KODAK EKTRA Smartphone –
användarhandbok
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Läs igenom innan du fortsätter
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att säkerställa en korrekt användning av din mobiltelefon.
•

Undvika att slå i, kasta, släppa, krossa, böja eller punktera din mobiltelefon.

• Undvik att använda din mobiltelefon i en fuktig miljö, som till exempel i badrummet. Förhindra att din mobiltelefon
blir doppad eller tvättas i vätska.
• Sätt inte på din mobiltelefon när det är förbjudet att använda telefon eller när telefonen kan orsaka störningar
eller fara.
•

Använd inte mobiltelefonen när du kör.

• Följ alla regler och föreskrifter på sjukhus och sjukvårdsinrättningar. Ha din mobiltelefon avstängd i närheten av
medicintekniska apparater.

JURIDISKT MEDDELANDE
Bullitt Mobile Ltd är en licensinnehavare för Kodak.
Bluetooth®-märket och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning
av sådana märken av Bullitt Group sker under licens. Alla övriga tredje parts varumärken och varunamn tillhör
respektive ägare.
Ingen del av det här dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, utan en föregående
skriftlig tillåtelse från Kodak.
Produkten som beskrivs i den här handboken kan omfatta upphovsrättsskyddade program och möjliga licenstagare.
Kunder får inte på något sätt reproducera, distribuera, ändra, dekompilera, demontera, dekryptera, extrahera,
bakåtkompilera, hyra ut, överlåta eller underlicensiera denna programvara eller maskinvara, förutom om sådana
begränsningar är förbjudna av gällande lagar eller om sådana åtgärder godkänns av respektive upphovsrättsinnehavare
under licenser.

MEDDELANDE

• Stäng av din mobiltelefon nära elektroniska enheter med hög precision. Telefonen kan påverka utrustningens
prestanda.

Vissa funktioner i den här produkten och dess tillbehör som beskrivs häri förlitar sig på programvaran som installerats,
kapaciteterna och inställningarna hos lokala nätverk och kan inte aktiveras eller begränsas av lokala nätverksoperatörer
eller nätverksleverantörer. Således kanske beskrivningarna häri inte exakt stämmer överens med produkten eller de
tillbehör som du köpt.

• Försök inte att ta isär din mobiltelefon eller dess tillbehör. Endast kvalificerad personal får utföra service eller reparera
telefonen.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera vilken som helst information eller specifikationer som finns
i den här handboken utan föregående underrättelse eller förpliktelse.

•

Tillverkaren är inte ansvarig för legitimiteten och kvaliteten på någon som helst produkt som du överfört eller
hämtat genom mobiltelefonen, inklusive, men inte begränsat till text, bilder, musik, filmer och icke inbyggda
upphovsrättsskyddade programvaror. Du är själv ansvarig för konsekvenser som uppstår från en installation eller
användning av de föregående produkterna på den här mobiltelefonen.

•

Stäng av din mobiltelefon i flygplanet. Telefonen kan orsaka störningar på flygplanets styrenhet.

Placera inte din mobiltelefon eller dess tillbehör i behållare med ett kraftigt elektromagnetiskt fält.

• Placera inte magnetiska lagringsmedier nära din mobiltelefon. Strålningen från telefonen kan radera den information
som finns lagrad.
• Placera inte din mobiltelefon på en varm plats eller använd den inte på en plats med brandfarligt bränsle, som till
exempel på en bensinstation.
• Förvara mobiltelefonen och dess tillbehör utom räckhåll för barn. Låt inte barn använda din mobil telefon utan
vägledning.
•

Använd endast godkända batterier och laddare.

• Följ lagar eller föreskrifter angående användning av trådlösa enheter. Respektera andras integritet och juridiska
rättigheter när använder din trådlösa enhet.
•

Använd inte mobiltelefonen i flygplan, på sjukhus, bensinstationer eller i verkstäder.

• För patienter med medicinska implantat (hjärta, insulin etc.), ska mobiltelefonen hållas på minst 15 cm avstånd från
implantatet, och vid samtal ska telefonen hållas på motsatt sida av den del av kroppen som implantatet sitter.
• Följ relevanta instruktioner noggrant i den här handboken när du använder USB-kabeln. Annars kan din mobiltelefon
eller dator skadas.
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Om du vill läsa den senaste versionen av handboken går du till: www.kodakphones.com

INGEN GARANTI
Innehållet i den här handboken tillhandahålls ”i befintligt skick”. Förutom om det krävs av gällande lagar, ges inga
garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda
garantier som avser säljbarhet, lämplighet för visst ändamål, med hänsyn till precision, pålitlighet eller innehållet i den
här handboken.
I den fulla utsträckning som lagen tillåter, kan tillverkaren inte i något som helst fall anses vara ansvarig för några som
helst särskilda, indirekta eller följdskador, eller utebliven vinst, verksamhet, inkomst, data, goodwill eller förväntade
besparingar.

FÖRESKRIFTER OM IMPORT OCH EXPORT
Kunder ska följa alla gällande export- och importlagar och föreskrifter och kommer att erhålla alla nödvändiga tillstånd
och licenser från myndigheter för att kunna exportera, återexportera eller importera produkten som nämns i den här
handboken, inklusive programvaran och tekniska data häri.
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2. KODAK EKTRA SMARTPHONE

1. INTRODUKTION
3
2
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2.
3.
4.
5.

Tack för att du köpt en Kodak Ektra smartphone och välkommen
till en helt ny upplevelse av smartphone-fotografering.
Genom att välja Ektra har du valt att ta kreativ kontroll över din fotografering med en unik smartphone-upplevelse som
känns bekant för DSLR-användare, samtidigt som den är mycket användarvänlig tack vare den unika kombinationen
av porgramvara och en imponerande lins. Och bakom allt ligger bildexpertisen hos Kodaks ingenjörer och våra
fotografiambassadörer.
I denna bruksanvisning så guidar vi dig genom de mer detaljerade bitarna av Ektra för att du ska få med dig alla
verktyg du behöver för att vara redo när du ska ta den perfekta bilden. Från en intuitiv specialbyggd kameraapp till en
sofistikerad bildredigeringsprogramvara och möjligheten att skriva ut bilder direkt från din smartphone, hoppas vi att
du njuta av den här helt nya fotografiupplevelsen.
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6. Avtryckare
7. Av/på-knapp
8. Volymknappar
9. LED-blixt
10. 21MP-kamera

3. VIKTIGA FUNKTIONER
Av/på-knapp

Håll knappen nedtryckt för att slå på. Tryck och håll ned för att öppna alternativmenyn.
Tryck för att låsa eller väcka skärmen när din mobiltelefon är på.

Hem-knappen

Tryck ned för att visa startskärmen. Om du trycker ned Hem-knappen en längre stund,
startar Google Sök.

Senaste appar-knapp

Tryck på för att lista de appar som är öppna.

Bakåt-knapp

Tryck på för att visa föregående skärm du arbetade i. Använd för att stänga
skärmtangentbordet.

Volym-knapp

Volym: Tryck på Öka volym-knappen (+) för att öka volymen eller knappen Sänk volym
(-) för att sänka volymen.
Om du vill ta en skärmbild trycker du och håller ned Av/på-knappen och Öka
volym-knappen samtidigt.

Avtryckare

När du är i appen Kamera trycker du på avtryckaren för att ta bilder. När du ska ta en
bild, trycker du ned knappen till hälften för att fokusera och tryck ned helt när du vill
ta bilden. Dubbeltryck på avtryckaren om du vill starta kameran snabbt.

Glöm inte att dela dina bästa bilder med oss och: Ta inte bara bilder. Skapa.

		 Facebook.com/kodakphones
		
		 @kodakphones
		
		 @kodakphones

SIM-/SD-kortplats
Främre kamera
Headset-uttag
Menyknappar
Fästpunkt för rem
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4. SÄTTA I SIM-KORT
1. Om du vill sätta i Nano-SIM-kortet ska du använda
det medföljande verktyget för att öppna SIM- och
microSD™-kortplatsen.

6. LADDA BATTERIET

2. Sätt i Nano SIM-kortet i facket som visas nedan:

Kodak Ektra smartphone har ett inbyggt batteri. Så här laddar
du batteriet:
1. Anslut USB-kabeln (till laddaren) som levereras med
mobiltelefonen.
Obs! Använd endast laddare och kablar som är godkända
för Kodak. Kodak Ektra smartphone har USB 3.0-kablar och
kontakter. Icke godkänd utrustning kan orsaka skador på
enheten.
2. Anslut USB 3.0-kabeln till USB-porten på telefonen.
Obs! USB 3.0-kabelns riktning är inte avgörande eftersom den är i USB 2.0-laddningskablar. Var försiktig och se till att
inte trycka in USB-kabeln med överdriven kraft. Att försöka ansluta kontakten felaktigt kan orsaka skada.
Obs! Detta täcks inte av garantin.
3. Anslut USB-kabeln till lämplig nätkontakt och anslut den till ett eluttag.

3. Byta SIM- och microSD-kort.

5. SÄTTA I MINNESKORTET

4. Du behöver ladda enheten innan du använder den för första gången. När laddningen är klar, visas antingen
ordet "laddad" på upplåsningsskärmen eller så visas "100 %" istället för batteriikonen (uppe till höger). Ta bort
anslutningen från enheten och avlägsna sedan laddaren.

Viktig information om batteriet:
1. Om du vill sätta i microSD-kortet ska du använda
det medföljande verktyget för att öppna SIM- och
microSD-kortplatsen.

2. Sätt i minneskortet i facket som visas nedan:

Om batteriet är helt tomt kan det ta några minuter innan laddningsikonen visas.
Om batteriet inte använts under en längre tid kanske mobiltelefonen inte kan startas med en gång när batteriet börjar
laddas. Låt batteriet laddas under några minuter medan telefonen är avstängd, innan du försöker att starta telefonen.
Animeringen av laddningen på skärmen kanske inte visas under den här perioden.
Tiden som krävs för att ladda batteriet beror på omgivningstemperaturen och batteriets ålder.
När batteriets effektnivå är låg avger telefonen en ljudsignal och visar ett meddelande. När batterieffekten nästan
är slut kommer din telefon automatiskt att stängas av.

7. AV/PÅ-SLAGNING AV MOBILTELEFONEN
7.1		

Sätta på mobiltelefonen

3. Byta SIM- och microSD-kort.
1. Tryck på och håll ned av/på-knappen.
2.	Första gången du sätter på telefonen, kommer du att se en välkomstskärm. Välj språk och tryck på Start-ikonen
att fortsätta med konfigurationen.
Obs! Om den personliga koden (PIN) har aktiverats på ditt SIM-kort, uppmanas du att ange din PIN-kod innan
välkomstskärmen öppnas. En Wi-Fi- eller dataanslutning behövs för att slutföra konfigurationsprocessen. Du uppmanas
nu att logga in med ditt Google-konto eller ställa in ett nytt konto och avsluta konfigurationsprocessen.
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Obs! Du kan hoppa över kontots konfigurationsprocess för att avsluta en annan gång. Ett Google-konto krävs för att
använda vissa erbjudanden om Google-tjänster genom din mobil.
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7.2

Stänga av mobiltelefonen

1. Tryck och håll in strömbrytaren för att öppna menyn Telefonalternativ.
2. Tryck på Av/på-knappen.

8. LÄRA KÄNNA STARTSKÄRMEN

10.2

Låsa upp skärmen

Tryck på av/på-knappen för att väcka skärmen. Dra sedan låsikonen
till mitten av skärmen för att låsa upp.
För att använda kamerafunktionen direkt från låsskärmen drar du kameraikonen
till vänster för att starta kameraappen.
Om du vill använda Google röstsökning™ direkt från låsskärmen drar du ikonen Google röstsökning
att starta.

till höger för

Obs! Om du ställt in ett skärmlås uppmanas du att låsa upp skärmen.
Startskärmen öppnas när du loggat in eller när du sätter på mobilen. Startskärmen är startpunkten för att komma
åt alla funktioner på telefonen. Den visar programikoner, widgets, genvägar och andra funktioner. Du kan anpassa
startskärmen med olika bakgrunder och visa objekt på det sätt du önskar.
		

På startskärmen finns startprogrammets ikon. Tryck på ikonen för att visa och starta installerade program (appar).

Obs! Tryck länge på en tom plats på startskärmen för att öppna genvägen till bakgrundsbilder, widgets och inställningar.

9. ANVÄNDA PEKSKÄRMEN
9.1

Pekskärmens funktioner

Pekgester: Använd fingertoppen för att markera ett objekt, bekräfta ett val eller öppna ett program.
Tryck och håll ned: Tryck på ett objekt med fingertoppen och håll den nertryckt tills din mobiltelefon svarar. För att till
exempel öppna alternativmenyn för den aktiva skärmen trycker på skärmen och håll ned tills menyn visas.
Svepa: Flytta ditt finger över skärmen antingen vertikalt eller horisontellt. Svep till exempel åt höger eller vänster för
att växla mellan bilderna i galleriet.
Dra: Tryck och håll på ett objekt med ditt finger. Dra objektet till valfri del av skärmen. Du kan dra en ikon för att flytta
eller ta bort den.

9.2

Rotera mobiltelefonskärmen

De flesta skärmar roterar när du vänder telefonen från stående till liggande och tillbaka igen. Den här funktionen kan
inaktiveras i menyn Inställningar (skärm).

10. LÅSA OCH LÅSA UPP SKÄRMEN
10.1

Låsa skärmen

När mobilen är på, tryck på av/på-knappen för att låsa skärmen. När skärmen är låst kan du fortfarande ta emot
meddelanden och samtal.
Om du inte använder mobiltelefonen på ett tag kommer skärmen att låsas automatiskt.
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11. RINGA UPP
11.1

Inrikes samtal

Använd sifferknapparna för att mata in siffror, tryck sedan på ringknappen för att ringa. Så här gör du ett inrikes samtal:
ange riktnummer, telefonnummer och tryck på ringknapp.

11.2

Internationella samtal

För att ringa utrikes trycker du en lång stund på 0-knappen tills det internationella prefixet "+" visas på skärmen. Det
innebär att du kan ringa ett utlandssamtal oavsett vilket det internationella prefixet är.
Så här ringer du ett internationellt samtal:
Ange + landsnummer, riktnummer, telefonnummer och tryck på ringknappen.
När du angett prefixet, anger du landskod och det nummer du vill ringa.

11.3

Nödsamtal

Om du befinner dig i ett område med nätverk (kontrollera styrkeindikatorn för nätverk längst upp till vänster), och även
om du inte har ett SIM-kort, kommer du att kunna ringa nödsamtal.

12. GUIDE TILL MENYFUNKTIONER
Alla funktioner som finns tillgängliga i mobilen finns listade nedan tillsammans med en kort beskrivning.
Du måste logga in på ett Google-konto för att använda Gmail, Google Play Movies, och för att komma åt all funktionalitet
från andra Google-appar. Om du vill ladda ned program från Google Play store kommer du att bli uppmanad att logga
in med ditt Google-konto.
Obs! Du kan inte ansluta till mobilnätverket för röst- och datatjänster om ett SIM-kort inte installerats i din telefon, men
du kan ansluta till ett trådlöst nät för att logga in till ditt Google-konto och för att använda alla funktioner på din telefon,
förutom att ringa samtal.
Om du startar telefonen för första gången utan SIM-kort kommer du att uppmanas att trycka på “Anslut till Wi-Fi”
(istället för ett “mobilt nätverk”). Följ instruktionerna för att ställa in telefonen. Om du redan har ett Google-konto, trycker
du på "Logga in" och anger ditt användarnamn och lösenord.
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12.1

Android Pay™ betaltjänst

Tjänsten Android Pay är ett mycket bekvämt sätt att göra betalningar. Du kan lägga till ett befintligt kort till ditt Googlekonto genom att bekräfta några detaljer eller lägga till ett kort från en deltagande bank. Om du vill betala väcker du
telefonen och trycker på en deltagande butik (programmet behöver inte vara ingång).
Öppna Android Pay betaltjänst:
Tryck på
> Android Pay
för att öppna programmet.

12.2

AVG Anti-virus

Antivirusprogram är en realtidapp som övervakar och söker igenom enheten. Du kan trycka på "SÖK NU" för att söka
efter dolda hot.
Öppna AVG Anti-virus:
Tryck på
> Anti-virus

12.3

Använd Google Calendar för att skapa och hantera händelser, möten och avtalade tider. Beroende på
synkroniseringsinställningarna, synkroniseras kalendern i telefonen automatiskt med din kalender som nås via webben
eller andra enheter.

för att öppna programmet. Tryck på

för att visa olika vy- och inställningsalternativ.

Obs! Om du använder kalenderfunktionen för första gången, kan du svepa åt vänster på skärmen för att bläddra
igenom funktionerna. På översiktens sista sida ("Händelser från Gmail") trycker du på "JAG FÖRSTÅR".

Kamera

Så här startar du Kodaks kameraprogram:
Välj ett av följande alternativ för att öppna programmet:
Tryck

•

Tryck ned avtryckaren halvvägs

Tryck på Chrome

•

Tryck på

på startskärmen.

> Chrome

för att öppna programmet.

Klocka

I menyn kan du visa datum och tid, eller ställa in larm, stoppur, timer eller världsklocka.
Så här fungerar larm:
Tryck på
> Klocka
om du vill använda telefonens larmfunktion.

på startskärmen.
för att få fokus och tryck ned helt för att ett foto. Du kan också trycka

att ta en bild och visa fotot genom att trycka på miniatyrbilden av den senaste tagna bilden.

för

Lägga till ett larm.

•	Ange timmar och minuter genom att markera respektive fält och flytta pekaren uppåt eller nedåt. När tiden är
inställd, trycker du på OK.
• Om du vill lägga till en etikett för larmet trycker du på Etikett. Ange etiketten och tryck sedan på OK.
• För att ställa in upprepningsläge trycker du på Upprepa. Tryck på ett eller flera alternativ.
• Om du vill ställa in ringsignalen trycker du på
. Välj ett alternativ och tryck på OK.
• Om du vill att telefonen ska vibrera när larmet ljuder markerar du kryssrutan "Vibrera".
Obs! Som standard aktiveras larmet automatiskt.

12.9

Kodaks kameraprogram är helt unik för Ektra smartphone, och har en omfattande funktionalitet med en DSLRinspirerat användargränssnitt som användaren känner igen och är enkel att använda både för bilder och video.

•

•

Lägga till ett larm:
1. Tryck på larmskärmen och tryck på
2. Gör så här för att ställa in ett larm:

Google Calendar™

Öppna Google Calendar:
Tryck på > Google Calendar

Så här öppnar du Chrome:
Välj ett av följande alternativ för att öppna programmet:

12.8

Kalkylator

Så här öppnar du kalkylatorn:
Tryck på
> Kalkylator
för att öppna programmet.
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Chrome™

Du kan starta webbläsaren med den här funktionen om du är ansluten via din internetleverantör.

Säkerhetskopiering och återställning

Använd kalkylatorn för att lösa enkla aritmetiska problem eller använd dess avancerade alternativ för att lösa mer
komplexa ekvationer.

12.6

Välj Video-läge via hjulet i videoinställningar. Ange följande: Brusreducering, EIS, mikrofon, ljudläge, videokvalitet.
Tryck på
för att starta inspelningen, tryck igen för att stoppa inspelningen. Efter en videoinspelning trycker du på
miniatyrbilden för den senast inspelade videon för att se den. Tryck för att spela upp videon.

för att öppna programmet.

Öppna säkerhetskopiering och återställning:
Tryck på
> Säkerhetskopiering
och återställning för att öppna programmet.

12.5

I manuellt läge kan du bläddra bland avancerade funktioner för att göra justeringar samtidigt som du tar bilden och visa
ändringarna live. Använd ratten för att bläddra genom exponering, motivprogram, vitbalans, ISO, slutartid och Smart
Auto. I kamerainställningar kan du också välja: Ansiktsigenkänning, Auto-motivigenkänning, Filformat, Självutlösare,
Bildstorlek, Förhandsgranskningsstorlek, Ansiktskönhetsläge.

12.7

I säkerhetskopieringsfältet kan du välja programmet Personliga data för att säkerhetskopiera till minneskort. I
återställningsfältet väljer du önskad fil och går tillbaka till telefonen.

12.4

Tryck på knappen Tillbaka
(två gånger) eller Start-knappen för att stänga av kameran.
I kamerans förhandsgranskningsskärm klickar du på ikonen längst upp på skärmen för att ställa in kameran. Tryck på
för att ändra inställningarna för Alternativ, Kamera och Video.

Kontakter

Med Kontakter kan du spara och hantera information som telefonnummer och adresser till dina kontakter. Tryck på för
att ställa in vad som ska visas för kontakterna; Import/Export, grupper, konton, inställningar.
Om du inte har lagt några kontakter ännu, visas ett meddelande med tips om hur du lägger till kontakter.
Öppna kontakter:
Tryck på
> Kontakter
. Fliken Alla kontakter öppnas.
Alla dina kontakter visas i bokstavsordning i en rullista.
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Lägga till en kontakt:
för att lägga till en ny kontakt.
1. I kontaktlistan trycker du på
2. Ange kontaktens namn och lägg sedan till information som telefonnummer eller adress.
3. När du är klar trycker du på "Lägg till ny kontakt"
för att spara kontaktinformationen.

Öppna File Commander:
Tryck på
> File Commander

Lägga till en kontakt till dina favoriter:
1. Tryck på den kontakt du vill lägga till i Favoriter.
2. Tryck på
i övre vänstra hörn och ikonen blir solid

Gmail är en webbaserad e-posttjänst från Google. När du ställer in telefonen för första gången kan du konfigurera den
för att använda ett befintligt Gmail-konto eller skapa ett nytt konto. Första gången du öppnar Gmail-programmet på din
telefon kommer din inkorg automatiskt att synkas med ditt befintliga Gmail-konto.

.

att öppna programmet.

12.13 Gmail™

Söka efter en kontakt:
1. I kontaktlistan trycker du på
för att söka efter en kontakt.
2. Ange namnet på kontakten som du vill söka efter. När du skriver visas kontakter med matchande namn under
sökrutan.

Öppna Gmail:
Tryck på
> Gmail

Redigera en kontakt:
Du kan alltid ändra informationen som du har sparat för en kontakt.
1. I kontaktlistan trycker du på den kontakt vars information du vill redigera.
2. Tryck på .
3. Utför ändringarna i kontaktuppgifterna och tryck sedan på “Redigera kontakt”. För att ta bort alla ändringar som du
har gjort i kontaktinformationen trycker du på Bakåt-knappen

Du kan använda Google Sök för att söka på webben. Det här är en alternativ webbläsare till Chrome.

Kommunicera med dina kontakter:
Från fliken ALLA KONTAKTER eller FAVORITER kan du snabbt ringa eller skicka ett textmeddelande (SMS) eller
multimediemeddelande (MMS) till en kontakts standardtelefonnummer. Du kan även öppna information för att visa
en lista över olika sätt du kan kommunicera med kontakten. Det här avsnittet beskriver hur du kommunicerar med en
kontakt när du visar din kontaktlista.

Med Google Hangouts kommunikationsplattform kan du enkelt dela och samverka med andra via snabbmeddelanden
och videosamtal. Upp till 10 personer kan vara i Google Hangouts samtidigt.

Kommunikation med en kontakt:
1. I kontaktlistan trycker du på kontakten med vilken du vill kommunicera.
2. På kontaktens informationsskärm kan du göra något av följande:
		
• Trycka på telefonnumret för att ringa ett samtal.
		
• Trycka på
för att skicka ett meddelande.

12.16 Kodak Ektra iSupr8 videoinspelningsapp

. Inkorgens e-postlista visas.

12.14 Google

Öppna appen Google:
Tryck på
> Google
för att öppna programmet.

12.15 Google Hangouts

Öppna Google Hangouts-appen:
Tryck på
> Google Hangouts
för att öppna programmet.

Filma och dela videofilmer i vintagestil och tillämpa filmkorn, vinjetter och retroeffekter på tidigare filmer med Kodak
Ektra iSupr8 videoinspelningsapp.

12.10 Nerladdningar

Öppna appen iSupr8:
Tryck på
> iSupr8

Om du vill visa det nedladdningsbara innehållet.

12.17 Google Keep™

Öppna nedladdningar:
Tryck på
> Nedladdningar

Google Keep är en molnbaserad anteckningsprogram med vilken du enkelt kan skapa artiklar, bilder, röstanteckningar
och nås alltid via molnet. Logga in med ditt Google-konto för att komma åt dina personliga anteckningar.

för att öppna programmet.

12.11 Google Drive™

för att öppna programmet.

Öppna Google Keep-appen:
Tryck på
> Google Keep
för att öppna programmet.

Google Drive är en onlinemolnlagringstjänst. Genom att logga in med ett Google-konto kan du få 15 GB gratis
lagringsutrymme för alla dina bilder och dokument. Om du behöver mer plats kan du uppgradera till mer lagringsutrymme.

12.18 Google Maps™

Öppna enheten:
Tryck på
> Google Drive

Google Maps har realtidsnavigering, trafikförhållanden och transportuppdateringar med detaljerad platsinformation
och nedladdningsbara kartor.

för att öppna programmet.

12.12 File Commander
Med File Commander kan du ordna dina filer i mappar på minneskortet eller i din Kodak smartphone.
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Aktivera platsfunktionen:
Innan du öppnar Maps för att hitta var du är eller söka efter platser, måste du aktivera funktionen Plats och ställa in
Platsläge.
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1.
2.
3.
4.

> Inställningar
Tryck på
Tryck på Plats.
Ställ in Plats till PÅ.
Tryck på Läge och välj önskat alternativ.

Svara på ett meddelande:
1. Tryck på en text- eller multimediemeddelandetråd för att öppna det.
2. Tryck på "Skriv textmeddelande" för att skriva ditt meddelande.
3. Tryck på
.

Obs! Om du vill använda navigeringsfunktionen måste funktionen Läge vara konfigurerad till Hög precision eller Endast
enhet.

Anpassa meddelandeinställningar:
I meddelandelistan trycker du på för att välja mellan Radera alla trådar, Inställningar och Meddelanden för att ställa in.

Öppna Google Maps:
Tryck på
> Google Maps

12.20 OfficeSuite

för att öppna programmet.

Obs! När du öppnar programmet för första gången visas en välkomstskärm. Tryck på GODKÄNN OCH FORTSÄTT för
att fortsätta och följa instruktioner på skärmen för att konfigurera inställningarna.

Med OfficeSuite kan du enkelt visa, redigera och skapa Word-, Excel- och PowerPoint-dokument konvertera till PDF och
hantera dina filer – allt med en funktionsrik mobil kontorslösning.

12.19 Meddelanden

Öppna OfficeSuite:
Tryck på
> OfficeSuite

Med meddelandefunktionen kan du skicka och ta emot meddelanden (SMS) och multimedia-meddelanden (MMS)
med alla som använder en telefon med SMS- eller MMS-funktion.
Öppna meddelanden:
Välj ett av följande alternativ för att öppna programmet:
• Tryck
på startskärmen.
> Meddelanden
.
• Tryck på
Skapa och skicka ett textmeddelande:
Meddelandefönstret öppnas där du kan skapa ett nytt meddelande eller öppna en pågående meddelandetråd.
1. Tryck på
för att starta ett nytt text- eller multimediemeddelande eller tryck på en befintlig meddelandetråd för
att öppna den.
2. Ange ett telefonnummer i "Skriv ett namn eller nummer" eller tryck på
för att lägga till ett nummer från din
kontaktlista. När du matar in telefonnumret visas matchande kontakter. Du kan trycka på en föreslagen mottagare
eller fortsätta ange telefonnumret.
3. Tryck på "Skriv textmeddelande" för att börja skriva ditt meddelande.
Om du trycker på Bakåt-knappen medan du skriver ett meddelande sparas det som utkast i meddelandelistan.
Tryck på meddelande att fortsätta skriva.
4. När du är klar, tryck på .
Obs! Svaren visas i fönstret. När du visar och skickar ytterligare meddelanden skapas en meddelandetråd.
Skapa och skicka ett multimediameddelande:
1. På meddelandeskärmen trycker du på
.
2. Ange ett telefonnummer i "Skriv ett namn eller nummer" eller tryck på
för att lägga till ett nummer från din
kontaktlista.
3. Tryck på "Skriv textmeddelande" för att börja skriva ditt meddelande.
4. Tryck på > Lägg till ämne för att lägga till ett meddelandeämne.
5.	Ange ett ämne.
Din mobiltelefon är nu i multimediemeddelandeläge.
6. Tryck på
och välj den typ av mediefil som du vill bifoga till meddelandet.
7. När du är klar trycker du på .
Öppna och visa ett multimediemeddelande:
1. Tryck på meddelandetråden i meddelandelistan för att öppna den.
2. Tryck på multimediemeddelandet för att visa meddelandet.
3. Bläddra uppåt eller nedåt för att visa föregående eller nästa bild.
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för att öppna programmet.

12.21 Telefon
Du kan ringa ett samtal på flera olika sätt. Du kan slå ett nummer, välja ett nummer i kontaktlistan, på en webbsida eller
från ett dokument som innehåller ett telefonnummer. Under ett samtal kan du antingen svara på inkommande samtal
eller skicka dem vidare till din röstbrevlåda. Du kan även konfigurera konferenssamtal med flera deltagare.
Obs! Kontakta din operatör för information om konferenssamtal stöds, och hur många deltagare du kan lägga till.
Om du vill ringa ett samtal kan du använda telefonprogrammet eller välja ett nummer från Favoriter , Samtalsloggen
eller Kontakter
.
När pratar med någon i telefon kan du samtidigt trycka på Start-knappen för att återgå till Start-skärmen och använda
andra funktioner. För att gå tillbaka till samtalsskärmen drar du ned meddelandefältet och trycker på “Nuvarande samtal”.
Ringa ett samtal med nummerväljaren:
1. Från startskärmen trycker du på . Tryck sedan på
för att visa nummerväljaren.
Obs! Du kan även öppna telefonprogrammet genom att trycka på > Telefon .
2. Tryck på motsvarande nummerknappar för att skriva telefonnumret.
Tips! Mobiltelefon stöder funktionen SmartDial, det vill säga när du trycker på siffrorna på nummerväljaren, söker
telefonen automatiskt bland dina kontakter och visar matchande resultat baserat på noggrannhet.
Stäng knappsatsen för att visa fler möjliga matchningar.
3. När numret har angetts eller kontakten markerats trycker du på
.
Ringa ett samtal från Favoriter:
Tryck på
> Telefon
> Favoriter

. Tryck på kontakten för att ringa samtalet.

Ringa ett samtal från samtalsloggen:
1. Tryck på
> Telefon
> Samtalslogg . Du kommer att se en lista över de senaste samtalen. Om du inte hittar
kontakten du söker trycker du på "Visa" All samtalshistorik för att visa all samtalshistorik.
2. Tryck på kontakten i listan och tryck på Ring tillbaka för att ringa samtalet.
Ringa ett samtal från Kontakter:
1. Tryck på
> Telefon
> Kontakter
.
Obs! Du kan också använda programmet kontakter genom att trycka på > Kontakter
2. I listan trycker du på den kontakt som du vill ringa.
3. Tryck på telefonnumret för att ringa kontakten.

.
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12.22 Google Photos™
Visa och lagra alla dina bilder och videor på ett ställe.
Öppna Google Photos:
Tryck på
> Google Photos

12.23 Google Play Movies
för att öppna programmet.

Visa en bild:
1. Tryck på bilden för att visa den i helskärm. När du visar en bild i helskärm, bläddra bilden åt vänster eller höger för
att visa föregående eller nästa bild.
2. För att zooma in på bilden flyttar du dina två fingrar från varandra på den plats på bilden där du vill zooma in. Svep
fingret upp eller ned och vänster eller höger i zoomläge.
Visa en Video:
Tryck på videon för att spela upp.
Redigera och dela dina foton:
När du bläddrar igenom dina bilder är följande alternativ tillgängliga:
• Dela: Tryck på och dela dina foton genom olika program som finns på enheten.
• Redigera: Tryck på
och redigera dina foton med det stora utbudet av tillgängliga alternativ.
• Info: Tryck på
för att visa detaljer i foton.
• Ta bort: Tryck på för att ta bort bilder som inte längre behövs.

12.22.1

Fotoapp

Visa, dela och redigera dina foton i appen fotoappen – njut av Ektra smartphone-upplevelsen. Välj album/mapp och
spela upp som bildspel eller välj de objekt du vill dela med andra program.
Öppna foton:
Tryck på
> Fotoapp
för att öppna programmet eller gå till galleriet direkt från kameran genom att välja det sista
fotot i övre vänstra hörnet och välja "Fotoapp". Fotoappen kategoriserar dina bilder och videor efter lagringsplats och
lagrar filerna i mappar. Tryck på en mapp för att visa bilder eller videor i mappen.
Visa en bild:
1. Tryck på bilden för att visa den i helskärm. När du visar en bild i helskärmsläge, sveper du bilden till vänster eller
höger för att visa föregående eller nästa bild.
2. För att zooma in på bilden flyttar du dina två fingrar från varandra på den plats på bilden där du du vill zooma in.
Svep fingret upp eller ned och vänster eller höger i zoomläge.
3. Info: Tryck på
för att visa detaljer i foton.
4. Ta bort: Tryck på för att ta bort bilder som inte längre behövs.
Visa en Video:
Tryck på videon i galleriet för att spela upp den senaste inspelningen.
Efterredigera dina foton med Snapseed:
Använda Ektras inbyggda redigeringsprogram Snapseed för att redigera dina foton.
• Välj appen Snapseed från startskärmen eller tryck på det sista fotot i kameraappen och välj Snapseed
för att
komma åt redigeringsfunktionen.
• Tryck på
och välj det verktyg du behöver för att göra justeringar i din bild.
• Tryck på
för att bekräfta ändringen. När du är klar med att göra alla dina redigeringar väljer du SPARA för att lägga
till den redigerade bilden i ditt galleri eller för att dela.
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Dela dina foton på sociala medier:
• Tryck på
och dela dina foton via Facebook, Twitter och Instagram. Hämta ytterligare sociala program för att
öka urvalet.

Streama och ladda ned filmer och TV-serier för att spela upp på din enhet.
Öppna Play Movies:
Tryck på
> Google Play Movies
på skärmen.

för att öppna programmet. Om du vill köpa filmer följer du instruktionerna

12.24 Google Play Music
Du kan överföra musikfiler från datorn till ditt microSD-kort, eller köpa musik på Play Store för att lyssna på musik på din
mobiltelefon.
Öppna Google Play Music:
Tryck på
> Google Play Music
för att öppna programmet. Tryck på den låt som du vill lyssna på.
Tips! Om du vill använda ett annat program när du lyssnar på musik trycker du på Bakåt-knappen . Musiken fortsätter
att spela. För att gå tillbaka till musikkontrollerna öppnar du meddelandepanelen och trycker sedan på låten.

12.25 Google Play™ Store
Google Play Store ger direkt tillgång till Google Android-program och spel som du kan ladda ned och installera på
telefonen.
Öppna Play Store:
Tryck på
> Google Play Store

för att öppna programmet.

När du öppnar Play Store för första gången visas översiktssidan. Tryck på "Kom igång" för att fortsätta och följ
instruktionerna på skärmen.

12.26 Inställningar
12.26.1

Wi-Fi

Wi-Fi ger dig trådlös åtkomst till internet via bredband. Om du vill använda Wi-Fi på din mobiltelefon, måste du ha
tillgång till trådlösa åtkomstpunkter (hotspots). Hinder som blockerar Wi-Fi-signalen minskar dess styrka.
Slå på Wi-Fi:
1. Tryck på
> Inställningar
.
2. I Trådlöst och nätverk trycker du på Wi-Fi och ställer in det till På.
Ansluta till ett trådlöst nätverk:
1. När det är aktiverat trycker du på Wi-Fi.
2. En lista över tillgängliga Wi-Fi-nätverk visas. Tryck på det Wi-Fi-nätverk du vill ansluta till.
3.	Om du väljer ett öppet nätverk ansluts du automatiskt till nätverket. Om du väljer ett skyddat nätverk och ansluter
till det för första gången, måste du ange lösenordet. Tryck sedan på Anslut.
Obs! Om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk som du redan använt uppmanas du inte att ange lösenordet igen
förutom om du återställer din mobiltelefon till standardinställningarna.
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12.26.2

12.26.11

Bluetooth®

Användare

Din mobil har Bluetooth, vilken ger dig möjlighet att koppla upp dig trådlöst mot andra enheter som använder Bluetooth,
för att dela filer med dina vänner, använda handsfree headset eller föra över bilder till din telefon eller dator.

Du kan ange flera användarprofiler. Om du lägger till en ny användare, måste den personen ställa in sin egen profil. Alla
användare kan uppdatera appar för alla andra användare.

Om du använder Bluetooth, kom ihåg att du ska hålla dig inom 10 meter från andra Bluetooth-enheter. Uppmärksamma
att hinder, som väggar eller annan elektronisk utrustning, kan störa Bluetooth-anslutningen.

12.26.12

Motsvarande enhet med pekskärm med vilken du kan göra en betalning.

Slå på Bluetooth:
1. Tryck på
> Inställningar
.
2. I Trådlöst och nätverk trycker du på Bluetooth och ställer in det till På.
När Bluetooth är på visas Bluetooth-ikonen i meddelandefältet.

12.26.3

12.26.13

Dataanvändning

12.26.14

Obs! Mobiltelefonen visar datatrafik som beräknas av telefonen, detta kan skilja sig från beräkningen som görs av
operatörer och bör endast användas som referens.
Obs! Om du använder datatjänster, speciellt när det gäller roaming, kan det leda till omfattande extrakostnader. Fråga
din operatör om avgifter och avgifter för dataroaming.

Mer

I Trådlöst och nätverk trycker du på Mer för att ställa in Flygplansläge, NFC, Internetdelning och bärbar hotspot, VPN,
mobila nätverk.

12.26.5

Display

Ljud och aviseringar

Säkerhet

I Personligt trycker du på Säkerhet för att definiera dina säkerhetsinställningar inklusive skärmlås, Göra mönster synliga,
Strömbrytaren låses direkt, Lås meddelandeskärmen, Smart Lock, Kryptera mobilen, Ställ in lås för SIM-kort, Gör
lösenord synliga, Enhetsadministratörer, Automatisk fabriksåterställning, Okända källor, Mobilt stöldskydd, Lagringstyp,
Tillförlitliga referenser, Installera från SD-kort, Tydlig autentiseringsuppgifter, Betrodda agenter, Skärmen fastlåsning,
Appar med användartillgång.

12.26.15

Konton

I Personligt trycker du på Konto för att skapa ett nytt konto.

12.26.16

I Enhet trycker du på Skärm för att göra inställningar, bland annat ClearMotion™, MiraVision™, ljusstyrka, adaptiv
ljusstyrka, bakgrund, strömsparläge, Daydream och teckenstorlek.

12.26.6

Plats

Aktivera Googles platstjänst i Inställningar för att använda tillsammans med andra program via GPS, inklusive
Google Maps.

I Trådlöst och nätverk trycker du på Dataanvändning för att visa dataanvändningen.

12.26.4

Tryck och betala

Google

I Personligt trycker du på Google, du kan ställa in funktionen för närliggande upptäckter, säkerhetskopiering i Google
Photo, Plats, Annonser, Sök och nu, Säkerhet, Ställ in enhet i närheten.

12.26.17

Språk och inmatning

Mobiltelefonen har en mängd olika alternativ för ljud och avisering. I Fördefinierade profiler kan du välja olika
motivprogram som du kan aktivera, och anpassa profilen som allmän, ljudlös, möte och utomhus. I Aviseringar och
annat kan du ställa in avisering, stör ej, stör ej-åtkomst eller ljudförbättring.

I Personligt trycker du på Språk och inmatning där du kan ställa in funktionen för Språk, Rättstavning, Personlig ordlista,
Nuvarande tangentbord, Google tangentbord, Google röstinmatning, Text-till-språk, Röststyrning, Pekarhastighet.

12.26.7

12.26.18

Appar

Om du vill visa installerade program från startskärmen trycker du på > Inställningar
På skärmen Inställningar trycker du på Appar.

12.26.8

.

Lagring och USB

Om du vill visa information för SD-kortet eller telefonens lagring trycker du på Lagring och USB i Enhet.

12.26.9

Batteri

I Enhet trycker du på Batteri om du vill visa batterinivån. Du kan välja att stänga av/på standby-funktionen för det
intelligenta strömsparläget.

12.26.10

Säkerhetskopiera och återställ

I Personligt trycker du på Säkerhetskopiering och återställning för att ställa in Säkerhetskopiera mina data,
Säkerhetskopieringskonto, Automatisk återställning, Återställning av nätverksinställningar, DRM-återställning,
Fabriksåterställning.

12.26.19

Tid och Datum

När du först startar telefonen tillfrågas du om du vill att tid och datum ska uppdateras automatiskt med den tid som
tillhandahålls av nätverket.
Obs! När tiden som anges av nätverket används automatiskt kan du inte ställa in datum, tid och tidszon. Så här ställer
du in datum och tid manuellt:

Minne

Visar det minnet som används av appar.
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1. På skärmen Inställningar trycker du på System > Datum och Tid.
2. Inaktivera alternativet Automatiskt datum och tid.
3. Inaktivera alternativet Automatiskt tidzon.
4.	Tryck på ställ in datum. På skärmen Ställ in datum trycker du på önskat datum och trycker på OK när konfigurationen
är slutförd.
5.	Tryck på Ställ in tid. På skärmen för Ställ in tid trycker du på timmar och minuter och flyttar sedan markören nedåt
eller uppåt för att ställa in tiden. Tryck på OK när konfigurationen är slutförd.
6. Tryck på Välj tidszon och välj sedan önskad tidszon från listan. Bläddra ned i listan för att visa fler tidszoner.
7. Aktivera eller inaktivera Använd 24-timmarsformatet för att växla mellan 24-timmarsformat och 12-timmarsformat.

12.26.20

Schemalagd ström på och av

I System trycker du på Schemalagd start på och av för att ställa in tiden för att automatiskt stänga av och på och
upprepa läge.

12.26.21

Hjälpmedel

I System, trycker du på Hjälpmedel för att ställa in TalkBack, Switch-Access, Bildtexter, Förstoringsgester, Stor text, Text
med hög kontrast, Knappen av/på avslutar samtal, Auto-rotera skärmen, Hjälpmedelsgenvägen, Säga lösenord, Texttill-tal, Tryck och håll kvar-fördröjning, Färginvertering, Färgkorrigering.

12.26.22

Skriva ut

Installera de tjänster som krävs för att ansluta till en trådlös skrivare.

12.26.23

Utskriftsapp

Välj utskriftsappen för
att skriva ut dina foton direkt från din telefon. Markera de foton du vill skicka för utskrift och
välj sedan leveransmetod om du vill ha högkvalitativa fotoutskrifter på Kodak-fotopapper som levereras direkt till din
dörr eller en lokal butik.

12.26.24

Om telefonen

Här visas information om din telefon.
Visa E-etikett
Om du vill visa gällande föreskrifter på din mobiltelefon gör du följande:
1. Tryck på > Inställningar
.
2. På skärmen Inställningar trycker du på Om telefonen > Föreskrifter.

12.27 Bildgalleri
Ditt galleriprogram kan automatiskt söka efter bilder och videor som sparats till telefonen eller SD-lagringsenheten. Välj
album/mapp och spela upp som bildspel eller välj de objekt du vill dela med andra program.
Tryck på > Snap Gallery
för att öppna programmet. Galleriprogrammet kategoriserar dina bilder och videor efter
lagringsplats och lagrar filerna i mappar. Tryck på en mapp för att visa bilder eller videor i mappen.

12.28 Snapseed™
Tryck på > Snapseed
för att öppna programmet. Snapseed är ett komplett och professionellt redigeringsprogram
med vilket du kan förvandla vilken bild som helst till en spännande, dramatisk bild. Använd programmet för att redigera
och korrigera bilder eller applicera effekter och förbättringar.

12.29 Ljudinspelaren
Tryck på > Ljudinspelaren
för att öppna programmet. Du kan spela in röstanteckningar. Tryck på för att starta
inspelningen, tryck på för att pausa inspelningen eller tryck på för att stoppa inspelningen. När inspelningen är
klar trycker du på SPARA för att spara inspelningen. Tryck på
för att se listan över inspelningar, där du kan välja och
trycka på den inspelningsfil du vill spela upp.

12.30 YouTube™
YouTube är en gratis tjänst från Google för direktuppspelning av video online där du kan visa, söka efter och ladda
upp videor.
Öppna YouTube:
Tryck på
> YouTube

för att öppna programmet.

13. BILAGA
13.1

Varningar och försiktighetsåtgärder

Det här avsnittet innehåller viktig information angående användarinstruktionerna för din mobil. Det innehåller även
information om hur du använder mobilen på ett säkert sätt. Läs noggrant igenom den här informationen innan du
använder mobilen.
Vattentätt hölje:
Skydden för USB- och hörlursanslutningen måste sättas på plats och bakre skyddet måste sättas på plats ordentligt
och fästas för att säkerställa att mobilen uppfyller den här skyddsnivån.
Elektronisk enhet:
Att stänga av enheten när du använder den kan orsaka fara eller störningar för andra elektroniska enheter.
Medicintekniska produkter:
Följ regler och föreskrifter som anges av sjukhus och sjukvårdsinrättningar. Använd inte mobilen när detta är förbjudet.
Pacemaker-tillverkare rekommenderar att ett minimiavstånd på 15 cm hålls mellan en mobil och en pacemaker för att
förhindra en möjlig störning av pacemakern. Om du använder en pacemaker, använd mobilen på motsatt sida från
pacemakern och bär inte mobilen i fickan på framsidan av ditt klädesplagg.
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Explosionsfarliga omgivningar:
Stäng av mobilen i explosionsfarliga omgivningar och följ samtliga skyltar och instruktioner. Områden som kan ha
explosionsfarliga omgivningar omfattar områden där du i normala fall rekommenderas att stänga av din bilmotor.
Utlösning av gnistor i sådana områden kan orsaka explosion eller brand. Sätt inte på din mobil på platser där tankning
sker, som till exempel bensinstationer. Följ restriktioner angående användning av radioutrustning i bränsleupplag,
förvarings- och distributionsområden och kemiska fabriker.
Innan du använder mobilen, ha koll på områden som har explosionsfarliga omgivningar som ofta, men inte alltid, är tydligt
utmarkerade. Sådana platser omfattar områden under däck på båtar, transport av kemikalier eller lageranläggningar
och områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar som korn, damm eller metallstoft. Fråga biltillverkare som
använder LPG (som propan eller butan) om den här mobilen är säker att använda i närheten av sådana bilar.
Trafiksäkerhet:
Följ lokala lagar och föreskrifter när du använder mobilen. Utöver det, om du använder mobilen när du kör bil, ska du
följa de här allmänna riktlinjerna:
Koncentrera dig på körningen. Ditt första ansvar är att köra säkert.
Tala inte i mobilen när du kör. Använd handsfree-tillbehör.
När du måste ringa eller svara på ett samtal, parkera bilen på sidan av vägen innan du använder mobilen.
RF-signaler kan påverka motorfordons elektroniska system. Kontakta fordonstillverkaren för ytterligare information.
I ett motorfordon, placera inte mobilen över krockkudden eller i krockkuddens utvecklingsområde.
Använd inte mobilen i ett flygplan. Stäng av enheten när flygbesättningen informerar om säkerhet.

Batteri och laddare:
Koppla från laddaren från eluttaget och mobilen när den inte används. Batteriet kan laddas eller laddas ur hundratals
gånger innan det till slut slits ut. Använd den strömförsörjning som anges i laddarens specifikationer. En felaktig
spänning kan orsaka brand eller funktionsfel på laddaren.
Om batteriets elektrolyt rinner ut, se till att elektrolyten inte kommer i kontakt med din hud eller dina ögon. Om
elektrolyten kommer i kontakt med din hud eller stänker i ögonen, tvätta ögonen omedelbart med rent vatten och
kontakta en läkare. Om batteriet visar tecken på deformation, färgförändring eller onormal uppvärmning
samtidigt som du laddar, sluta använda enheten omedelbart.
Om elkabeln är skadad (t.ex. tråden är oskyddad eller trasig) eller om kontakten sitter lös ska du omedelbart sluta att
använda kabeln.
•
•
•
•
•
•

Släng inte enhetens delar i eld eftersom de kan explodera. Batterier kan även explodera om de skadas.
Du får inte ändra eller göra om enheten, tillföra främmande föremål, sänka ned eller utsätta enheten för vatten eller
andra vätskor, utsätta för brand, explosion eller andra faror.
Undvik att tappa enheten. Om enheten tappas, särskilt på hårda ytor, och användaren misstänker att den har
skadats, ska enheten tas till ett behörigt servicecenter för inspektion.
Felaktig användning kan leda till brand, explosion eller andra faror.
Kassera omedelbart gamla batterier i enlighet med lokala föreskrifter.
Mobilen ska endast anslutas till produkter som bär logotypen USB-IF eller har genomgått USB-IF
överensstämmelseprogram.

Driftsmiljö:
• Använd inte eller ladda mobilen på dammiga, fuktiga eller smutsiga platser eller platser med magnetiska fält.
• Enheten överensstämmer med RF-specifikationerna när den används nära ditt öra eller på 0,5 cm avstånd från
din kropp.
• Se till att mobilens tillbehör, som fodral och hölster, inte består av delar i metall.
• Vid storm med åska ska du inte använda mobilen när den laddas för att förhindra eventuell fara som orsakats
av blixtnedslag.
• Vidrör inte antennen under ett samtal. Att röra antennen påverkar samtalskvaliteten och resulterar i en ökning
av energiförbrukningen. Detta leder i sin tur till att samtalstiden och standby-tiden minskar.
• Under tiden som mobilen används ska lokala lagar och föreskrifter iakttas och respektera andra personers privatliv
och juridiska rättigheter.
• Se till att omgivningstemperaturen är mellan 0 °C och 40 °C under tiden som mobilen laddas. Den omgivande
temperaturen ska ligga mellan –10 °C och 45 °C vid användning av den batteridrivna mobilen.

13.3

Undvik hörselskador:
Användning av mobilen på hög volym kan skada hörseln. För att minska risk för hörselskada, sänk hörlurarnas volym till
en säker och bekväm nivå.

•
•
•

Barnsäkerhet:
Följ samtliga försiktighetsåtgärder gällande barnens säkerhet. Att låta barn leka med din mobil eller dess tillbehör,
med delar som kanske kan tas loss, kan vara farligt eftersom det kan leda till kvävningsrisk. Se till att små barn inte kan
komma åt mobilen och tillbehören.

•

13.2

13.4

Tillbehör

Välj endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av mobiltillverkaren för användning med den här modellen.
Användning av en annan typ av laddare eller tillbehör kan leda till att mobilens garanti upphör att gälla, kan strida mot
lokala regler eller lagar och kan vara farligt. Kontakta din återförsäljare för information om tillgängligheten av godkända
batterier, laddare och tillbehör i ditt område.
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Laddarens märkeffekt DC 5 V, 2 A.
VARNING - RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET ERSÄTTS MED ETT BATTERI AV FEL TYP. KASSERA GAMLA
BATTERIER I ENLIGHET MED INSTRUKTIONERNA. Enheten får enbart lämnas till behöriga servicecenter som
kasserar batterier i enlighet med WEEE.

•
•
•
•

•

Rengöring och underhåll

Eftersom laddaren inte är vattenfast, håll den torr och borta från vatten eller ånga. Rör inte laddaren med våta händer.
Placera inte mobilen och laddaren på platser där de kan skadas.
Placera inte magnetiska lagringsmedier som magnetiska kort nära mobilen. Strålning från enheten kan radera
information som lagrats på dem.
Lämna inte mobilen och laddaren på en plats med extremt hög eller låg temperatur. När temperaturen är lägre än
0 °C kan batteriets prestanda påverkas.
Placera inte vassa metallföremål, som till exempel nålar, i närheten av hörluren.
Stäng av mobilen och koppla från laddaren innan du gör rent eller utför underhåll på den.
Använd inte några kemiska rengöringsmedel, pulver eller andra kemiska agenter (som alkohol och bensen) för att
göra rent mobilen och laddaren. Du kan rengöra enheten med en mjuk antistatisk trasa.
Plocka inte isär mobilen eller dess tillbehör. Om enheten eller tillbehören har manipulerats, gäller inte längre garantin
för enhet och tillbehör, och tillverkaren kan inte hållas ansvariga för eventuella skador.
Om enhetens skärm har gått sönder ska den inte röras vid och inga glasbitar får tas bort. Om skärmen gått sönder
ska enheten sluta användas direkt. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.

		

Förebygga hörselskador
-För att förhindra möjliga hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under längre perioder.
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13.5

Överensstämmelse CE SAR

Den här utrustningen uppfyller EU-kraven om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält med
hjälp av hälsoskydd.
Gränserna är en del av omfattande rekommendationer för skydd av allmänheten. De här rekommendationerna
har utvecklats och kontrollerats av fristående vetenskapliga organisationer genom regelbundna och noggranna
bedömningar av vetenskapliga studier. Måttenheten för Europarådets rekommenderade gränsvärde för bärbara
utrustningar är den specifika “Specific Absorption Rate” (SAR) och SAR-gränsvärdet är 2,0 W/kg som i genomsnitt uppgår
till 10 gram vävnad. Det uppfyller kraven i International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).
För användning när den bärs på kroppen har utrustningen testats och uppfyller ICNIRP-riktlinjer för exponering och
den europeiska standarden SS-EN 62311 och SS-EN 62209-2, för användning av avsedda tillbehör. Användning av
andra tillbehör som innehåller metall kan leda till att ICNIRP-riktlinjer för exponering inte uppfylls.
SAR mäts med utrustningen på 0,5 cm avstånd från kroppen då den sänder på högsta certifierade uteffektnivån i alla
frekvensband på den bärbara utrustningen.
Avståndet på 0,5 cm ska hållas mellan kroppen och utrustningen.

För ytterligare information om återvinningen av utrustningen eller batterier, kontakta lokal myndighet, avdelningen för
deponering av hushållsavfall eller återförsäljaren där du köpt den här utrustningen.
Deponeringen av utrustningen är föremål för EU-direktivet om elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Orsaken
till att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och batterier ska separeras från annat avfall är för att minimera
potentiella miljöeffekter på människors hälsa p.g.a. farliga ämnen som kan finnas.

Minskning av farliga ämnen
Den här enheten överensstämmer med EU-förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning
av kemikalier (REACH) (Europaparlamentets och rådets förordning nr 1907/2006/EG) och EU-direktivet om begränsning
av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS) (Europaparlamentets och rådets
direktiv 2011/65/EU).

Försäkran om överensstämmelse

De högsta rapporterade SAR-värdena under CE-direktivet för telefonen visas i listan nedan:
Huvud SAR: 0,534 W/kg
Kropp SAR: 1,510 W/kg

Bullitt Mobile Ltd försäkrar härmed att radioutrustningstypen Ektra uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU. Den
fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbadress:
www.kodakphones.com/support.

13.6

Rättsligt erkännande

Spektrum och kraft

Spektrum

Kraft

GSM 900

28,87 dBm

GSM 1800

27,81 dBm

WCDMA B1

24,39 dBm

WCDMA B8

20,49 dBm

FDD-LTE B1

23,3 dBm

FDD-LTE B3

21,3 dBm

FDD-LTE B7

16,62 dBm

FDD-LTE B20

19,37 dBm

WI-FI 2.4 G

15,28 dBm

WI-FI 5G

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

BT 2.0

7,44 dBm

BT 4.1

2,75 dBm

NFC

-12.38dBuA/m

13.7

Android, Google, Google Play, Google Play-logotypen och övriga varumärken är varumärken som tillhör Google Inc.

EU:s efterlevnadsförklaring

Denna enhet får endast användas inomhus och inom frekvensintervallet 5 150 till 5 350 MHz.
Begränsningar i:
Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjeckien (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grekland (EL), Spanien
(ES), Frankrike (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU),
Malta (MT), Nederländerna (NL), Österrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slovenien (SI), Slovakien (SK),
Finland (FI), Sverige (SE), Storbritannien (UK), Schweiz (CH), Norge (NO), Island (IS), Liechtenstein (LI) och Turkiet (TR).

Information om deponering och återvinning
Den här symbolen på utrustningen (och medföljande batterier) anger att de inte ska kasseras som normalt
hushållsavfall. Kassera inte utrustningen eller batteier som osorterat kommunalt avfall. Utrustningen (och
batterier) ska överlämnas till en certifierad insamlingspunkt för återvinning eller korrekt deponering av
uttjänade produkter.
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Försäkran om överensstämmelse

Tillverkare:
Namn: Bullitt Group
Adress: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Storbritannien
Radioutrustning:
Modell: EKTRA
Beskrivning: Smartphone
Marknadsföringsnamn: KODAK EKTRA Smartphone
Radiorelaterad programvaruversion: LTE_S0105121. 1
Tillbehör och komponenter som ingår: Adapter, USB-kabel, hörlurar

Vi, Bullitt Group, försäkrar under eget ansvar att produkten ovan uppfyller kraven i relevanta delar av unionens
harmoniseringslagstiftning:
Radiodirektivet (2014/53/EG), RoHS-direktivet (2011/65/EG)
Följande harmoniserade standarder och/eller andra relevanta standarder har tillämpats:
1. Hälsa och säkerhet (artikel 3.1(a) i radiodirektivet)
SS-EN 62311:2008, SS-EN 62479:2010
SS-EN 50360:2001/A1:2012, SS-EN 62209-1:2006
SS-EN 50566:2013/AC:2014, SS-EN 62209-2:2010
SS-EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
SS-EN 50332-1:2013, SS-EN 50332-2:2013
2. Elektromagnetisk kompatibilitet (artikel 3.1 (b) i radiodirektivet)
Utkast till ETSI EN 301 489-1 V2.1.0, utkast till ETSI EN 301 489-3 V2.1.0
Utkast till ETSI EN 301 489-17 V3.1.0
Kommissionens utkast till ETSI EN 301 489-52 V1.1.1_0.0.5
SS-EN 55032:2012/AC:2013 klass B, SS-EN 55032:2015 klass B
SS-EN 55024:2010
SS-EN 61000-3-2:2014 klass A, SS-EN 61000-3-3:2013
3. Radiospektrumanvändning (artikel 3.2 i radiodirektivet)
ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.1
ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
Utkast till ETSI EN 300 440 V2.1.0
Utkast till ETSI EN 300 330 V2.1.0
Slutgiltigt utkast till ETSI EN 300 328 V2.1.0
Kommissionens utkast till ETSI EN 301 893 V2.0.0_v0.0.9
Kommissionens utkast till ETSI EN 301 511 V12.5.1_12.1.6
4. RoHS-direktivet (2011/65/EG)
SS-EN 50581:2012
Det anmälda organet (namn: CETECOM ICT SERVICES GMBH, ID: 0682) utförde bedömningen av överensstämmelse
enligt bilaga III till radiodirektivet och utfärdade i EU-typkontrollintyget (ref.nr: T817663D-01-TEC).
Undertecknat för och på uppdrag av: Bullitt Group
Plats: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Storbritannien, Datum: 2 november 2016
Namn: Wayne Huang, Befattning: Direktör för ODM Management, underskrift:

Tillverkad åt och distribuerad av Bullitt Mobile Ltd. under licens från Eastman Kodak Company.
Varumärket Kodak och Ektra, Kodak-logotypen och varumärkets design används under licens från Eastman Kodak.
Tillverkad i Kina.
© 2016 Bullitt Mobile Ltd. | www.kodakphones.com
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Tillverkarens kontaktuppgifter: Bullitt Mobile Ltd: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR
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