
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 

CZ 

Pro modely: 

DG700, F2, F3 (Pro), F5, Y100 
(Pro), Y100 PLUS, Y100X, 

Y200, X3, X5 (Pro), X6 (Pro) 

Instalace SIM karty a baterie 
 
1. Sejměte zadní kryt telefonu. 

2. SIM kartu vložte podle ilustrace na 
telefonu. 

3. Vložte baterii tak, aby se její kontakty 
dotýkaly  kontaktů na telefonu. V některých 
případech je nutné z baterie sejmout fólii. 

Zapnutí 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Držte tlačítko napájení, dokud se obrazovka 

nezapne. 

Odemčení a uzamčení displeje 

Odemčení – krátce stiskněte tlačítko pro 
zapnutí a táhněte zámeček po displeji. 

 

 

 

 

 

Uzamčení – kdykoliv stiskněte tlačítko 
napájení a telefon se přepne do režimu 
spánku. 

Ovládací tlačítka telefonu 

 Menu : rychlé nastavení 

 Domů : přístup na plochu 

 Zpět : předchozí obrazovka 

Přístup na plochu 
Stiskněte klávesu 
 

Procházení plochy 
Přejeďte prstem po obrazovce. 
 

Desktop Widgets 
Widgets jsou zástupci pro přístup k 
aplikaci, kterou můžete použít přímo z 
pracovní plochy, např.: zástupce pro 
počasí na plochu Vám umožní kdykoliv 
rychle získat informaci o aktuálním 
počasí. 
 
Nabídka aplikací 
Do nabídky aplikací můžete vstoupit 
stisknutím        . Po zobrazení plochy 
stiskněte tlačítko        
 
Zobrazení notifikace 
Jedním prstem přejeďte směrem dolů z 
notifikačního panelu. 

Nastavení telefonu 
 

1. Stiskněte        pro vstup do seznamu 
aplikací. 
 
2. Stiskněte        pro vstup do systémového 
nastavení. 
 
Vytáčení 
Stiskněte pro vyhledání kontaktu:  

 
Následně stiskněte      pro vytočení. 
 
Pro smazání stiskněte  
 
Ukončení hovoru 
Pro ukončení hovoru stiskněte 
 
Příchozí hovor 
Pro příjem přejeďte na 
 

Posílání zpráv 
 
 

1.      pro vstup do nabídky zpráv 
 
2.      pro vytvoření nové zprávy 
 
3.      pro přidání kontaktu 
 
4.      pro vložení přílohy 
 
5.         pro odeslání zprávy 

 
 
 
 
 
 
Tiskové chyby vyhrazeny. Vzhled a 
rozmístění ovládacích prvků se může lišit v 
závislosti na konkrétním modelu a verzi 
systému. 

Prohlášení o shodě 
 
Společnost SEYMOORE Trade s.r.o. tímto 
prohlašuje, že všechna zařízení DG700, F2, 
F3 (Pro), F5, Y100 (Pro), Y100 PLUS, Y100X, 
Y200, X3, X5 (Pro), X6 (Pro) 
 jsou ve shodě se základními požadavky a 
dalšími příslušnými ustanoveními Směrnice 
1999/5/ES.  
 
Záruční lhůta na produkt je 24 měsíců, 
pokud není stanovena jinak.  
Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu 
docs.wittytrade.com 
 
Dovozce produktů Doogee do ČR a SR: 
SEYMOORE Trade s.r.o. 
 
 

Likvidace výrobku 
 
Toto označení na produktu, 
příslušenství nebo 
v dokumentaci značí, že produkt 
a elektronická příslušenství 
(např. nabíječka, sluchátka, 
kabel USB) by neměly být 
likvidovány s běžným domácím 
odpadem.  
 
Toto zařízení lze používat v následujících 

zemích: 
* Pro venkovní použití je možné WiFI využívat 
pouze v pásmu 2400-2454 MHz. 
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