.
Poznámka: Budík sa predvolene aktivuje automaticky.

12.9

Kontakty

Aplikácia Kontakty umožňuje ukladanie a spravovanie informácií ako napríklad telefónnych čísiel a adries vašich
kontaktov. Ťuknutím na položku nastavíte funkcie zobrazovaných kontaktov, importovania / exportovania, skupín, kont
a nastavení.
Ak ste ešte nepridali žiadne kontakty, zobrazí sa vám správa s tipmi na pridávanie kontaktov do vášho zariadenia.
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Otvorenie kontaktov:
> Kontakty
. Otvorí sa panel VŠETKY KONTAKTY.
Ťuknite na položku
Všetky vaše kontakty sa zobrazia v abecednom poradí v posuvnom zozname.

12.12 Správca súborov

Pridanie kontaktu:
1. Ak chcete pridať nový kontakt, v zozname kontaktov ťuknite na položku
.
2. Zadajte meno kontaktu a všetky podrobné informácie ako napríklad telefónne číslo alebo adresu.
3. Keď ste hotoví, ťuknutím na položku „Pridať nový kontakt”
uložíte kontaktné informácie.

Otvorenie Správcu súborov:
Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku

Pridanie kontaktu do obľúbených položiek:
1. Ťuknite na kontakt, ktorý chcete pridať medzi obľúbené.
2. Ťuknite na položku
v ľavom hornom rohu a ikona sa vyplní

Gmail je webová e-mailová služba spoločnosti Google. Pri prvom nastavení telefónu ju môžete nakonfigurovať tak,
aby používala existujúce konto Gmail, alebo vytvoriť nové konto. Keď prvýkrát otvoríte aplikáciu Gmail na telefóne,
vaša doručená pošta sa automaticky zosynchronizuje s vaším existujúcim kontom Gmail.

.

Správcu súborov môžete použiť na usporiadanie súborov v priečinkoch na pamäťovej karte alebo v smartfóne Kodak.

v ponuke

> Správca súborov.

12.13 Gmail™

Vyhľadanie kontaktu:
1. V zozname kontaktov vyhľadajte kontakt ťuknutím na položku .
2.	
Zadajte meno kontaktu, ktorý hľadáte. Keď začnete zadávať meno, pod okienkom vyhľadávania sa zobrazia
zodpovedajúce mená.

Otvorenie aplikácie Gmail:
Ťuknite na položku
> Gmail

Úprava kontaktu:
Uložené informácie kontaktu môžete kedykoľvek zmeniť.
1. V zozname kontaktov ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete upraviť.
2. Ťuknite na položku .
3.	Vykonajte požadované zmeny kontaktných informácií a následne ťuknite na položku „Upraviť kontakt”. Ak chcete
zrušiť všetky zmeny kontaktných informácií, ktoré ste vykonali, ťuknite na tlačidlo Späť .

Na vyhľadávanie na webe môžete použiť prehliadač Google. Je to alternatíva k prehliadaču Chrome.

Komunikácia s kontaktmi:
Na karte VŠETKY KONTAKTY alebo OBĽÚBENÉ POLOŽKY môžete rýchlo vytočiť číslo alebo odoslať textovú (SMS)
či multimediálnu správu (MMS) na predvolené telefónne číslo kontaktu. Môžete tiež otvoriť podrobnosti a prezrieť
si zoznam všetkých spôsobov komunikácie s daným kontaktom. V tejto časti sa uvádza spôsob, ako komunikovať
s kontaktom, keď prezeráte zoznam kontaktov.

Komunikačnú platformu Google Hangouts môžete použiť na jednoduché zdieľanie a komunikáciu s inými ľuďmi
prostredníctvom rýchlych správ a videohovorov, pričom vo videomiestnosti môže byť naraz až 10 účastníkov.

Komunikácia s kontaktom podľa príkladu:
1. V zozname kontaktov ťuknite na kontakt, s ktorým chcete komunikovať.
2. Na obrazovke s podrobnosťami kontaktu môžete vykonať jeden z nasledujúcich krokov:
		
• Ťuknutím vytočte telefónne číslo.
		
• Odošlite správu ťuknutím na položku
.

12.16 Aplikácia Super 8

. Zobrazí sa zoznam správ doručenej pošty.

12.14 Google

Otvorenie aplikácie Google:
Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku

v ponuke

> Google.

12.15 Google Hangouts

Otvorenie aplikácie Google Hangouts:
Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku

v ponuke

> Google Hangouts.

Snímajte a zdieľajte štýlové videá a aplikujte zrnenie, vinetáciu a ďalšie retro efekty na videá zachytené pomocou
aplikácie videorekordéra Kodak Ektra Super 8.

12.10 Prevzaté súbory

Otvorenie aplikácie Super 8:
Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku

Slúži na zobrazenie obsahu na prevzatie.

12.17 Google Keep™

Otvorenie prevzatých súborov:
Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku

Google Keep je aplikácia na zapisovanie založená na technológii cloud, ktorá vám umožní jednoducho vytvárať články,
obrázky, hlasové poznámky – všetko dostupné pomocou cloudu. Prihláste sa pomocou svojho konta Google a získajte
prístup k vašim osobným poznámkam.

v ponuke

> Prevzaté súbory.

12.11 Google Drive™
Disk Google je služba online ukladacieho priestoru typu cloud. Po prihlásení pomocou konta Google získate prístup
k 15 GB voľného miesta pre všetky vaše fotografie a dokumenty. Ak potrebujete viac miesta, môžete zmeniť váš plán
tak, aby obsahoval viac ukladacieho priestoru.
Otvorenie disku:
Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku
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v ponuke

> Google Drive.

Otvorenie aplikácie Google Keep:
Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku

v ponuke

v ponuke

> Super 8.

> Google Keep.

12.18 Google Maps™
Google Maps ponúka navigáciu, aktuálne správy o premávke a z oblasti prepravy s podrobnými informáciami o polohe
a mapami na stiahnutie.
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Zapnutie funkcie Poloha:
Pred otvorením aplikácie Mapy s cieľom vyhľadať vašu polohu alebo zaujímavé miesta musíte povoliť funkciu Poloha
a nastaviť režim zistenia polohy.
1.
2.
3.
4.

> Nastavenia
Ťuknite na položku
Ťuknite na položku Poloha.
Nastavte polohu na možnosť Zapnutá.
Ťuknite na režim a vyberte príslušnú možnosť.

Poznámka: Ak chcete používať funkciu navigácie, musíte nastaviť funkciu režimu na možnosť Vysoká presnosť alebo
Len zariadenie.
Otvorenie aplikácie Google Maps:
Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku

Odpovedanie na správu:
1. V zozname správ ťuknutím otvorte vlákno textovej alebo multimediálnej správy.
2. Vytvorte správu ťuknutím na položku „Typ textovej správy”.
3. Ťuknite na položku .
Prispôsobenie nastavenia správ:
V zozname správ ťuknite na položku pre výber medzi možnosťami Vymazať všetky vlákna, Nastavenia a správami,
ktoré chcete nastaviť.

12.20 OfficeSuite
> Google Maps

.

Poznámka: Pri prvom otvorení aplikácie sa zobrazí uvítacia obrazovka. Ťuknite na položku PRIJAŤ A POKRAČOVAŤ,
ak chcete pokračovať a postupovať podľa pokynov na obrazovke s cieľom nakonfigurovať pôvodné nastavenia.

12.19 Správy
Aplikácia Správy umožňuje výmenu textových (SMS) a multimediálnych správ (MMS) s kýmkoľvek pomocou telefónu
s funkciou prijímania a odosielania správ SMS a MMS.
Otvorenie aplikácie Správy:
Ak chcete otvoriť aplikáciu, vykonajte jeden z týchto krokov:
• Na domovskej obrazovke ťuknite na položku
.
> Správy
.
• Ťuknite na položku
Vytvorenie a odoslanie textovej správy:
Otvorí sa okno správy, do ktorého môžete zadať novú správu alebo otvoriť vlákno prebiehajúcej správy.
1.	Ťuknutím na položku
otvoríte novú textovú alebo multimediálnu správu alebo ťuknutím otvorte existujúce vlákno
správy.
2.	Zadajte telefónne číslo v časti „Zadajte meno alebo číslo” alebo ťuknutím na položku
pridajte telefónne číslo
zo zoznamu kontaktov. Keď začnete zadávať telefónne číslo, zobrazia sa zodpovedajúce kontakty. Môžete ťuknúť
na navrhovaného príjemcu alebo pokračovať v zadávaní telefónneho čísla.
3. Ťuknutím na položku „Typ textovej správy” začnete zadávať vašu správu.
	Ak počas písania správy ťuknete na klávesu Späť, uloží sa ako koncept v zozname správ. Ťuknutím na správu
pokračujte v písaní.
4. Keď budete hotoví, ťuknite na položku .
Poznámka: Odpovede sa zobrazia v okne. Keď prezeráte a odosielate ďalšie správy, vytvorí sa vlákno správy.
Vytváranie a odosielanie multimediálnych správ:
1. Na obrazovke správ ťuknite na položku
.
2.	Zadajte telefónne číslo v časti „Zadajte meno alebo číslo” alebo ťuknutím na položku
zoznamu kontaktov.
3. Ťuknutím na položku „Typ textovej správy” začnete zadávať vašu správu.
4. Predmet správy pridajte ťuknutím na položku > Pridať predmet.
5. Zadajte predmet správy.
Mobilný telefón má teraz aktívny režim multimediálnych správ.
6. Ťuknite na položku
a vyberte druh mediálneho súboru, ktorý sa pripojí k správe.
7. Keď budete hotoví, ťuknite na položku .
Otvorenie a zobrazenie multimediálnej správy:
1. V zozname správ ťuknutím otvorte vlákno správy.
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2. Ťuknite na multimediálnu správu a zobrazte jej obsah.
3. Posúvaním nahor alebo nadol zobrazíte predchádzajúcu alebo nasledujúcu snímku.

pridajte telefónne číslo zo

OfficeSuite vám umožní jednoducho zobraziť, upraviť a vytvárať dokumenty v aplikáciách Word, Excel a PowerPoint,
ich konverziu na formát PDF a spravovanie súborov pomocou mobilnej kancelárie s bohatou ponukou funkcií.
Otvorenie aplikácie OfficeSuite:
Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku

> OfficeSuite

.

12.21 Telefón
Existuje niekoľko spôsobov, ako uskutočniť hovor. Môžete vytočiť číslo, vybrať číslo zo zoznamu kontaktov, na
webovej stránke alebo z dokumentu, ktorý obsahuje telefónne číslo. Keď prijímate hovory, môžete buď odpovedať
na prichádzajúce hovory alebo ich presmerovať do odkazovej schránky. Môžete tiež nastaviť konferenčné hovory
s viacerými účastníkmi.
Poznámka: Obráťte sa na svojho mobilného operátora a zistite, či podporuje konferenčné hovory a koľko účastníkov
môžete pridať.
Ak chcete uskutočniť hovor, môžete použiť aplikáciu Telefón alebo vybrať číslo z obľúbených položiek
, zoznamu
hovorov
alebo kontaktov
.
Keď prijímate hovory, môžete sa stlačením tlačidla Domov vrátiť na domovskú obrazovku a používať ďalšie funkcie. Na
obrazovku hovoru sa vrátite potiahnutím panela upozornení nadol a ťuknite na položku „Aktuálny hovor”.
Uskutočnenie hovoru pomocou vytáčania:
1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku . Potom zobrazte klávesnicu na vytáčanie ťuknutím na položku
.
Poznámka: Aplikáciu Telefón môžete otvoriť aj ťuknutím na položku > Telefón .
2. Ťuknutím na príslušné číselné tlačidlá zadajte telefónne číslo.
	Tip: Váš mobilný telefón podporuje funkciu SmartDial, čiže počas zadávania čísiel na klávesnici vytáčania telefón
automaticky vyhľadáva vo svojich kontaktoch a zobrazí zoznam vyhovujúcich výsledkov na základe presnosti.
Zatvorte klávesnicu, aby ste si mohli prezrieť viac možných vyhovujúcich výsledkov.
3. Po zadaní čísla alebo výbere kontaktu, ťuknite na položku
.
Uskutočnenie hovoru z obľúbených položiek:
Ťuknite na položku
> Telefón
> Obľúbené položky

. Ťuknutím na kontakt uskutočníte hovor.

Uskutočnenie hovoru zo zoznamu hovorov:
1.	Ťuknite na položku
> Telefón
> Zoznam hovorov . Zobrazí sa zoznam naposledy uskutočnených hovorov.
Ak nemôžete nájsť požadovaný kontakt, ťuknite na položku „Zobraziť” úplný zoznam hovorov.
2. Ťuknite na kontakt v zozname a na položku Zavolať späť, ak chcete uskutočniť hovor.
Uskutočnenie hovoru z kontaktov:
1. Ťuknite na položku
> Telefón
> Kontakty
.
Poznámka: Aplikáciu Kontakty môžete otvoriť aj ťuknutím na položku > Kontakty

.
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2. V zozname ťuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať.
3. Ťuknutím na telefónne číslo uskutočníte hovor.

a vyberte nástroj, ktorý potrebujete na úpravu obrázka.
• Ťuknite na položku
• 	Stlačením možnosti
potvrďte zmenu. Po dokončení všetkých úprav vyberte možnosť ULOŽIŤ na pridanie
upraveného obrázku do vašej galérie alebo na jeho zdieľanie.

12.22 Google Photos™
Prezerajte a ukladajte všetky obrázky a videá na jednom mieste.

Zdieľanie fotografií na sociálnych médiách:
• 	Ťuknite na položku
a zdieľajte fotografie prostredníctvom sietí Facebook, Twitter a Instagram. Stiahnite si ďalšie
aplikácie sociálnych médiá, ak chcete zvýšiť dostupnú ponuku zdieľania.

Otvorenie aplikácie Google Photos:
Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku

12.23 Google Play Movies

> Google Photos

.

Streamujte a sťahujte filmy a televízne seriály, ktoré môžete sledovať na vašom zariadení.

Zobrazenie obrázku:
1.	Ťuknutím na obrázok aktivujete režim zobrazenia na celú obrazovku. Keď si prezeráte obrázky v režime zobrazenia
na celú obrazovku, môžete prechádzať doľava alebo doprava, čím zobrazíte predchádzajúci alebo nasledujúci
obrázok.
2.	Ak chcete priblížiť obrázok, presuňte dva prsty od seba na mieste na obrazovke, ktoré chcete priblížiť. V režime
priblíženia potiahnite prstom nahor alebo nadol a doľava alebo doprava.

Otvorenie aplikácie Play Movies:
Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku
na obrazovke.

Zobrazenie videa:
Ťuknutím prehrajte video.

Hudobné súbory si môžete preniesť z počítača na kartu microSD alebo kúpiť hudbu z aplikácie Play Store a počúvať
na mobilnom telefóne.

Upravujte a zdieľajte svoje fotografie:
Keď si budete prezerať vaše fotografie, sprístupnia sa vám nasledujúce možnosti:
a zdieľajte fotografie prostredníctvom rôznych aplikácií dostupných na vašom
•	Zdieľať: Ťuknite na položku
zariadení.
• Upraviť: Ťuknite na položku
a upravujte fotografie pomocou širokej ponuky dostupných možností.
• Informácie: Ťuknutím na položku
zobrazíte podrobnosti fotografie.
• Vymazať: Ťuknutím na položku odstránite fotografie, ktoré už nepotrebujete.

Otvorenie aplikácie Google Play Music:
> Google Play Music
. Ťuknite na skladbu, ktorú chcete prehrať.
Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku
Tip: Pri počúvaní hudby môžete používať inú aplikáciu, keď ťuknete na tlačidlo Späť . Prehrávanie hudby sa nepreruší.
Ak sa chcete vrátiť k ovládacím prvkom, otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na skladbu.

12.22.1

Aplikácia Galéria

Prezerajte, zdieľajte a upravujte fotografie v aplikácii Galéria a vychutnajte si plnohodnotný zážitok telefónu Ektra.
Vyberte album/priečinok a prehrajte si prezentáciu alebo vyberte položky, ktoré chcete zdieľať s inými aplikáciami.
Otvorenie fotografie:
Ťuknutím na položku > Galéria
otvoríte aplikáciu alebo galériu priamo z fotoaparátu výberom poslednej fotografie
v ľavom hornom rohu a vyberte galériu. Aplikácia galérie kategorizuje vaše obrázky a videá podľa umiestnenia a ukladá
tieto súbory do priečinkov. Ťuknutím na priečinok zobrazíte obrázky a videá v ňom.
Zobrazenie obrázku:
1.	Ťuknutím na obrázok aktivujete režim zobrazenia na celú obrazovku. Keď si prezeráte obrázky v režime zobrazenia
na celú obrazovku, potiahnite doľava alebo doprava, ak si chcete prezrieť predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok.
2.	Ak chcete priblížiť obrázok, presuňte dva prsty od seba na mieste na obrazovke, ktoré chcete priblížiť. V režime
priblíženia potiahnite prstom nahor alebo nadol a doľava alebo doprava.
3. Informácie: Ťuknutím na položku
zobrazíte podrobnosti fotografie.
4. Zmazať: Ťuknutím na položku odstránite fotografie, ktoré už nepotrebujete.
Zobrazenie videa:
Ťuknutím na video v galérii prehráte poslednú nahrávku.
Pridávanie postprodukčných úprav fotografií s aplikáciou Snapseed:
Použite zabudovaný editor Snapseed smartfónu Ektra na úpravu a premenu fotografií v rámci postprodukcie.
•	Vyberte na domácej obrazovke aplikáciu Snapseed alebo ťuknite na poslednú fotografiu v aplikácii Fotoaparát
a vyberte položku Snapseed
na otvorenie balíka úprav.
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> Google Play Movies

. Ak si chcete zakúpiť film, postupujte podľa pokynov

12.24 Google Play Music

12.25 Obchod Google Play™
Aplikácia obchodu Google Play poskytuje priamy prístup k aplikáciám a hrám pre zariadenie Google Android,
ktoré môžete stiahnuť a nainštalovať do telefónu.
Otvorenie obchodu Play Store:
Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku

> Obchod Google Play

.

Keď prvýkrát otvoríte obchod Play Store, zobrazí sa stránka s prehľadom. Pokračujte ťuknutím na položku Začíname
a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

12.26 Nastavenie
12.26.1

Wi-Fi

Wi-Fi poskytuje bezdrôtový prístup k širokopásmovému internetu. Ak chcete na mobilnom telefóne používať Wi-Fi,
musíte mať prístup na bezdrôtové prístupové body (hotspoty). Prekážky, ktoré blokujú signál siete Wi-Fi, znižujú jeho silu.
Zapnutie pripojenia Wi-Fi:
1. Ťuknite na položku
> Nastavenia
.
2. V časti Bezdrôtové pripojenie a siete ťuknite na položku Wi-Fi a nastavte ju na možnosť Zapnuté.
Pripojenie k bezdrôtovej sieti:
1. Po zapnutí pripojenia ťuknite na položku Wi-Fi.
2. Zobrazí sa zoznam nájdených sietí Wi-Fi. Pripojte sa ťuknutím na sieť Wi-Fi.
3.	Ak vyberiete otvorenú sieť, budete automaticky pripojení k sieti. Ak vyberiete sieť, ktorá je zabezpečená a pripojíte
sa k nej prvýkrát, zadajte heslo a ťuknite na položku Pripojiť.
Poznámka: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, ktorú ste už použili, nebudete vyzvaní na opätovné
zadanie hesla, pokiaľ neobnovíte mobilný telefón na predvolené nastavenia.
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12.26.2

12.26.10

Bluetooth®

Pamäť

Mobilný telefón má funkciu Bluetooth, ktorá umožňuje bezdrôtové pripojenie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth,
aby ste mohli s priateľmi zdieľať súbory, volať v režime pomocou hands-free s náhlavnou súpravou Bluetooth alebo
dokonca odosielať fotografie z telefónu do počítača.

Slúži na zobrazenie pamäte, ktorú využívajú aplikácie.

Majte na pamäti, že ak používate funkciu Bluetooth, musíte zostať v dosahu 10 metrov (33 stôp) od ostatných zariadení
s funkciou Bluetooth. Berte na vedomie, že prekážky ako steny alebo iné elektronické zariadenia môžu narušovať vaše
pripojenie Bluetooth.

Môžete nastaviť viacero používateľských profilov. Ak pridáte nového používateľa, táto osoba si musí nastaviť vlastné
predvoľby profilu. Každý používateľ môže aktualizovať aplikácie pre všetkých ostatných používateľov.

12.26.12

Zapnutie funkcie Bluetooth:
1. Ťuknite na položku
> Nastavenia
.
2. V časti Bezdrôtové pripojenie a siete ťuknite na položku Bluetooth a nastavte ju na možnosť Zapnuté.
Po zapnutí funkcie Bluetooth sa v paneli oznámení zobrazí ikona Bluetooth.

12.26.3

12.26.13

Spotreba dát

Poznámka: Mobilný telefón zobrazuje prenos dát vypočítaný na telefóne, ktorý sa môže líšiť od výpočtu operátora
a mal by slúžiť len ako referenčný údaj.
Poznámka: Počas prístupu k dátovým službám, najmä pri roamingu, môžu vzniknúť značné dodatočné poplatky.
Informujte sa u poskytovateľa sieťových služieb o poplatkoch a cenách za dátový roaming.

Ďalšie

V časti Bezdrôtové pripojenie a siete ťuknite na položku Viac, ak chcete upraviť nastavenia vrátane režimu v lietadle,
NFC, služby používania zariadenia ako modemu a prenosného hotspotu, VPN a mobilných sietí.

12.26.5

Displej

V časti Zariadenie ťuknite na položku Displej s cieľom upraviť nastavenia vrátane funkcií ClearMotion™, MiraVision™,
úrovne jasu, prispôsobivého jasu, tapety, spánku, šetriča obrazovky a veľkosti písma.

12.26.6

Zvuk a upozornenie

Mobilný telefón má predinštalované rôzne možnosti zvukov a upozornení. V časti Vopred určené profily si môžete
aktivovať rôzne režimy scény a prispôsobiť si požadovaný profil ako Všeobecný, Tichý, Stretnutie, Vonku. V časti
Oznámenia a iné si nastavte Oznámenie, Nerušiť, Nerušiť prístup alebo Vylepšenie zvuku.

12.26.7

12.26.8

.

Úložisko a USB

V časti Zariadenie ťuknite na položku Úložisko a USB, v ktorej si môžete prezerať informačný formulár o úložisku karty
SD alebo telefónu.

12.26.9

Batéria

V časti Zariadenie ťuknite na položku Batérie, čím zobrazíte spotrebu batérie. Môžete buď zapnúť alebo vypnúť
inteligentný úsporný režim.
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Platba dotykom

Poloha

Zapnite funkciu v časti Nastavenia, ak chcete používať službu určovania polohy Google spolu s ďalšími aplikáciami
pomocou satelitného zameriavania (GPS) vrátane aplikácie Google Maps.

12.26.14

Zabezpečenie

V časti Osobné ťuknite na položku Zabezpečenie, ak chcete definovať vaše preferované bezpečnostné nastavenia
vrátane možností Uzamknutie obrazovky, Zobraziť vzor, Automatické uzamknutie, Okamžité uzamknutie vypínača,
Správa uzamknutia obrazovky, Inteligentný zámok, Zašifrovať telefón, Nastaviť zámok karty SIM, Viditeľné heslá,
Správcovia zariadenia, Automatické obnovenie nastavenia, Neznáme zdroje, Systém proti krádeži telefónu, Typ úložiska,
Dôveryhodné poverenia, Inštalovať z karty SD, Vymazať poverenia, Dôveryhodní agenti, Pripnutie na displej, Aplikácie
s prístupom na použitie.

12.26.15

Kontá

V časti Osobné vytvorte nové konto kliknutím na položku Konto.

12.26.16

Google

V časti Osobné ťuknite na položku Google a môžete nastaviť funkciu Objavy v okolí, Zálohovanie Google Photos,
Poloha, Reklamy, Hľadať a aktuálne, Zabezpečenie, Nastavenie okolitých zariadení.

12.26.17

Jazyk a vstup

V časti Osobné ťuknite na položku Jazyk a vstup a môžete nastaviť funkcie Jazyk, Kontrola pravopisu, Osobný slovník,
Aktuálna klávesnica, Klávesnica Google, Hlasové písanie Google, Výstup textu do reči, Hlasové ovládanie a Rýchlosť kurzora.

Aplikácie

Ak si chcete pozrieť nainštalované aplikácie, na domovskej obrazovke ťuknite na položku > Nastavenia
Na obrazovke Nastavenia ťuknite na Aplikácie.

Používatelia

Zodpovedajúce zariadenie spojené s dotykovou obrazovkou, prostredníctvom ktorého možno vykonať platbu.

V časti Bezdrôtové pripojenie a siete ťuknite na položku Spotreba dát, ak si chcete prezrieť príslušnú spotrebu.

12.26.4

12.26.11

12.26.18

Zálohovanie a obnova

V časti Osobné ťuknite na položku Zálohovanie a obnova, ak chcete upraviť nastavenia vrátane Zálohovať moje údaje,
Zálohovanie konta, Automatická obnova, Nastavenia siete, Obnova DRM, Obnovenie továrenských nastavení.

12.26.19

Čas a dátum

Pri prvom spustení telefónu budete vyzvaní, či chcete, aby sa čas a dátum aktualizovali automaticky pomocou času
získaného zo siete.
Poznámka: Keď sa automaticky používa čas získaný zo siete, nemôžete nastaviť dátum, čas ani časové pásmo.
Manuálne nastavenie dátumu a času:
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12.27 Galéria snímok

1. Na obrazovke Nastavenia ťuknite na položku Systém > Dátum a čas.
2. Vypnite možnosť Automatický dátum a čas.
3. Vypnite možnosť Automatické časové pásmo.
4.	Ťuknite na položku Nastaviť dátum. Na obrazovke nastavenia dátumu ťuknite na požadovaný dátum a následne na
položku OK, keď je konfigurácia dokončená.
5.	Ťuknite na položku Nastaviť čas. Na obrazovke nastavenia času ťuknite na pole hodiny alebo minúty a posúvaním
kurzora nahor alebo nadol nastavte čas.
Po dokončení konfigurácie ťuknite na tlačidlo OK.
6.	Ťuknite na položku Vybrať časové pásmo a vyberte zo zoznamu požadované časové pásmo. Posúvaním v zozname
zobrazíte viac časových pásiem.
7.	Zapnite alebo vypnite v rámci možnosti Použiť 24-hodinový formát prepínanie medzi 24-hodinovým a 12-hodinovým
formátom.

Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku
> Snapseed
. Snapseed je kompletný a profesionálny editor fotografií,
ktorý vám umožní premeniť akýkoľvek obrázok na vzrušujúci a dramatický výjav. Pomocou aplikácie môžete upravovať
a opravovať zábery alebo použiť širokú škálu efektov a rozšírení.

12.26.20

12.29 Nahrávanie zvuku

Naplánované zapnutie a vypnutie

V časti Systém ťuknutím na položku Plánované zapnutie a vypnutie nastavte automatické zapínanie a vypínanie času
a režim opakovania.

12.26.21

Zjednodušenie ovládania

V aplikácie Galéria snímok môžete automaticky vyhľadávať obrázky a videá uložené na telefóne alebo karte SD. Vyberte
album/priečinok a prehrajte prezentáciu alebo vyberte položky, ktoré chcete zdieľať s inými aplikáciami.
Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku
> Galéria snímok
. Aplikácia Galéria kategorizuje vaše obrázky a videá
podľa umiestnenia a ukladá tieto súbory do priečinkov. Ťuknutím na priečinok zobrazíte obrázky a videá v ňom.

12.28 Snapseed™

Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku
> Nahrávanie zvuku
. Môžete nahrávať hlasové poznámky. Ťuknutím na
položku spustíte nahrávanie, ťuknutím na položku ho pozastavíte a ťuknutím na položku zastavíte nahrávanie.
Po dokončení nahrávania môžete nahrávku uložiť ťuknutím na možnosť ULOŽIŤ. Ťuknutím na položku
zobrazíte
zoznam nahrávok, z ktorého si môžete vybrať a ťuknutím ktorúkoľvek prehrať.

V časti Systém ťuknite na položku Zjednodušenie ovládania, ak chcete upraviť nastavenia vrátane funkcií TalkBack,
Prepínač prístupu, Titulky, Gestá na zväčšenie, Veľký text, Text s vysokým kontrastom, Vypínač ukončí hovor,
Automatické otáčanie obrazovky, Čítanie hesiel, Skratka zjednodušeného ovládania, Výstup textu do reči, Oneskorenie
dotyku a podržania, Farebnú inverziu, Farebnú korekciu.

12.30 YouTube™

12.26.22

Otvorenie aplikácie YouTube:
Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku

Tlač

Ak sa chcete pripojiť k bezdrôtovej tlačiarni, nainštalujte požadované služby.

12.26.23

YouTube je bezplatná streamovacia služba spoločnosti Google, ktorá slúži na prezeranie, vyhľadávanie a nahrávanie
videozáznamov.

> YouTube

.

13. DODATOK

Aplikácia Prints

Vyberte aplikáciu Prints
, ak chcete tlačiť fotografie priamo z telefónu. Vyberte fotografie, ktoré chcete odoslať
na tlač a vyberte spôsob doručenia výtlačkov s vysokou kvalitou na fotopapieri Kodak, ktoré doručíme priamo k vašim
dverám alebo do miestneho obchodu.

13.1

12.26.24

Táto časť obsahuje dôležité informácie týkajúce sa návodu na obsluhu vášho zariadenia. Obsahuje aj informácie o tom,
ako bezpečne používať zariadenie. Pred použitím zariadenia si tieto informácie starostlivo prečítajte.

Informácie o telefóne

Zobrazuje informácie o vašom telefóne.
Zobrazenie elektronického štítku
Ak si chcete na mobilnom telefóne prezrieť informácie o predpisoch, postupujte nasledovne:
1. Ťuknite na položku > Nastavenia
.
2. Na obrazovke Nastavenia ťuknite na položku Informácie o telefóne > Informácie o predpisoch.

Upozornenia a opatrenia

Vodotesné puzdro:
Aby toto zariadenie spĺňalo tento stupeň ochrany, na portoch USB a slúchadiel musia byť pevne založené kryty a zadný
kryt musí byť riadne upevnený a zaistený.
Elektronické zariadenie:
Ak používanie zariadenia spôsobuje ohrozenie alebo rušenie iných elektronických zariadení, vypnite ho.
Zdravotnícke zariadenie:
Dodržiavajte pravidlá a predpisy nemocníc a zdravotníckych zariadení. Nepoužívajte zariadenie, ak je jeho používanie
zakázané.
Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú zachovanie minimálnej vzdialenosti 15 cm medzi zariadením
a kardiostimulátorom, aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Ak používate kardiostimulátor,
použite zariadenie na opačnej strane tela od kardiostimulátora a nenoste zariadenie v prednom vrecku.
Potenciálne výbušná atmosféra:
Pri vstupe do akejkoľvek oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou zariadenie vypnite a dodržiavajte všetky značky
a pokyny. Medzi oblasti, ktoré môžu mať potenciálne výbušnú atmosfére, patria tie, v ktorých sa zvyčajne odporúča
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vypnutie motora vozidla. Vznik iskrenia v takýchto priestoroch môže spôsobiť explóziu alebo požiar. Nezapínajte
zariadenie v priestoroch, kde sa dopĺňa palivo, ako sú napríklad čerpacie stanice. Dodržiavajte obmedzenia týkajúce sa
používania rádiových zariadení v skladoch paliva, skladovacích a distribučných priestoroch a chemických závodoch.

Ak z batérie uniká elektrolyt, zabráňte jeho kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak sa elektrolyt dostane do kontaktu
s kožou alebo vám vystrekne do oka, okamžite si oči umyte čistou vodou a navštívte lekára. V prípade deformácie,
zmeny farby alebo prílišného zahrievania batérie počas nabíjania prestaňte ihneď používať zariadenie.

Pred použitím zariadenia si dávajte pozor na oblasti, ktoré majú potenciálne výbušnú atmosféru a ktoré sú často, ale
nie vždy, jasne označené. Medzi také miesta patria priestory podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie
zariadenia, a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice ako napríklad zrno, prach alebo kovové prášky.
Opýtajte sa výrobcov vozidiel na skvapalnený ropný plyn (napríklad propán alebo bután), či sa toto zariadenie môže
bezpečne používať v ich bezprostrednej blízkosti.

Ak je poškodený napájací kábel (ak je napríklad nechránený alebo poškodený) alebo sa uvoľní konektor, prestaňte ho
ihneď používať.

Bezpečnosť premávky:
Pri používaní tohto zariadenia dodržujte miestne zákony a predpisy. Ak okrem toho používate zariadenie počas jazdy,
dodržiavajte bežné usmernenia, napríklad:
Sústreďte sa na jazdu. Vašou prvoradou zodpovednosťou je bezpečná jazda.
Počas jazdy netelefonujte. Použite súpravu hands-free.
Keď musíte vykonať alebo prijať hovor, zaparkujte vozidlo na krajnici predtým, ako ho použijete.
Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť elektronické systémy motorových vozidiel. Ďalšie informácie získate u výrobcu vozidla.
V motorovom vozidle neumiestňujte zariadenie nad airbag alebo oblasť rozvinutia airbagu.
Nepoužívajte zariadenie počas letu. Vypnite zariadenie na pokyn letovej posádky.
Prevádzkové prostredie:
•	
Nepoužívajte ani nenabíjajte zariadenie v prašných, vlhkých a znečistených priestoroch alebo miestach
s magnetickým poľom.
• Toto zariadenie zodpovedá špecifikáciám RF, keď sa používa pri uchu alebo vo vzdialenosti 0,5 cm od vášho tela.
• Uistite sa, že príslušenstvo, ako napríklad puzdro zariadenia a držiak puzdra, nie je zložené z kovových častí.
• Počas búrky nepoužívajte zariadenie, keď sa nabíja, aby sa zabránilo akémukoľvek nebezpečenstvu spôsobenému bleskom.
•	Keď telefonujete, nedotýkajte sa antény. Dotýkanie sa antény zhoršuje kvalitu hovoru a spôsobuje zvýšenie spotreby
energie. Výsledkom je skrátený čas hovoru a pohotovostného režimu.
•	Pri používaní tohto zariadenia dodržujte miestne zákony a predpisy a rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných.
•	Počas nabíjania udržiavajte teplotu okolia na úrovni medzi 0 °C až 40 °C. Počas používania zariadenia nabíjaného
batériou udržiavajte teplotu na úrovni medzi -10 °C a 45 °C.
Prevencia poškodenia sluchu:
Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Ak chcete znížiť riziko poškodenia sluchu, znížte
hlasitosť slúchadiel na bezpečnú a príjemnú úroveň.
Bezpečnosť detí:
Dodržujte všetky opatrenia súvisiace s bezpečnosťou detí. Ak necháte dieťa hrať sa so zariadením alebo príslušenstvom,
ktoré môže obsahovať oddeliteľné časti, môže hroziť nebezpečenstvo zadusenia. Uistite sa, že malé deti nie sú v blízkosti
zariadenia ani príslušenstva.
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Príslušenstvo

• Nelikvidujte zariadenie ohňom, pretože môže explodovať. Ak sú batérie poškodené, môžu tiež explodovať.
•	Zariadenie neupravujte ani opätovne nespracúvajte, nesnažte sa do zariadenia vkladať cudzie predmety, neponárajte
ho a zabráňte kontaktu s vodou alebo inými tekutinami, nevystavujte ho ohňu, explózii alebo inému nebezpečenstvu.
•	Nepúšťajte zariadenie na zem. Ak zariadenie spadne, najmä na tvrdý povrch, a používateľ má podozrenie na
poškodenie, zverte jeho kontrolu kvalifikovanému servisnému centru.
• Nesprávne použitie môže mať za následok požiar, explóziu alebo iné nebezpečenstvo.
• Použité zariadenia likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
•	Zariadenie by sa malo pripájať iba k produktom s logom USB-IF alebo produktom, ktoré majú ukončený program
zhody USB-IF.
Výstupný výkon nabíjačky DC 5V 2A.
UPOZORNENIE – AK DÔJDE K VÝMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP, HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S POKYNMI. Servis sa poskytuje iba v autorizovaných strediskách, ktoré
zlikvidujú batériu v súlade so smernicou OEEZ.
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•	Nabíjačka nie je vodotesná, a preto je potrebné uchovávať ju v suchu, ďaleko od vody alebo pary. Nedotýkajte sa
nabíjačky mokrými rukami.
• Neumiestňujte zariadenie a nabíjačku na miesta, kde sa môžu poškodiť.
•	Neumiestňujte v blízkosti zariadenia magnetické pamäťové médiá ako magnetické karty. Žiarenie zo zariadenia
môže vymazať informácie, ktoré sú na nich uložené.
•	Nenechávajte zariadenie ani nabíjačku na mieste s extrémne vysokou alebo nízkou teplotou. Keď je teplota nižšia
ako 0 °C, môže to ovplyvniť výkon batérie.
• Neumiestňujte v blízkosti slúchadla ostré kovové predmety, ako napríklad špendlíky.
• Pred čistením alebo údržbou zariadenie vypnite a odpojte od nabíjačky.
•	Na čistenie zariadenia a nabíjačky nepoužívajte žiadny chemický čistiaci prostriedok, prášok alebo iné chemické
látky (ako napríklad alkohol a benzén). Zariadenie môžete očistiť mäkkou antistatickou handričkou.
•	Nerozoberajte zariadenia ani príslušenstvo. Ak sa manipuluje zo zariadením alebo príslušenstvom, prestane platiť
záruka na zariadenie a príslušenstvo a výrobca nebude zodpovedný za žiadne spôsobené škody.
•	Ak je rozbitá obrazovka zariadenia, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť rozbité kusy. V takom prípade
prestaňte zariadenie ihneď používať a kontaktujte autorizované servisné stredisko.

13.4
		

Vyberajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre tento model výrobcom zariadenia.
Použitie akéhokoľvek iného typu nabíjačky alebo príslušenstva môže narušiť platnosť akejkoľvek záruky na zariadenie,
môže byť v rozpore s miestnymi pravidlami a zákonmi a môže byť nebezpečné. Ak chcete získať informácie o dostupnosti
schválených typov batérií, nabíjačiek a príslušenstva vo vašom regióne, obráťte sa na svojho predajcu.
Batéria a nabíjačka:
Keď nepoužívate nabíjačku, odpojte ju zo siete a od zariadenia. Batéria sa môže nabiť a vybiť viac ako stokrát predtým,
ako sa opotrebuje. Používajte zásuvku so striedavým prúdom, ako sa uvádza v špecifikáciách nabíjačky. Nesprávne
napätie môže spôsobiť požiar alebo poruchu nabíjačky.
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Čistenie a údržba

13.5

Prevencia straty sluchu
– Na zabránenie možnému poškodeniu sluchu zariadenie nepočúvajte dlhšiu dobu pri vysokej hlasitosti.

Zhoda s normami CE SAR

Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ o obmedzení vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam formou
ochrany zdravia.
Limity sú súčasťou rozsiahlych odporúčaní pre ochranu verejnosti. Tieto odporúčania vypracovali a skontrolovali
nezávislé vedecké organizácie prostredníctvom pravidelných a dôkladných hodnotení v rámci vedeckých štúdií.
Špecifická miera absorpcie (SAR) je merná jednotka pre Európskou radou odporúčaný limit pre mobilné zariadenia,
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ktorý predstavuje 2,0 W/kg spriemerované na viac ako 10 g tkaniva. Spĺňa požiadavky medzinárodnej Komisie na
ochranu pred neionizačným žiarením (ICNIRP).

Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklovaní zariadenia a jeho batérií, obráťte sa na váš miestny úrad, službu
likvidácie domového odpadu alebo maloobchodnú predajňu, v ktorej ste si zakúpili toto zariadenie.

Pokiaľ ide o zariadenia, ktoré sa nosia na tele, toto zariadenie bolo testované a spĺňa expozičné usmernenia komisie
ICNIRP a európskej normy EN 62311 a EN 62209-2 pre použitie so špecializovaným príslušenstvom. Používanie iného
príslušenstva, ktoré obsahuje kovy, nemusí zabezpečiť súlad s expozičnými usmerneniami komisie ICNIRP.

Likvidácia tohto zariadenia podlieha ustanoveniam smernice Európskej únie o odpade z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ). Dôvodom na oddelenie OEEZ a batérií od ostatného odpadu je minimalizácia potenciálnych
environmentálnych vplyvov na zdravie ľudí a akýchkoľvek nebezpečných látok, ktoré môžu byť prítomné.

SAR sa meria, keď sa zariadenie nachádza vo vzdialenosti 0,5 cm od tela, zatiaľ čo vysiela na najvyššej úrovni
certifikovaného výstupného výkonu vo všetkých frekvenčných pásmach mobilného zariadenia.
Medzi telom a zariadením sa musí zachovať vzdialenosť 0,5 cm.

Obmedzenie nebezpečných látok

Najvyššie hodnoty SAR podľa predpisov CE pre telefón sú uvedené nižšie:
SAR pre hlavu: 0,534 W/kg
SAR pre telo: 1,510 W/kg

13.6

Spektrum a výkon

Spektrum

Výkon

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

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

BT 2.0

7,44 dBm

BT 4.1

2,75 dBm

NFC

-12,38 dBuA/m

13.7

Toto zariadenie zodpovedá požiadavkám nariadenia EÚ o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických
látok (REACH) (nariadenie č. 1907/2006/ES Európskeho parlamentu a Rady) a smernice EÚ o obmedzení používania
určitých nebezpečných látok (RoHS) (smernica 2011/65/EÚ Európskeho parlamentu a Rady).

Vyhlásenie o zhode
Spoločnosť Bullitt Mobile Ltd. týmto prehlasuje, že rádiové zariadenie typu Ektra je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej adrese:
www.kodakphones.com/support.

Právna zodpovednosť
Logá Android, Google, Google Play, Google Play a ďalšie značky sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Toto zariadenie je určené na používanie iba v interiéri pri prevádzkovaní vo frekvenčnom rozsahu 5 150 až 5 350 Mhz.
Obmedzenia:
Belgicko (BE), Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Nemecko (DE), Estónsko (EE), Írsko (IE), Grécko (EL),
Španielsko (ES), Francúzsko (FR), Chorvátsko (HR), Taliansko (IT), Cyprus (CY), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Luxembursko
(LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Holandsko (NL), Rakúsko (AT), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovinsko
(SI), Slovensko (SK), Fínsko (FI), Švédsko (SE), Spojené kráľovstvo (UK), Švajčiarsko (CH), Nórsko (NO), Island (IS),
Lichtenštajnsko (LI) a Turecko (TR).

Informácie o likvidácii a recyklácii
Tento symbol na zariadení (a všetkých obsiahnutých batériách) znamená, že by sa nemalo likvidovať ako bežný
domáci odpad. Nelikvidujte vaše zariadenie ani batérie ako netriedený komunálny odpad. Zariadenie (a všetky
batérie) by sa mali odovzdať na schválenom zbernom mieste s cieľom zabezpečiť ich recyklovanie a riadnu
likvidáciu na konci životnosti.
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Vyhlásenie o zhode

Výrobca:
Názov: Bullitt Group
Adresa: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Spojené kráľovstvo
Rádiové zariadenie:
Model: EKTRA
Popis: Smartfón
Obchodný názov: Smartfón KODAK EKTRA
Verzia softvéru pre rádio: LTE_S0105121. 1
Dodávané príslušenstvo a súčasti: Adaptér, kábel USB, slúchadlo
My, spoločnosť Bullitt Group, vyhlasujeme na našu výlučnú zodpovednosť, že produkt opísaný vyššie je v súlade
s príslušnými právnymi predpismi Únie v oblasti harmonizácie:
Smernica RZ (2014/53/EÚ), Smernica ONL (2011/65/EÚ)
Boli použité nasledujúce harmonizované normy a/alebo iné príslušné normy:
1. Ochrana zdravia a bezpečnosti (článok 3.1 písm. a) smernice RZ)
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. Elektromagnetická kompatibilita (článok 3.1 písm. b) smernice RZ)
Návrh ETSI EN 301 489-1 V2.1.0, návrh ETSI EN 301 489-3 V2.1.0
Návrh ETSI EN 301 489-17 V3.1.0
Návrh Komisie ETSI EN 301 489-52 V1.1.1_0.0.5
EN 55032:2012/AC:2013 trieda B, EN 55032:2015 trieda B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014 trieda A, EN 61000-3-3:2013
3. Využívanie rádiového frekvenčného spektra (článok 3.2 smernice RZ)
ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.1
ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
Návrh ETSI EN 300 440 V2.1.0
Návrh ETSI EN 300 330 V2.1.0
Konečný návrh ETSI EN 300 328 V2.1.0
Návrh Komisie ETSI EN 301 893 V2.0.0_v0.0.9
Návrh Komisie ETSI EN 301 511 V12.5.1_12.1.6
4. Smernica ONL (2011/65/EÚ)
EN 50581:2012
Notifikovaný orgán (názov: CETECOM ICT SERVICES GMBH, ID: 0682) vykonal posúdenie zhody podľa prílohy
III smernice RZ a vydal osvedčenie o skúške typu EÚ (Ref. č.: T817663D-01-TEC).
Podpísal(-a) za a v mene týchto subjektov: Bullitt Group
Miesto: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Spojené kráľovstvo, Dátum: 2. novembra 2016
Meno: Wayne Huang, funkcia: Riaditeľ správy ODM, podpis:

Vyrobené pre a distribuované spoločnosťou Bullitt Mobile Ltd. na základe licencie od spoločnosti Eastman Kodak Company.
Ochranné známky Kodak a Ektra, logá Kodak a typický vzhľad výrobku sa používajú na základe licencie spoločnosti Eastman Kodak Company.
Vyrobené v Číne.
© 2016 Bullitt Mobile Ltd. | www.kodakphones.com
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Kontaktné údaje výrobcu: Bullitt Mobile Ltd: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, Anglicko RG1 1AR
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