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Doki APP

Stiahnite APP (aplikácia)

Alebo sťahujte z:   www.doki.com

Vyhľadajte “dokiWatch”

Dostupné na
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Vlastnosti

SOS tlačidlo

Mikrofón

Dotyk. displej

Reproduktor

Kamera

Vyp/Zap tlač.

  

Nabíjací port

Tlač. Domov/Naspäť

Kryt SIM karty
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Pre Vyp/Zap podržte 

3 sekundy

Pre Zap/Vyp displeja

raz zatlačte.

Tlačidlo Domov/Naspäť 

Pre aktiváciu SOS 

podržte 3 sek. 

Oblasť dotyk. displeja

Vlastnosti

Pre resetovanie zatlačte 

na 10 sekúnd
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Nano SIM card 

Pred vložením SIM karty vypnite zariadenie

Pre otvorenie krytu na SIM kartu použite skrutkovač (v balení)
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Inštalácia SIM karty

Zaobstarajte si SIM kartu od 
Vášho mobilného operátora*
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Posunutím doprava otvoríte kovovú koľajnicu

Umiestnite SIM kartu do koľajnice

Posunutím doľava uzavrite kovovú koľajnicu

Umiestnite zadný kryt SIM karty a dotiahnite ho šroubou

Zapnite zariadenie 3 sekundovým stlačením tlačidla Vyp/Zap
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Inštalácia SIM karty
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Varovanie

• POZOR - ELEKTRICKÉ ZARIADENIE

• Všetky obalové materiály ako vnútorné obaly, plastové prstence, plastové filmy nie sú

  súčasťou tohto produktu a musia byť pre bezpečnosť Vášho zlikvidované.

• Nepokúšajte sa rozobrať prístroj.

• Pre nabitie zariadenia, použite iba dodávaný USB kábel.

• Udržujte zariadenie mimo priameho slnečného žiadenia a priameho tepelného zdroja.

• Nepokúšajte sa čistiť zariadenia vodou.

• Ak sa vyskytnú počas používania známky podráždenia alebo nepohodlia zariadenie 

  nepoužívajte.

• Produkt a USB kábel by mali byť pravidelne kontrolované na podmienky, ktoré môžu 

   mať za následok nebezpečie požiaru, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.

   Kábel USB nemôže byť používaný kým nebude riadne opravený.

• Pre predídenie úrazom elektrickým prúdom je nutné pri manipulácii a používaní 

  dodržiavať bezpečnostné opatrenia. Je odporúčaný dohľad dospelou osobou.

• Aby ste predišli nebezpečiu zranenia bleskom, nepoužívajte zariadenie počas búrky.

• Nekúpte, nesprchujte sa alebo neplávajte so zariadením. Neponárajte zariadenie do vody. 

  V daždi alebo pri umývaní rúk odstráňte zariadenie.

• Ak je obrazovka prasknutá, prestaňte zariadenie používať. Nedotýkajte sa alebo sa 

  nepokúšajte odstrániť zlomené časti. Ihneď kontaktujte zákaznícku službu. 

• Všetky varovania a upozornenia nájdete na www.doki.com
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1. Ak je batéria nahradená nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Použité 

batérie zlikvidujte podľa pokynov. 

2. Zariadenie môže byť pripojené iba k rozhraniu USB s verziou USB2.0.

3. Adaptér musí byť inštalový v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupný. 

4. USB port je určený iba na nabíjanie zariadenia.

5. Maximálna prevádzková teplota zariadnia je 50C a nemala by byť nižšia ako -20C.

6. Zariadenie je v súlade s RF špecifikáciami a používané min. 5mm od tela.

7. Vyhlásenie o zhode.

Hereby, Umeox Innovations Co., Ltd. (Výrobca) deklaruje, že tento prístroj spĺňa 

základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5 / EC. 

Výstraha
Produkt:

Výrobné číslo EAN:

Predajca (pečiatka):

Dátum predaja 
a podpis:

Servis: 

Nepotvrdený záručný list je neplatný. Dátum potvrdenia záruky sa musí zhodovať s dátumom predaja na Doklade o kúpe. 

Podmienky pre poskytnutie záruky:
 • Riadne vyplnený záručný list
 • Doklad o kúpe
 • Neuplynutie od predaja viac ako 24 mesiacov
 

• Použitie výrobku len na predpísané účely 
• Dodržanie návodu k použitiu 
• Výrobok nebol (ani pri poruche) rozobratý, poprípade poškodený 

• Na výrobku neboli vykonané úpravy a zásahy bez súhlasu výrobcu

Reklamáciu si uplatňuje spotrebiteľ u predajcu.
Záručný servis zabezpečuje: VRGA s. r. o., Kremnička 3, 974 05  Banská Bystrica, tel.: +421 917 174 495
Záruka sa predlžuje o čas, po ktorý bol výrobok v oprave.

Na akosť, kompletnosť, funkčnosť a bezpečnú prevádzku výrobku poskytuje výrobca záruku 24 mesiacov v prípade, že 
kupujúci je fyzická osoba a tovar používa iba na súkromné účely. V prípade, že kupujúci je právnická osoba, alebo 
živnostník sa záručná doba skracuje na 12 mesiacov odo dňa predaja výrobku užívateľovi. Záruka sa vzťahuje na všetky 
závady spôsobené chybou materiálu, alebo nesprávnosťou výrobou, ktoré sa prejavia v záručnej lehote v dodanom 
výrobku chybou výrobcu. Podrobný reklamačný poriadok nájdete na www.vrga.sk.

www.doki.com
www.vrga.sk

VRGA, s.r.o.
oficiálny distribútor
Kremnička 3, 974 05  Banská Bystrica
+421 917 174 495

info@vrga.com


