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Tack!

OnePlus X exemplifierar designfilosofin om vad OnePlus som företag kan åstadkomma.
Vår senaste skapelse är ett uttrycksfullt förhållningssätt till en annars föga spännande smartphone-designvärld.

Kulmen av fint rundad design som uppfyller principerna för god ergonomi.
Verkligen kraftfullt vacker.
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Skyddsväska OnePlus X Micro-USB-K abel Användarhandbok
Snabbstartsguide 

LaddareSkärmskydd SIM-utmatningsverktyg

Vad finns i lådan
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Volym

Nano SIM
Micro SD Kortplats

Kamera

HörlursuttagMicro-USB
Kontakt

Framåtriktad
Kamera

Närhetssensor

Sova/väcka

Reglage för
meddelanden

Blixt

Utrustningen
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Ingenting

Prioritet

Reglage för meddelanden

Allt

Inaktivera alla meddelanden
(alarm kommer fortfarande
att vara aktiverade)

Reglaget för meddelanden låter dig obesvärat växla mellan 
tre profiler för meddelanden utan att behöva väcka eller 
låsa upp din telefon. Justera helt enkelt växlingsknappen 
på enhetens vänstra sida för att välja en av tre profiler: 

Visar endast push-meddelandenfrån 
dina prioriterade appar och kontakter 
(som du kan välja i Inställningar  Ljud & 
meddelanden > Appmeddelanden)

Tillåter meddelanden från alla appar 
och kontakter.
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Instruktioner: 
Använd SIM-utmatningsverktyget för att ta bort SIM-facket 
från enheten. Du kan placera antingen två nano-SIM-kort 
i facket, eller ett nano-SIM-kort och ett Micro SD-kort för 
upp till 128 GB mer lagring.

Dubbelt kortfack för Nano SIM / Micro SD

Det finns ingen anledning att släpa runt på två telefoner 
eller byta SIM-kort när du reser. Håll kontakten med två 
nätverk, samtidigt!

VARNING: Sätt inte in kortet eller korten direkt i enheten.
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Laddning

Använd kabeln och laddaren som medföljer i förpackningen 
för att ladda din OnePlus X. Sätt in kabelns mikro-USB-ände 
i OnePlus X:s port, som sitter på undersidan av enheten. Sätt 
sedan in kabelns USB typ A-ände i porten i laddaren eller en 
USB-port på en dator.

Anmärkning: 
För den bästa upplevelsen rekommenderar vi att du 
använder originalladdaren och originalkabeln med din 
OnePlus X.
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Ström på

Slå på din OnePlus X genom att trycka och hålla ned knappen 
nere till höger i några sekunder. När du slår på enheten för 
första gången, följ instruktionerna på skärmen för att anpassa 
din upplevelse av OnePlus X.
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OxygenOS

Mjukvaran för OnePlus X, OxygenOS, är vår custom ROM som 
baseras på AOSP (Android Open Source Project) och är fylld 
med coola funktioner. Launchern stöder tredjepartsikoner och 
tillåter även användare att ändra rutnätet i sin applåda. Svep 
åt höger från launchern för att få upp hyllan, vår översiktliga 
funktion som prydligt presenterar dina oftast använda appar, 
favoritkontakter, widgets med mera. 

Anmärkning:
Användare kan arrangera om sina ikoner genom att trycka 
länge på startskärmen och klicka på “Ordna” för att fixa all 
röra.
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Ambient Display och Närhetssensor

Nya inslag i OnePlus X är de tillagda Ambient Display och 
Närhetssensorn. Ambient Display väcker din sovande skärm 
för att uppmärksamma dig på nya push-meddelanden, så att du 
inte missar något. Närhetssensorn visar vad du kan ha missat 
genom att helt enkelt vifta med handen framför kameran eller 
ta ut telefonen ur fickan.

Anmärkning:
Du kan aktivera dessa i Inställningar > Display.
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App-behörigheter

Säkerhet är ett stort fokus i OxygenOS. Med app-behörigheter 
kan du styra vilken information och vilka behörigheter apparna 
kan komma åt, till exempel plats, identitet, kontakter med mera. 
Vill du inte att en viss app ska störa dig med meddelanden? 
Stäng av dem.
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Specialanpassning

Standard mörkerläge möjliggör mörkt tema på enheten för 
hela systemet. Inaktivera mörkerläge för ett vitt tema.

OxygenOS har också ett inbyggt stöd för anpassade 
ikonerförpackningar i alla format, som låter dig drastiskt 
ändra utseendet och känslan av din enhet. Det finns också 
alternativ för finjustering av LED-indikatorn, storleken 
på ikon-rutnätet, med mera. Använd accentfärger för att 
förändra känslan av enheten. Champagne, en subtil guldfärg, 
är en ny accentfärg som är exklusiv för OnePlus X.

|      Vad finns i lådan?            Utrustningen              OxygenOS               Säkerhetsinformation



14 |      Vad finns i lådan?            Utrustningen              OxygenOS               Säkerhetsinformation                  

Meddelande

För att skicka ett SMS, starta Messenger-applikationen 
på startskärmen eller applikationslådan. Ange namn eller 
telefonnummer i fältet eller välj någon från dina kontakter. 
Skriv ditt meddelande och tryck sedan på      . 

För att skicka MMS: i Messenger-applikationen, välj den 
mediefil        du vill bifoga.

Skriv ditt meddelande och tryck på      .
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Knacka på       från din startskärm eller applikationslåda och 
använd         för att ringa samtal manuellt eller knacka på ett 
kontaktkort från kortnummerlistan för att snabbt ringa upp 
den kontakten. Tryck på ett telefonnummer i Kontakter, 
i ett e-postmeddelande eller i ett textmeddelande för att 
ringa ett samtal.

Kontakter från adressboken läggs automatiskt till i din 
kortnummerlista som baseras på användningsfrekvens. 
Du kan permanent fästa kontakter vid toppen av 
kortnummerlistan genom att markera dem som “Favoriter”. 
Peka bara på den      som motsvarar varje kontakt du vill 
lägga till.

Telefonsamta
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Kamera

Den bakre kameran i OxygenOS har flera lägen: Klar bild, HDR
och Skönhet. Klar bild tar flera bilder av ditt motiv i snabb följd
och kombinerar dem till en enda bild, för klarhet och skärpa.
Du kan även filma i “Slow motion” med 120 bilder per sekund,
och det finns ett “Time-lapse”-läge.
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Säkerhetsinformation

Läs den noga innan du använder enheten och spara den för framtida referens.
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Deklaration

OnePlus är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör OnePlus (Shenzhen) Technology Co., Ltd. Med ensamrätt. Utan skriftligt tillstånd från 
OnePlus är reproduktion, överföring, distribution eller lagring av innehållet i detta dokument, i vilken form som helst, förbjuden. OnePlus har en policy om 
kontinuerlig utveckling. Således förbehåller sig OnePlus rätten att göra ändringar eller förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan 
förvarning. Allt innehåll i detta dokument tillhandahålls i “befintligt skick”. 

Förutom vad som krävs enligt tillämplig lag ges inga garantier i någon form, uttryckliga eller underförstådda, avseende riktigheten i detta dokument. I den 
maximala utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, är varken OnePlus eller någon av dess licensgivare under några omständigheter ansvariga för 
förlust av data eller särskilda, oavsiktliga, följd- eller indirekta skador som orsakats. 

Tillgång till produktlager, programvara och tillbehör kan variera. För detaljerad information hänvisas till en auktoriserad OnePlus-distributör. Denna 
enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och förordningar. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.
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Säkerhet

Om du inte följer dessa riktlinjer kan skador uppkomma på din enhet, din egendom, dig själv eller på andra.

• Slå inte på enheten där det är förbjudet eller där den kan orsaka störningar eller fara.

• När du kör ett fordon, lyd och följ alla relevanta lokala lagar.

• Använd inte enheten vid bensinstationer, eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

• Mobiltelefoner kan orsaka störningar. Kontrollera alla lagar och regler vid flygning.

• Sjukhus eller vårdorganisationer kan använda utrustning som är känslig för radiofrekvenser. Vänligen följ alla regler och föreskrifter.

• Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

• Endast kvalificerad och auktoriserad personal bör göra reparationer på denna produkt.

• Använd endast tillbehör och batterier som är godkända av OnePlus. Tillbehör som inte är godkända av OnePlus kan skada telefonen                                  
eller orsaka skador.

• Denna enhet är inte vattenbeständig, håll den borta från fukt och väta.

• När du ansluter andra enheter, vänligen följ de säkerhetsanvisningar som presenteras i denna handbok. Försök inte att ansluta                                     
enheten med inkompatibla produkter.
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Säkerhetsåtgärder för batteriet

• Långvarig exponering för värme kan orsaka batteriläckage, explosioner eller bränder.

• Placera inte tryck på eller genomborra batteriet med hårda föremål. Att skada batteriet kan orsaka batteriläckage, överhettning eller brand. 

• Batterivätska kan skada hud eller kläder. Om huden exponerats, tvätta omedelbart med vatten och uppsök läkare. 

• Om du upplever några batteriavvikelser såsom hög temperatur, missfärgning, distorsion eller läckage, avbryt omedelbart användningen av enheten 
och kontakta kundtjänst. 

• Om batteriets inre vätska kommer i kontakt med ögonen, skölj noggrant och kontakta läkare omedelbart.

• Anslut inte enheten till ett högspänningsuttag. Batteriet kan skadas.

• Alla batterier har en begränsad livslängd och kommer att börja förlora sin kapacitet efter flera hundra laddningar/urladdningar.

• Släng inte batteriet som vanligt hushållsavfall. Se lokala bestämmelser.

WARNING: Ladda inte batteriet i mer än 12 timmar.
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To Save Power and Achieve Longer Battery Life 

• Funktioner som Bluetooth och WiFi förbrukar mer energi. Inaktivera dessa när de inte används.

• Ju ljusare skärm, desto mer energi förbrukas. Du kan dämpa skärmens ljusstyrka och förkorta insomningstiden under dina skärminställningar.

• Använd endast den officiella OnePlus-laddaren. Användning av andra laddare kan vara farligt och kan ogiltigförklara din garanti.

• Se till att endast använda uttag med rätt spänning (som anges på laddningsenheten). Användning av felaktig spänning kan skada telefonen        
och/eller batteriet och leda till personskador.

• Använd inte osäkra pluggar eller uttag.

• Använd inte kortslutningsladdare.

• Ta inte isär eller modifiera laddaren, eftersom detta kan leda till personskada, elektrisk stöt eller brand.

• Använd inte laddaren i fuktiga miljöer.

• Rör inte laddare, kabel eller eluttag med våta händer eftersom det kan orsaka en elektrisk stöt.

• Placera inte tunga föremål på sladden och försök inte modifiera några kablar.

• Se till att ta tag i laddaren ordentligt när du kopplar ur den. Dra inte i nätkabeln eftersom det kan leda till skador och orsaka en                           
elektrisk stöt eller brand.

• Dra ut kontakten ur vägguttaget innan du rengör enheten.

• Ladda inte batteriet under följande förutsättningar: i direkt solljus, i temperaturer under 5 °C eller över 40 °C; i områden med fukt, damm eller 
kraftiga vibrationer; i områden nära en TV, radio eller andra elektriska apparater.

• Den maximala temperaturen för laddning av utrustningen är 25 °C.

• Laddaren är endast avsedd för inomhusbruk.

• Adaptern skall installeras i närheten av utrustningen och vara lätt åtkomlig.
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Trafiksäkerhet

• Säkerhet bör alltid prioriteras när du kör ett fordon. Var noga med att följa tillhörande förordningar i det område eller det land där du kör.

• Vänligen förvara eller transportera inte din mobiltelefon eller tillbehör i närheten av vätska eller brandfarlig gas. Se till att du inte placerar 
telefonen eller tillbehör i närheten av krockkuddar.

• Förlita dig inte enbart på din GPS i telefonen; dessa program ska endast användas som referens. Platsinformation ändras regelbundet och på 
vissa ställen stöds inte GPS-funktionen. Färdvägar och/eller kompass kan vara felaktiga, ofullständiga eller inte stödjas.

• Elektromagnetiska vågor (i den omgivande miljön eller från hörlursmagneter) kan störa precisionen av kompassen, så vänligen använd den 
endast som referens.

• Om du inte vill avslöja din position, tänk på att inte använda applikationer som kan registrera din position. Vänligen följ regler, lagar och lokala 
föreskrifter.
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Användningsmiljö

• Vänligen stäng av enheten där telefonanvändning är förbjuden, eller där den kan orsaka störningar eller fara.

• Mobiltelefoner kan störa den normala driften av elektronisk utrustning och medicinska anordningar. Vänligen följ tillhörande lagar och förordningar.

• Din mobiltelefons radiovågor kan störa elektronisk utrustning med hög noggrannhet.

• Använd bara din telefon mellan −10 och 40 °C i temperatur och 35−85 % i luftfuktighet.

• I extremt sällsynta fall kan enheten påverka ett fordons elektroniska utrustning.
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Uttalanden från FCC & IC

1. (1) denna enhet får inte orsaka skadliga störningar och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka 
oönskad drift.

2. Denna digitala apparat av klass B uppfyller kraven för kanadensiska ICES-003.

OBSERVERA: Tillverkaren ansvarar ej för eventuell radio- eller TV-störning som orsakas av obehörig modifiering eller förändring av denna utrustning. 
Sådana modifieringar eller förändringar skulle kunna upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

OBSERVERA: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital enhet av klass B, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa 
begränsningar är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla 
radiofrekvent energi. Om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka störningar på radiokommunikation.

Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar störningar på radio- eller TV-
mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av 
följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.

- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

- Konsultera återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

|      Vad finns i lådan?            Utrustningen              OxygenOS               Säkerhetsinformation



25 |      Vad finns i lådan?            Utrustningen              OxygenOS               Säkerhetsinformation                  

• Alla förändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelsen kan upphäva användarens                  
rätt att använda utrustningen. 

• Antennen(er) som används för denna sändare får inte vara lokaliserad eller fungera tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

• Valet av landskod finns på den icke-amerikanska modellen och är inte tillgänglig för alla amerikanska modeller. Enligt FCC-förordningen får alla WiFi-
produkter som marknadsförs i USA endast vara kopplade till amerikanska kanaler.

• Användning inom bandet 5,15–5,25 GHz är begränsad till inomhusbruk.

FCC Caution
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Den här enheten uppfyller myndighetskraven på exponering för radiovågor.

Den här enheten är utformad och tillverkad för att inte överskrida de utsläppsgränser för exponering för radiofrekvent (RF) energi som fastställts av den 
amerikanska federala myndigheten Federal Communications Commission.

I exponeringsstandarden för trådlösa enheter används en måttenhet som kallas Specific Absorption Rate (specifik absorptionsnivå) eller SAR. SAR-gränsen 
som fastställts av FCC är 1,6 W / kg. *SAR-tester utförs genom att använda standarddriftspositioner som godkänts av FCC genom att enheten sänder med 
högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband.

Även om SAR bestäms vid den högsta certifierade effektnivån är den faktiska SAR-nivån vid användning av enheten långt under det maximala värdet. Detta 
beror på att enheten är designad för att arbeta på olika effektnivåer. Den ska inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätet. I allmänhet innebär 
detta att ju närmare du befinner dig en trådlös basstationsantenn, desto lägre är den utstrålade effekten. 

Även om det kan finnas skillnader mellan SAR-nivåerna för olika enheter och i olika positioner, uppfyller de alla myndighetskraven. 

Denna enhet har också testats och uppfyller FCC:s riktlinjer för RF-exponering för användning med ett tillbehör som inte innehåller metall och placerar luren 
minst 1,0 cm från kroppen.

Användning av andra tillbehör kan inte säkerställa att RF-riktlinjerna från FCC efterföljs. Placera luren minst 1,0 cm från kroppen när enheten är påslagen. 

RF exponeringsinformation (SAR)
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CE certifieringsinformation (SAR)

SAR-gränsen för Europa är 2,0 W / kg. Denna enhet har testats för typisk drift genom att baksidan av telefonen hålls 1,5 cm från kroppen.                                  
För att efterfölja kraven på RF-exponering, använd tillbehör som upprätthåller 1,5 cm avstånd mellan kroppen och baksidan av telefonen. Används 
bältesclips, hölster och liknande tillbehör bör de inte innehålla metallkomponenter. Användning av tillbehör som inte uppfyller dessa krav kan överskriva 
gränsen för RF-exponering, och bör undvikas.

Om du använder en pacemaker, hörapparater, cochleaimplantat eller annan enhet, använd telefonen enligt din läkares råd. 

Enheten är inte utformad för att överskrida gränserna för utsläpp av radiovågor som rekommenderas av internationella riktlinjer. 

SAR-värdet hos enheten kan bero på faktorer såsom närheten till nätverkstorn eller användning av tillbehör.
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Hantering av e-avfall

E-avfall avser kasserad elektronik och elektronisk utrustning (WEEE). Säkerställ att ett auktoriserat företag reparerar enheter vid behov. Ta inte isär 
enheten på egen hand. Släng alltid använda elektroniska produkter, batterier och tillbehör när du är klar med dem; lämna dem på en auktoriserad 
återvinningsstation eller uppsamlingscentral. 

Släng inte e-avfall i soptunnan. Släng inte batterierna i hushållssoporna. Felaktig avfallshantering kan förhindra naturresurser från att återanvändas. Visst 
avfall innehåller farliga kemikalier, och kan frigöra gifter i mark och vatten samt släppa ut växthusgaser i miljön om det inte bortskaffas på rätt sätt
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• Använd inte telefonen om antennen är skadad. Det kan orsaka personskada.

• Placera inte telefonen i närheten av magnetkort eller andra magnetiska föremål. Information som lagras på disketter, minneskort och kreditkort kan 
skadas av magnetisk strålning.

• Vänligen håll metallföremål borta från mottagaren.

• Små metallföremål kan dras till enheten, vilket kan resultera i personskador eller skador på enheten.

• Håll telefonen borta från vatten och andra vätskor.

• Skador på displayen kan leda till läckage av vätskan inuti LCD-panelen. Om denna vätska kommer i kontakt med dina ögon, spola omedelbart med 
vatten (gnugga inte) och sök läkarvård.

• Telefonen kan bara använda godkända batterier och laddare från OnePlus. Användning av produkter från tredje part kan orsaka batteriläckage, 
överhettning eller brand. OnePlus kommer inte ta något ansvar för olyckor eller problem som orsakas av användning av tillbehör som                                
inte är godkända av OnePlus.

• Anslut endast till strömkällor med USB 2.0 eller högre.

Ytterligare viktig hälso- och säkerhetsinformation

WARNING: Alltför höga ljudnivåer kan skada din hörsel.
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Din telefon är en tekniskt avancerad produkt, framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med omsorg. Följande förslag hjälper dig att förlänga livslängden på 
din enhet.

• Om skärmen kommer i kontakt med vätska eller damm, rengör omedelbart.

• Rör inte anslutningsporten på telefonen, eftersom statisk elektricitet kan skada komponenterna i enheten.

• Slå, skaka eller tappa inte telefonen för att undvika skador.

• Utsätt inte enheten för tryck, eftersom det kan skada skärmen, batteriet eller själva enheten.

• Placera inte batteriet, telefonen eller laddaren i mikrovågsugnar eller andra högspänningsapparater. Det kan orsaka brand, skador på kretskort eller andra skador. 

• Använd inte telefonen i närheten av lättantändlig gas.

• Förvara telefonen utom räckhåll för barn för att förhindra personskador eller skador på egendom.

• Placera inte telefonen på ojämna eller instabila ytor.

• Telefon, batteri och laddare är inte vattentäta. Använd inte dessa enheter i badrummet, områden med hög temperatur, luftfuktighet eller damm samt undvik regn.

• Använd en mjuk, ren och torr trasa för att rengöra telefon, batteri och laddare.

• Använd inte alkohol eller starka kemikalier för att rengöra enheten.

• Vänligen använd en mjuk trasa med vatten för att avlägsna smuts och fläckar. Använd inte naglar eller andra vassa föremål för att undvika att repa skärmen.

• Smutsiga uttag kan orsaka dålig kontakt med laddaren, vilket kan innebära att telefonen inte laddas ordentligt.

• Ta inte ut SIM-kortet när telefonen sänder data eller sparar information.

• Modifierade tillbehör kan skada enheten eller bryta mot lokala föreskrifter för radioenheter. 

• Användaren bör stänga av 5 GHz WiFi i utomhusmiljöer.

Skötsel och underhåll

WARNING: Innan du använder telefonen, var vänlig läs hälso- och säkerhetsinformationen noggrant.
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Vissa människor kan bli yra eller uppleva medicinska problem vid exponering av blinkande lampor. Om du är i riskzonen, kontakta din läkare innan du 
använder den här enheten. Om du upplever något av följande symtom: huvudvärk, yrsel, kramper, ögon- eller muskelkramper, medvetslöshet eller 
ofrivilliga kroppsrörelser, sluta använda enheten omedelbart och kontakta läkare. Undvik att använda enheten under längre perioder och håll den på rätt 
avstånd från ögonen. 

Härmed förklarar OnePlus (Shenzhen) Technology Co., Ltd. att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och övriga relevanta 
bestämmelserna i direktivet 1999/5/EG. Anmärkning: Följ nationella lokala bestämmelser på den plats där enheten ska användas.

Det kan finnas restriktioner för användning av denna enhet i vissa eller alla medlemsstater i Europeiska unionen (EU).

EU-regler
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Vi strävar efter att använda det bästa och därmed kunna ge våra användare den bästa möjliga 
upplevelsen som kan fås med alla våra produkter. Vi strävar efter att skapa produkter som är både 

mycket funktionella och vackra på samma gång. Vi är övertygade om att vi skapar våra produkter med 
detta koncept i åtanke och är inte villiga att kompromissa i någon aspekt. Eftersom detta är kärnan i vår 

“nöj-dig-aldrig”-filosofi, ska varken vi eller våra fans behöva nöja sig med en sämre produkt på något sätt. 




