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Sisältö



Kiitos!

OneplusX havainnollistaa sitä suunnittelun henkeä, jota Oneplus yrityksenä voi saavuttaa. Uusin 
luomuksemme on ilmeikäs lähestymisemme, muuten niin tylsään älypehelinten muotoilu maailmaan. 

Laadukkasti suunnitelu muotoilu kulminoituu hyvän ergonomian periaatteiden kanssa.

Todella voimallaan kaunis.



4

SuojakoteloOnePlus X USB Data, Micro 
USB- ja latauskaapeli

Käyttöohjeet
Pikaopas

LaturiNäytön suoja SIM-työkalu 

Laatikon sisältö
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Äänenvoimakkuus

Nano SIM
Micro SD -aukko

Takakamera

Kuulokkeiden 
liitin

Micro USB 
–liitin

Etukamera

Liiketunnistin

Virta/Lepotila/Herätys

Ilmoitusvalitsin

Salamavalo

Laite
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Ei mitään

Vain tärkeät

Ilmoitusvalitsin

Kaikki

Ota kaikki ilmoitukset yhteystiedoiltasi 
pois käytöstä (Hälytykset jäävät silti 
käyttöön).

Ilmoitusvalitsimella voit helposti valita kolmen 
ilmoitusprofiilin väliltä ottamatta puhelinta pois taskusta.

Vastaanota ilmoituksia vain tärkeiltä 
yhteystiedoiltasi.

Saa ilmoitukset kaikilta 
yhteystiedoiltasi.
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Huomio:
Käytä SIM-työkalua poistaaksesi SIM-korttitelineen 
laitteesta. Voit laittaa telineeseen kaksi SIM-korttia tai 
yhden Nano SIM-kortin ja yhden Micro SD-kortin (Maksimi 
koko 128 GB).

Kaksois-SIM/Micro SD-korttiteline

Älä raahaa mukanasi kahta puhelinta tai vaihda SIM-kortteja 
matkustaessasi. Pysy yhteydessä kahteen  
verkkoon samanaikaisesti.

VAROITUS: Älä aseta SIM-korttiasi suoraan laitteeseen.
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Lataus

Käytä myyntipakkauksen mukana tulevaa kaapelia ja laturia 
lataaksesi Oneplus X puhelimesi. Kiinnitä johdon Micro-USB 
liitin Oneplus X puhelimesi pohjassa olevaan porttiin. Liitä 
johdon USB-A liitin laturiin tai tietokoneen USB-porttiin.

Huomio:
Parhaan tuloksen saat käyttämällä alkuperäistä laturia ja 
johtoa OnePlus X puhelimesi kanssa.  
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Virtanappi

Käynnistä OnePlus X painamalla oikealla olevaa virtanappia 
muutaman sekunnin ajan. Seuraa sitten näytön ohjeita laitteen 
mukauttamista varten.
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OxygenOS

Oneplus ohjelmisto, OxygenOS on kustoimoitu ROM versio, 
joka perustuu AOSP:hen (Android Open Source Project). 
Olemme lisänneet siihen muutamia näppäriä ominaisuuksia. 
Aloitusnäyttö tukee kolmannen osapuolen kuvakepakkkauksia 
suoraan ja antaa käyttäjän muuttaa sovellusvalikon ruudukkoa.
 
Launcher-sovelluksessa, pyyhkäise oikealle avataksesi 
näkymän, josta näet pelkällä silmäyksellä mm. viimeksi käytetyt 
aplikaatiot, lempikontaktit ja widgetit. 

Huomio:
Käyttäjät voivat nyt järjestellä kuvakkeitaan pitkällä 
painalluksella kotiruudulla, jonka jälkeen Uudelleenjärjestä-
näppäimellä saat järjesteltyä kuvakkeet. 
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Ambient-näyttö ja liike-sensori

Uutta OnePlus X puhelimessa on Ambient näyttö ja etäisyys 
sensori. Ambient näyttö herää eloon valmiustilasta ja näyttää 
sinulle saapuvat ilmoitukset, jotta et koskaan jää mistään paitsi. 
liike-sensori auttaa näyttämään sinulle kaiken mistä olet voinut 
jäädä paitsi. Heilauta kättäsi kameran edessä tai ottaessasi 
puhelimen taskustasi.

Huomio :
Voit ottaa yllä mainitut ominaisuudet käyttöön:  
Asetukset > Näyttö
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Sovellusten luvat

Kiinnitimme paljon huomiota turvallisuuteen OxygenOS:iä 
rakentaessamme. Sovellusten lupien avulla voit hallita, 
mitä tietoja sovellukset saavat käyttää, kuten sijaintia, 
henkilöllisyyttä tai yhteystietoja. Haluatko, että tietty sovellus 
ei häiritse sinua huomautuksilla? Sammuta ne.
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Muokattavuus

Pimeätila aktivoi koko järjestelmän laajuisen tumman teeman. 
Pimeätilan poisto käytöstä tuo tilalle vaaean teeman.

OxygenOS tukee kuvakepakkauksia luontaisesti missä 
tahansa muodossa, joten voit muuttaa laitteesi tyyliä ja 
tunnelmaa laajalti. Asetuksissa voi hienosäätää ilmoitusvaloa, 
kuvakeruudukon kokoa ja paljon muuta.

Käytä korostus värejä vaihtaaksesi puhelimen tunnelmaa. 
Shampanja, hienovarainen kullan väri on uusin koroste 
värimme. Väri on yksinomaan vain Oneplus X puhelimessa.
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Viesti

Lähettääksesi tekstiviestin, käynnistä Viestit-sovellus 
käynnistys- tai sovellusvalikosta. Näppäile nimi tai 
puhelinnumero <to> -kenttään tai valitse vastaanottaja 
yhteystiedoistasi. Näppäile viesti ja napauta sitten        . 

Multimediaviestiä varten käynnistä Viestit-sovellus ja 
napauta        , lisää tiedosto jonka haluat lisätä. Näppäile viesti 
ja napauta sitten      .
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Napauta       aloitusnäkymästä tai sovellusvalikosta ja käytä       
valitaksesi numeron manuaalisesti tai napauta mitä tahansa 
yhteystietoa pikavalintalistasta soittaaksesi kyseiselle 
yhteystiedolle. Napauta puhelinnumeroa yhteystiedoissa, 
sähköpostiviestissä tai tekstiviestissä soittaaksesi puhelun.

Osoitekirjan yhteystietoja lisätään automaattisesti 
pikavalintalistalle toistuvan käytön perusteella. Voit 
kiinnittää yhteystietoja pysyvästi pikavalintalistan kärkeen 
merkitsemällä ne “Suosikeiksi“ - napauta vain        lisättävän 
yhteystiedon kohdalla.

Puhelu

|     Laatikon sisältö            Laite              OxygenOS              Turvallisuustiedot



16

Kamera

OxygenOS takakamerassa on seuraavat toiminnot: Selkeä- ja 
kaunis kuva sekä HDR. Selkeä kuva –toiminto ottaa nopeasti 
useamman kuvan ja yhdistää ne yhdeksi selkeäksi ja tarkaksi 
kuvaksi. 

Sen lisäksi käyttäjät voivat nykyään ottaa Slow motion -videota 
120 ruutua sekunnissa ja käyttää automaattista Timelapse-tilaa.
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Turvallisuustiedot

Olkaa hyvä ja lukekaa huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilyttäkää tulevaa käyttöä varten.
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Ilmoitus

OnePlus on OnePlus (Shenzhen) Technology Co., Ltd.:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki. Kaikki oikeudet pidätetään. Ilman kirjallista lupaa 
OnePlus:lta, tämän dokumentin uudelleentuotanto, siirto, jakaminen ja sisällön säilytys missään muodossa on kielletty. OnePlus:lla on jatkuvan kehityksen 
käytäntö. Siksi OnePlus pitää itsellään oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia kaikkiin tuotteisiin, joita tässä dokumentissa kuvaillaan ilman erillistä 
ilmoitusta. Tämä dokumentin sisältö toimitetaan “as is”-periaatteella. 

Muutoin kuin lain vaatimat, minkäänlaisia takuita ei anneta tämän dokumetnin tarkkuudesta. Soveltuvan lain enimmäislaajuuden rajoissa OnePlus tai 
mikään sen valtuuttajista ei missään olosuhteissa ole vastuussa tiedon menetyksestä tai minkään erityisen, sattumanvaraisen, suoran tai epäsuoran 
vaurion aiheutumisesta. 

Tuotteiden, ohjelmiston ja lisälaitteiden saatavuus saattaa vaihdella. Tarkempia tietoja on saatavilla autorisoiduilta OnePlus-jälleenmyyjiltä. Tämä laite 
saattaa sisältää hyödykkeitä, teknologiaa tai ohjelmistoja, jotka ovat vientilakien ja -säädösten alaisia. Lainvastainen poikkeaminen on kielletty.
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Turvallisuus

Näiden ohjeiden seuraamatta jättäminen saattaa johtaa laitteesi, omaisuutesi, itsesi tai muiden vahingoittumiseen.

• Älä käynnistä laitetta paikoissa, joissa se ei ole sallittua tai paikoissa, joissa se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

• Noudata ajoneuvoa ajaessasi kaikkia paikallisia asiaankuuluvia lakeja.

• Älä käytä laitetta bensa-asemilla, huoltoasemilla, tai polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.

• Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Tarkista ennen lentämistä kaikki lait ja määräykset.

• Sairaalat tai terveydenhoitolaitokset saattavat käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä radiotaajuuksille. Noudatathan kaikkia sääntöjä ja määräyksiä.

• Kaikki langattomat laitteet voivat olla alttiita häiriöille. Tämä saattaa vaikuttaa suorituskykyyn.

• Ainoastaan ammattitaitoisen ja valtuutetun henkilön tulisi korjata tätä laitetta.

• Käytä vain brändättyjä lisälaitteita ja akkuja, jotka ovat OnePlus:n hyväksymiä. Hyväksymättömät lisälaitteet saattavat vahingoittaa puhelinta tai 
aiheuttaa muuta vahinkoa.

• Tämä laite ei ole vedenkestävä. Ole hyvä ja pidä se poissa kosteudesta.

• Ole hyvä ja seuraa tässä käsikirjassa esitettyjä turvallisuusohjeita, kun yhdistyt muihin laitteisiin.Älä yritä yhdistää laitettasi yhteensopimattomiin 
tuotteisiin.
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Akkuvaroitukset

• Pitkittynyt altistaminen kuumuudelle voi aiheuttaa akun vuotamista tai sen räjähtämisen tai syttymisen.

• Ethän aseta painoa akun päälle tai puhkaise sitä kovilla esineillä. Akun vahingoittaminen voi aiheuttaa sen vuotamista, ylikuumenemista tai syttymisen.

• Akkuneste voi aiheuttaa vahinkoja iholle tai vaatteille. Jos ihosi on altistunut akkunesteelle, huuhtele se välittömästi vedellä ja hakeudu lääkäriin.

• Jos havaitset minkäänlaisia poikkeavuuksia akussa, kuten normaalia suurempaa kuumuutta, säröjä, tai vuotamista, lopeta laitteen käyttäminen 
välittömästi ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.

• Jos akun sisällä oleva neste joutuu kosketuksiin silmiesi kanssa, huuhtele ne perusteellisesti ja hakeudu välittömästi lääkäriin.

• Älä kytke laitettasi korkeajännitteiseen virtalähteeseen, sillä se voi vahingoittaa akkua.

• Kaikilla akuilla on rajoitettu elinikä ja ne alkavat menettää tehoaan usean sadan latauksen/virrankäytön jälkeen.

• Älä heitä akkua pois sekajätteen seassa. Ota selvää paikallisista määräyksistä.

VAROITUS: Ethän lataa akkua yli 12 tuntia kerrallaan
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Säästääksesi virtaa ja pidentääksesi akun käyttöaikaa

• Ole hyvä ja lataa akku huoneenlämmössä, 5°C ja 40°C:n välillä.

• Ominaisuudet kuten Bluetooth ja WiFi kuluttavat enemmän virtaa, joten ota nämä ominaisuudet pois käytöstä kun niitä ei käytetä.

• Mitä kirkkaampi näyttö on, sitä enemmän energiaa se kuluttaa. Voit himmentää kirkkautta ja vähentää lepotilan viivettä näytön asetuksissa.

• Pyydämme käyttämään vain virallista OnePlus-laturia. Epävirallisten laturien käyttö voi olla vaarallista, ja takuusi voi raueta.

• Varmista, että käytät aina virtalähteitä joiden jännite on oikea (niin kuin se on merkitty laturiin). Erilaisen jännitteen käyttäminen voi vahingoittaa 
puhelintasi ja/tai akkua ja johtaa vaurioihin.

• Älä käytä epäturvallisia pistorasioita tai virtalähteitä.

• Älä käytä oikosulkuun mennyttä laturia.

• Älä pura tai muuntele laturia, sillä tämä voi johtaa henkilövahinkoihin, sähköiskuihin tai tulipaloon.

• Älä käytä laturia kosteissa olosuhteissa.

• Älä koske laturiin, kaapeliin tai pistorasiaan märillä käsillä, sillä tämä voi johtaa sähköiskuun.

• Älä aseta painavia esineitä virtajohdon päälle äläkä yritä muokata kaapeleita.

• Varmista, että otat laturista kunnolla kiinni kun irrotat sen. Älä vedä virtajohdosta, sillä se voi johtaa vahinkoihin ja sähköiskuihin tai  
jopa tulipaloon.

• Irrota virtapistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.

• Älä lataa akkua seuraavissa olosuhteissa: suora auringonvalo, lämpötilat alle 5 tai yli 40 astetta, alueilla, joissa on kosteaa, pölyä tai vahvoja 
väristyksiä tai tv:n, radion tai muiden sähkölaitteiden läheisyydessä.

• Maksimilämpötila lataukselle on 25 celsiusastetta.

• Laturi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

• Adapteri täytyy asentaa lähelle laitetta ja sen täytyy olla helposti käytettävissä.
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Noudata ajoturvallisuutta

• Ajoneuvoa ajaessa turvallisuus on tärkeintä. Noudata asianmukaisia sääntöjä alueella tai maassa, jossa ajat.

• Älä säilytä tai kuljeta matkapuhelintasi tai sen lisävarusteita nestekaasun tai helposti syttyvän aineen läheisyydessä. Älä aseta puhelinta tai 
sen lisävarusteita turvatyynyjen läheisyyteen.

• Älä luota pelkästään puhelimesi GPS-järjestelmään. Tällaiset sovellukset ovat vain suuntaa-antavia. Sijaintitiedot muuttuvat säännöllisesti ja 
joissakin paikoissa näitä toimintoja ei tueta. Kartan reitit ja/tai kompassi voivat olla virheellisiä tai puutteellisia tai niitä ei tueta.

• Elektromagneettiset aallot (jotka tulevat ympäristöstä tai jopa kuulokkeista) voivat vaikuttaa kompassin tarkkuuteen, joten käytäthän sitä 
vain viitteellisesti.

• Jos et halua paljastaa sijaintiasi, varmista, ettet käytä sovelluksia jotka seuraavat sijaintiasi. Noudatathan sääntöjä, lakeja sekä paikallisia 
määräyksiä.

|     Laatikon sisältö            Laite              OxygenOS              Turvallisuustiedot



23

Käyttöympäristö

• Suljethan laitteesi aina kun puhelimen käyttö ei ole sallittua, tai kun se voi aiheuttaa häriöitä tai vaaratilanteita.

• Matkapuhelimet saattavat häiritä elektroniikkalaitteiden ja lääkinnällisten laitteiden normaalia toimintaa. Ole hyvä ja noudata asiaankuuluvia lakeja ja 
määräyksiä.

• Matkapuhelimesi radioaallot voivat häiritä herkkien elektroniikkalaitteiden toimintaa.

• Käytä puhelintasi ainoastaan -10°C ja 40°C:n lämpötilan sekä 35-85%:n ilmankosteuden välillä.

• Laite saattaa hyvin harvinaisissa tilanteissa vaikuttaa ajoneuvon elektroniikkalaitteisiin.
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RF-altistumistiedot (SAR)

TTämä laite täyttää radioaalloille altistumista koskevat hallituksen vaatimukset.

Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu niin, että se ei ylitä Yhdysvaltain FCC:n (Federal Communications Commission) radiotaajuudelle määrittämiä 
altistumisrajoja. Valtio.

Langattomia laitteita koskevissa altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan lyhenteellä SAR, ominaisabsorptioraja. FCC:n määrittämä 
SAR-raja on 1,6 W/kg. *SAR-testit suoritetaan FCC:n hyväksymien standardikäyttöpaikkojen avulla laitteella, joka siirtää suurinta sertifioitua tehotasoa 
kaikilla testattavilla taajuusalueilla.

Vaikka SAR määritetään korkeimmalla sertifioidulla tehotasolla, laitteen todellinen SAR sen ollessa toiminnassa voi olla paljon alle maksimiarvon. Tämä 
johtuu siitä, että laite on suunniteltu toimimaan useilla tehotasoilla, jotta se käyttäisi vain verkon saavuttamiseen vaadittavaa tehoa. Yleisesti ottaen, mitä 
lähempänä olet perustason anteenia, sitä alhaisempi on lähtöteho. 

Vaikka eri laitteiden SAR-tasojen välillä voi olla eroja eri paikoissa, ne kaikki täyttävät hallituksen vaatimukset. 

Tämä laite on myös testattu, ja se täyttää FCC:n käyttöä koskevat RF-altistumisrajat sellaisen lisälaitteen kanssa, joka ei sisällä metallia ja jonka käsikappale 
on vähintään 1 cm päässä kehosta.

Muiden lisälaitteiden käyttö ei varmista FCC:n altistumisohjeiden noudattamista. Aseta käsikahva vähintään 1 cm päähän kehostasi, kun laite on kytketty 
päälle. 

Ei kuitenkaan ole takuita siitä, että tietyn asennuksen aikana ei esiinny häiriöitä. Laitteen mahdollisesti aiheuttamat häiriöt radio- tai televisiolähetyksille 
voidaan määrittää kytkemällä laite päälle ja pois päältä. Käyttäjää kehotetaan yrittämään korjata häiriöt jollakin seuraavista tavoista:

• Suuntaa vastaanottoantenni tai vaihda sen paikkaa.

• Lisää laitteen ja vastaanottimen etäisyyttä.

• Kytke laite pistorasiaan eri piirissä kuin se, mihin vastaanotin on kytketty.

• Pyydä ohjeita kokeneelta radio- tai televisioteknikolta.
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• Kaikki sellaiset muutokset tai muokkaukset, joita sääntöjen mukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä 
käyttäjän valtuutuksen käyttää laitetta. 

• Tämän lähettimen kanssa käytettävää antennia ei saa sijoittaa minkään muun antennin tai lähettimen yhteyteen tai käyttää niiden yhteydessä.

• Maakoodin valinta on vain muille kuin Yhdysvaltain malleille, eikä se ole saatavilla kaikille Yhdysvaltain malleille. FCC-sääntöjen mukaisesti kaikkien 
Yhdysvalloissa markkinoitaviin WiFi-tuotteisiin asennetaan vain Yhdysvaltain toimintakanavat.

• 5,15-5,25 GHz alueen käyttö on rajoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa.

• Puhelimesi voi käyttää vain OnePlus-yrityksen hyväksymiä paristoja ja latureita. Kolmannen osapuolen tuotteiden käyttö voi aiheuttaa akun vuotoa tai 
ylikuumenemista tai sen syttymisen. OnePlus ei ole vastuussa tapaturmista tai ongelmista, jotka ovat aiheutuneet lisätarvikkeiden käytöstä.

FCC-varoitus
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CE-sertifiointitiedot (SAR)

Euroopan SAR-raja on 2,0 W/kg. Tämä laite testataan tyypillisen toiminnan osalta niin, että käsikappaleen takaosaa pidetään 1,5 cm päästä kehosta.  
Noudata RF-altistumisvaatimuksia käyttämällä lisävarusteita, joiden takaosan ja kehon välissä on 1,5 cm. Mahdollisesti käytettävät vyöpidikkeet, 
kainalokotelot ja vastaavat lisätervikkeet eivät saa sisältää metalliosia. Jos käytettävät lisävarusteet eivät täytä näitä vaatimuksia, ne eivät ehkä noudata  
RF-altistumisvaatimuksia, joten niiden käyttöä pitäisi välttää.

Jos käytät sydämentahdistinta, kuulolaitteita, sisäkorvaistutetta tai muita laitteita, käytä puhelinta lääkärin ohjeiden mukaisesti. 

Laite on suunniteltu niin, ettei se ylitä kansainvälisten suuntaviivojen suosittelemien radioaaltojen päästörajoja. 

Laitteen SAR-arvoon saattavat vaikuttaa mm. verkkotornin läheisyys tai lisävarusteiden käyttö.
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E-jätteiden hävitystä koskeva julistus

Elektroniikkajäte viittaa hylättyyn elektroniikkaan ja elektroniikkalaitteisiin (WEEE). Varmista, että valtuutettu toimipiste korjaa laitteet tarvittaessa. Älä 
pura laitetta omin päin. Hävitä käytetyt elektroniikkatuotteet, akut ja lisälaitteet niiden käyttöiän lopussa. Toimita ne valtuutettuun keräyspisteeseen tai 
keräyskeskukseen. Älä heitä elektroniikkajätettä roskakoreihin. 

Älä heitä akkuja sekajätteeseen. Jätteiden sopimaton hävittäminen saattaa estää luonnonvarojen uudelleenkäyttämisen. Osa jätteestä sisältää vaarallisia 
kemikaaleja, ja ellei niitä hävitetä oikeaoppisesti, ne saattavat vapauttaa myrkkyjä maaperään ja vesistöön sekä kasvihuonekaasuja ympäristöön
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• Älä käytä puhelinta, jos antenni on vioittunut, koska se voi aiheuttaa vammoja.

• Älä aseta puhelinta magneettikorttien tai muiden magneettisten esineiden läheisyyteen. Levykkeille, muistikorteille ja luottokorteille tallennetut tiedot 
voivat vahingoittua magneettisen säteilyn johdosta. 

• Pidä metalliesineet kaukana puhelinvastaanottimesta.

• Laite voi vetää puoleensa pieniä metalliesineitä, mikä voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vioittumista

• Pidä puhelin kaukana vedestä ja muista nesteistä. 

• Näytön vaurioituminen voi johtaa LCD-paneelin sisällä olevan nesteen vuotamiseen. Jos tätä nestettä joutuu silmiin, huuhtele silmät vedellä (älä 
hankaa) ja hakeudu lääkäriin välittömästi.

Muita tärkeitä turvallisuustietoja

VAROITUS: Liiallinen äänenpaine voi vahingoittaa kuuloa.
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Puhelimesi on erinomaisen suunnittelun ja käsityötaidon tuote, ja sitä pitäisi käsitellä huolella. Seuraavat suositukset auttavat pidentämään laitteesi käyttöikää. 

• Jos puhelimen näytölle joutuu pölyä tai nestettä, puhdista se välittömästi.

• Älä kosketa puhelimen liitäntäkohtaa, koska staattinen sähkö saattaa vahingoittaa laitteen osia.Jos haluat välttää laitteen vaurioitumista, älä lyö, ravista  
tai pudota sitä.

• Älä laita laitteelle painetta, k oska se saattaa vahingoittaa näyttöä, akkua tai itse laitetta.

• Älä laita akkua, puhelinta tai laturia mikroaaltouuniin tai muuhun korkealla jännitteellä toimivaan laitteeseen. Tämä saattaa aiheuttaa piirin vaurioitumisen, tulipalon 
tai muita vahinkoja.

• Älä käytä puhelinta syttyvien kaasujen lähellä.

• Pidä puhelin lasten saavuttamattomissa välttääksesi tapaturmia tai omaisuuden vaurioitumista.

• Älä aseta puhelinta epätasaisille tai epävakaille pinnoilla.

• Puhelin, akku tai laturi eivät ole vedenpitäviä. Älä käytä niitä kylpyhuoneessa, korkeissa lämpötiloissa, kosteissa tai pölyisissä olosuhteissa. Vältä sadetta.Puhdista puhelin, 
akku tai laturi pehmeällä, kuivalla liinalla.

• Älä puhdista laitetta alkoholilla tai vahvoilla kemikaaleilla.

• Poista lika ja tahrat pehmeällä ja kostealla liinalla kynsien tai muiden esineiden sijasta näytön naarmuttamisen välttämiseksi.

• Likaiset pistorasiat saattavat aiheuttaa heikon kontaktin laturiin, jolloin puhelin ei lataudu kunnolla.

• Kun puhelin siirtää tai tallentaa tietoja, älä poista SIM-korttia.

• Muokatut lisälaitteet saattavat vaurioittaa laitetta tai rikkoa radiolaitteita koskevia paikallisia säädöksiä.

• Käyttäjää kehotetaan kytkemään 5 GHz WiFi pois päältä ulkona.

Huolto ja ylläpito

VAROITUS: Lue terveys- ja turvallisuustiedot huolellisesti ennen puhelimen käyttämistä.
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Vilkkuvat valot saattavat aiheuttaa huimausta tai lääketieteellisiä ongelmia. Jos sinulla on terveysriskejä, pyydä lääkärin neuvoja ennen tämän laitteen 
käyttöä. Jos sinulla on seuraavia oireita: päänsärkyä, huimausta, kouristuksia, silmä- tai lihaskouristuksia, tajunnan menetyksiä tai tahattomia kehon 
liikkeitä, lopeta tämän laitteen käyttö välittömästi ja hakeudu lääkärin hoitoon. Vältä laitteen käyttämistä pitkiä aikoja ja pidä se etäällä silmistäsi. 

Täten OnePlus (Shenzhen) Technology Co., Ltd. julistaa, että tämä laite noudattaa oleellisia vaatimuksia ja muita asianmukaisia 1999/5/EC-direktiivin 
vaatimuksia. Huomaa: Noudata kansallisia paikallisia säädöksiä paikassa, joissa laitetta käytetään. Tämän laitteen käyttöä saatetaan rajoittaa joissakin tai 
kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa.

EU-säännöstenmukaisuus
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Pyrimme tekemään parhaamme, ja näin pystymme tarjoamaan käyttäjillemme parhaan mahdollisen 
kokemuksen, jonka voit saada kaikkia tuotteitamme käyttämällä. Pyrimme luomaan tuotteita, jotka ovat 
sekä toiminnollisia että kauniita. Uskomme todella, että luomme tuotteita tämä konsepti mielessämme, 

emmekä ole halukkaita tekemään kompromissejä missään suhteessa. Tämä on “Älä koskaan tyydy 
vähempään” -filosofiamme ydin siinä mielessä, että me ja fanimme emme ole tyytyväisiä huonolaatuiseen 

tuotteeseen millään tavalla. 




