OnePlus 8T brugervejledning
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På grund af softwareopdateringer kan din oplevelse af softwaregræ nsefladen (inklusive, men
ikke begræ nset til softwarefunktioner, brugergræ nseflader og interaktionsoplevelser) afvige fra
græ nsefladen, der er vist i denne manual. Softwaregræ nsefladen kan æ ndres.
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Kom i gang

Få mere at vide om din enhed, og
begynd at bruge den.
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Opsæ tning af enheden

Opstart af din OnePlus 8T

Indsæ t SIM-kort

Tryk på tæ nd/sluk knappen i nogle få
sekunder for at starte telefonen op. Hvis din

1. Indsæ t SIM-nålen i det lille hul på SIM-

telefon ikke starter op, bliver du nødt til at

kortholderen. Tryk nålen godt ind i hullet for

oplade den.

at skubbe SIM-kortbakken ud.
2. Træ k

langsomt

SIM-kortbakken

ud

Opsæ tningsguide

af

bakkeåbningen.

Når du starter telefonen for første gang (eller

3. Anbring SIM-kortet i SIM-kortbakken.

efter en nulstilling til fabriksindstillinger), giver

4. Isæ t SIM-kortbakken i enheden igen.

Opsæ tningsguiden dig mulighed for at
brugertilpasse alle funktioner, herunder sprog,

* Brug det originale Nano-SIM-kort. Uoriginale

softwareknapper,

kort kan forårsage skade.

gestus,

oplåsning

vha.

fingeraftryk og andre funktioner. Hvis du vil
æ ndre disse på et senere tidspunkt, kan du
12

gøre det, når du har konfigureret telefonen i

3. Fjern opladeren fra stikkontakten efter du er

appen Indstillinger.

fæ rdig med at oplade telefonen for at undgå
spild af elektricitet.

Batteri og opladning
4. Undlad at placere noget oven på telefonen
Du skal oplade telefonen, når den er helt ny,

under opladning.

eller hvis du ikke har brugt den i læ ngere tid.

Opladning af batteriet
Sikkerhedsoplysninger:
1. Tilslut USB-kablet til adapteren;

1. For at sikre din sikkerhed og undgå at
beskadige enheden, må du kun bruge den

2. Indsæ t USB-kablet i telefonens USB-port.

officielle oplader og det dertil hørende USB-

3. Indsæ t adapteren i en stikkontakt.

kabel.
4. Efter endt opladning, fjern USB-kablet fra
2. OnePlus 8T understøtter USB Type-C kabel.

telefonen

og

stikkontakten.
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tag

adapteren

ud

af

Spar strøm og forlæ ng batteriets Warp Charge 65
levetid

Når du anvender OnePlus oplader og USBkabel til opladning, kan du oplade din telefon

Reducer strømforbruget ved at gøre følgende:

sikkert (10V/6,5A) og hurtigt.

1. Sluk for skæ rmen når enheden ikke er i brug.
2. Aktiver Batterisparefunktion, når batteriet

Anbefales til brug i temperaturer på mellem
15°C and 35°C.

er ved at væ re fladt.

Fysiske knapper
3. Deaktiver Bluetooth og Wi-Fi når du ikke
bruger disse.

Tæ nd/sluk-knap

4. Sæ nk lysstyrken og nedsæ t tiden for
Tæ nd/sluk-knappen er placeret på telefonens

dvaletilstand i indstillinger.

højre side.
5. Afinstaller apps du ikke bruger.
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 Tryk på tæ nd/sluk knappen og hold den

 Når du afspiller musik eller videoer, skal du

nede for at tæ nde for enheden, når den er

trykke på lydstyrkeknappen for at justere

slukket.

mediets lydstyrke.

 Tryk på tæ nd/sluk knappen for at aktivere

 Tryk på lydstyrkeknappen under et opkald

Tale-Assistent når enheden er tæ ndt.

for at justere opkaldets lydstyrke.

 Tryk på tænd/sluk knappen og ”Lydstyrke

 Tryk på lydstyrkeknappen for at gøre

op ”-knappen samtidigt for at slukke

ringetonen lydløs, når du modtager et

enheden.

indgående opkald.

 Tryk

på

tæ nd/sluk-knappen

for

at

Alert Slider

tæ nde/slukke skæ rmen.
Alert Slider-funktionaliteten er placeret på

Lydstyrkeknap

højre side af telefonen.

Lydstyrkeknappen er placeret på venstre side
af telefonen.
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Du kan justere systemets ringetonestatus

Genvejstaster

(lydløs, vibrer eller ring) ved hjæ lp af Alert
Slider-funktionaliteten.

Du kan udføre hurtige handlinger ved hjæ lp af

 Lydløs: Opkald og meddelelser gøres
lydløse uden vibration, undtaget alarmer.

genvejstasterne.
 Hold tæ nd/sluk-knappen og lydstyrke ned-

 Vibrer: Opkald og meddelelser gøres
lydløse, undtaget alarmer.

knappen nede samtidig for at slukke for
enheden.

 Ring: Opkald, alarmer og meddelelser

 Hold tæ nd/sluk-knappen og lydstyrke ned-

fungerer normalt.

knappen nede samtidigt for at tage et

BEMÆ RK: Hvis telefonen er i Forstyr Ikke-

skæ rmbillede.

tilstand, vil ringetonen og vibrationen blive

 Hold tæ nd/sluk-knappen og lydstyrke ned-

slået fra.

knappen nede samtidigt for at få adgang til
gendannelsestilstand,
slukket.
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når

enheden

er

 Hold tæ nd/sluk-knappen og lydstyrke op

2. Følg anvisningerne på den nye telefons

nede i 10 sekunder for at gennemtvinge

skæ rm. Hent og installer OnePlus Switch

nedlukning.

på din gamle telefon.
3. Tryk på Fortsæ t på din gamle telefon.

Overfør data til OnePlus 8T

4. Åbn OnePlus Switch på din gamle telefon.
OnePlus Switch kan hurtigt migrere alle dine

Væ lg: Jeg er en gammel telefon, og scan

data, inklusive kontakter, meddelelser og fotos

QR-koden på din nye telefon for at oprette

fra din gamle enhed til din nye OnePlus enhed.

forbindelse til de to telefoner.

Hvis den gamle enhed er OnePlus eller anden
Android enhed:

5. Når du har tilsluttet de to telefoner, skal du
væ lge de data, du vil migrere fra din gamle

1. Åbn OnePlus Switch-appen. Væ lg: Jeg er

telefon. Tryk for at starte. Vent derefter på,

en ny telefon, og væ lg derefter din gamle

at overførslen er fuldført.

telefontype.
Hvis den gamle enhed er en iPhone:
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1.Synkroniser data fra din iOS enhed til iCloud.

kun bestemte fil-formater af data kan
overføres grundet kompatibilitets-problemer.

2.Åbn OnePlus Switch-appen.
3.Væ lg: Jeg er en ny telefon og tryk derefter
på ”iPhone”.
4.Log ind på din iCloud konto og start med at
importere data.
5.Det

anbefales

at

afslutte

hele

dataoverførsels-processen, mens den er
tilsluttet et Wi-Fi-netvæ rk, og OnePlus
Switch skal altid forblive på skæ rmen. Hvis
du bliver afbrudt fra iCloud-serveren, kan du
prøve at logge ind i iCloud igen og fortsæ tte
med dataoverførslen. Bemæ rk venligst, at

18

Grundlæ ggende

Læ r at bruge din OnePlus-enhed.
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3. Stryg til venstre eller højre med fingeren for

Grundlæ ggende gestus

at skifte fane, skifte side eller skubbe til
Læ r at bruge grundlæ ggende gestus såsom

indhold i vejr/kalender/galleri/applisten.

træ k, stryg og zoom til at styre din telefon og
dine apps.
1. Tryk for at gå til appen eller væ lge den
4. Zoom med to fingre på billeder og websider.

2. Når du viser en webside eller en liste, skal
5. Tryk kontinuerligt på skæ rmen for at

du stryge op eller ned for at rulle.

fremkalde pop-op-vinduet for avancerede
indstillinger

eller

redigeringsstatus.
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for

at

gå

til

Installer og afinstaller apps

Afinstaller apps

Installer apps fra Play Store

Afinstaller apps på følgende måde:
 På startskæ rmen eller i app-skuffen skal du

Det er anbefalet at hente og installere apps fra

holde appikonet inde og væ lge Afinstaller.

Play Store, som er tilgæ ngelig på din enhed.
 Gå til Play Store > Mine apps og
Åbn Play Store for at søge efter apps ved

spil >INSTALLERET. Klik for at tilgå app-

hjæ lp af nøgleord eller via skæ rmen.

oplysningerne og væ lg afinstaller.

 Tryk på app-ikonet for at vise app-

 Gå til Indstillinger > Apps og meddelelser,

oplysningerne.

og væ lg appen. Gå derefter til App info, og

 Tryk på Installer for at hente og installere

væ lg afinstaller.

apps.

* Nogle præ installerede apps kan ikke

* Det er anbefalet at downloade apps på et

afinstalleres

Wi-Fi netvæ rk.
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Brug apps

Vis app-oplysninger

Læ r at åbne apps, skifte mellem apps, lukke

Tryk læ nge på et app-ikon for at vise app-

apps og vise app-oplysninger.

oplysninger og indstillingsmuligheder.

Appskuffe

Skift apps

Stryg op på startskæ rmen for at vise alle dine

 I Navigationsgestus skal du stryge til

apps i app-skuffen

venstre eller højre langs den nederste
bjæ lke for at skifte mellem apps.

Åbn apps

 Tryk på knappen Tilbage, Start, Nylige

Åbn appen med app-ikonet på startskæ rmen

Tryk på knappen Nylige i navigationslinjen

eller i app-skuffen.

for at skifte mellem apps.
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 Tryk på knappen Nylige for at åbne listen

Luk apps

over nylige apps og tryk dernæst på “Ryd
alle” for at rydde opgaver i baggrunden.

 I Navigationsgestus, skal du stryge op fra
den nederste skæ rmkant og pause, derefter

* Fastgjorte apps lukkes ikke.

kan du lukke apps ved at stryge op på
appkortet.

Lås apps i baggrunden

 Tryk på knappen Nylige og luk apps ved at

I listen over nylige apps, tryk på app-kortet for

stryge op på appkortet.

at tilgå muligheder i menuen. Væ lg Lås for at

Ryd opgaver i baggrunden

undgå, at appen lukkes eller ryddes.

 I Navigationsgestus skal du stryge op fra

Startskæ rm

nederste kant af skæ rmen og holde. Tryk på

Læ r at indstille baggrunde, widgets og

“Ryd alle” for at rydde baggrundsopgaver.

startindstillinger for at tilpasse din telefon.
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App-ikoner og mapper

Widgets

 Åbn app-skuffen ved at stryge op på  Tilføj widgets: Tryk læ nge på et tomt
startskæ rmen.

område på startskæ rmen, og væ lg Widgets.
Eller tryk læ nge på appikonet og væ lg

 Tryk på et app-ikon i skuffen, og træ k i det

Widgets. Tryk derefter på en widget, og

for at føje det til startskæ rmen.

træ k den over på startskæ rmen.
 Træ k et app-ikon hen til en anden app på

Startindstillinger

startskæ rmen for at oprette en mappe.

Tryk

Baggrunde

læ nge

på

et

tomt

område

på

startskæ rmen, og væ lg
Tryk

læ nge

på

et

tomt

område

på

STARTINDSTILLINGER.

startskæ rmen, og væ lg BAGGRUNDE for at
Føj ikon til startskæ rmen: Når dette er

indstille baggrunden til din startskæ rm og din

aktiveret, vises der et ikon på startskæ rmen,

låseskæ rm.

når der er installeret en ny app.
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Stryg ned for adgang: Stryg ned fra

Ikon-pakke:

startskæ rmen

forudindstillede apps og visse tredjeparts-apps

for

at

få

adgang

til

hurtigindstillinger eller Shelf.

Konfigurer

ikon-typer

for

Startskæ rmens layout: Juster antallet af

Google: Stryg fra højre side på startskæ rmen

skrivebords- gitre og ikon-størrelser. Du kan

for at få vist Google søgebjæ lke og Discover.

også angive, om app-navnene skal skjules.

Dobbelttryk for at låse: Dobbelttryk på det

Skjult plads: For at få adgang skal du stryge

tomme område på startskæ rmen for at slukke

til højre i app-skuffen eller stryge udad med to

skæ rmen og låse enheden.

fingre på startskæ rmen.

Starter-layout: Væ lg mellem kun startskæ rm
og Startskæ rm og skuffe.
Skuffe: Vis alle apps, når du tilgår skuffen.
Meddelelsesprikker: Angiv
meddelelsesindstillingerne.
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Når

Meddelelse

en

ny

systemmeddelelse

eller

appmeddelelse modtages, viser statuslinjen
det

dertil

hørende

ikon.

Træ k

ned

i

meddelelsespanelet ved at stryge ned fra
toppen af app-siden eller et hvilket som helst
sted på startskæ rmen.
 Du kan rydde en meddelelse ved at stryge
den til højre (visse meddelelser skal ryddes
ved at lukke den tilhørende app).
 Tryk læ nge på en meddelelse for at gå til
meddelelses-indstillingerne

for

den

pågæ ldende app.
 Der er to kategorier: “Vigtige” og “Andre”. Du
kan
26

væ lge

at

flytte

mindre

vigtige

meddelelser
meddelelser”

til

kategorien
ved

at

“Andre

trykke

på

meddelelsen og væ lge “Andre”.

Hurtigindstillinger
 Tryk på ikonet for hurtigindstillinger for at slå
specifikke funktioner til/fra hurtigt.
 Tryk

kontinuerligt

på

et

ikon

i

hurtigindstillings-menuen for at åbne den
dertil hørende indstillingsgræ nseflade.
 Stryg ned igen for at vise flere knapper og
lysstyrkeindstillinger.
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Statusikoner
Statusikoner vises på statuslinjen øverst på skæ rmen. De anførte ikoner i tabellen nedenfor er
de mest almindelige.
Signalstyrke

Placeringstjeneste aktiveret

Wi-Fi

Alarm aktiveret

Intet SIM-kort

Lydløs tilstand aktiveret

Roaming

Vibrationstilstand aktiveret

G

Forbindelse er oprettet til GPRS-netvæ rk

Flytilstand aktiveret

3G

Forbindelse er oprettet til UMTS-netvæ rk

Normal opladning

H

Forbindelse er oprettet til HSDPA-netvæ rk

Resterende batterikapacitet

H+

Forbindelse er oprettet til HSPA+ netvæ rk

NFC aktiveret

4G

Forbindelse er oprettet til LTE-netvæ rk

Spilletilstand aktiveret

5G

Forbindelse er oprettet til 5G-netvæ rk

Forstyr ikke tilstand aktiveret

Bluetooth aktiveret

Wi-Fi-hotspot aktiveret
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• Foretage hurtige telefonopkald på farten

Google Assistant

(f.eks. "Ring til mor")
• Sende SMS'er (f.eks. "Send SMS til Sara

* Når du bruger Google Assistant for første
gang, skal du følge anvisningerne for at logge

om, at jeg er forsinket")

på din Google-konto.

• Indstille påmindelser (f.eks. "Mind mig om

Du kan hurtigt få adgang til Google Assistant

at købe en fødselsdagsgave til John")

ved at trykke på startknappen og holde den

• Tage en selfie (f.eks. "Tag en selfie")

nede (stryg op fra skæ rmens nederste
venstre/højre hjørne for at få hurtig adgang til

• Angive

Google Assistant, hvis du har aktiveret

"Indstil

"Navigationsgestus") eller ved blot at sige

middag med Charlie i morgen fra 7-9")

"Hej Google."

kalenderbegivenheder
en

(f.eks.

kalenderbegivenhed

for

• Afspille musik (f.eks. "Afspil jazzmusik på
YouTube")

Med Google Assistant kan du:
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• Finde vej (f.eks. "Giv mig anvisninger til at
komme hjem")
• Se vejroplysninger (f.eks. "Har jeg brug
for en paraply i dag?")
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Indstillinger

Konfigurer telefonens netvæ rk og
konto, eller udfør telefonopsæ tning
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netvæ rk, skal du indtaste adgangskoden og

Wi-Fi og internet

trykke på TILSLUT.

Wi-Fi

* Du kan også tilføje et Wi-Fi-netvæ rk
manuelt ved at væ lge Tilføj netvæ rk.

Tilslut til internettet via Wi-Fi.

Wi-Fi-præ ferencer

Opret forbindelse til Wi-Fi

 SlåWi-Fi til automatisk: Aktiver dette for at
1. Gå til Indstillinger > Wi-Fi og netvæ rk, og

slå Wi-Fi til igen automatisk, når du er i

tryk på Wi-Fi.

næ rheden af gemte netvæ rk med høj

2. Væ lg et Wi-Fi-netvæ rk på listen.

kvalitet, eksempelvis dit hjemmenetvæ rk.

3. Du får automatisk forbindelse til et ikke-

 Intelligent valg af det bedste Wi-Fi:

krypteret Wi-Fi-netvæ rk, som du har valgt.

Aktiver dette på din telefon for at væ lge og

Hvis du vil oprette forbindelse til et krypteret

oprette forbindelse til det bedste Wi-Fi ved
at analysere tilslutningen og signalstyrken.
32

 Giv besked om offentlige netvæ rk:

Indstillinger

for

foretrukket

Aktiver dette på din telefon for at give dig

netvæ rkstype

besked, når et offentligt netvæ rk af høj
kvalitet er tilgæ ngeligt.

Gå til Indstillinger > Wi-Fi og netvæ rk > SIM
 Scanning altid tilgæ ngeligt: Aktiver dette

og

på din telefon, så placeringstjenester eller

netvæ rk

og

væ lg

Foretrukken

netvæ rkstype

andre apps kan scanne for netvæ rk, når Wi-

 2G/3G/4G/5G (Automatisk)

Fi er slået fra.

 2G/3G/4G (Automatisk)

SIM-kort og netvæ rk

 2G/3G (Automatisk)

Aktiver eller deaktiver mobildata

 Smart 5G: Skift intelligent mellem 5G og
ikke 5G netvæ rk for at forbedre batteritiden.

Gå til Indstillinger > Wi-Fi og netvæ rk > SIM
og netvæ rk, og aktiver/deaktiver Mobildata.
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dynamiske netvæ rksressourcer for

Dual-channel netvæ rks-

hurtigere download-hastighed.

acceleration

* Aktiverer du relaterede funktioner vil det

Gå til Indstillinger > Wi-Fi og netvæ rk > og

forbruge dine data, og det faktiske forbrug

tryk på Dual-channel netvæ rksacceleration.

er underlagt mobiloperatøren.

Med dual-channel teknologi bruges mobildata

Dataforbrug

og Wi-Fi på samme tid til at give en jæ vnere
internetoplevelse.
 Intelligent

netvæ rksforbindelse:

Du kan tjekke statistik for forbrug af mobildata
og Wi-Fi.

Skift

automatisk mellem Wi-Fi og mobildata, når

Mobildata

netvæ rksforbindelsen er dårlig.

Se mobildataforbrug og
indstillinger for datapakken.

 Dual-channel netvæ rks-acceleration: Brug
mobildata og Wi-Fi samtidigt, og fordel

 Data forbrugt:
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de

specifikke

Den samlede mæ ngde dataflow, der bruges af
enheden inden for denne måned, kan
kalibreres.

Hotspot

og

Tjeneste

til

internetdeling

 Mobildataforbrug
Denne måneds mobile dataforbrugskurve og
rangering af app-dataforbrug.

Del internetforbindelsen på din telefon via WiFi Hotspot, USB, Bluetooth osv. med andre
enheder.

 Regningsperiode:
Inkluderet dataplan-indstillinger, beskeder om
dataforbrug og kalibrering af dataforbrug.

Wi-Fi- Hotspot

Wi-Fi

Når Wi-Fi Hotspot er slået til, deles dine
mobildata, og andre enheder kan oprette

Wi-Fi dataforbrug:
Denne måneds Wi-Fi dataforbrugskurve og
rangering af app-dataforbrug.

forbindelse via Wi-Fi. Du kan administrere dine
Wi-Fi- Hotspots ved at angive følgende
indstillinger:
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 Wi-Fi

Hotspotnavn:

Det

genererede

USB-internetdeling

signalnavn for Wi-Fi-netvæ rket.
Hvis du vil dele enhedens mobildata eller Wi-

 Sikkerhed: Der er 2 valgmuligheder: Ingen
adgangskode,

eller

WPA2

Fi-netvæ rk med din computer via USB, skal du

personlig

følgende nedenstående trin:

kryptering.

1. Slut din telefon til din computer ved hjæ lp af

 Hotspot-adgangskode: Angiv

et USB-kabel

adgangskode til dine Wi-Fi Hotspots.

2. Væ lg USB-tilslutningsmetoden

 Slå hotspot fra automatisk: Hotspottet vil

Internetdeling via USB i kontrolpanelet.

blive slået fra automatisk efter 5 minutter,
hvis ingen enheder er tilsluttet.

* Nogle computere kræ ver muligvis separat
installation af Android RNDIS-driveren.

 AP-Bånd: Væ lg 2,4 GHz- eller 5 GHz bånd.
 Wi-Fi 6 standard hotspot: Aktiver for at
anvende Wi-Fi 6 standard hotspot.
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Bluetooth internetdeling

Flytilstand

Hvis du vil dele enhedens mobildata eller Wi-

Efter du har aktiveret din enheds flytilstand, vil

Fi-netvæ rk

via

du ikke væ re i stand til at kunne ringe, men du

BLUETOOTH, skal du følgende nedenstående

kan læ se, spille spil, eller anvende andre apps,

trin.

som

med

din

computer

ikke

kræ ver

netvæ rk

eller

telefontilslutninger.

1. Gåtil Hotspot og internetdeling, og aktiver
Internetdeling via Bluetooth.

Bluetooth & enhedstilslutning

2. Par og tilslut din telefon via græ nsefladen

Bluetooth

med Bluetooth- indstillingerne for andre
enheder.

Bluetooth giver dig mulighed for at oprette
forbindelse til Bluetooth- aktiverede enheder
såsom headsets og tastaturer.
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 Par ny enhed: Gå til Indstillinger >
Bluetooth-

 Synlige: Aktiver denne for at gøre din

og

telefon synlig for alle Bluetooth-enheder i

enhedstilslutning >Bluetooth, væ lg Par

næ rheden.

ny enhed, væ lg den enhed, du vil tilslutte,

 Filer modtaget via Bluetooth: Du kan

fra listen over tilgæ ngelige enheder, og
indtast

parringskoden

for

at

kontrollere

fuldføre

Bluetooth-

overførselshistorikken her.

parringen.

NFC

*Når din Bluetooth-enhed er slået til, men
den ikke kan findes, skal du kontrollere

Når NFC er aktiveret, kan du udveksle data

enhedens manual og følge instruktionerne

med en anden enhed, når de to enheder rører

om at sæ tte enheden i parringstilstand for at

hinanden.

oprette forbindelse.
 Tidligere tilsluttede enheder: Vis tidligere
parrede enheder, og tryk for at oprette
forbindelse igen.
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 Brug standard: Du kan indstille til Altid og

Tryk og betal

Undtagen, når en anden betalings-app er
Gå

til

Indstillinger

>

Bluetooth

og

åben.

enhedstilslutning > slå NFC til> Tryk og betal

Udskrivning
Inden du bruger Tryk og betal, skal du
konfigurere standardbetalings-appen, åbne

Når standard-printservice er slået til, vil

betalingstjenesten i appen og konfigurere Tryk

enheden søge efter printere i næ rheden, som

og

du kan væ lge at tilslutte til for print-tjenester.

Betal-funktionen

med

de

følgende

indstillinger:

Chromebook

 Betalingsstandard: Væ lg en app såsom
Google Pay, der kan bruges til at foretage
en

betaling

ved

at

trykke

Når din OnePlus er tilknyttet til en Chromebook,

på kan du sende sms fra din computer, dele din

betalingsterminalen.

telefons internetforbindelse, og gøre oplåsning
mere enkelt. Konfigureret af din Chromebook.
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 Dvale: Når tiden er indstillet, slukkes

Android Auto

skæ rmen automatisk, når enheden ikke
Giver dig mulighed for at anvende apps på din

læ ngere er i brug.

skæ rm i bilen.

 Avanceret: Avancerede indstillinger er
tilgæ ngelige, såsom skæ rm- kalibrering,

Skæ rm

opdateringshastighed, indsnits-skæ rm og
Gå til Indstillinger > Skæ rm for at tilpasse

apps der skal vises på fuld skæ rm.

skæ rmens visningsindstillinger.

 Skæ rmkalibrering: Valg af en anden

 Tilpasset lysstyrke: Når denne er aktiveret

farvetilstand

vil telefonen optimere lysstyrkeniveauet i

giver

forskellige

 Opdateringsfrekvens:

Angiv

visningsresultater.

forhold til omgivelsernes lysforhold. Du kan
også justere slideren nedenfor manuelt for

skæ rmopdaterings-hastighed.

at indstille dine præ ferencer.

Den

højere opdateringsfrekvens give en mere
jæ vn oplevelse.
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 Forreste kamera skæ rmområde: Væ lg,

 Mørk tilstand: Ved at aktivere mæ rk

om frontkameraudskæ ringen skal skjules.

tilstand, vil systemet anvende sort som den

 Apps

der

skal

fuldskæ rmstilstand:
apps

skal

vises
Angiv

vises.

primæ re baggrundsfarve.

i

hvordan

 Levende farveeffekt: Forbedr farve og

Inkluderer

kontrast for en mere levende effekt, når der

fuldskæ rmstilstand og standard. Hvis

afspilles videoer.

appens indhold er skjult af indsnits-

 Omgivende

området, skift venligst til standardtilstand.
 Læ setilstand:

Du

kan

SOMATISK

indstille

skæ rm:
GESTUS,

Du
og

kan
der

angive
er

2

muligheder:

monoeffekten og den kromatiske effekt, så

 Tag din telefon op for at vise: Aktiver

den passer bedre til et læ sescenarie.

dette for at vise fingeraftryksikonet på

Monoeffekt fokuserer mere på ord og

den omgivende skæ rm, når du tager din

kromatisk effekt giver dig en mere behagelig

telefon op.

læ seoplevelse i farver.
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 Tryk på skæ rmen for at vise den:
Aktiver

dette

for

at

vise

fingeraftryksikonet

på

den

aktive

låseskæ rm,

du

trykker

når

 Skrifttypestørrelse: Angiv størrelsen på
skrifttypen.
 Visningsstørrelse: Angiv visningsstørrelse

på

for indhold (f.eks. ikoner og skrifttyper).

telefonskæ rmen én gang.

Bemæ rk venligst at dette kan indvirke på,

Du kan angive HVORNÅR DEN SKAL

hvordan tredjeparts-apps bliver vist.

VISES:

 Statusbar: Du kan angive stilen for batteri

 Omgivende skæ rm altid tæ ndt

og tid, aktivere og deaktivere visning af
tilbagevæ rende

Du kan angive HVAD DER SKAL VISES:

batteriprocent,

vise

netvæ rkshastighed, og håndtere ikoner på
 Kontekst-afhæ ngig information.

statusbaren.

 Vis meddelelse.

 Auto-roter skæ rm: Hvis denne er aktiveret,
vil

 Nye meddelelser.

skæ rmen

automatisk

telefonen vendes.
42

rotere,

når

 Pauseskæ rm: Indstil pauseskæ rmens type
(ur,

farver

og

fotos),

og

tilpasse accentfarven ved at klikke på

hvornår

knappen "Tilpasning".

pauseskæ rmen slås til (under opladning,

 System-ikoner: Tilpas statusikonets form.

under forankring, under opladning eller

Der er fire tilgæ ngelige former: rund,

forankring, eller aldrig).

firkantet,dråbeformet,og afrundet rektangel.

Tilpasning

 Ikon-pakke: Der er to sæ t app-ikoner
tilgæ ngelige: Oxygen og Hydrogen. Få flere

Gå til Indstillinger > Tilpasning for at tilpasse

muligheder for at kunne downloade fra

din telefon.
Du

kan

Google Play, ved at trykke på ikonet med
æ ndre

baggrunde,

ur-stil

og

indkøbsposen.

fingeraftryksanimation her.

 Skrifttype: Der er 2 forskellige skrifttyper

 Accentfarve: Klik på den ønskede farve, og

tilgæ ngelige:
Sans™.

gem for at æ ndre accentfarve. Du kan også
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Noto

Sans

og

OnePlus

Lyd og vibration

Dolby Atmos

Gå til Indstillinger > Lyd og Vibration for at

Dynamisk

æ ndre lydindstillingerne på din enhed.

Optimer lyden automatisk baseret på dit
indhold for den bedst mulige oplevelse.

Lydstyrke

Film
 Ringetone og meddelelse - Lydstyrke:

Nyd den filmiske oplevelse med realistisk
surround-lyd og tydelig dialog.

Juster slideren for at indstille ringetonens
lydstyrke ved telefonopkald og meddelelser.

Musik

 Medielydstyrke: Juster slideren for at

Fyldigere og mere nuancerede lydeffekter gør
musikken mere kraftfuld.

indstille lydstyrken ved afspilning af musik,
video og mere.
 Lydstyrke for Alarm: Juster slideren for at
indstille ringetonens lydstyrke for alarmer.
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 Planlæ g: Indstil varighed for Forstyr ikke,

Indstillinger for stil

eller indstil tiden til automatisk aktivering og

Kan kun aktiveres, mens du bruger en
øretelefon. Du kan justere lydeffekten ved at
aktivere den.

deaktivering.
 Undtagelser: Væ lg sæ rlige indstillinger for
opkald,

Forstyr ikke

meddelelser,

hæ ndelser

og

påmindelser og andre lyde. Du kan også
Når Forstyr ikke-tilstand er slået til, vil din

aktivere,

telefon ikke vise nye eller eksisterende

når ”Forstyr ikke” er slået til i Se alle

meddelelser, og den vil heller ikke reagere

undtagelser.

med lyd eller vibrationer. Meddelelser vil ikke

hvilke

lyde

der

er

tilladt,

 Adfæ rd:

fremkomme, når du træ kker ned fra toppen af

 Begræ ns

din skæ rm.

meddelelser:

meddelelsesadfæ rden.

Bemæ rk at kritiske meddelelser i forhold til
telefonaktivitet og status, stadig vil dukke op.
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Indstil

 Varighed: Du kan tilpasse varigheden af

Ringetone & vibration

Forstyr ikke, hver gang du manuelt
 Ringetone for telefon: Indstil ringetone og

aktiverer den.

vibration for indgående telefonopkald.

Høretelefon-tilstand

 Standard

meddelelseslyd:

Indstil

Du kan indstille præ ferencer for tilslutning af

vibrationsintensitet og ringetone for andre

kablede headsets og Bluetooth-headsets,

meddelelser.

såsom

automatisk

genoptagelse

af

System

musikafspilning og automatisk besvarelse af
opkald.

Aktiver eller deaktiver lyde for berøring,
telefontaster, skæ rmlås og skæ rmbillede.

Live Caption
Live Caption registrerer tale i medier og
genererer automatisk undertekster.
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 Ring: Opkald og meddelelser ringer.

Knapper og gestus

Navigationslinje og gestus

Alert Slider

OnePlus
Alert Slider-funktionaliteten er placeret på
3

forskellige

tilstande:

understøtter

to

typer

navigationslinje og gestus. Gå til Indstillinger >

højre side på OnePlus 8T. Du kan skifte
imellem

8T

Knapper og bevæ gelser > Navigationslinje

Lydløs,

og gestus, og væ lg navigationsgestus eller

vibration eller ring. Gå til Indstillinger >

Tilbage, Start eller Nylige.

Knapper og bevæ gelser > Alert Slider for
brugerdefinerede indstillinger.

Tilbage, Start, Nylige

 Lydløs: Opkald og meddelelser gøres

Hvis den er aktiveret, vises de virtuelle

lydløse, undtagen alarmer.

knapper for "Nylige, Start, Tilbage" nederst

 Vibration: Opkald og meddelelser gøres

på

lydløse og sæ ttes til vibration, undtagen for

telefonen.

Tryk

på

Tilpasning

af

navigations- linje for tilpassede indstillinger.

alarmer.
47

 Tilpasning af navigationslinje: Hvis du

Navigationsgestus

har valgt "Nylige, Start,Tilbage", kan du
Brug gestus til at navigere på din telefon. Du

klikke her for at tilpasse:

kan tjekke Nylige apps ved at stryge op

1.Byt knapper: Aktiver dette for at bytte om

skæ rmens nederste kant og vente lidt. Gå

på placeringen af knapperne Nylige og

tilbage ved at stryge indad fra skæ rmens

Tilbage.

nederste venstre eller højre kant. Gå tilbage til
startskæ rmen

ved

at

stryge

opad

2.Handling ved dobbelttryk og handling

fra

ved langt tryk: Indstil Handling ved

skæ rmens nederste kant.

dobbelttryk og Handling ved langt tryk på

Tilpassede indstillinger

knapperne

Start,

Nylige

og

Tilbage.

Indstillingerne omfatter: Ingen handling,

 Skjul den nederste linje: Hvis du har valgt

Åbn/luk menu, Sluk skæ rm, Åbn Shelf m.m.

"Navigationsgestus", kan du få den til at
skjule den nederste linje.
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Hurtig gestus

Gestus til slukket skæ rm

Du kan udføre følgende handlinger hurtigt:

Dobbelttryk for at væ kke: Aktiver dette for at

Vend for at slå lyden fra, Skæ rmbillede vha.

kunne væ kke enheden ved at trykke på

tre fingre og mere ved hjæ lp af Hurtig gestus. skæ rmen to gange.
Gå

til

Indstillinger

>

knapper

og

Musikstyring: Aktiver dette for at tegne II med

bevæ gelser > Hurtig gestus for at indstille

to fingre for at afspille musik eller afbryde den

dine præ ferencer.

midlertidigt. Tegn < eller > for at gå til forrige
eller næ ste musiknummer.

Systemgestus

Tegn O / Tegn V / Tegn S / Tegn M / Tegn W

 Skæ rmbillede vha. tre fingre: Aktiver

/: Disse kan indstilles til ingen, åbn kamera,

dette for at tage et skæ rmbillede ved at

åbn

stryge ned med tre fingre.

frontkamera,

optag

en

video,

slå

lommelygte til/fra, åbn Shelf og åbn de apps,
som du væ lger.
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Dobbelttryk

på

 Tryk på tæ nd/sluk-knap og hold den nede

tæ nd/sluk-

for at aktivere assistent taleopkald, tale-

knappen

assistent, når enheden er tæ ndt. Den kan
også æ ndres til ”tænd/sluk” menu.

Indstil om du ønsker at kunne aktivere
kameraet hurtigt ved at trykke på tæ nd/sluk-

Apps & meddelelser

knappen to gange.
Gå til Indstillinger > Apps og meddelelser

Tryk på tæ nd/sluk-knap og hold

for at håndtere apps på din enhed, æ ndre
deres indstillinger, se app-oplysninger, angive

den nede

meddelelser og tilladelser, og mere.

 Tryk på tæ nd/sluk knappen og hold den

Nyligt åbnede apps

nede for at tæ nde for enheden, når den er
slukket.

Vis de apps der har væ ret åbnet for nyligt.
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 Bobler: aktiver denne for at gøre det muligt
at vise nogle samtaler som flydende ikoner
ovenpå andre apps.

Samtaler
Når du har markeret en samtale som prioritet

 Nyligt afsendt: vis de apps der for nyligt har
sendt meddelelserne.

eller foretager andre æ ndringer af samtaler, vil
de blive vist her.

Skæ rmtid

 Meddelelser på låseskæ rmen: angiv
hvilke meddelelser, der skal vises på
låseskæ rmen.

Vis skæ rmtid anvendt i dag.

Du kan også aktivere / deaktivere Snoozemeddelelser

Meddelelser

foreslåede

fra

meddelelses-skyggen,

handlinger

underretningspunkter,

Tilpas meddelelsesindstillingerne her.

og

svar,

tillad
indstille

standardmeddelelseslyde

 Meddelelseshistorik: Gør det muligt at
vise seneste og snoozede meddelelser.

aktivere/deaktivere Forstyr ikke tilstand.
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samt

Standard apps

Trådløse

Angiv standard apps for start, browser, telefon,

nødsituationer

alarmer

om

SMS, galleri, mail og meget andet.
Du kan aktivere/deaktivere alarmer her.

App-tilladelser

Hvis aktiveret, kan du væ lge at modtage
Amber-alarmer, ekstreme trusler, alvorlige

Angiv app-tilladelser til at bruge placering,

trusler og andet.

mikrofon, adressebog, lager, opkaldslog og
meget andet.

Du kan indstille alarm præ ferencer.

Styring af dataforbrug

Apps med specialadgang

Angiv adgang for apps til mobildata og Wi-Fi

Du kan indstille specialadgang for apps,

netvæ rk.

såsom batterioptimering og tillade visning over
andre apps.
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 Find min enhed: Få den på Google Play.

Sikkerhed og låseskæ rm

 Internet: Besøg android.com/find.

Google Play Protect

 Google: Søg på ”find min enhed”.

Google Play Protect kontrollerer dine apps og

Enhedssikkerhed

din enhed regelmæ ssigt for skadelig adfæ rd.
Du vil få besked, hvis der findes nogle

Indstil skæ rmlåsen:

sikkerhedsrisici.

 Ingen: Tæ nd for skæ rmen, og gå til
startskæ rmen.

Find min enhed

 Stryg: Stryg op på skæ rmen for at låse den

Find min enhed hjæ lper dig til at lokalisere din

op.

enhed fjernbetjent, og sørger for at dine data

 Mønster: Indstil et glidende mønster med

er sikre i tilfæ lde af at du mister din enhed.

mere end fire punkter til at låse den op.

Sådan kan du finde din Android enhed
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 Tilføj kun én fingeraftryksoplysning ad

 PINKODE: Angiv en PIN-kode på 4-16 cifre
for oplåsning.

gangen.
 Tryk med en vis styrke på telefonens

 Adgangskode: Angiv en adgangskode på
mere end 4 tegn for oplåsning.

skæ rm

for

at

sikre,

at

dine

fingeraftryksdata er tilføjet korrekt.

Fingeraftryk

 Animationseffekt for fingeraftryk: Indstil

Du kan tilføje/slette fingeraftryk og indstille

animationseffekt. Du kan væ lge en af de

præ ferencer for fingeraftryk via Fingeraftryk.

fem former nedenfor:

 Tilføj fingeraftryk: Følg anvisningerne på

 Energi

skæ rmen for at tilføje dit fingeraftryk.

 Kosmos

 Tilføj dine fingeraftryk igen, når du har

 Krusning

genmonteret den beskyttende film.
 Stribe
 Ingen
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*Ud over at låse telefonen op kan du også  Ansigtsgenkendelse: Aktiver dette for at
bruge fingeraftryk til at godkende køb og få

bruge

ansigtsgenkendelse

adgang til apps.

telefonens låseskæ rm op.

til

at

låse

 Automatisk oplåsning, når skæ rmen er

Ansigtsgenkendelse

tæ ndt: Aktiver dette for at låse din telefon
Du kan tilføje/slette ansigtsdata og indstille

op med dit ansigt, så snart skæ rmen

præ ferencer

tæ ndes, uden at stryge først.

for

ansigtsgenkendelse

via

Ansigtsgenkendelse.

 Ansigtsgenkendelse med hjæ lpelys: I

 Tilføj ansigtsdata: Følg anvisningerne på

situationer,

skæ rmen for at tilføje dine ansigtsdata.

hvor

kameraet

ikke

kan

genkende dit ansigt, lyser skæ rmen op for
at hjæ lpe kameraet med at genkende dig.

*Gør dette i lyse omgivelser, og sørg for at
vende dig mod telefonen, så du opnår de
bedste resultater.
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 Del placeringsoplysninger automatisk:

Intelligent lås

aktiver

denne

for

at

dele

dine

Aktiver denne funktion for at beholde din

placeringsoplysninger automatisk med alle

enhed ulåst, når den befinder sig på et sikkert

nødhjæ lpskontakter efter et nødopkald.

sted som i dine lomme, eller steder du har tillid

 Tæ nd/sluk-knap for hurtigt SOS: Æ ndr

til. Du kan tilpasse din dine præ ferencer via

indstillingerne for aktivering af hurtigt SOS

Intelligent lås.

med tæ nd/sluk-knappen.

Personlig sikkerhed

 Foretrukken
præ ferencer

Nødhjæ lp
 Rediger
kontakter:

SOS-handling:
for

SOS-handling,

Angiv
hvilket

omfatter opkald til lokale nødkontakter eller
deling
nødhjæ lpsoplysninger
Tilføj

dine

og

af

placeringsoplysninger

nødhjæ lpskontakter.

medicinske

oplysninger, så nødhjæ lpskontakter kan
hjæ lpe nødbehandlerne i en nødsituation.
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til

3. Tryk på app-ikonet i toppen af skæ rmen, og

Enhedsadministrationsapps

tryk derefter på fastgør.
 Find min enhed: Aktiver dette for at

Beskyttelse af personlige

lokalisere din enhed, eller at kunne slette
data på en mistet enhed.

oplysninger

App-fastgørelse

Tilladelsesstyring

App-fastgørelse tillader dig at beholde den
Indstil apptilladelser for at bruge mikrofon,

nuvæ rende app i visning, indtil du frigiver den.

kontakter, kalender m.m.

Når en app er fastgjort, kan den fastgjorte app
åbne andre apps og personlige oplysninger

Vis adgangskoder

kan væ re tilgæ ngelige.
Aktiver dette for at vise tegn, mens du taster,

Sådan anvender du funktionen:

og kortvarigt konvertere dem til en krypteret

1. Slå app-fastgørelse til

asteriks "*".

2. Åbn oversigt
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 Wi-Fi og Bluetooth scanning: Tillad apps

Meddelelser på låseskæ rm

og tjenester til enhver tid at scanne efter WiHer kan du indstille, hvad der skal vises af de

Fi og enheder i næ rheden.

indgående meddelelser, når skæ rmen er låst.

*Placering kan bruge kilder såsom GPS, WiFi, mobile netvæ rk og sensorer som hjæ lp

Placering

til at estimere enhedens placering. Google
 Anvendelse af placering: Aktiver denne
for

at

tillade

apps

at

kan indsamle anonyme placeringsdata og

anvende

bruge

placeringsoplysninger.

disse

data

nøjagtigheden

for

til

at

forbedre

placering

og

placeringsbaserede tjenester.

 Seneste placeringsanmodninger: Dette
viser de seneste placeringsanmodninger.

Batteri

 App-adgang til placering: Indstil tilladelser
Gå til Indstillinger > Batteri for at vise

for apps såde kan bruge placeringstjeneste.

batterioplysninger
batteripræ ferencer.
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og

indstille

VIS

DETALJERET

FORBRUG:

Vis

optimeres, og væ lg Optimer eller Intelligent

oplysninger om batteriforbrug siden fuld

kontrol, eller optimer ikke.

opladning og en liste over de processer, der

Optimeret opladning: Aktiver dette for at
optimere opladningsmønstre, der passer til
dine forbrugsvaner.

bruger batteristrøm.
Strømsparetilstand: Aktiver denne for at
forlæ nge batteritiden. Strømsparetilstand vil
deaktivere

nogle

enhedsfunktioner

Lager

og
Gå til Indstillinger > Lager for at vise

begræ nse apps.

lageroplysninger. Du kan frigøre lagerplads og
Du kan slå den til manuelt eller væ lge Slå fra

vise mæ ngden af lagerplads, som forskellige

når telefonen er fuldt opladet.

filtyper bruger.

Batterioptimering: Optimer batterilevetiden

 Frigør plads: Din telefon vil scanne

ved at styre baggrundsadfæ rden for apps. Tryk

downloads og sjæ ldent brugte apps.

på Batterioptimering, væ lg de apps, der skal

Væ lg det indhold, du vil slette, og tryk på
FRIGØR for at frigøre plads på telefonen.
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 Lagerstyring:

Lagerstyring

fjerner

synkronisere hver konto manuelt for at få de

sikkerhedskopierede fotos og videoer fra

seneste opdateringer, og du modtager

din enhed, så der kan frigøres lagerplads.

ingen meddelelser om opdateringer.

Konti

Digitalt velbefindende og

 OnePlus konto: Log ind på din OnePlus

foræ ldrekontrol

konto, håndter kontoinformation, og log ud

Skæ rmtid: Viser antal gange skæ rmen er
blevet aktiveret i dag.
Oplåsninger: Viser antal gange, enheden er
blevet låst op i dag.
Meddelelser:
Viser
tidspunkter
for
meddelelser modtaget i dag.

af din konto.
 Tilføj konto: Du kan tilføje e-mailkonti,
Google-konti og mere.
 Synkroniser app-data automatisk: Aktiver
dette for at lade apps opdatere data

Måder at afbryde forbindelsen på:

automatisk. Du sparer på strømmen ved at

 Betjeningspanel:

deaktivere denne indstilling, men du skal

betjeningspanelet
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Administrer
efter

skæ rmtid,

meddelelser modtaget og antal gange åbnet.

opkald og meddelelser. Når neddrosling

Klik på ikonet til højre for appens navn for at

slutter, skifter din telefon tilbage til de

indstille app-timeren. Når den udløber,

sæ dvanlige indstillinger.

afbrydes appen midlertidigt resten af dagen,

 Fokustilstand: Indstil denne til at sæ tte

og et pop-op-vindue vises med teksten "App

forstyrrende apps på pause, når du har brug

er afbrudt midlertidigt, din app-timer er

for at fokusere.

udløbet. Den starter igen i morgen.". Du kan

Reducer afbrydelser:

klikke på "INDSTILLINGER" i pop-op-

 Administrer meddelelser: Deaktiver eller
aktiver appmeddelelser.

vinduet for at slette timeren.
 Neddrosling: Brug Neddrosling til at

 Forstyr ikke: Der henvises til Forstyr ikke
læ gge telefonen fra dig, og undgå
for indstillinger.
afbrydelser, når du sover. Når neddrosling
 Foræ ldrekontrol:
Tilføj
starter,
fjerner
funktionen
gråtoner
indholdsbegræ nsninger, og angiv andre
skæ rmens farve, og forstyr ikke-funktionen
græ nser for at hjæ lpe børn med at
afbalancere deres skæ rmtid.
dæ mper lydene, så du ikke bliver væ kket af
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 OnePlus Switch: Migrer dine data hurtigt

Væ rktøjer

med OnePlus Switch. Der henvises til
 Parallelle apps: Opret en ny kopi af en

"Overfør data til OnePlus 8T" for mere

applikation for at logge ind på forskellige

information.

konti. Der henvises til "Parallelle apps" for

 OnePlus Laboratoriet:

mere information.
Et

 App-lås: Du kan tilføje alle de apps, du

samlingspunkt

for

eksperimentelle

funktioner som f.eks. DC dæ mpning.

ønsker at låse med en adgangskode.
 Hurtigt svar i liggende tilstand

 Planlagt tæ nd/sluk: Angiv tidspunkt for

I liggende tilstand, kan du svare hurtigt, når

tæ nd/sluk.
 Lommetilstand:
berøringer

eller

du modtager en besked i apps som f.eks.
Undgå

utilsigtede

WhatsApp.

fingeraftryksoperationer,

når telefonen befinder sig i lommen.
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 Virtuelt

System

tastatur:

Væ lg

standard-

inputmetode og angiv præ ferencer for
inputmetoden.

Tilgæ ngelighed

 Fysisk tastatur: Efter tilslutning til det
Der henvises til "Tilgæ ngelighed" for mere

fysiske tastatur skal du væ lge, om det

information.

virtuelle tastatur skal vises og angive
tastaturgenveje.

Sprog og input

 Stavekontrol: Aktiver dette for automatisk
Angiv dit systemsprog og din inputmetode.

at kontrollere stavemåder, når du skriver.

 Sprog: Angiv dit systemsprog.

 Autoudfyldtjeneste:

Aktiver

dette

for

 Tryk Tilføj et sprog for at tilføje det.

automatisk at udfylde gemte data, når du

 Tryk på, og træ k det valgte sprog til

søger

på

nettet

eller

indtaster

adgangskoden til din konto eller i andre

toppen af listen for at angive dette sprog
som systemsprog.
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situationer.

Denne

funktion

 Tidszone: Angiv system-tidszone manuelt.

kræ ver

installation af yderligere apps.

 Anvend 24-timers format: Aktiver dette for
at bruge 24-timers format til systemets

Dato og tid

klokkeslæ t, eller deaktiver det for at bruge
Indstil systemets dato og tid.

12-timers format.

 Brug netvæ rksudbyders tid: Aktiver dette

Backup

for at bruge netvæ rksudbyderens tid som
systemtid.

Aktiver dette for at foretage backup til Google

 Dato: Angiv systemdato manuelt.

Drive.

 Tid: Angiv systemtid manuelt.

Nulstillings-indstillinger

 Brug
Aktiver

netvæ rksudbyders
dette,

for

at

tidszone:

I Nulstillings-indstillinger kan du nulstille

anvende

indstillinger, nulstille præ ferencer i apps, og

netvæ rksudbyders tidszone.

slette alle data (nulstilling til fabriksindstillinger).
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 Nulstilling
Bluetooth:

af

Wi-Fi,

Du

kan

netvæ rksindstillinger,

mobildata

og

nulstille

alle

herunder

Du vil ikke miste nogen appdata.
 Slet

Wi-Fi,

alle

data

fabriksindstillinger):

mobildata og Bluetooth.

(nulstilling
Der

henvises

til
til

"Nulstilling til fabriksindstillinger" for mere

 Nulstil app-præ ferencer:

information.

Dette vil nulstille alle præ ferencer for:

OTG-lager

 Deaktiverede apps.
Overfør data via OTG. Deaktiveres automatisk
 Deaktiverede appmeddelelser.

efter 10 minutters inaktivitet.

 Standardapplikationer til handlinger.
 Databegræ nsninger

for

apps

Forbedringsprogram for
i

brugeroplevelse

baggrunden.
 Alle tilladelsesbegræ nsninger.

OnePlus-meddelelser: Aktiver dette for at
modtage officielle nyheder,
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produktinformation, spørgeskemaer samt

Indbyggede app-opdateringer: Aktiver dette,

købsanbefalinger/kuponinformation fra

for at give OnePlus mulighed for at se efter og

OnePlus.

sende dig opdateringer af indbyggede apps,
der sigter mod at forbedre appstabiliteten.

Brugeroplevelsesprogram: Aktiver dette, for
at OnePlus anonymt kan analysere generelle

Flere brugere

statistiske data om, hvordan du bruger din
 Dig (Ejer): Vis den bruger, der er logget på

telefon, for at hjæ lpe os med at forbedre
produktdesign og brugeroplevelse.

nu. Tryk for at æ ndre brugernavn (angives
som standard til telefonens ejer).

Systemstabilitetsprogram: Aktiver dette, for
at give OnePlus anonym adgang til systemets

 Gæ st: Tryk for at skifte til gæ stetilstand, og

logfiler. I tilfæ lde af fejl skal du tillade, at der

begræ ns opkald og visse funktioner. Du kan

indsendes

en

aktivere/deaktivere Aktiver telefonopkald

Logfilerne

vil

fejlrapport
kun

med

blive

logfiler.

brugt

til

ved at trykke på indstillingsikonet til højre for

systemfejlanalyse og stabilitetsforbedringer.

gæ sten.
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 Tilføj bruger: Del enheden med andre ved

 Enhedsnavn:

at oprette flere brugere.

Tryk

for

at

redigere

viser

Android

enhedsnavnet.
 Android

Systemopdateringer

version:

Dette

versionen.
Opdater systemet ved hjæ lp af OTA. Der
henvises

til

"Systemopdateringer"

 Versionsnummer: Dette viser telefonens

for

softwareversion.

yderligere detaljer.
 Model: Dette viser telefonmodellen.

Sluk telefonen

 Juridiske oplysninger: Tryk for at vise

Tryk for at slukke telefonen.

politikken om beskyttelse af personlige
oplysninger, aftalerne osv.

Om telefonen

 Status: Tryk for at vise telefonnummeret,
Vis

grundlæ ggende

telefonoplysninger,

signalet osv.

systemversion og mere via indstillingen Om
telefonen.
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 Bonus:

Tryk

for

at

vise

OxygenOS

bidragydere.

Tips & Support
Tips og support tilbyder tips og Oftest Stillede
Spørgsmål vedrørende brug af enheden.
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Apps

Få mere at vide om de apps, der
ligger på din OnePlus-enhed.
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 Indgående opkald under normal brug: Den

Telefon

grønne knap er til at acceptere opkaldet, og
den røde er til at afvise opkaldet.

Opkald

Opkaldsskæ rm

 Metode 1: Tryk påknappen til det numeriske
tastatur
kontaktens

(telefontasterne),
nummer,

og

indtast
tryk

Når du har accepteret et opkald, er der

på

følgende funktioner i græ nsefladen:

opkaldsknappen for at ringe til nummeret.
 Højtaler: Aktiverer højtalertilstand under et

 Metode 2: Gennemse dine kontakter eller

opkald.

opkaldslog, og tryk på nummeret for at ringe
 Numerisk tastatur: Åbner telefontasterne.

op.

 Sæ t på lydløs: Gør mikrofonen lydløs.

 Besvar eller afvis indgående opkald: Stryg
ned for at afvise et opkald og op for at

 Tilføj opkald: Tilføj flere opkald.

besvare det.
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 Parker: Giver dig mulighed for at besvare et

Opkaldskonti:

nyt opkald ved at parkere det aktuelle

 Anvend SIP-opkald: Aktiver SIP-opkald for
alle opkald eller udelukkende for SIP-opkald.
 Modtag indkommende opkald: Slå til for at
modtag indkommende opkald. Dette vil
forbruge mere batteri.

opkald og derefter genoptage det aktuelle
opkald, når det nye opkald slutter.

Indstillinger

Blokerede telefonnumre: Når denne funktion
Tryk på menu knappen i det øverste højre

er slået til, vil du ikke modtage opkald eller sms

hjørne for at åbne Indstillinger.
Visningsmuligheder:

fra blokerede numre eller fra folk der ringer
Æ ndr

med skjult nummer.

sorteringsræ kkefølgen, navneformat og slå
Voicemails:

mørkt tema til eller fra i baggrunde for

Indstil

voicemailbesked

kontaktpersoner.

vigtig eller andet.

Lyde og vibration: Indstil lyd og vibration.

Tilgæ ngelighed:

Hurtige svar: Besvar et indgående opkald

kompatibilitet for hørehæ mmede.

med en sms.
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Indstil

TTY-tilstand

som

og

Assisteret

opkald:

Anvendes

til

at

Kontakter

aktivere/deaktivere “Assisteret opkald” under
roaming, og “Standard hjemland/region”.

Kontakter har følgende funktioner: Rediger,
slet, søg, importer/eksporter, angiv labels,

Opkalds-ID og spam: Aktiver denne for at
identificere

forretnings-

og

håndter blokerede telefonnumre og andet.

spamnumre,

Tilføj en kontakt

baseret på data leveret af Google.
Steder i næ rheden:

1. Gå til Kontakter

 Personlige søgeresultater: Aktiver denne

2. Tryk på “+”for at oprette en ny kontakt

for at forbedre dine søgeresultater ved at
3. Indtast kontaktoplysninger

inkludere emner fra søgehistorikken.

4. Tryk på “gem” i øverste højre hjørne for at

 Placeringsindstillinger: Aktiver denne for

gemme det

at tillade apps at indsamle og bruge
placeringsindstillinger.
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Håndter kontakter:

Søg i kontakter

 Importer og eksporter kontakter: Importer
Indtast kontaktens nummer/navn i søgefeltet

VCF-filer eksporteret fra andre enheder til

ovenfor.

denne enhed, eller eksporter kontakter fra
denne enhed som VCF-filer.

Indstillinger

*VCF
Tryk på menu knappen i det øverste højre

er

kompatibel

med

almindeligt

mobiltelefonudstyr.

hjørne for at åbne indstillinger.
 Blokerede
Skæ rm:

Æ ndr

sorteringsræ kkefølgen,

telefonnumre:

Når

denne

funktion er slået til, vil du ikke modtage

navneformat og slå mørkt tema til eller fra i

opkald eller sms fra blokerede numre eller

baggrunde for kontaktpersoner.

fra folk der ringer med skjult nummer.

Rediger kontakter: Væ lg standardkonto til
nye kontakter og fonetisk navn.
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Filhåndtering

Flere handlinger:

I Filhåndtering kan du hurtigt åbne og

Søg efter fil: Tryk

administrere en lang ræ kke filer.

der skal hjæ lpe dig med at finde dine filer.

Gå

til

applikationsskuffen,

og

åbn

Lockbox: Foretag et langt tryk på filen, tryk på

applikationen Filhåndtering.

menu knappen øverst til højre, og væ lg Flyt til
Lockbox. Du kan knytte en adgangskode til

Kategorier: Kontrollér filer efter filkategori,

filer i Lockbox.

herunder Dokumenter, Downloads, Nylige,
Billeder, Videoer, Lyd osv.
Lager:

Vis

og

administrer

og indtast de nøgleord,

Meddelelser
mapper

og
Send, modtag og vis meddelelser via appen

dokumenter, der er lagret på din telefon.

Meddelelser.
FileDash: Hurtigt og gratis at dele filer med
enheder i næ rheden.
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3. Hvis du vil svare på en meddelelse, skal du

Send meddelelse

indtaste meddelelsen i tekstfeltet nederst på
1. Åbn applikationen Meddelelser.

skæ rmen og trykke på send-ikonet til højre
for at sende den.

2. Tryk på knappen i nederste højre hjørne.
3. Væ lg modtager.

Meddelelsesindstillinger

4. Indtast SMS-indhold.

Meddelelsesindstillinger

5. Tryk på send-ikonet nederst til højre for at

funktioner,

Meddelelser,

omfatter
Hør

Chat-

lyde

for

udgående meddelelser, Væ lg dit aktuelle

sende en meddelelse.

land, Automatiske eksempelvisninger af

Vis og svar på en meddelelse

links. For Gruppebeskeder, Automatisk
download af MMS, når du roamer, Trådløse

Meddelelser sorteres efter tidspunkt.

nødalarmer og meget mere, skal du trykke på

1. Åbn appen Meddelelser.

menu knappen i øverste højre hjørne og væ lge
Indstillinger – Avanceret.

2. Væ lg den meddelelse, du vil se, på listen.
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 Skift by: Stryg til venstre og højre for at

Vejr

skifte mellem byer.
Leverer

vejrudsigten

og

den

tidlige

 Indstillinger

advarselsfunktion.
Tryk på menu-knappen i det øverste højre

 Tjek vejrudsigten: Åbn app-skuffen, og

hjørne og væ lg Indstillinger.

åbn appen Vejr
 Vejradvarsel: Aktiver denne funktion for
Leverer oplysninger om vejr, temperatur, de

at modtage vejrmeddelelser.

sidste seks dages vejr, de sidste 24 timers
vejr,

vindretning,

 Temperatur: Væ lg temperaturenheden –

kropstemperatur,

Celsius eller Fahrenheit.

luftfugtighed, sigtbarhed, lufttryk og mere.
”, tryk derefter på "+"-

 Vind: Væ lg vindenhed, såsom meter i

knappen, indtast bynavnet for at søge, og

sekundet – m/s, kilometer i timen - m/t,

væ lg den by, der skal tilføjes.

fod i sekundet – ft/s, mil i timen – mph,

 Tilføj by: Tryk på"

sømil i timen – kn.
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 Nedbør: Væ lg nedbørsenhed, millimeter

 Standard lommeregner: Lommeregneren

– mm, tommer – ".
 Synlighed:

Væ lg

leverer

en

grundlæ ggende

beregningsmetode som standard, der kan

synlighedsenhed,

udføre enkel beregning som: plus, minus,

kilometer – km/mil – mi.

gange og divisionsudregninger.
 Lufttryk: Væ lg trykenhed, hektopascal –

 Videnskabelig lommeregner: Tryk på

hPa, millimeter kviksølv – mmHg, tommer

opslags-ikonet i nederste venstre hjørne for

kviksølv – inHg.

at gå i videnskabelig tilstand.

Lommeregner

 Vis historik: Stryg ned for at få vist historik,
og tryk på RYD knappen i det øverste højre

Lommeregner tilbyder almindeligt brugte

hjørne for at rydde den.

lommeregner-funktioner.
Gå

til

applikationsskuffen,

og

åbn

applikationen Lommeregner.
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Indstil optagelsesformatet: Du kan indstille

Optager

optagelsesformatet (aac/wav) ved at væ lge
Optager tilbyder funktioner til optagelse og

indstillingerne

afspilning.

hovedgræ nsefladen.

Gå

til

applikationsskuffen,

og

højre

i

Stryg til venstre for at gå til listen med

 Optag:

optagelsesfiler.
 Afspil optagelse: Tryk på optagelsen for

for at starte

optagelse.

at afspille.

 Sæ t optagelse på pause: Tryk

 Slet optagelse: Tryk læ nge på den

for at

sæ tte en optagelse på pause.
 Indsæ t tags: Tryk

til

 Afspilning og håndtering af optagelse:

åbn

applikationen Optager.

 Start optagelse: Tryk

øverst

optagelse, der skal slettes, og tryk på
sletteknappen.

for at indsæ tte

tags.
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 Del en note: Åbn den note, du vil dele, tryk

Notes Appen

på dele-knappen i øverste højre hjørne,
Med sticky notes kan du tage hurtige noter og

væ lg delingsmetoden, og tryk derefter på

redigere tekst og billeder.

sideprompten for at fuldføre delingen.

 Tilføj note: Tryk på

for at tilføje en note.  Føj påmindelser til dine noter: Åbn noten,

Understøtter tekst, albumbilleder, fotos,

og tryk på menu- ikonet på topbjæ lken for at

lister og elementer på to-do-lister. Giver

indstille dato og klokkeslæ t for påmindelsen.

mulighed for at slette noter,

indstille

påmindelser osv.
 Søg efter noter: Tryk på

, og indtast

de nøgleord, der skal søges efter.
 Slet en note: Tryk læ nge på den note, der
skal slettes, og tryk på ”slet” knappen.
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Kamera
OnePlus 8T kameraet tilbyder kraftfulde fotoog videoegenskaber, herunder portræ t-tilstand,
pro-tilstand,

video

i

slowmotion,

panoramatilstand og mere.

FOTO
I henhold til det viste tal på figuren er der
følgende

funktioner

på

kameraets

hovedgræ nseflade:
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1. Timer: Indstil timer.

9. Google lens: Tryk for at slå Google lens til.

2. Blitz: Tryk på til/fra/auto-blitz.

10. Udløserknap: Tryk én gang for at tage et
foto, og tryk læ nge for at optage video eller

3. Supermakro: Gå tæ ttere på objektet for at

tage flere fotos (serieoptagelse).

tage makrofotos.
4. Aspektforhold:

Tryk

for

at

11. Galleri: Tryk for at vise de seneste

æ ndre

fotos/videoer i Galleri. Tryk læ nge for at

aspektforholdet til 4:3/1:1.

tilgå hurtig deling.
5. Mere: Tryk for at indstille mere.
6. Zoom: Tryk på, eller træ k i ikonet for at
zoome.
7. Filter: Tryk for at angive filteret.
8. Skift

kamera:

Tryk

for

at

skifte

til

forreste/bagerste kamera.
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VIDEO
Gå til kamera-appen, og tryk på VIDEO.
Videogræ nsefladen
tilbyder
følgende
funktioner:
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1. Blitz: Tryk for at slå blitzen til/fra.

7. Filter: Tryk for at angive filteret.

2. Superstabil tilstand: Med OnePlus Nords

8. Skift

avancerede billedstabiliserings-system

kamera:

Tryk

for

at

skifte

til

forreste/bagerste kamera.

kan du optage klarere, mere flydende

9. Video: Tryk for at starte/stoppe videoen.

håndholdte videoer uden at skulle slæ be
10. Galleri: Tryk for at vise de seneste fotos i

rundt på ekstra udstyr.

Galleri. Tryk læ nge for at tilgå hurtig deling.
3. Video-natmiljø: Tryk for at slå videonatmiljø til/fra.

Valg af model

4. Video-portræ t: Tryk for at slå video-portræ t

Skub op for at åbne kameraets græ nseflade

til/fra.

for valg af kameratilstand, eller skub til venstre

5. Mere: Tryk for at indstille mere.

og højre for at skifte mellem forskellige
tilstande.

6. Zoom: Tryk på, eller træ k i ikonet for at

 Video: Videooptagelsesfunktion.

zoome.

83

 Foto: Simpel fotograferingsfunktion.

 Panorama: Giver dig mulighed for at tage
billeder med et bredt billedformat.

 Portræ t: Fotofunktion (med dybdevirkning)
professionelle

 Slowmotion: Optager videoer med en høj

lyssæ tningseffekt til portræ tter gør det nemt

billedhastighed. Når disse afspilles ved

at tage portræ tfotos.

normal billedhastighed, er bevæ gelserne

til

portræ tter.

 Natmiljø:

Den

Velegnet

til

at

langsommere.

optage

natmiljøscener.

Galleri

 Pro: Fototilstand med flere professionelle
Alle billeder og videoer gemmes som standard

indstillinger.

i appen Galleri, hvilket omfatter album, nyligt
 Intervalfotografering:

Optager

videoer

slettede fotos og fotoredigeringsfunktioner.

med en høj billed

 Fotos: Fotos og videoer vises i en

hastighed. Når videoen afspilles, ser den ud

tidslinjevisning.

til at bevæ ge sig hurtigere.

84

 Samlinger: Dette omfatter ofte anvendte

Ur

album, nyligt slettede album og andre album.
Tryk på album for at vise specifikke fotos.
 Udforsk:

Dette

inkluderer

Inkluderer væ kkeur, verdens-ur, timer og
stopur.

Smart

kategoriserings-funktion og historiefunktion.

Alarm

Smart kategorisering vil kategorisere fotos
efter ”personer”, ”steder” og ”genstande”

 Tilføj væ kkeur: Tryk på knappen "+"

samt andre standarder. Historiefunktionen

nedenfor for at tilføje og indstille en ny alarm.

vil automatisk oprette personlige videoer

 Tidspunkt for væ kkeur: Træ k i prikken på

baseret på bestemte fotos.

skiven for at indstille timerne. Træ k i den
igen for at indstille minutter. Tryk på AM/PM
for at indstille tidsperioden.
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 Tryk på tastaturikonet i midten til venstre for

 Slet alarm: Tryk læ nge på den note, der skal
slettes, og tryk på ”slet” knappen.

at skifte til det numeriske tastatur, så du kan
angive klokkeslæ ttet.

Verdens-ur

 Gentagelse: Du kan væ lge mandag til
søndag. Du kan væ lge mandag til søndag.

 Tilføj region: Tryk på globusikonet nederst

Tryk på den nedadvendte pil til højre, for at

på skæ rmen for at kontrollere og væ lge

tilføje en kalender for tilpasset valg.

byerne på listen.

 Væ kkeurets ringetone: Væ lg væ kkeurets

 Sammenligning af klokkeslæ t: Træ k i

ringetoner fra systemets ringetoner eller det

prikken på skiven for at se klokkeslæ ttet i

lokale lager, eller deaktiver ringetonen.

den by, du har tilføjet.

 Vibrer: Når væ kkeuret ringer, vibrerer

 Vejr: Vejret vil blive vist når du trykker på

telefonen samtidig.

byens navn.

 Etiket: Der vises en alarmnote på skæ rmen,
når uret ringer.
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Timer

Stopur

 Tilføj timer: Når du har indtastet minutter

Start: Tryk på

og sekunder, skal du trykke på startknappen

for at starte timeren.

Pause: Tryk på

for at starte nedtæ llingen.

for at afbryde timeren

midlertidigt.

*Når du har startet en nedtæ lling, kan du
Marker: Tryk på

væ lge knappen nederst til højre for at tilføje
endnu en nedtæ lling.
 Slet nedtæ lling: Tryk

Del: Tryk på

for at dele timeren.

for at slette en

Zen Mode

specifik nedtæ llingstid.
 Pause: Tryk

for at markere.

Zen Mode giver dig mulighed for at læ gge

for at afbryde en nedtæ lling

midlertidigt.

telefonen fra dig og nyde livet på egen hånd,
eller med andre du synes om. Når den er

 Etiket: Tryk “Tilføj label” for at indtaste hvad

startet,

du ønsker at omdøbe det til.
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kan

den

ikke

annulleres,

og

indkommende

meddelelser

dæ mpes

standardvarighed,

midlertidigt. Applikationer undtagen kameraet

daglig

påmindelse,

meddelelse og mere.

vil væ re låst, men du kan stadig modtage

 Group-Zen: Du kan oprette et rum og dele

telefonopkald og bruge nødopkaldet.

det med venner via SNS. Det er ikke

 Aktivering af Zen Mode

begræ nset til OnePlus.

1. Træ k meddelelsespanelet ned > tryk på Zen

OnePlus Switch

Mode
2. I

Zen

Mode

>tryk

på tiden>

OnePlus Switch giver dig mulighed for hurtigt

angiv

at migrere alle dine kontakter, opkaldslogs,

varighed >Stryg til venstre eller højre for at

tekstbeskeder, billeder, lyd, videoer, notes,

skifte mellem flere forskellige temaer > tryk

apps, downloads, dokumenter og andre data

på knappen nedenfor for at begynde.

fra din tidligere telefon til din nye telefon.
 Indstil Zen Mode: Gå ind i Zen Mode > tryk

OnePlus Switch tilbyder også lokal backup og

på profil-ikonet i øverste højre hjørne og tryk
derefter

på

indstillings-ikonet.

gendannelse.

Angiv
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Brug OnePlus Switch til migration gendannelse.

Du

kan

også

kopiere

sikkerhedskopien til computeren og overføre

af dine data

den til en anden telefon for gendannelse.

Brug OnePlus Switch til hurtigt at migrere data

 Backup af data

fra en æ ldre telefon til din nye OnePlus-telefon.

1. Åbn OnePlus Switch-appen

Der henvises til "Overfør data til OnePlus 8T"

2. Væ lg Sikkerhedskopier og gendan > Ny

for yderligere detaljer.

Backup

Brug OnePlus Switch til lokal 3. Væ lg de data, du vil sikkerhedskopiere
sikkerhedskopiering

og 4. Tryk på SIKKERHEDSKOPIÉR NU for at
starte sikkerhedskopien

gendannelse

 Gendannelsesdata

Brug funktionen "Sikkerhedskopier og gendan"

1. Åbn OnePlus Switch-appen.

til at oprette en sikkerhedskopi til efterfølgende
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2. Væ lg

Sikkerhedskopier

og

Chrome

gendan >Gendan sikkerhedskopi.
Gennemse internettet med Chrome, og tag

3. Væ lg de data, der skal gendannes.

dine
4. Tryk på GENDAN NU og vent indtil

åbne

faner,

bogmæ rker

og

adresselinjedata med fra din computer til din

gendannelsesprocessen er fuldført.

mobile enhed.

Google Apps

Gmail

Få glæ de af apps, der er drevet af Google.

Send

Besøg Google.com for at få mere at vide.

webbaserede e-mail-service.

Google

Maps

Find online-indhold med væ rktøjer, der læ rer,

Få rutevejledning og anden placeringsbaseret

hvad du er interesseret i. Slå dit personlige

information.

feed til for at modtage tilpasset indhold.

placeringstjenester for at bruge Google Maps.
90

og

modtag

Du

e-mail

med

skal

Googles

aktivere

YouTube

Fotos

Se og upload videoer fra din enhed.

Gem og sikkerhedskopier dine fotos og
videoer automatisk til din Google-konto med

Drev

Google Fotos.

Åbn, se og del filer, der er gemt på din Google

Google One

Drev sky-konto.
Alle dine fotos, kontakter, beskeder m.m.

Duo

sikkerhedskopieres automatisk med Google
One. Tillader dig at oprette forbindelse til

En videoopkalds-app, der giver dig mulighed

Google-eksperter via chat, opkald eller e-mail

for at oprette forbindelse til de mennesker, der

for at få hjæ lp til alle Google-produkter og -

betyder mest.

tjenester. Nyd ekstra fordele som Google Playkredit og rabatter på Google-produkter.
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YouTube Musik

Assistant

En ny musik-app fra Google, som giver dig

Google Assistant er en kunstig intelligens-

mulighed for nemt at finde de sange og videoer

assistent. Der henvises til Google Assistant for

du leder efter, og lader dig opleve ny musik.

flere detaljer.

Filer

Play Butik

Filer er en filhåndteringsapp til gennemsyn og

Play Butik er en online applikations-butik, og

overførsel af filer.

du kan installere alle de apps du behøver her.

Kalender
Google Kalender er en app til tidsstyring og
aftaler.
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Avanceret

Få flere avancerede tips til din
telefon
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3. Vis hurtige spil i Game Space: Hurtige

Spiltilstand

spil er spil du ikke behøver downloade, og
OxygenOS

tilbyder

"Spiltilstand"

for

at

de vil blive vist i Game Space når dette er

forhindre dig i at blive forstyrret, når du spiller.

aktiveret.

Du kan konfigurere dette i Game Space Appen.
1. Skjul Game Space: Når dette er aktiveret,

4. Sådan får du vist meddelelser: Væ lg
visningstilstand

for

meddelelser

når

vises Game Space ikke på startskæ rmen

spiltilstand er slået til. Der er tre tilstande:

og i app-skuffen, men du kan stadig få

Tip, Kun tekst og blokering.

adgang til dem under Indstillinger >

5. Meddelelser

Funktioner.

for

tredjepartsopkald:

Stemme- eller videoopkald fra apps på

2. Vis kun spil-ikoner i Game Space:

sociale medier vises som meddelelser.

Aktiver denne for at skjule spil-ikoner på

6. Deaktiver automatisk lysstyrke: Slå

skrivebordet og i appskuffen.

automatisk lysstyrkekontrol fra midlertidigt
i spiltilstand.
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7. Grafik-optimering:

Grafik-optimering:

for at optimere spilpræ station og lade

Forbedrer skyggedetaljer og forbedrer den

spillerne fokusere på spil.

samlede spilgrafik

Forstyr ikke
8. Haptisk feedback forbedring: Giv bedre
haptisk feedback til understøttede spil.

Når du ikke ønsker at blive forstyrret af en
meddelelse, skal du aktivere Forstyr ikke

9. Intelligent netvæ rkshåndtering: I tilfæ lde

tilstand. Telefonen vil ikke ringe eller vibrere,

af netvæ rksforsinkelse skiftes automatisk

når den modtager en meddelelse, undtagen for

til et bedre netvæ rk, som muligvis kan

alarmer og indstillinger.

forbruge mobildata.

Rul hen til meddelelseslinjen, og tryk for at

10. Fnatic tilstand: En avanceret spiltilstand

aktivere "Forstyr ikke "-funktionen.

for professionelle gamere. Denne tilstand
blokerer for alle meddelelser og opkald, og

Se Forstyr ikke for indstillinger.

begræ nser strengt baggrunds- processer
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3. Væ lg den enhed, der skal projiceres, og vent

Skæ rm streaming

på, at telefonens skæ rm projiceres til
Inden du bruger Miracast-funktionen, skal du

visningsenheden

sørge for, at dit TV, din projektor, din skæ rm og

Planlagt tæ nd/sluk

andre visningsenheder er kompatible med
Miracast-funktionen, og at enhedens funktion

Af hensyn til brugervenligheden er den

er slået til.

tidsindstillede tæ nd/sluk- funktion indbygget.

Vejledning:
1. Gå til

Du kan gå til Indstillinger > Funktioner >
Indstillinger

>

Bluetooth

Planlagt tæ nd/sluk for at indstille denne

og

funktion

enhedstilslutning > Skæ rmstreaming

App-fastgørelse

2. Tryk på menu knappen i det øverste højre
hjørne og væ lg Aktiver trådløs skæ rm

App-fastgørelse tillader dig at beholde den
nuvæ rende app i visning, indtil du frigiver den.
Når en app er fastgjort, kan den fastgjorte app
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åbne andre apps og personlige oplysninger

understøtter de parallelle apps. Tryk på

kan væ re tilgæ ngelige.

applikationen for at åbne parallelle apps.

Sådan anvender du funktionen:

Integreret billede

1. Slå app-fastgørelse til
Du kan gå til Indstillinger > Apps og

2. Åbn oversigt

meddelelser

3. Tryk på app-ikonet i toppen af skæ rmen, og

>

Sæ rlig

appadgang

>

Integreret billede for at vise og konfigurere

tryk derefter på fastgør.

understøttede apps. Når du åbner den angivne
applikation i integreret billede-tilstand, opretter

Parallelle apps

appen et integreret billede-vindue, når du
Opret en ny kopi af en applikation for at logge

åbner eller forlader applikationen (så du kan

ind på forskellige konti.

fortsæ tte med at se videoen), som vises oven

Gå til Indstillinger > Funktioner > Parallelle

over de andre apps, du bruger i øjeblikket.

Apps. Listen viser dig de applikationer, der

*Denne funktion skal væ re understøttet af
selve applikationen.
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er oprettet automatisk af din telefon. Indtast

FileDash

derefter URL'en, der leveres af OnePlusDenne

funktion

understøtter

filoverførsler

enheden i browseren for at vise filen i

mellem telefoner uden et netvæ rk, som du kan

browseren. Du behøver kun at gemme eller

bruge til at overføre filer til en anden OnePlus-

downloade den. Du kan også scanne QR-

telefon eller en ikke-OnePlus-telefon. Tryk på

koden i OnePlus-telefonen for at oprette

"FileDash" i den nederste fane i Filhåndtering,

forbindelse og påbegynde filoverførslen.

væ lg den fil, du vil sende, og vent på at en
anden mobiltelefon tilslutter.

Skjult område

1. Hvis den modtagende part også er en

1. Stryg fra et område på skæ rmen i app-

OnePlus-telefon, skal du lade modtageren

skuffen for at tilgå skjult område

væ lge MODTAG i FileDash og derefter

2. Stryg til højre i app-skuffen for at tilgå skjult

følge instruktionerne.

område

2. Hvis modtageren ikke er en OnePlustelefon, kan du finde det Wi-Fi-hotspot, der
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Genstart,

opdatering,

sikkerhedskopiering,
gendannelse

Læ r at opgradere og nulstille din
OnePlus-enhed
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Genstart eller tvunget genstart

Systemopdateringer

De fleste problemer kan løses ved at genstarte

1. Gå

din enhed på de to følgende måder:

til

Indstillinger

Systemopdateringer.
systemet

1. I tæ ndt tilstand trykker du på tæ nd/sluk-

i

gang

med

>

System

Herefter
at

tjekke

>
går
for

opdateringer.

knappen og holder den nede, hvorefter du
trykker på "Genstart" for at genstarte

2. Følg anvisningerne for at downloade og

enheden.

opdatere.

2. I tæ ndt tilstand skal du trykke på tæ nd/sluk-

* Hvis dit system er opdateret, vises der ikke

knappen og lydstyrkeknappen og holde dem

nogen anvisninger.

nede i 10 sekunder. Så lukker telefonen ned,
og du kan trykke på tæ nd/sluk-knappen for
at starte enheden igen.
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Sikkerhedskopiering og

Brug

Google

Drev

gendannelse

sikkerhedskopiering

Opret en sikkerhedskopi eller gendannelse,

gendannelse

til
og

når det er nødvendigt.

Opret sikkerhedskopi

Sikkerhedskopiér og gendan via
1. Gå til Indstillinger > Konti, log ind på din

OnePlus Switch

Google-konto,

og

aktiver

Kontosynkronisering.

Der henvises til "OnePlus Switch" for mere
information.

2. Vent

på,

at

systemet

fuldfører

synkroniseringen automatisk.
3. Brug

Wi-Fi-netvæ rket

sikkerhedskopiere
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din

til
enhed,

at
da

datamæ ngden kan væ re for omfattende til

Nulstilling til fabriksindstillinger

at kunne sikkerhedskopieres ved hjæ lp af
mobildata.

Bemæ rk:
1. Ved nulstilling til fabriksindstillinger slettes

Gendan sikkerhedskopi

alle app-data, kontakter, SMS-meddelelser
Efter en nulstilling til fabriksindstillinger, eller

osv. Sikkerhedskopier vigtige data, inden du

når du skifter til en ny enhed, skal du logge på

nulstiller til fabriksindstillinger.

din Google-konto på enheden og aktivere

2. Hvis "Slet internt lager" er aktiveret, skal du

kontosynkronisering for at gendanne dataene

sikre dig, at alle vigtige filer, såsom fotos og

på telefonen.

dokumenter på telefonen og den lokale
backup, først er blevet kopieret til en anden
enhed.
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Betjeningsvejledning:
1. Indstillinger

>

System

>

Nulstil

indstillinger > Slet alle data (nulstilling til
fabriksindstillinger)
2. Tryk på SLET ALLE DATA
3. Indtast adgangskode. (Hvis adgangskode
er aktiveret)
4. Vent på, at nulstilling til fabriksindstillinger er
gennemført.
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Tilgæ ngelighed

Få mere at vide om sæ rlige
funktioner, der gør det nemmere
for folk med fysiske handicap at
bruge enheden.
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Du kan ikke zoome ind på tastaturet eller

Forstørrelse

navigationslinjen.
Gå

til

Indstillinger

>

System

>

Tæ nd/sluk-knap afslutter opkald

Tilgæ ngelighed > Forstørrelse > Genvej til
forstørrelse. Når denne er aktiveret, kan du

Gå

bruge genvejen til at starte forstørrelse.

til

Indstillinger

>

System

>

Tilgæ ngelighed, og aktiver "Tæ nd/sluk-knap

 Træ k to fingre for at flytte rundt påskæ rmen.

kan afslutte opkald". Dette giver dig mulighed

 Knib med to fingre for at justere zoom.

for at afslutte et opkald ved blot at trykke på
tæ nd/sluk-knappen.

Hvis du vil zoome ind midlertidigt, skal du
trykke på og holde et vilkårligt sted på

Farveinversion

skæ rmen og derefter træ kke fingeren for at
Gå til Indstillinger > System >

bevæ ge dig rundt på skæ rmen. Løft fingeren

Tilgæ ngelighed og aktiver

for at afbryde forstørrelse.

"farvekorrektionstilstand" for at vende
Bemæ rk:

visningsfarverne om.
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Farvekorrektion
 Deuteranomali: rød-grøn
 Protanomali: rød-grøn
 Tritanomali: blå-gul

Tekst med stor kontrast
Gå

til

Indstillinger

>

system

>

Tilgæ ngelighed > Tekst med stor kontrast.
Aktiver denne funktion for at øge kontrasten i
baggrunden.
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Sikkerhedsoplysninger

Vis sikkerhedsoplysninger for din
enhed.
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gæ ldende lovgivning, stilles der ikke nogen

Juridisk meddelelse

garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende,
i forbindelse med nøjagtigheden af dette

Erklæ ring

dokument. I det omfang loven tillader det, kan
Uden

forudgående

fra

OnePlus eller vores licensgivere under ingen

overførsel,

omstæ ndigheder holdes ansvarlig for tab af

distribution eller lagring af indholdet i dette

data eller for sæ rlige, hæ ndelige, følgeskader

dokument i nogen form forbudt. OnePlus

eller indirekte skader, der er opstået.

OnePlus

er

skriftlig

reproduktion,

tilladelse

arbejder med en politik om løbende udvikling.

Tilgæ ngeligheden

Derfor forbeholder OnePlus sig ret til at

af

produkter,

programsoftware og tilbehør kan variere. For

foretage æ ndringer eller forbedringer af de

detaljerede

produkter, der er beskrevet i dette dokument

oplysninger

henvises

til

en

autoriseret OnePlus-distributør. Denne enhed

uden forudgående varsel. Oplysningerne i

kan

dette dokument stilles til rådighed "som det er

indeholde

produkter,

teknologi

eller

software der er underlagt eksportlove og

og forefindes". Medmindre det er kræ vet af
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Varemæ rker og tilladelser

Fremstillet under licens fra Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Atmos,
og
Double-D
symbolet
er
varemæ rker
tilhørende
Dolby
Laboratories.

ONEPLUS og

er et varemæ rke eller

Andre næ vnte varemæ rker, produkt-, service,

registreret varemæ rke, tilhørende OnePlus

og firmanavne er tilhørende deres respektive

Technology

(Shenzhen)

ejere.

rettigheder

forbeholdes.

bestemmelser. Afledning i strid med loven er
forbudt.

Co.,

Ltd.

AndroidTM er

Alle
et

Politik

varemæ rke tilhørende Google Inc. LTE er et
varemæ rke tilhørende ETSI. Bluetooth® ordet,

om

beskyttelse

af

personlige oplysninger

mæ rket, og logoer er registrerede varemæ rker
tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

OnePlus arbejder konstant på at beskytte dine
personlige oplysninger. Du kan læ se mere om,

N-mæ rket er et varemæ rke eller et
registreret

varemæ rke

hvordan

tilhørende

vi

beskytter

dine

personlige

oplysninger, i vores "Politik om beskyttelse af

NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.
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personlige oplysninger" i opsæ tningsguiden,

Forholdsregler ved brug af

når du tæ nder for telefonen for første gang. Du

enheden

kan også se vores "Politik om beskyttelse af
personlige oplysninger" via følgende trin:

Læ s

Indstillinger > Om telefonen > Juridiske

alle

sikkerheds-

og

sundhedsoplysningerne grundigt, inden du

oplysninger > Politik om beskyttelse af

bruger din enhed, så du sikrer dig, at den

personlige oplysninger.

fungerer sikkert og korrekt.

Lovgivningsmæ ssige

Generelle

oplysninger

sikkerhedsoplysninger

Lovgivningsmæ ssige oplysninger kan findes
Undladelse af at følge disse retningslinjer kan

på din enhed ved at gå til 'Om telefon', der

forårsage skade på enheden, ejendom, dig

findes i menuen 'Indstillinger'.

selv eller andre.
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Tæ nd ikke enheden, hvor det er forbudt, eller

Anbring

ikke

telefonen,

batteriet

eller

hvis brugen kan medføre forstyrrelser eller fare. opladeren i en mikrobølgeovn eller andet
Brug

ikke

enheden

på

højspæ ndingsudstyr.

benzintanke,

eller kemikalier.
at

kan

forårsage

skader på kredsløb, brand, eller andre skader.

servicestationer, eller i næ rheden af bræ ndstof

Undlad

Det

Alle trådløse enheder, herunder mobiltelefoner,

opbevare

eller

kan væ re modtagelige for interferens, og de

transportere

kan også forårsage interferens. Hold dig nøje

mobiltelefonen eller tilbehør i næ rheden af

opdateret med alle love og regler, når du

væ sker eller brandbare gasser.

bruger din mobiltelefon, isæ r på fly, hospitaler
Placer

ikke

telefonen

i

næ rheden

af

eller medicinske institutioner.

magnetkort eller andre magnetiske genstande,
Brug kun mæ rkevaretilbehør og batterier, som

da oplysninger, der er gemt på disketter,

er godkendt af OnePlus. Tilbehør, der ikke er

hukommelseskort og kreditkort, kan blive

godkendt af OnePlus, kan skade telefonen

beskadiget af magnetisk stråling.

eller væ re i strid med lokale bestemmelser for
radioenheder. OnePlus påtager sig ikke noget
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ansvar for ulykker eller problemer forårsaget af

Hold metalgenstande på afstand af telefonens

brug af tilbehør, som ikke er godkendt af

modtager. Små metalgenstande kan tiltræ kkes

OnePlus.

af enheden, hvilket kan medføre personskade
eller beskadigelse af enheden.

Enheden er designet til at væ re vandafvisende
under visse forhold, men OnePlus vil ikke

• Hold en afstand på mindst 15 cm mellem en

anbefale

trådløs enhed og et elektronisk implantat

overdreven

nedsæ nkning.

Ved

væ skeskader bortfalder garantien.

(pacemaker, insulinpumper, neurostimulatorer
osv.).

Ved tilslutning til andre enheder, skal du følge
de sikkerheds- retningslinjer, der er beskrevet

• Hold enheden væk fra gravide kvinders

i denne vejledning. Forsøg ikke at tilslutte din

mave.

enhed med inkompatible produkter.

• Hold enheden væk fra unges nedre del af

Benyt ikke telefonen, hvis antennen er

maven.

beskadiget. Dette kan forårsage personskade.

• Børn og unge bør kun anvende telefonen
indenfor rimelighedens græ nser. Undgå
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kommunikation om natten, og begræ ns

Batterisikkerhed

antallet og varigheden af opkald.
Forsøg ikke på at reparere, adskille eller

Tilslut kun strømkilder med USB 2.0 eller

modificere

derover.

batteriet.

Det

kan

medføre

eksplosion at udskifte batteriet med en forkert
• For at reducere eksponeringen for stråling,

type. Din telefon må kun bruge OnePlus-

skal du bruge mobiltelefonens næ rhed til

godkendte

mobilmasten eller anvende tilbehør (håndfri kit

tredjepartsprodukter

osv.) eller bruge højttaleren, hvis det er

batterilæ kage, overophedning eller brand.

batterier.

Brug
kan

af

forårsage

hensigtsmæ ssigt; brug enheden under gode
modtagelsesforhold
viser

et

(når
fuldt

Undlad at anbringe eller bruge batteriet i

signalindikatoren
signal

på

næ rheden af brande, varmeapparater, direkte
sollys eller andre varmekilder. Langvarig

signalmodtagelseslinjen). Dette kan reducere

udsæ ttelse

mæ ngden af modtagen stråling. Prioriter

for

varme

kan

forårsage

batterilæ kage, eksplosion eller brand.

brugen af data, SMS- og MMS-beskeder i
stedet for opkald.
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Undlad at læ gge pres på eller at gennembore

Batteriet

må

ikke

bortskaffes

som

batteriet med hårde genstande. Beskadigelse

husholdningsaffald. Henhold dig til lokale

af batteriet kan forårsage batterilæ kage,

regler for dette.

overophedning eller brand.

Opladningssikkerhed
Hvis du oplever nogen form for batteriabnormiteter

såsom

høje

temperaturer,

Opladeren er kun beregnet til indendørsbrug.

misfarvning, deformering eller læ kage, skal du

Undlad at oplade batteriet under følgende

øjeblikkeligt stoppe med at bruge enheden og

betingelser: i direkte sollys, ved temperaturer

kontakte kundeservice.

under 5°C; i områder med fugt, støv eller

Alle batterier har en begræ nset levetid, og vil

kraftige vibrationer; i områder tæ t på et TV, en

begynde at tabe kapacitet efter flere hundrede

radio eller andre elektriske apparater.

opladninger/afladninger.

Opladeren skal installeres tæ t på udstyret og
væ re let tilgæ ngelig.
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Den maksimale omgivelsestemperatur ved

• Brug ikke usikre stik eller stikkontakter.

opladning af udstyret er ifølge producentens

• Brug ikke en kortslutningsoplader.

erklæ ring 35°C.
•Tilslut

• Beskidte stikkontakter kan medføre dårlig

ikke

din

enhed

i

en

højspæ ndingsstrømforsyning, da batteriet kan

kontakt med opladeren, og din telefon vil

blive beskadiget.

muligvis ikke kunne oplade korrekt.
• Undlad at adskille eller modificere opladeren,

• Brug venligst kun den officielle OnePlus

da det kan medføre personskader, elektrisk

oplader. Brug af uautoriserede opladere kan

stød eller brand.

væ re farligt og medføre bortfald af garantien.
• Rør ikke ved opladeren, kablet eller

• Sørg for kun at bruge stikkontakter med
korrekt

spæ nding

(se

etiketten

stikkontakten med våde hæ nder, da dette kan

på

ladeklodsen). Brug af forkert spæ nding kan
beskadige telefonen og/eller batteriet og
medføre personskade.
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forårsage elektrisk stød.

• Undgå at placere tunge genstande på

Kørselssikkerhed

strømkablet eller at forsøge at modificere
kablerne.

• Brug ikke enheden, og sikkerhed skal

• Husk at holde fast i opladeren, mens den

prioriteres, når du fører et køretøj. Sørg for at
overholde regler i det område eller land, hvor

tages ud af stikket.

du kører.
• Træk ikke i selve kablet, da dette kan

• Placer ikke telefonen eller tilbehøret i

medføre skader og forårsage elektrisk stød

næ rheden af sikkerheds-airbags.

eller brand.

• Kompas- og GPS-oplysninger bruges kun til

• Før rengøring af enheden skal du tage stikket

referenceformål.

ud af stikkontakten.

• Hvis du ikke vil videregive din placering, skal

• Træk opladeren ud af stikkontakten og

du sørge for ikke at bruge programmer, der kan

enheden, når den ikke er i brug.

registrere din placering.
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enhed. Hvis du har følgende symptomer:

Sundhedsoplysninger

hovedpine, svimmelhed, krampe, øjen- eller
• Undgå eventuelle høreskader

muskelkramper,

ved ikke at lytte ved høj lydstyrke i

ufrivillige kropsbevæ gelser, skal du straks

læ ngere tidsrum.

stoppe brug af enheden og søge læ gehjæ lp.

bevidsthedstab,

eller

Undgå at bruge enheden i læ ngere tid og hold

• Skade på skærmen eller batteriet kan

passende afstand fra øjnene.

medføre væ skelæ kage. Hvis denne væ ske
kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj, skal

Erklæ ring om lasersikkerhed

du straks skylle øjnene (undgå at gnide) eller
vaske huden grundigt med vand og søge

I fald dette produkt understøtter funktionen til

læ gehjæ lp.

laser-autofokus, skal der sørges for korrekt

• Nogle mennesker kan blive svimle eller

brug af dette produkt ved at læ se denne
brugervejledning grundigt igennem og bevare

opleve sundhedsproblemer i forbindelse med

den til fremtidig brug. Hvis enheden skulle

blinkende lys. Hvis du er i en risikogruppe, bør

kræ ve vedligeholdelse, bedes du kontakte et

du konsultere din læ ge før brug af denne
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godkendt servicecenter. Brug af kontroller,

Du kan se vores "Oplysninger om

justeringer eller udførelse af andre procedurer

godkendelsesinfo" via følgende trin:

end dem, der er angivet heri, kan medføre

Indstillinger >Om telefon> Godkendelsesinfo

farlig strålingseksponering. For at forhindre

Overholdelse af EU-regulativ

direkte eksponering for laserstråler må du ikke
forsøge at åbne kabinettet eller komme i

CE - erklæ ring

direkte kontakt med laseren.

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
KLASSE 1 LASER PRODUKT

erklæ rer hermed, at radioudstyrstypen
smartphone er i overensstemmelse med
Direktiv 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-

Oplysninger om

overensstemmelseserklæ ringen (DoC) findes

godkendelsesinfo (Hvis

på følgende internetadresse:
https://www.oneplus.com/support/manuals.

understøttet):
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Bemæ rk: Overhold de gæ ldende nationale og

RF-eksponering, skal der benyttes tilbehør,

lokale regler, hvor produktet skal anvendes.

der opretholder en 5 mm afstand mellem din

Denne enhed kan væ re underlagt restriktioner

krop og telefonens bagside. Brug af bæ lteclips,

i nogle eller alle medlemsstater af Den

hylstre og lignende udstyr må ikke indeholde

Europæ iske Union (EU).

metalliske komponenter i deres samling.
Brugen af tilbehør, der ikke opfylder disse krav

RF strålingsinformation (SAR)

kan ikke opfylde kravene til RF-eksponering,

• SAR-græ nsen i Europa er 2,0W/kg. Den

og bør undgås.

højeste

• Etuier med metaldele kan ændre enhedens

SAR-væ rdi

for

denne

enhed

overholder denne grænse. Og se venligst “Kort

RF-ydeevne,

for højeste SAR-værdi” for at finde den højeste

retningslinjerne for RF-eksponering, på en

SAR-væ rdi.

måde, som ikke er testet eller certificeret, og

• Denne enhed er blevet testet til typisk

brug af sådant tilbehør bør undgås.

betjening, hvor telefonens bagside holdes 5

Conformément à la règlementation française,

mm fra kroppen. For at overholde kravene for

nous sommes obligés d'inclure les
119

herunder

overholdelse

af

recommandations suivantes concernant les

Begræ nsninger

mesures de précaution : vous pouvez limiter

på

5

GHz-

båndet

votre exposition à l'énergie de
radiofréquences

Enheden er kun begræ nset til indendørs brug,
(a) en utilisant votre appareil mobile dans des

når den opererer i frekvensområdet 5150 til

zones de bonne couverture réseau, ou

5350 MHz i følgende lande:

(b) a l'aide d'un kit mains libres pour maintenir
votre appareil mobile éloigné de votre visage
et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est
conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur

Frekvensbånd og strøm

appareil mobile de leur abdomen. Il est
également recommandé aux adolescents

(a) Frekvensbånd til radioudstyr:

d'éloigner leurs appareils mobiles du bas
ventre.
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Nogle bånd er muligvis ikke tilgæ ngelige i alle

Korrekt bortskaffelse af dette

lande eller alle områder. Kontakt den lokale

produkt

mobiloperatør for yderligere detaljer.
(b) Maksimal radiofrekvensstrøm, der sendes

Symbolet

på

skraldespanden på dit produkt,

frekvensbånd

til

radioudstyr:

Den

med

krydset

over

maksimale effekt for alle bånd er mindre end

batteri,

den højeste græ nsevæ rdi angivet i tilhørende

emballage angiver, at produktet og

harmoniserede

dets elektroniske tilbehør ikke må

standard.

"Hurtigstartsguiden"

for

Se
at

venligst
finde

bortskaffes

frekvensbåndene og sendeeffekten.

brugsanvisning

sammen

med

eller

andet

husholdningsaffald. For at genbruge din enhed
sikkert

skal

du

indsamlingssystemet

bruge
eller

retur-

kontakte

forhandleren, hvor enheden blev købt.
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og

RoHS Overensstemmelse

ERP overensstemmelse

Dette produkt er i overensstemmelse med

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Erklæ rer hermed, at dets produkter er i
overensstemmelse
med
direktivet
om
energirelaterede produkter (ErP) 2009/125/EC.
For mere information, besøg venligst:
https://www.oneplus.com/support/manuals

Direktiv 2011/65/EU og dets æ ndringer om
begræ nsning af brugen af visse farlige stoffer i
elektrisk og elektronisk udstyr.
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Mæ rke

ONEPLUS

Producentens navn

Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd
Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City,
Guangdong Province, 516005, P. R. China
WC065A31JH/WC065A41JH
100-240 V
50/ 60 Hz

Producentens adresse
Model-ID
Indgangsspæ nding
AC indgangsfrekvens

5,0 V DC / 10,0 V DC
Udgangsspæ nding

Nuvæ rende udgangsspæ nding

Udgangseffekt
Gennemsnitlig aktiv effektivitet
Effektivitet ved lav belastning
(10%)
Strømforbrug ved ingen belastning

PDO: 5,0 V DC / 9,0 V DC / 12,0 V DC / 15,0 V DC / 20,0 V DC
PPS: 3,3-16,0 V DC
3,0 A / 6,5 A
PDO: 3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 2,25 A
PPS: 3,0 A
15,0 W / 65,0 W
PDO: 15,0 W / 27,0 W / 36,0 W / 45,0 W / 45,0 W
PPS : 9,9--45,0 W
84,88%
/
0,054 W
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unauthorized modifications or changes to this

FCC Regulatory Conformance

equipment. Such modifications or changes
could void the user's authority to operate the

FCC Statement

equipment.
This device complies with part 15 of the FCC

NOTE: This equipment has been tested and

rules. Operation is subject to the following two

found to comply with the limits for a Class B

conditions:

digital device, pursuant to part 15 of the FCC

(1) This device may not cause harmful

Rules. These limits are designed to provide

interference; and

reasonable protection against harmful to part
interference in a residential installation. This

(2) This device must accept any interference

equipment generates uses and can radiate

received, including interference that may

radio frequency energy and, if not installed and

cause undesired operation.

used in accordance with the instructions, may
NOTE: The manufacturer is not responsible for

cause

any radio or TV interference caused by

communications.
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harmful

interference

to

radio

However,

there

is

no

guarantee

that

- Consult the dealer or an experienced

interference will not occur in a particular

radio/TV technician for help.

installation. If this equipment does cause

FCC Caution

harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning

• Any changes or modifications not expressly

the equipment off and on, the user is

approved

encouraged to try to correct the interference by

by

the

party

responsible

for

compliance could void the user’s authority to

one or more of the following measures:

operate the equipment.

- Reorient or relocate the receiving antenna.

• The antenna(s) used for this transmitter must

-

not be collocated or operate in conjunction with

Increase

the

separation

between

the

equipment and receiver.

any other antenna or transmitter.

- Connect the equipment into an outlet on a

• The country code selection is for non-US

circuit different from that to which the receiver

model only and is not available for all US

is connected.

models. Per FCC regulation, all Wi-Fi products
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RF Exposure Information (SAR)

•The device is designed to operate at multiple
power levels so as to use only the power
required to reach the network. In general, the
closer you are to a wireless base station
antenna, the lower the power output.

• This device is designed and manufactured

• While there may be differences between the

not to exceed the emission limits for exposure

SAR levels of various devices and at various

to radio frequency (RF) energy set by the

positions, they all meet the government

Federal Communications Commission of the

requirement.

U.S. Government.

• This device has also been tested and meets

• The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.

the FCC RF exposure guidelines for use with

• Tests for SAR are conducted using standard

an accessory that contains no metal and

marketed in US must be fixed to US operation
channels only.

positions the handset a minimum of 15mm

operating positions accepted by the FCC with

from the body. Use of other accessories may

the device transmitting at its highest certified

not ensure compliance with FCC RF exposure

power level in all tested frequency bands.

guidelines. Position the handset a minimum of
126

15mm from your body when the device is

Hearing Aid Compatibility (HAC)

switched on.

regulations for Mobile phones

• Choose the belt clips, holsters, or other
similar body-worn accessories which do not

• Your phone is compliant with the FCC

contain metallic components to support the

Hearing Aid Compatibility requirements.

minimum distance of body-worn operation.

• The FCC has adopted HAC rules for digital

Cases with metal parts may change the RF

wireless phones. These rules require certain

performance of the device, including its

phone to be tested and rated under the

compliance with RF exposure guidelines, in a

American National Standard Institute (ANSI)

manner that has not been tested or certified,

C63.19-2011

and use such accessories should be avoided.

hearing

aid

compatibility

standards.
•

The

ANSI

standard

for

hearing

compatibility contains two types of ratings.
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aid

• M-Ratings: Rating for less radio frequency

hearing aids won't happen. Results will vary,

interference to enable acoustic coupling with

depending on the level of immunity of your

hearing aids.

hearing device and the degree of your hearing

• T-Ratings: Rating for inductive coupling with

loss. If your hearing device happens to be
vulnerable to interference, you may not be able

hearing aids in tele-coil mode.

to use a rated phone successfully. Trying out
• Not all phones have been rated, a phone is

the phone with your hearing device is the best

considered hearing aid compatible under FCC

way to evaluate it for your personal needs.

rules if it is rated M3 or M4 for acoustic

• This phone has been tested and rated for use

coupling and T3 or T4 for inductive coupling.

with hearing aids for some of the wireless

These ratings are given on a scale from one to

technologies that it uses. However, there may

four, where four is the most compatible. Your

be some newer wireless technologies used in

phone meets the M3/T3 level rating.

this phone that have not been tested yet for
• However, hearing aid compatibility ratings

use with hearing aids. It is important to try the

don't guarantee that interference to your

different features of this phone thoroughly and
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in different locations, using your hearing aid or

Industry Canada Conformance

cochlear implant, to determine if you hear any
interfering noise. Consult your service provider

IC Statement

or the manufacturer of this phone for
information on hearing aid compatibility. If you

This device complies with Industry Canada's

have questions about return or exchange

license exempt RSSs. Operation is subject to

policies, consult your service provider or phone

the following two conditions:

retailer.

(1) This device may not cause interference;

• Hearing devices may also be rated. Your

and

hearing device manufacturer or hearing health

(2) This device must accept any interference,

professional may help you find this rating. For

including

more information about FCC

interference

that

may

cause

undesired operation of the device.

Hearing Aid Compatibility, please go

Le présent appareil est conforme aux CNR

to http://www.fcc.gov/cgb/dro.

d'Industrie Canada applicables aux appareils
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radio exempts de licence. L'exploitation est

This equipment complies with IC RSS-102

autorisée aux deux conditions suivantes

radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment.

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,
et.

Cet équipement est conforme aux limites
d'exposition

(2) l' utilisateur de l'appareil doit accepter tout

aux

radiations

IC

RSS-102

établies pour un environnement non contrôlé.

brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d'en compromettre

Restrictions in 5GHz band

le fonctionnement.
The device could automatically discontinue

This device complies with the Canadian ICES-

transmission in case of absence of information

003 Class B specifications. CAN ICES-3(B)/

to transmit, or operational failure. Note that this

NMB-3(B).

is not intended to prohibit transmission of
Cet appareil numérique de la Canadian ICES-

control or signaling information or the use of

003. Cet appareil numérique de la classe B est

repetitive codes where required by the

conforme à la norme NMB-003 du Canada.

technology. The device for operation in the
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band 5150-5250 MHz is only for indoor use to

de radars de haute puissance sont designes

reduce the potential for harmful interference to

utilisateurs principaux (c.-ad., qu’ils ont la

co-channel mobile satellite systems;

priorite) pour les bandes 5250-5350 MHz et
5650-5850 MHz et que ces radars pourraient

In addition, high-power radars are allocated as

causer du brouillage et/ou des dommages aux

primary users (i.e. priority users) of the bands

dispositifs LAN-EL)

5250-5350 MHZ and 5650- 5850 MHz and that
these radars could cause interference and/or

RF Exposure Information (SAR)

damage to LE-LAN devices.
The SAR limit set by the ISED is 1.6W/kg.

-Les dispositifs fonctionnant dans la bande
5150-5250 MHz sont reserves uniquement

This device has also been tested and meets

pour une utilisation a l’interieur afin de reduire

the ISED RF exposure guidelines for use with

les risques de brouillage prejudiciable aux

an accessory that contains no metal and

systemes de satellites mobiles utilisant les

positions the handset a minimum of 15mm

memes canaux. -De plus, les utilisateurs

from the body.

devraient aussi etre avises que les utilisateurs
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Use of other accessories may not ensure

fonction est disponible. Cet équipement est

compliance with ISED RF exposure guidelines. conforme

aux

limites
IC

d’exposition

établies

pour

aux

Position the handset a minimum of 15mm from

rayonnements

un

your body when the device is switched on.

environnement non contrôlé. Cet équipement

Déclaration d’exposition aux radiations:

doit être installé et utilisé avec un minimum de
15mm de distance entre la source de rayonne

Le

produit

est

conforme

aux

limites

India Regulatory Conformance

d’exposition pour les appareils portables RF
pour les Etats Unis et le Canada établies pour

E-waste Information

un environnement non contrôlé. Le produit est
sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans

The products manufactured by OnePlus

ce manuel. La réduction aux expositions RF

comply with the E-waste Rules 2016 and its

peut être augmentée si l’appareil peut être

amendments.

conservé aussi loin que possible du corps de

Considering

the

exemption

listed in SCHEDULE II of the E-waste Rules,

l’utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la
puissance de sortie la plus faible si une telle
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the content of hazardous substances is as

For the purpose of recycling and reducing the

follows:

effect of the environment, the Electrical &

1. Lead (Pb) – not over 0.1% by weight;

Electronic Equipment should not be disposed
of

with

other

household

waste,

please

2. Cadmium (Cd) – not over 0.01% by weight;

separate these items from other types of waste

3. Mercury (Hg) – not over 0.1% by weight;

and recycle them to the authorized e-waste

4. Hexavalent chromium (Cr6+) – not over 0.1%
by weight;

company. As a part of E-waste recycling
initiative, OnePlus has partnered with two
authorized E-waste companies named Attero

5. Polybrominated biphenyls (PBBs) – not over

and Exigo. You can contact Attero or Exigo to

0.1% by weight;

recycle your E-waste product. For further

6. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) –

information

about

the

partner, you can contact at

not over 0.1% by weight.

Attero:
Website: www.attero.in
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OnePlus

E-waste

Email: info@attero.in

Languages & Input

Toll Free: 1800-103-6328

You can choose your language according to
the following steps:
Settings > System > Languages & input >
Languages > Choose your preference
language.

Exigo:
Website: www.exigorecycling.com

Toll Free: 1800-102-5018

Mobile phone supports all the below
mentioned Indian Official Languages for
readability test as per IS 16333(Part-3):2017

RF Exposure Information (SAR)

ASSAMESE,

• The SAR limit is 1.6W/kg.

GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASHMIRI,

Email: info@exigorecycling.com

KONKANI,

BANGLA,
MAITHILI,

BODO,

DOGRI,

MALAYALAM,

• Position the handset a minimum of 15mm

MANIPURI (BENGALI), MANIPURI (MEETEI

from your body when the device is switched

MAYEK), MARATHI, NEPALI, ODIA(ORIYA),

on.

PANJABI(PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI),
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SANTHALI

(DEVANAGRI),

SINDHI(DEVANAGARI),

TAMIL,

SANSKRIT,

• Deaktivering af Bluetooth og Wi-Fi, når de

TELUGU,

ikke benyttes, samt dæ mpning af skæ rmen

URDU, ENGLISH

kan hjæ lpe dig med at spare på strømmen og
forlæ nge batterilevetiden.

This mobile supports inputting for below
mentioned Indian Official Language as per IS

• Rengør din telefon og din oplader med en

16333(Part-3):2017

blød, ren og tør klud. Hvis skæ rmen kommer i
kontakt med væ ske eller støv, skal du straks

HINDI, MARATHI, ENGLISH

rengøre den. Brug ikke alkohol eller irriterende
kemikalier til at rengøre enheden.

Pleje og vedligeholdelse

• Hvis du rører ved skærmen med en skarp

Følgende forslag kan hjæ lpe dig med at

genstand, kan det forårsage ridser.

forlæ nge din enheds levetid.

• Undlad at berøre telefonens tilslutningsport,

• Kun uddannet og autoriseret personale må

da

udføre reparationer på produktet.

statisk

elektricitet

komponenter i enheden.
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kan

beskadige

Den ideelle driftstemperatur ligger mellem 0°C

• Når telefonen overfører data eller gemmer

og 35°C. Den ideelle opbevaringstemperatur

oplysninger, må du ikke fjerne SIM-kortet.

ligger mellem -20°C og +45 °C.

• Hold telefonen på afstand af børn for at

• Telefonen må kun betjenes i miljøer, hvor

forhindre kvæ stelser eller materielle skader.

luftfugtigheden er mellem 35% og 85%.

Garantioplysninger for OnePlus-

• Anbring ikke telefonen på ujævne eller
ustabile overflader.

enhed

• Undgå at slå eller trykke på telefonen eller at

OnePlus-enheder,

som

tabe den, da det kan medføre skader og

oneplus.com

igennem

kvæ stelser.

salgskanaler, har en begræ nset garanti.

• Opladeren er ikke vandtæt. Anvend ikke

Varigheden af denne garanti afhæ nger af det

disse enheder i badevæ relset eller i områder

oprindelige land eller købsområde, og kan kun

med høj temperatur, luftfugtighed eller støv, og

indløses i det oprindelige land eller område.

undgå regn.

Medmindre andet er angivet, dæ kker denne
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eller

er

købt

på

autoriserede

garanti

produktets

hardwarekomponenter,

Den begræ nsede garanti dæ kker

sådan som de blev leveret, og den dæ kker ikke

ikke

– hverken helt eller delvis – software,
forbrugsstoffer eller tilbehør, selvom de er

1.Fejl eller skader som følge af ulykker,

pakket eller solgt sammen med produktet. Den

forsømmelse, misbrug eller unormal brug;

begræ nsede garanti dæ kker kun funktionelle

unormale forhold eller forkert opbevaring;

defekter ved produktet forårsaget af udførelse

udsæ ttelse for væ ske, fugt, damp, sand eller

eller byggematerialer. Du kan få mere at vide
ved at kontakte OnePlus' kundesupport på

snavs;

usæ dvanlig

fysisk,

elektrisk

eller

elektromekanisk belastning.

oneplus.com/support.

2.Ridser,

buler

og

kosmetiske

skader,

medmindre de er forårsaget af OnePlus.
3. Fejl eller skader som følge af overdreven
kraft eller brug af metalliske genstande på
berøringsskæ rmen.
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4.Enheder, hvor serienummeret eller IMEI-

8. Fejl eller skade som følge af ydre årsager

nummeret er fjernet, skæ mmet, beskadiget,

såsom sammenstød med en genstand, brand,

æ ndret eller gjort ulæ seligt.

oversvømmelse, snavs, vindstød, lynnedslag,
jordskæ lv, udsæ ttelse for vejrforhold, tyveri,

5. Almindelig slitage.

spræ ngt sikring eller ukorrekt brug af en
6. Fejl eller skader, der skyldes anvendelse af

elektrisk kilde.

produktet i forbindelse med eller ved tilslutning
9.Fejl

af tilbehør, produkter eller tilbehør/perifert

eller

beskadigelse

som

følge

af

signalmodtagelse eller -overførsel, eller virus

udstyr, der ikke er leveret eller godkendt af

og problemer med tredjepartssoftware, der

OnePlus.

opstår i produktet.
7. Eventuelle fysiske funktionsfejl eller skader
som

følge

af

vedligeholdelse,

ukorrekt

test,

installation,

10. Gratis garantiudskiftninger og reparationer

betjening,

service

er kun gyldige i købslandet eller -regionen.

eller

Kontakt OnePlus' kundesupport for at få flere

justering, som ikke er leveret eller godkendt af

detaljer.

OnePlus.
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administrationsgebyrer

Returpolitik (gæ lder kun for

i

forbindelse

med

returneringen dæ kkes ikke af refusionen.

Europa)

Returneringsanmodninger efter de 15 dage

OnePlus-telefoner og -tilbehør fremstilles i

accepteres

henhold

returneringer under disse omstæ ndigheder:

til

de

højeste

standarder

og

ikke.

Vi

kan

også

afvise

gennemgår grundige tests. Hvis du af den ene

1. Fejl eller skader forårsaget af misbrug,

eller den anden årsag ikke er tilfreds med dit

forsømmelse, fysisk skade, manipulation,

OnePlus-produkt,

forkert justering, normal slitage eller forkert

kan

du

anmode

om

returnering inden for 15 kalenderdage efter
levering.

Når

vi

godkender

installation efter køb.

din

returneringsanmodning og modtager produktet,

2. Hvis prisudsving er den eneste grund til
returnering.

udfører vi en standardinspektion. Og hvis
produktet består inspektionen, giver vi dig en

3. Tilpassede kundekontrakter for britiske

fuld refusion. Eventuelle forsendelses -og

forbrugere.

I

overensstemmelse

med

forbrugerrettighedsloven i Storbritannien fra
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2015 er det varer, der ikke (1) er af

og indeholder alt det oprindelige indhold fra

tilfredsstillende kvalitet; (2) passer til deres

pakken. Vi forbeholder os ret til at næ gte

specifikke formål eller (3) som beskrevet, kan

tilbagebetaling

returneres gratis inden for 30 dage efter

returnerede produkt anses for at væ re blevet

levering. Du bedes sende en anmodning, hvor

beskadiget.

du beskriver problemet med din enhed. For at

eller

ombytning,

hvis

det

Disse bestemmelser er kun gæ ldende for

væ re berettiget til refusion skal du kontakte os

produkter, der er købt på OnePlus’ officielle

inden for 30 dage og give en detaljeret

websted www.oneplus.com eller i en OnePlus

beskrivelse af, hvordan varerne var defekte,

Exclusive butik. For ethvert produkt, der ikke er

beskadigede eller væ sentligt anderledes. Vi

købt fra OnePlus’ officielle websted eller

kan væ lge ikke at acceptere returneringer ud

OnePlus Exclusive Store, henvises du til den

fra de ovennæ vnte omstæ ndigheder. I alle

pågæ ldende detailhandlers returret.

tilfæ lde vil vi inspicere produktet og kontrollere
fejlen. Enheden kan godkendes til bytning eller
refusion, hvis den er i "så god som ny" stand
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Du bedes kontakte OnePlus’ kundesupport
for at anmode om en returnering på
oneplus.com/support.

FR

OnePlus Service Clients
Visitez le site d’assistance en ligne pour
obtenir plus d’informations:

DE

www.oneplus.com/fr/support
OnePlus Kundenbetreuung

Téléchargements et Manuels:

Weitere Informationen finden Sie in unserem
Support Center:

https://www.oneplus.com/fr/support/manuals

www.oneplus.com/de/support
Bedienungsanleitungen im Download:

ES

https://www.oneplus.com/de/support/manuals

OnePlus Atención al Cliente
Para información, soporte y asistencia vaya a:
www.oneplus.com/es/support
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Descarga el manual en:

PT

https://www.oneplus.com/es/support/manuals
Suporte ao Cliente OnePlus
Para informações, suporte e assistência,
acesse:

IT

www.oneplus.com/pt/support

OnePlus Assistenza Clienti

Descarregar manual:

Per informazioni di supporto e assistenza vai
su:

https://www.oneplus.com/pt/support/manuals

www.oneplus.com/it/support
Scarica manuali:

SE

https://www.oneplus.com/it/support/manuals
OnePlus Kundsupport
För supportinformation och hjälp gå till:
www.oneplus.com/se/support
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Ladda ned manualer:

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

https://www.oneplus.com/se/support/manuals

www.oneplus.com/nl/support
Download handleidingen:
www.oneplus.com/nl/manual

IN

OnePlus Customer Support
FI

Support information and assistance go to:
www.oneplus.in/support

OnePlus asiakaspalvelu

Download manuals:

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

https://www.oneplus.in/support/manuals

www.oneplus.com/fi/support
Lataa käyttöohjeita:
www.oneplus.com/fi/support/manuals

NL

OnePlus Klantenservice
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www.oneplus.com/ee/support/manuals

DK

OnePlus kundesupport
LT

For support, information og hjæ lp, venligst gå
til: www.oneplus.com/dk/support

Pagalba klientams

Download brugsmanual:

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

https://www.oneplus.com/dk/support/manuals

www.oneplus.com/lt/support
Parsisiųsti varototojo vadovą:
www.oneplus.com/lt/support/manuals

EE

OnePlus klienditugi
Tugiteave ja abi:
www.oneplus.com/ee/support
Lae alla käsiraamat:
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RO

Asistență clienți OnePlus
Informații de suport și asistență:
https://www.oneplus.com/ro/support
Descărcați manuale:
https://www.oneplus.com/ro/support/manuals
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