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Bem-vindo

Obrigado!
Este é o seu smartphone. O OnePlus 3 é o resultado final do trabalho de
proximidade com a comunidade e incorpora o feedback que partilhou
connosco ao longo dos últimos dois meses para o melhorar. Representa um
compromisso tangível com o nosso objetivo de construirmos dispositivos
que queremos utilizar. Tínhamos o objetivo de construir um smartphone sem
compromissos, planeado em conjunto com os utilizadores. Mas não acredite
apenas na nossa palavra. Está na altura de o julgar por si mesmo.
Obrigado pela sua confiança.
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O que está na caixa

size:74.63x152.67x7.38mm

OnePlus 3
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Conteúdo da caixa

Protetor de ecrã
(*Nota: O protetor de
ecrã já foi colocado
previamente no
telemóvel)

Dispositivo

OxygenOS

Ejetor SIM de bandeja

Dash Charger

Informação de Segurança

Cabo Tipo C

Guia de Iniciação Rápida
Ranhura SIM Nano duplo

Dispositivo

Alert
Slider

Ranhura SIM Nano duplo

Volume

Energia em
Repouso/Ativa

Sensor de Impressão
Digital/Início
Cabo para Auscultadores
USB Tipo C
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Alert Slider
O Alert Slider permite-lhe alternar sem esforço entre 3 perfis de
notificação sem ter de tirar o seu telefone do bolso. Com o OnePlus 3,
alternar entre modos de alerta torna-se mais rápido e mais fácil como
nunca antes.

Nada
Desativa todas as notificações (os
alarmes continuarão ativos)

Prioridade
Apresenta notificações apenas
das suas aplicações e dos seus
contactos prioritários (os quais
pode programar em Definições >
Som > Notificação > Notificações de
aplicações)

Todos
Permite as notificações de todas
as aplicações e contactos
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Sensor de Impressão Digital
Desbloqueie o seu OnePlus 3 de forma rápida e segura com um
simples toque. Podem ser armazenados até 5 perfis exclusivos de
impressão digital de cada vez.
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Ecrã
O OnePlus 3 vem equipado com um espetacular ecrã AMOLED ótico
de 5.5”. As cores são mais vivas e realistas do que nunca e uma série
de correções gama personalizadas criam uma experiência visual mais
natural, enquanto uma camada de dupla polarização assegura uma
nitidez ideal.

8 |

Conteúdo da caixa

Dispositivo

OxygenOS

Informação de Segurança

Câmara
Em condições difíceis de visibilidade, High-Dynamic Range (HDR) é
automaticamente ativado para produzir fotografias consistentes e
equilibradas.
A Captura de Sorriso elimina a necessidade de um estranho alcance de
braço. Basta sorrir para tirar excelentes “selfies”, A câmara OnePlus 3
trata do resto.
O “Dynamic De-noise” compara diversas estruturas da mesma foto
e mistura-as a fim de reduzir instantaneamente o ruído e melhorar a
nitidez.
OIS, EIS, sensor de 16MP, lente f/2.0; aproveite todas as
características da DSLR, mas nenhuma do peso.
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Bandeja para cartão SIM duplo
Não há necessidade de levar dois telemóveis ou mudar os cartões SIM
enquanto viaja. Fique conectado a duas redes, simultaneamente!
Nota: O ejetor do tabuleiro de cartões SIM existente na caixa é
utilizado para remover o tabuleiro de cartões SIM do dispositivo.
É possível introduzir dois cartões SIM nano no tabuleiro.
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Dash Charge
O Dash Charge marca o ponto de mudança nas opções de
carregamentos rápidos. Um carregamento rápido de 30 minutos irá
dar-lhe mais de 60 % de carga da bateria do seu OnePlus 3. Ao mudar
o sistema de gestão da energia e os elementos de dispersão de calor
para o nosso Adaptador de Carga Dash, o seu OnePlus 3 aquecerá
muito pouco.
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Ligar
Ligue o seu OnePlus 3 premindo e mantendo premido durante alguns
segundos o botão <Power>, que se encontra no lado direito do
dispositivo. Em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã para
iniciar a personalização do seu OnePlus3.
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OxygenOS
O OxygenOS atinge um equilíbrio perfeito entre potência e
simplicidade. É simples, confortável e fácil de utilizar logo quando o
tira da caixa. O OxygenOS também inclui um conjunto de recursos
de energia que lhe conferem robustez.
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Configuração
Após a inicialização, prossiga até ao assistente do Google para configurar a sua conta Google e sincronização, a impressão digital e muito
mais. A Configuração OnePlus dá-lhe a oportunidade de personalizar o seu OnePlus 3, permitindo-lhe criar uma experiência de smartphone
única adaptada às suas necessidades. Pode ativar os botões do software, gestos e outras funcionalidades como achar adequado.
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Inicializador & Plataforma
O inicializador suporta ícones de outros e permite aos utilizadores
alterar a grelha da barra de aplicações, atribuir gestos & mais. A partir
do inicializador, deslizar para a direita para revelar a Plataforma,
a nossa funcionalidade de fácil utilização que apresenta de forma
simples aplicações utilizadas frequentemente, contactos favoritos,
widgets e muito mais.
Nota: Os utilizadores podem reorganizar os ícones premindo o ecrã
inicial e clicando em “Reorganizar”, para eliminar a desordem.
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Personalização
O OxygenOS possui um modo escuro de origem que cria uma
agradável experiência de visualização. Altere a sua cor de destaque a
partir da pasta de personalização, nas configurações, para expressar o
seu estilo pessoal. O OxygenOS também permite conjuntos de ícones
personalizados em quase qualquer formato, permitindo-lhe alterar
drasticamente a aparência e a sensação de toque do seu aparelho.
Também tem opções para sintonização precisa do indicador LED, para
o tamanho de grelha do ícone e muito mais.
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Permissões das aplicações
A segurança é uma grande preocupação do OxygenOS. As permissões
das aplicações permitem-no controlar as informações e permissões a
que as aplicações podem aceder, tais como a localização, a identidade,
os contactos e mais. Não quer que uma determinada aplicação
o incomode com notificações ou tenha acesso à sua localização?
Personalize as respetivas permissões na página das aplicações que se
encontra nas definições.
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Messenger
Para enviar uma SMS, abra a aplicação Messenger no seu ecrã inicial ou
na barra da aplicação. Insira o nome ou número de telefone no campo
ou selecione alguém dos seus contactos. Escreva a sua mensagem,
depois toque
Para uma MMS, na aplicação Messenger, selecione o meio de
comunicação que deseja adicionar
. Escreva a sua mensagem
depois toque
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Marcador
Toque em
no seu Ecrã de Ínicio ou barra de aplicação e use o marcador
para efetuar manualmente as chamadas telefónicas, ou
toque em qualquer contacto da lista de Marcações Rápidas para ligar rapidamente para esse contacto. Selecione um número telefónico dos
Contactos, um e-mail, ou uma mensagem para efetuar a chamada.
Com base na frequência de utilização, os contactos são adicionados automaticamente à sua lista de Marcação Rápida. Pode adicionar
contactos permanentemente ao topo da sua lista de marcação rápida, marcando-os como favoritos,
simplesmente pressionando o ícone
da estrela em cada contacto que pretende adicionar.
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Galeria OnePlus
A galeria OnePlus totalmente nova para pesquisar, editar e organizar
fotos do dia a dia. São criados automaticamente álbuns para imagens
de diferentes fontes, pelo que não terá de fazer nada para manter
tudo organizado. O nosso modo de edição simples é fácil de usar e
está equipado com as funções básicas tais como redimensionar, cortar
e uma ferramenta de desenho para diversão sem fim. A interface é
extremamente intuitiva, dinâmica e não lhe deixa a cabeça às voltas
com milhões de opções.
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Música OnePlus
Um leitor de música completamente novo otimizado para utilização offline também está disponível de fábrica. Com um estilo simples e
direto, OnePlus Music oferece-lhe exatamente o que precisa. Use etiquetas para organizar e criar a sua biblioteca de música sem ter de
mexer em ficheiros e diretórios.
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Informação de Segurança
Este manual do utilizador contém todas as informações necessárias sobre a segurança do produto.
Antes de usar o dispositivo, leia-o com atenção e guarde-o para consulta futura.

Declaração
OnePlus é uma marca comercial ou marca registada da OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Todos os direitos reservados. É proibida
a reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento do conteúdo deste documento, sob qualquer forma, sem o consentimento
prévio por escrito da OnePlus. A OnePlus segue uma política de desenvolvimento contínuo. Por conseguinte, a OnePlus reserva-se o direito
de efetuar, sem aviso prévio, alterações ou melhorias em quaisquer produtos descritos no presente documento. O conteúdo do presente
documento é fornecido na totalidade “tal como está”. Salvo conforme exigido pela legislação aplicável, não são dadas quaisquer garantias, de
qualquer tipo, expressas ou implícitas, relativamente à precisão do presente documento. Até ao máximo permitido pela legislação aplicável,
em nenhuma circunstância a OnePlus ou alguma das suas licenciadas será responsável por quaisquer perdas de dados ou danos ocorridos,
nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequentes, ou indiretos que tenham sido causados. A disponibilidade do fornecimento
do produto, do software de aplicação e dos acessórios poderá variar. Para informações detalhadas, consulte um distribuidor autorizado da
OnePlus. Este dispositivo poderá conter artigos, tecnologia ou software sujeitos a leis e regulamentos de exportação. São proibidos desvios
contrários à lei.
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Segurança
O incumprimento destas diretrizes poderá causar danos no seu dispositivo, nos seus bens, em si próprio ou outros.
• Não ligue o dispositivo nos locais onde tal seja proibido ou quando puder causar interferências ou perigo.
• Ao utilizar o dispositivo, obedeça e cumpra todas as leis locais relacionadas.
• Não use o dispositivo em postos de combustível ou estações de serviço, nem perto de combustível e de químicos.
• Os telemóveis podem causar interferências. Ao viajar de avião, verifique todas as leis e regulamentos.
• Os hospitais ou organizações de saúde podem usar equipamento sensível a radiofrequências. Obedeça a todas as regras e regulamentos.
• Todos os dispositivos sem fios podem ser suscetíveis a interferências que podem afetar o desempenho.
• Apenas pessoal qualificado e autorizado deve efetuar reparações neste produto.
• Utilize apenas acessórios da marca e baterias aprovadas pela OnePlus. Acessórios não aprovados pela OnePlus podem danificar o
telefone ou causar outros danos.
• Este dispositivo não é à prova de água. Mantenha-o afastado da humidade.
• Ao estabelecer a ligação com outros dispositivos, siga as diretrizes de segurança apresentadas no presente manual. Não tente ligar o seu
dispositivo com produtos incompatíveis.
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Precauções relativas à bateria
•
•
•
•
•
•
•
•

Não tente reparar, desmontar ou modificar a bateria. Não coloque nem use a bateria perto de chamas, de aquecedores, da luz solar
direta ou de outras fontes de calor. A exposição prolongada ao calor poderá causar fugas, explosões ou incendiar a bateria.
Não pressione nem perfure a bateria com objetos rígidos. Se for danificada, a bateria poderá sofrer fugas, sobreaquecimento ou
incendiar-se.
O líquido proveniente da bateria pode causar danos à pele ou roupas. Se exposto, lave a pele imediatamente com água e procure
assistência médica.
Se notar quaisquer anormalidades na bateria, como alta temperatura, descoloração, deformação, ou derrame, pare imediatamente de
usar o dispositivo e contacte o apoio ao cliente.
Se o derrame do líquido interno da bateria entrar em contacto com os olhos, lave-os com água abundante e procure assistência médica
imediatamente.
Não ligue o seu dispositivo a uma fonte de alimentação de alta tensão; caso contrário, a bateria poderá ficar danificada.
Todas as baterias têm uma vida útil limitada e começam a perder a sua capacidade após várias centenas de cargas/descargas.
Não elimine a bateria juntamente com o lixo doméstico. Consulte os regulamentos locais.

AVISO: não carregue a bateria por um período superior a 12 horas.
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Poupar energia e conseguir que a bateria tenha uma vida útil mais longa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Funcionalidades como o Bluetooth e o WiFi consomem muita energia; por isso, desative-as quando não estiverem em uso.
Quanto mais luminoso for o ecrã, maior será a quantidade de energia consumida; pode limitar a luminosidade do ecrã e reduzir o tempo
de inatividade no menu de configurações do ecrã.
Use apenas o carregador oficial da OnePlus. O uso de carregadores não autorizados pode ser perigoso e pode anular a garantia.
Certifique-se de que usa apenas tomadas com a tensão correta (conforme consta na etiqueta do carregador). Usar uma tensão incorreta
pode causar danos no seu telefone e/ou na bateria e causar ferimentos.
Não use fichas ou tomadas não seguras.
Não utilize um carregador em curto-circuito.
Não desmonte nem modifique o carregador. Isso poderá causar ferimentos, choque elétrico ou fogo.
Não use o carregador em ambientes húmidos.
Não toque no carregador, no cabo ou na tomada elétrica com as mãos molhadas. Isso poderá causar um choque elétrico.
Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação, nem tente modificar quaisquer cabos.
Certifique-se de segurar o carregador firmemente enquanto o desliga. Não puxe pelo cabo de alimentação, pois isso pode danificá-lo e
provocar choque elétrico ou fogo.
Antes de limpar o dispositivo, desligue a ficha da tomada.
Não carregue a bateria nas seguintes condições: sob luz solar direta, a temperaturas inferiores a 5° ou superiores a 40°; em áreas com
humidade, poeira ou fortes vibrações; em áreas próximas de TVs, rádios ou outros equipamentos elétricos.
A temperatura ambiente máxima para carregamento do equipamento declarada pelo fabricante é de 25º C.
O carregador destina-se a ser utilizado apenas em espaços fechados.
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Conduzir em segurança
•
•
•

•
•
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A segurança deve ter prioridade quando se opera um veículo. Certifique-se de obedecer aos regulamentos da área ou país onde estiver a
conduzir.
Não guarde nem transporte o seu telemóvel ou acessórios perto de líquidos ou gás inflamável. Não coloque o seu telefone nem os
acessórios perto de airbags.
Não confie apenas no GPS do seu telefone; essas aplicações são apenas para fins de referênciaa. As informações de localização mudam
frequentemente e, certos locais, esses recursos não são suportados. As rotas do mapa e/ou a bússola podem estar incorretas ou
incompletas ou podem não ser suportadas.
As ondas eletromagnéticas (no ambiente em redor ou mesmo os ímanes dos auscultadores) podem perturbar a precisão da bússola;
assim, use-a apenas como referência.
Se não desejar divulgar a sua localização, não utilize aplicações que possam gravar a sua localização. Obedeça às regras, leis e
regulamentos locais.
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Ambiente de utilização
•
•
•
•
•
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Desligue o seu dispositivo sempre que seja proibido o uso de telefones ou quando puder causar interferências ou perigo.
Os telemóveis podem interferir com o funcionamento normal dos equipamentos eletrónicos e de dispositivos médicos.
Cumpra as leis e regulamentos.
As ondas de rádio do seu telemóvel podem interferir com equipamentos eletrónicos de alta precisão.
Use o seu telefone apenas em ambientes com temperaturas entre -10-45°C e com 35-85% de humidade.
Em ocasiões extremamente raras, o dispositivo poderá afetar o equipamento eletrónico de um veículo.
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Conformidade FCC e IC
1. Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras FCC. A operação do dispositivo está sujeita às duas seguintes condições:
• este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e
• este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejado.
2. Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est
autorisée aux deux conditions suivantes:
• l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et.
• l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le
fonctionnement.
3. Este aparelho digital de classe B está em conformidade com a norma canadiana ICES-003. Este dispositivo digital Classe B está em
conformidade à com as normas NMB-003 do Canadá.
NOTA: o fabricante não é responsável por quaisquer interferências de rádio ou TV causadas por modificações ou alterações efetuadas a este
equipamento. Essas modificações ou alterações podem anular a autoridade do utilizador para utilizar o equipamento.
NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, conforme a parte 15
das regras FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação
residencial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as
instruções, pode causar interferências prejudiciais em comunicações rádio.
No entanto, não há garantias de que possam ocorrer interferências numa instalação em particular. Se este dispositivo causar interferência
prejudicial à receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o dispositivo, o utilizador deverá tentar corrigir a
interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:
•
Redirecionar ou mudar a posição da antena recetora.
•
Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
•
Ligar o equipamento à uma tomada num circuito diferente daquele onde está ligado o recetor.
•
Consultar o revendedor ou um técnico especialista em rádio/TV para obter ajuda.

28 |

Conteúdo da caixa

Dispositivo

OxygenOS

Informação de Segurança

Aviso FCC
•
•
•

•
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Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a
autoridade do utilizador para operar o equipamento.
A(s) antena(s) utilizada(s) para este transmissor não deve(m) ser colocada(s) nem utilizada(s) em conjunto com qualquer outra antena ou
transmissor.
A seleção do código do país é apenas para modelos que não sejam para os EUA e não está disponível em todos os modelos para os EUA.
Segundo os regulamentos da FCC, todos os produtos de WiFi comercializados nos EUA devem ser alterados para canais em operação
apenas nos EUA.
Se aplicável, operações nas bandas de 5.15-5.25 GHz estão restritas apenas ao uso no interior.
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Informações sobre a exposição a RF (SAR)
•
•
•

•

•
•
•
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Este dispositivo respeita os requisitos governamentais relativos à exposição às ondas de rádio.
Este dispositivo foi concebido e fabricado para não exceder os limites de emissões relativos à exposição a energia por radiofrequência
(RF) recomendados pela Comissão Federal das Comunicações do Governo dos EUA.
A norma de exposição para dispositivos sem fios usa uma unidade de medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate), ou taxa
de absorção específica. O limite SAR estabelecido pela FCC é de 1,6W/kg. *Os testes de SAR são feitos utilizando posições operacionais
padrão aceites pela FCC, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de
frequência testadas.
Apesar de a SAR ser determinada ao nível certificado de potência mais elevado, o nível real de SAR do dispositivo durante sua operação
pode estar bastante abaixo do valor máximo. Isso deve-se ao facto de o dispositivo estar desenhado para operar a diferentes níveis de
potência, a fim de utilizar apenas a energia requerida para aceder à rede. Em geral, quanto mais perto estiver da antena de uma estação
de base sem fios, menor será a energia emitida.
Apesar de poderem existir diferenças entre os níveis SAR registados por vários dispositivos e em diferentes posições, todos satisfazem
os requisitos governamentais.
Este dispositivo também foi testado e está em conformidade com as diretrizes de exposição RF da FCC para utilização com um acessório
que não contenha metal e que posicione o aparelho a um mínimo de 1,0 cm do corpo.
O uso de outros acessórios poderá não assegurar a conformidade com as diretrizes de exposição a RF da FCC. Posicione o dispositivo,
no mínimo, a 1.0 cm do corpo quando estiver ligado.
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Informações sobre a certificação CE (SAR)
•

•
•
•
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O limite de SAR para a Europa é de 2.0 W/kg. Este dispositivo foi testado para operação típica com a parte traseira do telefone mantida
a 1.5 cm do corpo. Para manter a conformidade com os requisitos de exposição a RF, use acessórios que mantenham uma distância de
separação de 1.5 cm entre o seu corpo e a parte traseira do dispositivo. Ao utilizar clipes de cinto, bolsas fixas e acessórios semelhantes,
estes não devem incluir componentes metálicos na sua construção. O uso de acessórios que não satisfaçam estes requisitos pode não
estar em conformidade com os requisitos de exposição a RF e deve ser evitado.
Se usar um pacemaker, aparelho auditivo, implante coclear ou outro dispositivo, por favor use o telefone de acordo com as instruções do
seu médico .
O seu dispositivo está desenhado para não exceder os limites de emissão de ondas rádio recomendado por diretivas internacionais.
O valor SAR do dispositivo pode depender de fatores como a proximidade da torre da antena ou do uso de acessórios.
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Declaração de eliminação de resíduos eletrónicos
•

•
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Resíduos eletrónicos refere-se a dispositivos e equipamento eletrónicos descartados (WEEE). Assegure-se de que a reparação dos
dispositivos, quando necessária, seja feita por agentes autorizados. Não destrua o dispositivo por sua conta. Elimine sempre produtos
eletrónicos, baterias e acessórios usados no fim da sua vida útil; recorra a um ponto de recolha ou centro de recolha autorizados.
Não deite resíduos eletrónicos no caixote do lixo. Não deite as baterias usadas no lixo doméstico. A eliminação incorreta de
resíduos poderá impedir a reutilização de recursos naturais. Alguns resíduos contêm químicos perigosos e, se não forem eliminados
corretamente, podem libertar toxinas para o solo e a água e também podem libertar gases com efeito de estufa no ambiente.
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Informações adicionais importantes sobre Saúde e Segurança
•
•
•
•
•
•
•

•

Não use o telefone se a antena estiver danificada. Caso contrário, isso poderá causar ferimentos.
Não coloque o telefone perto de cartões magnéticos ou outros objetos magnéticos; as informações armazenadas em disquetes, cartões
de memória e cartões de crédito podem ser danificadas pela radiação magnética.
Mantenha objetos metálicos longe do recetor do telefone.
Pequenos objetos metálicos podem ser atraídos para o dispositivo e podem ocorrer ferimentos, ou danos no dispositivo.
Mantenha o telefone longe da água e de outros líquidos.
Danos no ecrã podem causar fugas do líquido no interior do painel LCD. Se este líquido entrar em contacto com os olhos, lave-os
imediatamente com água (sem esfregar) e procure um médico.
O seu telefone só pode ser utilizado com baterias e carregadores autorizados da OnePlus. O uso de produtos de outras marcas pode
causar fugas, sobreaquecimento ou incendiar a bateria. A OnePlus não se responsabiliza por quaisquer acidentes ou problemas
causados pela utilização de acessórios não aprovados.
Ligue apenas a fontes de energia com USB 2.0 ou superior.

AVISO: um nível sonoro elevado pode causar danos na sua audição.
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Cuidados e manutenção
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O seu telefone é um produto de conceção e fabrico de qualidade superior e deve ser tratado com cuidado. As sugestões seguintes
ajudarão a prolongar a vida do seu dispositivo.
Se o ecrã entrar em contacto com líquidos ou poeira, limpe imediatamente.
Não toque na porta de ligação do telefone, pois a eletricidade estática pode danificar componentes do dispositivo.
Não bata, agite nem deixe cair o telefone, para evitar danos e ferimentos.
Não exerça pressão sobre o dispositivo, pois pode danificar o ecrã, a bateria, ou o próprio dispositivo.
Não coloque a bateria, o telefone ou o carregador num micro-ondas ou outro equipamento de alta tensão. Caso contrário, pode danificar
circuitos, ou causar incêndios ou outros danos.
Não use o telefone perto de gases inflamáveis.
Mantenha o telefone fora do alcance das crianças, para evitar ferimentos ou danos materiais.
Não coloque o telefone em superfícies irregulares ou instáveis.
O telefone, a bateria e o carregador não são à prova de água. Não use estes dispositivos na casa de banho, em áreas com temperatura
elevada, humidade ou poeira; evite a chuva.
Use um pano macio, limpo e seco para limpar o telefone, a bateria e o carregador.
Não use álcool ou produtos químicos abrasivos para limpar o dispositivo.
Use um pano macio com água para remover a sujidade ou nódoas; não use as unhas ou outros objetos afiados, para não riscar o ecrã.
Tomadas sujas podem causar um mau contacto com o carregador, impedindo que o seu telefone seja devidamente carregado.
Quando o telefone estiver a transmitir dados ou a guardar informações, não retire o cartão SIM.
Acessórios modificados podem danificar o dispositivo ou violar os regulamentos locais para dispositivos de rádio.
Se aplicável, o utilizador deve desligar o WiFi de 5 GHz em ambientes ao ar livre.

AVISO: Antes de usar o telefone, leia atentamente as informações sobre saúde e segurança.

Algumas pessoas podem sentir tonturas ou ter problemas médicos como reação a luzes intermitentes. Se for o seu caso, consulte o médico
antes de usar este dispositivo. Se tiver os seguintes sintomas: dor de cabeça, tonturas, convulsões, cãibras nos olhos ou nos músculos,
perda de consciência, ou movimentos corporais involuntários, deixe imediatamente de usar o dispositivo e procure um médico. Evite usar o
dispositivo por longos períodos e mantenha-o a uma distância apropriada em relação aos olhos.
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Conformidade com os requisitos da União Europeia
A OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declara que este dispositivo se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e com
outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE.
Atenção: cumpra as regulamentações locais nacionais do país onde o dispositivo será utilizado. Este dispositivo pode ter limitações de
utilização em alguns ou todos os estados membros da União Europeia (UE).
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