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Velkommen

Tak!
Vi tror på at den bedste teknologi, der er designet til at være hurtig, intuitiv og brugercentreret, skal
deles. OnePlus 6 tilbyder en hurtig og intuitiv oplevelse, uanset om du bevæger dig fra app til spil
uden ventetid, eller om du skifter mellem gaming, arbejde samt at browse på internettet.
Vi er utroligt stolte af, hvad vi har opnået med OnePlus 6. Den er et produkt af uafbrudte forbedringer
og videreudviklinger - hver enkelt del af enhedens hardware og software arbejder sammen for at give
dig en følelse af hastighed, der ikke kan sammenlignes med noget andet.
Takket være vores største skærm nogensinde, det 6,28” store optiske AMOLED-display, kombinerer
OnePlus 6 hurtig hardware med intuitiv software, der giver dig “The Speed You Need”.
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OnePlus 6
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What’s in the Box

Device

Skærmbeskytter
(præ-monteret)

OxygenOS

Gennemsigtigt cover

Dash Type-C-kabel

Sikkerhedsoplysninger

Strømadapter

Sim skuffe nålSIM-kortbakken

Quick start-guide
Sikkerhedsinformation

Enhed

Alert
Slider

Port til dualnano
SIM
Lydstyrke

Dvaletilstand/væk

Fingeraftrykssensor
på bagsiden

USB Type-C
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Enhed

OxygenOS

Sikkerhedsoplysninger

Høretelefonstik

Tænd
Tænd for din OnePlus 6 ved at trykke på og holde knappen nede (den er
placeret på højre side af enheden) i nogle få sekunder. Følg instruktionerne
på skærmen for at komme i gang med at tilpasse din OnePlus 6.

6

|

Hvad er der i æsken?

Enhed

OxygenOS

Sikkerhedsoplysninger

Konfiguration
Når enheden starter op, så fortsæt via Google Wizard for at indstille din Google-konto, vsync, konfiguration... OnePlusindstillingsværktøjet giver dig mulighed for at tilpasse din OnePlus 6 og for at skabe en smartphone-oplevelse, der fungerer, netop
som du ønsker det. Du kan tilpasse softwareknapper, bevægelser og andre funktioner, som det passer dig. Hvis du får lyst til at ændre
på disse indstillinger på et senere tidspunkt, kan du til enhver tid gøre dette via menuen med indstillinger.
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Enhed

OxygenOS

Sikkerhedsoplysninger

OnePlus Switch
Har du filer, du gerne vil flytte til din nye OnePlus 6?
Med OnePlus Switch-appen, der er tilgængelig i Google Play Store, er det
nemt og hurtigt at overføre dine filer. Du skal blot installere appen på begge
enheder, scanne QR-koden, når du bliver bedt om det, og derefter vælge de
filer, du gerne vil overføre.
OnePlus Switch er kompatibel med de fleste moderne smartphones, men sørg
for at tjekke, om din enhed er nævnt i Play Store. Hvis du gerne vil downloade
OnePlus Switch-appen, skal du besøge denne hjemmeside: [http://onepl.us/
opswitch]
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Enhed

OxygenOS

Sikkerhedsoplysninger

Dobbelt SIM-kortbakke
OnePlus 6 er låst op til brug med alle telefonselskaber og
understøtter dual nano SIM-kort. Med mulighed for at oprette
forbindelse til to netværk på én gang, har du en enhed, du kan
bruge til alt.
Kontrollér, hvordan du forbinder din enhed til verden ved at justere
dine SIM- og operatørtilladelser og -begrænsninger via dine SIMog netværksindstillinger, som kan findes under indstillinger.
Brug sim skuffe-nålen (som du finder i æsken) til at fjerne SIMbakken fra enheden. Op til to nano SIM-kort passer i bakken.
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Enhed

OxygenOS

Sikkerhedsoplysninger

Alert Slider
Alert Slider-knappen, som du finder på din telefons øverste kant,
er blevet redesignet, så den giver dig komplet kontrol over dine
notifikationer.

Lydløs
Opkald og notifikationer giver hverken lyd
eller vibrationer fra sig, udover alarmer

Det er nemt at skifte mellem de tre notifikationsprofiler: lydløs,
vibration og ring. Du behøver ikke engang tage din OnePlus 6 ud af
lommen.
Hvis du gerne vil justere din Alert Slider, så gå til “Alert Slider” under
menuen Indstillinger.

Vibration
Opkald og notifikationer giver ikke lyd fra sig,
udover alarmer

Ring
Både lyd og vibration er slået til

10 |

Hvad er der i æsken?

Enhed

OxygenOS

Sikkerhedsoplysninger

Kamera
OnePlus 6’s bagkamera bruger et 16 MP primært kamera samt et
20 MP sekundært kamera. Takket være optisk billedstabilisering
er billeder klarere og mere stabile. For at maksimere den mængde
lys, som hver pixel kan opfange, er den individuelle pixel størrelse
blevet forøget med 19%.
Foran finder du et 16 MP kamera, der nu indeholder portrættilstand,
så du kan tage endnu bedre selfies.
Bemærk: Portrættilstand til forkameraet bliver frigivet i en
kommende softwareopdatering.
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Enhed

OxygenOS

Sikkerhedsoplysninger

Kamera-interface
Et enkelt og intuitivt interface med alt, du behøver for at tage fantastiske
billeder hurtigt og nemt. Brug menuen med indstillinger øverst på
skærmen for at indstille en timer, slå HDR-tilstand til, vælge det bedste
format til dine billeder og justere din blitz.

Hvis du gerne vil lidt tættere på dit motiv, så skal du blot trykke på
zoomknappen for med det samme at skifte til 2x optimeret zoom eller
manuelt justere zoomfunktionen for at zoome ind op til 8x.
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Enhed

OxygenOS

Sikkerhedsoplysninger

Portrættilstand
Portrættilstanden er en af vores mest populære kamerafunktioner.
Både OnePlus 6’s for- og bagkamera giver mulighed for at benytte
portrætfunktionen.
Dette giver dig mulighed for at tage fantastiske portrætter fra alle vinkler.
I samspil med de nye tilpassede, slørende baggrundseffekter lader
portrættilstanden dig tage fuld kontrol over dine portrætter og giver dig
flere muligheder end nogensinde før. Du får adgang til portrættilstanden
ved at swipe til venstre, når du bruger kameraet, eller ved at trykke på
‘Portræt’.
Bemærk: det forudvendte kameras understøttelse af
portrættilstanden vil blive frigivet i en fremtidig softwareopdatering.
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Enhed

OxygenOS

Sikkerhedsoplysninger

Video
OnePlus 6 byder på en lang række muligheder for at optage videoer, så
du til enhver tid kan finde den tilstand, der passer bedst til situationen.
Du skal blot swipe til højre, når du bruger kameraet, for starte
en optagelse hurtigt eller swipe op for at få adgang til yderligere
optagelsestilstande. Når du skal til at optage en video, kan du manuelt
vælge, hvilken type video du gerne vil optage. Du har mulighed for at
optage i 720P og 1080P
eller forbedre kvaliteten yderligere ved at optage 60FPS i 4K.
OnePlus 6 understøtter OIS og EIS, hvilket betyder bedre video- og
fotomuligheder for dig.
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Enhed

OxygenOS

Sikkerhedsoplysninger

Video-redigeringsværktøj
Tag fuld kontrol over dine videoer med vores spritnye Videoredigeringsværktøj. Når du har optaget en video, har du adgang til vores
robuste Video-redigeringsværktøj fra galleri-appen.
Beskær din video, tilføj tilpassede filtre eller justér baggrundsmusikken.
Værktøjet giver dig alt, du skal bruge for at udtrykke dig selv.
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Enhed

OxygenOS

Sikkerhedsoplysninger

Pro Mode
OnePlus 6’s avancerede Pro Mode giver dig mulighed for at kontrollere
aspekterne af dine billeder. Når du bruger Pro Mode, hvilket er nemt at
tilgå ved at swipe op, når du bruger kameraet, kan du tilpasse aspekter
såsom ISO, hvidbalance, lukketid, fokus, eksponering mm.
Du skal blot trykke på den tilsvarende knap for at gå til
modificeringstandhjulet på en given indstilling og dreje tandhjulet for at
redigere indstillingen.
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Enhed

OxygenOS

Sikkerhedsoplysninger

Pro Mode - fortsat
Du kan også bruge histogrammet, der vises øverst på din skærm, og som
hjælper dig til at vurdere eksponeringsniveauet på billedet, så du kan
justere lysstyrken helt perfekt.
OnePlus 6 gør brug af en referencelinje, der styres af et gyroskop, og
som hjælper dig til at afstemme dine billeder. Referencelinjen kan
findes øverst på skærmen og justeres automatisk til landskabs- eller
portrættilstand; den bliver grøn, når dit billede sidder helt skarpt.
Slå RAW til i menuen øverst på skærmen for at få yderligere kontrol over
redigeringsprocessen, når du befinder dig i postproduktionsstadiet.
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Enhed

OxygenOS

Sikkerhedsoplysninger

Yderligere kameratilstande og -indstillinger
Swipe op for at få adgang til yderligere videotilstande og tryk på
tandhjulet i det øverste, højre hjørne for at åbne menuen med
avancerede indstillinger. I denne menu kan du slå placeringsdata
og histogram til, justere gitterstile og tilføje et vandmærke med
teksten ‘Shot on OnePlus’.
Når du swiper op får du også adgang til mere avancerede
optagelsestilstande. Udover velkendte funktioner såsom
muligheden for at optage i RAW, Pro Mode og Time-lapse, byder
OnePlus 6 også på en ny super-slowmotionfunktion.
Optag din video og slowmotion-effektens
længde og timing manuelt. Optag videoer ved op til 480fps, når du
optager med opløsningen 720P, og 240fps, når du optager
med opløsningen 1080P.
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Enhed

OxygenOS

Sikkerhedsoplysninger

OnePlus hurtigopladning
Alle OnePlus-telefoner leveres med et OnePlus FastChargingopladerstik og kabel. Med denne oplader, kan du få strøm nok til en
hel dag med blot en halv times opladning.
Tilpassede elementer til varmedispersion holder telefonen kølig,
mens den oplades. Derudover holdes opladningshastigheden
ensartet, selv når du bruger din OnePlus 6 under opladningen.
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Enhed

OxygenOS

Sikkerhedsoplysninger

Optisk AMOLED-display
OnePlus 6 bruger en fantastisk 6,28 tommers skærm, som
du frit kan tilpasse dine behov. Hver af de fire tilgængelige
farvekalibreringer er fokuseret på at vise korrekte farver og lysstyrke.
Gå til ‘skærmkalibrering’ under skærmdelen af menuen over
indstillinger for at justere din skærm. Hvis du gerne vil have flere
muligheder, kan du også justere farvetemperaturen manuelt.
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Enhed
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Sikkerhedsoplysninger

Udskæringsdisplay
OnePlus 6 bruger hele skærmen som standardindstilling.
Hvis du foretrækker at sløre den øverste del af skærmen, kan du slå
udskæringsdisplayet til under menuen med indstillinger og derefter
trykke på display.
Hvis du gør dette, skaber det en sort udskæring øverst på skærmen,
som bruges til at vise vigtige funktioner såsom uret og forskellige
notifikationssymboler.
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Lås op med dit ansigt
Det tager kun 0,4 sekunder at låse din telefon op med dit ansigt.
Det betyder, at det praktisk talt sker med det samme, og at OnePlus
dermed bruger en af de hurtigste ansigtsgenkendelsessystmer på
Android-markedet.
Hvis du gerne vil slå funktionen til, så skal du gå til “Sikkerhed og
låseskærm” under “Indstillinger” og vælge “Lås op med dit ansigt”.
Følg instruktionerne på din skærm
for at færdiggøre konfigurationen.
Du skal blot dobbelttrykke på din skærm, se direkte ind i dit kamera
for at låse op for din telefon - så nemt er det.
Du kan låse din telefon op med ansigtet, selvom du har hat eller
dine briller på, eller selv med morgenhår – så længe du er vågen.
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Sikkerhedso-

Fingeraftrykssensor
Den keramiske fingeraftrykssensor åbner din OnePlus 6
på 0,2 sekunder, selv når skærmen er slukket. Sensoren
lærer og forbedres med tiden, så dine skanninger bliver
mere præcise i takt med, at du bruger enheden.
Du vil blive bedt om at indstille din fingeraftrykssensor,
når du tænder din telefon første gang. Hvis du vil ændre
dit fingeraftryk eller tilføje nye fingeraftryk på et senere
tidspunkt, kan du redigere dine fingeraftryksindstillinger,
som du kan finde under “Sikkerhed & låseskærm” i
indstillinger.
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Sikkerhedso-

OxygenOS
OxygenOS er et hurtigt og intuitivt styresystem, der er baseret på
Android. Vi finjusterer og forbedrer konstant OxygenOS, fjerner
unødvendige distraktioner, tilføjer meningsfulde funktioner og
foretager smartere softwareoptimeringer.
Prøv at tilpasse din OnePlus 6 i menuen med indstillinger.
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Kvikstart
Alle dine apps vises i alfabetisk orden i din appskuffe for at give
dig lettere adgang til dem. Du tilgår skuffen ved at swipe op på
hjemskærmen.
Hvis du gerne vil tilpasse hurtigstarten yderligere skal du trykke
på en tom plads på din hjemmeskærm i lang tid; dette vil åbne
for mulighederne for hurtigstart. Med denne menu kan du slå din
yndlingsikonpakke fra en tredjepart til, ændre gitteret på din appskuffe,
vælge håndbevægelser mm.
Hurtigstartmenuen giver dig også mulighed for at ændre tapeter,
tilføje widgets og få adgang til hovedmenuen for indstillinger.
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Enhed

OxygenOS

Sikkerhedsoplysninger

Notifikationsmenu
Du kan til enhver tid swipe ned fra toppen af din OnePlus 6 for at
udforske notifikationsmenuen. Denne menu giver dig mulighed for
hurtigt at tilgå dine notifikationer samt navigationsmenuen.
Du skal blot trykke på en notifikation for at gå til den tilsvarende
app.
Du kan udvide din navigationsmenu ved at swipe ned endnu
engang, hvilket giver dig mulighed for hurtigt at slå visse funktioner
til og fra.
Tilpas knapperne i din navigationsmenu ved at trykke på
kuglepensikonet i nederste hjørne på navigationsmenuen.
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Shelf
Swipe til højre fra din startskærm for at åbne Shelf. Denne særskilte
menu giver dig adgang til dine yndlingsapps, oftest brugte
kontakter og nyeste billeder.
Denne enkle og strømlinede menu kan forbedres manuelt med
widgets eller tilpasses med et væld af intelligente muligheder.
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Enhed

OxygenOS
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Fuld bevægelseskontrol
OxygenOS understøtter nu fuld kontrol over håndbevægelser,
hvilket lader dig navigere din telefon uden brug af
softwareknappen. Disse intuitive håndbevægelser forbedrer brugen
af telefonen, frigiver plads og giver dit et mere enkelt interface.
Brug håndbevægelserne til at gå tilbage til hjemskærmen,
åbne nylige apps, gennemse din appskuffe og meget mere.
Navigationskontrollen kan finjusteres yderligere via tilpassede
håndbevægelser og udskiftelige knapper. Derudover kan du vælge
håndbevægelser til forskellige apps og funktioner for at give dig
endnu hurtigere og lettere adgang.
Udforsk alle OxygenOS’ muligheder for forskellige håndbevægelser
i menuen over indstillinger, som du finder ved at åbne
Indstillinger-appen.
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OxygenOS
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Langtidstryk på apps
For at gøre det endnu lettere for dig at bruge telefonen, kan du
få hurtig adgang til almindelige funktioner ved at trykke lang tid
på et udvalg af apps.
Når du befinder dig på hjemmeskærmen, skal du blot trykke
lang tid på et app-ikon for at åbne en menu over genveje,
som hurtigt giver dig adgang til den funktion, du leder efter.
Dette lader dig åbne en ny fane i din browser, skrive en e-mail,
afinstallere et spil, du er blevet lidt for afhængig af, og meget
mere.
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Sikkerhedsoplysninger

Læsetilstand
Det er nu mere bekvemt at læse på din smartphone takket være
læsetilstanden. Ved at filtrere blåt lys fra, tilknytte gråtoneskalaer
og bruge de omgivende oplysninger til at justere skarphed og
lysstyrke på skærmen, simulerer læsetilstanden læseoplevelsen
ved en rigtig bog.
Læsetilstanden kan slås til og fra manuelt i menuen over
indstillinger under ‘Display’. Du kan også indstille denne tilstand
til at blive slået til automatisk, når du bruger bestemte apps.
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Gaming-tilstand
Når gaming-tilstanden er slået til, vil notifikationer blive
blokeret, så du ikke bliver forstyrret unødigt. Dette forbedrer
også apps hastighed og brugen af netværksdata, hvilket
forbedrer både reaktionstid og performance, når du spiller.
Du kan slå gaming-tilstanden til manuelt i menuen over
avancerede indstillinger eller ved at slå den til eller fra
i notifikationsmenuen, som du får adgang til ved at swipe ned.
Du kan også indstille gaming-tilstanden til automatisk at blive
slået til, når du starter dine yndlingsspil op.
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Opkaldsprogram
Tryk
på din startskærm eller appskuffe og brug opkaldsprogrammet
til at foretage telefonopkald, eller tryk på et kontaktkort fra listen
Hurtigopkald for hurtigt at ringe til den udvalgte kontakt. Vælg en kontakt fra Kontakter for at sende en e-mail eller en SMS eller for at foretage et
opkald.
Kontakter føjes automatisk til listen over Hurtigopkald på baggrund af, hvor ofte de bruges. Du kan permanent fastgøre kontakter øverst på din liste
over Hurtigopkald ved at markere dem som Favoritter
, de skal blot trykke på stjerneikonet på hver kontaktkort, når du gerne vil føje en kontakt
til dine Favoritter.
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Messenger
Hvis du gerne vil sende en SMS, skal du åbne Messengerapplikationen, du kan finde på hjemskærmen og i
applikationsskuffen. Klik på
for at begynde at skrive en besked.
Indtast navnet eller telefonnummeret i feltet eller vælg en person
fra dine kontakter. Skriv din besked og tryk på send, når du er
færdig.
Hvis du gerne vil sende en MMS, skal du i Messenger-applikationen
vælge det medie, du ønsker at tilføje. Indtast din besked, og tryk
dernæst på
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Galleri
OnePlus' galleriapp tilbyder dig intuitiv og strømlinet adgang
til dine billeder og videoer. Dine billeder og videoer sorteres
automatisk efter placering eller dato, men du kan også vælge at
sortere dem i dine egne, særlige samlinger.
Vi sørger for at alle dine mesterværker er mærket efter placering,
hvilket gør det lettere for dig at genleve minderne fra den helt
særlige sommerferie. Alle dine geomærkede billeder organiseres
efter placering i vores galleriapp, hvilket giver dig bekvem adgang
til dine yndlingsminder. Du kan slå denne funktion fra under
kameraindstillinger i kamera-appen.Med 16 forskellige filtre giver
redigeringstilstanden dig mulighed for at justere dine billeder med
funktioner såsom størrelsesændring og beskæring.
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Vejr
Denne tilpassede vejr-app giver dig vejrforholdene i realtid der, hvor du befinder dig. Skærmen tilpasser sig dynamisk til omgivelserne
for at vise forskellige typer vejr og miljøfarer som regn eller tåge.
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Optager
Vores dynamiske optagelsesapp giver dig stor fleksibilitet og
alsidighed.
Hold styr på dine optagelser ved at spore mængden af al indgående
lyd og placere manuelle tidsstempler for at markere vigtige
øjeblikke.
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Filadministrator
Filadministratoren er blevet beriget med adskillige nye funktioner.
Brugere kan skjule private dokumenter, billeder og filer i den sikre
æske, en privat zone, der kun kan opnås adgang til via pinkode eller
bekræftelse af brugerens fingeraftryk.
Filer kan også kategoriseres og mærkes for at gøre dem lettere at
finde. Hold styr på dine filer med nye opbevarelsesoplysninger og
nyd fordelene ved vores forbedrede søgefunktion.
Alle dine filer på Google Drive understøttes af vores filadministrator.
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App-tilladelser
App-tilladelser giver dig mulighed for at kontrollere hvilke
oplysninger og tilladelser, dine apps har adgang til, som f.eks.
placering, identitet, kontakter osv.
Tilpas tilladelserne på apps-siden, som du finder under indstillinger.
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Sikkerhedsoplysninger
Denne brugermanual indeholder al nødvendig litteratur om produktsikkerhed.
Du bedes læse dette omhyggeligt, før du bruger enheden, og beholde manualen til fremtidig brug.

Erklæring
OnePlus er et varemærke eller registreret varemærke under OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.. Alle rettigheder forbeholdes.
Uden forudgående skriftlig tilladelse fra OnePlus er alle former for reproduktion, overførsel, distribuering eller opbevaring af
indholdet i dette dokument forbudt. OnePlus' politik er i vedvarende udvikling. Således forbeholder OnePlus sig retten til at
foretage ændringer eller forbedringer på alle de i dette dokument beskrevne produkter uden forudgående varsel. Alt indholdet i
dette dokument gives "som det er og forefindes". Undtagen hvor det kræves af gældende lov gives der ingen garantier af nogen
art, det være sig udtrykkelige eller underforståede, i relation til dette dokuments nøjagtighed. I det videst mulige omfang tilladt af
gældende lov er hverken OnePlus eller nogen af OnePlus' licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller
kan pådrage sig erstatningskrav for konkret dokumenterede tab, indirekte tab eller følgeskader, der er forårsaget. Tilgængelighed
af produktleverancer, applikationssoftware og tilbehør kan variere. Hvis du gerne vil have detaljerede oplysninger, skal du henvise
til en autoriseret OnePlus-distributør. Denne enhed kan indeholde dele, teknologi eller software, der er underlagt eksportlove
og -vedtægter. Omdirigering, der ikke er i overensstemmelse med lovgivningen, er forbudt. I det videst mulige omfang tilladt af
gældende lov er hverken OnePlus eller nogen af OnePlus' licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller
kan pådrage sig erstatningskrav for konkret dokumenterede tab, indirekte tab eller følgeskader, der er forårsaget. Tilgængelighed
af produktleverancer, applikationssoftware og tilbehør kan variere. Hvis du gerne vil have detaljerede oplysninger, skal du henvise
til en autoriseret OnePlus-distributør. Denne enhed kan indeholde dele, teknologi eller software, der er underlagt eksportlove og
-vedtægter. Omdirigering, der ikke er i overensstemmelse med lovgivningen, er forbudt.
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Sikkerhed
Hvis disse retningslinjer ikke følges, kan det forårsage skade på din enhed, ejendom, dig selv eller andre.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

40 |

Tænd ikke for enheden, når det er forbudt, eller når det kan forårsage forstyrrelse eller fare.
Når enheden betjenes i et køretøj, skal alle relevante lokale love adlydes og følges.
Brug ikke enheden på benzintanke, reparationsværksteder eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.
Mobiltelefoner kan forårsage interferens med radiofrekvenser. Tjek alle love og forskrifter, når du flyver.
Hospitaler og sundhedsorganisationer kan bruge udstyr, der er følsomt over for radiofrekvenser. Du bedes overholde alle regler og
forskrifter, når du befinder dig sådan et sted.
Alle trådløse enheder kan være følsomme over for interferens med radiofrekvenser, hvilket kan påvirke din enheds ydelse.
Kun kvalificeret og autoriseret personale må udføre reparationer på dette produkt.
Du bør kun bruge mærkevaretilbehør og -batterier, som er godkendt af OnePlus, sammen med din enhed. Tilbehør, som ikke er
godkendt af OnePlus, kan ødelægge telefonen eller forårsage personskade.
Vandtæt under visse omstændigheder. OnePlus anbefaler ikke overdreven nedsænkning i væske.
Når du forbinder din enhed med andre enheder, bedes du følge de retningslinjer for sikkerhed, som beskrives i denne manual.
Forsøg ikke at forbinde din enhed med inkompatible produkter.
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Batteriforanstaltninger
•
•
•
•
•
•
•
•

Forsøg ikke på at reparere, skille eller ændre batteriet. Placér eller brug ikke batteriet nær ild, varmeapparater, direkte sollys eller
andre varmekilder. Længere tids udsættelse for varme kan forårsage, at batteriet lækker, eksploderer eller bryder i brand.
Udsæt ikke batteriet for tryk, og lav ikke huller i det med hårde genstande. Ødelæggelse af batteriet kan bevirke, at batteriet
lækker, overophedes eller bryder i brand.
Batterivæske kan forårsage skade på hud og tøj. Hvis du udsættes for det, skal du straks vaske huden med vand og søge læge.
Hvis du oplever, at batteriet opfører sig unormalt, såsom høj temperatur, misfarvning, forvrængning eller lækage, skal du straks
holde op med at bruge enheden og kontakte kundesupport.
Hvis væsken inde i batteriet kommer i kontakt med dine øjne, skal du skylle øjnene grundigt og straks søge læge.
Forbind ikke din enhed til stærkstrømsforsyning. I så tilfælde kan batteriet blive ødelagt.
Alle batterier har en begrænset levetid og begynder at miste kapacitet efter flere hundrede opladninger/afladninger.
Bortskaf ikke batteriet som almindeligt affald. Der henvises til lokale forskrifter.
ADVARSEL: Forsøg ikke på at oplade batteriet i mere end 12 timer.
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Spar strøm og opnå længere batterilevetid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Funktioner som Bluetooth og Wi-Fi bruger mere strøm. Du bør deaktivere disse funktioner, når din telefon ikke er i brug.
Jo klarere skærmen er, jo mere energi bruges der. Du kan dæmpe skærmens lysstyrke og afkorte slumretiden i indstillingerne.
Vær sikker på kun at bruge stikkontakter med den korrekte spænding (som mærket på adapteren) til opladning. Brug af kontakter
med ukorrekt spænding kan ødelægge din telefon og/eller batteriet og medføre tilskadekomst.
Brug ikke usikre stik eller udtag.
Brug ikke en oplader, der kan forårsage kortslutning.
Du må ikke skille eller ændre opladeren, da dette kan medføre personskade, elektrisk stød eller brand.
Brug ikke opladeren i et fugtigt miljø.
Rør ikke ved opladeren, kablet eller elstikket med våde hænder, da dette kan medføre elektrisk stød.
Anbring ikke tunge genstande på netledningen og forsøg ikke at ændre kabler.
Vær sikker på at holde godt fast på opladeren, når den trækkes ud af stikkontakten. Træk ikke i netledningen, da det kan medføre
skade og forårsage elektrisk stød eller ild.
Før du rengør enheden, skal du trække stikket ud af stikkontakten.
Du må ikke oplade batteriet under følgende forhold: I direkte sollys, ved temperaturer under 5°C eller over 40°C, i et fugtigt miljø
eller et miljø med støv eller stærke vibrationer eller i områder tæt på et tv, en radio eller andet elektrisk udstyr.
Den maksimalt omgivende temperatur for opladning af udstyret som anført af producenten er 25°C.
Opladeren er kun beregnet til indendørs brug.
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Kør sikkert
•
•
•

•
•
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Sikkerhed kommer før alt andet, når du sidder bag rettet i et køretøj. Vær sikker på at overholde relevante forskrifter i det område
eller land, hvor du kører.
Du bør ikke opbevare eller have din mobil eller tilbehør i nærheden af flydende eller brændbar gas. Sørg for, at du ikke anbringer
din telefon eller tilbehøret tæt på airbags.
Du bør ikke udelukkende stole på GPS'en i din telefon. Disse programmer skal kun benyttes som et referenceværktøj. Oplysninger
om placering ændres jævnligt, og nogle steder understøttes ikke af disse funktioner ikke. Kortruter og/eller kompas kan være
ukorrekte, ufuldstændige eller understøttes muligvis ikke.
Elektromagnetiske bølger (i det omgivende miljø eller selv i magneter i høretelefonen) kan ødelægge kompassets nøjagtighed, så
brug det kun til reference.
Hvis du ikke ønsker at oplyse din placering, skal du være sikker på ikke at bruge applikationer, der kan registrere din placering. Du
skal overholde regler, lovgivning og lokale forskrifter i dit område.
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Brugsmiljø
•
•
•
•
•
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Sluk din enhed når brug af telefoner er forbudt, eller når det kan forårsage forstyrrelse eller fare.
Mobiltelefoner kan forstyrre den normale drift i elektronisk udstyr og medicinudstyr. Følg relevante love og forskrifter.
Din mobiltelefons radiobølger kan interferere med meget præcist elektronisk udstyr.
Brug kun din telefon ved temperaturer mellem 0-35 °C og ved en luftfugtighed på 35-85 %.
I meget sjældne tilfælde kan enheden påvirke et køretøjs elektroniske udstyr.
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FCC- og IC-erklæring
1. Denne enhed overholder kapitel 15 i FCC-reglerne. Brug er underlagt de følgende to betingelser:
(1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
(2) denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.
2. Dette digitale apparat i klasse B overholder den canadiske ICES-003.
OnePlus er ikke ansvarlig for eventuel radio- eller tv-interferens forårsaget af uautoriserede forandringer eller ændringer af udstyret.
Disse forandringer eller ændringer kan ugyldiggøre brugerens bemyndigelse til at anvende udstyret.
Dette udstyr er testet og overholder grænserne for digitalt udstyr i klasse B i henhold til kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er
sat for at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en installation i beboelsesområder. Dette udstyr skaber, anvender og
kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er installeret og anvendt i overensstemmelse med instrukserne, kan det forårsage
skadelig interferens på radiokommunikation.
Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr ikke forårsager skadelig
interferens i radio- elle tv-udstyr, som kan afgøres ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere
interferensen ved en eller flere af følgende foranstaltninger:
•
•
•
•
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Nyorientere eller omplacere modtageantennen
Øge adskillelsen mellem udstyret og modtageren
Forbinde udstyret med et stik på et andet kredsløb end det, som modtageren er forbundet med
Rådfør dig med forhandleren eller en erfaren radio- eller tv-tekniker for at få hjælp.

Hvad er der i æsken?

Enhed

OxygenOS

Sikkerhedsoplysninger

FCC-advarsel
•
•
•
•
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Alle ændringer eller forandringer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der har ansvaret for overholdelse, kan ugyldiggøre
brugerens bemyndigelse til at anvende udstyret.
Antennen eller antennerne, der anvendes til denne sender, må ikke være placeret sammen med eller fungere i forbindelse med en
anden antenne eller sender.
Valget af landekode er kun for den ikke-amerikanske model og findes ikke til alle amerikanske modeller. Ifølge FCC-forordningerne
skal alle Wi-Fi-produkter, som markedsføres i USA, være indstillet til kun at anvende amerikanske kanaler.
Eventuel drift i 5,15-5,25 GHz-båndet er begrænset til udelukkende indendørs brug.
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Oplysninger om RF-eksponering (SAR)
Denne enhed overholder landets krav vedrørende eksponering for radiobølger.
Denne enhed er designet og fremstillet, så den ikke overskrider emissionsgrænserne for eksponering for radiofrekvensenergi (RF) som
fastsat af den amerikanske regering.
•

•

•
•
•
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Standarden for eksponering fra trådløse enheder anvender en måleenhed, der er kendt som specifik absorptionshastighed eller
SAR. SAR-grænsen fastsat af FCC er 1,6 W/kg. SAR-testning udføres ved hjælp af standardmæssige driftspositioner, der accepteres
af FCC, med udstyret, der sender på det højest certificerede effektniveau på alle testede frekvensbånd.
Selv om SAR fastlægges ved det højeste certificerede effektniveau, kan enhedens aktuelle SAR-niveau under drift være en god
del lavere end den maksimale værdi. Dette skyldes, at enheden er beregnet på at køre ved flere effektniveauer, således at kun den
fornødne effekt bruges til at nå netværket. Generelt set, jo tættere du er på en antenne på en trådløs basestation, jo lavere er den
afgivne effekt.
Selv om der kan være forskelle mellem SAR-niveauer for forskellige enheder og ved forskellige placeringer, overholder de alle
regeringens krav.
Denne enhed er også blevet testet og overholder FCC's retningslinjer for eksponering for radiofrekvenser til brug med et stykke
tilbehør, der ikke indeholder metal og anbringer håndsættet minimum 1 cm fra kroppen.
Brug af andet tilbehør kan muligvis ikke sikre overholdelse af FFCs retningslinjer for eksponering for radiofrekvenser. Anbring
håndsættet minimum 1 cm fra kroppen, når enheden tændes.
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CE-certificeringsoplysninger (SAR)
SAR-begrænsningen er 2,0 W/kg i Europa. Denne enhed blev testet ved typisk brug, hvor bagsiden af håndsættet var anbragt 1,5
cm fra kroppen. For at overholde krav om eksponering for radiofrekvens skal du bruge tilbehør, der holder en adskillelse på 1,5 cm
mellem kroppen og bagsiden af håndsættet. Brug af bælteklips, hylstre og lignende tilbehør må ikke indeholde metalkomponenter i
samlingerne. Brugen af tilbehør, der ikke opfylder disse krav, overholder muligvis ikke krav angående eksponering for radiofrekvens og
skal undgås.
Hvis du bruger pacemaker, høreapparater, kokleare implantater eller lignende udstyr, skal du bruge telefonen i overensstemmelse med
din læges anvisninger.
Dit udstyr er beregnet på ikke at overskride grænserne for emission af radiobølger, som anbefalet af internationale retningslinjer.
Enhedens SAR-værdi kan afhænge af faktorer såsom nærhed på netværksmasten eller brug af tilbehør.
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Erklæring om elektronisk affald
Elektronisk affald henviser til kasseret elektronik og elektronisk udstyr (WEEE). Vær sikker på, at en autoriseret agent reparerer
enheden, når der er behov for det. Du må ikke selv adskille enheden. Kassér altid brugte elektroniske produkter, batterier og tilbehør,
når disse er slidt op. Brug et autoriseret indsamlingspunkt eller -center.
Kassér ikke elektronisk affald i affaldsposen. Kassér ikke batterierne sammen med husholdningsaffaldet. Noget affald indeholder
farlige kemikalier, hvis det ikke kasseres korrekt. Forkert bortskaffelse af affald kan forhindre, at naturlige ressourcer kan genanvendes,
samt frigive giftige stoffer og drivhusgasser i miljøet.
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Yderligere væsentlige oplysninger om sikkerhed
•
•
•
•
•
•

•

Du må ikke bruge telefonen, hvis antennen er beskadiget. Hvis du gør dette, kan det medføre personskade.
Placér ikke telefonen tæt på magnetiske kort eller andre magnetiske genstande. Oplysninger, som er lagret på disketter,
hukommelseskort og kreditkort kan ødelægges af magnetisk stråling.
Du skal holde metalliske genstande væk fra telefonens modtager. Små metalliske genstande kan blive tiltrukket af enheden og
medføre personskade eller en ødelagt enhed.
Hold telefonen væk fra vand og andre væsker.
Ødelæggelse af skærmen kan medføre, at væsken fra LCD-panelet lækker. Hvis denne væske kommer i kontakt med øjnene, skal
du straks skylle øjnene med vand. Gnid ikke i øjnene. Søg straks læge.
Brug kun godkendte OnePlus-batterier og -opladere med din OnePlus-telefon. Brug af tredjepartsprodukter kan forårsage
batterilækage, overophedning eller brand. OnePlus påtager sig intet ansvar for ulykker eller problemer forårsaget af brugen af
tilbehør, som ikke er godkendt af OnePlus.
Forbind kun til strømkilder med USB 2.0 eller derover og brug kun certificerede standard-USB-kabler.
ADVARSEL: Et højt lydtryk kan skade din hørelse.
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Pleje og vedligeholdelse
Din telefon er et produkt med overlegent design og håndværksmæssig ydelse og skal behandles med forsigtighed. Følgende forslag er med til at
øge din enheds levetid.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rengør straks, hvis skærmen kommer i kontakt med væske eller støv.
Rør ikke forbindelsesporten på telefonen, idet statisk elektricitet kan beskadige komponenter i enheden.
For at undgå skade eller personskade skal du undgå at slå på, ryste eller tabe telefonen.
Udsæt ikke enheden for tryk, da det kan skade skærmen, batteriet eller selve enheden.
Placér ikke batteriet, telefonen eller opladeren i en mikroovn eller andet stærkstrømsudstyr. Hvis du gør dette, kan kredsløbet beskadiges, eller
der kan opstå brand eller anden skade.
Brug ikke telefonen i nærheden af brændbar gas.
Hold telefonen uden for børns rækkevidde for at forhindre skader eller ødelæggelse af ejendele.
Anbring ikke telefonen på en ujævn eller ustabil overflade.
Husk at telefonen, batteriet og opladeren ikke er vandtætte. Takket være en forbedret vandresistens kan OnePlus 6 modstå mindre vandsprøjt
og sved. Vi anbefaler dog, at du undgår, at disse enheder udsættes for længerevarende kontakt med vand.
Når du rengør telefonen, så brug en blød klud, der er tør og ren.
Brug ikke alkohol eller skrappe kemikalier til at rengøre enheden.
Brug en blød klud, når du fjerner snavs og pletter. For at forhindre ridser på skærmen så brug ikke dine fingernegle eller andre skarpe
genstande.
Undgå at anvende snavsede stik, når du oplader telefonen. Hvis du gør det, kan det bevirke, at din telefon ikke oplader ordentligt.
Fjern ikke SIM-kortet, mens telefonen sender data eller gemmer oplysninger.
Undgå at bruge ændret tilbehør, hvilket kan skade enheden eller overtræde lokale forskrifter for radioenheder.
Brugeren skal eventuelt slukke for 5 GHz Wi-Fi udendørs.
ADVARSEL: Før du bruger telefonen, bedes du læse sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt.

Nogle mennesker kan blive svimle eller opleve helbredsmæssige problemer, når de udsættes for blinkende lys. Hvis du er i risikozonen, bedes
du rådføre dig med lægen, før du anvender denne enhed. Hvis du har følgende symptomer: hovedpine, svimmelhed, krampe, øjen- eller
muskelkramper, bevidstløshed eller ufrivillige bevægelser af kroppen skal du straks ophøre med at anvende enheden og søge lægehjælp. Undgå at
bruge enheden i længere perioder og hold en ordentlig afstand fra øjnene.
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Regulatorisk overensstemmelse med EU
Herved erklærer OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd., at denne enhed er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre
relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.
NB: Du bedes tjekke de lokale forskrifter på det sted, hvor enheden skal anvendes. Brugen af denne enhed kan være begrænset i nogle
eller alle medlemsstater i EU.

52 |

Hvad er der i æsken?

Enhed

OxygenOS

Sikkerhedsoplysninger

