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Ačiū!
Mes tikime, kad reikia dalintis geriausiomis technologijomis, sukurtomis taip, kad veiktų greitai, sklandžiai
ir kuo patogiau vartotojams. „OnePlus 6“ siūlo greitį bei patogumą – ir kai norite akimirksniu atverti
programėles bei žaidimus, ir kai reikia greit pereiti nuo žaidimo prie darbo ar naršymo.
Mes nepaprastai didžiuojamės tuo, ką pasiekėme sukūrę „OnePlus 6“. Tai nuolatinio tobulinimo
rezultatas ir produktas, kuriame kiekviena techninės ir programinės įrangos detalė veikia išvien, kurdama
neprilygstamą greičio pojūtį.
Didžiausią iš didžiausių – 6,28 colio „Optic AMOLED“ ekraną turintis „OnePlus 6“ sujungia sparčią
techninę ir sklandžią programine įrangą, taip suteikdamas jums trokštamą greitį.

3
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Ausinių
jungtis

Įjungta
Įjunkite savo „OnePlus 6“ paspaudę ir kelias sekundes palaikę mygtuką
<Įjungti> (jis yra dešinėje telefono pusėje). Skaitydami instrukcijas ekrane
pritaikykite „OnePlus 6“ savo poreikiams.
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„OxygenOS“
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Sąranka
Paleisdami operacinę sistemą, per „Google“ diegimo programą tvarkykite savo „Google“ paskyrą, VSYNC, sąranką... „OnePlus“ diegimo
programa suteikia jums galimybę suasmeninti „OnePlus 6“ ir naudotis savo išmaniuoju telefonu taip, kaip jums ir norisi. Galite prisitaikyti
programinės įrangos mygtukus, judesius ir kitas funkcijas kaip tik patinka. Jei paskui norėsite ką nors pakeisti, galėsite visus šiuos
nustatymus pakoreguoti vėliau per nustatymų meniu.
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Programėlė „OnePlus Switch“
Ar turite failų, kuriuos norite perkelti į savo naująjį „OnePlus 6“?
Naudodami programėlę „OnePlus Switch“, kurią galima atsisiųsti iš „Google
Play Store“, savo failus perkelsite lengvai ir greitai. Tiesiog įdiekite programėlę
abiejuose prietaisuose, nuskaitykite QR kodą, kai to paprašys, ir pasirinkite, ką
norite perkelti.
„OnePlus Switch“ tinka daugumai šiuolaikinių išmaniųjų telefonų, tačiau
pasitikrinkite, ar jūsiškis yra „Play Store“ sąraše.
Atsisiųskite programėlę „OnePlus Switch“ iš [http://onepl.us/opswitch]
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Dviejų SIM kortelių dėklas
„OnePlus 6“ yra nepririštas prie ryšio operatoriaus ir palaiko dvi
nano SIM korteles. Galimybė jungtis prie dviejų tinklų vienu metu
leidžia jums vieną prietaisą naudoti viskam.
Valdykite, kaip jungiatės su pasauliu, keisdami savo SIM kortelės
ir ryšio operatoriaus leidimus bei ribojimus skiltyje „SIM ir tinklo
nustatymai“ prie bendrųjų „Nustatymų“.
Naudokite SIM kortelių dėklo adatėlę (yra dėžutėje) jei reikia ištraukti
SIM kortelių dėklą iš prietaiso. Dėkle telpa dvi nano SIM kortelės.
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Įspėjimų šliaužiklis
Įspėjimų šliaužiklis, esantis jūsų telefono viršuje, buvo kruopščiai
patikrintas, kad galėtumėte visiškai kontroliuoti savo gaunamus
pranešimus.

„Tyla“
Skambučiai ir pranešimai ateis be garso
ir be vibravimo, išskyrus įspėjimus

Be vargo perjungsite vieną iš 3 pranešimų nustatymo profilių: „Tyla“,
„Vibravimas“ ir „Skambučiai“. Net nereikės išsitraukti „OnePlus 6“ iš
kišenės.
Nustatyti „Įspėjimų šliaužiklį“ galite skiltyje „Įspėjimų šliaužiklis“ iš
„Nustatymų“ meniu.

„Vibravimas“
Skambučiai ir pranešimai ateis be garso,
išskyrus įspėjimus

„Skambučiai“
Įjungtas garsas ir vibravimas
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„OxygenOS“

Saugos informacija

Kamera
Telefono „OnePlus 6“ galinė kamera naudoja 16 MP pagrindinę
kamerą, palaikomą 20 MP antrinės kameros. Dėl optinio vaizdo
stabilizavimo nuotraukos būna ryškesnės ir mažiau išsilieja. Siekiant
maksimaliai padidinti kiekvieno pikselio pagaunamą šviesos kiekį,
atskirų pikselių dydis padidintas 19%.
Telefono priekyje yra 16 MP priekinė kamera, dabar turinti portretinį
režimą dar įspūdingesnėms asmenukėms.
Pastaba: priekinės kameros portretinio režimo palaikymas bus
išleistas su programinės įrangos atnaujinimu ateityje.

11 |

Kas dėžutės viduje

Prietaisas
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Kameros sąsaja
Aiški ir intuityvi vartotojo sąsaja, kurioje viskas, ko jums reikia fotografuoti
gražiai, lengvai ir greitai.
Viršutinėje nustatymų juostoje nustatykite laikmatį, įjunkite HDR režimą,
parinkite geriausią kraštinių santykį savo kadrams ir nureguliuokite blykstę.
Jei norite būti arčiau veiksmo, tiesiog spustelėkite priartinimo mygtuką
ir iškart perjunkite optimizuotą 2 kartų priartinimą arba rankiniu būdu
reguliuokite priartinimo šliaužiklį, kad priartintumėte iki 8 kartų.
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Portretinis režimas
Portretinis režimas yra viena iš mūsų mėgstamiausių kameros funkcijų. Ir
priekinė, ir galinė „OnePlus 6“ kamera turi Portretinį režimą.
Ji leidžia fotorgrafuoti stulbinamus portretus bet kokiu kampu. Jei derinsite
su naujais specialiais išsiliejusio fono efektais, Portretinis režimas jums
leis visiškai valdyti portretų kūrimo procesą ir suteiks kaip niekada daug
galimybių. Portretinį režimą įjungsite paslinkę kameros vartotojo sąsają
kairėn arba spustelėję „Portretą“.
Pastaba: portretinis režimas naudojant priekinę kamerą bus palaikomas
išleidus programinės įrangos atnaujinimą ateityje.
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„OxygenOS“

Saugos informacija

Vaizdo įrašai
„OnePlus 6“ turi įvairių vaizdo įrašymo galimybių, tad galite kaskart
pasirinkti geriausią režimą savo darbui atlikti.
Jei norite greitai pradėti įrašymą, tiesiog braukite dešinėn per atvertą
kameros naudotojo sąsają
arba braukite ir žiūrėkite papildomus režimus. Vaizdo įrašimo režimas
leidžia rankiniu būdu pasirinkti, kokio tipo vaizdą norite įrašyti. Filmuokite
720P ir 1080P raiška,
arba rinkitės dar geresnės kokybės filmavimą 60 kadrų per sekundę 4K
raiška.
„OnePlus 6“ turi OIS ir EIS funkcijas sklandžiam vaizdo įrašymui ir
fotografavimui.
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„OxygenOS“

Saugos informacija

Vaizdo įrašų redagavimas
Tvarkykite vaizdo įrašus kaip tik norite su mūsų naujutėliu vaizdo
redagavimo įrankiu. Nufilmavę galite atverti vaizdo įrašų redagavimo
programą tiesiai iš „Galerijos“ programėlės.
Apkarpykite vaizdo įrašą, pritaikykite pasirinktus filtrus ir foninę muziką.
Redagavimo programa suteikia jums visus įrankius išreikšti save.
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„OxygenOS“

Saugos informacija

Profesionalusis režimas
„OnePlus 6“ pažangus Profesionalusis režimas leidžia jums valdyti tam
tikrus nuotraukų parametrus. Naudodami Profesionalųjį režimą, kurį lengva
atverti perbraukus į viršų per kameros vartotojo sąsają, galite koreguoti
kiekvieno kadro ISO, baltos spalvos balansą, užrakto greitį, fokusavimą ir
išlaikymą bei kitus dalykus.
Tiesiog spustelėkite šalia kiekvieno parametro esantį mygtuką, atverkite
koregavimo ratuką ir jį pasukite.
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Saugos informacija

Profesionalusis režimas – tęsinys
Taip pat galite naudotis ekrano viršuje rodoma histograma, kuri jums
padės įvertinti nuotraukos išlaikymo lygį, kad tinkamai pakoreguotumėte
šviesumą.
„OnePlus 6“ giroskopas leidžia naudotis atskaitos linija, kad būtų lengviau
sulygiuoti kadrus. Atskaitos linija yra matoma ekrano centre, ji automatiškai
prisitaiko prie gulsčio ar portretinio vaizdo ir tampa žalia, kai kadras idealiai
sulygiuotas.
Įjunkite funkciją RAW viršutinėje juostoje, jei norite didesnių nuotraukų
retušavimo galimybių.
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Papildomi kameros režimai ir nustatymai
Perbraukę į viršų pamatysite papildomų filmavimo režimų, o
spustelėję „Įrangos“ ikonėlę viršutiniame dešiniajame ekrano kampe
atversite išplėstinį nustatymų meniu. Per šį meniu galite įjungti
vietovės duomenis, histogramą, tinklelio tipus ir pridėti vandens
ženklą „Shot on OnePlus“.
Perbraukę į viršų taip pat pamatysite daugiau išplėstinių
fotografavimo režimų. Greta jau pažįstamų funkcijų, tokių kaip
fotografavimas RAW formatu, Profesionalusis režimas ir Pagreitinto
judesio fotografija, „OnePlus 6“ taip pat turi naują sulėtinto
filmavimo funkciją „Super Slow-mo“.
Filmuokite savo vaizdo įrašą ir rankiniu būdu pasirinkite
sulėtinto judesio efekto trukmę ir laiką. Filmuokite klipus iki 480
kadrų per sekundę 720P raiška, ir 240 kadrų per sekundę
1080P raiška.
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„OxygenOS“

Saugos informacija

Greitasis „OnePlus“ įkrovimas
Kiekvienas telefonas „OnePlus 6“ turi greitojo įkrovimo blokelį ir
laidą. Naudodami pridedamą kroviklį per pusvalandį įkrausite tiek, kad
užteks visai dienai.
Specialūs karštį išskaidantys elementai įkraunant neleidžia telefonui
įkaisti. Įkrovimo greitis taip pat išlieka pastovus, kol „OnePlus 6“
naudojamas.
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„OxygenOS“

Saugos informacija

Optinis AMOLED ekranas
„OnePlus 6“ turi prikaustantį 6,28 colių ekraną, kurį galite laisvai
prisitaikyti pagal savo norus. Kiekviena iš keturių spalvų kalibravimo
galimybių išsaugo spalvų tikslumą ir ryškumą.
Atverkite „Ekrano kalibravimą“, esantį Nustatymų meniu ekrano
skiltyje ir reguliuokite savo ekraną. Jei norite dar daugiau, galite
rankiniu būdu keisti spalvų šiltumą.
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„OxygenOS“

Saugos informacija

Ekranas su išpjova
„OnePlus 6“ nustatytas taip, kad išnaudotų visą ekraną.
Jei pageidaujate užtemdyti viršutinę ekrano juostą, galite įjungti
Išpjovos ekraną per Nustatymų meniu, tada spustelėti „Ekraną“.
Tai padarius apie ekrano išpjovą viršuje atsiras nuolatinė juoda juosta,
kuri bus naudojama rodyti tik esminėms funkcijoms, tokioms kaip
laikrodis ir pranešimų simboliai.
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Saugos informacija

Veido atpažinimo užraktas
Su „Veido atpažinimo užraktu“ atrakinsite savo telefoną vos per 0,4
sekundės. Tai truks tik akimirksnį – šią funkciją galima vadinti viena iš
greičiausių veido atpažinimo funkcijų „Android“ telefonuose.
Jei norite nustatyti „Veido atpažinimo užraktą“, eikite į skiltį
„Saugumas ir ekrano užrakinimas“, esančią „Nustatymuose“, ir
pasirinkite „Veido užrakinimą“". Vadovaukitės instrukcijomis ekrane
ir užbaikite nustatymą.
Tiesiog dukart spustelėkite ekraną, pažiūrėkite į kamerą ir atrakinkite,
tai lengva ir paprasta. Veido atpažinimo užraktas jus atpažins net
jeigu
esate su kepure, akiniais ar susivėlęs – svarbu, kad pabudęs.
(Kad jūsų antroji pusė negalėtų šniukštinėti po jūsų žinutes, kol
jūs miegate.)
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„OxygenOS“

Saugos

Pirštų atspaudų jutiklis
Keraminis pirštų atspaudų jutiklis atrakina jūsų „OnePlus 6“
per 0,2 sekundės, net kai ekranas išjungtas. Jutiklis įsimena
ir vis tobulėja, tad pirštų atspaudų nuskaitymas per laiką
tampa dar tikslesnis.
Pirmą kartą paleidžiant telefoną reikės nustatyti pirštų
atspaudų skaitytuvą. Jei kada nors norėsite pakeisti
pirštų atspaudus ar pridėti kitų, pakeiskite nustatymus
skiltyje „Saugumas ir ekrano užrakinimas“ prie bendrųjų
Nustatymų.
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„OxygenOS“

Saugos

„OxygenOS“
„OxygenOS“ yra sparti ir sklandi operacinė sistema, sukurta
„Android“ pagrindu. Mes nuolat tobuliname „OxygenOS“, šalindami
bereikalingus trukdžius, pridėdami reikšmingų funkcijų ir sumaniai
optimizuodami programinę įrangą.
Pritaikykite „OnePlus 6“ savo reikmėms naudodami Nustatymų
meniu.
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Saugos informacija

Paleidiklis
Visos jūsų programėlės yra surūšiuotos abėcėlės tvarka programėlių
stalčiuke, kad lengvai jas pasiektumėte. Atverkite jį brūkštelėję viršun
nuo bet kurios pradžios ekrano vietos.
Dar labiau pritaikykite paleidiklį savo poreikiams paspaudę ir palaikę
tuščią vietą pradžios ekrane, kol bus atvertos paleidiklio parinktys.
Naudodamiesi šiuo meniu, galite įjungti savo mėgstamų trečiųjų šalių
ikonėlių paketą, pakeisti programėlių stalčiuko išdėstymą, priskirti gestus
ir daugiau.
Paleidiklio parinkčių meniu taip pat leidžia jums keisti užsklandas, pridėti
valdiklių ir atverti Pradžios nustatymų meniu.
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Pranešimų skydelis
Bet kada perbraukę žemyn nuo „OnePlus 6“ ekrano viršaus
galite išplėsti Pranešimų skydelį. Šis meniu leidžia greit pasiekti
pranešimus, taip pat ir naršymo juostą.
Tiesiog spustelėkite pranešimą ir atversite atitinkamą programėlę.
Galite išplėsti naršymo juostą antrąkart perbraukdami žemyn – tai
jums leis greitai įjungti arba išjungti tam tikras funkcijas.
Prisitaikykite perjungiklius savo naršymo juostoje spustelėję rašiklio
piktogramą apatiniame naršymo juostos kampe.
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„Programėlių lentyna“
Perbraukę į dešinę pradžios ekrane atversite Piktogramų lentyną.
Šis atskiras meniu suteikia prieigą prie jūsų mėgstamų programėlių,
dažniausių kontaktų ir naujausių nuotraukų.
Šią švarią ir aptakią vartotojo sąsają galite patobulinti rankiniu būdu
pridėję valdiklių, arba pritaikyti savo poreikiams pasinaudoję įvairiomis
sumaniomis parinktimis.
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Valdymas vien judesiais
„OxygenOS“ turi naują visiško valdymo judesiais funkciją, kuri leidžia
jums naršyti telefone nenaudojant programinės įrangos mygtukų. Šie
intuityvūs judesiai pagerina naudojimo patirtį ir sykiu atlaisvina vietos
bei leidžia džiaugtis švaresne vartotojo sąsaja.
Naudokite judesius sugrįžti į pradžios ekraną, atverti paskutines
naudotas programėles, naršyti savo programėlių stalčiuke ir kt.
Naršymo valdymą galima padaryti dar geresnį naudojant pritaikytus
valdymo judesius ir keičiamus mygtukus. Judesius už ekrano ribų
galima priskirti skirtingoms programėlėms ir funkcijoms, kad prieiga
būtų greita ir lengva.
Atraskite visas „OxygenOS“’ judesių parinktis nustatymuose, kuriuos
rasite atvėrę programėlę „Nustatymai“.
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Programėlės paspaudus ir palaikius
Kad būtų dar patogiau, kai kurių programėlių pagrindines funkcijas
galima pasiekti paspaudžiant ir palaikant.
Pradžios ekrane tiesiog paspauskite ir palaikykite Programėlės
piktogramą, kad atvertumėte kontekstinį meniu ir greitai
rastumėte funkciją, kurios ieškote. Tai leis jums atverti naują
skirtuką naršyklėje, parašyti el. laišką, lengvai išdiegti tą
užkrečiamą žaidimą, kurio niekaip nenustojate žaidę, ir daugiau.
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Skaitymo režimas
Skaityti savo išmaniajame telefone dar nebuvo taip patogu – tai
dėl Skaitymo režimo. Melsvos šviesos filtravimas, pilkų tonų
atvaizdavimas ir išsklaidytos informacijos naudojimas keisti ekrano
ryškumui ir šviesumui – Skaitymo režimas atkartoja tikros knygos
skaitymo patirtį.
Skaitymo režimą galima įjungti ir išjungti rankiniu būdu per
nustatymų meniu skiltį „Ekranas“. Taip pat galite nustatyti, kad
šis režimas įsijungtų automatiškai, kai naudojate tam tikras
programėles.
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Žaidimo režimas
Kai įjungtas Žaidimo režimas, pranešimai blokuojami, kad
jūsų neblaškytų be reikalo. Sykiu dėl to padidėja programėlių
paleidimo greitis ir tinklo duomenys, pagerėja žaidimo kokybė
ir sumažėja delsimas. Žaidimo režimą galite išjungti rankiniu
būdu skiltyje Išplėstinis meniu per Nustatymus, arba pastumti
perjungiklį pranešimų skydelyje, kurį atversite perbraukę ekrane
žemyn.

Taip pat galite nustatyti, kad Žaidimo režimas įsijungtų
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Kas dėžutės viduje

Prietaisas

„OxygenOS“

Saugos informacija

Rinkiklis
Spustelėkite
savo pradžios ekraną arba programėlių stalčiuką ir naudokite rinkiklį
jei norite surinkti telefono numerį rankiniu būdu, arba
spustelėkite kurią nors kontaktų kortelę iš Greitojo rinkimo sąrašo ir greitai paskambinkite. Pasirinkite asmenį iš Kontaktų ir siųskite jam el. laišką, žinutę
arba paskambinkite.
Kontaktai automatiškai pridedami prie jūsų Greitojo rinkimo sąrašo pagal naudojimo dažnumą. Jūs galite iškelti kontaktus į Greitojo rinkimo sąrašo viršų
pažymėję juos kaip Mėgstamus
: tiesiog spustelėkite žvaigždutės simbolį, esantį ant kiekvienos kontakto kortelės, jei norite kurį nors iš jų pridėti
prie Mėgstamų.
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Kas dėžutės viduje

Prietaisas

„OxygenOS“

Saugos informacija

Žinutės
Jei norite siųsti SMS žinutę, paleiskite Žinučių programėlę, esančią
pradžios ekrane ir programėlių stalčiuke. Spustelėkite
ir rašykite
žinutės tekstą. Laukelyje įveskite vardą ar telefono numerį, arba
pasirinkite kurį nors ir savo kontaktų. Parašykite žinutę ir paspauskite
Siųsti
kai baigsite.
Siųsdami MMS, žinučių programėlėje pasirinkite norimą laikmeną.
Parašykite žinutę, tada spustelėkite
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Kas dėžutės viduje

Prietaisas

„OxygenOS“

Saugos informacija

Nuotraukų galerija
„OnePlus“ Galerijos programėlė suteikia intuityvią ir sklandžią prieigą
prie jūsų nuotraukų ir vaizdo įrašų. Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai
automatiškai surūšiuojami pagal vietovę ar įkėlimo datą, bet galite ir
patys pasirinkti, kaip juos rūšiuoti ir kurti kolekcijas.
Mes pasirūpinsime, kad visi jūsų šedevrai turėtų vietovės žymas ir kad
būtų lengviau džiaugtis prisiminimais iš ypatingų vasaros atostogų.
Visos jūsų nuotraukos su geografinėmis žymomis bus sugrupuotos
pagal vietovę Galerijos programėlėje, kad turėtumėte lengvą prieigą
prie mėgstamų akimirkų. Galite išjungti šią funkciją per kameros
nustatymus Kameros programėlėje.
16 skirtingų filtrų: redagavimo režimas leidžia jums tobulinti savo
nuotraukas, pvz., keisti dydį bei apkarpyti.
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Kas dėžutės viduje

Prietaisas

„OxygenOS“

Saugos informacija

Orai
Speciali orų programėlė leidžia realiu laiku peržvelgti oro sąlygas jūsų vietovėje. Ekrano vaizdai dinamiškai prisitaiko prie aplinkos ir nurodo
skirtingus orus ir pavojingas sąlygas, pavyzdžiui, lietų ar rūką.
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Kas dėžutės viduje

Prietaisas

„OxygenOS“

Saugos informacija

Rašytuvas
Mūsų dinamiškoji įrašymo programėlė yra nepaprastai lanksti ir
visapusiška.
Valdykite situaciją įrašinėdami: sekite įrašomo garso lygį ir rankiniu
būdu sudėkite laiko žymas ties svarbiais momentais.
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Kas dėžutės viduje

Prietaisas

„OxygenOS“

Saugos informacija

Failų tvarkyklė
Failų tvarkyklę patobulinome keliomis naujomis funkcijomis.
Naudotojai gali slėpti asmeninius dokumentus, nuotraukas ir failus
Seifo dėžutėje – asmeninėje zonoje, kurią atrakinti galima tik PIN
kodu arba patvirtinus pirštų atspaudais.
Failus taip pat galima suskirstyti ir sužymėti, kad būtų lengviau rasti;
naudokite naują saugojimo informaciją, kad nepasimestumėte tarp
failų, ir mėgaukitės kur kas geresne paieškos funkcija.
Mūsų failų tvarkyklė palaiko visus jūsų „Google Drive“ failus.
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Kas dėžutės viduje

Prietaisas

„OxygenOS“

Saugos informacija

Programėlių leidimai
Programėlių leidimai leidžia valdyti, kokie jūsų duomenys ir suteikti
leidimai prieinami programėlėms – pavyzdžiui, vietovė, tapatybė,
kontaktai ir kt.
Tvarkykite šiuos leidimus programėlių puslapyje Nustatymuose.
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Kas dėžutės viduje

Prietaisas

„OxygenOS“

Saugos informacija

Saugos informacija
Šioje naudojimo instrukcijoje pateikiama viskas, ką būtina žinoti apie produkto saugumą.
Prašome atidžiai perskaityti prieš naudojant prietaisą ir išsaugoti instrukciją ateičiai.

Deklaracija
„OnePlus“ yra prekės ženklas arba registruotas prekės ženklas, priklausantis „OnePlus Technology (Shenzhen) Co.“, Ltd.. Visos teisės
saugomos. Be išankstinio rašytinio „OnePlus“ sutikimo draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar saugoti šio dokumento turinį. „OnePlus“
vykdo nuolatinio plėtojimo politiką. Dėl šios priežasties „OnePlus“ pasilieka teisę keisti ar tobulinti bet kuriuos iš šiame dokumente
aprašytų produktų be išankstinio įspėjimo. Visas šio dokumento turinys pateikiamas toks, koks yra dabartinėmis sąlygomis. Išskyrus taip,
kaip numato galiojantys įstatymai, nedaromos jokios, nei įvardytos, nei numanomos, išlygos, susijusios su šio dokumento tikslumu. Tiek,
kiek leidžia galiojantys įstatymai, „OnePlus“ ar jokie jos patentų išdavėjai jokiomis aplinkybėmis nėra atsakingi už jokių duomenų praradimą
ar patirtus jokius individualius, atsitiktinius, logiškai išplaukiančius ar netiesioginius nuostolius. Produktų atsargų, programinės įrangos ir
priedų prieinamumas konkrečiais atvejais gali skirtis. Dėl išsamios informacijos kreipkitės į oficialų „OnePlus“ platintoją. Šis prietaisas gali
turėti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriai taikomi eksporto įstatymai ir reglamentai. Apeiti įstatymus draudžiama.
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Kas dėžutės viduje

Prietaisas

„OxygenOS“

Saugos informacija

Sauga
Šių gairių nepaisymas gali padaryti žalos jūsų prietaisui, nuosavybei, jums patiems ar kitiems.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Neįjunkite prietaiso kai tai draudžiama arba gali sukelti trikdžius ar pavojų.
Naudodamiesi prietaisu transporto priemonėje, pasisykite atitinkamų vietos įstatymų.
Nenaudokite prietaiso dujų ir benzino kolonėlėse ir šalia degalų ar chemikalų.
Mobilieji telefonai gali trikdyti radijo dažnio signalus. Pasitikrinkite įstatymus ir taisykles skrydžio metu.
Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose būna naudojama radijo dažniui jautri įranga. Prašome paisyti visų taisyklių ir nurodymų
lankantis šiose įstaigose.
Visos belaidės ryšio priemonės gali reaguoti į radijo dažnio signalų trikdžius, tai gali pakenkti jūsų prietaiso veikimui.
Tik kvalifikuoti ir įgalioti specialistai gali taisyti šį prietaisą.
Prašome naudoti tik to paties prekės ženklo priedus ir baterijas, bendrovės „OnePlus“ patvirtintas kaip tinkamas jūsų prietaisui.
„OnePlus“ nepatvirtinti priedai gali sugadinti telefoną arba fiziškai sužaloti.
Atsparus vandeniui su tam tikromis išlygomis. „OnePlus“ nerekomenduoja prietaiso panardinti.
Jungiant prie kitų prietaisų prašome vadovautis saugumo gairėmis, pateiktomis šioje instrukcijoje.
Nebandykite prijungti šio prietaiso prie nesuderinamų gaminių.

Kas dėžutės viduje

Prietaisas

„OxygenOS“

Saugos informacija

Baterija – atsargumo priemonės
•
•
•
•
•
•
•
•

Prašome nebandyti pataisyti, išrinkti ar perdaryti baterijos. Nedėkite ir nenaudokite baterijos šalia ugnies, šildytuvų, tiesioginėje saulės
šviesoje ar prie kitų karščio šaltinių. Ilgai laikant karštyje baterija gali nutekėti, sprogti ar užsidegti.
Prašome neprispausti ir nepradurti baterijos kietais daiktais. Sugadinta baterija gali nutekėti, perkaisti ar užsidegti.
Baterijos skystis gali sužaloti odą ar sugadinti drabužius. Jei jis nutekėjo, nedelsdami nuplaukite odą vandeniu ir kreipkitės į medikus.
Jei pastebėjote, kas su baterija kažkas negerai, pavyzdžiui, ji labai įkaito, pakeitė spalvą, išsikreipė ar ėmė tekėti skystis, nedelsdami
nustokite naudotis prietaisu ir kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
Jei baterijos viduje esančio skysčio patenka į akis, kruopščiai išskalaukite ir nedelsdami kreipkitės į medikus.
Nejunkite prietaiso prie aukštos įtampos šaltinio, nes tai gali sugadinti bateriją.
Visų baterijų galiojimo laikas ribotas ir po kelių šimtų įkrovimų/iškrovimų jos ima prarasti savo savybes.
Neišmeskite baterijos kartu su buitinėmis atliekomis. Paisykite vietos įstatymų.

ĮSPĖJIMAS:Nekraukite baterijos ilgiau kaip 12 valandų.
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Kas dėžutės viduje

Prietaisas

„OxygenOS“

Saugos informacija

Baterijos tausojimas ir ilgesnis tarnavimo laikas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tokios funkcijos kaip „Bluetooth“ ir „Wi-Fi“ naudoja daugiau energijos, prašome jas išjungti kai nenaudojate telefono.
Kuo ryškiau nustatytas ekranas, tuo daugiau energijos jis sunaudos; galite nustatyti blausesnį ekrano apšvietimą ir sutrumpinti
užmigimo laiką Nustatymuose.
Kraudami būtinai naudokite tik tinkamos įtampos kištukinius lizdus (kaip nurodyta ant įkroviklio). Netinkamos įtampos lizdai gali
sugadinti jūsų telefoną ir (arba) bateriją ir sužeisti.
Nenaudokite nesaugių kištukų ir lizdų.
Nenaudokite trumpojo jungimo įkroviklio.
Neišrinkite ir neperdarykite įkroviklio, nes taip galite susižaloti, jus gali nupurtyti elektros srovė arba galite nudegti.
Nenaudokite įkroviklio drėgnoje aplinkoje.
Nelieskite įkroviklio, laido ar elektros lizdo šlapiomis rankomis, jus gali nupurtyti elektros srovė.
Nedėkite ant įtampos laido sunkių daiktų ir nebandykite perdaryti jokių kabelių.
Ištraukdami įkroviklį iš elektros lizdo tvirtai jį laikykite. Netraukite už laido, nes tai gali padaryti žalos ir sukelti elektrošoką ar gaisrą.
Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš lizdo.
Nekraukite baterijos esant šioms sąlygoms: tiesioginėje saulės šviesoje, kai temperatūra žemesnė nei 5°C arba viršija 40°C; aplinkoje,
kurioje daug drėgmės, dulkių ar yra stiprios vibracijos; šalia televizoriaus, radijo ar kitų elektros prietaisų.
Maksimali gamintojo deklaruojama prietaiso įkrovimo temperatūra yra 25°C.
Įkroviklis skirtas tik naudojimui patalpų viduje.

Kas dėžutės viduje

Prietaisas

„OxygenOS“

Saugos informacija

Saugus vairavimas
•
•
•

•
•
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Vairuodami transporto priemonę teikite pirmenybę saugumui. Būtinai paisykite atitinkamų taisyklių, galiojančių toje vietovėje ar
šalyje, kur vairuojate.
Prašome nelaikyti ir nesinešti mobiliojo telefono ar jo priedų arti suskystintų ar degių dujų. Žiūrėkite, kad nedėtumėte telefono ar jo
priedų šalia oro pagalvių.
Nepasikliaukite vien tik savo telefono GPS; šios programėlės skirtos tik informaciniam tikslui. Vietos nustatymo informacija nuolat
kinta, o kai kurios vietose šios funkcijos nepalaikomos. Žemėlapio maršrutai ir (arba) kompasas gali rodyti neteisingai, netiksliai ar visai
neveikti.
Elektromagnetinės bangos (iš supančios aplinkos ar net ausinių magnetų) gali paveikti kompaso tikslumą, tad prašome juo naudotis tik
atskaitos tikslais.
Jei nenorite atskleisti savo buvimo vietos, įsitikinkite, kad nenaudojate programėlių, kurios gali fiksuoti jūsų lokaciją. Prašome paisyti
taisyklių, įstatymų ir vietos reglamentų.

Kas dėžutės viduje

Prietaisas

„OxygenOS“

Saugos informacija

Veikimo aplinka
•
•
•
•
•
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Prašome išjungti savo prietaisą, kai naudotis telefonu draudžiama, arba kai tai gali sukelti trikdžius ar pavojų.
Mobilieji telefonai gali trikdyti elektroninės įrangos ir medicininių įrengimų veikimą. Prašome paisyti atitinkamų įstatymų ir
reglamentų.
Jūsų mobiliojo telefono radijo bangos gali trikdyti aukštos tikslumo klasės elektroninių įrengimų veikimą.
Naudokitės telefonu tik esant 0–35°C temperatūrai ir 35–85% oro drėgmei.
Itin retas atvejais prietaisas gali paveikti transporto priemonės elektroninę įrangą.

Kas dėžutės viduje

Prietaisas

„OxygenOS“

Saugos informacija

Federalinės ryšių komisijos (FCC) ir Kanados pramonės (IC) pranešimas
Šis prietaisas atitinka 15-ąjį FCC nustatytų taisyklių punktą. Jo naudojimą apibrėžia šios dvi sąlygos:
(1) šis prietaisas negali kelti žalingų trikdžių, ir
(2) šis prietaisas turi priimti bet kokį atėjusį trikdį, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.
2. Šis B klasės skaitmeninis prietaisas atitinka Kanados ICES-003.
„OnePlus“ neatsako už jokius radijo ar televizijos trikdžius, sukeltus dėl neleistino šio įrenginio perdarymo ar pakeitimo. Dėl tokių
perdarymų ar pakeitimų iš naudotojo gali būti atimta teisė naudotis prietaisu.
Šis prietaisas buvo išbandytas ir gavo patvirtinimą, kad atitinka B klasės skaitmeninių prietaisų ribojimus pagal 15-ąją FCC taisyklių dalį.
Šie ribojimai sukurti siekiant suteikti tinkamą apsaugą nuo žalingų trikdžių gyventojų naudojamuose prietaisuose. Šis prietaisas generuoja,
naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio signalą, ir įrengtas bei naudojamas ne pagal instrukcijas gali sukelti kenksmingų radijo ryšio
trikdžių.
Vis dėlto nėra jokių garantijų, kad trikdžių nekils net ir tinkamai įrengus. Jei šis prietaisas iš tiesų trukdo radijo ar televizijos signalo
priėmimui (tuo galima įsitikinti prietaisą išjungus ir vėl įjungus), naudotojus raginame pabandyti pašalinti trikdžius vienu ar keliais iš čia
išvardytų būdų:
•
•
•
•
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Nukreipkite ar kitur pastatykite anteną
Atitraukite prietaisą toliau nuo imtuvo
Prietaisą įjunkite į kitą lizdą kitoje nei imtuvo elektros grandinėje
Jei reikia pagalbos, pasitarkite su patyrusiu radijo ar televizijos įrangos meistru.

Kas dėžutės viduje

Prietaisas

„OxygenOS“

Saugos informacija

Federalinės ryšių komisijos (FCC) įspėjimas
•
•
•
•
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Bet kokie pakeitimai ar perdarymai, aiškiai nepatvirtinti už tai atsakingos šalies, gali atimti iš naudotojo teisę naudotis šiuo prietaisu.
Šiam siųstuvui naudojama antena(-os) negali būti sustatyta(-os) kartu ar veikti kartu su kita antena ar siųstuvu.
Šalies kodo parinkimo galimybė skirtas ne JAV rinkos modeliams ir yra ne visuose JAV rinkos modeliuose. Pagal FCC reikalavimus, visi
„Wi-Fi“ prietaisai, skirti JAV rinkai, turi būti susieti tik su JAV veikiančiais kanalais.
Veikimas 5,15–5,25GHz dažnių diapazone yra leistinas naudoti tik patalpų viduje.

Kas dėžutės viduje

Prietaisas

„OxygenOS“

Saugos informacija

Informacija dėl radijo dažnio poveikio (SAR)
Šis prietaisais atitinka vyriausybės keliamus reikalavimus dėl radijo bangų poveikio.
Šis prietaisas sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų radijo dažnių (RF) skleidžiamos energijos poveikio apribojimų, nustatytų JAV
vyriausybės Federalinės ryšių komisijos.
•

•

•
•
•
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Belaidžių prietaisų poveikis matuojamas rodikliu, vadinamu savitosios energijos sugerties sparta (SAR). FCC nustatytas leistinas SAR
limitas yra 1,6W/kg. SAR matavimams naudojamos standartinės FCC patvirtintos veikimo pozicijos, kai įtaisas spinduliuoja veikdamas
didžiausiu sertifikuotu savo pajėgumu visuose patikrintuose dažnio diapazonuose.
Nors SAR nustatomas pagal didžiausią sertifikuotą galią, tikroji prietaiso SAR vertė gali būti gerokai mažesnė už maksimalią. Taip
yra todėl, kad prietaisas sukurtas veikti esant skirtingiems galioms lygiams ir naudoti tik tiek galios, kiek reikia prisijungti prie tinklo.
Bendrai imant, kuo arčiau esate prie belaidės įrangos antenos, tuo mažiau energijos sunaudojama.
Nors įvairių prietaisų ir jų pozicijų SAR vertės gali būti skirtingos, jos visos atitinka vyriausybės keliamus reikalavimus.
Šis prietaisas taip pat buvo išbandytas ir patvirtinta, kad jis atitinka FCC radijo dažnio poveikio gaires naudojant su priedu, kuriame
nėra metalo ir kurio ragelis yra mažiausiai 1 cm atstumu nuo kūno.
Kitų telefono priedų naudojimas gali neužtikrinti FCC radijos dažnio poveikio gairių atitikimo. Laikykite ragelį mažiausiai per 1 cm
atstumą nuo savo kūno, kai prietaisas įjungtas.

Kas dėžutės viduje

Prietaisas

„OxygenOS“

Saugos informacija

CE sertifikato informacija (SAR)
SAR limitas Europoje yra 2,0 W/kg. Šis prietaisas buvo patikrintas įprastu veikimo režimu laikant ragelio galą 1,5 cm atstumu nuo kūno.
Norėdami nepažeisti radijo dažnio poveikio reikalavimų, naudokite priedus, kurie išlaiko 1,5 atstumą nuo ragelio galo iki jūsų kūno.
Naudojamos sagtys, dėklai ir panašūs priedai turėtų būti be metalinių detalių. Priedai, neatitinkantys šių reikalavimų, gali neatitikti radijo
dažnio poveikio reikalavimų, ir jų geriau nenaudoti.
Jei turite širdies stimuliatorių, klausos aparatą, implantą ar panašų daiktą, prašome naudoti telefoną pagal savo gydytojo nurodymus.
Jūsų prietaisas yra sukurtas taip, kad neviršytų radijo bangų emisijos apribojimų, kokius rekomenduoja tarptautinės gairės.
Prietaiso SAR vertė gali priklausyti nuo tokių faktorių kaip artumas prie ryšio bokšto ar priedų naudojimas.
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Kas dėžutės viduje

Prietaisas
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Saugos informacija

E. atliekų tvarkymo deklaracija
Elektroninės atliekos – tai išmetami elektroniniai prietaisai ir įranga (WEEE). Kai reikia, prietaisus atiduokite taisyti tik įgaliotai bendrovei.
Neardykite prietaiso patys. Visuomet išmeskite naudotus elektroninius prietaisus, baterijas ir priedus baigiantis jų gyvavimo ciklui; tai
darykite oficialiuose surinkimo punktuose ar centruose.
Nemeskite elektroninių atliekų į šiukšlių dėžes. Neišmeskite baterijos kartu su buitinėmis atliekomis. Kai kurios netinkamai tvarkomose
atliekose būna kenksmingų chemikalų. Netinkamas atliekų tvarkymas neleidžia dar sykį panaudoti natūralių išteklių, taip pat išskiria į
aplinką toksiškas medžiagas ir šiltnamio dujas.
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Kas dėžutės viduje

Prietaisas

„OxygenOS“

Saugos informacija

Svarbi papildoma sveikatos ir saugos informacija
•
•
•
•
•
•

•

Prašome nenaudoti telefono, jei antena sugadinta. Taip darydami galite susižaloti.
Nedėkite telefono greta magnetinių kortelių ar kitų magnetinių objektų. Informacija, laikoma diskeliuose, atminties ir kredito kortelėse
gali būti sugadinta nuo magnetinės spinduliuotės.
Prašome laikyti metalinius daiktus toliau nuo telefono imtuvo. Maži metaliniai objektai gali kibti prie prietaiso ir sužeisti žmogų arba
sugadinti prietaisą.
Laikykite telefoną toliau nuo vandens ir kitų skysčių.
Ekranui padaryta žala gali sukelti LCD skydelyje esančio skysčio nutekėjimą. Jei šio skysčio patektų jums į akis, nedelsdami praplaukite
jas vandeniu. Netrinkite. Kuo greičiau kreipkitės į medikus.
Savo „OnePlus“ telefonui naudokite tik originalias „OnePlus“ baterijas ir įkroviklius. Naudojant trečiųjų šalių gaminius gali išbėgti
baterijos skystis, o prietaisas gali perkaisti ar užsidegti. „OnePlus“ neprisiima jokios atsakomybės dėl nelaimių ar problemų, kilusių dėl
„OnePlus“ nepatvirtintų priedų naudojimo.
Junkite į įtampos šaltinį tik per USB 2.0 ar naujesnę jungtį naudodami standartinius sertifikuotus USB laidus.
ĮSPĖJIMAS:per didelis garsas gali pakenkti jūsų klausai.
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Priežiūra ir remontas
Jūsų telefonas yra išskirtinio dizaino bei meistriškumo gaminys ir turėtų būti rūpestingai naudojamas. Toliau pateikiami patarimai padės prailginti jūsų
prietaiso tarnavimo laiką.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jei ant ekrano patenka skysčio ar dulkių, nuvalykite nedelsdami.
Prašome neliesti telefono jungčių angos, nes statinis elektros krūvis gali pakenkti prietaiso viduje esančioms detalėms.
Netrankykite, nepurtykite ir nemėtykite telefono, kad nesugadintumėte ir nepadarytumėte žalos.
Nespauskite prietaiso, nes tai gali sugadinti ekraną, bateriją ar patį prietaisą.
Nekiškite baterijos, telefono ar įkroviklio į mikrobangų krosnelę ar kitą aukštos įtampos įrenginį. Taip darydami galite sutrikdyti elektros tiekimą,
sukelti gaisrą ar kitokios žalos.
Nenaudokite telefone šalia degiųjų dujų.
Prašome laikyti telefoną vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie nesusižeistų ir nesugadintų turto.
Nedėkite telefono ant nelygių ar nestabilių paviršių.
Prašome įsidėmėti, kad telefonas, baterija ir įkroviklis nėra atsparūs vandeniui. Dėl geresnio atsparumo vandeniui, „OnePlus“ nenukentės nuo
užtiškusio vandens ar prakaito. Vis dėlto rekomenduojame nelaikyti šių prietaisų panardintų ilgą laiką.
Telefono, baterijos ir įkroviklio valymui naudokite minkštą, sausą ir švarią šluostę.
Prietaisui valyti nenaudokite alkoholio ar stiprių chemikalų.
Purvą ir dėmes nuvalykite švelnia šluoste. Stenkitės nekrapštyti nagais ar kitais aštriais ojektais, kad nesubraižytumėte ekrano.
Nekraukite savo telefono įjungę į purviną lizdą. Tai gali kliudyti jūsų telefonui tinkamai įsikrauti.
Neištraukite SIM kortelės kol telefonas perduoda duomenis ar saugo informaciją.
Stenkitės nenaudoti perdarytų telefono priedų, kurie gali jį sugadinti arba pažeisti vietos reikalavimus radijo prietaisams.
Jei įmanoma, naudotojas turėtų išjungti 5GHz dažnių belaidį ryšį lauke.
ĮSPĖJIMAS:Prieš naudodami telefoną atidžiai perskaitykite sveikatos ir saugos informaciją.

Kai kuriems žmonėms blyksinčios šviesos gali sukeltisvaigulį ar kitokias sveikatos problemas. Jei jums tai gresia, prašome prieš naudojant šį prietaisą
pasitarti su savo gydytoju. Nedelsiant nustokite naudoti šį prietaisą jei jums pasireiškė šie simptomai: galvos skausmas, svaigulys, traukuliai, akių ar
raumenų spazmai, sąmonės aptemimas ar nevalingi kūno judesiai. Stenkitės nenaudoti prietaiso ilgą laiką tarpą ir laikykite jį pakankamu atstumu nuo
akių.
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ES reglamentų atitikimas
Šiuo tekstu „OnePlus Technology (Shenzhen) Co.“, Ltd. deklaruoja, kad šis prietaisas atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas atitinkamas
Direktyvos 1999/5/EC nuostatas
Pastaba: Prašome pasitikrinti reglamentus, galiojančius toje vietovėje, kurioje naudosite prietaisą. Šio prietaiso naudojimas gali būti
ribojamas kai kuriose ar visose Europos Sąjungos (ES) šalyse.
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