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Velkommen

Tak!

OnePlus 3T passer til vores Never Settle-tilgang.
Udstyret med imponerende egenskaber, der skaber en fantastisk oplevelse. 

Den bedste brugeroplevelse takket være den seneste, nye teknologi og åben 
software. 

OnePlus 3Ter omhyggeligt udviklet af og for teknikentusiaster som 
dig. Den giver den bedste brugeroplevelse takket være den nyeste 

hardwareopgradering og omhyggeligt testede softwareforbedringer. Den er 
udviklet med stor omhu, håndværksmæssig dygtighed og i samarbejde med 
vores brugere. Vi glæder os til, at du selv skal opleve, hvad OnePlus 3T  kan.
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size:74.63x152.67x7.38mm

Hvad er der i æsken

OnePlus 3T Dash type-C kabel Hurtigopstartsvejledning 
Sikkerhedsoplysninger 

Dash strømadapterSkærmbeskyttelse 
(*Bemærk: Skærmbeskyt-
telsen er præmonteret på 

telefonen)

SIM-holderåbner
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Enhed

Lydstyrke

Notifikationsknap

USB Type-C

Hovedtelefonstik

Strøm /  
Tænd/sluk

Dual Nan SIM-åbning

Hjem/fingeraftryksensor
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Notifikationsknap

Notifikationsknappen, som er placeret på den øverste kant på din 
telefon, giver dig fuldstændig styring af dine notifikationer. Skift nemt 
mellem 3 notifikationsprofiler, uden at du behøver at tage din telefon 
op af lommen. Med OnePlus 3T er skift mellem notifikationsprofiler 
hurtigere og nemmere end nogensinde før.

Ingen

Prioritet

Alle

Slår alle notifikationer fra (alarmer vil 
stadig vare slået til))

Kun notifikationer fra dine prioritets 
apps og kontakter (disse kan du vælge 
i Indstillinger > Lyd og notifikationer  > 
App notifikationer)

Alle Tillader notifikationer fra all 
apps og kontakter.
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Kamera 

Begge kameraer i OnePlus 3T har ekstra gode 16 MP sensorer 
og eksklusiv Smart Capture-teknologi. OnePlus 3Ts avancerede 
forsidekamera giver dig mulighed for at livestreame i HD. Slå 
skønhedsfunktionen til for at redigere lyset på dine billeder, eller 
smilfangeren for at få dit kamera automatisk at tage dit billede, når du 
smiler
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Dash Charge

OnePlus 3T leveres med Dash Charge, en helt særlig teknologi, som 
sætter nye standarder for hurtig opladning. En hurtigopladning på 30 
minutter giver din OnePlus 3T strøm nok hele dagen. Dash Charge oplader 
din OnePlus 3T til samme niveau, uanset om du streamer video, spiller 
grafiktunge spil eller navigerer med GPS.
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Skærm

OnePlus 3T leveres udstyret med en imponerende 5,5” optisk 
AMOLED skærm. Farverne er mere klare og virkelighedsnære 
end nogensinde før uden øget strømforbrug. Skræddersyet 
gammakorrektion giver et mere naturligt udseende, mens et dual-
polariseringslag sikrer perfekt skarphed. 
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Dobbelt SIM-kortholder

OnePlus 3T er ikke udbyderlåst og understøtter to nano SIM-kort. Det 
giver mulighed for at tilslutte til to netværk på samme tid, så du kan 
bruge den til alt.
 
Brug SIM-holderåbneren (findes i æsken) for at fjerne SIM-holderen 
fra enheden. Der er plads til op til to nano SIM-kort i holderen.
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Fingeraftryksensor

Den keramiske fingeraftryksensor låser din OnePlus 3T op på 2,2 
sekunder, selv når skærmen er slukket. Sensoren lærer og bliver 
løbende bedre, så scanningerne bliver endnu mere præcise med tiden.
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Tænd

Tænd din OnePlus 3T  ved at trykke og holde på <Power> knappen 
(findes på højre side af enheden) i et par sekunder. Følg anvisningerne 
på skærmen for at starte med at tilpasse din OnePlus 3T. 
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OxygenOS

OxygenOS er et hurtigt, fejlfrit og tilpasningsvenligt operativsystem 
baseret på Android 7.0. Dem, der er hurtigt ude, opfordres til at 
besøge OnePlus fora for at hente seneste åbne betaversioner, 
inden de introduceres til alle brugere. Opdateringer introduceres 
jævnligt globalt og kan hentes automatisk, så snart de er tilgængelige. 
OxygenOS er baseret på AndroidTM Nougat med mindre tilpasninger, 
som er lavet til UI for at give bedre brugeroplevelse.
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Opsætning

Efter opstart kan du fortsætte til Google wizard for at indstille din Google-konto og -synkronisering, sætte fingeraftryk op med mere. 
OnePlus opsætning giver dig mulighed for at personificere din OnePlus 3T, så du får mulighed for at tilpasse din smartphoneoplevelse, så 
den bliver, som du vil have den. Du kan aktivere softwareknapper, gestures og andre funktioner, som du finder passende.
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Programstarter

Programstarteren understøtter tredjeparters ikoner og giver dig også 
mulighed for at ændre dit app-net, tilføje gestusser og mere. 
Du kan gratis tilpasse hurtigadgangsikoner i statusbjælken for 
bedre navigation. En ny, tilpasset notifikationsmenu og forbedret 
statusbjælke giver dig mere kontrol end nogensinde tidligere. Den 
hurtige rullemenu er blevet forbedret med yderligere taster. Du kan 
endda slette alle baggrundsprocesser fra “Tidligere skærm.”

Du kan flytte rundt på ikoner ved at trykke længe på hjem-skærmen og 
klikke på “Flyt rundt” for at rydde op.
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Hylde

Strejf til højre fra din hjem-skærm for at åbne din hylde. Denne 
separate menu giver adgang til dine favorit-apps, mest benyttede 
kontakter og seneste foto. Det fejlfri og strømlinede UI kan forbedres 
manuelt med widgets eller tilpasses ved at bruge de mange, forskellige 
intelligente muligheder. 
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Tilpasning

OxygenOS indeholder tre forskellige temaer, som giver dig fuld 
kontrol over din synsoplevelse. Skift din trykfarve og farven på din 
LED på tilpasningssiden under indstillinger. Tilpassede ikonpakker 
understøttes i næsten alle formater, så du kan tilpasse udseendet og 
fornemmelsen af din enhed. Hurtigadgangsikoner i statusbjælken kan 
tilpasses for at forbedre navigation. App-ikoner kan også tilpasses i 
størrelse for et mere rent og ensartet udseende. Navigationskontrol 
kan også tilpasses ved at bruge tilpasset gestusstyring og indstillelige 
knapper. 
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Ringefunktion

Klik på            på din hjem-skærm eller applikationsskuffe for at anvende ringefunktionen           til at foretage manuelle opkald, eller klik på et 
hvilket som helst visitkort fra hurtigopkaldslisten for nemt at ringe til denne kontakt. Vælg et telefonnummer fra dine kontakter, en e-mail, 
eller en SMS-besked for at at ringe op. 

Kontakter tilføjes automatisk til din hurtigopkaldsliste afhængig af, hvor ofte de anvendes. Du kan tilføje kontakter permanent til toppen af 
din hurtigopkaldsliste ved at markere dem som favoritter.          Du klikke blot på stjerneikonet på den enkelte kontakt, som du gerne vil tilføje.
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Messenger

For at sende en SMS,åbner du Messenger-app’en på din hjem-skærm 
eller din applikationsskuffe. Indtast navnet eller telefonnummeret i 
feltet, eller vælg en person fra dine kontakter. Skriv din besked, og tryk 
derefter 

For at sende en MMS fra Messenger-app’en skal du vælge det medie, 
du vil tilføre             . Skriv din besked, og tryk derefter 
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OnePlus galleri

Den helt nye OnePlus galleri -app til daglig gennemgang, redigering 
og organisering af dine foto. Samlinger laves automatisk for billeder 
fra forskellige kilder. Redigeringstilstand giver dig mulighed for at 
ændre størrelse eller beskære billeder, mens der også findes et 
tegneværktøj, som giver uendelige muligheder for sjov. Grænsefladen 
er superintuitiv og strømlinet og gør dig ikke rundtosset med en million 
muligheder.

|       Hvad er der i æsken             Enhed               OxygenOS              Sikkerhedsoplysninger



21

OnePlus kamera

Særlige, nye teknologier hjælper dig med at tage de perfekte billeder. 
High-Dynamic Range (HDR) balancerer billeder, selv under vanskelige 
lysforhold. Dynamic De-noise fjerner støj og forbedrer skarpheden i 
dine billeder. 

Den driftssikre, manuelle funktion giver dig fuld kontrol over alle 
aspekter af dine billeder. Finindstil  eksponering, ISO og fokusér. 
OnePlus 3T  understøtter ogsåRAW-billedefiler. 

OnePlus 3T er udstyret med to stabilisationsteknologier. Ny 
EIS 2.0-teknologi sletter uønskede bevægelser i dine videoer. 
Frontkameraet tilpasser sig selv til optagelse med begrænset lys via 
intelligent pixelteknologi , som giver kameraet mulighed for at øge 
antallet af individuelle pixels for at forbedre lyset på et billede.  
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OnePlus musik

En helt ny hjemmelavet musikafspiller, som er optimeret til offline brug, er også tilgængelig med det samme. Med et enkelt og nemt design 
giver OnePlus Music dig lige det, du har behov for. Brug tags til at organisere og bygge dit musikbibliotek op uden at behøve at fjolle rundt 
med filer og mapper. 
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OnePlus vejret

En tilpasset vejr-app, som er skræddersyet til OnePlus 3T, giver et aktuelt billede af vejrforholdene, der hvor du er. Skærmen viser og 
tilpasser sig dynamisk for at indikere forskellige typer af vejr- og miljømæssige risici som regn eller tåge. 
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OnePlus optager

En ny dynamisk optager-app, som giver stor fleksibilitet og alsidighed. 
Vær på forkant med din optagelse ved at følge mængden af indgående 
lyd og manuelt placere tidsmærker for at markere vigtige tidspunkter.   
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Filhåndtering

Filhåndteringen er blevet forbedret med mange nye funktioner. Filer 
kan nu kategoriseres og navngives for at give et bedre system i dine 
filer. Hold styr på dine filer ved at benytte det nye lagringsinfo, og få 
glæde af den meget forbedrede søgefunktion. Alle dine Google Drev-
filer understøttes af vores filhåndtering. 
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App-tilladelser

App-tilladelser giver dig kontrol over, hvilke oplysninger og tilladelser 
dine apps kan tilgå, som for eksempel sted, identitet, kontakter med 
mere. Tilpas tilladelser på app-siden, som findes under indstillinger. 
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Sikkerhed

Sikkerhed er en vigtig del af OxygenOS. Tilføj en adgangskode eller 
fingeraftrykgodkendelse til de enkelte apps for at øge sikkerheden på 
din enhed. 

For at øge sikkerheden giver et nyt app-skab dig mulighed for at 
bestemme, hvad dine apps har og ikke har adgang til.
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Sikkerhedsoplysninger

Denne brugermanual indeholder al nødvendig information om produktsikkerhed.
Læs den grundigt, inden du bruger enheden, og opbevar manualen til fremtidig brug.

Bekendtgørelse

OnePlus er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.. Alle rettigheder forbeholdes. 
Uden skriftlig tilladelse på forhånd er kopiering, salg, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument i en hvilken som helst form 
forbudt. OnePlus fører en politik om konstant udvikling. Derfor forbeholder OnePlus sig alle rettigheder til at ændre eller forbedre ethvert 
produkt, der er beskrevet i dette dokument, uden yderligere varsel. Indholdet i dette dokument er alt sammen stillet til rådighed, som det 
forefindes. Undtagen som det kræves i gældende lovgivning, gives der ingen garanti af nogen slags, hverken udtrykkeligt eller antydet, i 
forhold til nøjagtigheden i dette dokument. I det fulde omfang, der er tilladt af gældende lovgivning, kan OnePlus eller dennes licenstagere 
under ingen omstændigheder gøres ansvarlige for tab af data eller hændelser eller andre særlige, tilfældige eller deraf følgende eller 
indirekte forvoldte skader. Tilgængelighed af produktleverancer, applikationssoftware og tilbehør kan variere. Kontakt en autoriseret 
Oneplus-forhandler for mere detaljerede oplysninger. Denne enhed kan indeholde varer, teknologi eller software, som er underlagt 
eksportlovgivning og regulativer. Ændringer, der går imod lovgivningen, er forbudt. 
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Sikkerhed

Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til skader på din enhed, ejendom, dig selv eller andre. 

• Tænd ikke for enheden, når det er forbudt, eller når det kan give forstyrrelser eller skabe fare.
• Hvis du anvender enheden i et køretøj, skal du adlyde og følge al relevant, lokal lovgivning.
• Anvend ikke enheden på tankstationer, servicestationer eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.
• Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser af radiosignaler. Sørg altid for at være orienteret om love og regler på flyveture.
• Hospitaler eller andre steder med sundhedspleje kan benytte udstyr, som er følsomme over for radiosignaler. Overhold altid alle regler 

og retningslinjer, når du opholder dig på de nævnte steder.
• Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser af radiosignaler, som kan påvirke din enheds funktioner.
• Kun kvalificerede og autoriserede personer må udføre reparationer på dette produkt.
• Brug udelukkende tilbehør og batterier af kendt mærke, som er anerkendt af OnePlus, sammen med din enhed. Tilbehør, som ikke er 

anerkendt af OnePlus, kan skade telefonen eller forårsage skade.
• Enheden er ikke vandtæt. Bør beskyttes mod fugtige forhold.
• Når der tilsluttes til andre enheder, bør retningslinjerne for sikkerhed, som er beskrevet i denne manual, følges.
• Forsøg ikke at tilslutte din enhed til ikke-kompatible produkter.  
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 Forholdsregler for batteri

• Prøv ikke på at reparere, adskille eller ændre batteriet. Placer ikke batteriet i nærheden af åben ild, direkte sollys eller andre 
varmekilder. Længerevarende udsættelse for varme kan få batteriet til at lække, eksplodere eller brænde.

• Sæt ikke batteriet under pres, og stik ikke hårde genstande i batteriet. Skader på batteriet kan få batteriet til at lække, eksplodere eller 
brænde.

• Væske fra batteriet kan give skader på huden eller tøjet. Hvis væske fremkommer, bør huden straks vaskes med vand, og der bør søges 
lægehjælp.

• Hvis du oplever nogen former for unormalheder ved batteriet såsom høje temperaturer, misfarvninger, deformation eller lækage, så hør 
straks op med anvendelsen af enheden, og kontakt derefter kundesupport.

• Hvis batteriets indvendige væske kommer i kontakt med dine øjne, skal du straks rense grundigt og herefter søge lægehjælp.
• Forbind ikke din enhed til stærkstrøm, da batteriet kan tage skade.
• Alle batterier har en begrænset levetid og vil begynde at miste kapacitet efter flere hundrede opladninger/afladninger.
• Batteriet må ikke bortskaffes med husholdningsaffald. Der henvises til lokale regler.

ADVARSEL: Oplade ikke batteriet i mere end 12 timer.
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At spare strøm og opnå længere batterilevetid

• Funktioner som Bluetooth og wi-fi forbruger ekstra strøm. Slå disse funktioner fra, når du ikke benytter din telefon.
• Jo højere lysstyrke skærmen er indstillet til, jo mere strøm forbruges der. Du kan dæmpe lysstyrken og afkorte slumretiden under 

indstillinger.
• Vær sikker på, at der kun anvendes stik med den rigtige spænding (som beskrevet på etiketten på adapteren) til opladning. At anvende 

stik med forkert spænding kan skade din telefon og/eller batteriet og kan medføre overlast.
• Anvend ikke farlige stik eller stikkontakter.
• Anvend ikke en kortsluttet oplader.
• Laderen må ikke skilles ad eller ændres, da dette kan medføre personskader, elektrisk stød eller brand.
• Anvend ikke laderen i fugtige omgivelser.
• Rør ikke ved laderen, ledninger eller strømstikket med våde hænder, da dette kan medføre elektrisk stød.
• Læg ikke tunge genstande på strømkablet, og prøv ikke på at ændre nogle af kablerne.
• Tag ordentlig fat i laderen, når den tages ud af stikket. Træk ikke i strømkablet, da dette kan medføre skade eller give elektrisk stød.
• Inden enheden rengøres, skal strømstikket tages ud af stikkontakten.
• Oplad ikke batteriet under følgende forhold: i direkte sollys, i temperaturer under 5 °C eller over 40 °C, i omgivelser med fugt, støv eller 

rystelser eller i områder tæt på TV, radio eller andre elektriske apparater.
• Den højeste omgivende ladetemperatur for udstyret er af producenten angivet til 25 °C.
• Laderen er udelukkende beregnet til indendørs brug.
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Sikkerhed ved kørsel

• Sikkerhed er det vigtigste, når du fører et køretøj. Vær sikker på at overholde regler i det pågældende område eller land, du kører i.
• Opbevar eller bær ikke din mobiltelefon eller tilbehør i nærheden af væske eller antændelig gas. Opbevar ikke din telefon eller tilbehør i 

nærheden af airbags.
• Stol ikke udelukkende på GPS’en i din telefon. Denne form for apps er udelukkende til referenceformål. Information om steder ændres 

løbende, og nogle steder understøttes disse funktioner ikke. Kortruter og/eller kompas kan være ukorrekte, ufuldstændige eller ikke 
understøttede.

• Elektromagnetiske stråler (i det omkringliggende miljø eller selv hovedtelefonmagneter) kan forstyrre kompassets nøjagtighed, så brug 
det derfor kun som reference.

• Hvis du ikke vil afsløre, hvor du befinder dig, skal du sikre dig, at du ikke benytter apps, der kan registrere din placering. Overhold regler, 
love og lokale regulativer. 
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Driftsmiljø

• Sluk for din enhed, hvor anvendelse af telefon er forbudt, eller når den kan forårsage forstyrrelser eller skade.
• Mobiltelefoner kan forstyrre normal brug af elektronisk operationsudstyr og medicinske enheder. Følg love og regler forbundet hermed.
• Din mobiltelefons radiobølger kan forstyrre elektronisk udstyr, som kræver stor nøjagtighed.
• Anvend kun din telefon ved temperaturer mellem -10 - 40 °C og ved en luftfugtighed mellem 35 - 85 %.
• I meget sjældne tilfælde kan din enhed påvirke en bils elektroniske udstyr. 
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FCC & IC-erklæringer

1.Denne enhed opfylder del 15 af FCC-reglementet. Brug kan medføre følgende to forhold:
• denne enhed må ikke forårsagde skadelige forstyrrelse, og
• denne enhed skal tage imod enhver almindelig anerkendt forstyrrelse, inklusive forstyrrelse som kan være årsag til uønsket handling.  

2. Dette klasse B digitale apparat opfylder den canadiske ICES-003. 

OnePlus er ikke ansvarlig for nogen som helst forstyrrelse af radio eller TV forårsaget af tilpasninger eller ændringer på dette udstyr. 
Sådanne tilpasninger eller ændringer kan ophæve brugerens bemyndigelse til at anvende udstyret.

Dette udstyr er testet og fundet i orden i forhold til reglerne for en klasse B digital enhed som følger del 15 af FCC-reglementet. Disse 
begrænsninger er lavet for at skabe ansvarlig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser af installationer i hjemmet. Dette udstyr gør brug af 
og kan udstråle radiobølgeenergi og kan, hvis ikke installeret korrekt og anvendt i overensstemmelse med anvisningerne, forårsage skadelig 
forstyrrelse af radiokommunikation.

Men der er ikke garanti for, at forstyrrelser ikke kan forekomme i særlige installationer. Hvis udstyret forårsager skadelig forstyrrelse 
af radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke udstyret, opfordres brugeren til at prøve at imødegå 
forstyrrelsen ved en eller flere af følgende metoder:
• Rotere eller flytte modtagerantennen
• Øge afstanden mellem udstyr og modtager
• Forbind udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb, end den som modtageren er forbundet til
• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-teknikker for hjælp. 
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FCC-advarsler

• Enhver ændring eller tilpasning, som ikke er udtrykkeligt anerkendt af den part, der er ansvarlige for overholdelse, kan fratage brugerens 
tilladelse til at anvende udstyret.

• Antenner, der anvendes til denne sender, må ikke flyttes eller anvendes i forbindelse med andre antenner eller sendere.
• Valg af landekode er kun til ikke-amerikanske modeller, og er ikke tilgængelig i amerikanske modellerne. Ifølge FCC-reglerne skal alle wi-

fi-produkter solgt på det amerikanske marked sættes op til kun at fungere på amerikanske kanaler.
• Hvis det er relevant, er al drift på 5,15 - 5,25 GHz-båndet udelukkende begrænset til indendørs brug. 
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RF-stråleinformation (SAR)

Denne enhed lever op til regeringens krav til stråling med radiobølger.
 
Denne enhed er designet og produceret til ikke at overskride grænser for strålegrænserne for stråling med radiobølger (RF), som angivet af 
Federal Communications Commission på vegne af den amerikanske regering.
 
• Strålingsstandarderne for trådløse enheder anvender en måleenhed kendt som the specific absorption rate, eller SAR. SAR-grænsen 

er af FCC sat til 1,6 W/kg. Test for SAR udføres ud fra standarddriftsstillinger, der er accepteret af FCC, mens enheden sender på sit 
højeste, godkendte strømniveau på alle testede frekvensbånd.

• Selvom SAR bestemmes ud fra det højeste, godkendte transmissionsniveau, kan det aktuelle SAR-niveau på enheden under brug være 
langt lavere end den maksimale værdi. Det er fordi, enheden er designet til at blive anvendt på forskellige transmissionsniveauer, så den 
kun bruger den styrke, der er nødvendig for at nå et netværk. Sædvanligvis er det sådan, at jo tættere du er på den trådløse antennes 
antennestation, jo mindre er udledningen.

• Selvom der er forskel på SAR-niveauerne på forskellige enheder og fra forskellige positioner, lever de alle op til regeringens krav.
• Denne enhed er også testet og lever op til FCC’s RF-retningslinjer for stråling ved brug af udstyr, som ikke indeholder metal, og som 

placerer mobiltelefonen mindst 1,0 cm fra kroppen.
• Brug af andet udstyr lever ikke nødvendigvis op til FCC’s RF-retningslinjer for stråling. Placer mobiltelefonen mindst 1,0 cm fra kroppen, 

når enheden er tændt. 
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CE-certificeringsinformation (SAR)

SAR-grænsen i Europa er 2,0 W/kg. Denne enhed er testet ved typisk brug med bagsiden af mobiltelefonen holdt 1,5 cm fra kroppen. For 
at overholde RF-strålingsreglement skal udstyret bruges, så der er 1,5 cm afstand mellem din krop og bagsiden af mobiltelefonen. Brug af 
remlås, hylster og lignende tilbehør bør ikke indeholde metalkomponenter i samlingerne. Brug af tilbehør, som ikke lever op til disse krav, kan 
muligvis ikke opfylde RF-strålingsreglementet, og bør undgås.

His du bruger pacemaker, hørerapparater, snegleimplantater eller lignende enheder, skal du bruge telefonen som tilrådet af din læge.

Din enhed er designet til ikke at overskride grænserne for udstråling af radiobølger, som anbefalet af internationale retningslinjer.
SAR-værdien i denne enhed afhænger af faktorer som nærheden til en netværkssender eller brugen af tilbehør. 
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E-affaldsdeklaration

E-affald refererer til elektronik og elektronisk udstyr (WEEE). Sørg for, at et autoriseret værksted reparerer enheder ved behov. Skil 
ikke selv enheden ad. Bortskaf altid brugte elektronikprodukter, batterier og tilbehør efter udløbet af deres livscyklus. Brug et godkendt 
indsamlingssted eller indsamlingscenter.

Bortskaf ikke elektronisk affald i affaldssække. Smid ikke batterier i husholdningsaffaldet. Noget affald indeholder farlige kemikalier, hvis 
det ikke bortskaffes korrekt. Forkert bortskaffelse af affald kan forhindre naturlige ressourcer fra at blive genbrugt og kan også frigøre 
giftstoffer og drivhusgasser i miljøet.
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Ekstra, vigtige helbreds- og sikkerhedsoplysninger

• Brug ikke telefonene, hvis antennen er i stykker. Det kan forårsage personskader.
• Opbevar ikke telefonen i nærheden af magnetkort eller andre magnetiske genstande. Oplysninger lagret på floppydisk, 

hukommelseskort eller kreditkort kan besekadiges af magnetiske stråler.
• Hold metalgenstande væk fra telefonmodtageren. Små metalgenstande kan blive tiltrukket af enheden, hvilket kan resultere i person- 

eller enhedsskader.
• Hold telefonen væk fra vand og andre væsker.
• Skader på skærmen kan give lækage af væsken fra LCD-panelet. Hvis væsken kommer i kontakt med dine øjne, skal du straks skylle 

øjnene med vand. Gnid ikke. Søg straks lægehjælp.
• Brug kun OnePlus-godkendte batterier og -ladere sammen med din OnePlus-telefon. Brug af tredjepartsprodukter kan forårsage 

batterilækage, overophedning eller brand. OnePlus frasiger sig ansvar for uheld eller problemer forårsaget ved brug af tilbehør, som ikke 
er godkendt af OnePlus.

• Tilslut kun strømforsyning med USB 2.0 eller over. 

ADVARSEL: Alt for høje lyde kan skade din hørelse
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Pleje og vedligeholdelse

Din telefon er et produkt af fremragende design og håndværk og skal derfor behandles forsigtigt.  
De følgende forslag kan hjælpe dig med at forlænge din enheds levetid.
• Gør straks skærmen ren, hvis den kommer i kontakt med væske eller støv.
• Rør ikke ved tilslutningsstikket, da statisk elektricitet kan skade komponenter i din enhed.
• Undgå slag, rystelser eller at tabe telefonen for at undgå skader og ødelæggelser.
• Udsæt ikke enheden for pres, da det kan skade skærmen, batteriet, eller selve enheden.
• Kom ikke batteriet, telefonen, eller laderen i mikroovnen eller andet udstyr med højspænding. At gøre dette kan forårsage 

kredsløbsskader, brand eller andre skader.
• Anvend ikke telefonen i nærheden af brændbar væske.
• Hold telefonen uden for børns rækkevidde for at forhindre læsioner eller skade på ting.
• Placer ikke telefonen på ujævne eller ustabile overflader.
• Husk, at telefonen, batteriet og laderen ikke er vandtætte. Brug ikke enheden på badeværelset eller andre steder med høje 

temperaturer, høj fugtighed, støv eller regn.
• Brug en blød klub, som er ren og tør, når telefonen, batteriet og laderen gøres ren.
• Brug ikke alkohol eller stærke kemikalier til at rengøre enheden.
• Brug en blød klud til at fjerne skidt og snavs. Brug ikke fingernegle eller andre skarpe genstande for at undgå at ridse skærmen.
• Undgå at anvende beskidte stikdåser, når du lader din telefon. At gøre dette kan forårsagde, at din telefon ikke kan lade ordentligt.
• Fjern ikke SIM-kortet, mens telefonen sender data eller lagrer information.
• Undgå at benytte tilpasset tilbehør, som kan forårsagde skade på enheden, eller overtræde lokale regler for radioenheder.
• Hvis det er muligt, skal brugeren slukke for 5 GHz wi-fi i indendørs omgivelser. 

Nogle personer kan blive utilpasse eller få sygdomsproblemer på grund af blinkende lys. Hvis du er i risikogruppen, bør du rådføre dig 
med din læge, inden du bruger enheden. Hvis du har følgende symptomer: hovedpine, svimmelhed, kramper, øjne- eller muskelkramper, 
hukommelsestab eller ufrivillige bevægelser, skal du straks høre op med brugen af enheden og søge lægehjælp. Undgå at bruge enheden i 
lange perioder, og hold en tilpas afstand fra dine øjne. 

ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationerne grundigt, inden telefonen tages i brug
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EU-typegodkendelse 

Hermed erklærer OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd., at denne enhed overholder de grundlæggende krav og andre relevante 
bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. 

Bemærk: Kontrollér de lokale regler i området, hvor enheden skal bruges. Enheden kan være begrænset fra brug i nogle eller alle 
medlemmer af Den Europæiske Union (EU). 
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