
Za íname 
akujeme, e ste sa rozhodli pre smartphony od spolo nosti DOOGEE. Ak chcete 

telefón udr iava  v najlep om prevádzkovom stave, pred pou itím si pozorne 
pre ítajte tento návod na obsluhu. 

Prenos súborov 
• Prenos súborov po íta  - telefón 
Po pripojení k po íta u prostredníctvom USB sa telefón za ne automaticky 
nabíja . 
1. Potiahnite panel oznámenia nadol a uknite na mo nos  Nabíja  toto zariadenie 
cez USB. 
2. Vyberte mo nos  Prenies súbory. 
3. Po íta  zariadenie rozpozná ako vymenite n  disk. Otvorte zobrazenú zlo ku v 
po íta i a preneste súbory z telefónu do po íta a alebo naopak. 
 
Pou i  USB na 
◉  Nabitie zariadenia 

 Iba nabíjanie zariadení 

  Prenos súborov 
 Prenos súborov do iného zariadenia 

  Prenos fotografií (PTP) 
 Prenos fotografií alebo súborov, ak nie je podporovan  protokol MTP (PTP) 

  Pou ívanie zariadenia ako MIDI 
 Pou i  zariadenia ako MIDI 

                                                                         ZRU I  

Tla idlá a asti 
Telefón sa skladá z mnoh ch astí: fotoaparát, blesk, slúchadlo, konektor USB, 
tla idlo hlasitosti, tla idlo napájania at . Podrobnej ie informácie o pou ívaní 
nájdete v diagrame ni ie. 

Tla idlá Pokyny

1. Tla idlo pre 
zv enie / 
zní enie hlasitosti

Stla ením horného tla idla hlasitos  
zv ite, stla ením dolného tla idla 
hlasitos  zní ite.

2. Tla idlo 
napájania

Stla enie: zamknutie alebo prebudení 
obrazovky. 
Stla enie a podr anie na 2 sekundy: 
zapnutie / vypnutie telefónu.

Zamknutie a odomknutie obrazovky 
• Zamknutie obrazovky 
Stla ením tla idla napájania zamknete obrazovku. Obrazovka sa automaticky 
zamkne, ke  sa chví u nepou íva. 
• Odblokovanie obrazovky 
1. Stla ením tla idla napájania zapnete obrazovku. 
2. Obrazovku odomknete potiahnutím nahor od spodného okraja obrazovky. 

• Zmena zámku obrazovky 
1. Na domácej obrazovke vyberte polo ku Nastavenia> Zabezpe enie> Zámok 
obrazovky. 
2. Vyberte spôsob zamknutie obrazovky. 

  

3. Slúchadlo Na reprodukciu zvuku druhej strany pri 
hovore.

4. P ední 
fotoaparát

Pro snímání fotografie selfie nebo 
objekt  p ed obrazovkou telefonu.

5. Rozhranie 
náhlavnej súpravy

Pre pripojenie slúchadiel pre po úvanie 
hudby, rádia at .

6. Tla idlo Spä Návrat na predchádzajúcu stránku.

7. Tla ítko 
Nabídka

P epnutí na nedávno pou ité aplikace.

8. Tla idlo Domov Stla enie: návrat na domovskú 
obrazovku z ktoréhoko vek rozhrania.

9. Rozhranie USB Na pripojenie nabíja ky alebo USB kábla 
na prenos dát.

10. Zadn  
fotoaparát

Pre snímanie fotografií.

11. Baterka 
(Blesk)

Pomôcka fotoaparátu pri snímaní 
fotografií v zhor en ch sveteln ch 
podmienkach.

12. Reproduktor inn  pri zvonení telefónu, prehrávanie 
hudby alebo hands-free telefonovanie.

13. Mikrofón Na zv raznenie zvukov alebo ich 
záznam.

Panel oznámenia 
Ikony oznámenia na stavovom riadku oznamujú príchod nov ch správ, udalosti v 
kalendári, budík at . Mô ete zapnú  dátové pripojenie, WLAN, Bluetooth a pod. 

Telefonovanie 
• Priame uskuto nenie hovoru 
1. Na úvodnej obrazovke kliknite na ikonu telefónu, aby sa zobrazila 
klávesnice na vytá anie. 
2. ukaním na tla idlá ísel zadajte telefónne íslo a kliknite na ikonu     pre 
uskuto nenie hovoru. 

• Volanie z kontaktov 
Na domovskej obrazovke kliknite na Kontakty, vyberte po adovanú osobu a uknite 
na telefónne íslo pre uskuto nenie hovoru. 

• Volanie z denníka hovorov 

Na domovskej obrazovke kliknite na mo nosti Telefón>    a v protokole hovorov 
kliknutím na po adovan  hovor pre uskuto nenie hovoru. 

Poznámka: 
Ak ste do telefónu vlo ili dve karty SIM, v rozhraní vytá anie budú dve ikony 
hovoru. Ak chcete uskuto ni  hovor, vyberte kartu SIM 1 alebo SIM 2. 

Odmietnutie hovoru odoslaním správy o zaneprázdnenosti 
Ak nemô ete prija  prichádzajúci hovor, mô ete ho odmietnu  odoslaním správy o 
zaneprázdnenosti. 
1. V rozhraní prichádzajúceho hovoru potiahnite ikonu správy nahor, aby sa 
zobrazili získané systémové správy o zaneprázdnenosti. 
2. Kliknite na jednu z nich ju odo lite a hovor bude odmietnut . 

Pridanie kontaktu 

Ikony Popisy Ikony Popisy

Batéria Mobilná data

Wi-Fi Bluetooth

Re im Letadlo Baterka

Poloha Automatické otá anie

Neru i Ochrana zraku
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1. Na ploche prejdite do Kontaktov, stla te ikonu  a vyberte umiestnenie 
ulo enia. 
2. Vypl te informácie o novom kontakte a ulo te. 

Správy 
• Odoslanie novej správy 
Prejdite na polo ku Správy> kliknite na ikonu +> napí te text a telefónne íslo 
príjemcu> odo lite. 

• Prijatie novej správy 

Pri prijatí novej správy sa na paneli oznámení zobrazí ikona, aby vás upozornila. 
Posu te stavov  riadok nadol a kliknutím na oznámenia ho pre ítajte. Prípadne 
prejdite do polo ky Správy a pre ítajte si správu priamo. 

• Úprava SMS a MMS správ 

1. Novú SMS správu mô ete vytvori  vystrihnutím alebo kopírovaním textu. 

Krok: 
Podr te textové pole> vyberte kopírovanie alebo vybratie> stla te a podr te 
prázdne miesto na písanie v novej správe> vyberte mo nos  vlo i . 

Poznámka: 
Vybran  obsah je zv raznen  zelenou. 

2. MMS správa mô e obsahova  video, obrázok, zvuk at . 

Krok: 
Prejdite do rozhrania na písanie novej správy> kliknite na polo ku Prilo > vyberte 
mo nos  Obrázky, Videá, Zvuk alebo Prezentácia> vyberte príslu n  súbor> napí te 
text a telefónne íslo príjemcu> odo lite. 

Prehliada  
• Otev ení prohlí e e 
1. Na úvodnej obrazovke kliknite na Prehliada . 
2. Kliknite na pole zadávania v hornej asti obrazovky a zadajte adresu webu. 

3. Kliknite na ikonu    

• Mo nosti prehliada a 

Pri prezeraní webovej stránky mô ete jej al ie asti zobrazi  posunutím 
obrazovky. 

- Kliknite na ikonu ( ) a v berom mo nosti Ulo i  do zálo iek ulo íte aktuálnu 
webovú stránku ako zálo ku. 

- Kliknite na ikonu ( ) a v berom mo nosti Zálo ky / História otvoríte ulo ené 
zálo ky alebo prezerané stránky. 

- Kliknite na ikonu ( ) a v berom mo nosti Zdie a  stránku ju mô ete zdie a  s 
al ími u mi. 

• Nastavenie prehliada a 
V rozhraní prehliada a kliknite na ikonu ( ) a v berom mo nosti Nastavenie 
vykonajte príslu né nastavenia. 

Poznámka: 
Pre pripojenie na internet musíte ma  mobilné dáta alebo pripojenie k sieti Wi-Fi. 

Vychutnajte si hudbu 
V aka prehráva u hudby mô ete po úva  hudbu ulo enú v telefóne. 
Po skopírovaní hudobn ch súborov do telefónu hudobn  prehráva  vyh adá súbory 
v zariadení a vytvorí katalóg hudby. 

S ahovanie aplikácií z obchodu Play 
Kroky pre stiahnutie aplikácie z obchodu Play: 
Prejdite do ponuky Obchod Play> prihlásení ú tu Google> vyh adajte aplikáciu a 
stiahnite ju. 

Správa aplikácií 

Prejdite do ponuky Nastavenia> Aplikácie. uknutím na aplikáciu zobrazi  
informácie. Mô ete ju tie  násilne zatvori  alebo odin talova . 

Údr ba a bezpe nos  
Pre zaistenie bezpe ného pou ívania telefónu si pozorne pre ítajte tieto 
bezpe nostné informácie. 

1.   V blízkosti detí 
Bu te ve mi opatrní, pokia  ide o deti a telefón. Mobiln  telefón sa skladá z 
nieko k ch odpojite n ch astí. Po itie mal ch astí mô e spôsobi  zadusenie. 

2.   Po kodenie sluchu 
Dlhodob  po úvanie pri ve mi vysokej hlasitosti mô e po kodi  sluch. Pri po úvaní 
hudby alebo hovoru zní te hlasitos  na najni iu mo nú úrove . 

3.   Nebezpe enstvo po iaru 

Telefón nenechávajte pri zdrojoch tepla ako radiátory alebo sporáky. Telefón 
nenabíjajte v blízkosti hor av ch materiálov, preto e hrozí riziko po iaru. 

4.   Na erpacej stanici 
Telefón nepou ívajte na erpacej stanici. Ak sa pohybujete v blízkosti pohonn ch 
látok, chemikálií alebo v bu nín, urobíte najlep ie, ak telefón v dy vypnete. 

5.   Kontakt s tekutinou 
Nevystavujte telefónny konektor slúchadiel alebo usb konektor kvapaline, 
nedot kajte sa mokr mi rukami, preto e po kodenie spôsobené vodou mô e by  
neopravite né. Na dosiahnutie krytie telefónu je potrebné zabezpe i , aby 
v etky krytky boli dôkladne zastr ené vo zdierkach. 

6.   Neni te batériu a nabíja ku 
Nikdy nepou ívajte po kodenú batériu alebo nabíja ku. 
Zaistite, aby batéria nebola v blízkosti magnetick ch objektov, preto e mô u 
skratova  batériu a natrvalo ju zni i . V zásade by ste batériu nemali vystavova  
ve mi vysok m alebo ve mi nízkym teplotám (menej ako 0 ° C alebo viac ako 45 ° 
C). Teplotné rozdiely mô u zni ova  ivotnos . 

7.   Otrasy a nárazy 
Chrá te svoj telefón pred nárazom. Niektoré asti telefónu sú vyrobené zo skla a 
mô u sa rozbi , ak telefón spadne alebo je vystaven  silnému nárazu. 
Nevystavujte telefón pádu nad 1,21 metra. Nedot kajte sa obrazovky ostr mi 
predmetmi. 

8.   Údr ba 
Telefón nerozoberajte, preto e hrozí riziko úrazu elektrick m prúdom. Ak chcete 
telefón vy isti , pou ite suchú tkaninu (nepou ívajte rozpú adlá ako benzén 
alebo alkohol). 

9.   Teplota 
Telefón nepou ívajte v prostredí s ve mi vysokou alebo ve mi nízkou teplotou. 
Mobiln  telefón nevystavujte priamemu slnku alebo úplne mokrému prostrediu. 
Vhodná teplota pre telefón je -0 ° C a  45 ° C. 

10. Prach 

Telefón nesmie prís  do kontaktu s kovov mi asticami (kovové hobliny a pod.) 

Varovanie
Podporované sú iba karty Nano SIM alebo TF.
Neupravujte SIM karty.

                            Vyhlásenie o zhode.

Týmto IRD Distribuce, s.r.o. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia Doogee S59 Pro je v súlade
so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie o zhode je k dispozícii u dovozcu spoločnosti
IRD Distribuce, s.r.o.
Adresa dovozca IRD Distribuce, s.r.o., nám. Jiřího z Poděbrad 1658/11, Praha 3
K nahliadnutiu tiež na www.irddistribuce.cz/dokumenty

Android je ochranná známka spoločnosti Google LLC.
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Prehľad

01: Tlačidlo diaľkomeru
02: Nastaviteľné tlačidlo
03. TF / SIM slot
04: Predná kamera
05: Slúchadlo
06: Diaľkomer
07: Notifikačný dióda

Prehľad

batérie
Telefón obsahuje vstavanú batériu.
Stav batérie môžete sledovať pomocou ikony
zobrazené v pravom hornom rohu obrazovky.

Používajte iba batérie schválené spoločnosťou DOOGEE
špeciálne určené pre váš telefón. nekompatibilné batérie
môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie telefónu.
Nikdy nepokladajte batérie ani telefón na vykurovacie 
zariadenia, ako sú mikrovlnné rúry, sporáky alebo radiátory,
ani do nich. Batérie môžu pri prehriatí explodovať.

•

•

Varovanie

inštalácia kariet

Môžete inštalovať na dve Nano SIM karty alebo
Nano SIM karty a TF karty.
Ako vložiť SIM kartu:
1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
2. Pomocou kolíka karty SIM odomknite priehradku
     karty SIM vložením do príslušného slotu.
3. Vložte kartu Nano SIM alebo kartu TF do priehradky
     na kartu SIM.
4. Vložte priehradku na SIM kartu a zaistite ju na mieste

pozor:
Tým je podporovaná len karta Nano SIM alebo TF
prístroj. Neupravujte ani nemeňte svoju SIM kartu.

08: Hlasitosť +
09: Hlasitosť -
10: Zapínací tlačidlo
11: Snímač odtlačkov prstov
12: Mikrofón
13: Type-C USB
14: Mikrofón
 

15: Širokouhlý objektív
16: Makro objektív
17: Hlavné objektív
18: Portrétne objektív
19: Vetracie otvor
20: Blesk

Nano SIM1 Card

Nano SIM2 Card / TF Card

vstavaná
batéria
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