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Welkom

Dank u !

De OnePlus 3T blijft trouw aan onze Never Settle aanpak.
Met indrukwekkende specificaties voor een geweldige ervaring. 

De beste gebruikerservaring dankzij de geavanceerde technologie en open software. 

De OnePlus 3T werd met zorg ontwikkeld voor en door tech-liefhebbers zoals u. 
Het biedt de beste gebruikerservaring dankzij de nieuwste hardware-upgrades en 
zorgvuldig geteste software-verbeteringen. Het is ontwikkeld met zorgvuldigheid, 

vakmanschap en in samenwerking met onze gemeenschap. We willen graag dat u zelf 
ervaart waar de OnePlus 3T toe in staat is. 
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size:74.63x152.67x7.38mm

Wat zit er in de doos

OnePlus 3T Dash Type-C kable Snelstartgids 
Veiligheidsinformatie 

Dash Power adapterSchermbeschermer (*NB: 
de schermbeschermer 

werd vooraf aangebracht 
op de telefoon)

Uitwerper voor simkaart

|       Wat zit er allemaal in de doos       Toestel       OxygenOS       Veiligheidsinformatie



5

Toestel

Volume

Alert 
Slider

USB Type-C

Hoofdtelefoonaansluiting

Energie/  
Slapen/Waken

Duale Nan SIM-gleuf

Thuisknop/
Vingerafdruksensor
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Alert Slider

De Alert Slider, die zich bovenaan op uw telefoon bevindt, geeft 
u controle over alle meldingen. Schakel moeiteloos tussen 3 
notificatieprofielen zonder uw telefoon uit uw broekzak te halen. Met 
de OnePlus 3T is het wisselen tussen notificatieprofielen sneller en 
makkelijker dan ooit.

Geen onderbrekingen 

Prioriteit

Alles 

Schakelt alle meldingen uit (de wekker 
werkt wel)

- Zet notificaties alleen door van 
uw prioriteiten-apps en contacten 
(welke u kan programmeren in 
Instellingen > Geluid > Notificatie > 
App-notificaties)

Staat notificaties toe van alle 
apps en contacten
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Camera

Beide camera’s in de OnePlus 3T bevatten superieure 16 MP 
sensoren en exclusieve Smart Capture technologie. De OnePlus 3T 
beschikt over een geavanceerde camera aan de voorkant die u de 
mogelijkheid geeft om te livestreamen in HD. Zet de beauty-modus 
aan om de belichting van uw foto’s aan te passen, of Smile Capture om 
automatisch een foto te maken als u lacht. 
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Dash Charge

De OnePlus 3T wordt geleverd met Dash Charge, een exclusieve 
technologie die de nieuwe standaard is in het snel laden. Een snelle 
oplaadtijd van 30 minuten voorziet uw OnePlus 3T van genoeg stroom voor 
de dag. Dash Charge laadt uw OnePlus 3T op in een constant tempo, zelfs 
als u video’s streamt, zware grafische spellen speelt of navigeert via GPS.
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Weergavescherm

OnePlus 3T wordt geleverd met een prachtig 5.5” Optisch 
AMOLED-weergavescherm. Kleuren zijn levendiger en natuurlijker 
dan ooit tevoren, zonder meer stroom te verbruiken. Zorgvuldige 
gammacorrecties zorgen voor een natuurlijkere kijkervaring. De 
dubbele polarisatielaag staat garant voor een ideale helderheid. 

|       Wat zit er allemaal in de doos       Toestel       OxygenOS       Veiligheidsinformatie



10

Dual-SIM sleuf

De OnePlus 3T is simlockvrij en ondersteunt een dubbele nano-
simkaart. U hebt de mogelijkheid om verbinding te maken met twee 
netwerken tegelijkertijd, dus u kunt dit toestel overal gebruiken.
 
Gebruik de simkaartlade-opener (die in de doos is meegeleverd) om de 
simkaartlade uit het toestel te verwijderen. Er passen maximaal twee 
nano-simkaarten in de lade. 
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Vingerafdruksensor

De hoogwaardige ceramische vingerprintsensor ontgrendelt uw 
OnePlus 3T in 0,2 seconden, zelfs als het scherm uitstaat. De sensor 
leert en verbetert automatisch, zodat uw scans steeds preciezer 
worden.
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Stroom aan

Zet uw OnePlus 3T aan door op de <Power> knop te drukken (aan de 
rechterkant van het toestel) en deze een aantal seconden ingedrukt te 
houden. Volg daarna de instructies op het scherm om uw OnePlus 3T 
te initialiseren. 
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OxygenOS

OxygenOS is een snel, soepel en aanpasbaar besturingssysteem 
gebaseerd op Android 7.0. Vroege vogels worden aangemoedigd 
een bezoek te brengen aan de OnePlus forums voor het downloaden 
van de nieuwste Open Beta Builds voordat ze beschikbaar worden 
gemaakt voor alle gebruikers. Updates worden regelmatig over de hele 
wereld gelanceerd en kunnen automatisch gedownload worden zodra 
deze beschikbaar zijn. OxygenOS is gebaseerd op AndroidTM Nougat, 
met kleine aanpassingen in de UI voor een betere gebruikerservaring.
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Instellen

Maak kennis met uw telefoon via de Google wizard. Hier kunt u uw uw Google-account instellen en synchroniseren, ook kunt u hier uw 
vingerafdruk en meer installen. OnePlus Instellingen geeft u de mogelijkheid om uw OnePlus 3T te verder personaliseren, waardoor u 
verzekert bent van een smartphone-ervaring die precies werkt zoals u dat wil. U kunt software-knoppen, bewegingen en andere opties 
instellen zoals u het graag ziet.
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Launcher 

De launcher ondersteunt iconen van derden en laat u toe om het 
rasterpatroon voor apps te wijzigen, bewegingen toe te wijzen en nog 
veel meer. 
Pas de snelkoppelingen in de statusbalk vrij aan om de navigatie 
te verbeteren. Een nieuw persoonlijk notificatiemenu en 
verbeterde statusbalk geven u meer controle dan ooit. Het snelle 
keuzemenu is verbeterd met aanvullende knoppen. U kunt zelfs alle 
achtergrondprocessen stoppen vanuit het “Recente scherm.”

U kunt iconen herindelen door lang op het beginscherm te drukken en 
te klikken op “Herindelen” om rommel te verwijderen.
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Shelf

Veeg naar rechts over het beginscherm om de nieuwe en verbeterde 
versie van Shelf te openen. Dit aparte menu geeft toegang tot uw 
favoriete apps, meest gebruikte contacten en recente foto’s. De 
mooie en gestroomlijnde gebruikersinterface kan handmatig worden 
verbeterd met widgets of aangepast met behulp van meerdere 
intelligente opties. 
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Aanpassingen

OxygenOS heeft drie verschillende thema’s om u de volledige controle 
over uw kijkervaring te geven. Verander de accentkleur en zelfs 
de kleur van uw LED in de aanpassingspagina onder instellingen. 
Aangepaste icoonpakketten worden in bijna elk formaat ondersteund, 
zodat u de uitstraling en gevoel van het apparaat persoonlijk kunt 
wijzigen. Snelkoppelingen in de statusbalk kunnen aangepast 
worden om de navigatie te verbeteren. App-iconen kunnen ook 
worden aangepast voor een schonere en consistentere uitstraling. 
Navigatieknoppen kunnen worden afgesteld met aangepaste 
gebarencontroles en instelbare knoppen. 
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 Kiezer

Tik op de knop             op uw beginscherm of applicatielade en gebruik de kiezer           om handmatig te bellen, of tik op elke contactkaart uit 
de Snelkeuzelijst om snel dat contact te bellen. Kies een telefoonnummer vanuit Contacten, in dit menu kunt u e-mails en tekstberichten 
versturen of contacten bellen. 

Contacten worden automatisch toegevoegd aan uw Snel Bellen lijst gebaseerd op hoe vaak deze gebruikt worden. U kunt contacten 
permanent vastzetten bovenaan uw Snelkeuze lijst door ze te markeren als Favorieten           druk eenvoudigweg op het stericoon naast elk 
contact dat u wil toevoegen.
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Messenger

Om een SMS te versturen, open de Messenger applicatie op uw 
beginscherm of applicatielijst. Voer de naam of telefoonnummer in 
het veld in of selecteer iemand uit uw contacten. Typ uw bericht en tik 
daarna op         .

Voor een MMS, in de Messenger applicatie, selecteert u de media die u 
wilt toevoegen              . Typ uw bericht en tik daarnaop          .
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OnePlus Galerij

Ontdek de geheel nieuwe OnePlus galerij app voor het dag-tot-dag 
bladeren, bewerken en organiseren van foto’s. Collecties worden 
automatisch gemaakt voor afbeeldingen uit verschillende bronnen. 
Met de bewerkmodus kunt u het formaat van afbeeldingen wijzigen, 
daarnaast is er ook een trekstempel verkrijgbaar is voor eindeloos 
plezier. Het platform is super intuïtief, gestroomlijnd en zal uw hoofd 
niet op hol brengen met een miljoen mogelijkheden.
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OnePlus Camera

Exclusieve nieuwe technologieën helpen u het perfecte plaatje te 
schieten. High Dynamic Range (HDR) balanceert automatisch foto’s, 
zelfs in moeilijke lichtomstandigheden. Dynamic De-noise vermindert 
ruis en verbetert de helderheid van uw foto’s. 

Met onze robuuste handmatige stand hebt u controle over elk aspect 
van uw afbeelding. Fine-tune belichting, ISO en focus. De OnePlus 3T 
ondersteunt ook RAW beeldbestanden. 

De OnePlus 3T is uitgerust met dubbele stabilisatietechnologieën. 
Nieuwe EIS 2.0 technologie annuleert ongewenste bewegingen in 
uw video’s. De camera aan de voorkant zal zich dynamisch aanpassen 
aan slechte lichtomstandigheden door middel van intelligente 
pixeltechnologie die het mogelijk maakt dat de camera de grootte 
van de individuele pixels verhoogt om de belichting in een foto te 
verbeteren.  
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OnePlus Muziek

Ook vindt u een compleet nieuwe muziekspeler die geoptimaliseerd is voor offline gebruik en ook rechtstreeks beschikbaar is. Met 
een simpel en eenvoudig ontwerp, biedt OnePlus Muziek u precies wat u nodig heeft. Gebruik bladwijzers om uw muziekbibliotheek te 
organiseren en op te bouwen zonder dat u moeilijk moet doen met bestanden en mappen. 
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OnePlus Weer

Een aangepaste weer-app op maat gemaakt voor de OnePlus 3T biedt een real-time blik op de weersomstandigheden in uw locatie. De 
visuals van het weergavescherm passen zich dynamisch aan het milieu aan om verschillende soorten weer en milieugevaren zoals regen of 
mist aan te geven. 
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OnePlus Recorder

Een dynamische nieuwe recorder-app biedt grote flexibiliteit en 
veelzijdigheid. Blijf op de hoogte van uw opname door het bijhouden 
van het volume van alle binnenkomend geluid en plaats manueel 
tijdsstempels om belangrijke momenten te markeren. 
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Bestandsbeheerder

De Bestandsbeheerder is verbeterd met talloze nieuwe functies. 
Bestanden kunnen nu worden gecategoriseerd en gelabeld om de 
structuur van uw bestanden te verbeteren. Deze zijn bij te houden met 
behulp van nieuwe info rond opslagcapaciteit, daarnaast kunt u ook 
genieten van een sterk verbeterde zoekfunctie. Al uw Google Drive 
bestanden worden in ons Bestandsbeheer ondersteund. 
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App-Machtigingen

App-Machtigingen laten u toe de informatie en machtigingen te 
controleren voor de toegang van uw apps, zoals locatie, identiteit, 
contacten en nog veel meer. Stel hun toestemming in op de app-pagina, 
die staat onder instellingen. 
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Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk onderdeel van OxygenOS. Voeg een 
wachtwoord of vingerafdruk voor verificatie toe aan de individuele 
apps om de veiligheid van uw apparaat te verbeteren. 

Een nieuwe App Locker laat u, voor verbeterde veiligheid, bepalen 
waartoe uw apps toegang hebben en waartoe ze geen toegang hebben.

|       Wat zit er allemaal in de doos       Toestel       OxygenOS       Veiligheidsinformatie



28

Veiligheidsinformatie

Deze gebruikershandleiding bevat alle benodigde productveiligheidsinformatie.
Lees a. u. b. zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

Verklaring

OnePlus is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk vanOnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.. Alle rechten voorbehouden. 
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is reproductie, overschrijving, verspreiding of opslag van de inhoud van dit document in 
elke mogelijke vorm verboden. OnePlus voert een beleid van voortdurende ontwikkeling. Als volgt behoudt OnePlus zich het recht voor om 
wijzigingen of verbeteringen aan producten die in dit document worden beschreven aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. De 
inhoud van dit document is volledig voorzien zoals het is. Behalve zoals vereist door de toepasbare wetgeving, worden er geen garanties 
gegeven, in welke vorm dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de juistheid van dit document. Voor zover maximaal toegestaan 
door de toepasbare wetgeving, zal OnePlus of haar licentiehouders onder geen beding verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor 
enig verlies van data of het veroorzaken van bijzondere, incidentele, bijkomstige, daaruit volgende of indirecte veroorzaakte schade. 
Beschikbaarheid van productvoorraden, applicatiesoftware en accessoires kan variëren. Neem contact op met een erkende OnePlus 
distributeur voor meer informatie. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan exportwetten en 
-regelgeving. Omleiding in strijd met de wet is verboden. 
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Veiligheid

Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan leiden tot schade aan uw apparaat, eigendom, uzelf of anderen.   

• Zet het apparaat niet aan als dat verboden is, of als het storing of gevaar veroorzaakt.
• Als u het apparaat gebruikt in een voertuig, houdt u dan aan alle gerelateerde lokale wetten.
• Gebruik het apparaat niet bij benzinestations of bij brandstof of chemicaliën.
• Mobiele telefoons kunnen radiofrequenties verstoren. Controleer alle wetten en regelgeving gedurende een vlucht.
• Ziekenhuizen of gezondheidsorganisaties kunnen apparatuur gebruiken die gevoelig is voor radiofrequenties. U wordt verzocht u aan 

alle regels te houden als u daar bent.
• Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing van de radiofrequentie, wat het functioneren van uw apparaat kan 

beïnvloeden.
• Alleen gekwalificeerd en bevoegd personeel mag reparaties aan dit product uitvoeren.
• Gebruik voor uw apparaat alstublieft alleen merkaccessoires en batterijen die zijn goedgekeurd door OnePlus. Accessoires die niet 

goedgekeurd zijn door OnePlus kunnen schade veroorzaken aan de telefoon of aan uzelf.
• Dit apparaat is niet waterdicht. Gelieve het uit vochtige omstandigheden te houden.
• Volg de veiligheidsrichtlijnen uit deze handleiding bij het verbinden met andere apparaten.
• Probeer niet uw apparaat met incompatibele producten te verbinden.
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Voorzorgsmaatregelen Batterij

• Probeer de batterij niet te repareren, demonteren of modificeren. Plaats of gebruik de batterij niet vlakbij vuur, verwarmers, in direct 
zonlicht of andere warmtebronnen. Langdurige blootstelling aan hitte kan lekkage van de batterij, ontploffingen of brand veroorzaken.

• Geen druk uitoefenen op de batterij en niet doorboren met harde voorwerpen. Het beschadigen van de batterij kan lekkage van de 
batterij, oververhitting of brand veroorzaken.

• Batterijvloeistof kan schade aan huid of kleding veroorzaken. Indien blootgesteld hieraan, was dan onmiddelijk de huid met water en 
zoek medische hulp.

• Indien u afwijkingen aan de batterij opmerkt, zoals een hoge temperatuur, verkleuring, vervorming of lekkage, stop dan onmiddellijk met 
het gebruik van het toestel en neem contact op met de helpdesk.

• Als de interne vloeistof van de batterij in contact komt met uw ogen, spoel ze dan grondig en zoek onmiddellijk medische hulp.
• Sluit uw toestel niet aan voedingsapparatuur met hoogspanning om de batterij niet te beschadigen.
• Batterijen hebben een beperkte levensduur en verliezen capaciteit na enkele honderden keren opladen/ontladen.
• Gooi de batterij niet bij het huishoudafval. Volg de lokale regelgeving.

WAARSCHUWING: laad de batterij niet langer dan 12 uur op.
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Voor energiebesparing en een langere levensduur van de batterij

• Functies als Bluetooth en Wi-Fi verbruiken meer energie. Schakel deze functies uit als uw telefoon niet gebruikt wordt.
• Hoe helderder het scherm, des te meer energie er wordt verbruikt; u kunt de schermhelderheid dimmen en de slaaptijd verkorten in de 

instellingen.
• Gebruik voor het opladen alleen stopcontacten met de juiste spanning (zoals aangegeven op de adapter). Het gebruik van stopcontacten 

met verkeerde spanning kan uw telefoon en / of batterij beschadigen en dit kan tot letsel leiden.
• Gebruik geen onveilige stekkers of stopcontacten.
• Gebruik geen verkeerde batterijlader.
• Haal de oplader niet uit elkaar en verander deze niet, omdat dit kan leiden tot persoonlijk letsel, elektrische schok of brand.
• Gebruik de oplader niet in een vochtige omgeving.
• Raak de lader, kabel of stopcontact niet met natte handen aan, dit kan een elektrische schok veroorzaken.
• Plaats geen zware objecten op het snoer en probeer geen kabels te veranderen.
• Zorg ervoor dat u de oplader goed vast heeft als u hem uit het stopcontact trekt. Trekken aan de kabel kan schade, elektrische schokken 

of brand veroorzaken.
• Haal het apparaat uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.
• Laad de batterij niet op in de volgende omstandigheden: in direct zonlicht, bij temperaturen onder 5°C of boven 40°C; in omgevingen 

met vochtigheid, stof of sterke trillingen; in gebieden vlakbij een TV, radio of andere elektrische apparaten.
• De maximale omgevingstemperatuur tijdens het opladen van de apparatuur is door de fabrikant vastgesteld op 25°C.
• De oplader is alleen voor binnenshuis gebruik.
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Veilig Rijden

• Veiligheid heeft de hoogste prioriteit wanneer u een voertuig bestuurt. Geef gehoor aan alle gerelateerde regelgevingen van het gebied 
of land waarin u zich bevindt.

• Gelieve uw mobiele telefoon of accessoires niet in de buurt van vloeistof of brandbaar gas te bewaren of te vervoeren. Plaats uw 
telefoon of accessoires niet in de buurt van veiligheidsairbags.

• Vertrouw niet volledig op de GPS van uw telefoon; deze applicaties zijn alleen voor referentiedoeleinden. Locatie-informatie verandert 
geregelt, en soms worden deze functies niet ondersteund. Routebeschrijvingen en/of kompassen kunnen onjuist, niet compleet of niet 
ondersteund zijn.

• Elektromagnetische golven (in de omgeving of zelfs in koptelefoonmagneten) kan de accuraatheid van het kompas beïnvloeden, dus 
gebruik deze alleen als referentie.

• Indien u uw locatie niet openbaar wilt maken, gebruik dan geen applicaties die u locatie op kunnen slaan. Geef gehoor aan de wet- en 
regelgeving van de lokale autoriteiten
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Gebruikssomgeving

• Schakel uw apparaat uit wanneer het gebruik hiervan is verboden of wanneer dit storing of gevaar kan veroorzaken.
• Mobiele telefoons kunnen de normale werking van elektronische en medische apparatuur verstoren. Volg de van toepassing zijnde wet- 

en regelgeving.
• De radiogolven van uw mobiele telefoon kunnen zeer nauwkeurige elektronische apparatuur verstoren.
• Gebruik uw telefoon alleen tussen -10 en 40°C en bij 35-85% luchtvochtigheid.
• In extreem zeldzame gevallen zou het apparaat de elektronische apparatuur van een auto kunnen beïnvloeden. 
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FCC- & IC-Verklaring

1. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik voldoet aan de volgende twee voorwaarden:
• dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en.
• dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. 

2. Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

OnePlus is niet verantwoordelijk voor radio- of tv-storing die wordt veroorzaakt door ongeautoriseerde aanpassingen of wijzigingen aan 
deze apparatuur. Dergelijke wijzigingen of aanpassingen kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat te gebruiken, laten vervallen.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de eisen voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze 
beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen gedeeltelijke schadelijke interferentie in een woonomgeving. Deze 
apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming 
met de instructies, schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicatie. 

Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- 
of televisie-ontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het uit en aan zetten van de apparatuur, dan wordt de gebruiker 
aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:
• Draai of verplaats de antenne
• Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger
• Sluit de apparatuur op een stopcontact aan op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten
• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / tv-technicus voor hulp.
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FCC Waarschuwing

• Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, laten de 
bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken, vervallen.

• De antenne(s) gebruikt voor dit zendapparaat mogen niet in de directe omgeving van of in combinatie met andere antennes of 
zendapparaten worden gebruikt.

• De landcodekeuze is alleen voor niet-VS modellen en is niet op alle VS modellen beschikbaar. Als gevolg van FCC regelgeving moeten 
alle in de VS op de markt gebrachte WI-FI producten alleen met Amerikaanse zenderkanalen verbonden worden.

• Indien van toepassing, zijn activiteiten in het frequentiebereik 5.15 - 5.25 GHz beperkt tot gebruik binnenshuis. 
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Informatie over blootstelling aan radiofrequenties (SAR)

Dit apparaat voldoet aan de overheidseisen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit toestel is zodanig ontworpen en vervaardigd dat het de emissiegrenswaarden voor blootstelling aan radiofrequentie (RF)-energie, 
vastgelegd door de Federal Communications Commission van de Amerikaanse overheid, niet overschrijdt.
 
• De standaard voor blootstelling aan draadloze apparaten is een maateenheid die bekend staat als de Specific Absorption Rate of SAR. 

De SAR-limiet is ingesteld door het FCC op 1.6W/kg. Testen voor SAR worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden die 
zijn aanvaard door de FCC, waarbij het toestel op het hoogste gecertificeerde vermogen uitzendt in alle geteste frequenties.

• Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogste gecertificeerde vermogen, kan het werkelijke SAR-niveau van het toestel tijdens het 
gebruik ervan ver onder de maximumwaarde liggen. De telefoon is namelijk zodanig ontworpen dat deze met een zo laag mogelijk 
vermogen het netwerk vindt. Hoe dichter u zich dus bij een basisstation bevindt, hoe groter de kans dat het feitelijke SAR-niveau lager is.

• Er kunnen verschillen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende telefoons en op verschillende posities, maar ze voldoen allemaal aan 
de vereisten van de overheid.

• Dit toestel is ook getest en voldoet aan de richtlijnen voor RF-blootstelling van de FCC voor gebruik met een accessoire dat geen metaal 
bevat en met de handset op minimaal 1,0 cm van het lichaam.

• Bij het gebruik van andere accessoires is naleving van de richtlijnen voor RF-blootstelling van de FCC mogelijk niet gegarandeerd. Houd 
de handset minimaal 1 cm van uw lichaam wanneer het toestel is ingeschakeld. 
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CE Certificatie-informatie (SAR)

In Europa is de SAR-limiet 2.0 W/kg. Dit toestel is getest op normaal gebruik met de achterkant van de handset op 1,5 cm van het lichaam. 
Om de naleving van RF-blootstelling te handhaven, gebruik accessoires die 1,5 cm afstand tussen uw lichaam en de achterkant van de 
handset in acht nemen. Wanneer het product op het lichaam wordt gedragen in een etui, riemclip of gelijkaardige accessoire, mogen deze 
hulpmiddelen geen metaal bevatten. Het gebruik van accessoires die niet beantwoorden aan deze vereisten beantwoorden niet aan de 
richtlijnen voor RF-blootstelling en moeten vermeden worden.

Als u gebruik maakt van een pacemaker, gehoorapparaten, cochleair implantaat of een vergelijkbaar apparaat, gebruik dan de telefoon op 
basis van het advies van uw arts.

Uw apparaat is ontworpen om de aanbevolen grenzen van de emissie van radiogolven, aanbevolen door internationale richtlijnen, niet te 
overschrijden.
De SAR-waarde van het toestel kan variëren afhankelijk van factoren als de afstand tot de netwerktoren of het gebruik van accessoires. 
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E-Verklaring rond Afvalverwijdering

Elektronisch afval of e-waste verwijst naar afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Laat toestellen enkel herstellen 
door geautoriseerde agentschappen indien nodig. Haal het toestel niet zelf uit elkaar. Gooi gebruikte elektronische apparatuur, batterijen en 
accessoires op het einde van hun levensduur steeds weg; gebruik hiervoor een passend verzamelpunt of recycling centrum.

Gooi e-waste niet in een gewone vuilnisemmer. Gooi batterijen niet in het huishoudelijk afval. Sommig afval bevat gevaarlijke chemicaliën 
indien niet goed afgevoerd. De onjuiste verwijdering van afvalstoffen voorkomt dat natuurlijke hulpbronnen opnieuw kunnen worden 
gebruikt en laat giftige stoffen en broeikasgassen vrijkomen in het milieu. 
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Bijkomende Belangrijke Gezondheids- en Veiligheidsinformatie

• Gelieve niet de telefoon te gebruiken als de antenne is beschadigd. Dit kan letsel veroorzaken.
• Plaats de telefoon niet in de buurt van magnetische kaarten en andere magnetische voorwerpen. Informatie die is opgeslagen op 

diskettes, geheugenkaarten en credit cards kunnen worden beschadigd door magnetische straling.
• Houd metalen voorwerpen uit de buurt van de telefoon-ontvanger. Kleine metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het 

apparaat, wat resulteert in persoonlijk letsel of schade aan het apparaat.
• Houd de telefoon uit de buurt van water en andere vloeistoffen.
• Schade aan het scherm kan leiden tot lekkage van de vloeistof in het LCD-paneel. Als deze vloeistof in contact komt met uw ogen, spoel 

uw ogen dan onmiddellijk met water uit. Wrijf niet. Zoek onmiddellijk medische hulp.
• Gebruik alleen door OnePlus geautoriseerde batterijen en opladers met uw OnePlus telefoon. Het gebruik van producten van derden 

kunnen lekkende batterijen, oververhitting of brand veroorzaken. OnePlus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen of 
problemen veroorzaakt door het gebruik van accessoires die niet door OnePlus zijn goedgekeurd.

• Sluit alleen aan op stroombronnen met USB 2.0 of hoger. 

WAARSCHUWING: overmatige blootstelling aan hard geluid kan uw gehoor beschadigen.
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Zorg en Onderhoud

Uw telefoon is een product van superieur ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld.  
De volgende tips kunnen u helpen om de levensduur van het apparaat te verlengen. 

• Als het scherm in contact komt met vloeistof of stof, maak het onmiddellijk schoon .
• Gelieve de aansluitingspoort van de telefoon niet aan te raken, aangezien statische elektriciteit onderdelen in het apparaat kan 

beschadigen.
• Om schade en letsel te voorkomen, niet slaan met de telefoon, de telefoon niet schudden of laten vallen.
• Zet geen druk op het apparaat, dit kan schade aan het scherm, de batterij of het apparaat zelf veroorzaken.
• Plaats de batterij, telefoon, of de oplader niet in een magnetron of andere apparatuur met hoog voltage. Dit kan kortsluiting, brand of 

andere schade veroorzaken.
• Gebruik de telefoon niet dicht bij brandbaar gas.
• Houd de telefoon buiten het bereik van kinderen, om letsel of materiële schade te voorkomen.
• Plaats de telefoon niet op een oneffen of instabiele ondergrond.
• Houd er rekening mee dat de telefoon, batterij en lader niet waterdicht zijn. Gebruik deze apparaten niet in de badkamer of in gebieden 

met een hoge temperatuur, vochtigheid, stof of regen.
• Gebruik een zachte, droge en schone doek om de telefoon, batterij en oplader schoon te maken.
• Gebruik geen alcohol of harde chemicaliën om het toestel te reinigen.
• Gebruik een zachte doek bij het verwijderen van vuil en vlekken. Vermijd het gebruik van uw nagels of andere scherpe voorwerpen om 

krassen te voorkomen op het scherm.
• Vermijd het gebruik van vuile stopcontacten tijdens het opladen van uw telefoon. Hierdoor kan de telefoon niet goed opladen.
• Verwijder de SIM-kaart niet terwijl de telefoon gegevens overdraagt of informatie opslaat.
• Vermijd het gebruik van gemodificeerde accessoires die het apparaat kunnen beschadigen of plaatselijke regelgeving voor radio-

apparaten kunnen schenden.
• Indien van toepassing moet de gebruiker 5GHz Wifi in buitenomgevingen uitschakelen. 

 
Sommige mensen kunnen duizeligheid of andere medische problemen ervaren door flitslichten. Wanneer u zich in de risicogroep bevindt, 
gelieve uw arts te raadplegen voor het gebruik van dit toestel. Als u de volgende symptomen: hoofdpijn, duizeligheid, convulsies, ogen of 
spierkrampen, bewustzijnsverlies of onwillekeurige bewegingen van het lichaam, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en 
raadpleeg een arts. Vermijd langdurig gebruik van dit toestel en hou op veilige afstand van uw ogen. 

VARNING: Läs hälso- och säkerhetsinformationen noga innan du använder telefonen.
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Conformiteit aan EU-regels  

Hierbij verklaart OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere 
relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. 

Opmerking: Controleer de plaatselijke regelgeving in het gebied waar het apparaat wordt gebruikt. Dit apparaat kan worden beperkt voor 
gebruik in sommige of alle lidstaten van de Europese Unie (EU). 

|       Wat zit er allemaal in de doos       Toestel       OxygenOS       Veiligheidsinformatie






