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P3 Velkommen 

 

Tak! 

 
OnePlus 5 er resultatet af mere end 3 års vedvarende forbedringer.  

Den har en kombination af førsteklasses hardware og gnidningsløs, raffineret software for at skabe en 

problemfri oplevelse.  

Hver enkelt del af OnePlus 5 er bevidst udvalgt og optimeret til at sikre, at brugeren får den bedste 

oplevelse  

 

Vi har sammen bygget OnePlus 5  og fokuseret på, hvad der betyder noget for din oplevelse. Mål og 

forventninger til vores topmodel har aldrig væ ret større. Vi glæ der os rigtig meget til at se dig opleve 

OnePlus 5 på egen hånd.  

 

     

P4 Hvad er der i æ sken 

 

● OnePlus 5 

● Skæ rmbeskyttelse (*NB: Skæ rmbeskyttelsen er allerede sat på telefonen) 

● Dash Type-C Cable 

● Dash Power Adapter 

● SIM Tray Ejector 

● Quick Start Guide 

● Sikkerhedsoplysninger  

 

P5 Enhed 

 

o Alert Slider 

o Volumen 

o Hjem/fingeraftrykssensor 

o USB Type-C 

o Hovedtelefonstik 

o Strøm  

o Sleep/Wake 

o Port til dobbelt nano-SIM 

 

P6 Indstilling 

 

Når du starter telefonen, vil du blive guidet igennem opsæ tningen af din Google-konto og 

synkronisering, konfiguration af fingeraftryk mv. Opsæ tningsguiden giver dig mulighed for at tilpasse din 



 

 

OnePlus 5, hvilket giver dig mulighed for at skabe en smartphone-oplevelse, som er lige præ cis, som du 

ønsker det. Du kan aktivere softwareknapper, bevæ gelser og andre funktioner, som det passer dig. 

P7 Advarselsfunktion 

 

Alert Slider, der er placeret i øverste kant på din telefon, giver dig fuld kontrol over dine underretninger. 

Skift let mellem 3 underretningsprofiler uden at tage telefonen op af lommen. Med OnePlus 5 er det at 

skifte mellem underretningsprofiler hurtigere og lettere end nogensinde før. 

 

P8 Dual-kamera 

 

OnePlus 5’s signatur Dual Camera findes på bagsiden af enheden og har et 16 MP vidvinkelobjektiv og et 

20 MP teleobjektiv, der muliggør en større bredde af fotos. Strømforsyningen er eksklusiv . Med en 

ræ kke nye funktioner, drevet af eksklusiv Smart Capture-teknologi, kan OnePlus 5 Dual Camera tage 

meget skarpe fotos. På forsiden finder du det fremadrettede 16 MP kamera til alle dine selfies og al din 

livestreaming. 

 

P8 Portræ ttilstand 

 

OnePlus 5 bruger to kamerasensorer for at skabe fokusadskillelse mellem dit motiv og en baggrund. At 

skille baggrunden fra et ansigt gør det muligt for OnePlus 5 at anvende professionel dybdeskarphed eller 

bokeh-effekt. For at aktivere Portrait Mode  åbner du blot kamera-appen og stryger til venstre. Centrer 

dit motiv og giv kameraet mulighed for at anvende en naturlig dybdeskarphed. Når du er tilfreds med 

din optagelse, trykker du blot på lukkerknappen for at tage billedet.  

 

P9 Dobbeltkamera, zoom 

 

Med teleobjektivet på 20 megapixel kan OnePlus 5’s Dual Camerasystem zoome i høj opløsning og 

fastholde kvaliteten. En kombination af optisk zoom og vores multiframe-softwarealgoritme lader dig 

zoome med større skarphed end før. Berør blot zoomknappen én gang for at zoome 2 gange, eller stryg 

zoomknappen til venstre for manuelt at zoome indtil 8 gange. 

 

P10 Video 

 

OnePlus 5 er udstyret med en ræ kke muligheder for videooptagelse, så du altid kan finde det rette 

væ rktøj til opgaven. For at starte optagelserne skal du blot trykke på 'video' i menuen eller stryge til 

højre på kameraets brugergræ nseflade. I denne menu kan du væ lge den type video, du gerne vil optage, 

med muligheder i intervallet fra 1080P 60 FPS til 4K.  

 

P11 Pro Mode 

 

OnePlus 5 er forsynet med en helt ny Pro Mode, der giver dig mulighed for frit at tilpasse og optimere 

visse parametre på dine fotos. I Pro Mode , der let kan tilgås via brugergræ nsefladen på OnePlus 5's 



 

 

kamera, kan du bl.a. tilpasse ISO, hvidbalance, lukkerhastighed, fokus og eksponering for hvert billede. 

Du berører blot den tilsvarende knap for at åbne tilpasningshjulet for en given indstilling og drejer på 

hjulet for at tilpasse indstillingen.  

 

P12 Pro Mode – Fortsat  

 

Du har også adgang til et nyt histogram i øverste højre hjørne af din skæ rm. Det hjæ lper dig med at måle 

eksponeringen i fotoet for at korrigere lysstyrken. Ved hjæ lp af gyroskopet i OnePlus 5, hvis 

referencelinje findes midt på skæ rmen, tilpasses automatisk til landskab eller portræ t og skifter til grøn, 

når billedet er korrekt justeret. Hvis du trykker på en indstillingsprofil, kan du gemme den og en anden 

profil i Pro Mode for nem tilgang og hurtige justeringer.  

 

P13 Menu og indstillinger 

 

Berør menuen på kameraets brugergræ nseflade for at rulle menuens muligheder ud. Bortset fra de 

muligheder, der behandles andetsteds i denne vejledning, kan du også tilgå tidsforkortelse, slow motion 

og panoramamuligheder i denne menu. Du kan også berøre indstillingsikonet i øverste højre hjørne af 

skæ rmen, hvilket giver dig mulighed for at lagre lokationsdata, tilpasse gitteret på brugergræ nsefladen 

og skifte mellem tæ ndt og slukket for histogrammet.  

 

P14 Dash Charge 

 

OnePlus 5 er udstyret med Dash Charge, en eksklusiv teknologi, der sæ tter nye standarder for 

lynopladningsløsninger. En hurtig 30-minutters opladning giver din OnePlus 5 nok strøm til en hel dag. 

Dash Charge oplader din OnePlus 5 ved samme hastighed, selv når du streamer videoer, spiller 

grafiktunge spil eller navigerer med GPS. 

 

P15 Skæ rm 

 

OnePlus 5 er forsynet med et fantastisk 5,5” Optic AMOLED display. Farverne er mere livlige og i 

overensstemmelse med virkeligheden end nogensinde før, uden at strømforbruget øges. Tre forskellige 

farvekalibreringer giver dig frihed til at tilpasse din skæ rm, så den er så behagelig som muligt. Den nye 

DCI-P3 Skæ rmtilstand forener sRGB og standardskæ rmtilstande for større fleksibilitet. Du kan væ lge din 

foretrukne skæ rmtilstand i Skæ rmmenuen under Indstillinger.  

 

P16 Dobbelt SIM-kortbakke 

 

OnePlus 5 kommer uden SIM-lås, når den kommer ud af æ sken, med understøttelse af dobbelt nano 

SIM-kort. Den har kræ fter til at kunne forbindes til to netvæ rk på samme tid, og du kan bruge én enhed 

til alt. OnePlus 5 er en æ gte verdenstelefon, der understøtter 34 netvæ rksbånd på verdensplan.  

  



 

 

Brug SIM Tray Ejector (det ligger i æ sken) til at fjerne SIM-bakken fra enheden. Op til to Nano SIM-kort 

passer i bakken.  

 

 

P17 Fingeraftrykssensor 

 

Den førsteklasses keramiske fingeraftrykssensor åbner din OnePlus 5 på 0,2 sekunder, selv når skæ rmen 

er slukket. Sensoren læ rer og forbedres med tiden, så dine skanninger bliver mere præ cise over tid. 

 

 

P18 Tæ nd 

 

Tæ nd for din OnePlus 5 ved at trykke på og holde knappen <Power> nede (den er placeret på højre side 

af enheden) i nogle få sekunder. Følg instrukserne på skæ rmen for at starte med at tilpasse din OnePlus 

5.   

 

P19 OxygenOS 

 

OxygenOS er et hurtigt, rent operativsystem, som kan tilpasses, baseret på Android. Ved stadig at 

raffinere vores softwares væ sentligste funktioner og ved at implementere forslag fra brugerne hurtigt og 

ofte tilbyder OxygenOS en problemfri og fleksibel brugeroplevelse.  

 

P21 Startprogram 

 

Startprogrammet understøtter tredjepartsikoner og giver dig mulighed for at æ ndre dit App drawer- 

gitter, tildele bevæ gelser mv. Du kan frit skifte mellem tre ikonpakker for at sikre, at din telefon passer 

til din stil. For at få adgang til App Drawer stryger du blot opad på startskæ rmen. Alle dine apps 

arrangeres automatisk i alfabetisk orden for at gøre dem lettere at tilgå. Med et langt tryk på 

startskæ rmen åbnes indstillinger for startprogrammet, som du kan bruge for at skifte til en anden 

ikonpakke, væ lge en anden baggrund osv. Du kan frit tilpasse ikoner til hurtig adgang i statusbjæ lken for 

at forbedre navigationen.  

 

Du kan omorganisere ikonerne med et langt tryk på startskæ rmen og klikke på "Omorganiser" for at 

fjerne uorden. 

 

P22 Shelf 

 

Stryg til højre fra din startskæ rm for at åbne Shelf. Denne sæ rskilte menu giver adgang til dine yndlings-

apps, oftest brugte kontakter og nyeste fotos. Den rene og strømlinede brugergræ nseflade kan manuelt 

udvides med widgets eller tilpasses ved hjæ lp af en ræ kke intelligente muligheder.  

 

 



 

 

 

 

 

 

P23 Tilpasning 

 

OxygenOS tilbyder tre forskellige temaer for at give dig fuld kontrol over din visuelle oplevelse. Skift din 

accentfarve og også farven på din LED fra tilpasningssiden under indstillinger. App-ikoner kan også skifte 

størrelse for et renere og mere konsistent udtryk.  Navigationsknapper kan tilpasses ved hjæ lp af 

bevæ gelsesknapperne og knapper, der kan tilpasses. Noget nyt for OnePlus 5 er muligheden for at 

tilpasse vibrationsintensitet og tildele vibrationsprofiler til forskellige opkaldere for yderligere at gøre 

din oplevelse mere personlig. Du har også adgang til tre nye bevæ gelser, når skæ rmen er slukket, som 

du kan tildele forskellige apps og funktioner for hurtig og let tilgang.  

 

P24 App langt tryk 

 

Ny funktion til app-genveje gør det muligt for dig hurtigt at anvende sæ rlige elementer i apps fra din 

startskæ rm. Giv blot en app et langt tryk for at åbne genvejsmenuen og berør den ønskede funktion. 

Dette sæ tter dig i stand til for eksempel at åbne en ny fane i din browser, skrive en e-mail eller tjekke 

smarte videoer på YouTube uden at skulle navigere i appen.  

 

P25 Reading Mode 

 

Det er nu mere bekvemt at læ se på din smartphone takket væ re OnePlus 5’s nye Reading Mode. Ved 

frafiltrering af blåt lys, tilknytning af gråtoneskalaer og brug af de omgivende oplysninger til at justere 

skarphed og lysstyrke på skæ rmen simulerer Reading Mode læ seoplevelsen ved en rigtig bog. Reading 

Mode kan slås til og fra manuelt i indstillingsmenuen under 'Skæ rm'. Du kan også få denne tilstand til at 

tæ nde automatisk, når du bruger visse apps. 

 

P26 Gaming Do not Disturb 

 

Du vil ikke forstyrres, når du er i gang med en udfordrende bane i et spil. Når der er tæ ndt for Gaming 

DND, blokeres underretninger, og hardwaretaster slukkes for at sikre, at du ikke forstyrres unødvendigt. 

Du kan manuelt tæ nde for Gaming Do not Disturb, i den avancerede menu under Indstillinger, og du kan 

også indstille Gaming DND til automatisk at tæ ndes, når du starter dine yndlingsspil.   

 

P27 Opkald 

 

Rør <icon> på din startskæ rm eller app drawer og brug Opkald <icon> til at foretage telefonopkald 

manuelt, eller rør ved et kontaktkort fra listen Hurtigopkald for hurtigt at ringe til den kontakt. Væ lg et 

telefonnummer fra Kontakter, en e-mail eller en SMS for at foretage et opkald.  

 



 

 

Kontakter tilføjes 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 

<icon>. Tryk blot på stjerneikonet på hver kontakt, du vil tilføje. 

 

P28 Beskeder 

 

For at sende en SMS startes Beskeder på din startskæ rm eller app-drawer. Indtast navn eller 

telefonnummer i feltet eller væ lg en fra dine kontakter. Skriv din besked, og berør dernæ st <icon> 

 

Til en MMS væ lges i Beskeder det medie, du ønsker at tilføje. Skriv din besked, og berør dernæ st <icon>/ 

 

P29 Galleri 

 

Appen OnePlus gallery er blevet opfrisket til endnu bedre betragtning af billeder, redigering og 

organisering. Collections skabes automatisk for billeder fra forskellige kilder. Med 16 forskellige filtre 

giver redigeringstilstanden dig mulighed for at tilpasse dine billeder via handlinger som skift størrelse og 

beskæ r. Der er også et tegneredskab til masser af timers sjov. Den redesignede græ nseflade er intuitiv 

og strømlinet og lader dig søge efter placering eller dato for upload. 

 

 P30 Musik 

 

Vores egenudviklede musikafspiller, der er optimeret til brug offline, er også tilgæ ngelig med det 

samme. Med et enkelt og klart design giver OnePlus Music dig lige det, du har behov for. Brug tags til at 

organisere og opbygge din musiksamling uden at skulle rode rundt i filer og mapper.  

 

P31 Vejr 

 

Denne tilpassede vejr-app giver vejrforholdene i realtid der, hvor du befinder dig. Skæ rmen tilpasser sig 

dynamisk til omgivelserne for at vise forskellige typer vejr og miljøfarer som regn eller tåge.  

 

P32 Optager 

 

Vores dynamiske optager-app giver stor fleksibilitet og alsidighed. Hav tjek på dine optagelser ved at 

spore mæ ngden af al indgående lyd, og placer manuelt tidsstempler for at markere vigtige øjeblikke.  

 

P33 File Manager 

 

 File Manager er blevet udvidet med utallige nye funktioner. Nu kan brugerne skjule deres private 

dokumenter og fotos i den sikre boks, som er et privat område, som kan låses op med pinkode eller 

fingeraftryk. Filer kan også klassificeres og mæ rkes for at forbedre strukturen i dine filer, hold rede på 

dine filer med nye informationer om lagring, og du kan have glæ de af en stæ rkt forbedret søgefunktion. 

Alle dine Google drive-filer understøttes af vores File Manager.  



 

 

 

P34 App Permissions 

 

App Permissions giver dig mulighed for at kontrollere, hvilke oplysninger og tilladelser dine apps kan 

tilgå, som f.eks. placering, identitet, kontakter osv. Tilpas tilladelser på app-siden, der findes under 

indstillinger.  

 

P35 Sikkerhedsoplysninger 

 

Denne brugermanual indeholder al nødvendig litteratur om produktsikkerhed. 

Du bedes læ se dette omhyggeligt, før du bruger enheden, og beholde manualen til fremtidig brug.  

         

P36 Erklæ ring 

 

OnePlus er et varemæ rke eller registreret varemæ rke tilhørende OnePlus Technology (Shenzhen) Co., 

Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Uden forudgående skriftlig tillade fra OnePlus er gengivelse, 

overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument forbudt i nogen form. OnePlus har 

en politik med vedvarende udvikling. Således forbeholder OnePlus sig retten til at foretage æ ndringer 

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 kræ ves af gæ ldende 

lov, gives der ingen garantier af nogen art, det væ re sig udtrykkelige eller underforståede, i relation til 

dette dokuments nøjagtighed. I det videst mulige omfang tilladt af gæ ldende lov er OnePlus eller nogen 

af disses licensgivere under ingen omstæ ndigheder ansvarlige for tab af data eller kan pådrage sig 

erstatningskrav for konkret dokumenterede tab, indirekte tab eller følgeskader, der er forårsaget. 

Tilgæ ngelighed af produktleverancer, applikationssoftware og tilbehør kan variere. For detaljerede 

oplysninger henvises til en autoriseret OnePlus-distributør. Denne enhed kan indeholde varer, teknologi 

eller software, der er genstand for eksportlovgivning og forskrifter. Omgåelse i strid med loven er 

forbudt.  

 

P37 Sikkerhed 

 

Hvis disse retningslinjer ikke følges, kan det forårsage skade på din enhed, ejendom, dig eller andre. 

● Tæ nd 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, reparationsvæ rksteder eller i næ rheden af 

bræ ndstof 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 væ re 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 mæ rkevaretilbehør og batterier, som er godkendt af OnePlus, 

sammen med din enhed. Tilbehør, som ikke er godkendt af OnePlus, kan ødelæ gge 

telefonen eller forårsage personskade. 

● Denne enhed er ikke vandtæ t. Hold den væ k fra fugtige steder. 

● Når du forbinder den med andre enheder, bedes du følge de retningslinjer for sikkerhed, 

som vises i denne manual. 

● Forsøg ikke at forbinde din enhed med inkompatible produkter.   

 

P38 Batterier, forholdsregler 

 

● Forsøg ikke på at reparere, skille eller æ ndre batteriet. Placer eller brug ikke batteriet 

næ r ved ild, varmeapparater, direkte sollys eller andre varmekilder. Læ ngere tids 

udsæ ttelse for varme kan forårsage, at batteriet læ kker eller eksplosioner eller brand. 

● Udsæ t ikke batteriet for tryk, og lav ikke huller i det med hårde genstande. Ø delæ ggelse 

af batteriet kan bevirke, at batteriet læ kker, overophedes eller bryder i brand. 

● Batterivæ ske kan forårsage skade på hud og tøj. Hvis du udsæ ttes for det, skal du straks 

vaske huden med vand og søge læ ge. 

● Hvis du oplever, at batteriet opfører sig unormalt, såsom høj temperatur, misfarvning, 

forvræ ngning eller læ kage, skal du straks holde op med at bruge enheden og kontakte 

kundesupport. 

● Hvis væ sken inde i batteriet kommer i kontakt med dine øjne, skal du skylle øjnene 

grundigt og straks søge læ ge. 

● Forbind ikke din enhed til stæ rkstrømsforsyning. I så tilfæ lde kan batteriet blive ødelagt. 

● Alle batterier har en begræ nset levetid og begynder at miste kapacitet efter flere 

hundrede opladninger/afladninger. 

● Bortskaf ikke batteriet som almindeligt affald. Der henvises til lokale forskrifter. 

 

<ICON> Advarsel: Forsøg ikke på at oplade batteriet i mere end 12 timer. 

 

P39 Spar strøm og opnå læ ngere batterilevetid 

 

● Funktioner som Bluetooth og Wi-Fi bruger mere strøm. Du bør deaktivere disse 

funktioner, når din telefon ikke er i brug. 

● Jo lysere skæ rmen er, jo mere energi bruges der. Du kan dæ mpe skæ rmens lysstyrke og 

afkorte dvaletiden i indstillingerne. 

● Sørg for kun at bruge stikkontakter med den korrekte spæ nding (som mæ rket på 

adapteren) til opladning. Brug af kontakter med forkert spæ nding kan ødelæ gge din 

telefon og/eller batteriet og medføre personskade. 

● Brug ikke usikre stik eller udtag. 



 

 

● Brug ikke en oplader, der kan forårsage kortslutning. 

● Du må ikke skille eller æ ndre 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 hæ nder, da dette kan medføre 

elektrisk stød. 

● Anbring ikke tunge genstande på netledningen og forsøg ikke at æ ndre kabler. 

● Væ r sikker på at holde godt fast på opladeren, når den træ kkes ud af stikkontakten. 

Træ k ikke i netledningen, da det kan medføre skade og forårsage elektrisk stød eller ild. 

● Før du rengør enheden, skal du træ kke 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 stæ rke 

vibrationer eller i områder tæ t 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. 

 

P40 Kør sikkert 

 

● Sikkerhed kommer før alt andet, når du kører i et køretøj. Væ r 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 næ rheden af flydende eller 

bræ ndbar gas. Sørg for, at du ikke anbringer din telefon eller tilbehøret tæ t på airbags. 

● Du bør ikke udelukkende stole på GPS'en i din telefon. Disse programmer er kun til 

reference. Oplysninger om placering æ ndres jæ vnligt, og nogle steder understøttes 

disse funktioner ikke. Kortruter og/eller kompas kan væ re urigtige, ufuldstæ ndige eller 

uden understøttelse. 

● Elektromagnetiske bølger (i det omgivende miljø eller selv i magneter i høretelefonen) 

kan ødelæ gge kompassets nøjagtighed, så brug det kun til reference. 

● Hvis du ikke ønsker at oplyse din placering, skal du væ re sikker på ikke at bruge 

applikationer, der kan registrere din placering. Du skal overholde regler, loven og de 

lokale forskrifter.  

 

P41 Brugsmiljø 

 

● 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 præ cist elektronisk udstyr. 

● Brug kun din telefon ved temperaturer mellem -10-35°C og en luftfugtighed på 35-85%. 

● I meget sjæ ldne tilfæ lde kan enheden påvirke et køretøjs elektroniske udstyr.  



 

 

 

P42 FCC- og IC-erklæ ring 

 

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 æ ndringer af udstyret. Disse forandringer eller æ ndringer kan ugyldiggøre 

brugerens bemyndigelse til at anvende udstyret. 

 

Dette udstyr er testet og overholder græ nserne for digitalt udstyr i klasse B i henhold til kapitel 

15 i FCC-reglerne. Disse græ nser 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 

tæ nde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved en 

eller flere af følgende foranstaltninger: 

 Nyorientere eller omplacere modtageantennen 

 Ø ge adskillelsen mellem udstyret og modtageren 

 Forbinde udstyret med et stik på et andet kredsløb end det, som 

modtageren er forbundet med 

 Rådføre dig med forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få 

hjæ lp.  

 

P43 FCC-advarsel 

 

● Alle æ ndringer eller forandringer, som ikke udtrykkeligt er godkendt for 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 væ re 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, væ re indstillet til kun at anvende amerikanske kanaler. 

● Eventuel drift i 5,15-5,25 GHz båndet er begræ nset til udelukkende indendørs brug.  

 

P44 RF Oplysninger om eksponering (SAR) 

 

Denne enhed overholder landets krav vedrørende eksponering for radiobølger. 

 

Denne enhed er designet og fremstillet, så den ikke overskrider emissionsgræ nserne for 

eksponering for radiofrekvensenergi (RF) som fastsat af den amerikanske regering. 

 

 Standarden for eksponering fra trådløse enheder anvender en måleenhed, der er kendt 

som specifik absorptionshastighed eller SAR. SAR-græ nsen fastsat af FCC er 1,6 W/kg. SAR-

testning udføres ved hjæ lp af standardmæ ssige driftspositioner, der accepteres af FCC, med 

udstyret, der sender på det højest certificerede effektniveau på alle testede frekvensbånd. 

 Selv om SAR fastlæ gges ved det højeste certificerede effektniveau, kan enhedens 

aktuelle SAR-niveau under drift væ re en god del lavere end den maksimale væ rdi. Dette skyldes, 

at enheden er beregnet på at køre ved flere effektniveauer, således at kun den fornødne effekt 

bruges til at nå netvæ rket. Generelt set, jo tæ ttere du er på en antenne på en trådløs 

basestation, jo lavere er den afgivne effekt. 

 Selv om der kan væ re 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 

håndsæ ttet minimum 1 cm fra kroppen. 

 Brug af andet tilbehør kan muligvis ikke sikre overholdelse af FFC's retningslinjer for 

eksponering for radiofrekvenser. Anbring håndsæ ttet minimum 1 cm fra kroppen, når enheden 

tæ ndes.  

  

P45 CE Certificerings-oplysninger (SAR) 

 

SAR-græ nsen i Europa er 2,0 W/kg. Enheden er testet for typisk drift med bagsiden af 

håndsæ ttet holdt 1,5 cm væ k 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 håndsæ ttet. Brug af bæ lteklips, 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 læ ges anvisninger. 

 



 

 

Dit udstyr er beregnet på ikke at overskride græ nserne for emission af radiobølger, som 

anbefalet af internationale retningslinjer. 

Enhedens SAR-væ rdi kan afhæ nge af faktorer såsom næ rhed på netvæ rksmasten eller brug af 

tilbehør.  

  

P46 Erklæ ring om elektronisk affald 

 

Elektronisk affald henviser til kasseret elektronik og elektronisk udstyr (WEEE). Væ r 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 de 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.  

  

P47 Yderligere væ sentlige oplysninger om sikkerhed 

 

● Du må ikke bruge telefonen, hvis antennen er beskadiget. Hvis du gør dette, kan det 

medføre personskade. 

● Placer ikke telefonen tæ t på magnetiske kort eller andre magnetiske genstande. 

Oplysninger, som er lagret på disketter, hukommelseskort og kreditkort kan ødelæ gges 

af magnetisk stråling. 

● Du skal holde metalliske genstande væ k fra telefonens modtager. Små metalliske 

genstande kan blive tiltrukket af enheden og medføre personskade eller en ødelagt 

enhed. 

● Hold telefonen væ k fra vand og andre væ sker. 

● Ø delæ ggelse af skæ rmen kan medføre, at væ sken fra LCD-panelet læ kker. Hvis denne 

væ ske kommer i kontakt med øjnene, skal du straks skylle øjnene med vand. Gnid ikke i 

øjnene. Søg straks læ ge. 

● Brug kun godkendte OnePlus batterier og opladere med din OnePlus telefon. Brug af 

tredjepartsprodukter kan forårsage batterilæ kage, 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.  

 

<ICON> Advarsel: et højt lydtryk kan skade din hørelse. 

 

P48 Pleje og vedligeholdelse 

 



 

 

Din telefon er et produkt med overlegent design og håndvæ rksmæ ssig ydelse og skal behandles 

med forsigtighed. Følgende forslag er med til at øge din enheds levetid. 

 

● Rengør straks, hvis skæ rmen kommer i kontakt med væ ske 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. 

● Udsæ t ikke enheden for tryk, da det kan skade skæ rmen, batteriet eller selve enheden. 

● Placer ikke batteriet, telefonen eller opladeren i en mikroovn eller andet 

stæ rkstrømsudstyr. Hvis du gør dette, kan kredsløbet beskadiges, eller der kan opstå 

brand eller anden skade. 

● Brug ikke telefonen i næ rheden af bræ ndbar gas. 

● Hold telefonen uden for børns ræ kkevidde for at forhindre skader eller ødelæ ggelse af 

ejendele. 

● Anbring ikke telefonen på en ujæ vn eller ustabil overflade. 

● Husk på, at telefonen, batteriet og opladeren ikke er vandtæ tte. Brug ikke disse enheder 

i badevæ relset eller områder med høj temperatur, fugt, støv eller regn. 

● 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 skæ rmen 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 æ ndret tilbehør, hvilket kan skade enheden eller overtræ de lokale 

forskrifter for radioenheder. 

● Eventuelt skal brugeren slukke for 5 GHz Wi-Fi udendørs.  

 

<ICON> Advarsel: Før du bruger telefonen, bedes du læ se sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt. 

 

Nogle mennesker kan blive svimle eller opleve helbredsmæ ssige problemer, når de udsæ ttes for 

blinkende lys. Hvis du er i risikozonen, bedes du rådføre dig med læ gen, før du anvender denne 

enhed. Hvis du har følgende symptomer: hovedpine, svimmelhed, krampe, øjen- eller 

muskelkramper, bevidstløshed eller ufrivillige bevæ gelser af kroppen skal du straks ophøre med 

at anvende enheden og søge læ gehjæ lp. Undgå at bruge enheden i læ ngere perioder, og hold en 

ordentlig afstand fra øjnene.  

  

P49 EU Regulatorisk overensstemmelse   

 

Herved erklæ rer 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 væ re begræ nset i nogle eller alle medlemsstater i EU.  

      

 

 

 


