
 

 
1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

OnePlus 8 Pro Användarmanual 



 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På grund av programuppdateringar kan din upplevelse av mjukvarugränssnittet (inklusive men inte 
begränsat till mjukvarufunktioner, användargränssnitt och interaktionsupplevelser) skilja sig från 
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Läs mer om din enhet och börja 

använda den. 
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Framsida 
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Ställa in din enhet 

Sätta in SIM-kortet 

1. Sätt i SIM-fackutmataren i det lilla hålet på SIM-

korthållaren. Tryck ejektorn stadigt i hålet för att 

skjuta ut SIM-kortfacket. 

2. Dra långsamt ut brickan ur SIM-kortsfacket. 

3. Placera SIM-kortet på SIM-kortsbrickan. 

4. Sätt tillbaka SIM-kortsfacket i enheten. 

**Använd det ursprungliga Nano-SIM-kortet. De 

som inte är originalkort kan orsaka skador. 

Starta din OnePlus 8 Pro  

Tryck och håll in strömbrytaren i några sekunder 

för att starta mobilen. Om din mobil inte slås på kan 

du behöva ladda den. 

Installationsguide 

När du startar mobilen första gången (eller efter en 

fabriksåterställning) anpassar Installationsguiden 

alla funktioner, inklusive språk, 

programvaruknappar, rörelser, upplåsning med 

fingeravtryck och andra funktioner. Om du vill 

ändra dessa senare kan du göra det efter att du har 

installerat mobilen i Inställningsappen. 

Batteri och laddning 
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Du behöver ladda mobilen när du först får den eller 

om du inte har använt den på länge. 

Säkerhetsinformation:  

1. Använd endast den officiella laddaren och USB-

kabeln för att garantera din säkerhet och undvika 

skador på enheten. 

2. OnePlus 8 Pro stödjer the USB Typ-C kabel. 

3. Koppla ur laddaren när du är klar med 

laddningen för att inte att slösa el. 

4. Placera inget på mobilen under tiden som den 

laddas. 

Ladda batteriet  

1. Anslut USB-kabeln till adaptern; 

2. Anslut USB-kabeln till mobilens USB-uttag. 

3. Anslut adaptern till ett eluttag. 

4. Efter laddning, koppla ur USB-kabeln från 

mobilen och ta ur adaptern från uttaget. 

Spara ström och öka batteriets 

livslängd  

Minska energiförbrukningen genom att göra 

följande: 

1. Stäng av skärmen när enheten inte används. 

2. Slå på Batterisparläge när batteriet är lågt. 
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3. Inaktivera Bluetooth och Wi-Fi när du inte 

använder dem. 

4. Minska skärmens ljusstyrka och förkorta innan 

vilotid i Inställningar. 

5. Radera appar du inte använder. 

Warp Charge 30T 

När du använder OnePlus-laddaren och USB-

kabeln för att ladda kan du ladda din mobil säkert 

(5V/6A) och snabbt.  

Vid temperaturer lägre än 12°C och högre än 45°C 

slutar mobilen snabbladda för att skydda batteriet. 

Warp Charge 30 Trådlöst 

OnePlus 8 Pro stöder upp till 30 watt trådlös 

laddning, och laddar upp från 1% till 50% på bara 

en halvtimme med OnePlus Warp Charge 30 

Trådlöst Laddare.  Dessutom stöder OnePlus 8 

Pro också omvänd trådlös laddning, vilket gör att 

din OnePlus 8 Pro kan ladda andra enheter som 

stöder trådlös laddning, till exempel mobiler och 

TWS-hörlurar. 

Fysiska knappar 

Strömknapp 

Strömknappen finns på höger sida av mobilen. 

 Tryck och håll in strömknappen för att slå på 
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enheten när enheten är avstängd.  

 Tryck och håll in strömbrytaren för 

Röstassistenten när enheten är på. 

 Tryck på strömknappen och volym upp-knappen 

samtidigt för att stänga av. 

 Klicka på strömbrytaren för att slå på/stänga av 

skärmen. 

Volymknapp 

Volymknappen finns på vänster sida av mobilen. 

 När du spelar musik eller video, tryck på 

volymknappen för att justera mediavolymen 

 Tryck på volymknappen under ett samtal för att 

justera samtalsvolymen. 

 Tryck på volymknappen för att tysta 

ringsignalen när du får ett inkommande samtal. 

Alarmreglage 

Alarmreglage finns på mobilens högra sida. 

Du kan justera systemets ringsignal (tyst, vibrera, 

ringa) genom att växla på alarmreglaget. 

 Tyst: Samtal och aviseringar hålls tyst utan 
vibrationer, utom för larm. 

 Vibrera: Samtal och aviseringar hålls tysta, 
med undantag för larm. 

 Ringe: Samtal, larm och aviseringar fungerar 

normalt. 
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OBS: Om mobilen är i läget Stör Ej Stängs 

ringsignalen och vibrationen av. 

Snabbknappar 

Du kan utföra snabba åtgärder med hjälp av 

snabbknapparna. 

 Tryck och håll in strömknappen och 

uppvolymknappen samtidigt för att stänga av 

enheten.  

 Tryck och håll ned strömknappen och 

volymknappen samtidigt för att ta en 

skärmdump.  

 Tryck och håll ned strömknappen och 

volymknappen samtidigt för att komma åt 

återställningsläge när enheten är avstängd.  

 Tryck länge på strömbrytaren och uppvolym 

i 10 sekunder för att tvinga fram en avstängning.   

Överföra data till OnePlus 8 Pro  

OnePlus Switch kan snabbt överföra alla dina 

uppgifter, inklusive kontakter, meddelanden och 

foton, från din gamla enhet till din nya OnePlus-

enhet.. 

Om den gamla enheten är OnePlus eller andra 

Android-enheter: 

1. Öppna appen OnePlus Switch. Välj Jag är en 

ny mobil och välj sedan din gamla mobiltyp. 

2. Följ anvisningarna på den nya mobilskärmen. 
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Ladda ner och installera OnePlus Switch på din 

gamla mobil. 

3. Tryck på Fortsätt på din nya mobil. 

4. Öppna OnePlus Switch på din gamla mobil, välj 

Jag är en gammal mobil och skanna QR-koden 

på din nya mobil för att ansluta de två mobilerna. 

5. När du har anslutit de två mobilerna väljer du de 

uppgifter du vill överföra från din gamla mobil. 

Tryck för att starta. Vänta sedan tills 

överföringen är klar.  

Om den gamla enheten är en iPhone: 

1.  Synka uppgifter från din iOS-enhet med iCloud. 

2.  Öppna appen OnePlus Switch. 

3.  Välj att Jag är en ny mobil och tryck sedan på 

"iPhone". 

4.  Logga in på ditt iCloud-konto och börja 

importera data. 

5.  Det rekommenderas att du slutför hela 

dataöverföringsprocessen medan du är ansluten 

till ett Wi-Fi-nätverk, och OnePlus Switch bör 

alltid finnas kvar på skärmen. Om du kopplas bort 

från iCloud-servern, försök att logga in på iCloud 

igen och fortsätta med dataöverföringen. 

Observera att endast vissa dataformat kan 

överföras på grund av kompatibilitetsproblem. 
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Lär dig att använda din OnePlus enhet.
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Grundläggande handrörelser 

Lär dig att använda grundläggande handrörelser, 

t.ex. knacka, dra, svepa och zooma för att styra 

mobilen och apparna. 

1. Klicka för att öppna appen och välja den 

 

 

2. När en webbsida eller lista visas, dra uppåt eller 

nedåt för att bläddra. 

 

 

 

3. Dra åt vänster eller höger med fingret för att 

växla mellan flikar, byta sidor eller ändra 

innehåll i vädret/kalendern/galleriet/applistan.  

 

 

4. Tvåfinger-zoom för bilder och webbsidor. 

 

 

5. Tryck och håll ned mot skärmen för att visa 

popup-fönstret för avancerade inställningar eller 

för att ange redigeringsstatus. 
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Installera and avinstallera appar 

Installera appar från Play Store 

Det rekommenderas att man laddae ner och 

installerar appar från Play Store, som finns på din 

enhet. 

Öppna Play Store för att söka efter appar med hjälp 

av nyckelord eller på skärmen. 

 Klicka på appens ikon för att visa 

applikationsinformation. 

 Klicka på Installera för att ladda ner och 

installera appar. 

* Det rekommenderas att man laddar ner appar 

via ett Wi-Fi-nätverk. 

Avinstallera appar 

Avinstallera appar enligt följande: 

 På hemskärmen eller på app drawern, tryck på 

och håll nere appens ikon och välj avinstallera.  

 Gå till Play Store > Mina appar & spel > 

INSTALLERADE, klicka för att öppna 

appinformationen, väl avinstallera. 

 Gå till Inställingar > Appar & notiser och välj 

appen.  Gå sedan till Appinformation och välj 

avinstallera. 

* Vissa förinstallerade appar kan inte 
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avinstalleras 

Använda Appar 

Lär dig hur du öppnar appar, växlar mellan appar, 

stänger av appar och visar appinformation. 

App drawer 

Dra uppåt på startskärmen för att se alla dina appar 

i App drawer 

Öppna appar 

Öppna appen genom appens ikon på skrivbordet 

eller i app drawer. 

Se appinformation 

Tryck länge på en apps ikon och välj appinformatin 

i popup-rutan för att se appinformation och 

inställningsalternativ. 

Växla mellan appar 

 I Navigeringsrörelser dra åt vänster eller höger 

längs nedre fältet för att växla mellan appar. 

 Klicka på Senaste-knappen i navigeringsfältet 

för att växla mellan appar. 

Stänga appar 

 I Navigeringsrörelser dra upp från skärmens 
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nederdel och pausa, stäng sedan appar genom att 

dra appkortet uppåt. 

 Tryck på Senaste-knappen och stäng appar 

genom att dra upp app-kortet. 

Rensa bakgrundsaktiviteter 

 I Navigeringsrörelser dra upp från skärmens 

nederdel och pausa, tryck sedan på ⓧ ikonen 

längst ned på skärmen för att rensa 

bakgrundsaktiviteter. 

 Klicka på Senaste-knappen för att öppna den 

senaste applistan. Klicka på ⓧ längst ner på 

skärmen för att rensa bakgrundsaktiviteter. 

* Fästa appar kommer inte att stängas. 

Lås bakgrundsappar 

I den senaste applistan, klicka på menyikonen i det 

övre högra hörnet på appkortet i den senaste 

applistan. Välj Lås för att förhindra appen att 

stängas eller rensas.  

Hemskärm 

Lär dig att ställa in bakgrundsbilder, widgetar och 

heminställningar för att anpassa din mobil. 

Appikoner och mappar 

 Öppna app drawer genom att dra uppåt från 

hemskärmen. 
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 I drawern, tryck och dra en appikon för att lägga 

till den på startskärmen. 

 Dra en appikon till en annan app på startskärmen 

för att skapa en mapp. 

Bakgrundsbilder 

Tryck länge på ett tomt utrymme på hemskärmen 

och välj BAKGRUNDSBILDER för att ställa in 

skrivbordsunderlägg och bakgrundsbild. 

Widgets 

 Lägg till widgetar: Tryck länge på ett tomt 

utrymme på hemskärmen och välj WIDGETAR. 

Eller tryck och håll ned appikonen och välj 

widgetar. Tryck sedan på en widget och dra den 

till startskärmen. 

 Ta bort widgetar: Tryck och dra en widget på 

hemskrämen och Ta bort och släpp den. Eller 

tryck länge på widgeten och välj Ta bort. 

Heminställningar 

Tryck länge på det tomma utrymmet på 

hemskärmen och välj HEMINSTÄLLNINGAR. 

Lägg till ikon på hemskärmen: När den är 

aktiverad visas en ikon på hemskärmen efter 

installation av en ny app. 

Dra neråt: Dra neråt på hemskärmen för att snabbt 

komma åt inställningar. 



Grunderna 

 
26 

Upptäck: Dra åt höger på startskärmen för att 

komma åt Google Discover. 

Dubbelklicka för att låsa: Dubbelklicka på det 

tomma området på hemskärmen för att stänga av 

skärmen och låsa enheten. 

Start-layout: Välj mellan endast Hemskärm och 

Hemskärmen och Drawern. 

Drawern: Visa alla appar som går in i Drawern. 

Meddelandepunkter: När denna är aktiverad 

kommer appikonen att visa punkter för att indikera 

nya meddelanden. 

Ikonpack: Ställ in ikonstilar för förinställda appar 

och vissa appar från tredje part  

Layout för hemskärmen: Justera antalet 

skrivbordsrutor och ikonstorlekar. 

Dolt utrymme:För åtkomst, dra åt höger i appens 

drawer eller dra utåt med två fingrar på 

hemskärmen. 
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Aviseringspanel  

 

När ett nytt systemmeddelande eller 

appmeddelande tas emot visar statusfältet 

motsvarande ikon. Dra ner meddelandepanelen 

genom att dra ner från överdelen av 

applikationssidan eller var som helst på 

hemskärmen.  

 Du kan rensa en avisering genom att dra den åt 

höger (Vissa aviseringar måste rensas genom att 

man stänger den aktuella appen). 

 Tryck länge på en avisering för att ange 

aviseringsinställningarna för den appen. 

 Det finns två kategorier: "Viktigt" och "Övrigt", 

du kan välja att flytta mindre viktiga aviseringar 

till kategorin"Överiga meddelanden" genom 
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att trycka på aviseringen och välja "Övriga". 

Snabbinställningar 

 Tryck på snabbinställningsikonen för att snabbt 

slå på och stänga av specifika funktioner. 

 Tryck och håll in en ikon i 

snabbinställningsmenyn för att öppna 

motsvarande inställningsgränssnitt.  

 Dra neråt igen för att se fler knappar och 

inställningar för ljusstyrka.
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Statusikoner 

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

vanligaste. 

 Signalstyrka för mobilt nätverk  Platstjänst aktiverad 

 Wi-Fi signalstyrka  Larm aktiverat 

 Inget SIM-kort  Tyst läge aktiverat 

 Roaming  Vibrationläge aktiverat 

G Ansluten till GPRS nätverk  Flygplansläge aktiverat 

E Ansluten till EDGE nätverk  Normal laddning 

3G Ansluten till UMTS nätverk  Batterikapacitet  

H Ansluten till HSDPA nätverk  NFC aktiverad 

H+ Ansluten till HSPA+ nätverk  Spelläge aktiverat 

4G Ansluten till LTE nätverk  Stör ej-läge aktiverat  

5G Ansluten till 5G nätverk  Bluetooth aktiverat 
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 Wi-Fi hotspot aktiverat   
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Googleassistenten 

* När du använder Googleassistenten för första 

gången, följ anvisningarna för att logga in på ditt 

Google-konto. 

Du kan snabbt komma åt Googleassistenten genom 

att antingen trycka på och hålla ner hemknappen, 

dra upp från hörnet på mobilskärmen (om du har 

aktiverat "Navigationsrörelser") eller genom att 

trycka på strömknappen eller genom att helt enkelt 

säga, "Hej Google." 

Med Google Assistant, kan du: 

• Ringa snabba samtal när du är på språng (t.ex. 

"Ring mamma") 

• kicka sms (t.ex. "Skriv till Sara att jag är 

försenad") 

• Ställa in påminnelser (t.ex. "Påminn mig att 

köpa en födelsedagspresent till John") 

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

• Ställ in kalenderhändelser (t.ex. "Boka in en 

kalenderhändelse för middag med Charlie 

imorgon mellan 7-9") 

• Spela upp musik (t.ex. "Spela upp jazzmusik 

på YouTube") 

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

vägbeskrivning hem") 
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• Väderinformation (t.ex. "Behöver jag paraply 

idag?") 
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Inställningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ställ in mobilens nätverk och konto 

och ställ in mobilen 
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Wi-Fi & internet 

Wi-Fi  

Anslut till internet via WLAN. 

Anslut till Wi-Fi  

1. Gå in på Inställningar > Wi-Fi & internet, 

tryck Wi-Fi. 

2. Välj ett Wi-Fi-nätverk från listan. 

3. Du ansluter automatiskt till ett okrypterat Wi-Fi-

nätverk som du valt. För att ansluta till ett 

krypterat nätverk, ange lösenordet och tryck på 

ANSLUT. 

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

manuellt genom att välja Lägg till nätverk. 

Wi-Fi inställningar 

 Slå på Wi-Fi automatiskt: Aktivera detta för att 

återaktivera Wi-Fi på närliggande högkvalitativa 

sparade nätverk, som ditt hemnätverk. 

 Välj smart bästa Wi-Fi: Aktivera detta för att 

din mobil ska kunna välja och ansluta till det 

bästa Wi-Fi genom att analysera anslutning och 

signalstyrka. 

 Skanning alltid tillgängligt: Aktivera detta för 

din mobil så att platstjänster och andra appar kan 

söka efter nätverk när Wi-Fi är avstängt. 
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 Öppna nätverksavsieringar: Aktivera detta för 

att din mobil ska meddela dig när ett 

högkvalitativt publikt nätverk finns tillgängligt. 

SIM & nätverk 

Aktivera och inaktivera mobildata 

Gå till Inställningar > Wi-Fi och internet > SIM 

& nätverk, aktivera/inaktivera Mobildata. 

Föredragna inställningar för 

nätverkstyp 

Gå till Inställningar > Wi-Fi & internet > SIM- 

& nätverksinställningar, välj Önskad 

nätverkstyp 

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

 2G/3G/4G (Automatiskt) 

 2G/3G (Automatiskt) 

 Smart 5G: Växla smart mellan 5G och icke-

5G nätverk för att öka batteriets livslängd. 

Tvåkanalssystem för 

nätverksacceleration 

Gå till Inställningar > Wi-Fi och internet, tryck 

på Tvåkanalssystem för nätverksacceleration.  

Med Tvåkanalssystem kan mobildata och Wi-Fi 

användas samtidigt för att ge en smidigare 
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internetupplevelse. 

 Intelligent nätverksanslutning: Växla 

automatiskt mellan Wi-Fi och mobildata när 

nätverksanslutningen är dålig. 

 Tvåkanalssystem för snabbare nedladdning: 

Använd mobildata och Wi-Fi samtidigt, fördela 

nätverksresurser dynamiskt för att påskynda 

nedladdningen. 

* Om du slår på relaterade funktioner kommer 

förbruka din data. Den faktiska förbrukningen 

beroende på nätverksoperatör. 

Hotspot & tethering 

Dela internetanslutningen på din mobil via Wi-Fi 

Hotspot, USB, Bluetooth osv. med andra enheter. 

Wi-Fi Hotspot 

När Wi-Fi Hotspot är aktiverat kommer dina 

mobildata att delas och andra enheter kan ansluta 

på Wi-Fi. Du kan ställa in följande alternativ för att 

hantera dina Wi-Fi-Hotspots: 

 Wi-Fi-Hotspot-namn: Namnet på den 

genererade Wi-Fi-nätverkssignalen. 

 Säkerhet: Det finns 3 alternativ: Inget lösenord, 

WPA2-personlig kryptering och WPA3-

personlig kryptering 

 AP Band: Välj 2.4 GHz eller 5 GHz. 
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 Wi-Fi 6 standard hotspot: Aktivera för att 

använda Wi-Fi 6 standard hotspot. 

USB tethering 

För att dela din enhets mobildata eller ditt Wi-Fi-

nätverk med din dator via USB, följ nedanstående 

steg: 

1. Anslut din mobil till datorn med en USB-kabel 

2. Välj USB-anslutning som USB-tethering i 

kontrollcentret. 

* Vissa datorer kan behöva Android RNDIS-

drivrutinen separat installerat. 

Bluetooth tethering 

För att dela din enhets mobildata eller ditt Wi-Fi-

nätverk med andra enheter eller BLUETOOTH-

ansutning, följ nedanstående steg: 

1. Gå till Hotspot & tethering och aktivera 

Bluetooth-tethering. 

2. Koppla ihop och anslut din mobil i andra enheter 

Bluetooth-inställningsgränssnitt. 

Bluetooth & anslutning av enhet 

Bluetooth 

Med Bluetooth kan du ansluta till Bluetooth-

aktiverade enheter som exempelvis headset och 

tangentbord. 
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 Koppla ihop en ny enhet: Gå till Inställningar > 

Bluetooth & anslutning av enhet > Bluetooth, 

välj Koppla ihop en ny enhet, välj den enhet du 

vill ansluta från listan över tillgängliga enheter 

och ange kopplingskoden för att slutföra 

ihopkopplingen. 

* Om din Bluetooth-enhet är påslagen men inte 

hittas, kontrollera enhetens manual och följ 

instruktionerna för att växla enheten till 

ihopkopplingsläge för att ansluta. 

 Tidigare anslutna enheter: Visa tidigare 

ihopkopplade enheter och tryck på för att 

återansluta. 

 Upptäckbar: 

 

 Aktivera detta för att din mobil ska bli synlig 

för alla Bluetooth-enheter i närheten. 

 Filer som tas emot via Bluetooth: Du kan 

kontrollera överföringshistorik för Bluetooth här. 

NFC 

När NFC är aktiverat kan du utbyta data med en 

annan enhet när de två enheterna är i beröring med 

varandra. 

Android Beam 

Gå till Inställningar > Bluetooth & anslutning av 

enhet > Android Beam 
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Se till att NFC-funktionen har aktiverats. 

När den här funktionen är aktiverad kan du överföra 

appinnehåll genom att stråla till en annan NFC-

kapabel enhet genom att placera enheterna nära 

varandra. Till exempel kan du så här överföra 

webbsidor, YouTube-videor och kontakter. 

Placera enheterna tillsammans (vanligtvis baksida 

mot baksida) och tryck sedan på skärmen. Appen 

bestämmer vad som överföras. 

Klicka & betala 

Gå till Inställningar > Bluetooth & anslutning av 

enhet > Klicka & betala 

Innan du använder klicka och betala måste du ställa 

in appen för standardbetalning, öppna betaltjänsten 

i appen och ställ in klicka och betala-funktionen 

enligt följande inställningsalternativ: 

 Betalningsstandard: Välj en app, till exempel 

Google-betalning, som du vill använda när du 

betalar genom att klicka på betalningsterminalen. 

 Använd standard: Du kan ställa in som Alltid 

och Utom när en annan betalningsapp är 

öppen. 

Skärm 

Gå till Inställningar > Skärm för att anpassa 

iställingarna för skärmvisning. 

 Anpassningsbar ljusstyrka: När den är 
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aktiverad kommer mobilen att optimera 

skärmens ljusstyrka enligt omgivnande 

ljusförhållanden. Du kan också justera reglaget 

manuellt för att ställa in som du vill ha det. 

 Bekväm ton: Anpassa skärmfärgen automatiskt 

baserat på det omgivande ljuset för att garantera 

en bekväm visning i olika miljöer. 

 Viloläge: Efter att tiden ställts in stängs skärmen 

automatiskt av när enheten inte används. 

 Avancerat: Avancerade inställningar går att 

göra, som skärmkalibrering, 

uppdateringsfrekvens, skärmvisning, appar som 

ska visas på helskärm. 

 Skärmkalibrering: Genom att välja ett annat 

färgläge blir visningsresultatet annorlunda. 

 Upplösning: Ställ in läget för upplösning, 

inklusive Auto switch, QHD + och FHD +. 

 Skärmuppdateringsfrekvens: Ställ in 

skärmens uppdateringsfrekvens. Den högre 

uppdateringsfrekvensen ger en smidigare 

upplevelse. Vid 120Hz blir 

uppdateringsfrekvensen dynamsiskt ändrat 

beroende på situation. 

 Främre kamerans visningsområde: Välj om 

du vill dölja utskärningen för den främre 

kameran. 

 Appar att visas på helskärm: Ställ in hur appar 

ska visas. Inkludera Helskärmsläge och standard. 
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Om apparnas innehåll täcks av flärpen, byt till 

standardläge. 

 Läsläge: Du kan ställa in monoeffekten och den 

kromatiska effekten så att de passar bättre vid 

läsning. Mono är för bara ord och kromatisk är 

för bekväm färgläsning.  

 Nattläge: När detta är aktiverat anpassar sig 

enheten till den färgtemperatur som du har ställt 

in för att minimera ögontrötthet 

 Livfull färgeffekt Pro: Förbättra färgen och 

kontrasten för en större livfull livlig effekt är du 

spelar upp vidoer. 

 Utjämning av rörelsegrafik： I detta läge höjs 

bildfrekvensen, vilket minskar rörelseoskärpa 

för grafiken, vilket gör den tydligare och 

mjukare. Fungerar endast effektivt under 

helskärmsvisning. 

 Omgivande ljus: Du kan ställa in NÄR DETTA 

SKA VISAS och det finns 2 alternativ: 

 Plocka upp din mobil för att visa. 

 Tryck på skärmen för att visa 

Du kan ställa in VAD SOM SKA VISAS: 

 Kontextuell information. 

 Skärmmeddelande. 

 Nya avsieringar. 

 Horisontljus 
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 Teckenstorlek: Ange storleken på teckensnittet 

 Skärmstorlek: Ställ in visningsstorlek för 

innehåll (t.ex. ikoner och teckensnitt). Observera 

att detta kan påverka hur vissa tredjepartsappar 

visas. 

 Statusfält: Du kan ställa in batteriets utseende 

och tid, aktivera/inaktivera visning av 

batteriprocent, visa nätverkshastighet och 

hantera ikoner i statusfältet. 

 Autorotera skärm: Om denna är aktiverad 

roterar mobilens display automatiskt när 

mobilen roteras. 

Skärmsläckare: Ställ in skärmsläckarens utseende 

(klocka, färger och foton) och när skärmsläckaren 

slås på (under laddning, under dockning, under 

laddning eller dockning, eller aldrig). 

Anpassning 

Gå till Inställningar > Anpassning för att anpasssa 

din mobil. 

Du kan ändra bakgrundsbilder, klockutseende, 

fingeravtrycksanimation och horisontljus här. Och 

det finns också tre förinställda teman som du kan 

välja mellan. 

 Accentfärg:  Klicka på den färg du vill spara 

och spara för att ändra accentfärgen, också kan 

du anpassa accentfärgen genom att klicka på 

knappen "Anpassning". 
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 Ton:  Det finns tre toner tillgängliga, Färgglada, 

Ljusa och Mörka. 

 Form: Anpassa statusikonformen, det finns fyra 

former tillgängliga, rund, fyrkantig, teardrop, 

rund rektangel. 

 Ikonpack: Två uppsättningar av appikoner är 

tillgängliga: Syre och Väte.  Och fler alternativ 

att ladda ner från Google Play genom att trycka 

på “Mer”. 

 Teckensnitt: Det finns två typer av teckensnitt 

tillgängliga, Roboto och OnePlus Slate.  

Ljud & vibration 

Gå till Inställningar > Ljud & Vibration för att 

ändra ljudinställningarna på din enhet. 

Volym 

 Ringvolym: Justera reglaget för att ställa in 

ringsignalens volym för samtal och aviseringar. 

 Medievolym: Justera reglaget för att ställa in 

volymen för att spela musik, video och mer. 

 Larmvolym: Justera skjutreglaget för att ställa 

in ringsignalens volym för larm. 

Dolby Atmos 

Med Dolby Atmos kan du välja olika scenarie-

baserade förbättringar, till exempel dynamik, film 

och musik, och anpassa för hörlurar. 
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 Dynamisk: Optimera ljudet automatiskt baserat 

på innehåll för att få bästa möjliga upplevelse. 

 Film:  Njut av filmen med realistiskt 

surroundljud och tydlig dialog. 

 Musik: Heltäckande och mer nyanserade 

ljudeffekter gör musiken mer kraftfull. 

Hörlursläge 

När du lyssnar i hörlurar kan du justera 

inställningarna här, till exempel smart stil, equalizer. 

Stör Ej 

När läget Stör Ej är på, kommer din mobil inte att 

visa nya eller befintliga aviseringar eller höras eller 

vibrera. Meddelanden visas inte när du drar neråt 

uppifrån på skärmen. 

Observera att viktiga aviseringar för mobilaktivitet 

och status ändå kommer att visas. 

 Schema: Ställ in varaktigheten för Stör Ej och 

ställ in tid för att automatiskt på- och 

avstängning. 

 Undantag: Välj särskilda inställningar för 

samtal, meddelanden, händelser och 

påminnelser & andra ljud. Du kan också aktivera 

vilket som är tillåtet när Stör ej är på i Se alla 

undantag. 

 Beteende:  

 Begränsa aviseringar: Ställ in beteende för 
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aviseringar. 

 Varaktighet enligt standard: Du kan 

anpassa varaktigheten på "Stör ej" varje gång 

du sätter på de manuellt. 

Hörlursläge 

Du kan ställa in inställningar för anslutning av 

trådbundna headset och Bluetooth-headset, som 

exempelvis automatisk återuppspelning av musik 

och automatisk samtalssvar. 

Ringsignal & vibration 

 Robilens ringsignal och vibration: Ställ in 

ringsignalen och vibrationen för inkommande 

mobilsamtal. 

 SMS-signal och vibration: Ställ in signal och 

vibration för SMS-meddelanden (SMS). 

 Aviseringsljud och vibration: Ställ in 

vibrationsintensitet och ringsignal för andra 

aviseringar. 

System 

Aktivera eller inaktivera ljud eller vibrationer för 

touchton, knappsats, skärmlås och skärmdump. 

Knappar & gester 

Alarmreglage 
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Alarmreglage återfinns på högra sidan av OnePlus 

8 Pro. Du kan växla mellan 3 olika lägen: Tyst, 

Vibration och Ringe. Gå till Inställningar > 

Knappar & gester > Reglage för aviseringar för 

stadardinställningar. 

 Tyst: Samtal och aviseringar hålls tysta, med 

undantag för larm. 

 Vibration: Samtal och aviseringar tystas och 

ställs in på bara vibration, med undantag för larm. 

 Ringe: Samtal och aviseringar ringer. 

Navigationsfält & gester 

OnePlus 8 Pro stödjer två typer av navigationsfält 

& gester. Gå till Inställningar > Knappar & 

gester > Navigationsfält & gester, välj 

Navigation gester eller Tillbaka, Hem, Tidigare. 

Tillbaka, Hem, Senaste 

Om aktiverade visas de virtuella knapparna 

"Tillbaka, Hem, Senaste" längst ner på mobilen. 

Tryck på Anpassning av navigeringsfältet för 

anpassade inställningar. 

Navigeringsgester  

Använd gester för att navigera i mobilen. Du kan se 

Senaste appar genom att dra uppåt från nederkanten 

på skärmen och pausa. Gå tillbaka genom att dra 

inåt från vänster eller höger kant på skärmen. 
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Återgå till hemskärmen genom att dra uppåt från 

skärmens nederkant. 

Standardinställningar 

 Dölj nedre fältet:  Om du har valt 

"Navigationsgester" kan du växla här för att 

dölja de nedre fältet. 

 Nnpassning av navigeringsfältet: Om 

alternativet är "Tillbaka, Hem, Senaste", kan 

du klicka här för att anpassa: 

1.Växla knappar:  Aktivera detta för att byta 

plats på Senaste och tillbaka-knapparna. 

2. Dubbelklick & Långt klick:  Ställ in 

Dubbelklick och Långt klick på Hem, Senaste 

och Tillbaka-knapparna. Alternativen 

inkluderar Ingen åtgärd, Öppna/stäng menyn, 

Stäng av skärmen, Öppna hyllan, m.m. 

Snabbgester 

Fööljande handlingar kan du göra snabbt: Vänd för 

att tysta, Skärmdump med tre fingrar, m.m. 

genom att använda Snabbgester. Gå till 

Inställningar > Knappar & gester > Snabbgester 

för att ställa in enligt önskemål. 

Systemgester 

 Vänd för att tysta: Aktivera detta för att vända 

mobilen för att tysta den vid ett inkommande 
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samtal. 

 Skärmdump med tre fingrar: Aktivera detta 

för att ta en skärmdump genom att svepa ner åt 

med tre fingrar. 

 Höj för att svara/växla: Aktivera detta för att 

svara på samtal genom att lyfta mobilen till örat 

när vid ett inkommande samtal. 

Avskärma gester 

Dubbeltryck för att väcka: Aktivera detta för att 

trycka på skärmen två gånger när du vill väcka 

enheten. 

Musikkontroll: Aktivera detta för att rita II med 

två fingrar för att spela eller pausa musik, rita <eller> 

för föregående eller nästa spår. 

Rita O/Rita V/Rita S/Rita M/Rita W/: Dessa kan 

ställas in som Inga, öppna kameran, öppna främre 

kamera, spela in video, slå på/stänga av ficklampan, 

öppna hyllan och öppna de appar du väljer. 

Snabbt slå på kameran 

Aktivera detta för att trycka på strömknappen två 

gånger för att snabbt slå på kameran. 

Tryck och håll in strömknappen 

 Tryck och håll in strömknappen för att slå på 

enheten när enheten är avstängd.  

 Tryck och håll ned strömknappen för 
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röstassistenten när enheten är på, och den kan 

också ändras till “strömmeny”. 

Appar & aviseringar 

Gå till Inställningar > Appar & aviseringar för 

att hantera enhetens appar, ändra deras inställningar, 

se appinformation, ställa in aviseringar och 

tillåterlser, m.m. 

 Senast öppnade appar: visar appar som 

nyligen öppnats. 

 Skärmtid: Visa skärmanvändingen för dagen. 

 Aviseringar: Du kan ställa in innehållet i 

aviseringarna som visas på låsskärmen: 

 Visa viktiga och andra aviseringar. 

 Visa endast viktiga aviseringar. 

 Visa känsligt innehåll. 

 Visa inte aviseringar. 

 Du kan också aktivera/inaktivera Snooze-

aviseringar från aviseringsskuggan, 

föreslagna åtgärder och svar, tillåta 

meddelandepunkter, ställa in 

Standardmeddelandeljud och aktivera/ 

inaktivera läget Stör Ej. 

 Standardappar: Ställ in standardapparna för 

hem, webbläsare, mobil, SMS, galleri, e-post 

m.m. 
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 Appbehörigheter: Ställ in appbehörigheter för 

att använda plats, mikrofon, kontakter, lagring, 

samtalsloggar, m.m. 

 Dataanvändningskontroll: Ställ in appens 

åtkomst till mobildata och Wi-Fi-nätverk. 

 Nödlarm: Du kan aktivera/inaktivera varningar 

här. 

Om det är aktiverat kan du välja att få Amber-

varningar, extrema hot, allvarliga hot, m.m. 

Du kan ställa in varningar enligt önskemål. 

 Särskild åtkomst för app: Du kan ställa in 

särskilt åtkomst för app, till exempel 

Batterioptimering, Enhetsadministrationsappar 

och Skärm framför andra appar. 

Verktyg 

 Snabbstart: Aktivera detta så att ett långt tryck 

på identifieringsområdet för fingeravtryck 

startar snabb betalning och aktiverar appar när 

mobilen är låst. 

 Parallella appar: Skapa en ny kopia för 

applikationen för att logga in på olika konton Se 

"Parallela Apps" för mer information. 

 Applås: Du kan lägga till de appar som du vill 

låsa med hjälp av lösenord. 

 Schemalagd ström på/av: Ställ in tiden för 

ström på/av. 
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 Fick-läge: Förhindra oavsiktlig beröring eller 

fingeravtryck när du har mobilen i fickan. 

 OnePlus Switch: Överför snabbt data med 

OnePlus-switch.  Se "Överför data till OnePlus 

8" för mer information._Transfer_data_to_1 

 OnePlus Laboratorium:  

 Ett samlingsplats för experimentella funktioner 

som DC-dimning. 

 Snabbsvar i liggande läge 

I liggande läge kan du snabbt svara när du får ett 

meddelande från appar som exempelvis 

WhatsApp. 

Säkerhet & låsskärm 

Hitta min enhet 

Hitta Min Enhet hjälper dig att hitta din enhet på 

avstånd och säkrar dina data om enheten tappas bort. 

Sätt att hitta din Androida enhet 

 Hitta min enhet: Hämta den på Google Play. 

 Webben: Besök android.com/find. 

 Google: Sök "hitta min enhet". 

Säkerhetsanordningar 

Ställ in skärmlås: 
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 Inget: Slå på skärmen och gå till startskärmen. 

 Dra: Dra uppåt på skärmen för att låsa upp. 

 Mönster: Ställ in ett glidande mönster på fler än 

fyra punkter för att låsa upp. 

 PIN: Ställ in 4-16 siffror PIN för att låsa upp. 

 Lösenord: Ställ in ett lösenord på fler än fyra 

tecken för att låsa upp. 

Fingeravtryck 

Du kan lägga till/ta bort fingeravtryck och göra 

önskade inställningar för fingeravtryck genom 

Fingeravtryck. 

 Lägg till fingeravtryck: Följ instruktionerna på 

skärmen för att lägga till ditt fingeravtryck. 

 Lägg till ditt fingeravtryck på nytt när du har 
bytt ut den skyddande filmen. 

 Lägg bara till ett fingeravtryck åt gången. 

 Tryck hårt på mobilskärmen för att se till att 
dina fingeravtryck läggs till fullständigt. 

 Animationseffekt för Fingeravtryck: Ställ in 

animationseffekt. Du kan välja en av de fem 

formulärerna nedan: 

 Energi 

 Kosmos 

 Vågrörelse 

 Ränder 
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 Inget 

 Lyft upp din mobil för att visa: Aktivera detta 

för att visa fingeravtrycksikonen i omgivande 

ljus när du lyfter upp mobilen. 

 Klicka på skärmen för att visa: Aktivera detta 

för att visa fingeravtrycksikonen i omgivande 

ljus när du klickar på mobilskärmen en gång. 

* Förutom att låsa upp din mobil kan du använda 

fingeravtryck för att godkänna köp och få 

åtkomst till appar. 

Ansiktsupplåsning 

Du kan lägga till/ta bort ansiktsdata och ställa in 

inställningar för ansiktsupplåsning genom 

Ansiktsupplåsning. 

 Lägg till ansikte: Följ anvisningarna på 

skärmen för att lägga till ditt ansikte. 

*För bästa resultat, gör detta i en ljus omgivning 

och se till att du står framför mobilen. 

 Ansiktsupplåsning: Aktivera detta för att 

använda ansiktsupplåsning för att låsa upp 

mobilen från låsskärmen. 

 Lås upp automatiskt när skärmen är på: 

Aktivera detta för att låsa upp mobilen med 

ansiktet så snart skärmen slås på utan att dra först. 

 Hjälpbelysning för ansiktsupplåsning: I de 

fall då kameran inte känner igen ditt ansikte 
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lyser skärmen för att få kameran att känna igen 

dig.   

Smart Lås 

Ha din mobil upplåst när den är på en säker plats 

som i fickan eller tillförlitliga platser. Du kan 

anpassa dina inställningar med Smart Lås. 

Personlig säkerhet 

Räddningstjänst 

 Redigera räddningsinformation och 

kontakter: Lägg till dina medicinsk uppgifter 

och nödkontakter för att hjälpa den som svarar i 

en nödsituation.  

 Dela automatisk platsen: Dela din plats 

automatiskt med alla nödkontakter efter ett 

nödsamtal. 

 Strömknapp för snabb åtkomst till SOS: Gör 

in inställningarna för att aktivera snabb åtkomst 

till SOS med strömknappen. 

 Önskad SOS-åtgärd: Gör önskade 

inställningarna för SOS-åtgärd, som kan vara 

Ring lokalt nödnummer eller Dela plats med 

nödkontakter. 

Appar för enhetsadministration 

 Hitta min enhet: Aktivera för att hitta din enhet 
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eller låsa eller radera data från en förlorad enhet. 

SIM -kortslås 

Lås SIM-kort: Aktivera det här för att kräva PIN-

kod för användning av mobilen. 

Fästa skärmen 

När fäst skärm är aktiverad kommer du inte att 

kunna växla till andra skärmar, t.ex. Startskärmen. 

Du kan heller inte öppna aviseringspanelen eller gå 

in i gränssnittet för hantering av flera uppgifter. 

 Aktivera Fästa skärmen: Gå till Inställningar > 

Säkerhet & lås skärm > Fäst skärm. Klicka på 

växla för att aktivera den här funktionen. 

 Använd fäst skärm: Du kan använda den här 

funktionen för att låsa fast den aktuella skärmen 

tills den avbryts. 

 För att använda den här funktionen: 

1. Ser till att fäst skärm är påslagen. 

2. Klicka på Senaste-knappen för att öppna den 

Senaste applistan. 

3. Klicka på menyknappen högst upp i högre 

hörnet på appkortet och tryck sedan på Pin. 

Lossa skärmen: Om du slår på fäst skärm och 

väljer Fråga om PIN-kod för upplåsning innan 

upplåsning blir du ombedd att mata in ett 

upplåsningsmönster för att avbryta fäst skärm. 
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Plats 

 Använd plats: Aktivera detta för att tillåta appar 

att använda din platsinformation. 

 Senaste förfrågningar om plats: Detta visar 

nyligen begärd platsinformation. 

 Behörighet för appar:  Ställ in behörigheter 

för appar som använder platstjänsten. 

 Wi-Fi och Bluetooth-skanning: Låt appar och 

tjänster när som helst söka efter Wi-Fi och 

enheter som finns i närheten. 

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

mobilnät och sensorer för att uppskatta enhetens 

placering. Google kan samla in anonym 

platsinformation för att förbättra platsens 

exakthet och platsbaserade tjänster. 

Integritet 

Behörighetshanterare 

Ställ in appbehörigheter för att använda mikrofon, 

kontakter, kalender, m.m. 

Visa lösenord 

Aktivera detta för att visa tecken när du skriver och 

omvandla dem snabbt till en krypterad asterisk "*". 

Lås skärm 
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Ställ in vad som ska visas medan skärmen är låst 

när du får aviseringar.   

System 

Tillgänglighet 

Se "Tillgänglighet" för mer information. 

Språk & inmatning 

Ställ in ditt systemspråk och inmatningsmetod. 

 Språk: Ställ in ditt systemspråk. 

 Klicka på Lägg till ett språk för att lägga till 

språk. 

 Klicka på och dra det valda språket till toppen 

av listan för att ställa in språket till 

systemspråket. 

 Virtuellt tangentbord: Välj 

standardinmatningsmetod och gör 

inställningarna för inmatningsmetoden. 

 Fysiskt tangentbord: När du har anslutit dig till 

det fysiska tangentbordet, välj om du vill visa det 

virtuella tangentbordet och ställa in 

kortkommandon. 

 Stavningskontroll: Aktivera detta för att 

automatiskt kontrollera stavning medan du 

skriver. 

 Automatisk ifyllnad: Aktivera detta för att 
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automatiskt fylla i sparade data när du surfar på 

nätet och anger lösenord för konton eller i andra 

sammanhang. Denna funktion kräver att 

ytterligare appar installeras. 

Datum & tid 

Ställ in datum och tid. 

 Använd tiden från nätverket: Aktivera detta 

för att använda nätverksleverantörens inställda 

tid som systemtid. 

 Datum: Ställ in datum manuellt. 

 Tid: Ställ in tiden manuellt. 

 Använd nätverkets tidszon: Aktivera detta för 

att använda nätverksleverantörens tidszon. 

 Tidszon: Ställ in systemets tidszon manuellt. 

 Använd 24-timmasformat: Aktivera detta för 

att systemtiden ska vara i 24-timmarsformat 

eller inaktivera det för att använda 12-

timmarsformatet. 

Säkerhetskopiering 

Aktivera säkerhetskopiering till Google Drive. 

Återställ alternativ 

I Återställningsalternativ kan du återställa 

inställningar, återställa appinställningar och radera 

all data (fabriksåterställning). 
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 Återställ Wi-Fi, mobil & Bluetooth: Du kan 

återställa alla nätverksinställningar, inklusive 

Wi-Fi, mobildata och Bluetooth. 

 Återställ appinställningar: 

Detta återställer alla inställningar för: 

 Inaktiverade appar. 

 Inaktiverade appaviseringar. 

 Standardapplikationer för åtgärder. 

 Begränsningar vad gäller bakgrundsdata 

för appar. 

 Eventuella begränsningar för behörighet. 

Du kommer inte att förlora några data för 

apparna. 

 Radera alla data (fabriksåterställning): Se 

"Fabriksåterställning" för mer information. 

OTG-lagring 

Överför data via OTG. Stängs automatiskt av efter 

10 minuters inaktivitet. 

Upplev förbättringar för program 

Oneplus-aviseringar: Aktiverar att få officiella 

nyheter om OnePlus, produktinformation, 

frågeformulär och information om köp 

rekommendation/kupong. 

Användarupplevelsesprogram: Aktivera att 
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OnePlus anonymt kan analysera allmänna 

statistiska uppgifter om hur du använder din mobil 

för att hjälpa oss förbättra produktdesign och 

användarupplevelse. 

Systemstabilitetsprogram: Aktiverar att OnePlus 

anonymt får åtkomst till systemloggar. I händelse 

av fel, låt en felrapport med loggar skickas. Loggar 

kommer endast att användas i systemfelsanalys och 

stabilitetsförbättringar. 

Inbyggda app-uppdateringar:  Aktivera för att 

tillåta OnePlus att leta efter och ge dig inbyggda 

app-uppdateringar till dig som syftar till att 

förbättra stabiliteten. för appar. 

Flera användare 

 Du (Ägare): Visa den för närvarande inloggade 

användaren. Klicka för att ändra användarnamn 

(användarnamn är som standard mobilens ägare). 

 Gäst: Klicka för att växla till gästläge och 

begränsa samtal och vissa funktioner. Du kan 

aktivera/inaktivera Sätt på mobilsamtal genom 

att klicka på inställningsikonen till höger om 

Gäst. 

 Lägg till användare: Dela enheten med andra 

personer genom att skapa ytterligare användare. 

RAM- Förbättring 

Genom att lära dig hur du använder din mobil 

förutspår RAM-Förbättring de appar du vill starta 
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och data som ska laddas, vilket optimerar RAM-

kapaciteten för snabbare prestanda. 

Systemuppdateringar 

Uppdatera systemet genom OTA. Se 

"Systemuppdateringar" för detaljer. 

Stäng av 

Tryck för att stänga av enheten. 

Konton 

 Google-konto: Logga in på ditt Google-konto, 

visa Google-kontoinformation, ställ in 

synkroniseringsobjekt och ta bort konton. 

 OnePlus-konto: Logga in på ditt OnePlus-konto, 

hantera kontoinformation och logga ut från ditt 

konto (Tryck på menyknappen högst upp i högra 

hörnet och välj Logga ut). 

 Lägg till konto: Du kan lägga till e-postkonton, 

Google-konton, m.m. 

 Synkronisera data automatiskt: Aktivera detta 

för att appar ska uppdatera data automatiskt. Att 

stänga av det här alternativet sparar ström, men 

du måste synkronisera varje konto manuellt för 

att få de senaste uppdateringarna och du får inga 

meddelanden om uppdateringar. 
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Digitalt Välbefinnande & 

föräldrakontroll 

Skärmtid: Visa dagens skärmtider. 

Upplåsning: Visa dagens tider för upplåsning av 

enheter. 

Aviseringar: Visa tider för dagens mottagna 

meddelanden. 

Sätt att koppla från: 

 Instrumentpanel: Hantera instrumentpanelen 

utifrån skärmtid, mottagna meddelanden och tid 

för öppningstid av appar. Klicka på ikonerna till 

höger om Appens namn för att ställa in 

apptimern, när tiden är uppnådd, kommer appen 

att pausas resten av dagen, det dyker upp ett 

fönster som visar "App pausad, din app-timer är 

slut. Den börjar åter i morgon.". Du kan klicka 

på "Inställningar" i popup-fönstret för att radera 

timern.  

 Koppla av: Använd Koppla av för att koppla 

från mobilen och undvika att bli väckt medan du 

sover. När avkopplingen startar tar en gråskala 

bort skärmens färg, stör ej kommer tysta ljud så 

att du inte vaknar av samtal eller aviseringar. När 

avkopplingen upphör går din mobil tillbaka till 

sina vanliga inställningar. 

Minska avbrott:  

 Hantera aviseringar: Inaktivera eller aktivera 
appens aviseringar. 
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 Stör Ej: Se Stör Ej för inställningar._ Stör Ej  

 Föräldrakontroll: Lägg till 
innehållsbegränsningar och ställ in andra gränser 
för att hjälpa barn att få en avvägd skärmtid. 

Batteri 

Gå till Inställningar > Batteri för att se 

information om batteri och önskade inställningar 

för batteriet. 

SE DETALJERAD ANVÄNDNING: Visa 

information om batterianvändning sedan full 

laddning och listan över vilka aktiviteter som drar 

mest batteri. 

Batteribesparing: Aktivera detta för att förlänga 

batteriets livslängd. Batteribesparing stänger av 

vissa enhetsfunktioner och begränsar appar. 

Du kan välja att slå på den manuellt eller välja 

Stäng av när den är fulladdad. 

Batterioptimering: Optimera batteriets livslängd 

genom att kontrollera användning av 

bakgrundsappar, knacka på Batterioptimering, 

välj apparna som ska optimeras och välj Optimera 

eller Smart Kontroll eller optimera ej. 

Optimerad laddning: Optimera 

laddningsmönstret enligt dina användarvanor. 

 

Sängdagsläge: Om du har OnePlus Warp Trådlös 

Laddare, kan du växla till det här alternativet allt 
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efter behov. Detta kan göra laddaren tystare genom 

att den inbyggda fläkten stängs av.  

 

Omvänd laddning: Aktivera detta för att ladda 

andra Qi-kompatibla trådlösa enheter (t.ex. trådlösa 

öronsnäckor).  

Lagring 

Gå till Inställningar > Lagring för att se 

lagringsdetaljer. Du kan frigöra lagringsutrymme 

och se hur mycket lagringsutrymme som finns i 

olika sorters filer. 

 Frigör utrymme: Mobilen skannar 

Nedladdningar & sällan använda appar.  Välj 

det innehåll du vill ta bort och tryck på FRIGÖR 

för att frigöra mobilutrymmet. 

 Lagringshanterare: För att frigöra 

lagringsutrymme tar lagringshanteraren bort 

säkerhetskopierade foton och videor från 

enheten.   

Om mobilen 

Visa grundläggande mobilinformation, 

systemversion med mera i alternativet Om mobilen. 

 Enhetsnamn: Tryck för att ändra enhetens namn. 

 Android-version: Detta visar Android-versionen. 

 Kontruktionsnnumer: Detta visar mobilens 

programvaruversion. 



Inställningar 

 
65 

 Modell: Detta visar mobilmodellen. 

 Juridisk information: Klicka för att se 

sekretesspolicy, avtal, osv. 

 Status: Tryck för att visa mobilnummer, signal 

osv. 

 Belöning: Tryck för att se OxygenOS-

bidragsgivare.
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Lär dig om apparna på din OnePlus-

enhet. 
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Telefon 

Slå nummer 

 Metod 1: Tryck på knappsatsen (knappsatsen), 

ange kontaktens nummer och tryck på 

samtalsknappen för att slå numret. 

 Metod 2: Bläddra bland dina kontakter och 

samtalsloggar och klicka på numret för att slå det. 

 Svara eller neka inkommande samtal: Dra neråt 

ner för att acceptera ett samtal eller dra uppåt 

upp för att neka det 

 Inkommande samtal under normal användning: 

Den gröna knappen betyder acceptera samtalet 

och rött betyder neka det. 

Samtalsskärm 

Efter att ha accepterat ett samtal är gränssnittets 

funktioner enligt följande: 

 Högtalare: Aktiverar högtalarläge under samtal. 

 Knappsats: Öppnar knappsatsen. 

 Stäng av: Stänger av mikrofonen. 

 Spela in: Spela in samtalets innehåll. Ange 

Inspelare för att bläddra i inspelningsfilerna. 

(Finns för närvarande att få för SIM-kort som 

utfärdats och används i Indien, Storbritannien, 

Nederländerna, Bangladesh och Frankrike). 
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 Lägg till samtal: Lägger till flera samtal. 

 Vänta kvar: Låter dig svara på ett nytt samtal 

genom att låta det aktuella samtalet vänta kvar 

och sedan återuppta det aktuella samtalet när det 

nya samtalet avslutats. 

Kontakter 

Kontakter har följande funktioner: Redigera, radera, 

söka, input/output, hantera och säkerhetskopiera 

kontakter och svartlista. 

Lägg till en kontakt 

1. Ange Kontakter; 

2. Tryck   ; 

3. Ange kontaktuppgifter; 

4. Tryck    för att spara. 

Sök kontakter 

 Metod 1: Ange kontaktens nummer/namn på 

knappsatsen. 

 Metod 2: Tryck på  och sök sedan efter en 

kontakt med hjälp av namnet 

 Metod 3: Byt till kontaktlistan och tryck på eller 

bläddra igenom bokstäverna på höger sida för 

snabb sökning. 

Kontakthanterare 
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Ange Kontakter, tryck på menyknappen i det övre 

högra hörnet och klicka sedan på 

"Kontakthanteraren". 

 Kontakter visning: För att ställa in "Kontakter 

att visa", "Regler för namnordning" och "Dölj 

kontakter utan nummer".  

 Ordna kontakter: För att ställa in 

"Favoritkontakter", "Kontakt grupper", 

"Kontokontakter" och "SIM-kort kontakter". 

 Hantera kontakter 

Importera/exportera: Du kan importera en VCF-

fil som exporteras från en annan enhet till den här 

enheten eller exportera enhetens kontakter i VCF-

format.  

Slå ihop kontakter: Slå ihop kontakter som har 

samma namn eller telefonnummer. 

Skräppost 

Bläddra i meddelanden/samtal som har blockerats. 

Inställningar 

Snabbsvar: Svara på ett inkommande samtal med 

ett sms. 

Slå ihop samtalshistorik: Om detta är aktiverat 

kommer samtalshistorik från samma nummer att 

slås samman och visas som en enda post. 

Samtalsinställningar: Ställ in röstbrevlåda, samtal 

väntar och annat. 
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Assisterad uppringning: För att aktivera eller 

inaktivera "Lägg till land/regionkod automatiskt" 

under roaming och "Standard land/regionkod" 

Dra uppåt för att svara: Aktivera eller inaktivera 

vänd riktningen för dra för att svara på ett 

inkommande samtal. 

Ljud och vibration: Ställ in ljudet och vibrationen. 

Blockering inställningar:  

 Blockera efter nyckelord: Meddelande 

inklusive angivet nyckelord kommer att 

blockeras. 

 Blockeringsaviseringar: Du kommer få en 

aviseringspanel när du har blockerat samtal eller 

meddelanden om detta är aktiverat. 

 Blockerade nummer: Du kommer inte att få 

några samtal och meddelanden från blockerade 

nummer. Tryck på “+” och ange sedan numret 
som ska läggas till i blockeringslistan. Tryck på 

“X” för att ta bort numret från blockeringslistan. 

Filhanterare 

I Filhanteraren kan du snabbt komma åt och hantera 

olika filer. 

Ange applikationsdrawer och öppna Filhanterings-

programmet. 

 

 

Kategorier: Kontrollera filer efter filkategori, 

inklusive Dokumenter, Dedladdningar, Senaste, 
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Bilder, Videor, Ljud, och så vidare. 

Lagring: Visa och hantera mappar och dokument 

lagrats på din mobil. 

FileDash: Snabbt och gratis att dela filer med 

enheter i närheten. 

Fler operationer: 

Sök fil: Tryck på    och ange sedan nyckelord för 

att hitta dina filer. 

Lockbox: Tryck länge på filen, tryck på 

menyknappen högst upp i högra hörnet och välj 

sedan Flytta till Lockbox. Du kan ha ett lösenord 

för filer i Lockbox. 

Meddelanden 

Skicka, ta emot och visa Meddelanden via appen 

Meddelanden. 

Skicka meddelande 

1. Öppna appen meddelanden. 

2. Klicka på den flytande knappen längst ner i 

högra hörnet. 

3. Välj mottagare. 

4. Ange SMS-innehåll. 

5. För att skicka ett meddelande, klicka på skicka-

ikonen längst ner i det högra hörnet. 
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Visa och besvara meddelandet 

Meddelanden sorteras efter tid. 

1. Öppna meddelanden-appen. 

2. Välj meddelandet du vill visa från listan. 

3. Om du vill besvara ett meddelande skriver du in 

meddelandet i textrutan längst ner på skärmen 

och klickar sedan på skicka-ikonen till höger för 

att skicka det. 

Meddelandeinställningar  

Meddelandeinställningar innefattar Standard för 

SMS-appinställningar, Blockeringsinställningar, 

Automatisk hämtning av MMS vid roaming, 

m.m. För att ställa in SMS-inställningar, tryck på 

menyknappen i det övre högra hörnet och välj 

Inställningar. 

Svartlista/avlyssning 

 Visa avlyssningsregistret: Tryck på 

menyknappen i det övre högra hörnet av 

huvudmeddelande-gränssnittet och välj 

Skräppost för att visa blockerade poster. 

 Lägg till svartlista: Klicka på menyknappen i 

det övre högra hörnet på skräppostmeddelandet 

och välj Blockerat nummer.  

Väder 
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Tillhandahåller väderprognos och funktion för tidig 

varning. 

 Kolla vädret: Öppna app-drawer och öppna 

väder-appen 

Ger information om vädret, temperaturen, vädret 

de senaste sex dagarna, vädret de senaste 24 

timmarna, vindriktning, lufttemperatur, 

luftfuktighet, sikt, tryck, m.m. 

 Lägg till stad: Tryck,   tryck på "+" -knappen, 

ange stadens namn som du vill söka och välj den 

stad som ska läggas till. 

 Byt stad: Dra åt vänster och höger för att växla 

mellan städer. 

 Inställningar 

Klicka på menyknappen i det övre högra hörnet 

och välj Inställningar. 

 Temperatur: Välj temperaturenhet - Celsius 

eller Fahrenheit. 

 Vind: Välj vindenhet, som meter per sekund 

- m/s, kilometer per timme - km/h, fot per 

sekund ft/s，Miles per timme-mph， Nautiska 

miles per timme - kts. 

 Nederbörd: Välj nederbördsenheter, 

millimeter - mm， Inches - in. 

 Sikt: Välj enhet för sikt, kilometer - 

km/Miles - mi. 
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 Tryck: Välj tryckenhet, Hektopascal - hPa, 

Millimeter kvicksilver-mmHg Inches av 

kvicksilver - inHg. 

 Vädervarning: Aktivera det här för att få 

väderaviseringar. 

Kalkylator 

Kalkylatorn har vanliga räkningsfunktioner. 

Gå in i applikations-drawer och öppna Kalkylator-

appen. 

 Enkel kalkylator: Kalkylator tillhandahåller ett 

grundläggande läge för uträkning som standard, 

vilket kan göra enkla beräkningar för addition, 

subtraktion, multiplikation och division. 

 Teknisk kalkylator: Dra uppåt längs den 

horisontella linjen för att visa den tekniska 

kalkylatorn. 

 Visa historik:  Klicka på knappen "Visa 

historik" i det övre högra hörnet för att visa den 

och tryck på RENSA-knappen i det övre högra 

hörnet för att rensa den.  

Inspelare 

Inspelaren ger inspelnings- och 

uppspelningsfunktioner. 

Gå in i applikationsdrawer och öppna 

inspelningsappen. 

 Spela in:  
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 Starta inspelning: Tryck på   för att starta 

inspelning. 

 Pausa inspelningen: Tryck på   för att 

pausa inspelningen. 

 Infoga etiketter: Tryck på    för att infoga 

etiketter. 

Ställ in inspelningsformatet: Du kan ställa in 

inspelningsformatet (aac/wav) genom att välja 

inställningar i det övre högra hörnet av 

huvudgränssnittet. 

 Spela in och hantera uppspelning :  

Dra åt vänster för att gå in i filen för 

inspelningslistan 

 Spela upp inspelning: Tryck på inspelningen 

för att spela upp. 

 Radera inspelning: Tryck länge på 

inspelningen som ska tas bort och tryck på 

radera-knappen. 

App för noteringar 

Med klisterlappar kan du ta snabba anteckningar 

och redigera text och bilder. 

 Lägg till anteckning: Tryck på     för att 

lägga till en anteckning.  Stöder text, 

albumbilder, foton, listor, att-göra-saker.  Gör 

det möjligt att radera anteckningar, ställa in 

påminnelser osv. 
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 Sök anteckningar: Tryck på   och ange de 

nyckelord som du vill söka på. 

 Radera en anteckning: Tryck länge på 

anteckningen som du radera och tryck på 

knappen "radera". 

 Dela en anteckning: Öppna den anteckning du 

vill dela, tryck på menyknappen i det övre högra 

hörnet, välj delningsmetod och tryck sedan 

snabbt på sidan för att slutföra delningen. 

 Lägg till påminnelser för dina anteckningar: 

Öppna anteckningen och tryck på ikonen "larm" i 

den övre fältet för att ställa in datum och tid för 

påminnelsen. 
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Kamera    

OnePlus 8 Pro kamera tillhandahåller kraftfulla 

foto- och videofunktioner, inklusive porträttläge, 

proffs-läge, slow motion-video, panoramaläge, 

m.m. 

FOTO 

Enligt siffran som visas i figuren är kamerans 

huvudsakliga gränssnittsfunktioner följande: 
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1. Timer: Ställ in timer (valfritt: 3S, 5S, 10S). 

2. Blixt: Tryck på/av/automatisk blixt. 

3. Zooma: Tryck på eller dra ikonen för att zooma. 

4. Växla kamera: Tryck för att växla främre/bakre 

kamera. 

5. Fotoknapp: Tryck en gång för att ta ett foto och 

tryck länge för att ta flera foton (burst-läge). 

6. Galleri: Tryck för att se de senaste fotona i 

Galleriet.  

7. Supermakro: Gå närmare objektet för att ta 

makrofoton. 

8. Filter: Tryck för att växla till 

Inget/Matt/Levande/Svartvitt/Fotokrom 

9. 48M/12M: Tryck för att växla mellan 48 

megapixlars och 12 megapixlars (standard) 

fotoupplösning. 
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VIDEO 

Gå till kameraappen och tryck VIDEO. Gränssnittet 

för videofunktioner är följande:   



Appar 

 
80 

 



Appar 

 
81 

1. Blixt: Tryck på/av/automatisk blixt. 

2. Superstabilt: Med OnePlus 8:s avancerade 

bildstabiliseringssystem kan du spela in 

tydligare, mjukare handhållna videor utan att 

släpa omkring på extra utrustning. 

3. HDR: Ger möjlighet att spela in Dynamisk 

Video. 

4. Filter: Tryck för att applicera 

Landskap/Porträtt/ Mat/Natt/Svartvitt filter på 

originalbilden. 

5. Zooma: Tryck på eller dra ikonen för att zooma. 

6. Växla kamera: Tryck för att växla främre/bakre 

kamera. 

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

8. Galleri: Tryck för att se de senaste fotona i 

Galleriet. 

Modellval 

Dra uppåt för att komma till valet av kameraläge, 

eller dra åt vänster och höger för att växla mellan 

olika lägen. 

 Video: Videoinspelningsfunktion. 

 Foto: Enkel funktion för fotografering. 

 Porträtt: Fotofunktion för porträtt (djupeffekt). 

Den professionella porträttbelysningen gör det 

enkelt att ta porträttfoton. 
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 Nattvy: Lämplig för fotografering av stadsvyer 

på natten. 

 Proffs: Fotograferingsläge med mer 

professionella inställningar. 

 Intervallfoto: Spelar in videor med hög 

bildfrekvens. Vid uppspelning tycks videon gå 

snabbare. 

 Panorama: Gör att du kan ta bilder med ett stort 

bildomfång. 

 Slow motion: Spelar in videor med hög 

bildfrekvens. När du spelar i normal 

bildfrekvens blir rörelserna långsammare.  

Galleri  

Som standard sparade alla bilder och videor som i 

appen Galleri, som innehåller album, nyligen 

raderade foton och fotoredigeringsfunktioner. 

 Foton: Foton och videor visas i en tidslinjevy. 

 Samlingar: Dessa innefattar vanliga album, 

nyligen raderade album och andra album. Tryck 

på album för att visa specifika listor och foton. 

 Utforska: Detta innefattar Smart 

kategorifunktion och Story-funktion. Smart 

kategori kategoriserar foton efter “människor”, 

“platser” och “saker” och andra kategorier. 

Story-funktionen skapar personliga videor 
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automatiskt grundat på specifika foton. 

 Klocka 

Inkluderar väckarklocka, världsklocka, timer och 

stoppur. 

Väckning 

 Lägg till väckarklocka: Tryck på knappen "+" 

nedan för att lägga till och ställa in en ny 

väckning. 

 Väckningstid: Dra den blå pricken i visaren för 

att ställa in timmarna. Dra den igen för att ställa 

in minuter. Tryck på AM/PM för att välja 

tidsperiod. 

 Tryck på tangentbordets ikon tillhöger i mitten 

för att växla till det numeriska tangentbordet för 

att mata in tiden. 

 Upprepa Du kan välja måndag till söndag. 

Klicka på nedåtpilen till höger för att ange de 

dagar du väljer. 

 Väckning ringsignal: Välj väckarklockans 

ringsignal från systemets ringsignaler eller från 

något som sparats lokal, eller inaktivera 

ringsignalen. 

 Vibrera: När väckarklockan ringer vibrerar 

mobilen samtidigt. 

 Etikett: En väckningstext visas på skärmen när 

det ringer. 
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 Radera väckning: Tryck länge på väckningen du 

vill ta bort och tryck på radera-ikonen längst upp 

till höger på skärmen. 

Världsklocka 

 Lägg till region: Peka på jordklots-ikonen 

längst ner på skärmen för att hitta och välja 

städer från listan. 

 Jämförelsetid: Dra punkten på ratten för att se 

tiden för den stad du lagt till. 

 Väder: Vädret visas när du trycker på stadens 

namn. 

Tiden 

 Lägg till nedräkning: När du har angett minuter 

och sekunder trycker du på startknappen för att 

starta nedräkningen. 

När du har startat en nedräkning kan du gå till 

knappen i det nedre högra hörnet för att lägga till 

ytterligare en nedräkning. 

 Radera nedräkning: Tryck på   för att ta bort 

en specifik nedräkningstid. 

 Pausa: Tryck på    för att pausa en nedräkning. 

 Etikett: Tryck på ordet Etikett ovanpå 

nedräkningstimern, ange det du vill kalla det.  

Stoppur 
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Start: Tryck på    för att starta tiden. 

Pausa: Trycka på   för att pausa tiden. 

Markera: Tryck på    för at markera. 

Dela: Tryck på   för att dela tiden. 

Zen-läge 

Med Zen-läge kan du lägga ifrån dig mobilen och 

njuta av livet. När den har startats kan den inte 

avbrytas och inkommande aviseringar tystas 

tillfälligt. Alla program utom kameran är låsta, men 

du kan fortfarande ta emot telefonsamtal och ringa 

nödsamtal. 

 Slå på Zen-läget   

1. Dra ned meddelandepanelen > tryck på Zen-läge 

2. I zenläge > ställ in varaktigheten > tryck på 

knappen nedan för att starta 

 Ställ in Zen-läge: Gå in i Zen-läge > tryck på 

inställnings-ikonen i det övre högra hörnet. Ställ 

in standard varaktighet, daglig påminnelse, 

avisering, m.m. 

OnePlus Switch 

"OnePlus Switch" låter dig snabbt överföra 

kontakter, samtalsloggar, sms, bilder, ljud, video, 

anteckningar, appar, nedladdningar, dokument och 

annan data från din tidigare mobil till din nya mobil. 

OnePlus Switch innebär också lokal 
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säkerhetskopiering och återställning. 

Använd OnePlus Switch för att 

överföra dina data 

Använd OnePlus Switch för att snabbt överföra 

data från en äldre mobil till din nya OnePlus-mobil. 

Se "Överför data till OnePlus 8 Pro" för ytterligare 

information. 

Använd OnePlus Switch för lokal 

säkerhetskopiering och återställning av 

data 

Använd funktionen "säkerhetskopiering och 

återställning" för att skapa en säkerhetskopia för 

efterföljande återställning. Du kan också kopiera 

säkerhetskopian till datorn och överföra den till en 

annan mobil för återställning. 

 Säkerhetskopiera data 

1. Öppna appen OnePlus Switch 

2. Välj Säkerhetskopiera och återställa > Ny 

säkerhetskopia 

3. Välj data som du vill säkerhetskopiera 

4. Tryck på SÄKERHETSKOPIERA NU för att 

starta säkerhetskopieringen 

 Återställ data 
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1. Öppna appen OnePlus Switch. 

2. Välj Säkerhetskopiera och återställ > 

Återställ säkerhetskopiering. 

3. Välj data som ska återställas. 

4. Klicka på ÅTERSTÄLL NU och vänta  tills 

återställningsprocessen är klar. 

Google Appar 

Njut av applikationer som drivs av Google. Besök 

Google.com för att lära dig mer. 

Google 

Hitta innehåll online med verktyg som lär dig vad 

du är intresserad av. Slå på ditt personliga flöde för 

att få anpassat innehåll. 

Chrome 

Bläddra på Internet med Chrome och ta med dina 

öppna flikar, bokmärken och adressfält från din 

dator till din mobila enhet. 

Gmail 

Skicka och ta emot e-post med Googles 

webbaserade e-posttjänst. 

Maps 

Få vägbeskrivningar och annan platsbaserad 



Appar 

 
88 

information. Du måste aktivera platstjänster för att 

kunna använda Google Maps. 

YouTube 

Titta på och ladda upp videor från din enhet. 

Drive 

Öppna, visa och dela filer sparade på ditt Google 

Drive-molnkonto. 

Duo  

En videosamtals-app med vilken du kan få kontakt 

med de människor som är viktigast. 

Foton 

Lagra och säkerhetskopiera dina foton och videor 

automatiskt till ditt Google-konto med Google 

Foton. 

Google One 

Alla dina foton, kontakter, meddelanden m.m. 

säkerhetskopieras automatiskt med Google One.  

Låter dig kontakta Googles experter via chat, ringa 

eller maila för hjälp med alla Googles produkter 

och tjänster. Njut av extra fördelar som Google 

Play-krediter och rabatter på Googles produkter.  
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Avancerat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lär dig mer om avancerade tips för din mobil. 
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Spelläge 

OxygenOS tillhandahåller "Spelläge" så att du inte 

blir störd när du spelar. Du kan konfigurera detta i 

Game Space App. 

1. Dölj spelutrymme: När detta är aktiverat visas 

inte spelutrymmet på startskärmen och drawern 

men kan fortfarande nås i inställningsverktygen. 

2. Besvara samtal via högtalaren: Flytta 

automatiskt alla inkommande samtal under ett 

spel till bakgrunden och aktivera handsfree-läge. 

3. Att visa aviseringar: Välj visningsläge för 

meddelanden när spelläget är på. Det finns tre 

lägen: Rubriker, Bara text och Blockera. 

4. Aviseringar för samtal från tredje part: Röst- 

eller videosamtal från appar för sociala medier 

visas som aviseringar. 

5. Inaktivera automatisk ljusstyrka: Stäng 

tillfälligt av funktionen för automatiska 

ljusstyrka i spelläget. 

6. Grafikoptimering ：  Förbättra skuggdetaljer 

och förbättra den övergripande spelgrafiken 

7. Förbättring av Haptisk feedback: Ge bättre 

haptisk feedback för spel som stöds 

8. Intelligent nätverkshantering: Vid 

nätverksfördröjning växlas det automatiskt över 

till ett bättre nätverk, vilket kan dra mobildata. 
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9. Fnatic-läge: Ett avancerat spelläge för 

professionella spelare. Det här läget blockerar 

alla aviseringar och samtal och begränsar strikt 

alla bakgrundsprocesser för att optimera 

spelprestandan och låta spelare fokusera på 

spelet. 

Stör Ej 

Om du inte vill bli störd av ett meddelande, aktivera 

Stör Ej-läget. Mobilen ringer eller vibrerar inte när 

det kommer ett meddelande, med undantag för larm 

och inställningar. 

Bläddra till meddelandefältet och tryck på för att 

aktivera funktionen "Stör ej". 

Se Stör Ej för inställningar. 

Cast- skärm 

Innan du använder Miracast-funktionen, se till att 

din TV, projektor, skärm och andra 

bildskärmsenheter är kompatibla med Miracast-

funktionen och att enhetens funktion är påslagen. 

Instruktioner: 

1. Gå till Inställningar > Bluetooth & anslutning 

av enhet > Cast 

2. Klicka på menyknappen i det övre högra hörnet 

och välj Aktivera trådlös skärm 

3. Välj den enhet som ska projiceras och vänta på 
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att mobilskärmen ska projiceras på skärmenheten 

Schemalagd ström på/av 

För bekvämlighets skull finns tidsbrytaren på/av-

funktionen inbyggd. Du kan gå till Inställningar > 

Verktyg > Schemalagd ström på/av för att ställa 

in denna funktion 

Fästa skärmen 

När fäst skärm är aktiverad kommer du inte att 

kunna växla till andra skärmar, t.ex. Startskärmen. 

Du kan heller inte öppna aviseringspanelen eller gå 

in i gränssnittet för hantering av flera uppgifter. 

 Aktivera Fästa skärmen: Gå till Inställningar > 

Säkerhet & lås skärm > Fäst skärm. Klicka på 

växla för att aktivera den här funktionen. 

 Använd fäst skärm: Du kan använda den här 

funktionen för att låsa fast den aktuella skärmen 

tills den avbryts. 

 För att använda den här funktionen: 

4. Ser till att fäst skärm är påslagen. 

5. Klicka på Senaste-knappen för att öppna den 

Senaste applistan. 

6. Klicka på menyknappen högst upp i högre 

hörnet på appkortet och tryck sedan på Pin. 

 Lossa skärmen: Om du slår på fäst skärm och 

väljer Fråga om PIN-kod för upplåsning innan 
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upplåsning blir du ombedd att mata in ett 

upplåsningsmönster för att avbryta fäst skärm.  

Parallela Apps 

Skapa en ny kopia för applikationen för att logga in 

på olika konton 

Gå till Inställningar > Verktyg > Parallella appar.  

Listan visar de applikationer som stöder Parallell-

apparna. Tryck på applikationen för att öppna 

parallella appar. 

Bild-i-bild 

Du kan gå till Inställningar > Appar & 

aviseringar > Särskild appåtkomst > Bild i bild 

för att visa och konfigurera stödda appar.  När du 

öppnar det angivna programmet i läget bild-i-bild 

skapar appen ett bild-i-bild-fönster när du öppnar 

eller lämnar applikationen (t.ex. fortsätt att titta på 

video), som visas ovanpå de andra apparna du för 

närvarande använder. 

* Den här funktionen behöver ha stöd av själva 

applikationen. 

FileDash 

Den här funktionen stöder filöverföringar mellan 

mobiler utan nätverk, som du kan använda 

för att överföra filer till en annan OnePlus-mobil 

eller en icke-OnePlus-mobil. Klicka på den nedre 
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fliken "FileDash" i Filhanteraren, välj den fil som 

ska skickas och vänta sedan på att en annan 

mobiltelefon ska anslutas. 

1. Om den mottagande sidan också är en OnePlus-

mobil, låt mottagaren välja TA EMOT från 

FileDash och följ sedan instruktionerna. 

2. Om mottagaren inte är en OnePlus-mobil kan du 

söka Wi-Fi-hotspot som skapats automatiskt av 

din mobil. Ange sedan webbadressen från 

OnePlus-enheten i webbläsaren för att visa filen 

i webbläsaren. Du behöver bara spara eller ladda 

ner den. Du kan också skanna QR-koden i 

OnePlus-mobilen för att ansluta och starta 

filöverföringen.  

Dold utrymme 

1. Dra utåt med två fingrar på hemskärmen för att 

komma in i Dolt utrymme 

2. Dra åt höger i drawern för att komma in i Dold 

utrymme
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Omstarta, Uppdatera, 

Säkerhetskopiera, 

Återställ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lär dig hur du uppgraderar och 

återställer din OnePlus-enhet 
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Omstarta eller framtvinga omstart 

De flesta problem kan lösas genom att starta om din 

enhet på följande två sätt: 

1. När den är påslagen, tryck på strömknappen och 

knappen Volym upp samtidigt och tryck sedan på 

"Starta om" för att starta om enheten. 

2. När den är påslagen, tryck länge på 

strömknappen och volym upp-knappen i 10 

sekunder, mobilen stängs av, tryck sedan på 

strömknappen för att åter slå på enheten. 

Systemuppdateringar 

1. Ange Inställningar > System > System 

uppdatering. Då börjar systemet söka efter 

uppdateringar. 

2. Följ instruktionerna för att ladda ner och 

uppdatera. 

* Om din enhet redan är uppdaterad ser du inte 

dessa instruktioner. 

Säkerhetskopiera och Återställ 

Skapa en säkerhetskopia eller återställning vid 

behov. 

Säkerhetskopiering och 

Återställning med OnePlus Switch.  
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 Se "OnePlus Switch" för mer information. 

Använd Google drive för 

Säkerhetskopiering och 

Återställning 

Skapa säkerhetskopiering 

1. Gå in på Inställningar > Konton, inloggning 

Google konto och aktivera konto 

synkronisering. 

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. 

Återställ säkerhetskopia 

Efter en fabriksåterställning eller när du byter till en 

ny enhet, logga in på ditt Google-konto på enheten 

och aktivera Kontosynkronisering för att återställa 

data på mobilen. 

Fabriksåterställning  

Obs: 

1. Återställning av fabriksinställningar kommer att 

rensa alla app-data, kontakter, sms, osv. 

Säkerhetskopiera viktig information före 
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fabriksinställningen. 

2. Om "Radera intern lagring" är aktiverat, se till 

att alla viktiga filer, till exempel foton och 

dokument i mobilen och lokal säkerhetskopia, 

först har kopierats till en annan enhet. 

Vägledning  

1. Inställningar > System > Återställ alternativ > 

Radera alla data (fabriksåterställning)  

2. Tryck på RADERA ALLA DATA 

3. Ange lösenord. 

4. Vänta tills fabriksinställningen är klar.
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Tillgänglighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lär dig om specialfunktioner som gör 

det lättare att använda enheten för 

personer med fysiska funktionshinder. 
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Förstora med trippel-tryck 

Gå till Inställningar > System > Tillgänglighet > 

Förstoring > Förstora med trippel-tryck. När 

detta aktiverats, använd ett finger för att snabbt 

trycka tre gånger på skärmen för att zooma in. 

 Dra med två eller flera fingrar för att bläddra. 

 Vik inåt eller öppna utåt med två eller flera 

fingrar för att justera zoomnivån. 

 Tryck snabbt tre gånger till för att avsluta 

zoomning. 

För att zooma in tillfälligt, tryck snabbt på skärmen 

tre gånger och håll kvar fingret på det sista trycket. 

 Dra fingret för att flytta runt på skärmen. 

 Ta bort fingrarna och återgå till det ursprungliga 

läget. 

Obs: 

Du kan inte använda zoomfunktionen på 

tangentbordet eller i navigeringsfältet. 

Strömknapp avslutar samtal 

Gå till Inställningar > System > Tillgänglighet 

och aktivera "Strömknapp avslutar samtal".  Detta 

låter dig avsluta ett samtal genom att helt enkelt 

trycka på strömknappen. 
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Färginversion 

Gå till Inställningar > System > Tillgänglighet 

och aktivera enable "Färginversion" för att 

invertera färgerna på skärmen. 

Färgkorrektion 

 Deuteranomali: 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 mot bakgrunden. 
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Säkerhetsinformation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se säkerhetsinformation för din enhet 
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Rättsligt meddelande  

Deklaration 

Utan på förhand skriftligt tillstånd från OnePlus är 

alla sorters reproduktion, överföring, distribution 

eller lagring av innehållet i detta dokument 

förbjudet. OnePlus driver en policy för pågående 

utveckling. Således förbehåller OnePlus sig rätten 

att göra ändringar eller förbättringar av någon av de 

produkter som beskrivs i detta dokument utan 

föregående meddelande. Innehållet i detta 

dokument tillhandahålls alla "som det är". Förutom 

vad som krävs enligt tillämpade lagar ges inga 

garantier av något slag, varken uttryckliga eller 

underförstådda, gällande riktigheten av detta 

dokument. I största möjliga utsträckning tillåtet 

enligt tillämplig lag ansvarar ej OnePlus eller någon 

av dess licensgivare under inga omständigheter för 

förlust av data eller ådrar sig några särskilda, 

tillfälliga, följd- eller indirekta skador som orsakats. 

Tillgången på produkttillbehör, 

applikationsprogram och tillbehör kan variera. För 

mer utförlig information hänvisas till en 

auktoriserad OnePlus-distributör. Den här enheten 

kan innehålla varor, teknik eller programvara som 

omfattas av exportlagar och förordningar. 

Vidarekoppling i strid med lagen är förbjuden. 

Varumärken och tillstånd 
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ONEPLUS och    är varumärken eller 

registrerade varumärken som tillhör OnePlus 

Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Alla rättigheter 

förbehållna. AndroidTM är ett varumärke som 

tillhör Google Inc. LTE är ett varumärke som tillhör 

ETSI. Bluetooth®-ordmärket och loggorna är 

registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, 

Inc. 

N-Mark är ett varumärke eller registrerat 

varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. 

i USA och i andra länder. 

Andra nämnda varumärken, produkt-, tjänst- och 

företagsnamn kan tillhöra respektive ägare. 

Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. 

 Dolby, Dolby Atmos och Double-D-

symbolen är varumärken som tillhör 

Dolby Laboratories. 

Integritetspolicy 

OnePlus strävar ständigt efter att skydda dina 

personliga uppgifter. För att bättre förstå hur vi 

skyddar din personliga information kan du läsa vår 

"Integritetspolicy" i Installationsguiden när första 

gången du slår på mobilen. Du kan också se vår 

"Integritetspolicy" genom att följa stegen: 

Inställningar > Om mobilen > Juridisk information > 

Integritetspolicy. 

Reglerande information kan hittas på din enhet 

genom att gå via 'Om mobilen ' som finns i menyn 
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'Inställningar'. 

 

Säkerhet 

Läs noga all säkerhets- och hälsoinformation innan 

du använder enheten för att säkerställa att den 

fungerar säkert och korrekt. 

Allmän säkerhetsinformation 

Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer kan skada 

din enhet, egendom, dig själv eller andra. 

• Slå inte på enheten där den är förbjuden eller när 

den kan orsaka störningar eller fara. 

• Använd inte enheten på bensinstationer, 

bensinstationer eller i närheten av bränsle eller 

kemikalier. 

• Förvara eller bär inte din mobilmobil eller 

tillbehör nära flytande eller brandfarlig gas. 

• Placera inte mobilen i närheten av magnetkort 

eller andra magnetiska föremål, eftersom 

information lagrad på disketter, minneskort och 

kreditkort kan skadas av magnetisk strålning. 

• Placera inte batteriet, mobilen eller laddaren i en 

mikrovågsugn eller annan högspänningsutrustning. 

Annars kan det orsaka kretsskador, bränder eller 

andra skador. 

• Alla trådlösa enheter, inklusive mobilmobiler, kan 

vara mottagliga för störningar och det kan också 



Säkerhetsinformation 

 
106 

orsaka störningar. Kontrollera alla lagar och 

förordningar när du använder din mobilmobil, 

särskilt i flygplan, sjukhus eller medicinska 

institutioner. 

• Använd endast märkesutrustning och batterier 

som är godkända av OnePlus. Tillbehör som inte är 

godkända av OnePlus kan skada mobilen eller bryta 

mot lokala bestämmelser för radioenheter. OnePlus 

tar inget ansvar för olyckor eller problem orsakade 

av att använda tillbehör som inte är godkända av 

OnePlus. 

• Enheten är konstruerad för vattenbeständighet 

under vissa förhållanden, men OnePlus 

rekommenderar inte överdriven underskott. 

Flytande skador upphäver garantin. 

• Följ säkerhetsinstruktionerna i denna handbok vid 

anslutning till andra enheter. Försök inte ansluta din 

enhet till inkompatibla produkter. 

• Använd inte mobilen om antennen är skadad. 

Annars kan det orsaka skador. 

• Håll metallobjekt borta från mobilmottagaren. 

Små metallföremål kan lockas till enheten och 

personskador eller skador på enheten kan uppstå. 

• Anslut bara till strömkällor med USB 2.0 eller 

högre. 

Batterisäkerhet 
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• Försök inte reparera, demontera eller ändra 

batteriet. Byte av batteri med en felaktig typ kan 

leda till explosion. Mobilen kan bara använda 

OnePlus-godkända batterier. Användning av 

produkter från tredje part kan orsaka batteriläckage, 

överhettning eller bränder. 

• Placera eller använd inte batteri nära bränder, 

värmare, direkt solljus eller andra värmekällor. 

Långvarig exponering för värme kan orsaka 

batteriläckage, explosioner eller bränder. 

• Sätt inte på batteriet eller genomträng det med 

hårda föremål. Skada på batteriet kan orsaka 

batteriläckage, överhettning eller bränder. 

• Om du upplever några batteriavvikelser, till 

exempel hög temperatur, missfärgning, 

snedvridning eller läckage, bör du omedelbart 

avbryta användningen av enheten och kontakta 

kundsupport. 

• Alla batterier har en begränsad livslängd och 

kommer att börja förlora kapaciteten efter flera 

hundra laddningar / urladdningar. 

• Kassera inte batteriet som hushållsavfall. Se 

lokala föreskrifter. 

Laddningssäkerhet 

• Laddaren är endast avsedd för inomhusbruk. 

• Ladda inte batteriet under följande förhållanden: i 

direkt solljus, vid temperaturer under 5 ° C; i 
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områden med luftfuktighet, damm eller starka 

vibrationer; i områden nära en TV, radio eller andra 

elektriska apparater. 

• Laddaren ska installeras nära utrustningen och ska 

vara lättillgänglig. 

• Den maximala omgivande laddningstemperatur 

för utrustningen som deklareras av tillverkaren är 

35°C. 

• Uttag som är smutsiga kan orsaka dålig kontakt 

med laddaren och din mobil kan inte laddas 

ordentligt. 

• Använd endast den officiella OnePlus-laddaren. 

Att använda obehöriga laddare kan vara farligt och 

kan upphäva garantin. 

• Se till att endast använda uttag med rätt 

spänningar (som etikettled på laddningstenen). Om 

du använder en felaktig spänning kan du skada din 

mobil och / eller batteri och leda till personskador.  

• Använd inte osäkra kontakter eller uttag. 

• Använd inte en kortslutningsladdare. 

• Anslut inte enheten till högspänning, då kan 

batteriet skadas. 

• Ta inte isär eller ändra laddaren, eftersom det kan 

leda till personskador, elektriska stötar eller eld. 

• Rör inte vid laddaren, kabeln eller eluttaget med 

våta händer, eftersom det kan orsaka elektriska 

stötar. 
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• Placera inte tunga föremål på nätsladden eller 

försök att modifiera några kablar. 

• Se till att ta tag i laddaren ordentligt medan du 

kopplar ur den. 

• Dra inte i nätsladden eftersom det kan leda till 

skador och orsaka elektriska stötar eller eld. 

• Koppla ur stickkontakten ur uttaget innan du 

rengör enheten. 

• Koppla ur laddaren från eluttagen och enheten när 

den inte används. 

Körsäkerhet 

• Säkerhet bör prioriteras när du använder ett fordon.  

Var noga med att följa relaterade bestämmelser i det 

område eller land där du kör. 

• Placera inte din mobil eller tillbehör i närheten av 

säkerhetsluftkuddar. 

• Kompass- och GPS-information används endast 

för referensändamål. 

• Om du inte vill avslöja din plats ska du inte 

använda program som kan spela in din plats. 

Hälsoinformation 

• Lyssna inte på höga volymnivåer 

under långa perioder, detta för att 

förhindra hörselskador. 
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• Skador på skärmen eller batteriet kan leda till 

vätskor läcker ut. Om denna vätska kommer i 

kontakt med ögonen, huden eller kläderna, skölj 

genast ögonen (gnugga inte) och tvätta huden 

noggrant med vatten och kontakta läkare. 

• Vissa personer kan bli yra eller uppleva 

medicinska problem som reaktion på blinkande ljus.  

Om du är i riskzonen, vänligen kontakta din läkare 

innan du använder den här enheten. Om du har 

följande symtom: huvudvärk, yrsel, kramper, ögon- 

eller muskelkramper, medvetenhetslöshet eller 

ofrivilliga kroppsrörelser, vänligen sluta använda 

enheten omedelbart och kontakta läkare. Undvik att 

använda enheten under längre perioder och håll rätt 

avstånd från dina ögon. 

Lasersäkerhetsdeklaration 

I de fall den här produkten stöder 

laserfokusfunktionen. För att säkerställa korrekt 

användning av denna produkt, läs denna 

bruksanvisning noggrant och förvara den för 

framtida referens. Om enheten kräver  underhåll, kontakta ett 

auktoriserat servicecenter.  Användning av kontroller, 

justeringar och utförande av andra procedurer än de 

som här anges kan leda till farlig 

strålningsexponering. För 

att förhindra direkt 

exponering för laserstråle, försök inte öppna höljet 

eller ta direkt kontakt med lasern. 

 

KLASS 1 LASERPRODUKT 
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EU: S Regelverkskonform 

CE-uttalande 

Härmed förklarar OnePlus Technology (Shenzhen) 

Co., Ltd. att radioutrustningstypen Smart Phone 

överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den 

fullständiga texten till EU-försäkran om 

överensstämmelse (DoC) är tillgänglig på följande 

internetadress 

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

Obs: Följ nationella lokala bestämmelserna på 

platsen där enheten ska användas. Den här enheten 

kan vara begränsad vad gäller användning i vissa 

eller alla EU-länder. 

RF-exponeringsinformation (SAR) 

• Europas SAR-gräns är 2,0W/kg. Det högsta SAR-

värdet för denna enhet uppfyller denna gräns. Och 

se "Snabbstartguiden" för att hitta det högsta SAR-

värdet. 

• Denna enhet testades för typisk användning med 

baksidan av handenheten 5mm från kroppen. För 

att överensstämma med krav på RF-exponering, 

används tillbehör som upprätthåller ett avstånd på 5 

mm mellan kroppen och baksidan av handenheten. 

Användningen av bältesklämmor, hölster och 

liknande tillbehör bör inte innehålla metalliska 

delar i sin uppbyggnad. Användning av tillbehör 

som inte uppfyller dessa krav kanske inte uppfyller 
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kraven för RF-exponering och bör undvikas. 

• Enhetens SAR-värde kan bero på faktorer som 

närhet till nätverksmasten eller användning av 

tillbehör. 

• Vissa metalldelar kan ändra enhetens RF-

prestanda, inklusive dess överensstämmelse med 

riktlinjer för RF-exponering, på ett sätt som inte har 

testats eller certifierats, och användning av sådana 

tillbehör bör undvikas. 

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 5GHz-bandet 

Enheten är begränsad till användning inomhus 

endast när den rör sig inom frekvensområdet 5150 

till 5350 MHz i följande länder: 
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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 ström 

(a) Frekvensband där radioutrustningen fungerar: 

Vissa band kanske inte är tillgängliga i alla länder 

eller alla områden. Kontakta den lokala 

leverantören för ytterligare information.  

(b) Maximal radiofrekvenseffekt som överförs i 

frekvensbanden där radioutrustningen fungerar: 

Maximal effekt för alla band är mindre än det 

högsta gränsvärdet som anges i den relaterade 

överstämmande standarden. se "Snabbstartguiden" 

för att hitta frekvensband och sändningseffekt. 

Korrekt Avfallshantering av denna 

Produkt 

Den överstrukna symbolen med 

hjulkorg på din produkt, batteri, text 

och förpackning indikerar att 

produkten och dess elektroniska 

tillbehör inte ska kastas tillsammans 
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med annat hushållsavfall. För att återvinna enheten, 

använd retur- och insamlingssystem eller kontakta 

återförsäljaren där enheten ursprungligen köptes. 

RoHS-överensstämmelse 

Denna produkt uppfyller direktiv 2011/65/EU och 

dess ändringar, om begränsning av användningen 

av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk 

utrustning. 

FCC Regulatory Conformance 

FCC Statement 

This device complies with part 15 of the FCC rules. 

Operation is subject to the following two conditions: 

(1) This device may not cause harmful interference; 

and 

(2) This device must accept any interference 

received, including interference that may cause 

undesired operation. 

NOTE: The manufacturer is not responsible for 

any radio or TV interference caused by 

unauthorized modifications or changes to this 

equipment. Such modifications or changes could 

void the user's authority to operate the equipment. 

NOTE: This equipment has been tested and found 

to comply with the limits for a Class B digital 

device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These 
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limits are designed to provide reasonable protection 

against harmful to part interference in a residential 

installation. This equipment generates uses and can 

radiate radio frequency energy and, if not installed 

and used in accordance with the instructions, may 

cause harmful interference to radio 

communications. 

However, there is no guarantee that interference 

will not occur in a particular installation. If this 

equipment does cause harmful interference to radio 

or television reception, which can be determined by 

turning the equipment off and on, the user is 

encouraged to try to correct the interference by one 

or more of the following measures: 

- Reorient or relocate the receiving antenna. 

- Increase the separation between the equipment 

and receiver. 

- Connect the equipment into an outlet on a circuit 

different from that to which the receiver is 

connected. 

- Consult the dealer or an experienced radio/TV 

technician for help. 

FCC Caution 

• Any changes or modifications not expressly 

approved by the party responsible for compliance 

could void the user’s authority to operate the 

equipment. 
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• The antenna(s) used for this transmitter must not 

be collocated or operate in conjunction with any 

other antenna or transmitter. 

• The country code selection is for non-US model 

only and is not available for all US models. Per 

FCC regulation, all Wi-Fi products marketed in US 

must be fixed to US operation channels only. 

RF Exposure Information (SAR) 

• This device is designed and manufactured not to 

exceed the emission limits for exposure to radio 

frequency (RF) energy set by the Federal 

Communications Commission of the U.S. 

Government. 

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

highest SAR value of this device type complies 

with this limit. And please see the “Quick Start 

Guide” to find the highest SAR value reported to 

FCC. 

• Tests for SAR are conducted using standard 

operating positions accepted by the FCC with the 

device transmitting at its highest certified power 

level in all tested frequency bands. 

• Although the SAR is determined at the highest 

certified power level, the actual SAR level of the 

device while operating can be well below the 

maximum value. This is because the device is 

designed to operate at multiple power levels so as 
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to use only the power required to reach the network. 

In general, the closer you are to a wireless base 

station antenna, the lower the power output. 

• While there may be differences between the SAR 

levels of various devices and at various positions, 

they all meet the government requirement. 

• This device has also been tested and meets the 

FCC RF exposure guidelines for use with an 

accessory that contains no metal and positions the 

handset a minimum of 15mm from the body. Use of 

other accessories may not ensure compliance with 

FCC RF exposure guidelines. Position the handset 

a minimum of 15mm from your body when the 

device is switched on. 

• Choose the belt clips, holsters, or other similar 

body-worn accessories which do not contain 

metallic components to support the minimum 

distance of body-worn operation. Cases with metal 

parts may change the RF performance of the device, 

including its compliance with RF exposure 

guidelines, in a manner that has not been tested or 

certified, and use such accessories should be 

avoided. 

Hearing Aid Compatibility (HAC) 

regulations for Mobile phones 

• Your phone is compliant with the FCC Hearing 

Aid Compatibility requirements. 
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• The FCC has adopted HAC rules for digital 

wireless phones. These rules require certain phone 

to be tested and rated under the American National 

Standard Institute (ANSI) C63.19-2011 hearing aid 

compatibility standards. 

• The ANSI standard for hearing aid compatibility 

contains two types of ratings. 

• M-Ratings: Rating for less radio frequency 

interference to enable acoustic coupling with 

hearing aids. 

• T-Ratings: Rating for inductive coupling with 

hearing aids in tele-coil mode. 

• Not all phones have been rated, a phone is 

considered hearing aid compatible under FCC rules 

if it is rated M3 or M4 for acoustic coupling and T3 

or T4 for inductive coupling. These ratings are 

given on a scale from one to four, where four is the 

most compatible. Your phone meets the M3/T3 

level rating. 

• However, hearing aid compatibility ratings don't 

guarantee that interference to your hearing aids 

won't happen. Results will vary, depending on the 

level of immunity of your hearing device and the 

degree of your hearing loss. If your hearing device 

happens to be vulnerable to interference, you may 

not be able to use a rated phone successfully. Trying 

out the phone with your hearing device is the best 

way to evaluate it for your personal needs. 
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• This phone has been tested and rated for use with 

hearing aids for some of the wireless technologies 

that it uses. However, there may be some newer 

wireless technologies used in this phone that have 

not been tested yet for use with hearing aids. It is 

important to try the different features of this phone 

thoroughly and in different locations, using your 

hearing aid or cochlear implant, to determine if you 

hear any interfering noise. Consult your service 

provider or the manufacturer of this phone for 

information on hearing aid compatibility. If you 

have questions about return or exchange policies, 

consult your service provider or phone retailer. 

• Hearing devices may also be rated. Your hearing 

device manufacturer or hearing health professional 

may help you find this rating. For more information 

about FCC 

Hearing Aid Compatibility, please go to 

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

Industry Canada Conformance  

IC Statement 

This device complies with Industry Canada's 

license exempt RSSs. Operation is subject to the 

following two conditions: 

(1) This device may not cause interference; and 

(2) This device must accept any interference, 

including interference that may cause undesired 

file:///C:/Users/PC-2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CK9SQO8Q/quot;http:/www.fcc.gov/cgb/dro&quot
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operation of the device. 

Le présent appareil est conforme aux CNR 

d'Industrie Canada applicables aux appareils radio 

exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux 

deux conditions suivantes 

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

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

brouillage radioélectrique subi, même si le 

brouillage est susceptible d'en compromettre le 

fonctionnement. 

This device complies with the Canadian ICES-003 

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

3(B). 

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003. 

Cet appareil numérique de la classe B est conforme 

à la norme NMB-003 du Canada. 

Restrictions in 5GHz band 

The device could automatically discontinue 

transmission in case of absence of information to 

transmit, or operational failure. Note that this is not 

intended to prohibit transmission of control or 

signaling information or the use of repetitive codes 

where required by the technology. The device for 

operation in the band 5150-5250 MHz is only for 

indoor use to reduce the potential for harmful 

interference to co-channel mobile satellite systems; 
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In addition, high-power radars are allocated as 

primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-

5350 MHZ and 5650- 5850 MHz and that these 

radars could cause interference and/or damage to 

LE-LAN devices. 

-Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-

5250 MHz sont reserves uniquement pour une 

utilisation a l’interieur afin de reduire les risques de 

brouillage prejudiciable aux systemes de satellites 

mobiles utilisant les memes canaux. -De plus, les 

utilisateurs devraient aussi etre avises que les 

utilisateurs de radars de haute puissance sont 

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

priorite) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-

5850 MHz et que ces radars pourraient causer du 

brouillage et/ou des dommages aux dispositifs 

LAN-EL) 

RF Exposure Information (SAR) 

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

highest SAR value of this device type complies 

with this limit. And please see the “Quick Start 

Guide” to find the highest SAR value reported to 

the IC. 

This device has also been tested and meets the 

ISED RF exposure guidelines for use with an 

accessory that contains no metal and positions the 

handset a minimum of 15mm from the body. 

Use of other accessories may not ensure 
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compliance with ISED RF exposure guidelines. 

Position the handset a minimum of 15mm from 

your body when the device is switched on. 

Déclaration d’exposition aux radiations: 

Le produit est conforme aux limites d’exposition 

pour les appareils portables RF pour les Etats Unis 

et le Canada établies pour un environnement non 

contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement 

tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux 

expositions RF peut être augmentée si l’appareil 

peut être conservé aussi loin que possible du corps 

de l’utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la 

puissance de sortie la plus faible si une telle 

fonction est disponible. Cet équipement est 

conforme aux limites d’exposition aux 

rayonnements IC établies pour un environnement 

non contrôlé. Cet équipement doit être installé et 

utilisé avec un minimum de 15mm de distance entre 

la source de rayonne 

India Regulatory Conformance 

E-waste Information 

The products manufactured by OnePlus comply 

with the E-waste Rules 2016 and its amendments. 

Considering the exemption listed in SCHEDULE II 

of the E-waste Rules, the content of hazardous 

substances is as follows: 
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1. Lead (Pb) – not over 0.1% by weight; 

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

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

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

weight;  

5. Polybrominated biphenyls (PBBs) – not over 0.1% 

by weight; 

6. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) – not 

over 0.1% by weight.  

 

 

 

For the purpose of recycling and reducing the effect 

of the environment, the Electrical & Electronic 

Equipment should not be disposed of with other 

household waste, please separate these items from 

other types of waste and recycle them to the 

authorized e-waste company. As a part of E-waste 

recycling initiative, OnePlus has partnered with two 

authorized E-waste companys named AS Attero 

and Exigo. You can contact AS Attero or Exigo to 

recycle your E-waste product. For further 

information about the OnePlus E-waste partner, 

you can contact at 

Attero: 

Website：www.attero.in 
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Email：info@attero.in 

Phone：1800-103-6328 

 

Exigo: 

Website: www.exigorecycling.com 

Email: info@exigorecycling.com 

Toll Free: 1800-102-5018 

Languages & Input 

You can choose your language according to the 
following steps: 

Settings > System > Languages & input > 
Languages > Choose your preference language. 

Mobile phone supports all the below mentioned 
Indian Official Languages for readability test as per 
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, ENGLISH 

This mobile supports inputting for below 

mentioned Indian Official Language as per IS 

16333(Part-3):2017 
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HINDI, MARATHI, ENGLISH 

Vård och underhåll 

Följande förslag hjälper dig att underhålla och 

förlänga enhetens livslängd. 

• Endast kvalificerad och auktoriserad personal ska 

reparera denna produkt. 

• Att inaktivera funktioner som Bluetooth och Wi-

Fi när de inte används och dimma skärmen kan 

hjälpa dig att spara energi och förlänga batteriets 

livslängd. 

• Rengör mobilen och laddaren med en mjuk, ren, 

torr trasa. Rengör den omedelbart om skärmen 

kommer i kontakt med vätska eller damm. Använd 

inte alkohol eller irriterande kemikalier för att 

rengöra enheten. 

• Om du trycker på skärmen med ett skarpt objekt 

kan det göra att skärmen repas. 

• Rör inte vid mobilens anslutningsport, eftersom 

statisk elektricitet kan skada komponenter i enheten. 

• Idealiska driftstemperaturer är 0°C till 35°C, 

Idealiska lagringstemperaturer är -20°C till +45 °C 

• Använd endast mobilen mellan 35% och 85% 

luftfuktighet.   

• Placera inte mobilen på ojämna eller stabila ytor. 

• Slå inte, tryck, skaka eller släpp mobilen för att 

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

enheter i badrummet, i områden med hög 

temperatur, luftfuktighet eller damm; snälla undvik 

regn. 

• Ta inte bort SIM-kortet när mobilen överför data 

eller sparar information. 

• Förvara mobilen utom räckhåll för barn för att 

förhindra personskador eller materiella skador. 

Information om OnePlus Garanti för 

enheter 

OnePlus-enheter köpta på oneplus.com eller 

auktoriserade försäljningskanaler har en begränsad 

garanti. Garantiets varaktighet är beroende av det 

ursprungliga landet eller köpområdet och kan bara 

lösas in inom det ursprungliga landet eller regionen. 

Om inte annat anges täcker denna garanti 

maskinvarukomponenterna i produkten som 

ursprungligen levererades och täcker inte, eller 

delvis täcker, programvara, förbrukningsartiklar 

eller tillbehör, även om de förpackas eller säljs 

tillsammans med produkten. Den begränsade 

garantin täcker endast funktionella defekter på 

produkten orsakade av utförande eller byggmaterial. 

Kontakta OnePlus kundsupport för mer 

information genom att besöka oneplus.com/support. 

Den begränsade garantin täcker ej 
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1. Fel eller skador till följd av olyckor, försummelse, 

missbruk eller onormal användning; onormala 

förhållanden eller felaktig lagring; exponering för 

vätska, fukt, fukt, sand eller smuts; ovanlig fysisk, 

elektrisk eller elektromekanisk påfresting. 

2. Repor, bucklor och utseendemässiga skador, 

såvida de inte orsakas av OnePlus. 

3. Fel eller skador till följd av överdriven kraft eller 

användning av metallföremål på pekskärmen 

4. Enheter som har serienumret eller IMEI-numret 

tagit bort, avlägsnat, skadat, ändrat eller gjort 

oläsligt. 

5. Vanligt slitage. 

6. Fel eller skador till följd av användningen av 

produkten i samband med eller tillslutning med 

tillbehör, produkter eller tillbehör / kringutrustning 

som inte är inredda eller godkända av OnePlus. 

7. Eventuella fysiska funktionsfel eller skador till 

följd av felaktig testning, drift, underhåll, 

installation, service eller justering som inte 

tillhandahålls eller godkänts av OnePlus. 

8. Fel eller skador till följd av yttre orsaker som 

kollision med ett föremål, eld, översvämningar, 

smuts, vindstorm, åskväder, jordbävning, 

exponering för väderförhållanden, stöld, blåst 

säkring eller felaktig användning av någon elektrisk 

källa. 
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9. Fel eller skador till följd av cellulär 

signalmottagning eller -överföring, eller virus och 

tredje parts programvaruproblem som introducerats 

i produkten. 

10. Gratis ersättningar och reparationer av garanti 

gäller endast i det land eller region där du köper. 

Kontakta OnePlus kundsupport för mer 

information. 

Återlämningspolicy (Begränsad till 

Nordamerika & Europa) 

OnePlus-mobiler och tillbehör är tillverkade enligt 

högsta standard och genomgår noggranna tester. 

Om du inte är nöjd med din OnePlus-produkt av 

någon anledning kan du begära retur inom 15 

kalenderdagar efter leveransen. När vi godkänner 

din returförfrågan och tar emot produkten kommer 

vi att utföra standardinspektion. Och om produkten 

klarar inspektionen ger vi dig full återbetalning. 

Eventuella frakt- och hanteringsavgifter som 

uppkommer i returprocessen täcks inte av 

återbetalningen. 

Returförfrågningar som gjorts utanför 15-

dagarsperioden accepteras inte. Vi kan också välja 

att inte acceptera retur under dessa omständigheter: 

1. Fel eller skador orsakade av missbruk, 

försummelse, fysisk skada, manipulation, felaktig 

justering, normalt slitage eller felaktig installation 
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efter köp. 

2. Prisfluktuationer är det enda skälet till retur. 

3. Anpassade kundkontrakt. I enlighet med UK 

Consumer Rights Act 2015, alla varor som inte är 

(1) av tillfredsställande kvalitet; (2) passar för deras 

givna syfte; eller (3) som beskrivs, kan returneras 

gratis inom 30 dagar efter leveransen. Vänligen 

skicka en biljett som beskriver problemet med din 

enhet. För att vara berättigad till återbetalning 

måste du kontakta oss inom 30 dagar och i detalj 

beskriva hur varorna var defekta, skadade eller 

väsentligt annorlunda. Vi kan välja att inte 

acceptera returer för någon av ovanstående 

omständigheter. I alla fall kommer vi att inspektera 

produkten och verifiera felet. För att kvalificera sig 

för en ersättning eller återbetalning måste enheten 

vara i "som ny" skick och innehålla allt 

originalinnehåll i paketet. Vi förbehåller oss rätten 

att vägra återbetalning eller byte om produkten som 

returneras anses ha skadats. 

Kontakta OnePlus kundtjänst för att begära ett 

byte på oneplus.com/support.  

 

 

OnePlus Customer Support 

Support information and assistance go to: 

www.oneplus.com/support 

Download manuals:  

US 

file:///C:/Users/PC-2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CK9SQO8Q/quot;http:/www.oneplus.com/support&quot
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https://www.oneplus.com/support/manuals 

 

 

OnePlus Kundenbetreuung 

Weitere Informationen finden Sie in unserem 

Support Center:  

www.oneplus.com/de/support 

Bedienungsanleitungen im Download:  

https://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: 

https://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: 

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

Per informazioni di supporto e assistenza vai su: 

www.oneplus.com/it/support 

Scarica manuali: 

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

 

 

Suporte ao Cliente OnePlus 

Para informações, suporte e assistência, acesse: 

www.oneplus.com/pt/support 

Descarregar manual: 

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

 

 

OnePlus Kundsupport 

För supportinformation och hjälp gå till: 

www.oneplus.com/se/support 

Ladda ned manualer: 

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

 

 

OnePlus Customer Support 

Support information and assistance go to: 

IT 

PT 

SE 

IN 

file:///C:/Users/PC-2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CK9SQO8Q/quot;http:/www.oneplus.com/it/support&quot
file:///C:/Users/PC-2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CK9SQO8Q/quot;https:/www.oneplus.com/it/support/manuals&quot
file:///C:/Users/PC-2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CK9SQO8Q/quot;http:/www.oneplus.com/pt/support&quot
file:///C:/Users/PC-2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CK9SQO8Q/quot;https:/www.oneplus.com/pt/support/manuals&quot
file:///C:/Users/PC-2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CK9SQO8Q/quot;http:/www.oneplus.com/se/support&quot
file:///C:/Users/PC-2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CK9SQO8Q/quot;https:/www.oneplus.com/se/support/manuals&quot


Säkerhetsinformation 

 
132 

www.oneplus.in/support 

Download manuals: 

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

 

 

OnePlus Klantenservice 

Voor ondersteuning bij producten ga je naar: 

www.oneplus.com/nl/support 

Download handleidingen: 

www.oneplus.com/nl/manual 

 

 

OnePlus asiakaspalvelu 

Tuotetuki ja asiakaspalvelu: 

www.oneplus.com/fi/support 

Lataa käyttöohjeita: 

www.oneplus.com/fi/support/manuals 

 

 

OnePlus kundesupport 

For support, information og hjælp, venligst gå til: 

www.oneplus.com/dk/support 

Download brugsmanual: 

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

Tugiteave ja abi: www.oneplus.com/ee/support 

Lae alla käsiraamat: 

www.oneplus.com/ee/support/manuals 

 

 

Pagalba klientams 

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą: 

www.oneplus.com/lt/support 

Parsisiųsti varototojo vadovą: 

www.oneplus.com/lt/support/manuals 

 

 

Asistență clienți OnePlus 

Informații de suport și asistență: 

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

Descărcați manuale: 

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