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OxygenOS

Segurança

Bem-vindo

Obrigado!
O OnePlus 3T mantém-se fiel à nossa abordagem Never Settle.
Com especificações impressionantes para criar uma grande experiência.
A melhor experiência de utilizador graças a tecnologia de ponta e software
aberto.
O OnePlus 3T foi desenvolvido com cuidado por e para entusiastas da
tecnologia como você. Oferece a melhor experiência ao utilizador, graças
às mais recentes atualizações de hardware e otimizações do software
cuidadosamente testadas. Foi desenvolvido com cuidado, perícia e em
colaboração com a nossa comunidade. Estamos entusiasmados para que veja
por si próprio o que o OnePlus 3T pode fazer.
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O que está na caixa

size:74.63x152.67x7.38mm

OnePlus 3T
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Protetor de ecrã (*Nota:
O protetor de ecrã já foi
colocado previamente no
telemóvel)

OxygenOS

Ejetor do cartão SIM

Segurança

Adaptador Dash Power

Cabo Dash Tipo C

Guia de Iniciação Rápida
Informação de segurança

Dispositivo

Alert
Slider

Ranhura para Dual Nano SIM

Volume

Alimentação /Hibernar/
Despertar

Sensor de Impressão
Digital/Início
Cabo para Auscultadores
USB Tipo C
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Alert Slider
O Alert Slider, que está localizado no canto superior do seu telemóvel,
dá-lhe controlo completo sobre as suas notificações. Alterne sem
esforço entre 3 perfis de notificação sem ter de retirar o seu telemóvel
do bolso. Com o OnePlus 3T, alternar entre perfis de notificações é
mais rápido e mais fácil do que nunca.

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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Câmara
Ambas as câmaras do OnePlus 3T apresentam excelentes sensores
de 16 MP e tecnologia exclusiva Smart Capture. A câmara frontal do
OnePlus 3T permite transmissão ao vivo em HD. Ative o modo beleza
para edição da luminosidade nas suas fotos, ou o Smile Capture para
que a câmara capture a sua foto automaticamente quando sorrir.
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Dash Charge
O OnePlus 3T vem com Dash Charge, uma tecnologia exclusiva que define
uma nova referência para soluções de carregamento rápido da bateria. Um
carregamento rápido de 30 minutos dará energia suficiente ao seu OnePlus
3T para todo o dia. A Dash Charge fornece energia ao seu OnePlus 3T a um
ritmo constante, mesmo quando estiver a transmitir vídeos, a jogar jogos
com gráficos complexos ou a navegar com o GPS.
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Ecrã
O OnePlus 3T vem equipado com um soberbo ecrã Optic AMOLED
de 5.5”. As cores ficam mais intensas e realistas do que nunca,
sem aumentar o consumo de energia. As correções de gamma
personalizadas criam uma experiência de visualização mais natural,
enquanto a camada de dupla polarização assegura uma claridade ideal.
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Suporte para cartão Dual SIM
O OnePlus 3T está desbloqueado, com suporte para cartões dual Nano
SIM. Com a possibilidade de utilizar duas redes móveis ao mesmo
tempo, pode usar um dispositivo para tudo.
Use o Ejetor do cartão SIM (incluído na embalagem) para remover o
suporte do SIM do dispositivo. O suporte tem capacidade para até dois
cartões Nano SIM.
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Sensor de Impressão Digital
O sensor de impressão digital cerâmico de qualidade superior permite
desbloquear o seu OnePlus 3T em 0,2 segundos, mesmo quando o ecrã
está desligado. O sensor aprende e melhora progressivamente, para
que os seus scans se tornem ainda mais precisos com o tempo.
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Ligar
Ligue o seu OnePlus 3T pressionando e mantendo premido o botão
<Power> (que se encontra no lado direito do dispositivo) durante
alguns segundos. Siga as instruções apresentadas no ecrã para iniciar a
personalização OnePlus 3T.
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OxygenOS
O OxygenOS é um sistema operativo rápido, simples e personalizável
baseado no Android 7.0. Os primeiros utilizadores são incentivados
a visitar os fóruns OnePlus para descarregarem as versões beta de
código aberto mais recentes antes de estas estarem disponíveis para
todos os utilizadores. São lançadas atualizações regulares para todo
o mundo, e podem ser descarregadas automaticamente logo que
estejam disponíveis. O OxygenOS é baseado no AndroidTM Nougat,
com pequenos ajustes no IU para uma melhor experiência do utilizador.
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Configuração
Após a inicialização, utilize o Assistente Google para configurar a sua conta Google e a sincronização, a impressão digital e muito mais. A
Configuração OnePlus dá-lhe a oportunidade de personalizar o seu OnePlus 3T, 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
O inicializador suporta ícones de terceiros e permite aos utilizadores
alterar a grelha da barra de aplicações, atribuir gestos e mais.
Personalize livremente os ícones de acesso rápido na barra de
estado para melhorar a navegação. Um novo menu personalizado de
notificações e uma barra de estado melhorada dá-lhe mais controlo
do que nunca. O menu suspenso rápido foi melhorado com botões
adicionais. Poderá mesmo eliminar todos os processos a correr em
segundo plano a partir do “Ecrã Recente.”
Os utilizadores podem reorganizar os ícones premindo o ecrã inicial e
clicando em “Reorganizar”, para eliminar ícones desnecessários.
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Platafoma
Deslize o seu ecrã inicial para a direita para abrir a Plataforma. Este
menu separado permite aceder às suas aplicações favoritas, contactos
mais frequentes e fotos recentes. A IU simples e simplificada pode ser
melhorada manualmente com widgets ou personalizada usando uma
variedade de opções inteligentes.
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Personalização
O OxygenOS oferece três temas diferentes para que tenha o controlo
total sobre a sua experiência visual. Altere a sua cor de realce e
mesmo a cor do seu LED nas definições da página de personalização.
Conjuntos personalizados de ícones são suportados em quase todos
os formatos, permitindo-lhe alterar a aparência e o estilo do seu
dispositivo. Os ícones de acesso rápido na barra de estado podem ser
personalizados para melhorar a navegação. Os ícones das aplicações
também podem ser redimensionados para obter um aspeto mais
simples e consistente. Os controlos de navegação podem ser ajustados
usando controlos de gestos personalizados e botões ajustáveis.
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Marcador
Toque em
no seu ecrã inicial ou na barra de aplicações e use o marcador
para efetuar chamadas telefónicas manualmente, ou
toque em qualquer contacto da lista de Marcação Rápida 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 Favorito
pressionado simplesmente o ícone
da estrela em cada contacto que pretende adicionar.
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Messenger
Para enviar um SMS, abra a aplicação Messenger a partir do seu ecrã
inicial ou da barra das aplicações. Insira o nome ou número de telefone
no campo ou selecione alguém dos seus contactos. Escreva a sua
mensagem e depois toque
Para uma MMS, selecione o meio de comunicação que deseja adicionar
na aplicação Messenger,
. Escreva a sua mensagem e depois toque
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Galeria OnePlus
A nova aplicação galeria OnePlus para pesquisar, editar e organizar
fotos do dia a dia. As coleções são criadas automaticamente
para imagens de fontes diferentes. O modo de edição permite
redimensionar e cortar imagens enquanto uma ferramenta de desenho
está também disponível para um divertimento infindável. A interface
é extremamente intuitiva, dinâmica e não lhe deixa a cabeça às voltas
com milhões de opções.
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Câmara OnePlus
Novas tecnologias exclusivas ajudam-no a capturar a foto perfeita.
A função High-Dynamic Range (HDR) equilibra as fotografias
automaticamente, mesmo em condições de luminosidade difíceis. A
função Dynamic De-noise reduz o ruído e melhora a clareza das suas
imagens.
O poderoso modo manual dá-lhe o controlo total sobre todos os
parâmetros da sua imagem. Ajuste de exposição, ISO, e focagem. O
OnePlus 3T também suporta ficheiros de imagem RAW.
O OnePlus 3T está equipado com tecnologias de estabilização dupla.
A nova tecnologia EIS 2.0 elimina movimentos indesejados nos seus
vídeos. A câmara frontal adaptar-se-á dinamicamente a condições
de fraca luminosidade através da tecnologia de pixel inteligente, que
permite à câmara aumentar o tamanho de pixels individuais e melhorar
a luminosidade numa foto.
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OnePlus Music
Um leitor de música completamente novo otimizado para utilização offline também está disponível de fábrica. Com um estilo simples e
direto, a 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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Meteorologia OnePlus
Uma aplicação meteorológica personalizada desenhada à medida do OnePlus 3T fornece o estado das condições climatéricas em tempo
real na sua localização. Os elementos visuais no ecrã adaptam-se de forma dinâmica ao ambiente para indicar diferentes tipos de condições
climatéricas ou perigos ambientais como chuva ou nevoeiro.
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Gravador OnePlus
Uma nova aplicação dinâmica de gravação proporciona grande
flexibilidade e versatilidade. Controle todas as suas gravações
monitorizando o volume de todos os sons a entrar e coloque
manualmente registos de tempo para marcar momentos importantes.
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Gestor de ficheiros
O gestor de ficheiros foi melhorado com várias funcionalidades novas.
Os ficheiros podem agora ser categorizados e etiquetados para
melhorar a organização dos seus ficheiros, controlar os seus ficheiros
usando novas informações de armazenamento e desfrutar de uma
função de pesquisa bastante melhorada. Todos os seus ficheiros do
Google drive são compatíveis com o nosso Gestor de ficheiros.
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Permissões de Aplicações
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. Personalize as respetivas permissões
na página das aplicações que se encontra nas definições.

26 |

Conteúdo da caixa

Dispositivo

OxygenOS

Segurança

Segurança
A segurança é um fator fundamental no OxygenOS. Adicione uma
palavra-passe ou uma verificação por impressão digital a aplicações
individuais para aumentar o nível de segurança do seu dispositivo.
Para uma segurança melhorada, uma novaApp Locker deixa-o decidir
aquilo a que as suas aplicações têm ou não acesso.
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Informação de Segurança
Este manual do utilizador contém todas as informações necessárias sobre a segurança do produto.
Antes de utilizar o equipamento, deve ler o manual com atenção e guardá-lo para consulta futura.

Declaração
OnePlus é uma marca registada ou comercial da OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.. Todos os direitos reservados. É proibida a
reprodução, transferência, distribuição ou o armazenamento do conteúdo deste documento, sob qualquer forma, sem o consentimento
prévio por escrito da OnePlus. A OnePlus mantém uma politica de desenvolvimento contínuo. No entanto, a OnePlus reserva-se o direito de
efectuar alterações ou melhoramentos de quaisquer produtos descritos neste documento sem aviso prévio. Os conteúdos deste documento
são fornecidos “como está”. Com excepção do exigido pela lei aplicável, não são dadas quaisquer garantias de qualquer forma, quer expressas
ou implícitas, em relação à precisão deste 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 de stock de produtos, software de aplicações
e acessórios pode variar. Para informação mais detalhada, por favor contacte um distribuidor autorizado da OnePlus. Este equipamento
pode conter produtos, tecnologias ou software sujeito a leis e regulamentos de exportação. Operações contrárias à lei estão proibidas.

28 |

Conteúdo da caixa

Dispositivo

OxygenOS

Segurança

Segurança
Caso as indicações deste documento não sejam seguidas, podem ocorrer danos ao seu equipamento, à sua propriedade, a si ou a outros.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Não ligue o dispositivo nos locais onde tal seja proibido ou quando puder causar interferências ou perigo.
Quando estiver a utilizar o dispositivo no interior de um veículo, deverá respeitar e seguir todas as leis locais aplicáveis.
Não use o dispositivo em postos de combustível ou estações de serviço, nem perto de combustível e de químicos.
Os telemóveis podem provocar interferência com as frequências de rádio. Verifique a legislação e regulamentação durante um voo.
Os hospitais e instituições de saúde podem usar equipamentos que sejam sensíveis a radiofrequências. Por favor, respeite todas as
regras e regulamentos.
Todos os dispositivos sem fios podem ser sensíveis às frequências de rádio, as quais podem afetar a performance do seu dispositivo.
Apenas pessoal qualificado e autorizado pode efetuar reparações neste produto.
Utilize apenas acessórios e baterias de marcas aprovadas pela OnePlus. Acessórios que não sejam aprovados pela OnePlus podem
danificar o telemóvel ou causar danos.
O dispositivo não é resistente à água. Por favor mantenha-o afastado de condições húmidas.
Ao estabelecer uma ligação com outros dispositivos, siga as normas de segurança apresentadas neste manual.
Não tente ligar o seu dispositivo com produtos incompatíveis.
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Precauções com a bateria
•
•
•
•
•
•
•
•

Não tente reparar, desmontar ou modificar a bateria. Não coloque nem utilize a bateria próximo de aquecedores, luz direta do sol ou
outras fontes de calor. A exposição prolongada ao calor pode provocar fugas na bateria, explosões ou incêndios.
Não exerça pressão sobre a bateria com objetos pesados nem a perfure. Tais danos podem causar fugas na bateria, sobreaquecimento
ou incêndios.
O liquido da bateria pode causar danos nas roupas e na pele. Em caso de exposição ao liquido, lave imediatamente a pele com água e
procure ajuda 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 líquido interno da bateria entrar em contacto com os seus olhos, lave-os abundantemente com água e procure imediatamente
cuidados médicos.
Não ligue o seu equipamento a fontes de alimentação de alta tensão ou a bateria pode ficar danificada.
Todas as baterias têm uma duração limitada e começarão a perder capacidade após várias centenas de cargas e descargas.
Não deposite a bateria no lixo doméstico. Consulte os regulamentos locais.

AVISO: Por favor, não carregue a bateria mais do que 12 horas.
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Para poupar energia e prolongar a vida útil da bateria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Funcionalidades como Bluetooth e Wi-Fi consomem mais energia. Desligue-as quando não estiver a utilizar o seu telemóvel.
Quanto mais luminoso for o ecrã, maior será a quantidade de energia consumida. Pode baixar a luminosidade do ecrã e reduzir o tempo
de inatividade no menu de configurações do ecrã.
Assegure-se de que utiliza apenas tomadas com voltagens adequadas (como indicado no adaptador) para carregar. Usar tomadas com
voltagem incorreta pode causar danos no seu telemóvel e/ou bateria e provocar lesões.
Não use fichas ou tomadas não seguras.
Não utilize um carregador de curto-circuito.
Não desmonte ou modifique o carregador, pois pode provocar lesões corporais, choque eléctrico ou incêndio.
Não use o carregador em ambientes húmidos.
Não toque no carregador, no cabo ou na tomada eléctrica com as mãos molhadas. Isso poderá causar um choque eléctrico.
Não coloque objectos pesados no cabo de alimentação ou tente modificar os cabos.
Certifique-se de que está a pegar firmemente no carregador quando o retirar da tomada. Não puxe o cabo, uma vez que isso poderá
causar danos e resultar mesmo em choque eléctrico ou risco de incêndio.
Antes de limpar o equipamento, retire a ficha eléctrica da tomada.
Não carregue a bateria nas seguintes condições: sob luz solar direta, a temperaturas inferiores a 5ºC ou superiores a 40ºC, em áreas
com humidade, poeira ou fortes vibrações; em áreas próximas a TV, rádio ou outros equipamentos eléctricos.
A temperatura ambiente máxima de carregamento do equipamento declarada pelo fabricante é de 25ºC.
O carregador destina-se a ser utilizado apenas em espaços interiores.
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Conduzir em segurança
•
•
•

•
•
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A segurança deve ter prioridade quando estiver a dirigir um veículo. Certifique-se de obedecer aos regulamentos pertinentes da área ou
país onde estiver a conduzir.
Por favor não guarde ou transporte o seu telemóvel ou acessórios perto de líquidos ou gás inflamável. Certifique-se de que não coloca o
seu telemóvel ou acessórios perto de airbags de segurança.
Não confie unicamente no GPS do seu telefone; essas aplicações servem apenas como referência. As informações de localização
mudam regularmente, e em alguns lugares estes recursos não são suportados. As rotas do mapa e/ou a bússola podem estar incorretas,
incompletas ou podem não ser suportadas.
As ondas eletromagnéticas (no ambiente em redor ou mesmo os ímanes no auricular) podem perturbar a precisão da bússola, por isso,
utilize-a apenas como referência.
Se não deseja divulgar a sua localização, não utilize aplicações que podem gravar a sua localização. Obedeça às regras, lei e regulamentos
locais.
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Ambiente de utilização
•
•
•
•
•

33 |

Desligue o seu equipamento sempre que seja proibido o uso de telefones ou quando puder causar interferências ou perigo.
Os telemóveis podem interferir no funcionamento normal de equipamentos eletrônicos e dispositivos médicos. Por favor, siga as leis e
regulamentos relacionados.
As ondas de rádio do seu telemóvel podem interferir com equipamentos eletrónicos de alta precisão.
Utilize o seu telemóvel apenas com temperaturas entre -10ºC e 40ºC e entre 35% e 85% de humidade.
Em casos muito raros é possível que o dispositivo afete o sistema eletrónico de um veículo.
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Declaração de FCC & IC
1.Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras do FCC. A operação do dispositivo está sujeita às duas seguintes
condições:
• este dispositivo não poderá causar interferência perigosa, e.
• este dispositivo deverá aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejado.
2. Este aparelho digital de classe B está em conformidade com a norma canadiana ICES-003.
A OnePlus não é responsável por qualquer interferência de rádio ou TV causada por modificações ou alterações não autorizadas a este
equipamento. Este tipo de alterações ou modificações podem resultar na anulação da autoridade do utilizador de poder operar este
equipamento.
Este equipamento foi testado e considerado conforme com os limites para um aparelho digital da classe B, de acordo com o parágrafo 15
das Normas 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 não ocorrerão interferências numa instalação em particular. Se este dispositivo causar interferências
que prejudiquem a receção de rádio ou televisão, o que se pode determinar ligando ou desligando o equipamento, o utilizador deverá tentar
corrigir as interferências através de uma ou mais das seguintes medidas:
• Redirecione ou mude a posição da antena recetora
• Aumente a distância entre o equipamento e o recetor
• Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele onde está ligado o recetor
• Consulte o revendedor ou um técnico especialista em radio/TV caso necessite de ajuda.
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Adevertência FCC
•
•
•

•
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Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pelo comprimento pode 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 nos modelos para os EUA. Segundo
os regulamentos da FCC, todos os produtos de Wi-Fi 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)
Este dispositivo cumpre os requisitos governamentais para exposição às ondas de rádio.
Este dispositivo foi concebido e fabricado para não exceder os limites de emissões de exposição à energia de radiofrequências (RF), definidos
pela Federal Communications Commission (Comissão Federal de comunicações) do Governo dos E.U.A.
•

•

•
•
•
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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. Isto deve-se ao facto de o dispositivo estar desenhado para funcionar com diferentes niveis
de potência por forma a utilizar apenas a energia necessária para aceder à rede. Em geral, quanto mais perto estiver da antena de uma
estação wireless, menor será a energia emitida.
Apesar de poderem existir diferenças entre os níveis SAR dos diversos dispositivos e em posições diferentes, todos cumprem os
requisitos governamentais.
Este equipamento também foi testado e está em conformidade com as diretrizes de exposição a RF da FCC para utilização com um
acessório que não contenha metal e que posicione o aparelho a uma distância mínima do corpo de 1 cm.
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 de certificação CE (SAR)
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. A utilização de clips de cinto, capas e acessórios semelhantes deve assegurar
que estes não contenham componentes metálicos em sua montagem. 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 estiver a usar um pacemaker, aparelhos auditivos, implante coclear ou outro dispositivo semelhante, por favor utilize o telemóvel de
acordo com os conselhos do seu médico.
O seu dispositivo foi desenhado para não exceder os limites de emissão de ondas de rádio recomendados por normas 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
Resíduos eletrónicos refere-se a dispositivos e equipamento eletrónicos descartados (WEEE). Assegure-se de que a reparação dos
equipamentos, quando necessária, seja feita por agentes autorizados. Não desmonte o equipamento por conta própria. Elimine sempre
produtos eletrónicos usados, pilhas e acessórios no final do seu ciclo de vida; recorra a um ponto ou centro de recolha autorizado para esse
efeito.
Não jogue resíduos eletrônicos no recipente de lixo comum. Não deite as pilhas descartadas no lixo doméstico. Alguns resíduos contêm
produtos químicos perigosos se não forem eliminados corretamente. A eliminação incorreta de resíduos poderá impedir a reutilização de
recursos naturais, assim como libertar toxinas e gases de efeito de estufa para o ambiente.
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Informações adicionais importantes sobre a saúde e a segurança
•
•
•
•
•
•

•

Por favor não utilize o telemóvel se a antena estiver danificada. Tal prática poderá causar ferimentos.
Não posicione o telemóvel perto de cartões de banda magnética ou outros objetos magnéticos. A informação guardada em disquetes,
cartões de memória e cartões de crédito poderá ser danificada pela radiação magnética.
Mantenha objetos metálicos afastados do recetor do telefone. Os objetos metálicos pequenos podem ser atraídos para o dispositivo,
resultando em ferimentos ou danos no dispositivo.
Mantenha o telefone afastado 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 seus olhos, lave os
olhos com água imediatamente. Não esfregue. Procure ajuda médica imediatamente.
Use apenas baterias e carregadores autorizados pela OnePlus com o seu telemóvel OnePlus. A utilização de produtos de terceiros
poderá causar fugas de líquido de bateria, sobreaquecimento e incêndios. A OnePlus não se responsabiliza por quaisquer acidentes ou
problemas causados pela utilização de acessórios não aprovados pela OnePlus.
LIgue apenas a fontes de energia com USB 2.0 ou superior.

AVISO: uma pressão sonora excessiva pode lesionar a sua audição.
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Cuidados e manutenção
O seu telefone é um produto de concepção e fabrico superiores, e deve ser tratado com cuidado.
As sugestões seguintes irão ajudá-lo a prolongar a vida do seu equipamento.
• Por favor limpe imediatamente, caso o ecrã entre em contacto com líquidos ou poeiras.
• Não toque na porta de ligação do telefone, pois a eletricidade estática pode danificar componentes do dispositivo.
• Não bata, agite ou deixe cair o telemóvel, 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 telemóvel ou o carregador dentro de um forno de micro-ondas ou outro equipamento de alta tensão. Tais
práticas podem causar danos nos circuitos, incêndios ou outros danos.
• Não utilize o telemóvel perto de gás inflamável.
• Mantenha o telemóvel fora do alcance das crianças para evitar ferimentos ou danos materiais.
• Não coloque o telefone em superfícies irregulares ou instáveis.
• Por favor não se esqueça que o telemóvel, a bateria e o carregador não são resistentes à água. Não utilize estes dispositivos em casas de
banho ou zonas com altas temperaturas, humidade, poeiras ou chuva.
• Para limpar o telemóvel, a bateria e o carregador, utilize um pano suave, limpo e seco.
• Não use álcool ou produtos químicos abrasivos para limpar o dispositivo.
• Utilize um pano suave para remover sujidade e manchas. Evite usar as unhas ou qualquer outro objecto afiado para evitar riscos no ecrã.
• Ao carregar o seu telefone, evite suar tomadas sujas. Caso contrário, o seu telefone poderá não carregar corretamente.
• Não remova o cartão SIM enquanto o telefone estiver a transmitir dados ou a guardar informações.
• Evite utilizar acessórios modificados, que possam danificar o dispositivo ou violar os regulamentos locais para dispositivos de rádio.
• Se aplicável, o utilizador deve desligar o Wi-Fi de 5 GHz em ambientes ao ar livre.

AVISO: Antes de usar o telefone, leia com atenção 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 seu
médico antes de usar este equipamento. Se tiver os seguintes sintomas: dor de cabeça, tonturas, convulsões, caimbras na vista ou músculos,
perdas de consciência, ou movimentos corporais involuntários, por favor deixe imediatamente de usar o equipamento e procure um médico.
Evite a utilização do equipamento por longos períodos e mantenha-o afastado dos olhos.
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Conformidade com regulamentos UE
Por este meio, a OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e
outras disposições da Diretiva 1999/5/EC.
Nota: consulte os regulamentos locais no país onde o dispositivo será usado. O uso deste dispositivo pode estar limitado em alguns ou todos
os estados-membros da União Europeia (UE).
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