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Kezdjünk hozzá 

Köszönjük, hogy a Doogee okos telefont választotta. Kérjük, 
használat előtt gondosan olvassa el a tájékoztatót, hogy 
telefonját a legjobban használhassa. 

Fájl átvitel 

Számítógép – telefon adatátvitel 

Ha USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatja a telefont, 
akkor a számítógép automatikus tölteni kezdi. 

1. Húzza le az értesítési panelt és válassza „USB 
töltés ezzel a készülékkel. 

2. Válassza a „Fájlok átvitelét”. 
3. A készüléket a számítógép kivehető lemeznek 

értelmezi. 
Nyissa meg a megjelenő mappát és végezze el a 
fájlok átvitelét a telefonról a számítógépre, vagy 
fordítva. 

 Használja az USB-t 
● Ezen készülék töltésére 
Egyszerűen töltse a készüléket.

◌ Fájlok átvitelére. 
Átviszi a fájlokat egy másik eszközre.

◌ Fényképek átvitelére (PTP) 
Fényképek, vagy fájlok átvitele, 
ha a PDF nem támogatja az NTP-t.

◌ Használja az eszközt MIDI-ként 
Használja ezt az eszközt MIDI-ként.

TÖRLÉS 
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Billentyűk és alkatrészek 

A készülék sok alkatrészt tartalmaz – kamera, vaku, vevő, USB 
csatlakozó, hangerő billentyű, áramkapcsoló – lásd részletesen 
alább. 

Billentyűk   Utasítások 
1. Hangerő fel/le A felső megnyomásával erősíti, 

az alsóval lejjebb veszi a 
hangerőt. 

2. Áramkapcsoló Nyomja meg a képernyő 
lezárásához, vagy 
felébresztéséhez. 

3. Vevő Híváskor a másik fél hangját 
hallja. 

4. Első kamera Szelfik, vagy a képernyővel 
szembeni tárgyak fotózásához. 

5. Headset csatlakozó Fülhallgató csatlakozásához, 
zene vagy rádió hallgatásához 

6. Visszalépés Visszalépés az előző oldalra. 
7. Menü billentyű A nemrég használt alkalmazások 

keresése. 
8. Home billentyű Visszalépés bárhonnan a home 

képernyőre 
9. USB csatlakozás Töltés, vagy USB kábel 

csatlakoztatása, adatátvitelhez. 
10. Hátsó kamera Fényképek készítéséhez 
11. Vaku Rossz fényviszonyok melletti 

felvételek készítéséhez 
12. Hangszóró A telefon csengésekor vagy 

kihango sításkor 
13. Mikrofon Hangfelvétel készítéséhez 
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A kijelző zárása és kioldása 

- A képernyő zárása
Nyomja meg a „Bekapcsolás” billentyűt a képernyő zárásához. A 
képernyő automatikusan kikapcsol, ha egy ideig nincs használatban.
- A képernyő kioldása 

1. Nyomja meg a “Bekapcsolás” billentyűt, - a kijelző 
kivilágosodik. 

2. A képernyő kioldásához simítson lentről felfelé.
- A kijelző zár változtatása 
- 1. Az induló képernyőn válassza a
- “Beállítások” ˃” Biztonság” ˃ “Kijelző zárás” 
- 2. Válassza a kijelző zárási módszert

                              
Biztonság 

Készülékbiztonság 
Kijelző zárás 
Minta 

Az értesítési ikonok új üzenetek beérkezéséről, naptári eseményekről, 
riasztásról stb. tájékoztatnak. Átkapcsolhat Adatkapcsolatra, WLAN-ra, 
Bluetoothra stb. 

Ikono Leírás Ikonok Leírás

Akkumulátor Mobil adatok

Wi-Fi Bluetooth

Repülőgép
mód

Vaku

Hely
Automatikus
forgatás

Ne
zavarjanak Szemvédelem

Értesítési panel 

A kijelző zárása és kioldása

- A képernyő zárása
Nyomja meg a „Bekapcsolás” billentyűt a képernyő zárásához. A
képernyő automatikusan kikapcsol, ha egy ideig nincs használatban.
- A képernyő kioldása

1. Nyomja meg a “Bekapcsolás” billentyűt, - a kijelző
kivilágosodik.

2. A képernyő kioldásához simítson lentről felfelé.
- A kijelző zár változtatása
- 1. Az induló képernyőn válassza a
- “Beállítások” ˃” Biztonság” ˃ “Kijelző zárás”
- 2. Válassza a kijelző zárási módszert

Biztonság
Készülékbiztonság
Kijelző zárás
Minta

Az értesítési ikonok új üzenetek beérkezéséről, naptári eseményekről,
riasztásról stb. tájékoztatnak. Átkapcsolhat Adatkapcsolatra, WLAN-ra,
Bluetoothra stb.

Ikono Leírás Ikonok Leírás 

Akkumulátor Mobil adatok 

Wi-Fi Bluetooth 

Repülőgép 
mód 

Vaku 

Hely 
Automatikus 
forgatás 

Ne 
zavarjanak Szemvédelem 

Értesítési panel
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A személyre szabott háttérkép háromféleképpen állítható be: 
1. Nyomjon meg és tartson lenyomva egy üres helyet 

a kijelzőn, válassza a “Háttérképet”. 
2. Kattintson a “Beállítások ˃  “Kijelző” ˃

“Háttérképre” 
3. “Galéria” ˃  válasszon egy fotót ˃  “Állítsa be a 

képet, mint” ˃  “Háttérkép”

- Közvetlen hívás kezdeményezése 
1. Az induló képernyőn érintse meg a “Telefon” ikont 

a tárcsázási képernyő megjelenítéséhez. 
2. Érintse meg a számgombokat, vigye be a telefonszámot 

és a hívás indításához érintse a telefon ikont.

- Hívás kezdeményezése a Kapcsolatokból 
Az induló képernyőn érintse meg a “Kapcsolatokat”, válassza ki 
a hívni kívánt kapcsolatot, érintse meg és megkezdődik a hívás.

- Hívás kezdeményezése hívásnaplóból 
A Home képernyőn érintse meg a “Telefont” ˃  “az óra szimbólumot”, 
válassza ki a naplóból a hívást, érintse meg a hívás indításához. 

Megjegyzés: 
Ha két SIM kártyát tett a telefonba, akkor két hívás ikon látható  
a tárcsázási kapcsolaton. A hívás kezdeményezéséhez válassza  
a SIM1-t vagy SIM 2-t. 

A háttérkép megváltoztatása 

Hívás kezdeményezése 
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Ha alkalmatlan a bejövő hívás, az elutasításhoz elfoglalt vagyok 
üzenetet küldhet. 

1. A bejövő hívásnál húzza felfelé az üzenet ikont, hogy 
lássa a rendszer foglaltságot jelző üzeneteit. 

2. Válassza valamelyik üzenetet, ezzel a hívás elutasításra 
kerül.

Kapcsolat hozzáadása 

- Küldjön új üzenetet 
Lépjen az Üzenetküldésre” ˃  nyomja meg a “+” ikont ˃  gépelje be a 
szöveget és a fogadó fél telefonszámát ˃  küldje.

- Új üzenet fogadása 
Amikor új üzenet érkezik, egy ikon jelenik meg az értesítési csíkon, 
hogy tájékoztassa Önt. Csúsztassa lefelé az állapotjelzőt, kattintson 
az értesítésre és olvassa el. Vagy menjen be az “Üzenetekbe” és 
olvassa el az új üzenetet. 

1. Lépjen a “Kapcsolatokra”, érintse a  “kapcsolatok ikon“-t 
és válassza ki a kapcsolat helyét 

2. Vigye be az új kapcsolat információt és mentse. 

Üzenetküldés 

Hívás elutasítás Foglalt vagyok üzenettel 
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SMS és MMS szerkesztése
1. Új SMS-t létrehozhat egy szöveg kivágásával és

bemásolásával.
Lépés:
Nyomjon meg és tartson lenyomva egy szövegmezőt ˃
válassza a másolást vagy kivágást ˃ nyomja meg és tartsa
lenyomva az új üzenet gépelés helyét ˃ válassza a 
beillesztést.
Figyelem:
A kiválasztott tartalom zöld háttérben látható.

2. Az MMS tartalma lehet video, kép, hang stb.
Lépés:
Vigye be az új üzenetet ˃ érintse meg a “Csatolást”
˃ válassza ki a képeket, videókat, hangot vagy diákat ˃ írja
be a szöveget és a címzett telefonszámát és ˃ küldje el.

Böngésző 

Nyissa meg a böngészőt 
1. Az induló képernyőn érintse meg a “Böngészőt”
2. Érintse meg a képernyő felső részén a beviteli mezőt és

írja be a webcímet. 

 
3. Érintse meg a 

Böngésző opciók 

Egy weboldal böngészésekor görgetheti a képernyőt, hogy az oldal 
minden részét lássa. 

- Érintse meg a vastag függőleges vonal ikont, válassza 
a könyvjelző mentését, hogy az oldalt könyvjelzőként 
mentse. 

- Érintse meg a vastag függőleges vonal ikont, válassza a 
“Könyvjelzők történetét”, láthatja a megjelölt oldalakat. 

- Érintse meg a vastag függőleges vonal ikont, válassza az 
“Oldal megosztását”, ha másokkal szeretné megosztani. 

ikont. 

 

SMS és MMS szerkesztése 
1. Új SMS-t létrehozhat egy szöveg kivágásával és 

bemásolásával. 
Lépés: 
Nyomjon meg és tartson lenyomva egy szövegmezőt ˃  
válassza a másolást vagy kivágást ˃  nyomja meg és tartsa 
lenyomva az új üzenet gépelés helyét ˃  válassza a 
beillesztést. 
Figyelem: 
A kiválasztott tartalom zöld háttérben látható. 

2. Az MMS tartalma lehet video, kép, hang stb. 
Lépés: 
Vigye be az új üzenetet ˃ érintse meg a “Csatolást” 
˃ válassza ki a képeket, videókat, hangot vagy diákat ˃  írja 
be a szöveget és a címzett telefonszámát és ˃ küldje el. 

Böngésző

Nyissa meg a böngészőt
1. Az induló képernyőn érintse meg a “Böngészőt”
2. Érintse meg a képernyő felső részén a beviteli mezőt és

írja be a webcímet.

3. Érintse meg a

Böngésző opciók

Egy weboldal böngészésekor görgetheti a képernyőt, hogy az oldal 
minden részét lássa.

- Érintse meg a vastag függőleges vonal ikont, válassza 
a könyvjelző mentését, hogy az oldalt könyvjelzőként 
mentse.

- Érintse meg a vastag függőleges vonal ikont, válassza a
“Könyvjelzők történetét”, láthatja a megjelölt oldalakat.

- Érintse meg a vastag függőleges vonal ikont, válassza az
“Oldal megosztását”, ha másokkal szeretné megosztani.

ikont.
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Böngésző beállítások 
Érintse meg a vastag függőleges vonal ikont a böngésző kapcsolaton, 
válassza a “Beállításokat” a kívánt beállításhoz, 
Figyelem: 
Az internet hozzáféréshez mobil adat vagy Wi-Fi csatlakozás szükséges

Élvezze a zenét 

A telefonjára mentett zenét a zenelejátszó segítségével hallgathatja.  
Ha zenei fájlokat másol a telefonjára, akkor a zenelejátszó megkeresi 
az eszközt a fájlokhoz és felépíti a zenei katalógust. 

Az áruházból történő letöltés lépései: 
Lépjen be az “Áruházba” ˃ jelentkezzen be a Google fiókjába ˃  keresse 
meg az alkalmazást és töltse le. 

Vigye be a “Beállítások” ˃  “Alkalmazásokat”.  Érintse meg az 
alkalmazást, hogy információt kapjon róla, le is tudja állítani az 
alkalmazást és el is tudja távolítani a telepítést. 

Töltsön le alkalmazásokat az áruházból 

Alkalmazások kezelése 
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Kérjük figyelmesen olvassa el a biztonsági tájékoztatást, hogy 
telefonját biztonságos körülmények között használhassa. 

 
Gyermekek közelében 

Legyen óvatos a telefonjával, ha gyermekek vannak a közelben.   
A mobil telefon számos levehető részt tartalmaz, melyek lenyelése 
fulladást okozhat. 

Halláskárosodás

Hosszasan, nagyon erős hangerővel történő használat halláskárosodást
okozhat. Zene hallgatáskor, vagy beszélgetéskor használja a lehető 
legalacsonyabb hangerőt.

Tűzveszély

Ne hagyja a telefonját hőforrás pl. radiátorok, főzőlapok közelében.
Ne hagyja töltőn a készüléket éghető anyagok közelében, mert fennáll 
a tűz veszélye.

Üzemanyagtöltő állomáson

Ne használja a telefont töltőállomáson Jobb mindig kikapcsolni,
ha üzemanyagok, vegyi anyagok és robbanásveszélyes anyagok
közelében van.

Folyadékkal történő érintkezés

Ne érje folyadék a készüléket, ne érintse azt nedves kézzel, mivel 
a víz javíthatatlan károkat okozhat.

Karbantartás és biztonság 
Kérjük figyelmesen olvassa el a biztonsági tájékoztatást, hogy 
telefonját biztonságos körülmények között használhassa.

Gyermekek közelében

Legyen óvatos a telefonjával, ha gyermekek vannak a közelben.
A mobil telefon számos levehető részt tartalmaz, melyek lenyelése
fulladást okozhat.

Halláskárosodás 

Hosszasan, nagyon erős hangerővel történő használat halláskárosodást 
okozhat. Zene hallgatáskor, vagy beszélgetéskor használja a lehető 
legalacsonyabb hangerőt. 

 

Tűzveszély

Ne hagyja a telefonját hőforrás pl. radiátorok, főzőlapok közelében.
Ne hagyja töltőn a készüléket éghető anyagok közelében, mert fennáll 
a tűz veszélye.

Üzemanyagtöltő állomáson

Ne használja a telefont töltőállomáson Jobb mindig kikapcsolni,
ha üzemanyagok, vegyi anyagok és robbanásveszélyes anyagok
közelében van.

Folyadékkal történő érintkezés

Ne érje folyadék a készüléket, ne érintse azt nedves kézzel, mivel 
a víz javíthatatlan károkat okozhat.

Karbantartás és biztonság
Kérjük figyelmesen olvassa el a biztonsági tájékoztatást, hogy 
telefonját biztonságos körülmények között használhassa.

Gyermekek közelében

Legyen óvatos a telefonjával, ha gyermekek vannak a közelben.
A mobil telefon számos levehető részt tartalmaz, melyek lenyelése
fulladást okozhat.

Halláskárosodás

Hosszasan, nagyon erős hangerővel történő használat halláskárosodást
okozhat. Zene hallgatáskor, vagy beszélgetéskor használja a lehető 
legalacsonyabb hangerőt.

Tűzveszély 

Ne hagyja a telefonját hőforrás pl. radiátorok, főzőlapok közelében. 
Ne hagyja töltőn a készüléket éghető anyagok közelében, mert fennáll 
a tűz veszélye. 

 

Üzemanyagtöltő állomáson

Ne használja a telefont töltőállomáson Jobb mindig kikapcsolni,
ha üzemanyagok, vegyi anyagok és robbanásveszélyes anyagok
közelében van.

Folyadékkal történő érintkezés

Ne érje folyadék a készüléket, ne érintse azt nedves kézzel, mivel 
a víz javíthatatlan károkat okozhat.

Karbantartás és biztonság
Kérjük figyelmesen olvassa el a biztonsági tájékoztatást, hogy 
telefonját biztonságos körülmények között használhassa.

Gyermekek közelében

Legyen óvatos a telefonjával, ha gyermekek vannak a közelben.
A mobil telefon számos levehető részt tartalmaz, melyek lenyelése
fulladást okozhat.

Halláskárosodás

Hosszasan, nagyon erős hangerővel történő használat halláskárosodást
okozhat. Zene hallgatáskor, vagy beszélgetéskor használja a lehető 
legalacsonyabb hangerőt.

Tűzveszély

Ne hagyja a telefonját hőforrás pl. radiátorok, főzőlapok közelében.
Ne hagyja töltőn a készüléket éghető anyagok közelében, mert fennáll 
a tűz veszélye.

Üzemanyagtöltő állomáson 

Ne használja a telefont töltőállomáson Jobb mindig kikapcsolni,  
ha üzemanyagok, vegyi anyagok és robbanásveszélyes anyagok 
közelében van. 

 

Folyadékkal történő érintkezés

Ne érje folyadék a készüléket, ne érintse azt nedves kézzel, mivel 
a víz javíthatatlan károkat okozhat.

Karbantartás és biztonság
Kérjük figyelmesen olvassa el a biztonsági tájékoztatást, hogy 
telefonját biztonságos körülmények között használhassa.

Gyermekek közelében

Legyen óvatos a telefonjával, ha gyermekek vannak a közelben.
A mobil telefon számos levehető részt tartalmaz, melyek lenyelése
fulladást okozhat.

Halláskárosodás

Hosszasan, nagyon erős hangerővel történő használat halláskárosodást
okozhat. Zene hallgatáskor, vagy beszélgetéskor használja a lehető 
legalacsonyabb hangerőt.

Tűzveszély

Ne hagyja a telefonját hőforrás pl. radiátorok, főzőlapok közelében.
Ne hagyja töltőn a készüléket éghető anyagok közelében, mert fennáll 
a tűz veszélye.

Üzemanyagtöltő állomáson

Ne használja a telefont töltőállomáson Jobb mindig kikapcsolni,
ha üzemanyagok, vegyi anyagok és robbanásveszélyes anyagok
közelében van.

Folyadékkal történő érintkezés 

Ne érje folyadék a készüléket, ne érintse azt nedves kézzel, mivel  
a víz javíthatatlan károkat okozhat. 

 

Karbantartás és biztonság
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Ne károsítsa az akkumulátort és a töltőt 

Sohase használjon sérült akkumulátort vagy töltőt. Tartsa távol  
az akkumulátort mágneses tárgyaktól, mivel ezek az akkumulátor 
rövidzárlatát okozhatják és végleges sérüléséhez vezethetnek. 
Általános szabály, hogy ne tegye ki az akkumulátort túl magas, vagy  
túl alacsony hőmérsékleteknek (0° C fok alatti vagy 45° C fok feletti).  
A nagy hőmérséklet különbségek csökkenthetik az élettartamot. 

Rázkódás és ütés 

Védje telefonját a rázkódástól és ütéstől. A telefon bizonyos részei 
üvegből készülnek és eltörhetnek, ha a telefon leesik, vagy erős ütést 
kap. Kerülje a telefon leejtését és a képernyő éles eszközökkel történő 
érintését. 

Karbantartás 

Ne próbálja szétszerelni a telefont, mert fennáll az áramütés 
veszélye. Ha tisztítani szeretné a készüléket, használjon száraz ruhát 
(ne használjon oldószert, benzint, vagy alkoholt.) 

Hőmérséklet 

Túl magas, vagy túl alacsony hőmérsékletű helyen ne használja a 
telefon, sohase tegye ki a mobil készüléket tűző nap vagy teljesen 
nedves környezet hatásának. A telefon számára a megfelelő 
hőmérséklet a 0° C – 45° C közötti tartomány. 
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Áttekintés

Fejhallgató csatlakozó 

Vevő Első kamera 

Közelség 
érzékelő 

Érintő-
képernyő 

Mikrofon 

USB csatlakozó 

Hangszóró 

Áttekintés 

Fejhallgató csatlakozó

Vevő Első kamera

Közelség
érzékelő

Érintő-
képernyő

Mikrofon

USB csatlakozó

Hangszóró
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Áttekintés 

Kettős kamera Hátsó vaku Ujjlenyomat olvasó 

Hangerő+ 

Hangerő- 

Be/kikapcs 

A csomag tartalma 

USB kábel  Töltő 
Telefontok Képernyővédő 
Többnyelvű használati utasítás 

Áttekintés

Kettős kamera Hátsó vaku Ujjlenyomat olvasó 

Hangerő+ 

Hangerő- 

Be/kikapcs 

A csomag tartalma

USB kábel Töltő
Telefontok Képernyővédő
Többnyelvű használati utasítás
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Akkumulátor

Az X70 egy kivehető akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor állapota
a képernyő jobb oldalán lévő állapot ikonon ellenőrizhető.

Figyelmeztetés 
Csak a DOOGEE által jóváhagyott, kizárólag az Ön telefonjához tervezett 
akkumulátort használjon. Az inkompatibilis akkumulátorok károsíthatják a 
telefonját. 
Az akkumulátort és a telefont sohase tegye fűtő készülékekre, 
mikrohullámú sütőre, kályhára vagy fűtőtestre. Az akkumulátorok 
túlmelegedve felrobbanhatnak. 

Tartozékok

Töltő USB kábel

Akkumulátor 

Az X70 egy kivehető akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor állapota  
a képernyő jobb oldalán lévő állapot ikonon ellenőrizhető. 

Figyelmeztetés
Csak a DOOGEE által jóváhagyott, kizárólag az Ön telefonjához tervezett
akkumulátort használjon. Az inkompatibilis akkumulátorok károsíthatják a
telefonját.
Az akkumulátort és a telefont sohase tegye fűtő készülékekre,
mikrohullámú sütőre, kályhára vagy fűtőtestre. Az akkumulátorok
túlmelegedve felrobbanhatnak.

Tartozékok

Töltő USB kábel

Akkumulátor

Az X70 egy kivehető akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor állapota
a képernyő jobb oldalán lévő állapot ikonon ellenőrizhető.

Figyelmeztetés 
Csak a DOOGEE által jóváhagyott, kizárólag az Ön telefonjához tervezett
akkumulátort használjon. Az inkompatibilis akkumulátorok károsíthatják a
telefonját.
Az akkumulátort és a telefont sohase tegye fűtő készülékekre,
mikrohullámú sütőre, kályhára vagy fűtőtestre. Az akkumulátorok
túlmelegedve felrobbanhatnak.

Tartozékok

Töltő USB kábel

Akkumulátor

Az X70 egy kivehető akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor állapota
a képernyő jobb oldalán lévő állapot ikonon ellenőrizhető.

Figyelmeztetés
Csak a DOOGEE által jóváhagyott, kizárólag az Ön telefonjához tervezett
akkumulátort használjon. Az inkompatibilis akkumulátorok károsíthatják a
telefonját.
Az akkumulátort és a telefont sohase tegye fűtő készülékekre,
mikrohullámú sütőre, kályhára vagy fűtőtestre. Az akkumulátorok
túlmelegedve felrobbanhatnak.

Tartozékok 

Töltő                          USB kábel 
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A kártya helyes behelyezése
Két Nano-SIM kártyát, vagy egy Nano-SIM kártyát és egy mikro SD
kártyát tud a készülékbe helyezni.
Hogyan helyezze be a SIM kártyát:

1. Győződjön meg, hogy a készülék ki van kapcsolva.
2. A SIM kártya tű segítségével, a megfelelő nyílásba

helyezésével, oldja ki a SIM kártya tálcát.
3. Helyezze a Nano SIM kártyát, vagy a mikro SD kártyát

a SIM kártya tálcára.
4. Tolja be a SIM kártya tálcát és rögzítse a helyén

Figyelem:
Ez a készülék csak a Nano SIM kártyát vagy mikro SD kártyát támogatja.
Ne módosítsa SIM kártyáját.

Áttekintés 

Főbb paraméterek 

Kijelző  5.5 colos U-notch 
Szín  Fekete/arany/kék 
Operációs rendszer  Android „8.1. Oreo 
Processor  MTK65800A,  4-magos 
  Cortex-A7@1.3 GHz 
RAM  2GB 
ROM 16GB (128GB TF kártyáig növelhető) 
Akkumulátor 4000 mAó, 5V/1A töltő 

A kártya helyes behelyezése
Két Nano-SIM kártyát, vagy egy Nano-SIM kártyát és egy mikro SD
kártyát tud a készülékbe helyezni.
Hogyan helyezze be a SIM kártyát:

1. Győződjön meg, hogy a készülék ki van kapcsolva.
2. A SIM kártya tű segítségével, a megfelelő nyílásba

helyezésével, oldja ki a SIM kártya tálcát.
3. Helyezze a Nano SIM kártyát, vagy a mikro SD kártyát

a SIM kártya tálcára.
4. Tolja be a SIM kártya tálcát és rögzítse a helyén

Figyelem: 
Ez a készülék csak a Nano SIM kártyát vagy mikro SD kártyát támogatja. 
Ne módosítsa SIM kártyáját. 

Áttekintés

Főbb paraméterek

Kijelző 5.5 colos U-notch
Szín Fekete/arany/kék
Operációs rendszer Android „8.1. Oreo
Processor MTK65800A, 4-magos

Cortex-A7@1.3 GHz
RAM 2GB
ROM 16GB (128GB TF kártyáig növelhető)
Akkumulátor 4000 mAó, 5V/1A töltő

A kártya helyes behelyezése
Két Nano-SIM kártyát, vagy egy Nano-SIM kártyát és egy mikro SD
kártyát tud a készülékbe helyezni.
Hogyan helyezze be a SIM kártyát:

1. Győződjön meg, hogy a készülék ki van kapcsolva.
2. A SIM kártya tű segítségével, a megfelelő nyílásba

helyezésével, oldja ki a SIM kártya tálcát.
3. Helyezze a Nano SIM kártyát, vagy a mikro SD kártyát

a SIM kártya tálcára.
4. Tolja be a SIM kártya tálcát és rögzítse a helyén

Figyelem:
Ez a készülék csak a Nano SIM kártyát vagy mikro SD kártyát támogatja.
Ne módosítsa SIM kártyáját.

Áttekintés

Főbb paraméterek

Kijelző 5.5 colos U-notch
Szín Fekete/arany/kék
Operációs rendszer Android „8.1. Oreo
Processor MTK65800A, 4-magos

Cortex-A7@1.3 GHz
RAM 2GB
ROM 16GB (128GB TF kártyáig növelhető)
Akkumulátor 4000 mAó, 5V/1A töltő

A kártya helyes behelyezése 
Két Nano-SIM kártyát, vagy egy Nano-SIM kártyát és egy mikro SD 
kártyát tud a készülékbe helyezni. 
Hogyan helyezze be a SIM kártyát: 

1. Győződjön meg, hogy a készülék ki van kapcsolva. 
2. A SIM kártya tű segítségével, a megfelelő nyílásba 

helyezésével, oldja ki a SIM kártya tálcát. 
3. Helyezze a Nano SIM kártyát, vagy a mikro SD kártyát 

a SIM kártya tálcára. 
4. Tolja be a SIM kártya tálcát és rögzítse a helyén

Figyelem:
Ez a készülék csak a Nano SIM kártyát vagy mikro SD kártyát támogatja.
Ne módosítsa SIM kártyáját.

Áttekintés

Főbb paraméterek

Kijelző 5.5 colos U-notch
Szín Fekete/arany/kék
Operációs rendszer Android „8.1. Oreo
Processor MTK65800A, 4-magos

Cortex-A7@1.3 GHz
RAM 2GB
ROM 16GB (128GB TF kártyáig növelhető)
Akkumulátor 4000 mAó, 5V/1A töltő
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Kamerák 

Hátsó kamerák 
8.0MP+50MP/f/2.2, LED vaku, Autó fókusz, 80”szög 
Első kamera 

Fix fókusz, 80” szög 

Csatlakozások I/O 

Kettő SIM kártya   Nano-SIM + Nano-SIM / 
  Nano-SIM + TF kártya 

Média formátumok 

Kép JJPEG, BMP, GIF, PNG stb. 

Méretek 

Magasság  14.4 mm Vastagság 11.1 mm 
Szélesség 68.8 mm Súly 167 gr 
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