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Laipni lūdzam!

Paldies!

Mēs vēlamies piedāvāt vislabākās tehnoloģijas, kas izstrādātas tā, lai nodrošinātu ātru, netraucētu 
un ērtu lietošanu. OnePlus 6 nodrošina ātru un netraucētu lietošanas pieredzi, gan zibenīgi atverot 

lietotnes un spēles, gan arī pārslēdzoties starp spēlēm, darbu un interneta pārlūkošanu.  
 

Mēs ļoti lepojamies ar tālrunī OnePlus 6 sasniegto. Tas ir nepārtrauktas attīstības un uzlabojumu 
rezultāts, kurā visas aparatūras un programmatūras sastāvdaļas kopīgi rada unikālu ātruma sajūtu.  

OnePlus 6 ir aprīkots ar līdz šim lielāko 6,28” Optic AMOLED displeju; tas ir ātras aparatūras un 
nevainojamas programmatūras apvienojums, kas nodrošina nepieciešamo ātrumu.
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Ekrāna aizsargs 
(jau uzstādīts)
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Piegādes komplektācija

OnePlus 6 SIM turētāja 
izņemšanas rīks

Īsā lietošanas pamācība 
Drošības informācija

Strāvas adapterisCaurspīdīgs apvalks USB-C tipa kabelis
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Ierīce

Divu Nano
SIM karšu slots

Pirkstu nospiedumu 
sensors aizmugurē 

Ieslēgšana/izslēgšana 
iemidzināšana/aktivizēšana

Austiņu
kontaktligzda

Alert
Slider

USB-C

Skaļums
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Ieslēgšana

Ieslēdziet savu OnePlus 6, dažas sekundes turot nospiestu pogu <Ieslēgšana/
izslēgšana> (atrodas ierīces labajā pusē). Izpildiet ekrānā redzamos 
norādījumus, lai sāktu personalizēt savu OnePlus 6.
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Iestatīšana

Pēc palaišanas izpildiet Google vedņa norādījumus, lai iestatītu savu Google kontu, sinhronizāciju, utt. OnePlus iestatīšanas vednis palīdz 
personalizēt jūsu OnePlus un izveidot tādu viedtālruni, kas darbojas atbilstoši jūsu vēlmēm. Varat pielāgot programmatūras pogas, žestus 
un citas funkcijas. Ja kādreiz pēc iestatīšanas vēlaties ko mainīt, jebkuru no šiem iestatījumiem varat pielāgot iestatījumu izvēlnē.
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OnePlus Switch

Vai jums ir faili, ko vēlaties migrēt uz savu jauno OnePlus 6? 

Izmantojot Google Play veikalā pieejamo lietotni OnePlus Switch, varat viegli 
un ātri pārsūtīt savus failus. Vienkārši instalējiet lietotni abās ierīcēs, pēc 
pieprasījuma noskenējiet QR kodu un atlasiet vienumus, kurus vēlaties pārsūtīt. 

OnePlus Switch ir saderīga ar lielāko daļu mūsdienu viedtālruņu, bet noteikti 
pārbaudiet, vai jūsu ierīce ir norādīta Play veikalā. 

Lai lejupielādētu lietotni OnePlus Switch app, apmeklējiet tīmekļa vietni [http://
onepl.us/opswitch]]  
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Divu SIM karšu turētājs

OnePlus 6 tiek piegādāts bez operatoru ierobežojumiem, ar divu 
Nano SIM karšu atbalstu. Iespēja vienlaikus pievienoties diviem 
tīkliem ļauj izmantot vienu ierīci visām nepieciešamajām darbībām. 

Kontrolējiet savu savienojumu ar pasauli, mainot SIM un operatoru 
atļaujas un ierobežojumus, izmantojot SIM un tīkla iestatījumus, kas 
atrodami izvēlnē Iestatījumi. 

Izmantojiet SIM turētāja izņemšanas rīku (iekļauts komplektā), lai 
izņemtu SIM karšu turētāju no ierīces. Turētājā var ievietot līdz divām 
Nano SIM kartēm. 
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Alert Slider

Alert Slider, kas atrodas jūsu tālruņa augšējā stūrī, ir pārveidots, lai 
sniegtu jums pilnīgu kontroli pār jūsu paziņojumiem. 

Bez piepūles varat pārslēgties starp 3 paziņojumu profiliem: Klusums, 
Vibrācija un Zvans. Turklāt neizņemot jūsu OnePlus 6 no kabatas. 

Lai mainītu Alert Slider iestatījumus, izvēlnē Iestatījumi atveriet „Alert 
Slider”. 

Klusums

Vibrācija

Zvans

Zvanu un paziņojumu skaņa, kā arī vibrācija ir 
izslēgta, 
izņemot modinātāju

Zvanu un paziņojumu skaņa ir izslēgta, 
izņemot modinātāju

Skaņa un vibrācija ir ieslēgta
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Kamera

OnePlus 6 aizmugurējā kamera izmanto 16 MP galveno kameru, ko 
papildina 20 MP sekundārā kamera. Optiskā attēla stabilizācija ļauj 
uzņemt skaidrākus un stabilākus attēlus. Atsevišķo pikseļu izmērs ir 
palielināts par 19 %, lai maksimāli palielinātu gaismas daudzumu, ko 
var uztvert katrs pikselis. 

Priekšpusē atradīsit uz priekšu vērstu 16 MP kameru, kurai tagad ir 
pieejams portreta režīms vēl iespaidīgākiem pašfoto.  

Piezīme. Priekšējās kameras portreta režīms kļūs pieejams līdz ar 
turpmāku programmatūras atjauninājumu.  
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Kameras interfeiss

Skaidrs un intuitīvs interfeiss ir viss, kas nepieciešams, lai ātri un viegli 
uzņemtu izcilus fotoattēlus. 

Izmantojiet augšējo iestatījumu joslu, lai iestatītu foto taimeri, ieslēgtu 
HDR režīmu, 
izvēlētos labākās proporcijas jūsu uzņēmumiem un pielāgotu zibspuldzi. 

Ja vēlaties tuvāk piekļūt notiekošajam, divreiz pieskarieties tālummaiņas 
pogai, lai nekavējoties pārslēgtos uz 2x optimizētu tuvinājumu, vai arī 
manuāli pielāgojiet tālummaiņas slīdni, lai iestatītu līdz pat 8x tuvinājumu. 
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Portreta režīms

Portreta režīms ir viena no mūsu mīļākajām kameras funkcijām. Portreta 
režīms ir pieejams gan priekšējai, gan aizmugurējām OnePlus 6 kamerām. 

Tādējādi varat uzņemt elpu aizraujošus portretus no jebkura leņķa. 
Apvienojumā 
ar jaunajiem pielāgotajiem fona sapludināšanas efektiem portreta režīms 
palīdz jums pilnībā kontrolēt jūsu portretus, sniedzot plašākas iespējas nekā 
jebkad iepriekš. Portreta režīmu var atvērt, kameras interfeisā pavelkot pa 
kreisi vai pieskaroties elementam „Portrets”. 

Piezīme. Priekšējās kameras portreta režīms kļūs pieejams līdz ar 
turpmāku programmatūras atjauninājumu.  
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Video 

OnePlus 6 ir pieejamas daudzas dažādas video ierakstīšanas iespējas, ļaujot 
jums vienmēr atrast piemērotāko režīmu. 

Lai ātri sāktu ierakstīšanu, kameras interfeisā velciet pa labi 
, lai skatītu papildu režīmus, pavelciet uz augšu. Video režīmā varat manuāli 
izvēlēties video veidu, ko vēlaties ierakstīt. Uzņemiet video 720P un 1080P 
izšķirtspējā, 
vai vēl vairāk uzlabojiet kvalitāti, filmējot ar 60FPS 4K izšķirtspējā. 

OnePlus 6 nodrošina OIS un EIS atbalstu nevainojamai video ierakstīšanai 
un fotoattēlu uzņemšanai. 
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Video redaktors

Mūsu jaunais video redaktora rīks nodrošinās jums pilnīgu kontroli pār jūsu 
video. Pēc video uzņemšanas varat piekļūt mūsu daudzpusīgajam video 
redaktoram no galerijas lietotnes. 

Apgrieziet video, pievienojiet pielāgotus filtrus un fona mūziku. 
Redaktors sniedz visus jūsu pašizpausmei nepieciešamos rīkus.
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Profesionālais režīms

OnePlus 6 paplašinātais profesionālais režīms ļauj jums kontrolēt noteiktus 
jūsu fotoattēlu parametrus. Izmantojot profesionālo režīmu, kas ir viegli 
atverams, velkot uz augšu kameras interfeisā, jūs cita starpā varat pielāgot 
katra uzņēmuma ISO, baltā balansu, aizvara ātrumu, fokusu un ekspozīciju. 

Pieskarieties atbilstošajai pogai, lai atvērtu jebkura iestatījuma 
modificēšanas ripu, un pagrieziet to, lai mainītu iestatījumu. 
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Profesionālais režīms — 

Izmantojiet ekrāna augšpusē redzamo histogrammu, kas palīdz novērtēt 
fotoattēla ekspozīcijas līmeni un pareizi noregulēt spilgtumu. 

OnePlus 6 izmanto uz žiroskopa balstītu atsauces līniju, lai palīdzētu jums 
savienot uzņēmumus. Atsauces līnija atrodas ekrāna centrā un automātiski 
pielāgojas ainavas vai portreta skatam. Tā kļūst zaļa, kad uzņēmums ir 
perfekti savienots. 

Lai nodrošinātu vēl lielāku rediģēšanas kontroli pēcapstrādes laikā, augšējā 
joslā ieslēdziet formātu RAW. 
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Kameras papildu režīmi un iestatījumi

Velciet uz augšu, lai skatītu attēlu uzņemšanas papildu režīmus, un 
pieskarieties „zobrata” ikonai ekrāna augšējā labajā stūrī, lai atvērtu 
papildu iestatījumu izvēlni. Šajā izvēlnē varat iespējot atrašanās 
vietas datus, histogrammu, režģu stilus, kā arī pievienot ūdenszīmi 
„Shot on OnePlus”. 

Velkot uz augšu, tiek parādīti arī detalizētāki attēlu uzņemšanas 
režīmi. Papildus jau pazīstamām funkcijām, piemēram, attēlu 
uzņemšanai formātā RAW un intervāla fotografēšanai, OnePlus 6 ir 
pieejama arī jauna īpaši palēninātas kustības funkcija. 

Uzņemiet video un manuāli atlasiet palēninātās kustības efekta 
ilgumu un 
laiku. Uzņemiet video ar ātrumu līdz 480 kadriem/s, filmējot 
720 pikseļu izšķirtspējā, un līdz 240 kadriem/s — 
1080 pikseļu izšķirtspējā. 
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OnePlus Fast Charging

Jebkura tālruņa OnePlus 6 komplektācijā ir iekļauts OnePlus Fast 
Charging lādētājs un kabelis. Izmantojot komplektācijā iekļauto 
lādētāju, pussstundas laikā varat uzlādēt akumulatoru pietiekami, lai 
lietotu tālruni veselu dienu.  

Pielāgoti siltuma izkliedes elementi uzlādes laikā neļauj tālrunim 
uzkarst. Uzlādes ātrums paliek nemainīgs arī tad, ja OnePlus 6 tiek 
lietots. 
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Optic AMOLED displejs

OnePlus 6 ir imersīvs 6,28 collu displejs, ko jūs varat brīvi pielāgot 
atbilstoši savām vēlmēm. Katra no četrām krāsu kalibrēšanas iespējām 
koncentrējas uz krāsu precizitāti un spilgtumu. 

Atveriet sadaļu „Ekrāna kalibrēšana” iestatījumu izvēlnes displeja 
sadaļā, lai pielāgotu jūsu displeju. Ja vēlaties veikt precīzāku 
kalibrēšanu, varat manuāli pielāgot krāsu temperatūru.
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Izgrauzuma displejs

Pēc noklusējuma OnePlus 6 izmanto visu ekrānu. 

Ja vēlaties paslēpt ekrāna augšējo joslu, iestatījumu izvēlnē varat 
ieslēgt izgrauzuma displeju. Pēc tam pieskarieties elementam 
„Displejs”. 
Tādējādi ap ekrāna izgriezumu displeja augšpusē tiek izveidota 
pastāvīga melna josla, kurā pēc tam tiek attēlotas tikai būtiskākās 
funkcijas, piemēram, pulkstenis un paziņojumu simboli.
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Face Unlock

Izmantojot funkciju Face Unlock, jūsu tālrunis tiek atbloķēts tikai 
0,4 sekunžu laikā. Tas notiek praktiski acumirklī, un šī neapšaubāmi 
ir viena no ātrākajām sejas atpazīšanas funkcijām jebkurā Android 
viedtālrunī. 

Lai iestatītu funkciju Face Unlock, izvēlnē „Iestaījumi” atveriet sadaļu 
„Drošība un bloķēšanas ekrāns” un atlasiet opciju „Face Unlock”. 
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, 
lai pabeigtu iestatīšanu. 

Divreiz pieskarieties ekrānam, paskatieties uz kameru un atbloķējiet 
tālruni. 
Tas notiek ātri un vienkārši. Funkcija Face Unlock jūs atpazīs, 
neatkarīgi 
no tā, vai nēsājat cepuri, brilles, vai gluži vienkārši esat izspūris — ja 
vien esat nomodā. 
(Tas nozīmē, ka jūsu otrā puse nevarēs nemanīti izlasīt jūsu ziņas, 
kamēr guļat.) 
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Pirkstu nospiedumu sensors

Keramiskais pirkstu nospiedumu sensors atbloķē jūsu 
OnePlus 6 0,2 sekunžu laikā, pat tad, ja ekrāns ir izslēgts. 
Sensors mācās un pakāpeniski uzlabo savu darbību, 
tādējādi skenēšana ar laiku kļūst arvien precīzāka. 

Pirmo reizi palaižot jūsu tālruni, tiks parādīts aicinājums 
iestatīt pirkstu nospiedumu skeneri. Ja vēlaties mainīt vai 
pievienot jaunus pirkstu nospiedumus, pielāgojiet pirkstu 
nospiedumu iestatījumus izvēlnes „Iestatījumi” sadaļā 
„Drošība un bloķēšanas ekrāns”.
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OxygenOS

OxygenOS ir ātras un vienmērīgas darbības operētājsistēma, kas 
balstīta uz Android. Tā tiek nepārtraukti uzlabota un pilnveidota, 
likvidējot nevajadzīgus elementus, kas novērš uzmanību, pievienojot 
noderīgas funkcijas un veicot atjautīgu programmatūras optimizāciju. 

Pielāgojiet savu OnePlus 6 iestatījumu izvēlnē. 
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Palaidējs 

Visas jūsu lietotnes ir alfabēta secībā izkārtotas jūsu lietotņu panelī, lai 
nodrošinātu vieglu piekļuvi. Atveriet to, velkot uz augšu jebkurā sākuma 
ekrāna vietā. 

Lai pielāgotu palaidēju, ilgstoši nospiediet uz tukšas vietas sākuma 
ekrānā, lai atvērtu palaidēja opcijas. Varat izmantot šo izvēlni, lai ieslēgtu 
savu iecienītāko trešās puses ikonu pakotni, mainītu lietotņu paneļa režģi, 
piešķirtu žestus utt. 

Palaidēja opciju izvēlnē iespējams mainīt fona tapetes, pievienot logrīkus 
un atvērt izvēlni „Sākuma iestatījumi”. 
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Paziņojumu panelis

Jebkurā brīdī varat vilkt uz leju no OnePlus 6 augšpuses, 
lai izvērstu paziņojumu paneli. Šī izvēlne nodrošina ātru piekļuvi 
paziņojumiem un navigācijas joslai. 

Pieskarieties paziņojumam, lai atvērtu atbilstošo lietotni. 
Varat izvērst navigācijas joslu, vēlreiz velkot uz leju. Tādējādi varēsit 
ātri ieslēgt un izslēgt noteiktas funkcijas. 

Pielāgojiet pārslēgšanu navigācijas panelī, pieskaroties pildspalvas 
ikonai navigācijas paneļa apakšējā stūrī.



27

Shelf

Sākuma ekrānā velciet pa labi, lai atvērtu izvēlni Shelf. Šī atsevišķā 
izvēlne nodrošina piekļuvi jūsu iecienītākajām lietotnēm, visbiežāk 
izmantotajām kontaktpersonām un jaunākajiem fotoattēliem. 

Pārskatāmo un modernizēto lietotāja saskarni var manuāli papildināt 
ar logrīkiem vai pielāgot, izmantojot dažādas viedās opcijas. 
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Pilna žestu vadība

OxygenOS nodrošina pilnu žestu vadības atbalstu, kas ļauj navigēt 
tālrunī, neizmantojot programmatūras pogas. Šie intuitīvie žesti 
uzlabo lietojamību, vienlaikus attīrot ekrānu un radot pārskatāmāku 
saskarni. 

Izmantojiet žestus, lai atgrieztos sākuma ekrānā, atvērtu nesen 
izmantotās lietotnes, pārlūkotu lietotņu paneli utt. Navigācijas vadību 
var pielāgot, arī izmantojot īpašas žestu komandas un maināmas 
pogas. Lai nodrošinātu ātru un vieglu piekļuvi dažādām lietotnēm un 
funkcijām, tām var piešķirt izslēgta ekrāna žestus. 

Atklājiet visas OxygenOS žestu opcijas iestatījumu izvēlnē, kas 
atrodama, atverot lietotni „Iestatījumi”. 
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Ilgstoša nospiešana lietotnēs

Papildu ērtībai iespējama ātra piekļuve biežāk lietotajām atsevišķu 
lietotņu funkcijām, veicot uz tām ilgstošu nospiešanu. 

Sākuma ekrānā ilgstoši nospiediet uz lietotnes ikonas, lai atvērtu 
īsinājumizvēlni un ātri piekļūtu vēlamajai funkcijai. Tādējādi 
varat atvērt jaunu cilni pārlūkā, izveidot e-pasta ziņojumu, viegli 
atinstalēt kādu atkarību izraisošu spēli, ko nevarat pārtraukt spēlēt 
utt. 
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Lasīšanas režīms

Pateicoties lasīšanas režīmam, lasīt jūsu viedtālrunī ir vieglāk 
nekā jebkad iepriekš. Filtrējot zilo gaismu, kartējot pelēktoņus 
un izmantojot apkārtējās gaismas informāciju displeja asuma un 
spilgtuma pielāgošanai, lasīšanas režīms simulē īstas grāmatas 
lasīšanas pieredzi. 

Lasīšanas režīmu var manuāli ieslēgt un izslēgt iestatījumu izvēlnes 
sadaļā „Displejs”. Varat arī iestatīt, lai režīms tiktu automātiski 
ieslēgts, izmantojot noteiktas lietotnes. 
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Spēļu režīms

Ieslēdzot spēļu režīmu, paziņojumi tiek bloķēti, lai jūs lieki 
netraucētu. Turklāt šis režīms uzlabo lietotņu palaišanas laiku 
un tīkla datus, palielinot veiktspēju un samazinot latentumu 
spēlēšanas laikā. 

Varat manuāli ieslēgt spēļu režīmu papildu iestatījumu
izvēlnē, vai arī ieslēdzot un izslēdzot to 
paziņojumu panelī, ko iespējams atvērt, pavelkot uz leju. 

Varat arī iestatīt, lai spēļu režīms tiktu automātiski ieslēgts, 
palaižot jūsu iecienītākās spēles.
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Numuru sastādītājs

Pieskarieties           sākuma ekrānā vai lietotņu panelī un izmantojiet numuru sastādītāju,            lai manuāli veiktu tālruņa zvanus, vai arī pieskarieties 
jebkurai kontaktpersonas vizītkartei ātro zvanu sarakstā, lai ātri piezvanītu šai kontaktpersonai. Cilnē „Kontaktpersonas” atlasiet kontaktpersonu, lai 
nosūtītu e-pasta ziņojumu, īsziņu vai veiktu zvanu. 

Kontaktpersonas tiek automātiski pievienotas jūsu ātrās zvanīšanas sarakstam atkarībā no lietošanas biežuma. Varat pastāvīgi piespraust 
kontaktpersonas ātrās zvanīšanas saraksta augšpusē, atzīmējot tos kā izlasi             . Vienkārši nospiediet zvaigznes ikonu, kas atrodama uz katras 
kontaktpersonas vizītkartes, ja vēlaties pievienot kontaktpersonu izlasei. 
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Ziņapmaiņa

Lai nosūtītu īsziņu, palaidiet lietotni Ziņapmaiņa, kas atrodama 
sākuma ekrānā un lietotņu panelī. Noklikšķiniet uz          , lai sāktu 
rakstīt ziņu. Laukā ievadiet vārdu vai tālruņa numuru, vai arī atlasiet 
kontaktpersonu. Ierakstiet savu ziņojumu un nospiediet nosūtīt      . 

Lai nosūtītu MMS, lietotnē Ziņapmaiņa atlasiet vēlamo multivides 
failu. Ierakstiet ziņojumu, pēc tam pieskarieties  
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Galerija

OnePlus galerijas lietotne nodrošina intuitīvu un vienkāršotu piekļuvi 
jūsu fotoattēliem un videoklipiem. Jūsu fotoattēli un videoklipi tiek 
automātiski kārtoti pēc atrašanās vietas vai augšupielādes datuma, 
bet varat arī patstāvīgi sakārtot tos pielāgotās kolekcijās. 

Mēs nodrošināsim, ka visiem jūsu meistardarbiem tiks pievienotas 
atrašanās vietas atzīmes, ļaujot vieglāk atsaukt atmiņā īpašās vasaras 
brīvdienas. Visi fotoattēli, kam ir pievienotas ģeogrāfiskās atzīmes, 
galerijas lietotnē tiks sakārtoti pēc atrašanās vietas, sniedzot jums 
ērtu piekļuvi dārgākajām atmiņām. Varat izslēgt šo funkciju, kameras 
lietotnē atverot kameras iestatījumus.

Rediģēšanas režīmā ir pieejami 16 dažādi  filtri, kas ļauj pielāgot 
attēlus, piemēram, mainot to izmēru vai apgriežot tos.
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Laika ziņas

Šī pielāgotā laika ziņu lietotne nodrošina reāllaika informāciju par laika apstākļiem jūsu atrašanās vietā. Displeja attēlojums tiek dinamiski 
pielāgots videi, lai norādītu dažāda veida laika apstākļus un vides draudus, piemēram, lietu vai miglu. 
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Ierakstītājs

Mūsu dinamiskā ierakstītāja lietotne nodrošina izcilu elastību un 
daudzpusību. 

Kontrolējiet ierakstu, sekojot visu ienākošo skaņu skaļumam, un 
manuāli ievietojiet laika zīmogus, lai atzīmētu svarīgus brīžus. 
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Failu pārvaldnieks

Failu pārvaldnieks ir papildināts ar vairākām jaunām funkcijām. 
Lietotāji var paslēpt privātus dokumentus, fotoattēlus un failus 
Secure box — drošā zonā, ko var atbloķēt tikai ar PIN kodu vai pirkstu 
nospiedumu verifikāciju. 

Iespējams arī grupēt failus un piešķirt tiem etiķetes, lai atvieglotu failu 
meklēšanu, izsekotu jūsu failus, izmantojot jaunu krātuves informāciju, 
kā arī izbaudīt ievērojami uzlaboto meklēšanas funkciju. 

Failu pārvaldnieks atbalsta visus jūsu Google Drive failus. 
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Lietotņu atļaujas

Lietotņu atļaujas sniedz iespēju kontrolēt, kādai infromācijai un 
atļaujām jūsu lietotnes var piekļūt, piemēram, atrašanās vietai, 
identitātei, kontaktpersonām utt. 

Pielāgojiet atļaujas lietotņu lapā, kas atrodama iestatījumos. 
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Drošības informācija

Šajā lietotāja rokasgrāmatā ir norādīta visa nepieciešamā izstrādājuma drošības informācija. 
Lūdzu, rūpīgi izlasiet rokasgrāmatu pirms ierīces lietošanas un saglabājiet to turpmākai atsaucei. 

Deklarācija

OnePlus ir reģistrēta OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. preču zīme.  Visas tiesības saglabātas. Jebkāda šī dokumenta satura 
pavairošana, nodošana, izplatīšana vai glabāšana bez iepriekšējas rakstiskas OnePlus atļaujas ir aizliegta. Uzņēmums OnePlus darbojas 
pēc nepārtrauktas attīstības politikas principiem. Tādējādi OnePlus patur tiesības bez iepriekšēja paziņojuma veikt jebkādu šajā 
dokumentā aprakstīto produktu izmaiņas vai uzlabojumus. Šī dokumenta saturs tiek nodrošināts „kā ir”. Izņemot gadījumus, kad to 
nosaka piemērojamie tiesību akti, uz šī dokumenta satura precizitāti neattiecas nekāda veida garantija, tieša vai netieša. Ciktāl tas 
atļauts piemērojamos tiesību aktos, OnePlus vai tā licencētāji neuzņemas atbildību par nekādiem datu zudumiem un nekādiem īpašiem, 
nejaušiem, izrietošiem vai netiešiem bojājumiem. Izstrādājumu piegādes, lietotņu programmatūras un piederumu pieejamība var atšķirties. 
Detalizētu informāciju meklējiet pie pilnvarota OnePlus izplatītāja. Šī ierīce var saturēt preces, tehnoloģiju vai programmatūru, uz ko 
attiecas eksporta tiesību akti. Novirze no tiesību aktiem ir aizliegta.  
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Drošība

Šo norādījumu neievērošana var radīt jūsu ierīces vai īpašuma bojājumus, kā arī radīt traumas jums vai citām personām. 

• Neieslēdziet ierīci, ja tas ir aizliegts, kā arī tad, ja tā var radīt traucējumus vai apdraudējumu. 
• Lietojot ierīci transportlīdzeklī, ievērojiet visus saistītos vietējos tiesību aktus.
• Nelietojiet ierīci degvielas vai gāzes uzpildes stacijās, kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. 
• Mobilie tālruņi var radīt radio frekvenču traucējumus. Lidojuma laikā pārbaudiet visus tiesību aktus. 
• Slimnīcās vai veselības aprūpes organizācijās var tikt izmantotas iekārtas, kas ir jutīgas pret radio frekvencēm. Atrodoties šādās 

iestādēs, lūdzu, ievērojiet visus noteikumus. 
• Visas bezvadu ierīces var būt jutīgas pret radio frekvenču traucējumiem, kas var ietekmēt jūsu ierīces darbību. 
• Šī izstrādājuma remontu drīkst veikt tikai kvalificēts un pilnvarots personāls. 
• Lūdzu, savā ierīcē izmantojiet tikai uzņēmuma OnePlus apstiprinātu zīmolu piederumus un akumulatorus. Piederumi, ko uzņēmums 

OnePlus nav apstiprinājis, var radīt tālruņa bojājumus vai personu traumas. 
• Izturīgs pret ūdeni noteiktos apstākļos. OnePlus neiesaka pārāk dziļu iegremdēšanu. 
• Savienojot ar citām ierīcēm, lūdzu, ievērojiet šajā rokasgrāmatā izklāstītos drošības norādījumus.
• Nemēģiniet savienot ierīci ar nesaderīgiem produktiem. 
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Akumulatora drošības 

• Lūdzu, nemēģiniet remontēt, izjaukt vai modificēt akumulatoru. Nenovietojiet akumulatoru atklātas uguns, sildītāju, tiešas saules 
gaismas vai citu karstuma avotu tuvumā. Ilgstoša karstuma ietekme var radīt akumulatora noplūdi, sprādzienus vai ugunsgrēkus.

• Lūdzu, nepakļaujiet akumulatoru spiediena iedarbībai, kā arī neduriet tajā cietus priekšmetus. Akumulatora bojājumi var izraisīt 
noplūdes no akumulatora, kā arī akumulatora pārkaršanu vai uzliesmošanu.

• Akumulatora šķidrums var radīt ādas vai apģērba bojājumus. Ja tas nonācis saskarē ar ādu, nekavējoties nomazgājiet ar ūdeni un 
vērsieties pēc medicīniskas palīdzības.

• Ja novērojat akumulatora traucējumus, piemēram, augstu temperatūru, krāsas maiņu vai noplūdi, nekavējoties pārtrauciet lietot ierīci 
un sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

• Ja akumulatora iekšējais šķidrums nonāk saskarē ar acīm, rūpīgi izskalojiet tās ar ūdeni un nekavējoties vērsieties pēc medicīniskas 
palīdzības.

• Nepievienojiet ierīci augstsprieguma barošanas avotam, pretējā gadījumā akumulators var tikt bojāts.
• Visiem akumulatoriem ir ierobežots darbmūžs, un pēc vairākiem simtiem uzlādes/izlādes ciklu tie sāk zaudēt kapacitāti.
• Neizmetiet akumulatoru kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem tiesību aktiem.

BRĪDINĀJUMS. Lūdzu, neveiciet akumulatora uzlādi ilgāk par 
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Kā ietaupīt enerģiju un nodrošināt ilgāku akumulatora darbības laiku

• Tādām funkcijām kā Bluetooth un Wi-Fi ir lielāks enerģijas patēriņš. Lūdzu, izslēdziet tās, kad tālrunis netiek lietots.
• Lielāks ekrāna spilgtums palielina enerģijas patēriņu. Iestatījumos iespējams samazināt ekrāna spilgtumu un miega laiku.
• Uzlādei izmantojiet tikai rozetes ar pareizo spriegumu (kā norādīts uz adaptera). Izmantojot rozetes ar nepareizo spriegumu, var tikt 

bojāts jūsu tālrunis un/vai akumulators, kā arī iespējamas traumas.
• Neizmantojiet nedrošus spraudņus vai rozetes.
• Neizmantojiet lādētāju, kurā radies īsslēgums.
• Neizjauciet un nemodificējiet lādētāju, jo tādējādi iespējamas traumas, elektrisks trieciens vai ugunsgrēks.
• Nelietojiet lādētāju mitrā vidē.
• Nepieskarieties lādētājam, kabelim vai elektrības rozetei ar slapjām rokām, jo tas var radīt elektrisku triecienu.
• Nenovietojiet uz strāvas vada smagus priekšmetus, kā arī nemēģiniet modificēt kabeļus.
• Atvienojot lādētāju no rozetes, cieši satveriet to. Nevelciet aiz strāvas vada, jo tas var radīt bojājumus, izraisot elektrisku triecienu vai 

ugunsgrēku.
• Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet strāvas spraudni no rozetes.
• Neveiciet akumulatora uzlādi šādos apstākļos: tiešā saules gaismā, temperatūrā, kas zemāka par 5 °C vai augstāka par 40 °C, vidē ar 

paaugstinātu mitrumu, putekļu daudzumu vai spēcīgām vibrācijām, televizoru, radioaparātu vai citu elektroierīču tuvumā.
• Saskaņā ar ražotāja deklarāciju maksimālā apkārtējā temperatūra iekārtas uzlādes laikā ir 25 °C.
• Lādētājs ir paredzēts lietošanai tikai telpās.
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Droša braukšana

• Vadot transportlīdzekli, drošība ir augstākā prioritāte. Noteikti ievērojiet attiecīgā reģiona vai valsts tiesību aktus.
• Lūdzu, nenovietojiet, kā arī nepārvietojiet savu mobilo tālruni vai piederumus šķidrumu vai degošas gāzes tuvumā. Nodrošiniet, lai 

tālrunis vai piederumi netiktu novietoti drošības gaisa spilvenu tuvumā.
• Nepaļaujieties tikai uz jūsu tālruņa GPS. Šīs lietotnes ir paredzētas tikai informatīviem nolūkiem. Atrašanās vietas informācija regulāri 

mainās, un dažās vietās šīs funkcijas netiek atbalstītas. Kartes maršruti un/vai kompass var būt neprecīzi, nepilnīgi vai netikt atbalstīti.
• Elektromagnētiskie viļņi (apkārtējā vidē vai pat austiņu magnētos) var negatīvi ietekmēt kompasa precizitāti, tādēļ, lūdzu, izmantojiet to 

tikai informatīviem nolūkiem.
• Ja nevēlaties atklāt savu atrašanās vietu, neizmantojiet lietotnes, kas var reģistrēt jūsu atrašanās vietu. Lūdzu, ievērojiet noteikumus, 

likumus un vietējos tiesību aktus. 
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Darbības vide

• Lūdzu, izslēdziet ierīci, ja tālruņa lietošana ir aizliegta, kā arī tad, ja tā var radīt traucējumus vai apdraudējumu.
• Mobilie tālruņi var traucēt normālu elektronisko iekārtu un medicīnas ierīču darbību. Lūdzu, ievērojiet saistītos tiesību aktus.
• Jūsu mobilā tālruņa radio viļņi var radīt traucējumus augstas precizitātes elektronisko iekārtu darbībā.
• Lietojiet tālruni tikai 0-35 °C temperatūras un 35-85 % mitruma diapazonā.
• Ārkārtīgi retos gadījumos ierīce var ietekmēt transportlīdzekļa elektroniskās iekārtas. 
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FCC un IC paziņojums

1. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Uz ekspluatāciju attiecas divi nosacījumi:
 (1) šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus,
 (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi uztvertie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu darbību. 

2. Šis B klases digitālais aparāts atbilst Kanādas ICES-003. 

OnePlus neuzņemas atbildību par radio vai TV traucējumiem, ko izraisījušas šīs iekārtas neatļautas modifikācijas vai izmaiņas. Šādas 
modifikācijas vai izmaiņas var anulēt lietotāja tiesības ekspluatēt šo iekārtu.

Šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie 
ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, ekspluatējot ierīci dzīvojamās ēkās. Šī iekārta 
rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota saskaņā ar instrukcijām, var radīt kaitīgus radio 
sakaru traucējumus. 

Taču nav iespējams garantēt, ka noteiktos apstākļos neradīsies traucējumi. Ja šī iekārta rada kaitīgus radio vai televīzijas uztveršanas 
traucējumus, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no 
šiem pasākumiem: 

• pagriezt vai pārvietot antenu; 
• palielināt attālumu starp iekārtu un uztvērēju; 
• pievienot iekārtu rozetei vai kontūram, kuram nav pievienots uztvērējs; 
• lūgt palīdzību izplatītājam vai pieredzējušam radio/TV tehniķim. 
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FCC brīdinājums

• Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, ko nepārprotami nav apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā persona, var anulēt lietotāja tiesības 
ekspluatēt iekārtu. 

• Šī raidītāja izmantoto(-ās) antenu(-as) nedrīkst novietot kopā ar vai izmantot kopā ar jebkādu citu antenu vai raidītāju. 
• Valsts koda atlase ir pieejama tikai modeļiem, kas nav paredzēti tirgošanai ASV, un nav pieejama visiem ASV modeļiem. Saskaņā ar 

FCC noteikumiem visiem Wi-Fi izstrādājumiem, kas tiek pārdoti ASV, jābūt fiksētiem tikai ASV darbības kanālos. 
• Vajadzības gadījumā darbība 5,15-5,25 GHz frekvenču joslā ir ierobežota tikai lietošanai telpās.
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Informācija par radiofrekvences (RF) iedarbību (SAR)

Ierīce atbilst valdības prasībām par radio viļņu iedarbību. 

Šī ierīce ir izstrādāta un ražota tā, lai nepārsniegtu ASV valdības Federālās komunikāciju komisijas noteiktās radiofrekvenču (RF) enerģijas 
emisiju iedarbības robežvērtības. 
 
• Bezvadu ierīču iedarbības standartā tiek izmantota mērvienība, ko dēvē par īpatnējās absorbcijas ātrumu vai SAR (Specific Absorbtion 

Rate). FCC noteiktā SAR robežvērtība ir 1,6 W/kg. SAR pārbaudes tiek veiktas, izmantojot FCC pieņemtās darbības pozīcijas, kad 
ierīce raida ar maksimālo sertificēto jaudas līmeni visās pārbaudītajās frekvenču joslās. 

• Lai gan SAR tiek noteikts augstākajā sertificētajā jaudas līmenī, faktiskais ierīces SAR līmenis darbības laikā var būt ievērojami 
zemāks par maksimālo vērtību. Tas tādēļ, ka ierīce ir paredzēta darbībai vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tīkla sasniegšanai 
nepieciešamo jaudu. Kopumā, jo tuvāk bezvadu bāzes stacijas antenai jūs atrodaties, jo zemāka izejas jauda. 

• Dažādu ierīču SAR līmeņi dažādās pozīcijās var atšķirties, taču tie visi atbilst valdības prasībām. 
• Šī ierīce ir arī pārbaudīta un atbilst FCC RF iedarbības vadlīnijām par lietošanu ar piederumu, kas nesatur metālu un novieto tālruni 

vismaz 1,0 cm attālumā no ķermeņa. 
• Lietojot citus piederumus, iespējams, ka netiks nodrošināta atbilstība FCC FR iedarbības vadlīnijām. Kad ierīce ir ieslēgta, novietojiet 

tālruni vismaz 1,0 cm attālumā no ķermeņa.  
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CE sertifikācijas informācija (SAR)

SAR robežvērtība Eiropā ir 2,0 W/kg. Šī ierīce tika pārbaudīta standarta lietošanas apstākļos, kuros tālruņa aizmugure atrodas 1,5 cm 
attālumā no ķermeņa. Lai nodrošinātu atbilstību RF iedarbības prasībām, lietojiet piederumus, kas nodrošina 1,5 cm attālumu no jūsu 
ķermeņa līdz tālruņa aizmugurei. Jostas sprādžu, turētāju un tamlīdzīgu piederumu konstrukcijā nedrīkst būt metāla sastāvdaļu. Lietojot 
piederumus, kas neatbilst šīm prasībām, var netikt nodrošināta atbilstība RF iedarbības prasībām, tādēļ no to lietošanas ir jāizvairās. 

Ja izmantojat elektrokardiostimulatoru, dzirdes aparātu, kohleāro implantu vai tamlīdzīgu ierīci, lūdzu, lietojiet tālruni saskaņā ar jūsu ārsta 
norādījumiem. 
 
Jūsu ierīce ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radio viļņu emisijas robežvērtības, kas ieteiktas starptautiskās vadlīnijās. 

Ierīces SAR vērtību var ietekmēt tādi faktori kā attālums no tīkla torņa vai piederumu lietošana.  
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Elektronisko atkritumu apglabāšanas deklarācija

Apzīmējums elektroniskie atkritumi attiecas uz elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Nodrošiniet, lai nepieciešamības 
gadījumā ierīču remontu veiktu pilnvarota aģentūra. Neizjauciet ierīci patstāvīgi. Lietotus elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un 
piederumus to darbmūža beigās vienmēr nododiet atkritumu pārstrādei. Izmantojiet pilnvarotu savākšanas punktu vai savākšanas centru. 

 Neizmetiet elektroniskos atkritumus sadzīves atkritumu tvertnēs. Neizmetiet akumulatorus kopā ar sadzīves atkritumiem. Atsevišķi 
atkritumi satur bīstamas ķīmiskās vielas, kuras pareizi jālikvidē. Nepareizas atkritumu apglabāšanas rezultātā var tikt traucēta dabas resursu 
izmantošana, turklāt apkārtējā vidē var nonākt toksīni un siltumnīcefekta gāzes.  

|       Piegādes komplektācija              Ierīce              OxygenOS              Drošības informācija 



50

Svarīga papildu informācija par veselību un drošību

• Lūdzu, nelietojiet tālruni, ja antena ir bojāta. Pretējā gadījumā var rasties traumas. 
• Nenovietojiet tālruni magnētisko karšu vai citu magnētisku priekšmetu tuvumā. Magnētiskais starojums var bojāt disketēs, atmiņas 

kartēs un kredītkartēs saglabāto informāciju. 
• Lūdzu, netuviniet tālruņa uztvērējam metāla priekšmetus. Ierīce var pievilkt nelielus metāla priekšmetus, tādējādi radot traumas vai 

ierīces bojājumus. 
• Netuviniet tālruni ūdenim vai citiem šķidrumiem. 
• Displeja bojājumi var radīt LCD paneļa šķidruma noplūdi. Ja šis šķidrums nonāk saskarē ar acīm, nekavējoties izskalojiet tās ar ūdeni. 

Neberzējiet tās. Nekavējoties vērsieties pēc medicīniskas palīdzības. 
• Ar savu OnePlus tālruni lietojiet tikai OnePlus apstiprinātus akumulatorus un lādētājus. Lietojot trešo pušu izstrādājumus, iespējama 

akumulatora noplūde, pārkaršana vai degšana. Uzņēmums OnePlus neuzņemas atbildību par negadījumiem vai problēmām, kas 
radušās, izmantojot OnePlus neapstiprinātus piederumus. 

• Pieslēgumam barošanas avotiem lietojiet tikai USB 2.0 vai jaunāku versiju un standarta USB kabeļus.  

BRĪDINĀJUMS. Pārāk liels skaņas spiediens var kaitēt jūsu dzirdei.
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Kopšana un apkope

Jūsu tālrunis ir izcila dizaina un meistarības paraugs, un ar to jārīkojas uzmanīgi. Turpmākie ieteikumi palīdzēs pagarināt jūsu ierīces darbmūžu. 

• Ja uz ekrāna nonāk šķidrums vai putekļi, nekavējoties tos notīriet. 
• Lūdzu, nepieskarieties tālruņa pieslēgvietai, jo statiskā elektrība var bojāt ierīces komponentus. 
• Lai izvairītos no bojājumiem un traumām, nesitiet, nekratiet un nenometiet tālruni. 
• Lūdzu, nespiediet uz ierīces, jo tādējādi var tikt bojāts ekrāns, akumulators vai pati ierīce. 
• Neievietojiet akumulatoru, tālruni vai lādētāju mikroviļņu krāsnī vai citās augstsprieguma iekārtās. Pretējā gadījumā var tikt bojātas tālruņa 

mikroshēmas, kā arī rasties ugunsgrēks vai bojājumi. 
• Nelietojiet tālruni degošas gāzes tuvumā. 
• Lai novērstu traumas vai īpašuma bojājumus, nodrošiniet, lai tālrunim nevarētu piekļūt bērni. 
• Nenovietojiet tālruni uz nelīdzenām vai nestabilām virsmām. 
• Lūdzu, atcerieties, ka tālrunis, akumulators un lādētājs nav ūdensnecaurlaidīgi. Pateicoties uzlabotai izturībai pret ūdeni, OnePlus 6 ir izturīgs pret 

šļakatām un sviedriem. Tomēr mēs iesakām šīs ierīces nepakļaut ilgstošai ūdens iedarbībai. 
• Tīriet tālruni, akumulatoru un lādētāju ar sausu un tīru drānu. 
• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet spirtu vai kodīgas ķīmiskās vielas.
• Notīriet netīrumus un traipus ar mīkstu drānu. Neizmantojiet pirkstu nagus vai citus asus priekšmetus, lai nesaskrāpētu ekrānu. 
• Veicot tālruņa uzlādi, neizmantojiet netīras rozetes. Pretējā gadījumā var būt traucēta tālruņa uzlāde. 
• Neizņemiet SIM karti, ja tālrunis pārraida datus vai saglabā informāciju. 
• Nelietojiet modificētus piederumus, kas var bojāt ierīci vai pārkāpj vietējos radio ierīču noteikumus.
• Vajadzības gadījumā lietotājam ir jāizslēdz 5 GHz Wi-Fi, atrodoties ārpus telpām.

Mirgojošas gaismas dažiem cilvēkiem var izraisīt reiboņus vai medicīniska rakstura problēmas. Ja jums pastāv šāds risks, pirms šīs ierīces lietošanas, 
lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu. Ja jums ir šādi simptomi: galvassāpes, reibonis, konvulsijas, acu vai muskuļu krampji, samaņas zudumi vai 
nekontrolētas ķermeņa kustības, lūdzu, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un vērsieties pēc medicīniskas palīdzības. Izvairieties no ilgstošas 
ierīces lietošanas un nodrošiniet pietiekamu attālumu no acīm.   

BRĪDINĀJUMS. Pirms tālruņa lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet informāciju par veselību un drošību.
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ES regulatīvā atbilstība

Ar šo OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem attiecīgajiem 
noteikumiem.  

Paziņojums. Lūdzu, iepazīstieties ar ierīces ekspluatācijas vietā spēkā esošajiem tiesību aktiem. Šīs ierīces lietošana var būt ierobežota 
visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs vai kādā no tām.  
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