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Välkommen 

Välkommen 

Vi tror på att dela den bästa tekniken som är framtagen för att vara snabb, smidig och användarorienterad. 
OnePlus 6T erbjuder en snabb och smidig upplevelse med betoning på hastighet. Att navigera mellan appar, 

foton och spel är nu enklare än någonsin tidigare. OnePlus 6T som har snabbhet i centrum garanterar att din tid 
är det allra viktigaste.  

 Tack vare våra ständiga ansträngningar med att förbättra snabba och smidiga växlingar baserat på en känsla 
av snabbhet är OnePlus 6T vår snabbaste produkt hittills. En vacker kombination av sofistikerad hårdvara och 

mjukvara gör att du kan uppleva snabbhet som du aldrig gjort förut.
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Skärmskydd 
(färdigmonterat)

|       What’s in the Box              Device              OxygenOS              Safety Information 

Förpackningens innehåll

OnePlus 6T SIM-korturtagare 3,5mm typ C 
USB-adapter 

Snabbstartsguide
Säkerhetsinformation

StrömadapterGenomskinligt fodral USB-kabel typ C
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Device

Dual Nano
SIM Slot

Power  
Sleep/Wake

Alert
Slider

USB Type-C

Volume
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Start

Starta din OnePlus 6T genom att trycka och hålla nere <På/Av>-knappen 
(finns på telefonens högra sida) i några sekunder.

När telefonen är påslagen följer du instruktionerna på skärmen för att börja 
göra din OnePlus 6T personlig.
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Installationsguide

När du startar telefonen använder du Google Wizard för att installera ditt Google-konto, sync, installation med mera. OnePlus Setup 
Wizard hjälper dig göra din OnePlus 6T personlig för att passa dina speciella behov och skapa en smartphone-upplevelse som är 
skräddarsydd för dig. Anpassa programknappar, gester och andra funktioner som du vill. Om du senare ändrar dig eller behöver göra 
justeringar, ändrar du bara inställningarna i inställningsmenyn. 
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Överföra data (OnePlus Switch)

Har du filer som du vill överföra till din nya OnePlus 6T?

Med OnePlus Switch-appen som finns i Google Play Store kan du snabbt och 
enkelt överföra dina filer. 

OnePlus 6T har OnePlus Switch förinstallerad så allt du behöver göra är att 
installera appen på den gamla enheten, skanna QR-koden när du blir ombedd 
och välja de saker du vill överföra. OnePlus Switch är kompatibel med de flesta 
moderna smartphones men se till att du kollar om din enhet är listad i Play 
Store.

För att ladda ner OnePlus Switch-appen ska du gå till
 [http://onepl.us/opswitch] 
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Sätt i SIM-kort (hållare för dubbla SIM-kort)

OnePlus 6T är upplåst i kartongen (och fungerar med fler än en 
teleoperatör) med stöd för dubbla nano-SIM-kort. Det här ger dig 
möjligheten att ansluta till två nätverk samtidigt och använda en 
enhet för allt. 

Under “Inställningar” går du till “SIM-korts- och 
nätverksinställningar” för att justera tillstånd och begränsningar för 
din SIM-kortsoperatör. 

Använd verktyget som finns i förpackningen för att ta bort 
SIM-kortshållaren från enheten. Upp till två nano-SIM-kort 
ryms i hållaren.   
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Skärmupplåsning

En av de första saker du förmodligen kommer att göra 
med din nya telefon är att ställa in ditt fingeravtryck i
Setup Wizard.
 
Om du inte gjort det än går du till “Inställningar”, 
“Säkerhet och låsning” och sedan “Fingeravtryck”.   

Dold under skärmen hittar du vår nya 
fingeravtryckssensor. Så fort du rör skärmen låses 
OnePlus 6T upp och garanterar dig en sömlös och intuitiv 
upplåsningsupplevelse. Skärmupplåsningen är snabb, 
enkel och säker.  simple and safe. 
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Ansiktsupplåsning

Med ansiktsupplåsning tar det bara 0,4 sekunder att låsa upp 
din telefon. Det sker nästan direkt och är absolut den snabbaste 
ansiktsigenkänningen på någon Android-smartphone.

För att installera ansiktsupplåsning går du till “Säkerhet och 
skärmlåsning” i inställningar och väljer “Ansiktsupplåsning”. Följ 
instruktionerna på sidan för att slutföra installationen.  

För att maximera styrkan i ansiktsupplåsningen ska du aktivera 
dubbeltrycksfunktionen i din inställningsmeny, titta in i kameran och 
låsa upp smidigt och enkelt.

Ansiktsupplåsning kommer att känna igen dig oavsett om du bär en 
hatt, glasögon eller är rufsig i håret - så länge du är vaken. (så att dina 
nära och kära inte kan snoka igenom dina meddelanden när du sover.)
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Alert Slider

Alert Slider, som finns på telefonens övre högra kant, gör att du 
enkelt kan dra mellan tre notisprofiler - tyst, vibrera och ring.

Du behöver inte ens ta upp din OnePlus 6T ur fickan. För att justera 
din Alert Slider går du till Alert Slider i inställningsmenyn. 

Silent

Vibration

Ring

Calls and notifications will be silenced 
with no vibration, except for alarms

Calls and notifications will be silenced, 
except for alarms

Allow sound and vibration
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Kamera

Den bakre kameran på OnePlus 6T använder en 16 MP 
huvudkamera som stöds av en andra kamera på 20 MP. Med hjälp 
av OIS (Optical Image Stabilization, optisk bildstabilisering) får du 
krispiga och klara foton med mer stabilitet.

För att hjälpa dig ta magiska bilder varje gång analyserar ISR 
( intelligent scenigenkänning) objekten i din bildruta och justerar 
ljus, kontrast och färgmättnad.

På framsidan hittar du en 16 MP framåtriktad kamera som även har 
porträttläge för att ta selfies som gör ännu större intryck. 
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Gränssnitt för kamera

OnePlus 6T ger dig ett rent och intuitivt gränssnitt med allt du behöver 
för att ta fantastiska bilder snabbt och enkelt.

För varje kameraläge finns det en rad inställningar du kan välja mellan i 
inställningsfältet högst upp. Använd dessa inställningar för att ställa in 
fototimer, slå på HDR-läge, välja bästa bildförhållande, välja djupeffekter 
och finjustera din blixt.

Om du vill komma nära det som händer trycker du bara på zoomknappen 
för att direkt växla till två gånger optimerad zoom eller justera manuellt 
för att zooma in upp till åtta gånger. 

För att snabbt växla mellan kameralägen som video-, foto-, porträtt- och 
kvällsläge sveper du bara åt vänster eller höger. Under kameralägena 
hittar du slutarknappen i mitten, växling mellan främre och bakre kamera 
till vänster och knappen för förhandsvisning till höger.
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Val av kameraläge och inställningar

Svep uppåt för att hitta fler olika fotolägen och tryck på 
verktygsikonen i sidans nedre högra hörn för att öppna den 
avancerade inställningsmenyn.

Inom denna meny kan du aktivera platsdata, histogram, nätstilar 
och lägga till en OnePlus vattenstämpel. När du sveper uppåt hittar 
du fler avancerade fotolägen.

Tillsammans med återkommande funktioner, som att ta bilder i 
RAW, proffsläge och med tidshopp har OnePlus 6T även en ny 
superslowmotion-funktion. Spela in din video och välj manuellt 
längd och tidsinställning för slowmotioneffekten. Spela in videor 
i upp till 480 bilder/sek när du filmar i 720 P upplösning och 240 
bilder/sek när du filmar i 1080 P upplösning.

-13-13
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Studio Lighting

Studio Lighting är ännu ett fantastiskt nytt tillskott i OnePlus 6T. Nu ser 
varje porträtt du tar professionellt ut tack vare automatiskt aktiverad 
Studio Lighting.

Avancerad ansiktsigenkänning och överlägsen kantupptäckt tonar 
dynamiskt skuggor och ljusa delar i objektets ansikte och ger dig 
enastående foton med ett tryck på slutaren. Nu behöver du aldrig 
mer bära runt på tung utrustning, du behöver bara sikta och klicka för 
enastående bilder varje gång. 
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Nattläge

Med Nightscape-tekniken i nattläget på OnePlus 6T kan du fånga detaljer 
även när solen gått ned. 

Nattläget ger dig möjlighet att ta vackra bilder i dåligt ljus, fånga rörelser 
med lång slutartid och se nattfotografi på ett nytt spännande sätt.  
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Porträttläge

Vi älskar porträttläget och har hela tiden ambitionen att förbättra 
denna funktion. På OnePlus 6T har både den främre och bakre 
kameran porträttläge.

Det gör att du kan ta fantastiska porträtt från alla vinklar. Porträttläge 
kombinerat med våra nya specialgjorda effekter för suddig bakgrund 
gör att du har full kontroll över dina porträtt samtidigt som du kan vara 
mer kreativ än någonsin.

För att ge dig fler alternativ för olika redigeringar kan du även spara 
dina originalfoton som inte har porträtteffekter.  Porträttläget når du 
genom att svepa vänster i kameraläget eller trycka på “Porträtt”.
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Video 

OnePlus 6T har ett antal videoinspelningsval så att du alltid hittar det 
bästa läget för det du vill filma.

För att börja spela in sveper du bara åt höger i kameraläget för snabb 
åtkomst eller svep uppåt för ytterligare lägen. I videoläget kan du 
manuellt välja den typ av video du vill spela in. Filma i 720P och 1 080P 
eller öka kvaliteten ytterligare genom att filma i 60 bilder/sek i 4K.

OnePlus 6T har stöd för OIS och EIS för smidig videoinspelning och 
fotografering.
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Videoredigerare

Ta full kontroll över dina videor med vårt helt nya 
videoredigeringsverktyg. Ta full kontroll över dina videor med vårt helt 
nya videoredigeringsverktyg. När du har spelat in en video når du vår 
stabila videoredigerare i Gallery-appen.

Bearbeta en video, lägg till specialfilter och justera bakgrundsmusiken. 
Redigeraren ger dig alla verktyg du behöver för att uttrycka dig själv.
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Proffsläge

OnePlus 6T:s avancerade proffsläge gör att du kan ta kontroll över vissa 
parametrar i dina foton. Du når proffsläget genom att svepa uppåt i 
kameraläge för att anpassa ISO, vitbalansen, slutarhastigheten, fokus och 
exponering för varje bild. 

Tryck bara på den tillhörande knappen för att öppna modifieringshjulet 
för varje given inställning och vrid på hjulet för att justera den.
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Proffsläge - fortsättning

Du kan även använda histogrammet, som visas högst upp på sidan, 
som hjälper dig att mäta exponeringsnivån i fotot för att kunna justera 
ljusstyrkan rätt.

OnePlus 6T använder en referenslinje, som bygger på gyroskop-teknik, 
för att hjälpa dig ta raka bilder. Referenslinjen finns mitt på sidan och 
justeras automatiskt till landskap eller porträttläge och blir grön när 
bilden är helt rak.

Slå på RAW högst upp för extra redigeringskontroll efteråt.
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Optisk AMOLED-skärm

OnePlus 6T har en uppslukande 6,41 tums skärm som du 
kan anpassa helt för att passa din smak. Alla fyra tillgängliga 
färgkalibreringar fokuserar på färgkorrekthet och ljusstyrka. 

I inställningsmenyn går du till “Skärmkalibrering” för att justera 
din skärm. För ytterligare kontroll kan du manuellt justera 
färgtemperaturen.
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Notch-skärm

Som standard använder OnePlus 6T hela skärmen.

Om du föredrar att dölja skärmens övre fält kan du slå på Notch-
visning i inställningsmenyn och sedan trycka på Visa. När du gör 
det skapas en permanent svart ram runt skärmen som är utskuren 
på skärmens ovansida. Den svarta ramen används sedan bara för att 
visa viktiga funktioner som klocka och notissymboler.
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OnePlus snabbladdning

Varje OnePlus 6T levereras med en anpassad OnePlus snabbladdare 
och sladd. Med laddaren som ingår kan du få en dags batteritid på 
en halvtimmes laddning.

Specialgjorda värmespridningselement håller telefonen sval under 
laddning. Laddningshastigheten är också konsekvent när 
OnePlus 6T används.



26 |       What’s in the Box              Device              OxygenOS              Safety Information 

OxygenOS

OxygenOS är vårt snabbaste och smidigaste operativsystem baserat 
på Android.

Vi förfinar och förbättrar ständigt OxygenOS, tar bort onödiga 
störningar, lägger till meningsfulla funktioner och gör smarta 
programvaruoptimeringar. Testa att anpassa din OnePlus 6T 
med inställningsmenyn.
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Launcher 

Alla dina appar är placerade i bokstavsordning i din App Drawer för 
enkel åtkomst. För att anpassa din startsida ytterligare trycker du länge 
på en tom yta på hemmaskärmen för att öppna startalternativen.

Med denna meny kan du slå på ditt bästa ikonpaket från tredje 
part, ändra ditt App Drawer-nät, tilldela gester och mycket mer. 
Startalternativsmenyn låter dig byta skärmbild, lägga till widgets och 
komma åt heminställningsmenyn.
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App Drawer

Din App Drawer förvarar alla din appar på ett ställe och ordentligt 
organiserade i bokstavsordning för att göra din åtkomst enkel 
och bekväm.

För att nå App Drawer sveper du bara uppåt var som helst på 
hemmaskärmen så ser du de appar du gillar och behöver.   
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Hidden Space

OnePlus 6T ser nu till att du har ett dolt utrymme för de appar du vill 
dölja för snokande ögon.

I App Drawer kan du trycka, hålla och dra till höger på skärmens kant 
för att se Hidden Space som rymmer dina privata appar eller appar du 
vill dölja.
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Notisskärm

Du kan när som helst svepa neråt från toppen på din OnePlus 6T för 
att öppna notisskärmen. Denna meny erbjuder snabb åtkomst till 
dina notiser och till navigeringsfältet. Tryck bara på en notis för att 
öppna den tillhörande appen.

Du kan öppna ditt navigeringsfält genom att svepa neråt en 
andra gång så att du kan dra på eller av vissa funktioner. Anpassa 
knapparna på din navigationsskärm genom att trycka på 
pennikonen i skärmens nedre hörn. 
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Hylla

Svep åt höger på din hemmaskärm för att öppna hyllan. Den här 
separata menyn ger dig tillgång till dina favoritappar, vanligaste 
kontakter och senaste bilder.

Det rena och strömlinjeformade gränssnittet kan förbättras 
manuellt med widgets eller anpassas med en mängd 
intelligenta val.
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Gester

Gester har varit en del av OnePlus sedan den första enheten 
lanserades och nu inkorporerar OnePlus 6T förbättrade gester för 
att förbättra din smartphone-upplevelse. Växla samtal till tyst, styr 
all din musik med en fingersvepning och mycket mer.

I inställningsmenyn går du till “Knappar och gester” där du 
hittar “Navigeringsrutan och gester” samt “Snabba gester”. Här 
kan du aktivera och göra alla gester personliga som passar dina 
vardagsbehov. 
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App långtryck

För extra bekvämlighet kan ett urval av appar öppnas med ett 
långt tryck för snabb åtkomst till vanliga funktioner. 

I hemmaläget trycker du bara länge på en appikon för att öppna 
genvägsmenyn så kommer du snabbt åt den funktion du letar 
efter. Det här gör att du kan öppna en ny flik i din webbläsare, 
skapa ett mejl, enkelt avinstallera det där beroendeframkallande 
spelet du inte kan låta bli, och mycket mer.  
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Läsläge

Att läsa på din smartphone är nu mer bekvämt än någonsin 
tack vare läsläget. Genom att filtrera bort blått ljus, kartlägga 
gråskalan och använda närliggande information för att 
justera skärpa och ljusstyrka på skärmen simulerar läsläget 
läsupplevelsen som i en vanlig bok.

För att nå läsläget går du till “Skärm” i inställningsmenyn. Du kan 
även ställa in att detta läge slås på automatiskt när du använder 
vissa appar.
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Spelläge

När spelläget är påslaget blockeras notiser för att se 
till att du inte blir störd i onödan. Det förbättrar även 
appstartshastigheten och nätverksdata, ökar prestandan och 
minskar latensen när du spelar.  

Du kan manuelltslå på spelläget i den avancerade menyn under 
Inställningar eller dra på eller av den på notisskärmen som du 
når genom att svepa neråt.  

Du kan även ställa in spelläget på att slås på automatiskt när du 
startar ditt favoritspel.
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Knappsats

Tryck på           på din hemmaskärm eller applikationsmapp och använd knappsatsen för att ringa röstsamtal manuellt eller tryck på valfri kontakt i 
snabbvalslistan för att snabbt ringa den kontakten. Välj ett telefonnummer från Kontakter, en e-postadress eller ett SMS för att ringa.

Kontakter läggs automatiskt till i din snabbvalslista beroende på hur ofta du ringer dem. Du kan permanent placera kontakter högst upp i 
snabbvalslistan genom att markera dem som Favoriter            genom att bara trycka på stjärnikonen för varje kontakt du vill lägga till. 
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Messenger

För att skicka ett SMS startar du Meddelande-applikationen som du 
hittar på din hemmaskärm och applikationslåda. Klicka på           för 
att börja skriva. Ange namn eller telefonnummer i fältet eller välj 
någon från dina kontakter. Skriv ditt meddelande och tryck på 
skicka-          när du är klar. 

Vill du skicka ett MMS i Messenger-appen väljer du det media du vill 
lägga till. Skriv ditt meddelande och tryck sedan på          .  
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Galleri

OnePlus galleriapp erbjuder intuitiv och strömlinjeformad åtkomst 
till dina foton och videor. Dina foton och videor sorteras automatiskt 
efter plats eller uppladdningsdatum men du kan alltid välja att 
sortera dem i anpassade samlingar själv.

Vi kommer att se till att alla dina mästerverk taggas med plats vilket 
gör det enklare att återuppleva dina minnen från den där speciella 
sommarsemestern. Alla dina geotaggade bilder kommer att 
sorteras efter plats i din galleriapp vilket ger dig bekväm åtkomst till 
dina favoritminnen. Du kan slå på och av geoplacering genom att gå 
till “Avancerade kamerainställningar” i kameraappen.

Med 16 olika filter i redigeringsläget kan du förändra dina bilder till 
exempel genom att ändra storlek och beskära dem.

|       What’s in the Box              Device              OxygenOS              Safety Information 
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Väder

Den här specialanpassade väderappen ger realtidsinformation om vädret där du är. Skärmens visuella delar anpassar sig dynamiskt 
efter omgivningen och visar väderlek och miljöfaror som regn eller dimma.
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Ljudinspelning

Vår dynamiska inspelningsapp ger fantastisk flexibilitet 
och mångsidighet.

Håll koll på din inspelning genom att spåra volymen på allt 
inkommande ljud och manuellt placera tidsmarkörer för att 
märka viktiga stunder.
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Filhanterare

Filhanteraren har förbättrats med ett antal nya funktioner. Nu 
kan användare dölja privata dokument, foton och filer i Secure 
Box, en privat zon som bara kan låsas upp med PIN-kod eller 
fingeravtrycksverifiering.

Filer kan även kategoriseras och förses med etiketter för att 
göra dem enklare att hitta, för att hålla koll på dina filer med ny 
lagringsinfo samtidigt som du kan njuta av en mycket förbättrad 
sökfunktion.

Alla dina Google Drive-filer stöds av vår filhanterare.
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App-tillstånd

App-tillstånd gör att du kan kontrollera vilken information och vilka 
tillstånd dina appar kan komma åt som plats, identitet, kontakter 
och mycket mer.  

För att anpassa dessa tillstånd går du till app-sidan 
under Inställningar.
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Säkerhetsinformation

Den här användarmanualen innehåller all nödvändig produktsäkerhetsinformation.
Läs den noggrant innan du använder enheten och behåll manualen för framtida behov. 

Friskrivning

OnePlus är ett varumärke som tillhör OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Alla rättigheter reserverade. Utan föregående skriftligt 
tillstånd från OnePlus är reproduktion, överföring, distribution eller lagring av innehållet i detta dokument i någon form förbjuden. 
OnePlus ägnar sig åt löpande utveckling. OnePlus förbehåller sig således rätten att göra ändringar eller förbättringar av alla de 
produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Innehållet i detta dokument tillhandahålls “i befintligt skick”. 
Förutom vad som krävs enligt gällande lag utlovas inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, i förhållande 
till riktigheten av detta dokument. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag ska OnePlus eller någon av dess licensgivare 
under inga omständigheter hållas ansvariga för förlusta av data eller för några speciella, oavsiktliga följdskador eller indirekta skador. 
Tillgängligheten för produkttillbehör, programvara, tillbehör och applikationer kan variera. För detaljerad information hänvisar vi 
till en auktoriserad OnePlus-distributör. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och 
förordningar. Överföring i strid med lagen är förbjuden.   



44

Säkerhet

Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer kan skada din enhet, egendom, dig själv eller andra.

• Slå inte på enheten när det är förbjudet eller när den kan orsaka störningar eller fara.
• När du använder enheten i ett fordon ska du följa alla relevanta lokala lagar.
• Använd inte enheten på bensinstationer, servicestationer eller nära bränsle eller kemikalier.
• Mobiltelefoner kan orsaka störningar i radiofrekvenser. Kolla alla lagar och förordning vid flygning.
• Sjukhus eller sjukvårdsorganisationer kan använda utrustning som är känslig för radiofrekvenser. Följ alla regler och riktlinjer när 

du befinner dig på sådana anläggningar.
• Alla trådlösa enheter kan vara mottagliga för radiofrekvensinterferens, vilket kan påverka enhetens prestanda.
• Endast kvalificerad och behörig personal bör utföra reparationer av denna produkt.
• Använd endast märkestillbehör och batterier som är godkända av OnePlus i din enhet. Tillbehör som inte godkänts av OnePlus kan 

skada telefonen eller orsaka kroppsskada.
• Vattensäker under vissa förhållanden. OnePlus rekommenderar inte överdriven nedsänkning i vatten.  
• När du ansluter till andra enheter ska du följa de säkerhetsanvisningar som presenteras i den här manualen.
• Försök inte ansluta enheten till inkompatibla produkter. 
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Försiktighetsåtgärder för batteriet

• Försök inte reparera, demontera eller modifiera batteriet. Placera inte eller använd inte batteriet nära bränder, värmare, i direkt 
solljus eller andra värmekällor. Långvarig exponering för värme kan orsaka batteriläckage, explosioner eller bränder.

• Utsätt inte batteriet för tryck eller håltagning med hårda föremål. Att skada batteriet kan orsaka batteriläckage, överhettning eller 
bränder.

• Batteriets vätska kan skada hud eller kläder. Vid exponering ska du tvätta huden omedelbart med vatten och kontakta läkare.
• Om du upplever några avvikelser i batteriet, till exempel hög temperatur, missfärgning, förvrängning eller läckage, ska du 

omedelbart avbryta användningen av enheten och kontakta kundsupport.
• Om batteriets innervätska kommer i kontakt med dina ögon ska du skölja noggrant och omedelbart kontakta läkare.
• Anslut inte enheten till ett högspänningsaggregat, det kan skada batteriet.
• Alla batterier har en begränsad livslängd och börjar förlora kapacitet efter flera hundra laddningar/urladdningar.
• Kassera inte batteriet som hushållsavfall. Vänligen följ lokala föreskrifter.

Varning: ladda inte ditt batteri längre än 12 timmar.
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Spara kraft och få längre batteritid

• Funktioner som BlueTooth och Wi-Fi drar mer kraft, så inaktivera dessa funktioner när din telefon inte används.
• Ju ljusare du har ställt din skärm desto mer energi förbrukas. Du kan dämpa skärmens ljusstyrka och förkorta viloläget i 

inställningsmenyn.
• Se till att du bara använder uttag med rätt spänning för laddning (se märkning på adaptern). Att använda kontakterna med fel 

spänning kan skada telefonen och/eller batteriet och leda till skador.
• Använd inte osäkra kontakter eller uttag.
• Använd inte kortsluten laddare.
• Demontera inte och modifiera inte laddaren eftersom det kan leda till personskada, elektriska stötar eller brand.
• Använd inte laddaren i fuktiga miljöer.
• Vidrör inte laddaren, kabeln eller eluttaget med våta händer eftersom det kan orsaka elektrisk stöt.
• Placera inte tunga föremål på nätsladden och försök inte modifiera några kablar.
• Se till att du håller i laddaren med ett stadigt grepp när du kopplar ur den. Dra inte i nätsladden eftersom det kan leda till skador 

och orsaka elektrisk stöt eller brand.
• Dra ur stickkontakten från uttaget innan du rengör enheten.
• Ladda inte batteriet under följande förhållanden: i direkt solljus, vid temperaturer under +5° C eller över +40° C; I fuktiga, dammiga 

miljöer eller i starka vibrationer; nära en TV, radio eller annan elektrisk apparat.
• Maximal omgivande temperatur för utrustningen anges av tillverkaren till +25° C
• Laddaren är endast avsedd för inomhusbruk.
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Säker körning

• Säkerhet ska alltid vara en prioritet när du kör ett fordon. Se till att du följer gällande regler i det område eller land du kör i.
• Förvara inte eller bär din mobiltelefon eller tillbehör nära flytande eller brandfarlig gas. Se till att du inte placerar din telefon eller 

tillbehör nära krockkuddar
• Lita inte enbart på GPS-enheten i telefonen. Dessa applikationer är endast för referensändamål. Platsinformation ändras 

regelbundet och i vissa fall stöds inte dessa funktioner. Kartrutter och/eller kompass kan vara felaktiga, ofullständiga eller 
otillräckliga.

• Elektromagnetiska vågor ( i omgivningen eller till och med hörlursmagneterna) kan störa kompassens noggrannhet, så använd den 
endast som referens.

• Om du inte vill avslöja din plats ska du vara noga med att inte använda program som kan registrera din plats. Följ lokala regler, lagar 
och bestämmelser. Var god och följ regler, lagar och lokala bestämmelser.
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Användningsmiljö

• Slå inte på enheten när det är förbjudet eller när den kan orsaka störningar eller fara.
• Mobiltelefoner kan störa den normala driften av elektronisk utrustning och medicintekniska produkter. F ölj relaterade lagar och 

förordningar.
• Mobilens radiovågor kan störa elektronisk utrustning med hög känslighet.
• Använd endast telefonen mellan -10 och +35°C och 35 - 85 % fuktighet. 
• I extremt sällsynta fall kan enheten påverka ett fordons elektroniska utrustning. 
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FCC & IC-förklaring

1. Den här enheten överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. Användning får endast ske under följande två förhållanden.
 (1) den här enheten får inte orsaka skadliga störningar.
 (2) den här enheten måste acceptera all mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning. 

2. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 

OnePlus ansvarar inte för radio- eller tv-störningar som orsakats av obehöriga modifieringar eller ändringar av denna utrustning. 
Sådana modifieringar eller ändringar kan innebära att användarens behörighet att använda utrustningen upphävs.

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa 
begränsningar är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga partiella störningar i en bostadsmiljö. Denna utrustning genererar 
användningar och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt anvisningarna, orsaka skadlig 
störning på radiokommunikation. 

Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss miljö. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar 
på radio- eller tv-mottagning, som kan bestämmas genom att stänga av och på apparaten, uppmanas användaren att försöka korrigera 
störningen genom en eller flera av följande åtgärder: 

• Ändra eller flytta mottagarantennen
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren
• Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till
• Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker för hjälp.  
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FCC-varning

• Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den som ansvarar för överensstämmelsen kan 
ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.

• Antennen(er) som används för denna sändare får inte vara samlokaliserad eller fungera tillsammans med någon annan antenn eller 
sändare.

• Landskodsvalet är endast tillgänlgit för icke-amerikanska modeller och är inte tillgängligt för alla amerikanska modeller. Enligt FCC-
föreskrifter måste alla Wi-Fi-produkter som marknadsförs i USA vara inställda efter amerikanska operatörskanaler.

• Om tillämpligt är drift i 5.15-5.25GHz-bandet endast begränsade till inomhusbruk. 
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Exponeringsinformation (SAR)

Denna enhet uppfyller regeringens krav på exponering för radiovågor.

Denna enhet är konstruerad och tillverkad för att inte överstiga utsläppsgränserna för exponering från radiofrekvensenergi (RF) som 
fastställts av den amerikanska regeringens federala kommunikationskommission. 
 
• Exponeringsstandarden för trådlösa enheter använder en måttenhet som kallas Särskild absorptionshastighet eller SAR. SAR-

gränsen enligt FCC är 1,6 W(kg. Test av SAR utförs med hjälp av normala operativa positioner som accepteras av FCC med 
enhetens överföring vid dess högsta certifierade effektnivå i alla testade frekvensband.

• Även om SAR bestäms av högsta certifierade effektnivå kan den faktiska SAR-nivån på enheten under drift ligga långt under 
maximivärdet. Detta beror på att enheten är konstruerad för att fungera på flera effektnivåer för att endast använda den ström som 
krävs för att nå nätverket. I allmänhet sjunker strömförbrukningen ju närmare du befinner dig en trådlös basstationsantenn.

• Även om det finns skillnader mellan SAR-nivåerna hos olika enheter och i olika positioner, uppfyller alla regeringens krav.
• Denna enhet har också testats och uppfyller riktlinjerna för FCC RF-exponering för användning med ett tillbehör som inte 

innehåller metall och placerar handenheten minst 1,0 cm från kroppen.
• Användning av andra tillbehör kan inte garantera att riktlinjerna för FCC RF-exponerings följs. Placera handenheten minst 1,0 cm 

från din kropp när enheten är påslagen.  
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CE-certifieringsinformation (SAR)

Gränsen för SAR i Europa är 2,0 W/kg. Denna enhet testades för typisk drift med handenheten hållen 1,5 cm från kroppen. För att 
följa kraven på RF-exponering ska du använda tillbehör som hålls på ett avstånd på 1,5 cm mellan din kropp och telefonens baksida. 
Användning av bältesklämmor, hölster eller liknande tillbehör får inte innehålla metallkomponenter vid dess montering. Användning 
av tillbehör som inte uppfyller dessa krav kanske inte överensstämmer med kravet på exponering av RF och bör undvikas.

Om du använder en pacemaker, hörselhjälpmedel, cochleärt implantat eller liknande apparat, ska du använda telefonen i enlighet med 
din läkares råd.
 
Fin enhet är utformad för att inte överstiga gränserna för utsläpp av radiovågor enligt internationella riktlinjer.

Enhetens SAR-värde kan bero på faktorer som närhet till nätverkstornet eller användning av tillbehör.
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Förklaring om e-avfallsavyttring

E-avfall avser kasserad elektronik och elektronisk utrustning (WEEE). Se till att en auktoriserad aktör reparerar enheter vid behov. 
Demontera inte enheten själv. Kassera alltid använda elektroniska produkter, batterier och tillbehör i slutet av deras livscykel. Lämna 
det på en auktoriserad insamlingsplats eller insamlingscenter.

Släng inte e-avfall i soptunnan. Släng inte batteriet som hushållsavfall. Vissa avfall innehåller farliga kemikalier om de inte kasseras på 
rätt sätt. Felaktigt bortskaffande av avfall kan förhindra att naturresurser återanvänds och kan även frigöra gifter och växthusgaser i 
miljön.   
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Ytterligare viktig hälso- och säkerhetsinformation

• Använd inte telefonen om antennen är skadad. Om du gör det kan det orsaka skador.
• Placera inte telefonen nära magnetiska kort eller andra magnetiska föremål. Information som lagras på disketter, minneskort och 

kreditkort kan skadas av magnetisk strålning.
• Håll metalliska föremål borta från telefonmottagaren. Små metallobjekt kan dras till enheten vilket leder till personskada eller skada 

på enheten.
• Håll telefonen borta från vatten och andra vätskor.
• Skador på skärmen kan leda till läckage av vätskan i LCD-panelen. Om denna vätska kommer i kontakt med dina ögon ska du 

omedelbart skölja ögonen med vatten. Gnugga inte. Kontakta genast läkare.
• Använd endast OnePlus-godkända batterier och laddare med din OnePlus-telefon. Användning av produkter från tredje part kan 

orsaka batteriläckage, överhettning eller bränder. OnePlus tar inget ansvar för olyckor eller problem som orsakas av användning av 
tillbehör som inte är godkända av OnePlus.

• Anslut endast till strömkällor med USB 2.0 eller högre med godkända USB-kablar av standardmodell.  

Varning: överdrivet ljudtryck kan skada din hörsel.
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Omsorg och underhåll

Din telefon är en produkt med överlägsen design och hantverk och bör behandlas med försiktighet. Följande förslag hjälper dig att förlänga 
enhetens livslängd. 

• Rengör omedelbart om skärmen kommer i kontakt med vätska eller damm.
• Rör inte vid telefonens anslutningsport eftersom statisk elektricitet kan skada komponenter i enheten.
• Slå inte, skaka inte eller släpp telefonen för att undvika skador.
• Utsätt inte enheten för tryck eftersom det kan skada skärmen, batteriet eller själva enheten.
• Placera inte batteriet, telefonen eller laddaren i en mikrovågsugn eller annan högspänningsutrustning. Om du gör det kan det orsaka 

kretsskador, bränder eller annan skada.
• Använd inte telefonen i närheten av brandfarlig gas.
• Placera telefonen oåtkomlig för barn för att förhindra skador eller egendomsskador.
• Placera inte telefonen på ojämna eller instabila ytor.
• Kom ihåg att telefonen, batteriet och laddaren inte är vattentäta. Tack vare en förbättrad vattentålighet kan OnePlus 6T stå emot stänk och svett. 

Men vi rekommenderar inte att utsätta dessa enheter för vatten under en längre tid.
• Använd en mjuk, torr och ren trasa när du rengör telefonen, batteriet och laddaren.
• Använd inte alkohol eller starka kemikalier för att rengöra enheten.
• Använd en mjuk trasa när du tar bort smuts och fläckar. Undvik att använda dina naglar eller andra skarpa föremål för att förhindra att du repar 

skärmen.
• Undvik att använda smutsiga uttag när du laddar telefonen. Om du gör det kan det hända att telefonen inte laddas korrekt.
• Ta inte bort SIM-kortet när telefonen skickar data eller sparar information.
• Undvik att använda modifierade tillbehör som kan skada enheten eller bryta mot lokala föreskrifter för radioenheter.
• Om det är möjligt ska användaren stänga av 5GHz Wifi i utomhusmiljöer.

Vissa personer kan bli yra eller uppleva medicinska problem på grund av blinkande ljus. Om du är i riskzonen ska du kontakta din läkare innan du 
använder den här enheten. Om du har symptom som huvudvärk, yrsel, kramper, ögon- eller muskelkramper, förlorar medvetandet eller upplever 
ofrivilliga kroppsrörelser ska du sluta använda enheten omedelbart och söka läkare. Undvik att använda enheten under långa perioder och håll den 
på lämpligt avstånd från dina ögon.   

Varning: var noga med att läsa hälso- och säkerhetsinformationen innan du använder telefonen
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EU:s regelöverensstämmelse

Härmed meddelar OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. att denna enhet överensstämmer med de väsentliga kraven och andra 
relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG.   

Tänk på att kontrollera de lokala föreskrifterna på platsen där enheten ska användas. Denna enhet kan vara begränsad för användning i 
vissa eller alla EU-medlemsstater.  
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