
 

S40 
Köszönjük, hogy DOOGEE terméket választott



 

 



Első lépések 

Köszönjük, hogy DOOGEE okostelefont választott. A telefon 

kiváló állapotának megőrzése érdekében kérjük, használat 

előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet. 

Adat átvitel 

 PC-telefon fájlátvitel 

Amint csatlakoztatja a telefont PC-hez USB kábelen keresztül, a 

PC automatikusan tölteni kezdi a mobiltelefont. 

1. Húzza le az értesítés panelt és koppintson az „USB 

charging this device (Eszköz töltése)” feliratra; 

2. Válassza a „Transfer files (Fájlátvitel)” opciót; 

3. Az eszközt felismeri a számítógép, mint eltávolítható 

eszközt. Nyissa meg a számítógépen megjelent mappát és 

másolja át a fájlokat a telefonról a PC-re, vagy fordítva. 

 

 

A készülék töltése 
Csak töltse a készüléket 

Fájlok átvitele 
Fájlokat visz át más eszközökre 

Fotók átvitele (PTP) 
Fotók vagy fájlok átvitele, ha az 
MTP nem támogatott (PTP) 

Készülék használata MIDI-ként 
Eszköz használata MIDI 
bemenethez 
 

Mégse 

USB használata a következő célra: 
 



Gombok és alkatrészek 

A telefon sok alkatrészből áll, kamera, vaku, hangszóró, 

USB csatlakozó, hangerő gomb, bekapcsoló gomb stb., az 

alábbi ábra további segítséget nyújt a használatukkal 

kapcsolatban. 

Gomb Utasítás 

1. Hangerő fel/le gomb 
A hangerő növeléséhez nyomja meg a felső gombot, 
a csökkentéshez pedig az alsót. 

2. Bekapcsoló gomb 
Nyomás: a képernyő zárolása, felébresztése. 
Nyomva tartás 2 másodpercig: a telefon 
be/kikapcsolása. 

3. Hangszóró Hogy hallja a másik fél hangját telefonálás közben.  

4. Előlapi kamera 
Szelfizéshez, vagy olyan tárgy fotózásához, amely 
szembe van a telefon képernyőjével. 

5. Fejhallgató csatlakozó 
Fülhallgató csatlakoztatásához, zene-/rádió 
hallgatáshoz stb. 

6. Vissza gomb Visszatérés az előző képernyőre. 

7. Menü gomb Váltás a nemrég használt alkalmazások között. 

8. Kezdőképernyő gomb 
Nyomás: Visszatérés a kezdőképernyőhöz 
bárhonnan. 

9. USB csatlakozó 
Töltő, vagy USB kábel csatlakoztatásához, 
fájlátvitelhez. 

10. Hátsó kamera Fotózáshoz. 

11. Vaku 
Segít a kamerának a fotózásban alacsony fényű 
környezetben. 

12. Hangszóró 
Akkor működik, amikor a telefon cseng, zenét 
játszik, vagy ki van hangosítva. 

13. Mikrofon Felerősíti a hangokat, vagy rögzíti azokat. 

 



Képernyő zárolása és feloldása 
 A képernyő zárolása 

A képernyő zárolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot. Ha 
egy darabig nem használja azt, a képernyő automatikusan is 
lezárul. 

 A képernyő feloldása 
1. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot. 
2. Húzza az ujját a képernyőn lentről felfelé, hogy feloldja a képernyőt. 

 A képernyőzár megváltoztatása 
1. A kezdőképernyőn válassza a 
„Settings (Beállítások)” > „Security 
(Biztonság)” > „Screen lock 
(Képernyő zárolása)” opciót. 

2.Válassza ki a képernyőzár módot. 

Értesítés panel  

Az állapotsávban értesítési ikonok jelzik az új üzenetek érkezését, 

naptár eseményeket, ébresztő stb. Bekapcsolhatja az adatkapcsolatot, 

a WLAN-t, Bluetooth-t és így tovább. 

Ikon Leírás Ikon Leírás 

 

Akkumulátor 
 

Mobiladat 

 
Wi-Fi 

 
Bluetooth 

 
Repülőgép mód 

 
Lámpa 

 
Hely 

 

Automatikus 
elforgatás 

 
Ne zavarj 

 
Szemkímélés 



Háttérkép megváltoztatása   

Három módszer a háttérkép személyre szabására: 

1. Érintse meg és tartsa nyomva a képernyő egy üres részét, majd 
válassza a „Wallpaper (Háttérkép)” opciót. 

2. Használja a „Settings (Beállítások)” > „Display (Képernyő)” > 
„Wallpaper (Háttérkép)” > kép kiválasztása > „Apply (Alkalmaz)” 
eljárást. 

3. „Gallery (Galéria)” > Válasszon egy fotót > „Set picture as (Állítsa be 
a képet, mint)” > „Wallpaper (Háttérkép)”. 

Hívás indítása   

 Hívás indítása közvetlenül 

1. A tárcsázó billentyűzet megjelenítéséhez a kezdőképernyőn érintse 
meg a „Phone (Telefon)” ikont. 

2. Adja meg a telefonszámot a szám gombok érintésével, majd a hívás 
indításához használja a       ikont. 

 Hívás indítása a Névjegyek applikációból 

A kezdőképernyőn érintse meg a „Contacts (Névjegyek)” ikont és 
válassza ki, hogy kit szeretne hívni, majd a hívás indításához 
koppintson a telefonszámra. 

 Hívás indítása a hívásnaplóból 

A kezdőképernyőn érintse meg a „Phone (Telefon)” > „     ” ikont, 
válasszon egy hívást a hívásnaplóból, és a hívás indításához érintse azt 
meg. 

Megjegyzés: 

Ha két SIM kártya van a telefonban, akkor két hívás ikon lesz a tárcsázó felületen. A hívás 

indításához válasszon SIM 1 és SIM 2 közül. 



Hívás elutasítása elfoglalt üzenet küldésével   

Amikor nem alkalmas az időpont egy hívás fogadására, az elutasítással 
egy időben küldhet egy elfoglalt üzenetet. 

1. A rendszeren elérhető elfoglalt üzenetek megjelenítéséhez a 
bejövő hívás képernyőn húzza fel az üzenet ikont. 

2. A hívás elutasításához és az üzenet küldéséhez koppintson rá az 
egyikre. 

Névjegy hozzáadása    

1. A kezdőképernyőn indítsa el a „Contacts (Névjgyek)” applikációt, 
érintse meg az „     ” ikont és válassza ki, hogy hol legyen tárolva a 
névjegy. 

2. Töltse ki az új névjegyet és mentse el. 

Üzenetek   

 Új üzenet küldése 

Indítsa el a „Messaging” applikációt > kattintson a „+” ikonora > 
gépelje be az üzenetet és a címzett telefonszámát > küldje el. 

 Új üzenet fogadása 

Ha új üzenet érkezik, akkor erről egy ikon fogja értesíteni az értesítés 
sávon. Húzza le az állapotsávot, hogy rákoppinthasson az üzenetre 
és elolvashassa azt, vagy indítsa el a „Messaging (Üzenetek)” 
applikációt és olvassa el közvetlenül onnan az új üzenetet. 



 SMS és MMS szerkesztése 
1. Új SMS-t hozhat létre szöveg kivágásával, illetve másolásával is. 
Lépés: 
Érintse meg és tartsa nyomva a szövegmezőt > válassza a másolást, 
vagy a kivágást > érintse meg és tartsa nyomva az új üzenet egy üres 
részét > válassza a beillesztést. 

Megjegyzés: 
A kiválasztott tartalom zölddel van kiemelve. 

2. Egy MMS tartalmazhat videót, képet, hangot stb. 

Lépés: 
Lépjen be az új üzenet beviteli felületre > koppintson az „Attach 
(Csatolás)” gombra > válassza ki, hogy a képet, videót, hangot, vagy 
diavetítést szeretne csatolni > válassza ki a vonatkozó fájlt > gépelje be 
az üzenet szövegét és a címzett telefonszámát > küldje el. 

Böngésző   

 A böngésző megnyitása 
1. A kezdőképernyőn érintse meg a „Browser (Böngésző)” ikont. 
2. A weboldal címének megadásához érintse meg a képernyő tetején 

található beviteli mezőt. 
3. Koppintson a „      ” ikonra. 

 

 Böngésző opciók 

Egy weboldal böngészésekor húzza az ujját a képernyőn a görgetéshez, 
hogy láthassa a weboldal többi részét is. 

- Ahhoz hogy a jelenlegi weboldalt elmentse a könyvjelzők közé, 
érintse meg az (   ) ikont és válassza a „Save to bookmarks (Mentés a 
könyvjelzők közé)” opciót. 
- Ahhoz, hogy megnyissa a mentett könyvjelzők és a megtekintett 
oldalak listáját, érintse meg az (   ) ikont és válassza a 
„Bookmarks/History (Könyvjelzők/Előzmények)” opciót. 
- Ahhoz, hogy megossza  
a weboldalt másokkal, érintse meg az (   ) ikont és válassza a „Share 
page (Oldal megosztása)” opciót. 



 Böngésző beállítások 
A böngésző felületen érintse meg a ( ) ikont, válassza a „Settings 
(Beállítások)” opciót és eszközöljön beállításokat a jelzéseknek 
megfelelően. 

Megjegyzés: 
Az Internethez csak akkor férhet hozzá, ha van mobiladat, vagy Wi-Fi 
kapcsolata. 

Élvezze a zenét 

Egy zenelejátszóval meghallgathatja a telefonjára mentett zenéket. 
Ha zenefájlokat másol a telefonjára, akkor a zenelejátszó megkeresi a 
fájlokat és katalógust készít a zenéiről. 

Töltsön le applikációkat a Play Store-ból 

Applikáció letöltése a Play Store-ból: 
Indítsa el a „Play Store” applikációt > jelentkezzen be Google fiókkal > 
keresse meg az applikációt és töltse le. 

Applikációk kezelése 

Lépjen be a „Settings (Beállítások)” > „Apps (Applikációk)” felületre. Érintse 
meg bármelyik applikációt, hogy információt láthasson róla, valamint 
kényszerítheti az applikációt, hogy álljon le, illetve el is távolíthatja azt. 

Egyedi gomb funkció 

1.Lépjen a „Settings (Beállítások)” > „Custom Key Function (Egyedi gomb 

funkció)” felületre > nyissa meg a „Custom Key Function Switch (Egyedi 

gomb funkció csere)” felületet > válasszon az SOS mód/Játék mód/Egyedi 

mód opciók közül. 

2. A funkció aktiválásához tartsa lenyomva 5 másodpercig az egyedi gombot. 



Karbantartás és biztonság  

Kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat, hogy 
biztonságosan használhassa a telefonját: 

1.     Gyerekek közelében 

Kérjük, nagyon figyeljen oda a gyerekekre és a telefonjára. A 
mobiltelefonnak több leválasztható alkatrésze van, amelyek lenyelése 
fulladást okozhat. 

2.       Halláskárosodás 

A hosszú ideig tartó, nagyon magas hangerővel történő használat 
károsíthatja a hallást. Kérjük, hogy zenehallgatás, illetve telefonálás 
közben a lehető legalacsonyabb hangerőt állítsa be. 

3.      Benzinkúton 

Benzinkúton ne használja a telefonját. Ami azt illeti, az a legjobb, ha 
mindig kikapcsolja a telefonját üzemanyagok, vegyszerek, illetve 
robbanószerek közelében. 

4.        Ne semmisítse meg az akkumulátort és a töltőt 

Soha ne használjon sérült akkumulátort vagy töltőt. Tartsa távol az 
akkumulátort mágneses tárgyaktól, mivel azok rövidzárt okozhatnak az 
akkumulátorban és ez javíthatatlanul tönkre teszi azt. Általános 
szabályként az akkumulátort nem szabad kitenni nagyon magas, vagy 
túl alacsony hőmérsékletnek (0 °C alatt, vagy 45 °C felett). A 
hőmérsékletingadozás csökkentheti az élettartamot. 

5.       Karbantartás 

Ne próbálja meg szétszerelni a telefont, mivel áramütés veszélye áll 
fenn. Ha tisztítani szeretné a kézikészüléket, kérjük, használjon egy 
száraz rongyot (ne használjon oldószert, például benzint, vagy 
alkoholt). 
  



Figyelem 

Annak érdekében, hogy okostelefonja kibírja a vízbemerítést, 
győződjön meg a következőről:  

- Az USB gumi dugasza be van dugva 

  



 

Készülék   Töltő 

USB kábel   Gyors üzembehelyezési útmutató 

Az készülékhez mellékelt tartozékok és képeik régiónként eltérők 
lehetnek. 

  

A csomag tartalma  
HU 



 

Az eszköz bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 

néhány másodpercig.  

Az eszköz elrendezése 

3,5 mm fejhallgató jack csatlakozó 

Elülső kamera Érzékelő 
Hangszóró 

SIM/Micro SD 

SOS 
Bekapcsoló gomb 

Mikrofon 

Hangerő - 

Hangerő + 

USB fejhallgató csatlakozó 



  

Az eszköz elrendezése 

Dupla hátsó kamera 

Ujjlenyomat 

Hátsó vaku 

Hangszóró 

Tartozékok 

 Töltő USB kábel SIM kártya tű 



 

 

Két Nano-SIM kártya, vagy egy Nano-SIM és egy Micro SD kártya 
helyezhető be.  

Figyelem 

Az eszköz csak Nano SIM kártyát és MicroSD kártyát támogat. Ne változtassa meg a 
SIM kártyáját. 

Ne fröcsköljön vizet a telefonra, ha a SIM kártya foglalat, a fejhallgató jack 
csatlakozó, vagy az USB nyílás nyitva van. 

 Az eszköz első használata előtt fel kell tölteni az akkumulátort. 

 Az akkumulátor állapotát a képernyő jobb-felső sarkában jelzett 
ikonon követheti nyomon.  

  

A kártya helyes behelyezése 

SIM kártya behelyezése: 
1. Győződjön meg róla, hogy az eszköz ki van kapcsolva. 
2. A SIM kártya behelyezése előtt nyissa ki a vízálló dugót, majd utána zárja 

vissza. 
3. Nyissa ki a SIM kártya tálcát úgy, hogy a SIM kártya tűt benyomja a megfelelő 

nyílásba. 
4. Helyezze a Nano SIM, vagy MicroSD kártyát a SIM kártya tálcába. 
5. Csúsztassa vissza a SIM kártya tálcát, nyomja be, hogy a helyére kattanjon. 

Akkumulátor 

Beépített 
akku 

4650 mAh 



 

Az Android a Google LLC védjegye. 

Biztonsági utasítások 

Áttekintés 

Hátsó kamerák 

Elülső kamera 

Kapcsolat (I/O) 

Egyéb tulajdonságok 

Méretek 

 Csak a DOGEE által jóváhagyott akkumulátorokat szabad használni. A nem 
kompatibilis akkumulátor komoly sérülést vagy a telefon károsodását 
okozhatja. 

 Az akkumulátort, illetve a telefont soha ne tegye fűtőberendezésbe/ 
fűtőberendezésre, mikrohullámú sütőbe, kályhába vagy radiátorra. 
Túlmelegedés esetén az akkumulátor felrobbanhat. 

Alapvető jellemzők 

Kijelző 5,5” FWVGA 
Szín Ásvány fekete/Tűz narancs 
Operációs rendszer AndroidTM 9 Pie 
Processzor MT6739, 4X Cortex-A53 
 maximum 1,5 GHz 
GPU IMG GE8100 
RAM 3 G 
ROM 32 GB 
Akkumulátor 4650 mAh, 5V/2A töltő 

8,0 MP + 5,0 MP. f/2,2, LED vaku 

2G B2/3/5/8 
3G B1/8 
FDD-LTE B1/3/7/8/20 
GPS és érzékelők GPS, G-érzékelő, közelség érzékelő, 
 környezeti fény érzékelő, iránytű, 
 földmágnesség, giroszkóp 
 

5,0 MP. f/2,2, 80°széles szög 

Videó AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, 
 RM, FLV 
Audió Mp3, M4A, AAC, MKA, AMR 
Kép JPEG, BMP, GIF, PNG, stb. 
 

Magasság 158,2 mm Vastagság 79,4 mm 
Szélesség 14,1 mm Súly 238 g 
 


