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På grund av programuppdateringar kan programvarugränssnittet (inklusive men inte begränsat 

till programvarufunktioner, användargränssnitt och interaktioner) skilja sig från gränssnittet som 

presenteras i den här användarmanualen. Programvarugränssnittet kan komma att ändras.  
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Sedd framifrån 

 

 

 

  

Övre högtalare 

Varningsreglage 

Viloläge/väcka 

Nano-SIM-fack 

 

Fingeravtryckssensor 

I bildskärmen 

Främre kamera 

Volymknappar 
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Sedd bakifrån 

 

  

Undre högtalare USB Type-C 

Sekundär kamera 

Primär kamera 

Mikrofon 

Huvudmikrofon 

Ficklampa 
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Ställa in enheten 

Sätta i SIM-kort 

1. Tryck in knappen i det lilla hålet på SIM-

korthållaren för att mata ut SIM-facket. 

Tryck in den ordentligt i hålet för att mata 

ut SIM-kortfacket. 

2. Dra långsamt ut SIM-kortfacket ur 

fackplatsen. 

3. Placera SIM-kortet i SIM-kortfacket. 

4. Sätt tillbaka SIM-kortfacket i enheten. 

* Använd det ursprungliga Nano-SIM-kortet. 

Kort som inte är original kan skada enheten. 

Starta upp din OnePlus 7 

Håll strömbrytaren intryckt i några sekunder 

för att starta upp telefonen. Om telefonen inte 

startar kan du behöva ladda den. 

Installationsguiden 

När du startar telefonen första gången 

(eller efter en fabriksåterställning) kan du 

använda installationsguiden till att anpassa 

alla funktioner, inklusive språk, 

programvaruknappar, gester och andra 

funktioner. Om du vill ändra dessa senare kan 

du göra det efter att du har ställt in telefonen 

i inställningsmenyn. 
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Batteri och laddning 

Du måste ladda telefonen när du får den eller 

om du inte har använt den under en längre tid. 

Säkerhetsinformation:  

1. För att säkerställa din säkerhet och undvika 

att skada enheten ska du endast använd den 

officiella laddaren och USB-kabeln. 

2. OnePlus 7 har stöd för USB Type-C-kablar. 

3. Koppla ur laddaren efter att du har laddat 

klart telefonen för att undvika att slösa 

elektricitet. 

4. Placera inte något på telefonen medan den 

laddas. 

Ladda batteriet 

1. Anslut USB-kabeln till adaptern. 

2. Anslut USB-kabeln till telefonens USB-port. 

3. Anslut adaptern till ett vägguttag. 

4. Efter laddning ska du koppla bort USB-

kabeln från telefonen och koppla bort 

adaptern från vägguttaget. 

Spara ström och förlänga 

batterilivslängden 

Minska strömförbrukningen så här: 

1. Stäng av skärmen när enheten inte används. 
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2. Slå på Batterisparfunktionen när 

batterinivån är låg. 

3. Avaktivera Bluetooth och Wi-Fi när du inte 

använder dem. 

4. Sänk skärmens ljusstyrka och förkorta tiden 

för viloläge i Inställningar. 

5. Stäng appar som inte används. 

OnePlus snabbladning 

När du använder OnePlus-laddaren och USB-

kabeln för laddning kan du ladda telefonen 

säkert och snabbt. 

När temperaturen är lägre än 15 °C eller högre 

än 35 °C avslutar telefonen snabbladdning för 

att skydda batteriet. 

Fysiska knappar 

Strömbrytare 

Strömbrytaren sitter på telefonens högra sida. 

 Håll strömbrytaren intryckt för att slå 

på/stänga av/starta om enheten. 

 Tryck på strömbrytaren för att slå på/stänga 

av skärmen. 

 Tryck två gånger på strömbrytaren för att 

öppna kameran snabbt när skärmen är låst. 

Volymknappar 

Volymknapparna sitter på telefonens 

vänstra sida. 
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 När du spelar musik eller video trycker du på 

volymknappen för att justera medievolymen. 

 Tryck på volymknappen under ett samtal för 

att justera samtalsvolymen. 

 Tryck på volymknappen för att stänga av 

ringsignalen när du får ett inkommande 

samtal. 

Varningsreglage 

Varningsreglaget sitter på telefonens högra 

sida. 

Du kan justera systemets ringsignalstatus 

(tyst, vibrera, ringa) genom att växla 

varningsreglaget. 

 Tyst: Samtal och meddelanden är ljudlösa 

utan vibration, förutom för larm. 

 Vibrera: Samtal och meddelanden är 

ljudlösa, förutom för larm. 

 Ring: Samtal, larm och meddelanden 

fungerar normalt. 

OBS! Om telefonen är i läge Stör ej stängs 

ringsignalen och vibration av. 

Genvägsknappar 

Du kan utföra snabba åtgärder med hjälp 

av genvägsknapparna. 

 Håll ”strömbrytaren” och ”volym ned”-

knappen nedtryckt samtidigt för att ta en 

skärmdump. 
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 Håll ”strömbrytaren” och ”volym ned”-

knappen nedtryckt samtidigt för att öppna 

återställningsläget när enheten är avstängd. 

 Tryck länge på ””strömknappen” 

och ”och ”volym UPP” i 10 sekunder för att 

tvinga telefonen att stänga av. 

Överföra data till OnePlus 7 

OnePlus Switch kan snabbt överföra alla data 

inklusive kontakter, meddelanden och foton 

lagrade på den gamla enheten till din nya 

OnePlus-enhet. 

1. Öppna appen OnePlus Switch. Välj Jag är 

en ny telefon och välj sedan den gamla 

telefontypen. 

2. Följ anvisningarna på den nya telefonens 

skärm. Ladda ned och installera OnePlus 

Switch på den gamla telefonen. 

3. Peka på Fortsätt på den nya telefonen. 

4. Öppna OnePlus Switch i den gamla 

telefonen, välj Jag är en gammal telefon 

och skanna QR-koden på den nya telefonen 

för att ansluta de två telefonerna. 

5. När du har anslutit de två telefonerna väljer 

du de data du vill migrera från den gamla 

telefonen. Peka för att starta. Vänta tills 

överföringen är klar. 



Grunderna 
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Lär dig att använda OnePlus-

enheten.  
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Grundläggande gester 

Lär dig använda grundläggande gester, till 

exempel peka, dra, svepa och zooma, för att 

styra telefonen och apparna. 

1. Peka för att gå in i appen eller välja den. 

 

 

2. När du tittar på en webbsida eller en lista, 

sveper du uppåt eller nedåt för att bläddra. 

 

 

 

3. Svep åt vänster eller höger med fingret för 

att växla flikar, ändra sidor eller bildinnehåll 

i väder/kalender/galleri/applista.  

 

 

4. Tvåfingerszoom för bilder och webbsidor. 

 

 

5. Håll skärmen nedtryckt för att visa popup-

fönstret för avancerade inställningar eller för 

att öppna redigeringsstatus. 
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Installera och avinstallera appar 

Installera appar från Play Store 

Vi rekommenderar att ladda ned och installera 

appar från Play Store som är tillgängligt på 

enheten. 

Öppna Play Store för att söka efter appar med 

nyckelord eller på skärmen. 

 Tryck på appikonen för att visa detaljerad 

information om appen. 

 Tryck på Installera för att ladda ned och 

avinstallera appar. 

* Vi rekommenderar att du laddar ned appar 

på ett Wi-Fi-nätverk. 

Avinstallera appar 

Avinstallera appar så här: 

 På startsidan eller i applådan håller du 

appikonen nedtryck och väljer avinstallera.  

 Gå till Play Store > Mina appar och spel > 

INSTALLERADE > tryck på den specifika 

appen > AVINSTALLERA. 

 Gå till Inställningar > Appar och 

aviseringar och välj appen. Gå sedan till 

Appinformation och välj avinstallera. 

* Vissa förinstallerade appar kan inte 

avinstalleras 
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Använda appar 

Lär dig hur du öppnar appar, växlar mellan 

appar, stänger appar och visar appinformation. 

Applåda 

Svep uppåt på startsidan för att visa alla dina 

appar i applådan. 

Öppna appar 

Öppna appen via appikonen på skrivbordet 

eller i applådan. 

Växla appar 

Tryck på Senaste eller svep uppåt och håll för 

att växla mellan appar. 

Stänga appar 

Tryck på Senaste och stäng apparna genom att 

svepa uppåt på appkortet. 

Visa appinformation 

Tryck länge på en appikon och välj 

appinformationen i popup-rutan för att visa 

appinformationen och inställningsalternativen. 

Rensa bakgrundsåtgärder 

Fast navigeringsfält: tryck på knappen för 

senaste och sedan på X-symbolen längst ned 

på skärmen. 
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Navigeringsgester: Svep uppåt från mitten av 

den nedersta kanten på skärmen och pausa, 

tryck sedan på X-symbolen längst ned på 

skärmen. 

* Fasta appar stängs inte. 

Lås bakgrundsappar 

I appväxlingsläget trycker du på menyikonen 

i det övre högra hörnet på appkortet. 

Välj Lås för att stoppa appen från att stängas 

eller rensas.  

Startsida 

Lär dig hur du ställer in bakgrundsbilder, 

widgetar och inställningar för startsida 

för att personanpassa telefonen. 

Appikoner och mappar 

 Öppna applådan genom att svepa uppåt 

från startsidans nedre del. Tryck och dra en 

appikon för att lägga till den på startsidan. 

 Dra en appikon från applådan till startsidan 

för att placera den på startsidan. 

 Dra en appikon till en annan app på 

startsidan för att skapa en mapp. 

Bakgrundsbilder 

Tryck länge på ett tomt område på startsidan 

och välj Bakgrundsbild för att ställa in 

startsidans bakgrundsbild och låsskärmens 

bakgrundsbild. 
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Widgetar 

 Lägg till widgetar: Tryck länge på ett tomt 

utrymme på startsidan. Tryck sedan på en 

widgetikon och dra den till startsidan. 

 Ta bort widgetar: Håll in en widget och dra 

den till området Ta bort på skärmens övre del. 

Inställningar för startsida 

Tryck länge på det tomma utrymmet på 

startsidan och välj Inställningar för startsida. 

Lägg till en ikon på startsidan: När detta 

aktiveras visas en ikon på startsidan när en ny 

app har installerats. 

Svep nedåt: Svep nedåt från startsidan för att 

komma åt snabbinställningar. 

Tryck två gånger för att låsa: Tryck två gånger 

på det tomma området på startsidan för att slå 

av skärmen och låsa enheten. 

Applåda: Visar alla appar och låter dig söka 

efter en app i lådan. 

Aviseringspunkter: När aktiverat visar 

appikonen punkter för att indikera nya 

meddelanden. 

Ikonpaket: Ställ in ikonstilar för förinställda 

appar och vissa tredje parts appar  

Startsidans layout: Anpassa antalet rutnät på 

skrivbordet och ikonstorlekar.  
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Aviseringspanelen  

När en ny systemavisering eller appavisering 

tas emot, visas motsvarande ikon i statusfältet. 

Dra ned aviseringspanelen genom att svepa 

nedåt från den övre delen av appsidan eller var 

som helst på startsidan.  

 Du kan rensa aviseringarna genom att svepa 

åt höger (Vissa aviseringar måste rensas 

genom att stänga relaterad app). 

 Tryck länge på ett navigeringsfält för att 

öppna aviseringsinställningarna för den 

appen. 

Snabbinställningar 

 Tryck på ikonen för snabbinställningar för att 

slå på/av specifika funktioner snabbt. 

 Håll en ikon i menyn för snabbinställningar 

nedtryckt för att öppna motsvarande 

inställningsgränssnitt. 

 Visa fler knappar och inställningar för 

ljusstyrka genom att svepa nedåt från 

statusikonerna

Snabb-inställningar 

Statusfält 
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Statusikoner 

Statusikoner visas på statusfältet högst upp på skärmen. Ikonerna som visas i tabellen nedan är de 

vanligaste ikonerna. 

 Signalstyrka  Platstjänst aktiverad 

 Wi-Fi  Larm aktiverat 

 Inget SIM-kort  Tyst läge aktiverat 

 Roaming  Vibrationsläge aktiverat 

G Anslut till GPRS-nätverk  Flygplansläge aktiverat 

E Anslut till EDGE-nätverk  Normal laddning 

3G Anslut till UMTS-nätverk  Batteriets kapacitet  

H Anslut till HSDPA-nätverk  NFC-aktiverat 

H+ Anslut till HSPA+-nätverk  Spelläget aktiverat 

4G Anslut till LTE-nätverk  Stör ej-läget aktiverat  

 

Bluetooth aktiverat   
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Google Assistent 

Google Assistent är tillgängligt dygnet runt alla 

dagar i veckan. 

* När du använder Google Assistent för första 

gången ska du följa uppmaningarna för att logga 

in på ditt Google-konto och ge erforderliga 

installationsbehörigheter enligt önskemål. 

Du kan komma åt Google Assistent snabbt 

genom att hålla ned hemknappen eller genom 

att bara säga ”Hej Google” eller ”Ok 

Google” och fortsätta. 

Med Google Assistent kan du: 

• Ring snabbt i farten (t.ex. ”Ring mamma”) 

• Skicka textmeddelanden (t.ex. ”SMS:a Sara 

att jag blir sen”) 

• Ställa in påminnelser (t.ex. ”Påminn mig 

om att köpa en födelsedagspresent till 

John”) 

• Ta en selfie (t.ex. ”Ta en selfie”) 

• Ställa in kalenderhändelser (t.ex. ”Ställ in 

en kalenderhändelse för middag med 

Charlie imorgon 7–9”) 

• Spela upp musik (t.ex. ”Spela upp 

jazzmusik på YouTube”) 

• Navigera till platser (t.ex. ”Ge mig 

vägbeskrivningen hem”) 

• Väderinformation (t.ex. ”Behöver jag ett 

paraply idag?”) 
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Konfigurera telefonens nätverk och 

kontot eller ställ in telefonen



Inställningar 

27 

Wi-Fi och internet 

Wi-Fi 

Anslut till internet via WLAN. 

Ansluta till Wi-Fi 

1. Gå till Inställningar > Wi-Fi och internet 

och tryck på Wi-Fi. 

2. Välj ett Wi-Fi-nätverk i listan. 

3. Du ansluts automatiskt till ett okrypterat 

Wi-Fi-nätverket du har valt. För att ansluta 

till ett krypterat nätverk anger du lösenordet 

och trycker på Anslut. 

* Du kan också lägga till ett Wi-Fi-nätverk 

manuellt genom att välja Lägga till nätverk. 

Wi-Fi-inställningar 

 Slå på Wi-Fi automatiskt: Aktivera detta för 

att slå på Wi-Fi igen nära sparade nätverk av 

hög kvalitet, t.ex. ditt hemnätverk. 

 Välj bästa Wi-Fi på intelligent sätt: 

Aktivera detta för din telefon för att välja och 

ansluta till det bästa Wi-Fi-nätverket genom 

att analysera anslutningen och signalstyrkan. 

 Växla automatiskt till mobildata: Aktivera 

detta på telefonen för att växla automatiskt till 

mobildata när Wi-Fi-nätverket du ansluter till 

är av dålig kvalitet och mobildata är på. 
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 Öppna nätverksavisering: Aktivera detta 

på telefonen för att få en avisering när ett 

offentligt nätverk av hög kvalitet är 

tillgängligt. 

 Skanning är alltid tillgänglig: Aktivera 

detta på telefonen för att tillåta att 

platstjänster eller andra appar söker efter 

nätverk när Wi-Fi är av. 

SIM och nätverk 

Gå till Inställningar > Wi-Fi och internet > 

SIM och nätverk för SIM-INSTÄLLNINGAR:  

 Aktivera eller avaktivera SIM-kort. 

 Redigera SIM-kortets namn. 

 Aktivera eller avaktivera roaming. 

 Ställ in APN och mer. 

OBS! Roamingavgifter kan tillkomma. Kontakta din nätverksleverantör 

för mer information. 

Aktivera eller avaktivera mobildata 

Gå till Inställningar > Wi-Fi och internet > 

SIM och nätverk > aktivera eller avaktivera 

Mobildata. 

Inställningar för föredraget typ av 

nätverk 

Gå till Inställningar > Wi-Fi och internet > 

SIM och nätverk och välj Föredraget typ av 

nätverk 
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 2G/3G/4G (Automatiskt) 

 2G/3G (Automatiskt) 

 2G enbart 

Dubbla 4G-nätverk 

Aktivera/avaktivera 4G-nätverk för båda SIM-

korten när det är tillgängligt 

Inställningar för standard-SIM-kort 

Ställ in standard-SIM-kortet för röstsamtal, 

meddelande och mobildata. 

Trådlös surfzon och internetdelning 

Dela nätverket på din telefon via Wi-Fi-

surfpunkter, USB-anslutningar, Bluetooth osv. 

med andra enheter. 

Wi-Fi-surfzon 

När Wi-Fi-surfzon är på delas dina mobildata 

och andra enheter kan ansluta till Wi-Fi. Du kan 

ställa in följande alternativ för att hantera dina 

Wi-Fi-surfpunkter: 

 Namn på trådlös surfzon: Namn på 

genererad Wi-Fi-nätverkssignal. 

 Säkerhet: Det finns 2 alternativ: Inget 

lösenord och WPA2 PSK-kryptering. 

Vi rekommenderar att du väljer WPA2 PSK-

kryptering så att du kan skapa ett lösenord 

för din trådlösa surfzon. 
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 Slå av trådlös surfzon automatiskt: 

Om trådlös surfzon är aktiverat, stängs det 

av automatiskt efter 5 minuter om inga 

enheter ansluts. 

 AP-band: Välj 2,4 GHz eller 5 GHz. 

Internetdelning via USB 

Dela enhetens mobildata eller Wi-Fi-nätverk 

med datorn via USB så här: 

1. Anslut din telefon till datorn med en  

USB-kabel 

2. Välj USB-anslutningsmetoden 

Internetdelning via USB i kontrollcentret. 

* Vissa datorer kan kräva att Android 

RNDIS-drivrutiner installeras separat. 

Internetdelning via Bluetooth 

Dela enhetens mobildata eller Wi-Fi-nätverk 

med andra enheter med Internetdelning via 

BLUETOOTH genom att följa stegen nedan. 

1. Gå till Mobil trådlös surfzon och 

internetdelning och aktivera 

Internetdelning via Bluetooth. 

2. Parkoppla och anslut telefonen i gränssnittet 

för Bluetooth-inställningar på andra enheter. 
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Bluetooth- och 

enhetsanslutning 

Bluetooth 

Med Bluetooth kan du ansluta till Bluetooth-

aktiverade enheter som headset och 

tangentbord. 

 Parkoppla ny enhet: Gå till Inställningar > 

Bluetooth och enhetsanslutning, välj 

Parkoppla ny enhet, välj enheten som du 

vill ansluta till i listan över tillgängliga 

enheter och ange koden för parkoppling för 

att slutföra parkopplingen. 

* När Bluetooth-enheten är på men inte kan 

hittas ska du kontrollera enhetens handbok 

och följa instruktionerna för att växla 

enheten till parkopplingsläge för att ansluta. 

 Tidigare anslutna enheter: Visa tidigare 

parkopplade enheter och tryck för att 

ansluta igen. 

 Kan identifieras: Aktivera detta för att 

telefonen ska vara synlig för alla Bluetooth-

enheter i närheten. 

 Anslutningsinställningar: Gå till 

Inställningar > Bluetooth och 

enhetsanslutning > 

Anslutningsinställningar > Bluetooth. 

Du kan även byta namn på enheten. 
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NFC 

När NFC är aktiverat kan du byta data med en 

annan enhet när enheterna rör vid varandra. 

Android Beam 

Gå till Inställningar > Bluetooth och 

enhetsanslutning > Anslutningsinställningar > 

Android Beam. 

När den här funktionen är på kan du stråla 

appinnehåll till en annan NFC-aktiverad enhet 

genom att placera enheterna närmare 

varandra. Du kan till exempel stråla webbsidor, 

YouTube-videor och kontakter. 

Placera enheterna tillsammans (vanligtvis rygg 

mot rygg) och tryck på skärmen. Appen 

fastställer vad som strålas. 

Tryck och betala 

Gå till Inställningar > Bluetooth och 

enhetsanslutning > Anslutningsinställningar > 

Tryck och betala 

Innan du använder tryck och betala måste du 

ställa in standardappen för betalning, öppna 

betalningstjänsten i appen och ställa in 

funktionen för att trycka och betala med 

följande inställningsalternativ: 

 Betalningsstandard: Välj en app, t.ex. 

Google Pay, som ska användas för att göra 

betalningar genom att trycka på 

betalningsterminalen. 
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 Använd standard: Du kan ställa in som 

Alltid och Förutom när en annan 

betalningsapp är öppen. 

Bildskärm 

Gå till Inställningar > Visa för att anpassa 

skärmens visningsinställningar. 

 Adaptiv ljusstyrka: När det här alternativet 

är aktiverat optimerar telefonen skärmens 

ljusstyrka baserat på ljusstyrka 

i omgivningen. Du kan även justera 

skjutreglaget manuellt för att ställa in 

önskade inställningar. 

 Viloläge: När tiden har ställts in stängs 

skärmen av automatiskt när enheten inte 

används. 

 Nattläge: När aktiverat justerar enheten 

färgtemperaturen du har ställt in för att 

minimera ögonutmattning. 

 Läsläge: Optimerar visningen av skärmen 

och text, så att det blir lika bekvämt att läsa 

som med en e-boksläsare. 

 Skärmkalibrering: Om du väljer ett annat 

färgläge får du en annorlunda 

färgupplevelse. 

 Videoförbättrare: Förbättrar färgen när du 

spelar upp videoklipp. 

 Flärpvisning: Du kan välja hur flärpområdet 

visas: 

 Visa flärpområdet. 

 Dölj flärpområdet. 
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 Appar som ska visas i fullskärm: Om 

appens innehåll täcks av flärpområdet ska 

du växla till standardläget. 

 Aktiv låsskärm: Du kan ställa in NÄR DEN 

SKA VISAS och det finns 2 alternativ: 

 Lyft upp telefonen för att visa. 

 Tryck på skärmen för att visa. 

Du kan ställa in VAD SOM SKA VISAS: 

 Klockstil. 

 Visa meddelande. 

 Aktivera/avaktivera Nya aviseringar. 

 Bakgrundsbilder: Ställ in telefonens 

bakgrundsbild för skrivbordet och 

låsskärmen. 

 Tema: Ställ in användargränssnittets färgstil. 

 Accentfärg: Ställ in accentfärgen. 

 Teckensnitt: Ställ in telefonens teckensnitt. 

Du kan välja Roboto eller OnePlus Slate. 

 Teckenstorlek: Ställ in teckenstorleken. 

 Visningsstorlek: Ställ in visningsstorleken 

för innehåll (t.ex. ikonen och teckensnitt). 

Observera att detta kan påverka hur vissa 

tredje parts appar visas. 

 Statusfält: Du kan ställa in stilen för batteri 

och tid, aktivera/avaktivera visning av 

batteriprocent, visa nätverkshastigheten och 

hantera ikoner i statusfältet. 
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 Rotera skärmen automatiskt: Om aktiverat 

roterar telefonens skärm automatiskt när 

telefonen roteras. 

Skärmsläckare: Ställ in skärmsläckarens stil 

(klocka, färger och foton) och när 

skärmsläckaren ska slås på (när telefonen 

laddas, när telefonen är dockad, när telefonen 

laddas eller är dockad eller aldrig). 

Appar och meddelanden 

Gå till Inställningar > Appar och aviseringar 

för att hantera enhetens appar, ändra 

inställningarna, visa appinfo, ställa in 

aviseringar och behörigheter etc. 

 Nyligen öppnade appar: Visa nyligen 

öppnade appar. 

 Visa alla appar: Visar alla appar installerade 

på telefonen. 

 Meddelanden: Du kan ställa in innehållet 

i aviseringarna som visas på låsskärmen: 

 Visa allt aviseringsinnehåll. 

 Dölj meddelandeinnehåll. 

 Visa inte aviseringar alls. 

Du kan också aktivera/avaktivera Tillåt 

aviseringspunkter, ställa in Standardljud 

för aviseringar och aktivera/avaktivera läget 

Stör ej. 

 Standardappar: Ställ in standardapparna för 

startsidan, webbläsaren, telefon, SMS, galleri, 

e-post med mera. 
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 Appbehörigheter: Ställ in behörigheterna 

för att använda plats, mikrofon, kontakter, 

lagringsutrymme, samtalsloggar osv. 

 Kontroll av dataanvändning: Ställ in 

apparnas åtkomst till mobildata och  

Wi-Fi-nätverk. 

 Varningar om nödläge: Du kan även 

aktivera/avaktivera Tillåt larm. 

Om aktiverat kan du välja att få ”AMBER”-

varningar, varningar om extremt farliga hot, 

varning om allvarliga hot etc. 

Du kan ställa in varningsinställningar. 

 Åtkomst till specialappar: Du kan ställa in 

särskild appåtkomst som Batterioptimering, 

Appar för enhetsadministratör och Visning 

över andra appar. 

Ljud och vibration 

Gå till Inställningar > Ljud och vibration 

för att ändra ljudinställningar på enheten. 

Volym 

 Ringvolym: Justera skjutreglaget för att 

ställa in ringsignalens volym för 

telefonsamtal och aviseringar. 

 Medievolym: Justera skjutreglaget för att 

ställa in volymen för att spela upp musik, 

video etc. 
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 Larmvolym: Justera skjutreglaget för att 

ställa in ringsignalens volym för larm. 

Stör ej 

När läget Stör ej är aktiverat visar telefonen 

inte nya eller befintliga aviseringar, avger inga 

ljud och vibrerar inte. Aviseringar visas inte när 

du sveper ned från skärmens övre del. 

Observera att kritiska aviseringar för 

telefonaktivitet och telefonstatus fortfarande 

visas. 

 Beteende: Ställa in aviseringar: 

 Inga ljud från aviseringar: Aviseringar 

visas på skärmen. 

 Inga visuella aviseringar eller 

ljudaviseringar: Du kommer varken se 

eller höra aviseringar. 

 Anpassa: Du kan anpassa inställningarna. 

 Undantag: Välj särskilda inställningar för 

samtal, meddelanden, händelser och andra 

ljud. 

 Schemalägg: Ställ in varaktigheten för Stör 

ej eller ställ in tiden för automatisk på- och 

avslagning. 

Dolby Atmos 

Med Dolby Atmos kan du välja olika 

scenariobaserade förbättringar, t.ex. dynamisk, 

film och musik, och anpassa justeringar för 

hörlurar. 
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Läge för hörlurar 

Du kan ställa in inställningar för kabelanslutna 

och Bluetooth-anslutna headset, t.ex. 

återuppta uppspelning av musik automatiskt 

och svara på samtal automatiskt. 

Ringsignal 

 Telefonens ringsignal: Ställ in ringsignalen 

för inkommande telefonsamtal. 

 SMS-signal: Ställ in ringsignalen för 

avisering om textmeddelande (SMS). 

 Standardljud för avisering: Ställ in 

ringsignalen för andra aviseringar. 

Vibration 

Ställ in vibrationsrytm och intensitet för samtal, 

aviseringar och tryck. 

System 

Aktivera eller avaktivera ljud för pekton, 

knappsats, skärmlås och skärmbild. 

Knappar och gester 

Varningsreglage 

Varningsreglaget sitter på höger sida av 

OnePlus 7. Du kan växla mellan 3 olika lägen: 

Ljud av, Vibration och Ring. Gå till 
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Inställningar > Knappar och gester > 

Varningsreglage för anpassade inställningar. 

 Tyst: Samtal och aviseringar är ljudlösa, 

förutom för larm. 

 Vibration: Samtal och meddelanden är 

ljudlösa och inställda på att endast vibrera, 

förutom för larm. 

 Ring: Samtal och meddelanden ringer. 

Navigeringsfält och gester 

OnePlus 7 har stöd för tre typer av 

navigeringsfält och gester. Gå till 

Inställningar > Knappar och gester > 

Navigeringsfältet och gester och välj 

navigeringsfältet. 

Tillbaka, hem, senaste 

Om aktiverat visas de virtuella 

knapparna ”Tillbaka, hem, senaste” längst ned 

på telefonen. Tryck på Anpassa 

navigeringsfältet för anpassade inställningar. 

 

 Byta knappar: Aktivera det här steget för att 

byta plats på knapparna Senaste och 

Tillbaka. 

 Dölja navigeringsfältet: Aktivera detta för 

att lägga till en knapp för att dölja eller visa 

navigeringsfältet. 
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 Dubbeltrycksåtgärd och åtgärd med tryck 

länge: Ställ in Dubbeltrycksåtgärd eller 

Åtgärd med tryck länge på ”Tillbaka, hem, 

senaste”. Har stöd för Ingen åtgärd, 

Öppna/stäng meny, Slå av skärmen, Öppna 

Shelf, Öppna/stäng med mera. 

Tillbaka, hem 

Aktivera detta för att visa de virtuella 

knapparna ”Tillbaka, hem, senaste” längst ned 

på skärmen. Tryck på Anpassa 

navigeringsfältet för anpassade inställningar. 

 

 Byta knappar: Aktivera det här för att byta 

läge (höger eller vänster) på 

bakåtknapparna. 

 Dubbeltrycksåtgärd och åtgärd med tryck 

länge: Ställ in Dubbeltrycksåtgärd eller 

Åtgärd med tryck länge på HEM, Tillbaka. 

Har stöd för Ingen åtgärd, Öppna/stäng 

meny, Slå av skärmen, Öppna Shelf, 

Öppna/stäng med mera. 

Navigeringsgester 

De virtuella knapparna ”Tillbaka, hem och 

senaste” döljs. 

 Svep uppåt från skärmens nedre del för att 

gå tillbaka till skrivbordet. 

 Svep uppåt från mitten av skärmens nedre 

del och håll i en sekund för att öppna läget 

för multitasking/appväxling. 
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 Svep uppåt från vänster eller höger sida av 

skärmens nedre del för att gå tillbaka till 

sista sidan. 

* Oavsett om enheten används i liggande 

eller stående läge, aktiveras 

navigeringsgesterna från enhetens nedre 

del. 

Snabbgester 

Du kan genomföra följande åtgärder snabbt: 

Vänd för att slå av ljudet, Skärmbild med tre 

fingrar osv. med Snabbgester. Gå till 

Inställningar > Knappar och gester > 

Snabbgester för att ställa in önskade alternativ. 

Systemgester 

 Vänd för att slå av ljudet: Aktivera detta för 

att vända på telefonen för att slå av ljudet 

vid ett inkommande samtal. 

 Skärmbild med tre fingrar: Aktivera detta 

för att ta en skärmbild genom att svepa 

nedåt med tre fingrar. 

 Svara på samtal med gest: Aktivera detta 

för att svara på samtal genom att lyfta 

telefonen till örat vid ett inkommande samtal. 

Gester för skärm av 

Tryck två gånger för att väcka: Aktivera detta 

för att trycka två gånger på skärmen för att 

väcka enheten. 
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Musikkontroll: Aktivera detta för att spela upp 

eller pausa musik genom att rita II med två 

fingrar. Rita < eller > för föregående eller 

nästa spår. 

Rita O/Rita V/Rita S/Rita M/Rita W: De här 

alternativen kan ställas in som Ingen, Öppna 

kamera, Öppna främre kamera, Spela in en 

video, Slå på/av ficklampa, Öppna Shelf och 

Öppna appar som du har valt. 

Slå på kameran snabbt 

Aktivera detta för att trycka två gånger på 

strömbrytaren för att slå på kameran. 

Snabbaktivera assistentappen 

Aktivera detta för att håll ned strömbrytaren 

i 0,5 sekunder för att aktivera assistentappen 

och 3 sekunder för att stänga av. 

Batteri 

Gå till Inställningar > Batteri för att visa 

batteridetaljer och ställa in önskade alternativ 

för batteri. 

Visa detaljerad användning: Visa detaljer om 

batterianvändning efter full laddning och listan 

över vilka processer som använder mest 

batteri. 
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Batterisparfunktion: Aktivera detta för 

att förlänga batterilivslängden. 

Batterisparfunktionen slår av vissa 

enhetsfunktioner och begränsar appar. 

Du kan välja att slå på den manuellt eller välja 

Slå på automatiskt när återstående batteri är 

lägre än angivet värde. 

Batterioptimering: Optimera 

batterilivslängden genom att kontrollera 

apparnas bakgrundsbeteende. Tryck på 

Batterioptimering, välj apparna som ska 

optimeras och välj Optimera. 

Adaptivt batteri: Att aktivera det här utökar 

batterilivslängden genom att begränsa 

batteriet för sällan använda appar. Telefonen 

lär dig hur du använder appar över tiden. 

 Aviseringar kan försenas för de här apparna. 

Lagringsutrymme 

Gå till Inställningar > Lagringsutrymme för 

att visa detaljerad information om 

lagringsutrymme. Du kan frigöra 

lagringsutrymme och visa mängden 

lagringsutrymme som upptas av flera olika 

typer av filer. 

 Frigöra lagringsutrymme: Telefonen söker 

igenom Nedladdningar och sällan använda 

appar. Välj innehållet du vill radera och tryck 

på FRIGÖR för att frigöra utrymme på 

telefonen. 
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 Lagringshanterare: För att hjälpa till med 

att frigöra lagringsutrymme tar 

Lagringshanteraren bort säkerhetskopierade 

foton och videor från enheten.  

Säkerhet och låsskärmen 

Säkerhetsstatus 

Google Play Protect 

Google Play Protect kontrollerar vanligtvis 

dina appar och enheten för skadligt beteende. 

Du aviseras om någon säkerhetsrisk identifieras. 

 Skanna enheten efter säkerhetshot: 

Aktivera detta för att Google ska kontrollera 

din enhet med jämna mellanrum för att 

förhindra eller varna dig om potentiella 

risker. 

 Förbättra detektering av skadliga appar: 

Aktivera detta för att skicka okända appar till 

Google för bättre detektering. 

Hitta min enhet 

Hitta min enhet hjälper dig att hitta din enhet 

på distans och håller dina data säkra om du 

tappar bort enheten. 

Sätt att hitta din Android-enhet 

 Hitta min enhet: Skaffa den på Google Play. 

 Webben: Besök android.com/find. 

 Google: Sök efter ”hitta min enhet”. 
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Enhetssäkerhet 

Skärmlås 

Ställa in skärmlås: 

 Ingen: Slå på skärmen och öppna startsidan. 

 Svep: Svep uppåt på skärmen för att låsa upp. 

 Grafiskt lösenord: Ställ in ett grafiskt 

lösenord med minst fyra punkter för att 

låsa upp. 

 PIN-kod: Ställ in en PIN-kod på 4–16 siffror 

för att låsa upp. 

 Lösenord: Ställ in ett lösenord med minst 

fyra tecken för att låsa upp. 

Låsskärmsinställningar 

Ställ in låsskärmsinställningar. 

 På låsskärmen: Du kan välja Visa allt 

innehåll i aviseringar, dölj känsligt 

innehåll och Visa inte aviseringar alls. 

 Lägga till användare från låsskärmen: 

Aktivera detta för att lägga till nya 

användare på låsskärmen. (Instruktioner: 

Dra ned aviseringspanelen på låsskärmen 

och tryck på  lägg till användare.)  

Meddelande på låsskärm: Ange textinnehåll 

och spara det för att visa det på låsskärmen. 
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 Visa låsalternativ: Aktivera för att visa 

alternativet för strömbrytaren som slår av 

Smart lås, upplåsning med fingeravtryck och 

aviseringar på låsskärmen. 

Fingeravtryck 

Du kan lägga till/radera fingeravtryck och ställa 

in fingeravtrycksinställningar via Fingeravtryck. 

 Lägga till fingeravtryck: Följ instruktionerna 

på skärmen för att lägga till ditt 

fingeravtryck. 

• Lägg till ditt fingeravtryck igen efter att du 

har bytt ut skyddsfilmen. 

• Lägg endast till information för ett 

fingeravtryck åt gången. 

• Tryck ordentligt på telefonens skärm för 

att garantera att dina fingeravtrycksdata 

läggs till helt. 

 Animeringseffekt för fingeravtryck: Ställ in 

animeringseffekten. Du kan välja en av 

följande fyra effekter: 

 Cosmos 

 Ripple 

 Rand 

 Ingen 

 Lyft upp telefonen för att visa: Aktivera 

detta för att visa fingeravtrycksikonen på 

aktiv låsskärm när du lyfter upp telefonen. 
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 Tryck på skärmen för att visa: Aktivera 

detta för att visa fingeravtrycksikonen på 

aktiv låsskärm när du trycker på telefonens 

skärm en gång. 

*Utöver att låsa upp telefonen kan du 

använda dina fingeravtryck för att godkänna 

köp och komma åt appar. 

Ansiktsupplåsning 

Du kan lägga till/radera ansiktsupplåsning 

och ställa in ansiktsupplåsning via 

Ansiktsupplåsning. 

 Lägga till ansiktsdata: Följ uppmaningarna 

på skärmen för att lägga till dina ansiktsdata. 

*Gör det i en ljus omgivning och se till att 

titta mot telefonen för bästa resultat. 

 Ansiktsupplåsning: Aktivera detta för att 

använda ansiktsupplåsning för att låsa upp 

telefonen från låsskärmen. 

 Svep för att låsa upp: Detta är 

standardsättet för att låsa upp telefonen 

med ditt ansikte. Aktivera detta för att 

använda ansiktsupplåsning när du sveper 

uppåt på telefonens skärm. 

 Lås upp automatiskt när skärmen är på: 

Aktivera detta för att låsa upp telefonen med 

ditt ansikte så fort skärmen sätts på utan att 

först behöva svepa. 
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Sekretess 

Plats 

 Använd plats: Aktivera detta för att ge 

appar tillstånd att använda platsinformation. 

 Senaste begäran av plats: Detta visar den 

senast begärda platsinformationen. 

 Behörigheter på appnivå: Ange 

behörigheter för appar för att använda 

platstjänsten. 

*Plats kan använda källor som GPS, Wi-Fi, 

mobilnätverk och sensorer som hjälp för att 

uppskatta enhetens plats. Google kan samla 

in anonymiserade platsdata för att förbättra 

platsnoggrannhet och platsbaserade tjänster. 

Visa lösenord 

Aktivera detta för att tecken ska visas när du 

skriver dem och sedan konverteras till en 

krypterad asterisk ”*”. 

Räddningstjänst 

 Information för nödsituationer: Lägg till 

din information för nödsituationer här. 

 Skicka SOS-meddelanden automatiskt: 

Aktivera detta för att skicka SOS-

meddelanden automatiskt till alla 

nödkontakter efter ett nödsamtal. 

 Strömbrytare: Nödsamtalsavtryckare: 

Det finns tre alternativ: 
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 Avaktivera. 

 Tryck snabbt på strömbrytaren 3 gånger. 

 Tryck snabbt på strömbrytaren 5 gånger. 

Appar för enhetsadministratör 

 Hitta min enhet: Aktivera för att hitta 

enheten eller för att låsa eller radera data 

från en förlorad enhet. 

 Google Pay: Som enhetsadministratör kan 

Google Pay hjälpa dig göra telefonen 

säkrare. 

SIM-kortlås 

Låsa SIM-kort: Aktivera detta för att begära din 

PIN-kod för att använda telefonen. 

Konton 

 Google-konto: Logga in på ditt Google-

konto, visa information om Google-kontot, 

ställ in synkroniseringsalternativ och ta bort 

konton. 

 OnePlus-konto: Logga in på ditt OnePlus-

konto, hantera kontoinformation och logga 

ut från ditt konto (tryck på menyknappen 

i det övre högra hörnet och välj Avsluta 

konto). 

 Lägga till konto: Du kan lägga till 

e- postkonton, Google-konton osv. 

 Automatisk synkronisering av data: Aktivera 

detta för appar för att uppdatera data 
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automatiskt. Att slå av det här alternativet 

sparar ström, men du måste synkronisera 

varje konto manuellt för att få de senaste 

uppdateringarna och du får inga aviseringar 

om uppdateringar. 

Verktyg 

 Spelläge: Slå på spelläge för att optimera 

spelupplevelsen. Se ”Spelläge” för mer 

information. 

 Snabbstart: Aktivera detta för att ett längre 

tryck på området för att identifiera 

fingeravtryck ska starta snabbetalning eller 

aktivera appar när telefonen är låst. 

Introduktion: Använda snabbstart 

1. Fortsätt att hålla kvar fingret efter 

upplåsning för att öppna 

snabbstartspanelen. 

2. Svep för att välja genvägen och släpp 

fingret för att köra den. 

 Parallella appar: Skapa flera konton för 

samma sociala medieappar. Se ”Parallella 

appar” för mer information. 

 Applås: Du kan lägga till apparna som du 

vill låsa med ett lösenord. 

Dölj meddelandeinnehåll: Aktivera detta 

för att dölja aviseringar för appar som låsts 

med applås. 
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 Schemalagd tid för att sätta på/stänga av: 

Ställ in tid för att sätta på/stänga av. 

 OnePlus Switch: Migrera data snabbt med 

OnePlus Switch. Se ”Överföra data till 

OnePlus 7” för mer information. 

 Snabbsvar i landskap 

Du kan snabbsvara när du får ett 

meddelande från WhatsApp eller andra 

landskapsappar. 

System 

Tillgänglighet 

Se ”Tillgänglighet” för mer information. 

Språk och inmatning 

Ställ in systemspråk och inmatningsmetod. 

 Språk: Ställ in systemspråket. 

 Tryck på Lägg till ett språk för att lägga 

till språk. 

 Tryck och dra valt språk till listans övre del 

för att ställa in språket till systemspråket. 

 Virtuellt tangentbord: Välj 

standardinmatningsmetoden och ställ in 

inställningar för inmatningsmetoden. 

 Stavningskontroll: Aktivera detta för att 

kontrollera stavning automatiskt när du 

skriver. 
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 Fyll i automatiskt: Aktivera detta för att fylla 

i sparade data automatiskt när du surfar på 

internet eller anger kontolösenord eller 

andra scenarion. Den här funktionen kräver 

att ytterligare appar installeras. 

Datum och tid 

Ställ in systemets datum och tid. 

 Automatiskt datum och tid: Aktivera detta 

för att använda nätverksleverantörens 

inställda tid som systemtiden. 

 Ställa in datum: Ställ in systemdatumet 

manuellt. 

 Ställa in tid: Ställ in systemtiden manuellt. 

 Automatisk tidszon: Aktivera detta för att 

använda nätverksleverantörens tidszon. 

 Välja tidszon: Ställ in systemets tidszon 

manuellt. 

 Använd 24-timmars format: Aktivera detta 

för att systemtiden ska vara i 24-timmars 

format eller avaktivera det för att använda 

12-timmars format. 

Återställningsalternativ 

I Återställningsalternativ kan du nollställa 

inställningar, nollställa appinställningar och 

radera alla data (fabriksåterställning). 

 Nollställa Wi-Fi, mobildata och Bluetooth: 

Du kan nollställa alla nätverksinställningar, 

inklusive Wi-Fi, mobildata och Bluetooth. 
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 Nollställa appinställningar: 

Detta nollställer alla inställningar för: 

 Avaktiverade appar. 

 Avaktiverade appaviseringar. 

 Standardappar för åtgärder. 

 Begränsningar av bakgrundsdata för 

appar. 

 Eventuella behörighetsbegränsningar. 

Du förlorar inga appdata. 

 Radera alla data (fabriksåterställning): 

Se ”Fabriksåterställning” för mer information. 

OTG-lagringstrymme 

Överför data via OTG. Slå av automatiskt efter 

10 minuters inaktivitet. 

Senaste apphantering 

Ställ in typen för att rensa bakgrundsuppgifter. 

 Normal rensning: Rensa åtgärdslistan och 

cacheminnet utan att rensa 

bakgrundsprocesser. 

 Djup rensning: Rensa processer 

i bakgrunden. Vissa appar kan sluta fungera 

och du får eventuellt inga aviseringar. 
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Flera användare 

 Lägg till användare från låsskärmen:  

Lägg till användare från låsskärmen. 

 Information för nödsituationer:  

Lägg till information och kontakter för 

nödsituationer. 

 Du (ägare): Visa aktuellt inloggad 

användare. Tryck för att ändra 

användarnamn (standardvärdet för 

användarnamn är telefonens ägare). 

 Gäst: Tryck för växla till gästläge och 

begränsa samtal och vissa funktioner.  

Du kan aktivera/avaktivera Slå på 

telefonsamtal genom att trycka på 

inställningsikonen till höger om gästen. 

 Lägga till användare: Dela enheten med 

andra personer genom att skapa ytterligare 

användare. 

RAM-förstärkning 

Genom att lära dig hur du använder din telefon 

kan RAM-förstärkning förutsäga appar som du 

vill köra och data som ska läsas in, och 

optimera RAM-kapaciteten för snabbare 

prestanda. 

Systemuppdateringar 

Uppdatera systemet med OTA. 

Se ”Systemuppdateringar” för detaljerad 

information. 
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Om telefonen 

Visa grundläggande telefoninformation, 

systemversion med mera i alternativet 

Om telefon. 

 Enhetsnamn: Tryck för att redigera enhetens 

namn. 

 Autentiseringsinformation: Tryck för att visa 

verifieringsinformationen. 

 Android-version: Detta visar Android-

versionen. 

 Build-nummer: Detta visar telefonens 

programvaruversion. 

 Modell: Detta visar telefonmodellen. 

 Juridisk information: Tryck för att visa 

sekretesspolicy, avtal etc. 

 Status: Tryck för att visa telefonnummer, 

signal etc. 

 Pris: Tryck för att visa Oxygen OS-

bidragsgivare.
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Lär dig om apparna på OnePlus-

enheten.  
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Telefon 

Ringa upp 

 Metod 1: Tryck på knappsatsen, ange 

kontaktnumret och tryck på samtalsknappen 

för att ringa numret. 

 Metod 2: Sök efter nummer i kontakter, 

samtalsregister eller din adressbok och tryck 

på numret för att ringa det. 

 Svara på eller avvisa inkommande samtal: 

Svep nedåt för att acceptera ett samtal och 

uppåt för att avvisa det.  

 Inkommande samtal under normal 

användning: Den gröna knappen är för att 

acceptera samtal och den röda knappen är 

för att avvisa samtal. 

Samtalsskärmen 

När du har accepterat ett samtal visas följande 

gränssnittsfunktioner: 

 Högtalare: Aktiverar högtalarläge med hög 

volym under samtal. 

 Knappsats: Öppnar knappsatsen. 

 Ljud av: Slå av mikrofonens ljud. 

 Lägga till samtal: Lägger till flera samtal. 

 Parkera: Låter dig svara på ett nytt samtal 

genom att parkera det aktuella samtalet och 

återuppta sedan aktuellt samtal när du 

avslutar det nya samtalet. 



Appar 

58 

 Spela in: Låter dig registrera ett samtal. 

* Den här funktionen är endast tillgänglig i Kina 

och Indien. 

Kontakter 

Kontakter har följande funktioner: Redigera, 

radera, sök, mata in/ut, hantera och 

säkerhetskopiera kontakter samt placera 

i svartlista. 

Lägga till en kontakt 

1. Öppna Kontakter 

2. Tryck på  

3. Ange kontaktinformationen 

4. Tryck på  för att spara 

Söka efter kontakter 

 Metod 1: Ange kontaktens nummer/namn 

på knappsatsen. 

 Metod 2: Tryck på 🔍🔍 och sök sedan efter en 

Kontakt efter namn 

 Metod 3: Växla till kontaktlistan och tryck på 

eller bläddra genom bokstäverna på högra 

sidan för att söka snabbt. 

Hantera kontakter 

Öppna Kontakter, tryck på menyknappen i det 

övre högra hörnet och välj sedan Inställningar. 
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 Föreslagna sammanslagningar: Systemet 

identifierar automatiskt liknande kontakter. 

Tryck på sammanfoga och välj reserverade 

kontakter för att slutföra sammanslagningen. 

 Blockerade nummer: 

Du får inga samtal och meddelanden från 

kontakter i svartlistan. 

 Blockera kontakt: Tryck på  och ange 

telefonnumret för att lägga till i 

svartlistan. 

 Avblockera: Tryck  här för att ta bort 

blockering av ett telefonnummer. 

Skräppost: Bläddra i meddelande-/ 

samtalsregister i svartlistan. 

Importera/exportera kontakter: Du kan 

importera en VCF-fil som exporterats från en 

annan enhet till den här enheten eller 

exportera dina enhetskontakter i ett VCF-

format.  

Filhanteraren 

I Filhanteraren kan du enkelt komma åt och 

hantera många olika filer. 

Öppna applådan eller öppna appen 

Filhanteraren. 

KATEGORIER: Kontrollera filer efter kategori, 

inklusive Dokument, Nedladdningar, Senaste, 

Bilder, Videor, Ljud osv. 
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LAGRINGSUTRYMME: Visa och hantera 

mappar och dokument sparade på din telefon. 

FileDash: Snabb och gratis för att dela filer 

med enheter i närheten. 

Fler alternativ: 

Söka efter fil: Tryck på 🔍🔍 och ange sedan 

nyckelord för att hitta dina filer. 

Säker databas: Tryck länge på filen, tryck på 

menyknappen i det övre högra hörnet och välj 

sedan Flytta till Säker databas. Du kan tilldela 

filer i Säker databas ett lösenord eller ett 

fingeravtryck. 

Meddelanden 

Skicka, ta emot och visa Meddelanden via 

appen Meddelande. 

Skicka meddelande 

1. Öppna appen Meddelande. 

2. Tryck på den flytande knappen i nedre 

högra hörnet. 

3. Välj mottagare. 

4. Ange SMS-innehåll. 

5. Tryck på ikonen för att skicka i det nedre 

högra hörnet för att skicka ett meddelande. 
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Visa och svara på meddelanden 

Meddelanden sorteras efter tid. 

1. Öppna appen Meddelande. 

2. Välj det meddelande du vill visa i listan. 

3. Om du vill svara på ett meddelande ska du 

ange meddelandet i textrutan för att svara 

på ett meddelande och sedan trycka på 

ikonen för att skicka längst ned till höger för 

att skicka det. 

Meddelandeinställningar  

Meddelandeinställningar inkluderar 

rapportleverans, hämta MMS automatiskt vid 

roaming och ställ in SMS-centrets 

nummer. Ställ in SMS-inställningar genom att 

trycka på menyknappen i det övre högra 

hörnet och välj Inställningar. 

Svartlista/stoppade 

 Visa registret för stoppade: Tryck på 

menyknappen i det övre högra hörnet 

i huvudgränssnittet för meddelanden och 

välj Skräppost för att visa register över 

blockerade. 

 Lägg till svartlista: Tryck på menyknappen 

i det övre högra hörnet i 

konversationsskärmen för meddelande och 

välj Blockera nummer. 
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Väder 

Tillhandahåller väderprognoser och funktion 

för tidig varning. 

 Kontrollera vädret: Öppna applådan och 

öppna appen Väder. 

Ger information om väder, temperatur, 

vädret för de senaste sex dagarna, väder för 

de senaste 24 timmarna, luftkvalitet, 

vindriktning, kroppstemperatur, luftfuktighet, 

sikt, tryck etc. 

 Lägga till ort: Tryck på , tryck på 

knappen ”+”, ange ortens namn för att söka 

och välj staden som du vill lägga till. 

 Byta ort: Svep åt vänster eller höger för att 

byta mellan orter. 

 Inställningar 

Tryck på menyknappen i det övre högra 

hörnet och välj Inställningar. 

 Temperatur: Välj temperaturenhet – 

Celsius eller Fahrenheit. 

 Vind: Välj vindenhet, t.ex. meter per 

sekund (m/s), kilometer per timme (km/h). 

 Nederbörd: Millimeter (mm)/tum (in). 

 Synlighet: Välj enheter för sikt, kilometer 

(km), mile (mi). 
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 Tryck: Välj enhet för tryck, millimeter 

kvicksilver (mm/Hg), tum kvicksilver 

(in/Hg), hektopascal (hPa). 

Vädervarning: Aktivera detta för att få 

väderaviseringar. 

Kalkylator 

Kalkylator tillhandahåller vanliga 

kalkylatorfunktioner. 

Öppna applådan och öppna appen Kalkylator. 

 Enkel kalkylator: Enkel addition, subtraktion, 

multiplikation och division kan genomföras. 

 Vetenskaplig kalkylator: Dra det svarta 

fältet åt vänster eller rotera till liggande läge 

för att byta till vetenskaplig kalkylator. 

 Visa historik: Dra det övre vita området 

nedan för att visa historik och tryck på 

knappen RENSA i det övre högra hörnet för 

att RENSA det. 

Inspelare 

Inspelare har funktioner för att spela in och visa. 

Öppna applådan och öppna appen Inspelare. 

 Spela in:  

 Starta inspelning: Tryck på  för att 

starta inspelning. 

 Pausa inspelningen: Tryck på  för att 

pausa en inspelning. 
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 Infoga taggar: Tryck på  för att infoga 

taggar. 

Ställa in inspelningsformatet: Du kan ställa in 

inspelningsformatet (aac/wav) genom att välja 

inställningarna i det övre högra hörnet på 

huvudgränssnittet. 

 Spela upp och hantera inspelningar:  

Svep åt vänster för att öppna listan med 

inspelade filer. 

 Spela upp inspelning: Tryck på 

inspelningen för att spela upp den. 

 Radera inspelning: Tryck länge på 

inspelningen som du vill radera och tryck 

på knappen för att radera. 

Appen Anteckningar 

Med Klisterlappar kan du göra snabba 

anteckningar samt redigera text och bilder. 

 Lägga till anteckning: Tryck på  för att 

lägga till en anteckning. Har stöd för text, 

albumbilder, foton, listor, att göra. Låter dig 

radera anteckningar, ställa in påminnelser 

etc. 

 Sök i anteckningar: Tryck på 🔍🔍 och ange 

nyckelorden för att söka. 

 Ta bort en anteckning: Tryck länge på 

anteckningen som du vill radera och tryck på 

knappen ”radera”. 
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 Dela en anteckning: Öppna anteckningen 

du vill dela, peka på menyknappen i det övre 

högra hörnet, välj delningsmetod och tryck 

sedan på sidans uppmaning för att slutföra 

delningen. 

 Lägga till påminnelser i dina anteckningar: 

Öppna anteckningen och tryck på 

ikonen ”larm” i det övre högra fältet för att 

ställa in datum och tid för påminnelsen.  
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Kamera 

OnePlus 7-kameran erbjuder kraftfulla foto- 

och videofunktioner, inklusive porträttläge, 

professionellt läge, slow motion-video, 

panoramaläge med mera. 

FOTO 

I enlighet med numren som visas i bilden är 

huvudgränssnittets funktioner de följande:   
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1. Timer: Ställ in timer (tillval: 3S, 5S, 10S). 

2. Fotoskala: Tryck för att yta fotots 

bildförhållande. 

3. Blixt: Tryck för på/av/automatisk blixt. 

4. Zoom: Tryck på eller dra ikonen för att 

zooma. 

5. Vanliga lägen: Visa vanliga lägen, svep åt 

vänster eller höger eller tryck för att byta 

läge. 

6. Byt kamera: Tryck för att växla mellan 

främre/bakre kamera. 

7. Fotoknapp: Tryck en gång för att ta ett foto 

eller tryck länge för att ta flera foton 

(seriefotografering). 

8. Galleri: Tryck för att visa de senaste fotona 

i Galleri.   
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VIDEO 

Gå till kameraappen och tryck på VIDEO. 

Följande funktioner finns i videogränssnittet: 

1. Videoupplösning: 1080P 30/60 FPS, 

4K 30/60 FPS är tillgängliga. 

2. Blixt: Tryck för att slå på/av blixten. 

3. Zoom: Tryck på eller dra ikonen för att 

zooma. 

4. Byt kamera: Tryck för att växla mellan 

främre/bakre kamera. 

5. Video: Tryck för att starta/avsluta video. 

6. Galleri: Tryck för att visa de senaste videorna 

i Galleri. 
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Val av läge 

Svep uppåt för att öppna kameraläget för val 

av gränssnitt. 

 Video: Funktion för att spela in video. 

 Foto: Funktion för att ta vanliga foton. 

 Porträtt: Funktion för att ta porträttfoton 

(djupeffekt). Den professionella funktionen 

för porträttbelysning gör det enkelt att ta 

porträttfoton. 

 Nattvy: Lämpligt för att fotografera 

nattscener i stadsmiljö. 

 Pro-läge: Fotoläge med mer professionella 

inställningar. 

 Intervallfoto: Spelar in videor i hög 

bildfrekvens. När den spelas upp ser det ut 

som om videon rör på sig snabbare. 

 Panorama: Låter dig ta bilder med en bred 

synvinkel. 

 Slow motion: Spelar in videor med hög 

bildfrekvens, som kan spelas in i slow 

motion. 

Galleri  

Alla bilder och videor sparas som standard 

i appen Galleri, som inkluderar album, nyligen 

raderade foton och funktioner för att redigera 

foton. 
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 Foton: Foton och videor visas i en listvy 

med tidslinje. 

 Samlingar: Detta inkluderar ofta använda 

album, nyligen raderade album och andra 

album. Tryck på album för att visa specifika 

listor och foton. 

 Platser: Platser klassificeras efter 

bildplatsinformation och visar foton/videor 

som tagits på olika platser. 

Klocka 

inkluderar larmklocka, världsklocka, timer och 

stoppur. 

Larm 

 Lägga till larmklocka: Tryck på knappen ”+” 

nedan för att lägga till och ställa in ett nytt 

larm. 

 Tid för larmklocka: Dra den blå punkten 

i reglaget för att ställa in timmarna. Dra den 

igen för att ställa in minuterna. Tryck på 

AM/PM för att välja tidsperiod. 

 Tryck på tangentbordsikonen till höger 

i mitten för att byta till det numeriska 

tangentbordet och ange tiden. 

 Upprepa: Du kan välja måndag till söndag. 

Välj kalenderikonen till höger för att öppna 

kalendern för anpassat val. 
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 Ringsignal för larm: Välj ringsignalen för 

larmklocka från systemets ringsignaler eller 

lokalt lagringstrymme eller avaktivera 

ringsignalen. 

 Vibrera: När larmklockan ringer vibrerar 

telefonen samtidigt. 

 Etikett: Ett larmmeddelande visas på 

skärmen när den ringer. 

 Radera larm: Tryck på larmet du vill radera 

och välj RADERA längst ned på skärmen. 

Värdstidsklocka 

 Lägg till region: Tryck på jordikonen längst 

ned på skärmen för att kontrollera och välja 

orter i listan. 

 Jämförelsetid: Dra punkten i reglaget för att 

ställa in tiden för orten du har lagt till. 

Nedräkningstimer 

 Lägg till nedräkning: Efter att du har angett 

minuter och sekunder trycker du på 

startknappen för att starta nedräkningen. 

När du har startat en nedräkning kan du 

välja knappen i det nedre högra hörnet för 

att lägga till en annan nedräkning. 

 Lägg till nedräkning: Tryck på  för att 

radera en specifik nedräkningstid. 

 Pausa: Tryck på  för att pausa en 

nedräkning. 
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Stoppur 

Starta: Tryck på  för att starta timern. 

Pausa: Tryck på  för att pausa timern. 

Markera: Tryck på  för att markera. 

OnePlus Switch 

Med ”OnePlus Switch” kan du snabbt migrera 

kontakter, samtalsloggar, textmeddelanden, 

bilder, ljud, video, anteckningar, appar, 

nedladdningar, dokument och andra data från 

din förra telefon till din nya telefon. OnePlus 

Switch erbjuder även lokal säkerhetskopiering 

och återställning. 

Använd OnePlus Switch för att 

migrera dina data 

Använd OnePlus Switch för att snabbt migrera 

data från en gammal telefon till din nya 

OnePlus-telefon. 

Se ”Överföra data till OnePlus 7” för mer 

information. 

Använd OnePlus Switch för lokal 

säkerhetskopiering och återställning 

av data. 

Använd funktionen ”säkerhetskopiering och 

återställning” för att skapa en 
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säkerhetskopiering för efterföljande 

återställning. Du kan även kopiera 

säkerhetskopieringen till datorn och överföra 

den till en annan telefon för återställning. 

 Säkerhetskopiering av data 

1. Öppna appen OnePlus Switch 

2. Välj Säkerhetskopiering och 

återställning > Ny säkerhetskopia 

3. Välj de data som du vill säkerhetskopiera 

4. Tryck på SÄKERHETSKOPIERA NU för att 

starta säkerhetskopieringen 

 Återställningsdata 

1. Öppna appen OnePlus Switch. 

2. Välj Säkerhetskopiering och 

återställning > Återställa 

säkerhetskopiering. 

3. Välj de data som ska återställas. 

4. Tryck på ÅTERSTÄLL NU och vänta tills 

återställningsprocessen är klar. 

Visuellt röstmeddelande 

Med Visuellt röstmeddelande kan användare 

visa, lyssna och spara alla röstmeddelanden 

i valfri ordning på telefonen utan att behöva 

ringa röstmeddelandesystemet. 
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Lås upp 

Enheten är nätverkslåst. Använd Lås upp för att 

fråga om enheten val för att låsa upp. 

Google-appar 

Använd appar som drivs av Google. Besök 

google.com för mer information. 

Google 

Hitta innehåll online med verktyg som lär sig 

vad du är intresserad av. Slå på ditt 

personanpassade flöde för att få anpassat 

innehåll. 

Chrome 

Surfa på internet med Chrome och för över 

dina öppna flikar, bokmärken och adressfält 

från datorn till din mobila enhet. 

Gmail 

Skicka och ta emot e-post med Googles 

webbaserade e-posttjänst. 

Maps 

Få vägbeskrivningar och annan platsbaserad 

information. Du måste aktivera platstjänster för 

att använda Google Maps. 
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YouTube 

Titta på och ladda upp videor direkt från 

enheten. 

Drive 

Öppna, visa och dela filer sparade på ditt 

Google Drive-molnkonto. 

Duo  

En app för videosamtal som låter dig ansluta 

med personerna som betyder mest för dig. 

Play Musik 

Spela upp musik- och ljudfiler på enheten. 

Play Filmer och TV 

Titta på filmer och tv-program du köpt 

i Google Play. Du kan även titta på videor 

sparade på enheten. 

Foto 

Spara och säkerhetskopiera dina foton och 

videor automatiskt i ditt Google-konto med 

Google Foto. 
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Lär dig om avancerade tips för din 

telefon  
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Spelläge 

OxygenOS tillhandahåller ”Spelläge” så att du 

inte blir störd när du spelar. Du kan konfigurera 

detta i Inställningar > Verktyg > Spelläge. 

1. Svara på samtal via högtalaren: Växla 

automatiskt inkommande samtal när du 

spelar till bakgrunden och aktivera 

handsfreeläget. 

2. Så här visar du aviseringar: Välj 

visningsläge för aviseringar när spelläget är 

på. Det finns tre lägen: Förvarning, Endast 

text och Blockera. 

3. Aviseringar för samtal från tredje part: 

Röst- eller videosamtal från sociala appar 

visas som aviseringar. 

4. Avaktivera automatisk ljusstyrka: 

Låsskärmens ljusstyrka när Spelläge är på. 

5. Förbättrad spelskärm: Förbättra detaljerna 

för ljusa och mörka delar av spelskärmen. 

6. Förbättrad haptisk återkoppling: Ge bättre 

haptisk återkoppling för spel som stöds. 

7. Fnatic-läge: Ett avancerat spelläge som kan 

superladda din spelupplevelse med 

avancerat DND, förbättrad processregulator 

och nätverksförbättring. Spelläge måste 

aktiveras först för att kunna använda Fnatic-

läge. 

Stör ej 

Aktivera läget Stör ej om du inte vill att 

meddelande ska störa dig. Telefonen varken 
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ringer eller vibrerar när du får en avisering, 

utom för larm och inställningar. 

Bläddra i navigeringsfältet och tryck för att 

aktivera funktionen ”Stör ej”. 

Se Stör ej för inställningar. 

Sända 

Innan du använder Miracast-funktionen ska du 

se till att din tv, din projektor, din skärm och 

andra visningsenheter är kompatibla med 

Miracast-funktionen och att funktionen är 

aktiverad på enheten. 

Instruktioner: 

1. Gå till Inställningar > Bluetooth och 

enhetsanslutning > 

Anslutningsinställningar > Cast. 

2. Tryck på menyknappen i det övre högra 

hörnet och välj Aktivera trådlös visning. 

3. Välj enheten som ska projiceras och vänta 

tills telefonskärmen projiceras på 

visningsenheten 

Schemalagd tid för att sätta 

på/stänga av 

För användarnas bekvämlighet är funktionen 

för tidsinställd på-/avslagning inbyggd. Du kan 

gå till Inställningar > Verktyg > Schemalagd 

ström på/av för att ställa in den här funktionen 
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Senaste apphantering 

Gå till Inställningar > System > Senaste 

apphantering. Det finns två sätt att rensa 

åtgärder i bakgrunden. 

 Normal rensning: Rensa åtgärdslistan och 

cacheminnet utan att rensa 

bakgrundsprocesser. 

 Djup rensning: Rensa processer 

i bakgrunden. Vissa appar kan sluta fungera 

och du får eventuellt inte aviseringar. 

Fästa skärmen 

När fästa skärmen är aktiverat kan du inte växla 

till huvudskrivbordet eller öppna 

aviseringspanelen och öppna gränssnittet för 

hantering av multitasking. 

 Aktivera fästa skärmen: Gå till 

Inställningar > Säkerhet och låsskärm > 

Fästa skärmen. Tryck på växeln för att 

aktivera den här funktionen. 

 Använda fästa skärm: Du kan använda den 

här funktionen för att fästa den aktuella 

skärmen tills den avbryts. 

 För att använda den här funktionen: 

1. Se till att fästa skärmen är på. 

2. Öppna översikt. 

3. Peka på appikonen högst upp på 

skärmen och tryck sedan på fästa. 
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 Avbryt fästa skärmen: Om du slår på fästa 

skärmen och väljer Be om grafiskt lösenord 

innan fäste tas bort, uppmanas du ange ett 

grafiskt lösenord för att avbryta fästa 

skärmen.  

Parallella appar 

Skapa en ny kopia av appen för att logga in på 

andra konton. 

Gå till Inställningar > Verktyg > Parallella 

appar. Den här listan visar appar som har stöd 

för Parallella appar. Tryck på appen för att 

skapa Parallella appar. 

Bild i bild 

Du kan gå till Inställningar > Appar och 

aviseringar > Särskild appåtkomst > Bild 

i bild. När du öppnar den specificerade appen 

i bild i bild-läget, skapar appen ett bild i bild-

fönster när du öppnar eller lämnar appen 

(t.ex. fortsätta att titta på video), som visas 

ovanpå appar som du använder för tillfället. 

* Den här funktionen måste ha stöd i själva 

appen. 

FileDash 

Den här funktionen har stöd för filöverföringar 

mellan telefoner utan ett nätverk, som du kan 

använda för att överföra filer till en annan 
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OnePlus-telefon eller en annan telefon. Tryck 

på den nedre fliken ”FileDash” i Filhanteraren, 

välj filen som ska skickas och vänta sedan på 

att den andra mobiltelefonen ansluter. 

1. Om den mottagande sidan också är en 

OnePlus-telefon ska mottagaren välja TA 

EMOT från FileDash och följa anvisningarna. 

2. Om mottagaren inte är en OnePlus-telefon 

kan du hitta Wi-Fi-surfpunkten som har 

skapats automatiskt av telefonen. Ange 

webbadressen tillhandahållen av OnePlus-

enheten i webbläsaren för att visa filen 

i webbläsaren. Du behöver bara spara den 

eller ladda ned den. Du kan även skanna 

QR-koden i OnePlus-telefonen och börja 

filöverföringen.  

Dolt utrymme 

Från applådan sveper du höger från den 

vänstra kanten på skärmen för att öppna Dolt 

utrymme i applådans gränssnitt. Du kan dölja 

apparna som visas på skrivbordet i Dolt 

utrymme genom att trycka på +-tecknet högst 

upp till höger. 
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Lär dig att uppgradera och 

nollställa din OnePlus-enhet 
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Starta om eller framtvinga 

omstart 

De flesta problemen kan lösas genom att starta 

om enheten på ett av följande två sätt: 

1. Med enheten på trycker du länge på 

strömbrytaren för att starta om enheten och 

trycker för att starta om enheten. 

2. Med enheten på trycker du länge på 

strömbrytaren och volymknappen i 10 

sekunder. Telefonen slås av. Tryck till sist på 

strömbrytaren igen för att slå på enheten. 

Systemuppdateringar 

Dina OnePlus-enheter har två 

uppdateringslägen: OTA och Lokalt. 

OTA-uppgradering 

1. Öppna Inställningar > System > 

Systemuppdateringar för att SÖKA EFTER 

UPPDATERINGAR. 

2. Följ uppmaningarna på skärmen för att 

ladda ned och uppdatera. 

* Om enheten är uppdaterad ser du en 

avisering. 
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Lokal uppdatering 

1. Gå till OnePlus supportsida för att ladda ned 

uppdateringspaketet som krävs och spara 

det i telefonens rotkatalog. 

2. Öppna Inställningar > System > 

Systemuppdateringar med 

inställningsknappen i det övre högra hörnet 

och välj Lokal uppgradering. 

3. Tryck på installationspaketet i listan för att 

uppgradera. 

4. Starta om telefonen för att slutföra 

uppdateringen. 

Säkerhetskopiering och 

återställning 

Skapa en säkerhetskopiering eller återställning 

när det behövs. 

Säkerhetskopiering och återställning 

med OnePlus Switch 

Se ”OnePlus Switch” för mer information. 

Använd Google Drive för 

säkerhetskopiering och återställning 

https://www.oneplus.com/support/softwareupgrade
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Skapa säkerhetskopiering 

1. Gå till Inställningar > Konton, logga in på 

ditt Google-konto och aktivera 

Synkronisera konto. 

2. Vänta tills systemet slutför synkroniseringen 

automatiskt. 

3. Använd Wi-Fi-nätverket för att 

säkerhetskopiera din enhet eftersom 

datastorleken kan vara för stor för att 

säkerhetskopiera med mobildata. 

Återställa säkerhetskopia 

När en fabriksåterställning eller när du byter till 

en ny enhet kan du logga in på ditt Google-

konto på enheten och aktivera Synkronisera 

konto för att återställa data på telefonen. 

Fabriksåterställning  

Obs! 

1. Att återställa fabriksinställningarna rensar 

alla appdata, kontakter, textmeddelanden 

osv. Säkerhetskopiera viktiga data före en 

fabriksåterställning. 

2. Om ”Radera internlagring” är aktiverat ska 

du se till att alla viktiga filer, t.ex. foton och 

dokument på telefonen och lokal 

säkerhetskopiering, först har kopierats till en 

annan enhet eller externa lagringsenheter 

som hårddiskar, USB-minnen. 
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Riktlinjer för användning:  

1. Inställningar > System > 

Nollställningsalternativ > Radera alla data 

(fabriksåterställning)  

2. Tryck på NOLLSTÄLL TELEFONEN 

3. Ange passkoden. 

4. Vänta tills fabriksåterställningen är klar.



Tillgänglighet 
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Läs mer om särskilda funktioner 

som gör det lättare att använda 

enheten för personer med fysiska 

funktionsnedsättningar.  
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Förstora genom att trycka tre 

gånger 

Gå till Inställningar > System > 

Tillgänglighet > Förstoring > Förstora 

genom att trycka tre gånger. När det har 

aktiverats använder du ett finger och trycker 

snabbt tre gånger på skärmen för att zooma in. 

 Dra med två eller fler fingrar för att bläddra. 

 Nyp ihop med eller sära på två eller fler 

fingrar för att justera zoomnivån. 

 Tryck snabbt tre gånger igen för att avsluta 

zoom. 

För att zooma in temporärt trycker du snabbt 

tre gånger på skärmen och håller kvar fingret 

när du trycker sista gången. 

 Dra fingret för att flytta runt på skärmen. 

 Ta bort fingrarna och gå tillbaka till den 

ursprungliga positionen. 

Obs! 

Du kan inte använda zoomfunktionen på 

tangentbordet eller i navigeringsfältet. 

Strömknapp avslutar samtal 

Gå till Inställningar > System > Tillgänglighet 

och aktivera sedan ”Strömknappen avslutar 

samtal”. 
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Färginvertering 

Gå till Inställningar > System > Tillgänglighet 

för att invertera skärmfärgerna. 

Färgkorrigering 

 Duteranomali: röd-grön 

 Protanomali: röd-grön 

 Tritanomali: blå-gul 

Text med hög kontrast 

Gå till Inställningar > System > 

Tillgänglighet > Text med hög kontrast. 

Aktivera den här funktionen för att öka 

kontrasten med bakgrunden. 
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Visa säkerhetsinformation för 

enheten. 
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Rättsliga meddelanden  

Försäkran 

Utan föregående skriftligt tillstånd från OnePlus 

är reproduktion, överföring, distribution eller 

lagring av innehållet i detta dokument i någon 

form förbjuden. OnePlus driver en politik för 

löpande utveckling. OnePlus förbehåller sig 

således rätten att göra ändringar eller 

förbättringar av någon av produkterna som 

beskrivs i detta dokument utan föregående 

meddelande. Allt innehåll i detta dokument 

tillhandahålls ”i befintligt skick”. Utom vad som 

krävs enligt gällande lag görs inga garantier av 

något slag, varken uttryckliga eller 

underförstådda, i förhållande till riktigheten 

i detta dokument. I den utsträckningen som 

tillåts enligt gällande lagar, ska OnePlus eller 

någon av dess licensgivare under inga 

omständigheter ansvara för förlust av data eller 

ådra sig speciella skador, oavsiktliga skador, 

följdskador eller indirekta skador som orsakas. 

Tillgängligheten av förbrukningsvaror, appar 

och tillbehör för produkten kan varieras. För 

detaljerad information, hänvisa till en 

auktoriserad OnePlus-distributör. Den här 

enheten kan innehålla varor, teknik eller 

programvara som omfattas av exportlagar och 

förordningar. Överföring i strid med lagar är 

förbjuden. 
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Varumärken och tillstånd 

OnePlus och  är varumärken eller 

registrerade varumärken som tillhör OnePlus 

Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Med 

ensamrätt. AndroidTM är ett varumärke som 

tillhör Google Inc. LTE är ett varumärke som 

tillhör ETSI. Ordmärket Bluetooth® och 

logotyper är registrerade varumärken som 

tillhör Bluetooth SIG, Inc. 

N-Mark är ett varumärke eller 

registrerat varumärke som tillhör NFC 

Forum, Inc. i USA och andra länder. 

Andra varumärken och produkt-, tjänst- samt 

företagsnamn som nämns kan tillhöra 

respektive ägare. 

Tillverkad på licens från Dolby 

Laboratories. Dolby, Dolby Atmos och 

symbolen med dubbla D är varumärken 

som tillhör Dolby Laboratories. 

Sekretesspolicy 

OnePlus strävar alltid efter att skydda din 

personliga information. För att bättre förstå hur 

vi skyddar din personliga information kan du 

läsa vår ”Sekretesspolicy” i Installationsguiden 

när du slår på telefonen första gången. Du kan 

också läsa vår ”Sekretesspolicy” så här: 

Inställningar > Om telefon > Juridisk 

information > Sekretesspolicy. 
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Säkerhet 

Läs all säkerhets- och hälsoinformation 

noggrant innan du använder enheten för att 

garantera säker och korrekt användning. 

Allmän säkerhetsinformation 

Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer kan 

skada din enhet, egendom, dig själv eller andra 

personer. 

• Slå inte på enheten när det är förbjudet, eller 

när det kan orsaka störningar eller fara. 

• Använd inte enheten på gasstationer, 

bensinstationer eller nära bränsle eller 

kemikalier. 

• Lagra eller bär inte din mobiltelefon eller 

tillbehör i närheten av flytande eller brandfarlig 

gas. 

• Placera inte telefonen nära magnetiska kort 

eller andra magnetiska föremål eftersom 

informationen sparade på disketter, minneskort 

eller kreditkort kan skadas av magnetisk 

strålning. 

• Placera inte batteriet, telefonen eller laddaren 

i en mikrovågsugn eller en annan 

högspänningsutrustning. Annars kan det orsaka 

kretsskador, bränder eller annan skada. 

• Alla trådlösa enheter, inklusive mobiltelefoner, 

kan vara mottagliga för och orsaka störningar. 

Kontrollera alla lagar och bestämmelser när du 
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använder din mobiltelefon, särskilt i flygplan, 

på sjukhus eller på medicinska institutioner. 

• Använd endast varumärkta tillbehör och 

batterier som godkänts av OnePlus. Tillbehör 

som inte godkänts av OnePlus kan skada 

telefonen eller bryta mot lokala bestämmelser 

för radioenheter. OnePlus tar inget ansvar för 

olyckor eller problem som orsakas av att 

använda tillbehör som inte är godkända av 

OnePlus. 

• Enheten är designad att vara vattentät i vissa 

förhållanden, men OnePlus rekommenderar 

inte överdriven nedsänkning. Vätskeskada gör 

garantin ogiltig. 

• När du ansluter till andra enheter ska du följa 

säkerhetsanvisningarna som presenteras i den 

här handboken. Försök inte ansluta enheten 

med inkompatibla produkter. 

• Använd inte telefonen om antennen är 

skadad. Annars kan det leda till skada. 

• Håll metallföremål borta från 

telefonmottagaren. Små metallobjekt kan 

lockas till enheten, vilket kan leda till 

personskador eller skador på enheten. 

• Anslut enheten endast till strömkällor med 

USB 2.0 eller senare. 
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Batterisäkerhet 

• Försök inte reparera, demontera eller ändra 

batteriet. Att byta ut ett batteri mot fel typ av 

batteri kan leda till explosion. Telefonen 

fungerar endast med OnePlus-auktoriserade 

batterier. Användning av tredje parts produkter 

kan orsaka batteriläckage, överhettning eller 

bränder. 

• Placera eller använd inte batteriet nära 

bränder, värmare, direkt solljus eller andra 

värmekällor. Långvarig exponering för värme 

kan orsaka batteriläckage, explosioner eller 

bränder. 

• Tryck inte på eller borra inte hål i batteriet 

med hårda föremål. Att skada batteriet kan 

orsaka batteriläckage, överhettning eller 

bränder. 

• Om du upplever några avvikelser i batteriet, 

t.ex. hög temperatur, missfärgning, 

förvrängning eller läckage, avbryt omedelbart 

användningen av enheten och kontakta 

kundtjänst. 

• Alla batterier har en begränsad livslängd och 

kommer att börja förlora kapacitet efter flera 

hundra laddningar/urladdningar. 

• Kassera inte batteriet som hushållsavfall. Se 

lokala föreskrifter. 
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Säkerhet vid laddning 

• Laddaren är endast avsedd för inomhusbruk. 

• Ladda inte batteriet under följande 

förhållanden: i direkt solljus, vid temperaturer 

under 5 °C; i områden med fukt, damm eller 

kraftiga vibrationer eller i områden nära en TV, 

radio eller andra elektriska apparater. 

• Laddaren ska installeras när utrustningen och 

vara lätt att komma åt. 

• Den maximala omgivande 

laddningstemperaturen på utrustningen som 

anges av tillverkaren är 35 °C. 

• Uttag som är smutsiga kan orsaka dålig 

kontakt med laddaren och att telefonen inte 

laddas korrekt. 

• Använd endast OnePlus officiella laddare. 

Att använda oauktoriserade laddare kan vara 

farligt och kan göra garantin ogiltig. 

• Se till att endast använda uttag med rätt 

spänning (enligt etikettlamporna på laddaren). 

Att använda fel spänning kan skada telefonen 

och/eller batteriet och leda till skada.  

• Använd inte osäkra kontakter eller uttag. 

• Använd inte en kortslutningsladdare. 
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• Anslut inte enheten till ett 

högspänningsaggregat eller batteriet som kan 

vara skadat. 

• Demontera eller ändra inte laddaren, 

eftersom det kan leda till personskada, 

elektriska stötar eller brand. 

• Rör inte vid laddaren, kabeln eller eluttaget 

med våta händer, eftersom det kan orsaka 

elektrisk stöt. 

• Placera inte tunga föremål på nätsladden och 

försök inte ändra några kablar. 

• Var noga med att ta tag i laddaren ordentligt 

när du kopplar ur den. 

• Dra inte strömkabeln eftersom det kan leda 

till skador och orsaka elektrisk stöt eller brand. 

• Innan du rengör enheten ska du dra ut 

stickkontakten ur uttaget. 

• Koppla bort laddaren från eluttaget och 

enheten när den inte används. 

Säkerhet vid körning 

• Säkerhet bör prioriteras när du kör ett fordon. 

Var noga med att följa gällande bestämmelser 

i området eller landet där du kör. 

• Placera inte telefonen eller tillbehör nära 

säkerhetsluckor. 
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• Kompass- och GPS-information används 

endast för referens. 

• Om du inte vill avslöja din plats, var noga 

med att inte använda program som kan 

registrera din plats. 

Hälsoinformation 

• Skydda hörseln genom att inte 

lyssna på ljud med hög volym 

under längre stunder. 

• Skada på skärmen eller batteriet kan leda till 

vätskeläckage. Om vätska kommer i kontakt 

med dina ögon, din hud eller dina kläder ska 

du omedelbart skölja ögonen (inte gnida) eller 

tvätta huden med vatten noggrant och sedan 

uppsöka läkare. 

• Vissa människor kan bli yra eller uppleva 

medicinska problem som svar på blinkande 

ljus. Om du är i fara ska du kontakta din läkare 

innan du använder den här enheten. Om du 

har följande symptom: huvudvärk, yrsel, 

kramper, ögon eller muskelkramper, förlust av 

medvetandet eller ofrivilliga kroppsrörelser, ska 

du sluta använda enheten omedelbart och 

uppsöka läkare. Undvik att använda enheten 

under längre tid och håll den på lämpligt 

avståndet från ögonen. 

Meddelande om lasersäkerhet 

Om produkten har stöd för funktionen för 

automatisk fokusering av lasern, ska du läsa 

ägarhandboken noggrant och behålla den för 
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framtida referens för att garantera korrekt 

användning av den här produkten. Om 

enheten kräver underhåll ska du kontakta ett 

auktoriserat servicecenter. Om du använder 

andra reglage eller justeringar eller genomför 

andra procedurer än de som anges häri kan 

det resultera i exponering av farlig strålning. 

För att undvika direkt exponering av 

laserstrålen ska du inte försöka öppna höljet 

eller ha direkt kontakt med lasern. 

 

Överensstämmelse med EU-

föreskrifter 

CE-meddelande 

Härmed intygar OnePlus Technology 

(Shenzhen) Co., Ltd. att radioutrustningen av 

typen smarttelefon uppfyller Direktiv 

2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om 

överensstämmelse (DoC) är tillgänglig på 

följande internetadress 

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

Obs! Observera lokala föreskrifter på platsen 

där enheten ska användas. Den här enheten 

kan vara begränsad för användning i vissa eller 

alla Europeiska unionens medlemsstater (EU). 
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RF-exponeringsinformation (SAR) 

• SAR-gränsen för Europa är 2,0 W/kg. Det 

högsta SAR-värdet för den här typen av enhet 

uppfyller den här gränsen. Se 

även ”Snabbstartguiden” för att hitta det 

högsta SAR-värdet. 

• Denna enhet testades för typisk drift med 

handenhetens baksida 5 mm från kroppen. För 

att behålla uppfyllelse av RF-exponering ska du 

använda tillbehör som håller ett avstånd på 5 

mm mellan din kropp och telefonens baksida. 

Användningen av bältesspännen, hölster och 

liknande tillbehör får inte innehålla 

metallkomponenter. Användning av tillbehör 

som inte uppfyller dessa krav, uppfyller 

eventuellt inte kraven på exponering av RF och 

bör undvikas. 

• SAR-värdet på enheten kan bero på faktorer 

som närhet till nätverkstornet eller användning 

av tillbehör. 

• Skal med metalldelar kan ändra enhetens 

RF-prestanda, inklusive dess överensstämmelse 

med riktlinjer avseende RF-exponering på ett 

sätt som inte har testats eller certifierats, och 

därför bör användningen av denna typ av 

tillbehör undvikas. 
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Conformément à la règlementation française, 

nous sommes obligés d'inclure les 

recommandations suivantes concernant les 

mesures de précaution : vous pouvez limiter 

votre exposition à l'énergie de radiofréquences 

(a) en utilisant votre appareil mobile dans des 

zones de bonne couverture réseau, ou 

(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 

appareil mobile de leur abdomen. Il est 

également recommandé aux adolescents 

d'éloigner leurs appareils mobiles du bas 

ventre. 

Begränsningar i 5 GHz-bandet 

Enheten är begränsad till användning endast 

inomhus när den används i frekvensområdet 

5 150 till 5 350 MHz i följande länder: 

 

AT BE BG HR CY CZ DK 

EE FI FR DE EL HU IE 

IT LV LT LU MT NL PL 

PT RO SK SI ES SE UK 

Frekvensband och effekt 

(a) Frekvensband som radioutrustningen 

använder: 

Vissa band kanske inte är tillgängliga i alla 

länder eller alla områden. Kontakta den lokala 

operatören för mer information.  
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(b) Högsta radiofrekvenseffekten som sänds 

i frekvensbanden där radioutrustningen 

används: Maximal effekt för alla band är mindre 

än det högsta gränsvärdet som anges 

i relaterad harmoniserad standard. 

Se ”Snabbstartguiden” för att hitta 

frekvensbanden och sändningseffekten. 

Korrekt kassering av den här 

produkten 

Symbolen med en överkorsad 

soptunna på produkten, batteriet, 

litteraturen eller förpackningen 

indikerar att produkten och de 

elektroniska tillbehören inte ska 

kasseras tillsammans med annat hushållsavfall. 

För säker återvinning av enheten ska du 

använda återvinnings- och insamlingssystem 

eller kontakta återförsäljaren där enheten 

köptes ursprungligen. 

Överensstämmelse med RoHS 

Den här produkten uppfyller direktiv 

2011/65/EU och ändringar om begränsad 

användning av vissa farliga ämnen i elektrisk 

och elektronisk utrustning. 
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Överensstämmelse med 

föreskrifter i Indien 

Information om E-waste 

(elektroniskt avfall) 

Produkterna tillverkade av OnePlus uppfyller 

E-waste Rules 2016 och dess ändringar. Med 

tanke på undantagen som visas i SCHEDULE II 

i E-waste Rules är innehållet med farliga ämnen 

det följande: 

1. Bly (Pb) – inte högre än 0,1 viktprocent; 

2. Kadmium (Cd) – inte högre än 

0,01 viktprocent; 

3. Kvicksilver (Hg) – inte högre än 

0,1 viktprocent; 

4. Sexvärt krom (Cr6+) – inte högre än 

0,1 viktprocent; 5. Polybromerad bifenyl (PBB) – 

inte högre än 0,1 viktprocent; 

6. Polybromerad difenyleter (PBDE) – inte 

högre än 0,1 viktprocent.  

 

 

 

 

 

I avsikt att återvinna och minska effekten på 

miljön, får elektrisk och elektronisk utrustning 

inte kasseras tillsammans med annat 

hushållsavfall, utan ska separeras från andra 
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typer av avfall och återvinnas av företag 

auktoriserade att hantera elektroniskt avfall. 

Som en del av återvinningsinitiativet i E-waste 

har OnePlus startat ett samarbete med det 

auktoriserade E-waste-företaget AS Attero. 

Du kan kontakta AS Attero för att återvinna din 

E-waste-produkt. Ytterligare information om 

OnePlus E-waste-partnern AS Attero finns på 

webbsidan www.attero.in 

E-post: info@attero.in Telefon: 1800-103-6328 

Språk och inmatning 

Du kan välja språk så här: 

Inställningar > System > Språk och 

inmatning > Språk > Välj önskat språk. 

Mobiltelefonen har stöd för alla ovan nämnda 

officiella indiska språk för läsbarhetstest enligt 

IS 16333(Part-3):2017 

ASSAMESE, BANGLA, BODO, DOGRI, GUJARATI, 

HINDI, KANNADA, KASHMIRI, KONKANI, 

MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI), 

MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI, NEPALI, 

ODIA(ORIYA), PANJABI(PUNJABI), SANTHALI 

(OI CHIKI), SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT, 

SINDHI(DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU, URDU, 

ENGELSKA 

Den här mobiltelefonen har stöd för inmatning 

på nedan nämnda officiella indiska språk enligt 

IS 16333(Part-3):2017 

HINDI, MARATHI, ENGELSKA 
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Skötsel och underhåll 

Följande förslag hjälper dig att behålla och 

förlänga enhetens livslängd. 

• Endast kvalificerad och behörig personal ska 

utföra reparationer av denna produkt. 

• Att avaktivera funktioner som Bluetooth och 

Wi-Fi när de inte används och att sänka 

skärmens ljusstyrka kan hjälpa till att spara 

energi och utöka batterilivslängden. 

• Rengör telefonen och laddaren med en mjuk, 

ren, torr duk. Om skärmen kommer i kontakt 

med vätska eller damm ska du göra rent den 

omedelbart. Använd inte alkohol eller 

irriterande kemikalier för att rengöra enheten. 

• Att peka på skärmen med vassa föremål kan 

repa skärmen. 

• Rör inte vid telefonens anslutningsport, 

eftersom statisk elektricitet kan skada 

komponenter i enheten. 

• Idealisk drifttemperatur är 0 °C till 35 °C. 

Idealisk förvaringstemperatur är -20 °C till 

+45 °C. 

• Använd endast telefonen med en luftfuktighet 

på 35 % till 85 %.  

• Placera inte telefonen på ojämna eller 

instabila ytor. 

• Slå inte, skaka eller släpp inte telefonen för att 

undvika skador och defekt. 
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• Laddaren är inte vattentät. Använd inte dessa 

enheter i badrum eller områden med hög 

temperatur, luftfuktighet eller damm. Undvik 

regn. 

• När telefonen sänder data eller sparar 

information ska du inte ta bort SIM-kortet. 

• Håll telefonen oåtkomlig för barn för att 

förhindra skador eller skada på egendom. 

Information om garantin för 

OnePlus-enheten 

OnePlus-enheter köpta på 

oneplus.com/auktoriserade försäljningskanaler 

har en begränsad garanti. Den här garantins 

varaktighet beror på ursprungslandet eller 

inköpsregionen och kan endast lösas in 

i ursprungslandet eller -regionen. Om inte 

annat anges omfattar denna garanti 

produktens maskinvarukomponenter i befintligt 

skick vid leverans och täcker inte, varken helt 

eller delvis, programvara, förbrukningsartiklar 

eller tillbehör, även om de är förpackade eller 

sålda tillsammans med produkten. Den 

begränsade garantin täcker endast funktionsfel 

i produkten orsakade av utförande eller 

byggmaterial. För mer information kan du 

kontakta OnePlus kundtjänst via 

oneplus.com/support. 
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Den begränsade garantin 

täcker inte 

1. Brister eller skador som uppstår på grund av 

olyckor, försummelse, missbruk eller onormal 

användning. onormala förhållanden eller 

felaktig lagring, exponering för vätska, fukt, 

fukt, sand eller smuts eller ovanlig fysisk, 

elektrisk eller elektromekanisk stress. 

2. Repor, hack och kosmetiska skador, om de 

inte orsakats av OnePlus. 

3. Brister eller skador som uppstår på grund av 

överdriven kraft eller användning av 

metallobjekt på pekskärmen. 

4. Enheter som har fått serienumret eller IMEI-

numret borttaget, vanställt, skadat, ändrat eller 

gjort oläsligt. 

5. Vanligt slitage. 

6. Brister eller skador som uppstår vid 

användning av produkten i samband med eller 

anslutning till tillbehör, produkter eller 

tillbehör/kringutrustning som inte är försedda 

eller godkända av OnePlus. 

7. Eventuella defekter eller skador på fysiska 

egenskaper som uppstår på grund av felaktig 

testning, drift, underhåll, installation, service 

eller justering som inte är försedd eller 

godkänd av OnePlus. 
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8. Brister eller skador som orsakats av yttre 

orsaker som kollision med ett föremål, brand, 

översvämning, smuts, vindkraft, blixtnedslag, 

jordbävning, väderförhållanden, stöld, trasig 

säkring eller felaktig användning av någon 

elektrisk källa.  

9. Brister eller skador som uppstår på grund av 

cellulär signalmottagning eller överföring, eller 

virus och problem med tredje parts 

programvara som introduceras i produkten. 

10. Kostnadsfri garantiersättning och 

garantireparation gäller endast i inköpslandet 

eller inköpsområdet. Kontakta OnePlus 

kundtjänst för mer information. 

Returpolicy (begränsat till 

Nordamerika och Europa) 

OnePlus telefoner och tillbehör tillverkas enligt 

de högsta standarderna och genomgår strikta 

tester. Om du inte är nöjd med din OnePlus-

produkt av någon anledning kan de om att få 

returnera produkten inom 15 kalenderdagar 

efter leveransen. När vi godkänner din begäran 

om retur och tar emot produkten genomför vi 

en standardinspektion av enheten. Om 

produkten blir godkänd i inspektionen får du 

en återbetalning av hela beloppet. Eventuella 

leverans- och hanteringskostnader som 

uppstår i returprocessen täcks inte av 

återbetalningen. 
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Begäran om att returnera produkten utanför 

15-dagarsperioden accepteras inte. Vi kan 

även välja att inte acceptera returer inom 

följande omständigheter: 

1. Brister eller skador orsakade av felaktig 

användning, försummelse, fysisk skada, 

manipulering, felaktig justering, normalt slitage 

eller felaktig installation efter inköp. 

2. Prisskillnader är den enda orsaken för 

returen. 

3. Anpassade kundkontrakt. I enlighet med U.K. 

Consumer Rights Act 2015 kan alla varor som 

inte (1) har tillfredsställande kvalitet; (2) är lämpligt 

för angivet ändamål eller (3) såsom beskrivs 

returneras kostnadsfritt inom 30 dagar efter 

leverans. Öppna en biljett med en beskrivning av 

problemet med enheten. För att vara valbar för 

en återbetalning måste du kontakta oss inom 30 

dagar och beskriva i detalj hur varorna var 

defekta, skadade eller annorlunda i material. Vi 

kan välja att inte acceptera returer för någon av 

ovan nämnda omständigheter. I alla fall 

inspekterar vi produkten och verifierar felet. För 

att kvalificera för en ersättning eller 

återbetalning måste enheten vara i tillståndet ”så 

gott som ny” och inkludera allt originalinnehåll i 

paketet. Vi förbehåller oss rätten att neka en 

återbetalning eller ett utbyte om produkten som 

returneras bestäms vara skadad. 

Kontakta OnePlus kundtjänst för att begära en 

retur på oneplus.com/support.  
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OnePlus Customer Support 

Support information and assistance go to: 

www.oneplus.com/support  

Download manuals: 

www.oneplus.com/support/manuals 

OnePlus Kundenbetreuung 

Weitere Informationen finden Sie in 

unserem Support Center: 

www.oneplus.com/de/support 

Bedienungsanleitungen im Download: 

www.oneplus.com/de/support/manuals  

 

 

OnePlus Service Clients 

Visitez le site d’assistance en ligne pour 

obtenir plus d’informations:  

www.oneplus.com/fr/support 

Téléchargements et Manuels: 

www.oneplus.com/fr/support/manuals  

OnePlus Atención al Cliente 

Para información, soporte y asistencia 

vaya a: 

www.oneplus.com/es/support 

Descarga el manual en: 

www.oneplus.com/es/support/manuals 
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OnePlus Assistenza Clienti 

Per informazioni di supporto e assistenza 

vai su:  

http://www.oneplus.com/it/support 

Scarica manuali: 

www.oneplus.com/it/support/manuals 

Suporte ao Cliente OnePlus 

Para informações, suporte e assistência, 

acesse:  

www.oneplus.com/pt/support 

Descarregar manua: 

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

nuals  

OnePlus Kundsupport 

För supportinformation och hjälp gå till:  

www.oneplus.com/se/support  

Ladda ned manualer: 

www.oneplus.com/se/support/manuals  

OnePlus Customer Support 

Support information and assistance go to: 

www.oneplus.in/support  

Download manuals: 

www.oneplus.in/support/manuals  
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