
 

1 

 
 

 

 

 

OnePlus 9 Pro -käyttöopas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohjelmistopäivitysten takia kokemuksesi ohjelmiston käyttöliittymästä (mukaan lukien mm. ohjelmisto-

ominaisuudet, käyttöliittymä ja kanssakäymiskokemukset) saattaa poiketa tässä käyttöoppaassa esitetystä 

käyttöliittymästä. Ohjelmiston käyttöliittymään saatetaan tehdä muutoksia.
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Aloittaminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opi tuntemaan laitteesi paremmin ja 

aloita sen käyttö. 
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Laitteen valmistelu 

SIM-kortin asentaminen 

1. Aseta SIM-työkalu SIM-korttitelineen pieneen 

reikään. Työnnä työkalu voimakkaasti reikään 

työntääksesi SIM-korttialustan ulos. 

2. Vedä SIM-korttialusta hitaasti ulos paikastaan. 

3. Aseta SIM-kortti SIM-korttialustalle. 

4. Aseta SIM-korttialusta takaisin laitteeseen. 

* Käytä alkuperäistä nano-SIM-korttia. Muut kuin 

alkuperäiset kortit voivat aiheuttaa vaurioita. 

OnePlus 9 Pron käynnistäminen 

Käynnistä puhelin painamalla virtapainiketta 

muutaman sekunnin. Jos puhelin ei käynnisty, se 

voi tarvita latausta. 

Ohjattu asennustoiminto 

Kun käynnistät puhelimen ensimmäistä kertaa (tai 

kun olet suorittanut tehdasasetusten palautuksen), 

ohjatulla asennustoiminnolla voit mukauttaa 

kaikki ominaisuudet, kuten kielen, 

ohjelmistopainikkeet, eleet, lukituksen avaus 

sormenjäljellä ja muut ominaisuudet. Jos haluat 

muuttaa asetuksia myöhemmin, se tapahtuu 

asetussovelluksesta. 
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Akku ja lataaminen 

Puhelin on ladattava, kun hankit sen ja kun et ole 

käyttänyt sitä pitkään aikaan. 

Turvallisuustiedot: 

1. Varmista turvallisuutesi ja vältä laitevauriot 

käyttämällä vain virallista laturia ja USB-

kaapelia. 

2. OnePlus 9 Pro tukee USB Type-C -kaapelia. 

3. Irrota laturi latauksen jälkeen välttääksesi turhaa 

sähkönkulutusta. 

4. Älä laita mitään puhelimen päälle sen latautuessa. 

Akun lataaminen 

1. Kytke USB-kaapeli verkkolaitteeseen. 

2. Kytke USB-kaapeli puhelimen USB-porttiin. 

3. Kytke verkkolaite pistorasiaan. 

4. Irrota USB-kaapeli latauksen jälkeen 

puhelimesta ja verkkolaite pistorasiasta. 

Säästä virtaa ja pidennä akun 

käyttöikää 

Vähennä virrankulutusta toimimalla seuraavasti: 

1. Sammuta näyttö, kun laite ei ole käytössä. 
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2. Ota virransäästötila käyttöön, kun akku on 

vähissä. 

3. Poista Bluetooth ja Wi-Fi käytöstä, kun et käytä 

niitä. 

4. Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä lepotila-

aikaa asetuksista. 

5. Poista sovellukset, joita et käytä. 

Warp Charge 65 

Kun käytät lataukseen OnePlus-laturia ja USB-

kaapelia, voit ladata puhelimen turvallisesti 

(10V/6,5A) ja nopeasti. 

Käyttölämpötilaksi suositellaan 15–35 °C. 

Fyysiset painikkeet 

Virtapainike 

Virtapainike sijaitsee puhelimen oikealla puolella. 

 Käynnistä laite painamalla virtapainiketta ja 

pitämällä sitä painettuna laitteen ollessa 

sammuksissa. 

 Käynnistä hätätapaustoiminto / sammuta virta / 

käynnistä laite uudelleen painamalla 

virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna 

laitteen ollessa päällä. 
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 Sammuta virta painamalla virtapainiketta ja 

äänenvoimakkuus ylös -painiketta 

samanaikaisesti. 

 Kytke näyttö päälle/pois painamalla 

virtapainiketta. 

Äänenvoimakkuuspainike 

Äänenvoimakkuuspainike sijaitsee puhelimen 

vasemmalla puolella. 

 Kun toistat musiikkia tai videota, voit säätää 

äänenvoimakkuutta painamalla 

äänenvoimakkuuspainiketta. 

 Voit säätää puhelun äänenvoimakkuutta 

painamalla äänenvoimakkuuspainiketta puhelun 

aikana. 

 Voit hiljentää soittoäänen saadessasi puhelun 

painamalla äänenvoimakkuuspainiketta. 

Alert Slider 

Alert Slider sijaitsee puhelimen oikealla puolella. 

Voit säätää järjestelmän soittoäänen tilaa (hiljainen, 

värise, soittoääni) Alert Slider -säätimellä. 

 Hiljainen: Puhelut ja ilmoitukset hiljennetään, 

eikä laite värise; poikkeuksena hälytykset. 

 Värinä: Puhelut ja ilmoitukset mykistyvät 

lukuun ottamatta hälytyksiä. 
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 Soittoääni: Puhelut, hälytykset ja ilmoitukset 

toimivat normaalisti. 

HUOMAA: Jos puhelin on Ei saa häiritä -

tilassa, soittoääni ja värinä eivät ole käytössä. 

Pikavalintapainikkeet 

Pikavalintapainikkeilla voi suorittaa pikatoimintoja. 

 Sammuta virta pitämällä virtapainiketta ja 

äänenvoimakkuus ylös -painiketta painettuna 

samanaikaisesti. 

 Voit ottaa näyttökuvan pitämällä virtapainiketta 

ja äänenvoimakkuus alas -painiketta painettuna 

samanaikaisesti. 

 Voit siirtyä palautustilaan laitteen ollessa 

sammuksissa pitämällä virtapainiketta ja 

äänenvoimakkuus alas -painiketta painettuna 

samanaikaisesti. 

 Voit pakottaa laitteen sammumaan painamalla 

virtapainiketta ja äänenvoimakkuus ylös -

painiketta 10 sekuntia. 

Tietojen siirtäminen OnePlus 9 

Prohon 

OnePlus Switch voi siirtää kaikki tiedot nopeasti 

vanhasta laitteestasi uuteen OnePlus-laitteeseesi, 

mukaan lukien yhteystiedot, viestit ja valokuvat. 
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Jos vanha laitteesi on OnePlus tai muu Android-

laite: 

1. Avaa OnePlus Switch -sovellus. Valitse Olen 

uusi puhelin ja valitse sitten vanhan puhelimesi 

tyyppi. 

2. Noudata uuden puhelimen näytön kehotteita. 

Lataa ja asenna OnePlus Switch vanhaan 

puhelimeesi. 

3. Napauta uudessa puhelimessa Jatka. 

4. Muodosta yhteys puhelinten välille avaamalla 

OnePlus Switch vanhassa puhelimessa, 

valitsemalla Olen vanha puhelin ja 

skannaamalla uuden puhelimen QR-koodi. 

5. Kun olet muodostanut yhteyden puhelinten 

välille, valitse tiedot, jotka haluat siirtää 

vanhasta puhelimesta. Aloita siirto 

napauttamalla. Odota sitten, että siirto 

suoritetaan. 

Jos vanha laite on iPhone: 

1. Synkronoi iOS-laitteen tiedot iCloudiin. 

2. Avaa OnePlus Switch -sovellus. 

3. Valitse Olen uusi puhelin ja napauta sitten 

iPhone. 

4. Kirjaudu iCloud-tilille ja aloita tietojen tuonti. 

5. Suosittelemme suorittamaan koko 

tiedonsiirtoprosessin Wi-Fi-verkossa, ja 
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OnePlus Switchin tulisi aina olla näytössä. Jos 

yhteys iCloud-palvelimeen katkeaa, kirjaudu 

uudelleen iCloudiin ja jatka tiedonsiirtoa. 

Huomaa, että vain tietyt tiedostotyypit voidaan 

siirtää yhteensopivuuskysymysten takia.  
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Perusasiat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opi käyttämään OnePlus-laitettasi.  
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Peruseleet 

Opi hallitsemaan puhelinta ja sovelluksia 

peruseleillä, kuten napautuksella, vetämisellä, 

pyyhkäisyllä ja zoomauksella. 

1. Voit siirtyä sovellukseen tai valita sen 

napauttamalla. 

 

 

2. Kun katselet verkkosivua tai luetteloa, voit 

vierittää sitä pyyhkäisemällä ylös tai alas. 

 

 

3. Voit vaihtaa välilehteä, vaihtaa sivuja tai liu’uttaa 

sisältöä sää/kalenteri/galleria/sovellusluettelossa 

pyyhkäisemällä sormella vasemmalle tai oikealle. 

 

 

4. Voit zoomata kuvia ja verkkosivuja kahdella 

sormella. 

 

 

5. Voit avata lisäasetusten ponnahdusikkunan tai 

siirtyä muokkaustilaan pitämällä näyttöä 

painettuna. 
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Sovellusten asentaminen ja 

poistaminen 

Sovellusten asentaminen Play Storesta 

Suosittelemme lataamaan ja asentamaan 

sovellukset Play Storesta, joka on asennettu 

puhelimeesi. 

Kun avaat Play Storen, voit hakea sovelluksia 

hakusanoilla tai näyttöä selaamalla. 

 Voit näyttää sovelluksen tiedot napauttamalla 

sovelluskuvaketta. 

 Voit ladata ja asentaa sovelluksia napauttamalla 

Asenna. 

* Suosittelemme, että lataat sovellukset Wi-Fi-

verkossa. 

Sovellusten poistaminen 

Sovelluksia poistetaan seuraavasti: 

 Paina ja pidä sovelluskuvaketta aloitusnäytössä 

tai sovellusvalikossa ja valitse Poista asennus. 

 Siirry kohtaan Play Store > Omat sovellukset 

ja pelit > Asennettu, siirry sovellustietoihin 

napauttamalla ja valitse poista asennus. 

 Siirry kohtaan Asetukset > Sovellukset ja 

ilmoitukset > Näytä kaikki 44 sovellusta ja 
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valitse sovellus. Siirry sitten kohtaan 

Sovelluksen tiedot ja valitse Poista asennus. 

* Joitain valmiiksi asennettuja sovelluksia ei voi 

poistaa 

Sovellusten käyttö 

Opi avaamaan sovellus, vaihtamaan sovellusta, 

sulkemaan sovellus ja näyttämään sovelluksen 

tiedot. 

Sovellusvalikko 

Voit näyttää kaikki sovellusvalikon sovellukset 

pyyhkäisemällä ylös aloitusnäytössä. 

Sovellusten avaaminen 

Avaa sovellus työpöydän tai sovellusvalikon 

sovelluskuvakkeella. 

Sovelluksen tietojen esittäminen 

Voit näyttää sovelluksen tiedot ja asetukset 

painamalla sovelluksen kuvaketta pitkään ja 

valitsemalla sovelluksen tiedot ponnahdusruudusta. 

Sovelluksen vaihtaminen 

 Siirry sovelluksesta toiseen pyyhkäisemällä 

kohdassa Navigointieleet vasemmalle tai 

oikealle alapalkissa. 
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 Voit siirtyä sovelluksesta toiseen napauttamalla 

Takaisin, aloitussivu, äskettäiset -kohdassa 

Äskettäiset-painiketta navigointipalkissa. 

Sovellusten sulkeminen 

 Voit sulkea sovelluksia pyyhkäisemällä 

kohdassa Navigointieleet ylöspäin näytön 

alalaidasta, pysähtymällä ja pyyhkäisemällä 

sovelluskorttia ylöspäin. 

 Voit sulkea sovelluksen napauttamalla 

Äskettäiset-painiketta ja pyyhkäisemällä ylös 

sovelluskortilla. 

Taustatehtävien sulkeminen 

 Voit sulkea taustatehtävät pyyhkäisemällä 

kohdassa Navigointieleet ylöspäin näytön 

alalaidasta, pysähtymällä ja napauttamalla 

sitten ”Poista kaikki”. 

 Voit siirtyä äskettäisten sovellusten luetteloon 

napauttamalla Äskettäiset-painiketta ja sulkea 

taustatehtävät napauttamalla ”Poista kaikki”. 

* Kiinnitettyjä sovelluksia ei suljeta. 

Taustasovellusten lukitseminen 

Paina äskettäisten sovellusten luettelossa 

sovelluskorttia pitkään päästäksesi 
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valikkovaihtoehtoihin. Valitse Lukitse estääksesi 

sovelluksen sulkemisen tai tyhjentämisen. 

Aloitusnäyttö 

Opi asettamaan taustakuvia, pienoissovelluksia ja 

aloitusnäytön asetuksia puhelimen 

personalisoimiseksi. 

Sovelluskuvakkeet ja kansiot 

 Avaa sovellusvalikko pyyhkäisemällä ylöspäin 

aloitusnäytössä. 

 Lisää sovelluskuvake aloitusnäyttöön 

painamalla ja vetämällä sitä valikossa. 

 Luo kansio vetämällä sovelluskuvake toisen 

sovelluksen päälle aloitusnäytössä. 

Taustakuvat 

Valitse aloitusnäytön taustakuva ja lukitusnäytön 

taustakuva painamalla pitkään tyhjää tilaa 

aloitusnäytössä ja valitsemalla TAUSTAKUVAT. 

Pienoissovellukset 

 Lisää pienoissovellus: Paina pitkään tyhjää tilaa 

aloitusnäytössä ja valitse Pienoissovellukset. 

Voit myös painaa sovelluskuvaketta ja pitää sitä 

painettuna ja valita pienoissovellukset. Paina 

sitten pienoissovellusta ja vedä se 

aloitusnäyttöön. 
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Aloitusnäytön asetukset 

Paina pitkään tyhjää tilaa aloitusnäytössä ja valitse 

ALOITUSNÄYTÖN ASETUKSET. 

Lisää kuvake aloitusnäyttöön: Kun tämä on 

käytössä, se esittää kuvakkeen aloitusnäytössä 

uuden sovelluksen asennuksen jälkeen. 

Siirry pyyhkäisemällä alaspäin: Siirry kohtaan 

Ilmoitukset ja pika-asetukset tai Shelf 

pyyhkäisemällä alas aloitusnäytössä. 

Google: Näytä Googlen hakupalkki sekä Discover 

pyyhkäisemällä aloitusnäytössä oikealle. 

Lukitse kaksoisnapauttamalla: Sammuta näyttö 

ja lukitse laite kaksoisnapauttamalla tyhjää aluetta 

aloitusnäytössä. 

Käynnistysohjelman asettelu: Valitse joko Vain 

aloitusnäyttö tai Aloitusnäyttö ja valikko. 

Pikahakueleet: Valitse, miten siirryt pikahakuun; 

voit valita hakusovellukselle pyyhkäisyn ylöspäin 

ja pidon tai pyyhkäisyn ylöspäin. 

Ilmoituspisteet: Määritä ilmoitusasetukset. 

Kuvakepaketti: Määritä valmiiksi asennettujen ja 

joidenkin kolmannen osapuolen sovellusten 

kuvaketyylit. 
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Aloitusnäytön asettelu: Säädä työpöydän ruutujen 

määrää ja kuvakekokoa. Voit myös määrittää, 

piilotetaanko sovellusten nimet. 

Piilotettu tila: Siirry pyyhkäisemällä oikealle 

sovellusvalikossa tai pyyhkäisemällä 

aloitusnäytössä ulospäin kahdella sormella.  
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Ilmoitus 

 

Kun saat uuden järjestelmä- tai sovellusilmoituksen, 

sitä vastaava kuvake näkyy tilarivillä. Vedä 

ilmoituspaneeli alas pyyhkäisemällä alas 

sovellussivun ylälaidasta tai mistä tahansa kohtaa 

aloitusnäyttöä. 

 Voit poistaa ilmoituksen pyyhkäisemällä 

oikealle (jotkut ilmoitukset poistetaan 

sulkemalla niihin liittyvä sovellus). 

 Paina pitkään ilmoitusta siirtyäksesi kyseisen 

sovelluksen ilmoitusasetuksiin. 

 Kategorioita on kaksi: Tärkeät ja Muut; voit 

valita siirtää vähemmän tärkeät ilmoitukset 

Muut ilmoitukset -kategoriaan painamalla 

ilmoitusta ja valitsemalla Muu. 
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Pika-asetukset 

 Voit kytketä tiettyjä toimintoja päälle/pois 

nopeasti napauttamalla pika-asetuskuvaketta. 

 Voit avata asetusliittymän painamalla ja 

pitämällä vastaavaa kuvaketta pika-

asetusvalikossa. 

 Pyyhkäise uudelleen alas nähdäksesi lisää 

painikkeita ja kirkkausasetukset.
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Tilakuvakkeet 

Tilakuvakkeet esitetään tilarivillä näytön ylälaidassa. Alla olevassa taulukossa luetellaan yleisimmät 

kuvakkeet. 

 Signaalinvoimakkuus  Sijaintipalvelu käytössä 

 Wi-Fi  Hälytys käytössä 

 Ei SIM-korttia  Äänetön tila käytössä 

 Verkkovierailu  Värinätila käytössä 

G Yhdistetty GPRS-verkkoon  Lentokonetila käytössä 

3G Yhdistetty UMTS-verkkoon  Normaali lataus 

H Yhdistetty HSDPA-verkkoon  Akun kapasiteetti 

H+ Yhdistetty HSPA+ -verkkoon  NFC käytössä 

4G Yhdistetty LTE -verkkoon  Pelitila käytössä 

5G Yhdistetty 5G-verkkoon  Ei saa häiritä -tila käytössä 

 Bluetooth käytössä  Wi-Fi-hotspot käytössä 
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Google Assistant 

* Kun käytät Google Assistantia ensimmäistä 

kertaa, kirjaudu Google-tilillesi noudattamalla 

kehotteita. 

Voit siirtyä Google Assistantiin nopeasti 

painamalla ja pitämällä aloituspainiketta, 

pyyhkäisemällä ylöspäin puhelimen näytön 

nurkasta (jos Navigointieleet on käytössä), 

painamalla virtapainiketta tai 

sanomalla ”Hey Google”. 

Google Assistantilla voit tehdä seuraavia: 

• Soittaa nopeasti tien päällä (esim. ”Soita 

äidille” ) 

• Lähettää tekstiviestejä (esim. ”Tekstaa Saralle, 

että olen myöhässä” ) 

• Asettaa muistutuksia (esim. ”Muistuta minua 

ostamaan syntymäpäivälahja Johnille” ) 

• Ottaa selfien (esim. ”Ota selfie” ) 

• Määrittää kalenteritapahtumia 

(esim. ”Määritä kalenteritapahtuma illalliselle 

Charlien kanssa huomenna klo 19-21”) 

• Soittaa musiikkia (esim. ”Soita jazz-

musiikkia YouTubessa” ) 

• Navigoi paikkoihin (esim. ”Anna ajo-ohjeet 

kotiin” ) 
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• Säätiedot (esim. ”Tarvitsenko tänään 

sateenvarjoa?” ) 
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Asetukset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfiguroi puhelimesi verkko ja tili 

tai määritä puhelimen asetukset.
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Wi-Fi ja verkko 

Wi-Fi 

Muodosta Internet-yhteys Wi-Fillä. 

Yhdistä Wi-Fiin 

1. Siirry kohtaan Asetukset > Wi-Fi ja verkko ja 

napauta Wi-Fi. 

2. Valitse luettelosta Wi-Fi-verkko. 

3. Laitteesi muodostaa automaattisesti yhteyden 

salaamattomaan Wi-Fi-verkkoon, jonka olet 

valinnut. Voit muodostaa yhteyden salattuun 

verkkoon syöttämällä salasanan ja 

napauttamalla YHDISTÄ. 

* Voit myös lisätä Wi-Fi-verkon manuaalisesti 

valitsemalla Lisää verkkoja. 

Wi-Fi-asetukset 

 Kytke Wi-Fi päälle automaattisesti: Wi-Fi 

kytkeytyy takaisin päälle lähellä korkealaatuisia 

tallennettuja verkkoja, kuten kotiverkkoasi. 

 Valitse älykkäästi paras Wi-Fi: Valitse 

älykkäästi paras Wi-Fi ja muodosta siihen yhteys 

tunnistamalla ja analysoimalla Wi-Fi-verkkojen 

yhteys. 
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 Ilmoita julkisista verkoista: Ilmoita, kun 

laadukas julkinen verkko on käytettävissä. 

 Etsintä on aina käytettävissä: Salli 

sijaintipalvelun tai muiden sovellusten etsiä 

verkkoja silloinkin kun Wi-Fi on poissa päältä. 

SIM-kortti ja verkko 

Ota mobiilidata käyttöön tai poista se 

käytöstä 

Siirry kohtaan Asetukset > Wi-Fi ja verkko > 

SIM ja verkko ja kytke Mobiilidata päälle/pois. 

Ensisijaisen verkkotyypin asetukset 

Siirry kohtaan Asetukset > Wi-Fi ja verkko > 

SIM ja verkko ja valitse Ensisijainen 

verkkotyyppi 

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

 2G/3G/4G (automaattinen) 

 2G/3G (automaattinen) 

 Vain 2G 

 Älykäs 5G: Sovita 5G-verkko älykkäästi 

parantaaksesi akun kestoa käyttötilanteiden 

perusteella. 
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Kahden kanavan verkon kiihdytys 

Siirry kohtaan Asetukset > Wi-Fi ja verkko ja 

napauta Kahden kanavan verkon kiihdytys. 

Kahden kanavan tekniikalla mobiilidataa ja Wi-Fi-

verkkoa käytetään samanaikaisesti, jolloin Internet-

kokemus on jouhevampi. 

 Älykäs verkkoyhteys: Käytä sekä Wi-Fiä että 

mobiilidataa parantaaksesi stabiilisuutta 

yhteyden ollessa huono. 

 Kahden kanavan latauksen kiihdytys: Käytä 

samanaikaisesti mobiilidataa ja Wi-Fi-yhteyttä 

ja varaa verkkoresursseja dynaamisesti 

nopeuttaaksesi latausta. 

* Tähän liittyvien toimintojen kytkeminen päälle 

kuluttaa dataa, ja todellinen kulutus riippuu 

operaattorista. 

Datan käyttö 

Voit tarkistaa mobiilidatan ja Wi-Fin käyttötilastot. 

Mobiilidata 

Näytä mobiilidatan käyttö ja datapaketin asetukset. 

 Käytetty data: 

Laitteen tässä kuussa käyttämä kokonaisdatavirta 

voidaan kalibroida. 

 Mobiilidatan käyttö 
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Tämän kuun mobiilidatan käyttökäyrä ja 

sovellusten datan kulutussijoitus. 

 Laskutuskausi: 

Sisältää datasopimusasetukset ja 

datankäyttöilmoitukset. 

Wi-Fi 

Wi-Fi-datan käyttö: 

Tämän kuun Wi-Fi-dataliikenteen käyttökäyrä ja 

sovellusten datan kulutussijoitus. 

Hotspot ja yhteyden jako 

Käytä hotspotia ja yhteyden jakoa tarjotaksesi 

yhteyden Internetiin muille laitteille Wi-Fi- tai 

mobiilidatayhteytesi kautta. Sovellukset voivat 

myös luoda hotspotin jakaakseen sisältöä lähellä 

olevien laitteiden kanssa. 

Wi-Fi-hotspot 

Kun Wi-Fi-hotspot on päällä, mobiilidata jaetaan ja 

muut laitteet voivat muodostaa yhteyden Wi-Fiin. 

Voit hallinnoida Wi-Fi-hotspoteja seuraavilla 

asetuksilla: 

 Hotspotin nimi: Luodun Wi-Fi-verkkosignaalin 

nimi. 

 Suojaus: Vaihtoehtoja on kolme: Ei mitään, 

WPA2-Personal-salaus ja WPA3-Personal-

salaus. 
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 Hotspotin salasana：Määritä Wi-Fi-hotspoteille 

salasana. 

 Kytke hotspot pois päältä automaattisesti: 

Hotspot kytkeytyy automaattisesti pois päältä 5 

minuutin kuluttua, jos laitteita ei ole yhdistetty. 

 AP-kaista: Valitse 2,4 GHz tai 5 GHz. 

 Wi-Fi 6 -standardin hotspot: Ota käyttöön 

voidaksesi käyttää Wi-Fi 6 -standardin hotspotia. 

USB-yhteyden jako 

Toimi seuraavasti jakaaksesi laitteesi mobiilidata- 

tai Wi-Fi-verkon tietokoneen kanssa USB:llä: 

1. Yhdistä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla. 

2. Valitse ohjauskeskuksessa USB-yhteystavaksi 

Internetin jakaminen USB:n kautta. 

* Jotkut tietokoneet saattavat vaatia erikseen 

asennettavan Android RNDIS -ohjaimen. 

Jaettu Bluetooth-yhteys 

Toimi seuraavasti jakaaksesi laitteesi mobiilidata- 

tai Wi-Fi-verkon muiden laitteiden kanssa 

BLUETOOTH-verkkosidonnalla. 

1. Siirry kohtaan Asetukset > Wi-Fi ja verkko > 

Hotspot ja yhteyden jako ja ota Jaettu 

Bluetooth-yhteys käyttöön. 

2. Muodosta laitepari ja yhdistä puhelimesi muiden 

laitteiden Bluetooth-asetusliittymässä. 
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Lentokonetila 

Kun kytket laitteen lentokonetilaan, et voi soittaa 

puheluita mutta voit lukea, pelata pelejä, katsella 

videoita ja käyttää muita sovelluksia, jotka eivät 

vaadi verkko- tai puhelin yhteyttä. 

Bluetooth ja laiteyhteys 

Bluetooth 

Bluetoothilla voit muodostaa yhteyden Bluetoothia 

tukeviin laitteisiin, kuten kuulokkeisiin ja 

näppäimistöihin. 

 Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa: 

Siirry kohtaan Asetukset > Bluetooth ja 

laiteyhteys > Bluetooth, valitse Muodosta 

laitepari uuden laitteen kanssa, valitse 

käytettävissä olevien laitteiden luettelosta laite, 

johon haluat muodostaa yhteyden, ja viimeistele 

pariyhteys antamalla parinmuodostuskoodi. 

* Jos Bluetooth-laite on päällä mutta sitä ei löydy, 

tutustu laitteen käyttöoppaaseen ja kytke laite 

parinmuodostustilaan ohjeiden mukaisesti 

muodostaaksesi yhteyden. 

 Aiemmin liitetyt laitteet: Esitä aiemmat 

laiteparit ja muodosta yhteys uudelleen 

napauttamalla. 

 Bluetooth-yhteydellä vastaanotetut tiedostot: 

Täällä näet Bluetooth-siirtohistorian. 
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NFC 

Kun NFC on käytössä, voit vaihtaa tietoja toisen 

laitteen kanssa, kun laitteet koskettavat toisiaan. 

Napauttamalla maksaminen 

Siirry kohtaan Asetukset > Bluetooth ja 

laiteyhteys > kytke NFC päälle > Napauttamalla 

maksaminen 

Ennen kuin käytät Napauttamalla maksaminen -

ominaisuutta, sinun on määritettävä 

oletusmaksusovellus, avattava maksupalvelu 

sovelluksessa ja valittava Napauttamalla 

maksaminen -ominaisuudelle seuraavat asetukset: 

 Maksuoletus: Valitse maksuun käytettävä 

sovellus, kuten Google Pay, napauttamalla 

maksupäätettä. 

 Käytä oletusta: Voit valita asetukseksi Aina ja 

Paitsi kun toinen maksusovellus on auki. 

Tulostaminen 

Kun Oletustulostuspalvelu on päällä, laite etsii 

lähellä olevia tulostimia. Voit valita tulostimen ja 

muodostaa siihen yhteyden käyttääksesi 

tulostuspalveluita. 
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Chromebook 

Kun OnePlus on linkitetty Chromebookiin, voit 

lähettää tekstiviestejä tietokoneelta, jakaa 

puhelimen Internet-yhteyden ja yksinkertaistaa 

lukituksen avaamista. Määritetään Chromebookista. 

Android Auto 

Voit käyttää sovelluksia auton näytössä. 

Näyttö 

Voit mukauttaa näyttöasetukset kohdassa 

Asetukset > Näyttö. 

 Mukautuva kirkkaus: Kun tämä on käytössä, 

puhelin optimoi näytön kirkkausasetuksen 

ympäristövalaistuksen mukaan. Voit myös 

määrittää asetuksen säätämällä alla olevaa 

liukusäädintä manuaalisesti. 

 Mukavuussävy: Säädä näytön väri 

automaattisesti ympäristövalaistuksen 

mukaan taataksesi mukavan 

näyttökokemuksen eri ympäristöissä. 

 Lepotila: Kun aika on asetettu, näyttö 

sammuu automaattisesti, kun laitetta ei käytetä. 

 Lisäasetukset: Tarjolla on lisäasetuksia, 

kuten näytön kalibrointi, virkistystaajuus, 
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lovinäyttö, sovellusten esittäminen koko 

näytössä. 

 Näytön kalibrointi: Väritilan vaihtaminen 

tarjoaa erilaisen visuaalisen kokemuksen. 

 Virkistystaajuus: Määritä näytön 

virkistystaajuus. Suurempi virkistystaajuus 

tekee kokemuksesta jouhevamman. 

 Etukameran näyttöalue: Valitse, 

piilotetaanko etukameran aukko. 

 Sovellusten esittäminen koko näytössä: 

Määritä, miten sovellukset esitetään. 

Sisältää koko näytön tilan ja oletuksen. Jos 

lovialue peittää sovellusten sisällön, siirry 

oletustilaan. 

 Lukutila: Voit valita yksi- tai monivärisen 

tehosteen, jotka sopivat useimpiin 

lukutilanteisiin. Yksivärinen on tarkoitettu 

yksinomaan sanoille ja väritila värillisen 

esityksen lukemiseen. 

 Tumma tila: Kun tulla tila otetaan käyttöön, 

järjestelmä käyttää mustaa pääasiallisena 

taustavärinä. 

 Hyper Touch: Hyper Touch voi parantaa 

kosketuksen reaktioaikaa ja kuvataajuuden 

vakautta merkittävästi joissain peleissä ja 

saada toiminnot reagoimaan paremmin. 



 

42 

 Elävä väriefekti Pro: Parannettu moottori 

optimoi kuvan värit ja kontrastin dynaamisesti 

tehdäkseen siitä eloisamman. 

 Liikegrafiikan tasoitus: Tässä tilassa 

videoiden kuvataajuutta kohotetaan, mikä 

vähentää liikkeen aiheuttaa sumenemista, 

joten kuva on selkeämpi ja jouhevampi. Toimii 

vain koko näytön tilassa. 

 Äärimmäisen korkea videotarkkuus: 

Selkeämpi kuva parantamalla algoritmia 

tekoälyllä; virrankulutus kasvaa hieman, kun 

tämä on päällä. 

 Ympäristönäyttö: Voit määrittää 

SOMAATTISEN ELEEN, ja vaihtoehtoja on 

kaksi: 

 Näytä nostamalla puhelin: Kun tämä on 

käytössä, sormenjälkikuvake näkyy 

ympäristönäytössä, kun nostat puhelimen. 

 Näytä napauttamalla näyttöä: Kun tämä on 

käytössä, sormenjälkikuvake näkyy 

ympäristönäytössä, kun napautat puhelimen 

näyttöä kerran. 

Voit määrittää MILLOIN NÄYTETÄÄN: 

 Aina päällä oleva ympäristönäyttö 

Voit määrittää MITÄ NÄYTETÄÄN: 
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 Kontekstitiedot. 

 Sormenjälkikuvake. 

 Näyttöilmoitus. 

 Uudet ilmoitukset. 

 Horizon Light. 

 Kirjasimen koko: Valitse kirjasinkoko. 

 Näytön skaalaus: Valitse sisällön esityskoko 

(kuten kuvakkeet ja kirjasimet). Huomaa, että 

tämä saattaa vaikuttaa siihen, miten jotkut 

kolmannen osapuolen sovellukset esitetään. 

 Tilarivi: Voit määrittää akun ja ajan tyylin, 

ottaa käyttöön akkuprosentin 

näyttämisen/poistaa sen käytöstä, näyttää 

verkkonopeuden ja hallinnoida tilarivin 

kuvakkeita. 

 Näytön automaattinen kierto: Jos tämä on 

käytössä, puhelimen näyttö kierretään 

automaattisesti puhelinta kierrettäessä. 

 Näytönsäästäjä: Valitse näytönsäästäjän tyyli 

(kello, värit ja valokuvat) ja milloin 

näytönsäästäjä kytkeytyy päälle (ladattaessa, 

telakassa, ladattaessa tai telakassa tai ei 

koskaan). 

Mukautus 

Voit mukauttaa puhelintasi kohdassa Asetukset > 

Mukauttaminen. 
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Täällä voit vaihtaa taustakuvaa, kellon tyyliä, 

sormenjälkianimaatiota ja Horizon light -asetusta. 

 Korostusväri: Napsauta haluamaasi väriä ja 

tallenna vaihtaaksesi korostusvärin; voit myös 

mukauttaa korostusvärin napsauttamalla 

Mukauttaminen-painiketta. 

 Järjestelmäkuvakkeet: Mukauta 

tilakuvakkeen muoto; valittavana on neljä 

muotoa: Pyöreä, Neliö, Kyynel, Pyöristetty 

suorakaide. 

 Kuvakepaketti: Valittavana on kaksi 

sovelluskuvakesarjaa: Oxygen ja Hydrogen. 

Voit ladata lisää Google Playstä napauttamalla 

ostoskassikuvaketta. 

 Kirjasin: Kirjasimia on valittavana 2: Roboto ja 

OnePlus Sans™. 

Ääni ja värinä 

Siirry kohtaan Asetukset > Ääni ja värinä 

muuttaaksesi laitteesi ääniasetuksia. 

Äänenvoimakkuus 

 Soiton ja ilmoitusten äänenvoimakkuus: Voit 

määrittää puheluiden ja ilmoitusten soittoäänen 

voimakkuuden säätämällä liukusäädintä. 

 Median äänenvoimakkuus: Voit määrittää 

musiikin, videoiden jne. esittämisen 

äänenvoimakkuuden säätämällä liukusäädintä. 
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 Hälytyksen äänenvoimakkuus: Voit määrittää 

hälytysten soittoäänen voimakkuuden 

säätämällä liukusäädintä. 

Dolby Atmos 

Dynaaminen 

Optimoi ääni automaattisesti sisällön perusteella 

saadaksesi parhaan mahdollisen kokemuksen. 

Elokuva 

Nauti elokuvateatterin kaltaisesta kokemuksesta, 

realistisesta surround-äänestä ja selkeästä puheesta. 

Musiikki 

Täydemmät ja selkeämmät äänitehosteet tehostavat 

musiikkia. 

Tyyliasetukset 

Voidaan ottaa käyttöön vain käytettäessä 

kuulokkeita. Voit säätää äänitehostetta ottamalla 

sen käyttöön. 

Ei saa häiritä 

Kun Ei saa häiritä -tila on päällä, puhelin ei näytä 

uusia tai olemassa olevia hälytyksiä, soita ääniä tai 

värise. Ilmoitukset eivät tule näkyviin, kun 

pyyhkäiset alas näytön ylälaidasta. 
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Huomaa, että kriittiset ilmoitukset puhelimen 

toiminnasta ja tilasta näkyvät edelleen. 

 Aikataulu: Määritä Ei saa häiritä -tilan kesto 

tai määritä aika, jolloin se kytketään 

automaattisesti päälle ja pois. 

 Poikkeukset: Valitse erityisasetukset puheluille, 

viesteille, tapahtumille ja muistutuksille ja 

muille äänille. Kohdassa Näytä kaikki 

poikkeukset voit myös valita, mitä sallitaan ei 

saa häiritä -tilassa. 

 Käyttäytyminen: 

 Rajoita ilmoituksia: Määritä ilmoitusten 

käyttäytyminen. 

 Kesto: Voit mukauttaa Ei saa häiritä -tilan 

keston aina, kun kytket sen päälle 

manuaalisesti. 

Kuuloketila 

Voit määrittää asetukset langallisten kuulokkeiden 

ja Bluetooth-kuulokkeiden yhdistämiselle, kuten 

musiikin toiston automaattinen jatkaminen ja 

automaattinen puheluihin vastaaminen. 

Live Caption 

Live Caption tunnistaa puheen mediassa ja tuottaa 

automaattisesti tekstityksen. 
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Soittoääni ja värinä 

 Puhelimen soittoääni: Valitse saapuvien 

puheluiden soittoääni ja värinä. 

 Ilmoituksen oletusääni: Valitse muiden 

ilmoitusten värinän voimakkuus ja soittoääni. 

Järjestelmä 

Ota kosketusäänen, näppäimistön, näytön 

lukituksen ja näyttökuvan ääni tai värinä käyttöön 

tai poista se käytöstä. 

Painikkeet ja eleet 

Alert Slider 

Alert Slider sijaitsee OnePlus 9 Pron oikealla 

puolella. Voit vaihtaa kolmen tilan välillä: 

Hiljainen, Värinä ja Soittoääni. Voit mukauttaa 

asetuksia kohdassa Asetukset > Painikkeet ja 

eleet > Alert Slider. 

 Hiljainen: Puhelut ja ilmoitukset mykistyvät 

lukuun ottamatta hälytyksiä. 

 Värinä: Puhelut ja ilmoitukset mykistyvät ja 

pelkästään värisevät lukuun ottamatta hälytyksiä. 

 Soittoääni: Puhelut ja ilmoitukset soivat. 



 

48 

Navigointipalkki ja eleet 

OnePlus 9 Pro tukee kahdentyyppisiä 

navigointipalkkeja ja eleitä. Siirry kohtaan 

Asetukset > Painikkeet ja eleet > 

Navigointipalkki ja eleet ja valitse 

Navigointieleet tai Takaisin, aloitussivu, 

äskettäiset. 

Takaisin, aloitussivu, äskettäiset 

Jos tämä on käytössä, virtuaaliset Äskettäiset-, 

Aloitussivu- ja Takaisin-painikkeet näkyvät 

puhelimen alalaidassa. Voit siirtyä mukautettaviin 

asetuksiin napauttamalla Navigointipalkin 

mukauttaminen. 

Navigointieleet 

Voit navigoida puhelinta eleillä. Voit tarkistaa 

äskettäiset sovellukset pyyhkäisemällä ylöspäin 

näytön alalaidasta ja pitämällä. Voit palata takaisin 

pyyhkäisemällä sisäänpäin näytön vasemmasta tai 

oikeasta laidasta. Palaa aloitusnäyttöön 

pyyhkäisemällä ylös näytön alalaidasta. 

Mukautetut asetukset 

 Piilota alapalkki: Jos olet valinnut 

Navigointieleet, voit kytkeä tämän päälle 

piilottaaksesi alapalkin. 
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 Navigointipalkin mukauttaminen: Jos asetus 

on Takaisin, aloitussivu, äskettäiset, voit 

mukauttaa napsauttamalla tätä: 

1. Vaihda painikkeet: Ota tämä käyttöön 

vaihtaaksesi Äskettäiset- ja Takaisin-

painikkeiden paikkaa. 

2. Kaksoisnapautustoiminto ja pitkän 

painalluksen toiminto: Määritä Pitkän 

painalluksen tehtävä tai 

Kaksoisnapautuksen tehtävä Aloitussivu-, 

Äskettäiset- ja Takaisin-painikkeille. 

Vaihtoehdot: Ei toimintoa, Avaa/sulje valikko, 

Sammuta näyttö, Avaa Shelf jne. 

Pikaeleet 

Voit suorittaa seuraavat toiminnot nopeasti: 

Kolmen sormen kuvankaappaus ja muita 

pikaeleitä. Voit määrittää asetukset kohdassa 

Asetukset > Painikkeet ja eleet > Pikaeleet. 

Järjestelmäeleet 

 Kolmen sormen näyttökuva: Kun tämä on 

käytössä, voit ottaa näyttökuvan pyyhkäisemällä 

alas kolmella sormella. 
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Näytön sammutuseleet 

Herätä kaksoisnapautuksella: Kun tämä on 

käytössä, voit herättää laitteen napauttamalla 

näyttöä kahdesti. 

Musiikin hallinta: Kun tämä on käytössä, voit 

soittaa musiikkia tai keskeyttää soiton piirtämällä II 

kahdella sormella tai siirtyä edelliseen tai 

seuraavaan raitaan piirtämällä < tai >. 

Piirrä O / Piirrä V / Piirrä S / Piirrä M / Piirrä 

W /: Voit asettaa näille toiminnoiksi Ei mitään, avaa 

kamera, avaa etukamera, kuvaa video, kytke 

taskulamppu päälle/pois, avaa Shelf ja avaa 

valitsemasi sovellukset. 

Kaksoisnapsauta virtapainiketta 

Määritä, avaako virtapainikkeen koskettaminen 

kaksi kertaa kameran. 

Pidä virtapainike painettuna 

 Käynnistä laite painamalla virtapainiketta ja 

pitämällä sitä painettuna laitteen ollessa 

sammuksissa. 

 Paina virtapainiketta ja pidä se painettuna 

avataksesi puheavustajan laitteen ollessa päällä, 

ja se voidaan myös vaihtaa virtavalikoksi. 
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Sovellukset ja ilmoitukset 

Siirry kohtaan Asetukset > Sovellukset ja 

ilmoitukset hallinnoidaksesi laitteesi sovelluksia, 

muuttaaksesi niiden asetuksia, näyttääksesi 

sovelluksen tiedot, asettaaksesi muistutuksia ja 

käyttöoikeuksia jne. 

Äskettäin avatut sovellukset 

Näytä äskettäin avatut sovellukset. 

Keskustelut 

Kun merkitset keskustelun prioriteetiksi tai teet 

muita muutoksia keskusteluun, se näkyy täällä. 

Näyttöaika 

Näytä, kauanko näyttöä on käytetty tänään. 

Ilmoitukset 

Mukauta ilmoitusasetuksia täällä. 

 Ilmoitushistoria: ota käyttöön näyttääksesi 

äskettäiset ja vaiennetut ilmoitukset. 

 Puhekuplat: ota käyttöön salliaksesi joidenkin 

keskustelujen näkyvän kelluvina kuvakkeina 

muiden sovellusten päällä. 

 Äskettäin lähetetty: näytä sovellukset, jotka 

lähettivät ilmoituksia äskettäin. 
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 Ilmoitukset lukitusnäytössä: määritä, mitkä 

ilmoitukset näytetään lukitusnäytössä. 

Voit myös ottaa käyttöön / poistaa käytöstä 

Vaienna ilmoitukset ilmoitusverhosta, ehdotetut 

toiminnot ja vastaukset, salli ilmoituspisteet, 

määrittää oletusilmoitusäänet ja ottaa käyttöön / 

poistaa käytöstä Ei saa häiritä -tilan. 

Oletussovellukset 

Voit valita oletussovellukset kodille, selaimelle, 

puhelimelle, tekstiviesteille, gallerialle, 

sähköpostille jne. 

Sovelluksen käyttöoikeudet 

Voit määrittää sovelluksen käyttöoikeudet 

sijainnille, mikrofonille, yhteystiedoille, 

tallennustilalle, puhelulokeille jne. 

Datakäytön hallinta 

Määritä sovellusten käyttöoikeudet mobiilidatalle 

ja Wi-Fi-verkoille. 

Langattomat hätätilannehälytykset 

Voit ottaa hälytykset käyttöön / poistaa ne käytöstä 

täällä. 
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Jos tämä on käytössä, voit valita saada 

lapsikaappaushälytyksiä, äärimmäisen uhan 

hälytyksiä, vakavan uhan hälytyksiä jne. 

Voit määrittää hälytysasetukset. 

Sovelluksen erityiskäyttöoikeudet 

Voit määrittää sovelluksen erityiskäyttöoikeudet, 

kuten akun optimointi ja näyttämisen muiden 

sovellusten päällä. 

Turvallisuus ja näytön lukitus 

Google Play Protect 

Google Play Protect tarkistaa sovellukset ja 

laitteen säännöllisesti haitallisen käytöksen varalta. 

Saat ilmoituksen, jos turvallisuusriskejä löytyy. 

Paikanna laite 

Paikanna laite auttaa löytämään laitteesi 

etäyhteydellä ja pitää tietosi turvassa, jos laite 

katoaa. 

Eri keinoja löytää Android-laite 

 Paikanna laite: Lataa se Google Playstä. 



 

54 

 Verkossa: Siirry osoitteeseen android.com/find. 

 Google: Hae ”paikanna laite”. 

Laitteen suojaus 

Lukitusnäytön salasana: 

 Ei mitään: Käynnistä näyttö ja siirry 

aloitusnäyttöön. 

 Pyyhkäisy: Avaa lukitus pyyhkäisemällä 

ylöspäin näytöllä. 

 Kuvio: Avaa lukitus määrittämällä useamman 

kuin neljän pisteen liukukuvio. 

 PIN: Avaa lukitus määrittämällä 4-16 numeron 

PIN. 

 Salasana: Avaa lukitus määrittämällä 

useamman kuin neljän merkin salasana. 

Lukituksen avaus sormenjäljellä 

Voit lisätä/poistaa sormenjälkiä ja määrittää 

sormenjälkiasetukset kohdassa Sormenjälki. 

 Lisää sormenjälki: Lisää sormenjälki 

noudattamalla näytön kehotteita. 

 Lisää sormenjälki uudelleen asennettuasi 

suojakalvon. 

 Lisää vain yhden sormenjäljen tiedot 

kerrallaan. 
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 Paina puhelimen näyttöä voimakkaasti 

varmistaaksesi, että sormenjälkitiedot lisätään 

täysin. 

 Sormenjäljen animaatiotehoste: Määritä 

animaatiotehoste. Voit valita jonkin seuraavasta 

viidestä vaihtoehdoista: 

 Energia 

 Kosmos 

 Solina 

 Raita 

 Ei mitään 

*Puhelimen lukituksen avaamisen lisäksi voit 

käyttää sormenjälkeä ostosten valtuutukseen ja 

sovellusten avaamiseen. 

Lukituksen avaus 

kasvojentunnistuksella 

Voit lisätä/poistaa kasvotiedot ja määrittää 

lukituksen avauksen kasvojentunnistuksella -

ominaisuuden asetukset kohdassa Avaa lukitus 

kasvojentunnistuksella. 

 Lisää kasvotiedot: Lisää kasvotiedot 

noudattamalla näytön kehotteita. 
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*Tee tämä kirkkaassa ympäristössä ja varmista, 

että kasvosi ovat puhelinta kohden, jotta saat 

parhaat tulokset. 

 Avaa lukitus kasvojentunnistuksella: Kun 

tämä on käytössä, voit avata puhelimen 

lukitusnäytöstä lukituksen avauksella 

kasvojentunnistuksella. 

 Automaattinen lukituksen avaus, kun näyttö 

on päällä: Kun tämä on käytössä, voit avata 

puhelimen lukituksen avauksella 

kasvojentunnistuksella heti, kun puhelin 

käynnistyy, tarvitsematta pyyhkäistä ensin. 

 Avausta kasvojentunnistuksella avustava 

valaistus: Jos kamera ei tunnista kasvojasi, 

näyttö valaistuu, jotta kameran on helpompi 

tunnistaa sinut. 

Älylukitus 

Pidä puhelimen lukitus avattuna, kun se on 

turvallisessa paikassa, kuten taskussasi tai 

luotettavassa paikassa. Voit mukauttaa asetukset 

Älylukituksella. 

Henkilökohtainen turvallisuus 

Hätäpelastus 

 Muokkaa hätätapaustietoja ja -yhteystietoja: 

Lisää terveystietosi ja hätäyhteyshenkilöt 

auttaaksesi auttajia hätätilanteessa. 
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 Pika-SOS virtapainikkeella: Määritä pika-

SOS-ilmoituksen aktivointiasetukset 

virtapainikkeelle. 

 Ensisijainen SOS-toiminto: Määritä SOS-

toiminnon asetukset; näitä voivat olla Soita 

paikalliseen hätänumeroon tai Jaa sijainti 

hätäyhteyshenkilöiden kanssa. 

Laitteenhallintasovellukset 

 Paikanna laite: Kun tämä on käytössä, voit 

paikantaa laitteesi tai lukita tai poistaa tiedot 

kadonneesta laitteesta. 

Sovelluksen kiinnittäminen 

Kiinnittämällä sovelluksen voit pitää nykyisen 

sovelluksen näkyvissä, kunnes vapautat sen. Kun 

sovellus kiinnitetään, kiinnitetty sovellus saattaa 

avata muita sovelluksia ja henkilötiedot voivat olla 

käytettävissä. 

Tämän toiminnon käyttö: 

1. Ota sovelluksen kiinnittäminen käyttöön 

2. Avaa yhteenveto 

3. Napauta sovelluskuvaketta näytön ylälaidasta ja 

napauta sitten kiinnitystä. 
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Tietosuoja 

Käyttöoikeuksien hallinta 

Voit määrittää sovelluksen käyttöoikeudet 

mikrofonille, yhteystiedoille, kalenterille jne. 

Näytä salasanat 

Kun tämä on käytössä, kirjoittamasi merkit näkyvät 

ja muuttuvat pian tähdiksi ”*”. 

Ilmoitukset lukitusnäytöllä 

Määrittää, mitä esitetään ilmoitusten saapuessa 

näytön ollessa lukittu. 

Sijainti 

 Käytä sijaintia: Kun tämä on käytössä, 

sovellukset voivat käyttää sijaintitietoja. 

 Viimeisimmät sijaintipyynnöt: Tämä näyttää 

äskettäin pyydetyt sijaintitiedot. 

 Sovellusten sijainnin käyttöoikeudet: Määritä 

sijaintipalvelun käyttöoikeudet sovelluksille. 

 Wi-Fi- ja Bluetooth-haku: Salli sovellusten ja 

palveluitten etsiä Wi-Fiä ja lähellä olevia 

laitteita milloin vain. 

* Sijainti saattaa käyttää sellaisia lähteitä kuten 

GPS, Wi-Fi, mobiiliverkot ja anturit 

arvioidakseen laitteesi sijainnin. Google saattaa 
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kerätä nimettömiä sijaintitietoja parantaaksesi 

sijainnin tarkkuutta ja sijaintipohjaisia palveluita. 

Akku 

Kohdassa Asetukset > Akku näet akun tiedot ja 

voit määrittää akun asetukset. 

NÄYTÄ YKSITYISKOHTAINEN KÄYTTÖ: 

Näytä akun käyttötiedot täydestä latauksesta lähtien 

sekä luettelo prosesseista, jotka käyttävät akkua 

eniten. 

Virransäästö: Ota tämä käyttöön pidentääksesi 

akun käyttöikää. Virransäästö poistaa jotkut laitteen 

ominaisuudet pois päältä ja rajoittaa sovelluksia. 

Voit kytkeä sen päälle manuaalisesti tai valita 

Kytke päälle, kun ladattu täyteen. 

Akun käytön optimointi: Akun käyttöä voidaan 

optimoida hallitsemalla sovellusten 

taustakäyttäytymistä. Napauta Akun käytön 

optimointi, valitse optimoitavat sovellukset ja 

valitse Optimoi tai Älykäs ohjaus tai Älä optimoi. 

Optimoitu lataaminen: Optimoi latausaikataulu 

käyttötottumustesi mukaan. 

Tallennustila 

Tallennustilan tiedot esitetään kohdassa Asetukset > 

Tallennustila. Voit vapauttaa tallennustilaa ja 
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näyttää, paljonko tallennustilaa eri tyyppiset 

tiedostot vievät. 

 Vapauta tilaa: Puhelimesi tarkistaa lataukset 

ja harvoin käytetyt sovellukset. Valitse 

poistettava sisältö ja napauta VAPAUTA 

vapauttaaksesi puhelimen tallennustilaa. 

 Tallennustilan hallinta: Tallennustilan hallinta 

vapauttaa tallennustilaa poistamalla 

varmuuskopioidut valokuvat ja videot 

laitteestasi. 

Tilit 

 OnePlus-tili: Kirjaudu OnePlus-tilille, hallinnoi 

tilitietoja ja kirjaudu ulos tililtä. 

 Lisää tili: Voit lisätä sähköpostitilejä, Google-

tilejä jne. 

 Synkronoi sovellustiedot automaattisesti: Kun 

tämä on käytössä, sovellukset virkistävät tiedot 

automaattisesti. Tämän asetukset kytkeminen 

pois päältä säästää virtaa, mutta sinun on 

synkronoitava kukin tili erikseen saadaksesi 

uusimmat päivitykset, etkä saa 

päivitysilmoituksia. 

Digitaalinen hyvinvointi ja 

lapsilukitus 

Näyttöaika: Näytä, montako kertaa näyttö on 

herätetty tänään. 
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Lukituksen avaamiset: Näytä, montako kertaa 

laitteen lukitus on avattu tänään. 

Ilmoitukset: Näytä, montako kertaa tänään on 

saatu ilmoitus. 

Yhteydenkatkaisutavat: 

 Koontinäyttö: Hallinnoi koontinäyttöä 

näyttöajan, saatujen ilmoitusten ja sovellusten 

avauskertojen mukaan. Napsauta sovellusten 

oikealla puolella olevia kuvakkeita 

määrittääksesi sovellusajastin; kun se on täynnä, 

sovellus keskeytetään lopuksi päivää. Saat 

ponnahdusikkunan, jossa lukee: ”Sovellus 

keskeytetty, sovellusajastin on täynnä. Se 

käynnistyy taas huomenna.” Voit poistaa 

ajastimen napsauttamalla ponnahdusikkunassa 

ASETUKSET. 

 Nukkumaanmenotila: 

Nukkumaanmenotilalla voit päästää 

puhelimen käsistäsi ja välttää keskeytykset 

nukkuessasi. Kun se alkaa, harmaasävy poistaa 

näytön värit ja ei saa häiritä mykistää äänet, jotta 

puhelut tai ilmoitukset eivät herätä sinua. Kun se 

päättyy, puhelin palaa tavallisiin asetuksiin. 

 Keskittymistila: Aseta keskeyttääksesi 

häiritsevät sovellukset, kun sinun on 

keskityttävä. 

Vähennä keskeytyksiä: 

 Hallinnoi ilmoituksia: Kytke 

sovellusilmoitukset päälle tai pois. 
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 Älä häiritse: Lue asetukset kohdasta ”Ei saa 

häiritä”. 

 Lapsilukitus: Lisää sisältörajoituksia ja määritä 

muita rajoja auttaaksesi lapsia tasapainottamaan 

näyttöajan. 

Apuohjelmat 

 Pikakäynnistys: Kun puhelin on lukittu, paina 

sormenjäljen tunnistusaluetta pitkään 

käynnistääksesi lähimaksun tai aktivoidaksesi 

sovelluksia. 

 Rinnakkaiset sovellukset: Luo sovelluksesta 

uusi kappale kirjautuaksesi toiselle tilille. 

Lisätietoja on kohdassa ”Rinnakkaiset 

sovellukset”. 

 Sovelluksen lukitsin: Voit lisätä sovellukset, 

jotka haluat avata salasanalla. 

 Ajastettu käynnistys/sammutus: Määritä 

käynnistys/sammutusaika. 

 Taskutila: Estä tahattomat kosketukset ja 

sormenjäljen käyttö puhelimen ollessa taskussa. 

 OnePlus Switch: Siirrä tiedot nopeasti OnePlus 

Switchillä. Lisätietoja on kohdassa ”Tietojen 

siirtäminen OnePlus 9 Prohon”. 

 Pikavastaus vaakatilassa 
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Vaakatilassa voit vastata nopeasti, kun saat 

ilmoituksen sellaisilta sovelluksilta kuin 

WhatsApp. 

Järjestelmä 

Esteettömyys 

Lisätietoja on kohdassa Esteettömyys. 

Kielet ja syöttötapa 

Määritä järjestelmän kieli ja syöttötapa. 

 Kielet: Määritä järjestelmän kieli. 

 Voit lisätä kielen napauttamalla Lisää kieli. 

 Valitse kieli järjestelmäkieleksi painamalla ja 

vetämällä valitsemasi kieli luettelon alkuun. 

 Virtuaalinen näppäimistö: Valitse 

oletussyöttötapa ja määritä syöttötavan asetukset. 

 Näppäimistön korkeussäätö: Voit säätää 

näppäimistön korkeutta koko näytön eleissä. 

 Fyysinen näppäimistö: Kun olet kytkenyt 

fyysisen näppäimistön, valitse näytetäänkö 

virtuaalinen näppäimistö ja määritä 

pikanäppäimet. 

 Oikeinkirjoituksen tarkistus: Kun tämä on 

käytössä, oikeinkirjoitus tarkistetaan 

automaattisesti kirjoittaessasi. 
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 Automaattinen täyttö -palvelu: Kun tämä on 

käytössä, tallennetut tiedot täytetään 

automaattisesti, kun selaat verkkoa tai syötät 

tilisi salasanan, ja muissa tilanteissa. Tämä 

toiminto edellyttää lisäsovellusten asennusta. 

Päivämäärä ja aika 

Määritä järjestelmän päivämäärä ja aika. 

 Käytä verkkoaikaa: Kun tämä on käytössä, 

laite käyttää järjestelmäaikana verkko-

operaattorin määrittämää aikaa. 

 Päiväys: Määritä järjestelmän päivämäärä 

manuaalisesti. 

 Aika: Määritä järjestelmän aika manuaalisesti. 

 Käytä verkon aikavyöhykettä: Kun tämä on 

käytössä, laite käyttää verkko-operaattorin 

aikavyöhykettä. 

 Aikavyöhyke: Määritä järjestelmän 

aikavyöhyke manuaalisesti. 

 Käytä 24-tuntista kelloa: Kun tämä on 

käytössä, järjestelmän aika ilmoitetaan 24 tunnin 

muodossa, ja kun se on pois käytöstä, 12 tunnin 

muodossa. 

Varmuuskopio 

Ota käyttöön varmuuskopiointi Google Driveen. 
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Palautusvalinnat 

Kohdassa Palautusvalinnat voit nollata asetuksia, 

nollata sovellusasetuksia ja poistaa kaikki tiedot 

(tehdasasetusten palautus). 

 Nollaa Wi-Fin, mobiiliverkon ja Bluetoothin 

asetukset: Voit nollata kaikki verkkoasetukset, 

mukaan lukien Wi-Fi, mobiilidata ja Bluetooth. 

 Nollaa sovellusasetukset: 

Tämä nollaa kaikki asetukset seuraaville: 

 Käytöstä poistetut sovellukset. 

 Käytöstä poistetut sovellusilmoitukset. 

 Toimintojen oletussovellukset. 

 Sovellusten taustatietorajoitukset. 

 Kaikki oikeuksien rajoitukset. 

Et menetä mitään sovellustietoja. 

 Poista kaikki tiedot (palauta tehdasasetukset): 

Lisätietoja on kohdassa ”Tehdasasetusten 

palautus”. 

OTG-talletustila 

Siirrä tietoja OTG:llä. Kytkeytyy automaattisesti 

pois päältä, kun laitetta ei käytetä 10 minuuttiin. 
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Kokemuksen parannusohjelmat 

OnePlus-ilmoitukset: Ota tämä käyttöön 

saadaksesi OnePlusin viralliset uutiset, tuotetietoja, 

kyselyitä ja ostosuosituksia/kuponkitietoja. 

Käyttäjäkokemusohjelma: Ota käyttöön 

salliaksesi OnePlusin analysoida anonyymisti 

tilastotietoja puhelimen käytöstä, jotta voimme 

parannella tuotteen rakennetta ja käyttökokemusta. 

Järjestelmän stabiilisuusohjelma: Ota käyttöön 

salliaksesi OnePlusin käyttää järjestelmälokeja 

anonyymisti. Salli virheraportin ja lokien 

lähettäminen virhetilanteessa. Lokeja käytetään 

vain järjestelmävirheanalyysiin ja stabiilisuuden 

parantamiseen. 

Kiinteiden sovellusten päivitykset: Ota käyttöön 

salliaksesi OnePlusin tarkistaa ja push-toimittaa 

kiinteiden sovellusten päivitykset sinulle 

tarkoituksella parantaa sovellusten stabiilisuutta. 

Useita käyttäjiä 

 Sinä (omistaja): Näytä sillä hetkellä kirjautunut 

käyttäjä. Muuta käyttäjätunnusta napauttamalla 

(käyttäjätunnukseksi valitaan oletuksena 

puhelimen omistaja). 

 Vieras: Vaihda vieraskäyttäjäksi ja rajoita 

puheluita ja joitain ominaisuuksia napauttamalla. 

Voit ottaa käyttöön/poistaa käytöstä Ota 

puhelut käyttöön napauttamalla kohdan Vieras 

oikealla puolella olevaa kuvaketta. 



 

67 

 Lisää käyttäjä: Jaa laite toisten kanssa 

lisäämällä käyttäjiä. 

RAM Boost 

RAM-tehostin voi ennakoida käynnistettävät 

sovellukset ja ladattavat tiedot oppimalla laitteen 

käyttötottumukset. Se hyödyntää RAM-

kapasiteetin täysin nopeuttaaksesi päivittäistä 

käyttöä. 

Järjestelmäpäivitykset 

Päivitä järjestelmä OTA-ominaisuudella. 

Lisätietoja on kohdassa ”Järjestelmäpäivitykset”. 

Sammuta 

Napauta sammuttaaksesi laitteen. 

Tietoja puhelimesta 

Näytä puhelimen perustiedot, järjestelmäversio jne. 

kohdassa Puhelimen tiedot. 

 Laitteen nimi: Voit muokata laitteen nimeä 

napauttamalla. 

 Android-versio: Tämä näyttää Android-version. 

 Koontiversio: Tämä esittää puhelimen 

ohjelmistoversion. 

 Malli: Tämä näyttää puhelimen mallin. 
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 Lakitietoja: Näytä tietosuojakäytäntö, 

sopimukset jne. napauttamalla. 

 Tila: Näytä puhelinnumero, signaali jne. 

napauttamalla. 

 Palkinto: Näytä OxygenOS:n tukijat 

napauttamalla. 

Vinkit ja tuki 

Vinkkejä ja tuki sisältää vinkkejä ja usein kysyttyjä 

kysymyksiä laitteen käytöstä.
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Sovellukset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opi OnePlus-laitteen sovelluksista.  
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Puhelin 

Numeron valitseminen 

 Menetelmä 1: Soita napauttamalla 

numeronäppäimistöpainiketta, syöttämällä 

puhelinnumero ja painamalla soittopainiketta. 

 Menetelmä 2: Selaa yhteystietoja tai 

puhelulokeja ja napauta numeroa soittaaksesi 

siihen. 

 Vastaa saapuviin puheluihin tai hylkää ne: 

Hylkää puhelu pyyhkäisemällä alaspäin tai ota 

se vastaan pyyhkäisemällä ylöspäin. 

 Saapuva puhelu normaalikäytössä: Puhelu 

otetaan vastaan vihreällä painikkeella ja 

hylätään punaisella. 

Puhelunäyttö 

Kun olet ottanut puhelun vastaan, käyttöliittymän 

toiminnot ovat seuraavat: 

 Kaiutin: Kytkee kaiutintilan päälle puhelun 

aikana. 

 Numeronäppäimistö: Avaa 

numeronäppäimistön. 

 Mykistys: Mykistää mikrofonin. 

 Lisää puhelu: Lisää useita puheluita. 
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 Pito: Voit vastata uuteen puheluun asettamalla 

sen hetkisen puhelun pitoon. Voit jatkaa sen 

hetkistä puhelua, kun uusi puhelu päättyy. 

Asetukset 

Avaa asetukset napauttamalla valikkopainiketta 

oikeasta yläkulmasta. 

Näyttöasetukset: Vaihda lajittelujärjestyssääntöä 

ja nimen muotoa sekä kytke yhteystietojen taustan 

tumma teema päälle ja pois. 

Äänet ja värinä: Määritä ääni ja värinä. 

Nopeat vastaukset: Vastaa saapuvaan puheluun 

tekstiviestillä. 

Soittotilit:  

 SIM-kortin puhelun siirto-ominaisuus ja muita 

ominaisuuksia. 

 Vastaanota saapuvat puhelut: Kytke päälle 

ottaaksesi vastaan saapuvat puhelut, mikä 

käyttää akkua enemmän. 

Estetyt numerot: Kun tämä kytketään päälle, et 

saa puheluita tai tekstiviestejä estetyistä numeroista 

tai tuntemattomilta soittajilta. 

Vastaajat: Määritä vastaajan ilmoitukseksi Tärkeä 

tai Muu. 

Esteettömyys: Määritä TTY-tila ja 

kuulolaiteyhteensopivuus. 
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Avustettu numeronvalinta: Voit ottaa käyttöön tai 

poistaa käytöstä avustetun numeronvalinnan 

verkkovierailun aikana sekä oletuskotimaa-/-

aluekoodin. 

Soittajan tunnus ja roskaposti: Kytke päälle 

tunnistaaksesi yritys- ja roskapostinumerot 

Googlelta saatujen tietojen perusteella. 

Lähellä olevat paikat: 

 Personalisoidut hakutulokset: Ota käyttöön 

parantaaksesi hakutuloksia sisällyttämällä 

hakuhistorian tietoja. 

 Sijaintiasetukset: Ota päälle salliaksesi 

sovelluksen kerätä ja käyttää sijaintitietojasi. 

Lisäasetukset: 

 Hiljennä kääntämällä: Ota saapuvan puhelun 

hiljennys käyttöön laittamalla puhelin 

ylösalaisin tasapinnalle. 

Yhteystiedot 

Yhteystiedoilla on seuraavat toiminnot: Muokkaa, 

poista, hae, tuo/vie, määritä nimikkeitä, hallinnoi 

estettyjä numeroita jne. 

Lisää yhteystieto 

1. Syötä yhteystietoja 

2. Luo uusi yhteystieto napauttamalla + 

3. Syötä yhteystiedon tiedot 
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4. Tallenna se napauttamalla Tallenna oikeasta 

yläkulmasta 

Hae yhteystietoja 

Syötä yhteystiedon numero/nimi/paikat yllä 

olevalle hakuriville. 

Asetukset 

Avaa asetukset napauttamalla valikkopainiketta 

vasemmasta yläkulmasta. 

Näyttö: Vaihda lajittelujärjestyssääntöä ja nimen 

muotoa sekä kytke yhteystietojen taustan tumma 

teema päälle ja pois. 

Muokkaa yhteystietoja: Valitse oletustili uusille 

yhteystiedoille ja foneettiselle nimelle. 

Hallinnoi yhteystietoja: 

 Tuo ja vie yhteystietoja: Tuo tähän laitteeseen 

muista laitteista vietyjä VCF-tiedostoja tai vie 

yhteystietoja tältä laitteelta VCF-tiedostoina. 

*VCF on yhteensopiva valtavirran 

matkapuhelinten kanssa. 

 Estetyt numerot: Kun tämä kytketään päälle, et 

saa puheluita tai tekstiviestejä estetyistä 

numeroista tai tuntemattomilta soittajilta. 
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Tiedostonhallinta 

Tiedostonhallinnassa voit siirtyä nopeasti erilaisiin 

tiedostoihin ja hallinnoida niitä. 

Siirry sovellusvalikkoon ja avaa Tiedostonhallinta-

sovellus. 

Kategoriat: Tarkista tiedostot tiedostokategorian 

mukaan, kuten Asiakirjat, Lataukset, Äskettäiset, 

Kuvat, Video, Ääni jne. 

Tallennustila: Näytä ja hallinnoi puhelimeen 

tallennettuja kansioita ja asiakirjoja. 

Lisää toimintoja: 

Hae tiedostoa: Etsi tiedostosi napauttamalla  ja 

syöttämällä hakusanat. 

Lockbox: Paina tiedostoa pitkään, napauta 

valikkopainiketta oikeasta yläkulmasta ja valitse 

Siirrä Lockboxiin. Voit lisätä Lockboxissa oleville 

tiedostoille salasanan. 

Viestit 

Lähetä, vastaanota ja lue viestejä Viestit-

sovelluksella. 
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Lähetä viesti 

1. Avaa Viestit-sovellus. 

2. Napauta painiketta oikeassa alakulmassa. 

3. Valitse vastaanottaja. 

4. Kirjoita tekstiviestin sisältö. 

5. Lähetä viesti napauttamalla lähetyskuvaketta 

oikeasta alakulmasta. 

Esitä viesti ja vastaa siihen 

Viestit järjestellään ajan mukaan. 

1. Avaa Viestit-sovellus. 

2. Valitse luettava viesti luettelosta. 

3. Jos haluat vastata viestiin, kirjoita viestisi näytön 

alalaidassa olevaan tekstiruutuun ja lähetä se 

napauttamalla oikean laidan lähetyspainiketta. 

Viestiasetukset 

Viestiasetuksiin kuuluu Keskusteluominaisuudet, 

Ilmoitukset, Kuule lähtevän viestin äänet, 

Valitse nykyinen maasi, Ehdotukset 

keskustelussa, Automaattiset linkkien 

esikatselut, Roskapostin esto. Voit esittää 

asetukset Ryhmäviestit, Lataa MMS 

automaattisesti verkkovierailun aikana, Käytä 

yksinkertaisia merkkejä, Saa SMS-

toimitusraportit, Langattomat hätätiedotteet 
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jne. napauttamalla oikean yläkulman painiketta ja 

valitsemalla Asetukset – Lisäasetukset. 

Sää 

Tarjoaa sääennusteen ja varhaisia varoituksia. 

 Tarkista sää: Avaa sovellusvalikko ja avaa 

Sää-sovellus 

Tarjoaa tietoja säästä, lämpötilasta, seuraavan 

kuuden päivän säästä, seuraavan 24 tunnin 

säästä, tuulensuunnasta, ruumiinlämpötilasta, 

kosteudesta, näkyvyydestä, paineesta jne. 

 Lisää kaupunki: Napauta , napauta ”+”-

painiketta, syötä etsittävän kaupungin nimi ja 

valitse lisättävä kaupunki. 

 Vaihda kaupunkia: Pyyhkäise oikealle 

vaihtaaksesi kaupunkeja. 

 Asetukset 

Napauta valikkopainiketta oikeasta yläkulmasta 

ja valitse Asetukset. 

 Säähälytys: Kun tämä on käytössä, saat 

ilmoituksia säästä. 

 Lämpötila: Valitse lämpötilayksikkö – 

Celsius tai Fahrenheit. 

 Tuuli: Valitse tuuliyksikkö, kuten Metriä 

sekunnissa – m/s, Kilometriä tunnissa – km/h, 

Jalkaa sekunnissa – ft/s, Mailia sekunnissa – 

mph tai Meripeninkulmaa tunnissa – Nmph. 
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 Sademäärä: Valitse sademäärän yksikkö, 

Millimetriä – mm, Tuumaa – in. 

 Näkyvyys: Valitse näkyvyysyksikkö, 

Kilometriä – km, Mailia – mi. 

 Paine: Valitse paineyksikkö, Hehtopascaleita 

– hPa, Elohopeamillimetrejä – mmHg, 

Elohopeatuumia – inHg. 

Laskin 

Laskin tarjoaa yleisiä laskutoimia. 

Siirry sovellusvalikkoon ja avaa Laskin-sovellus. 

 Peruslaskin: Laskin on oletuksena 

peruslaskutoimitustilassa, jossa voi suorittaa 

yksinkertaisia yhteen-, vähennys-, kerto- ja 

jakolaskutoimituksia. 

 Tiedelaskin: Napauta jakokuvaketta 

vasemmasta alanurkasta siirtyäksesi 

tiedelaskimeen. 

 Näytä historia: Pyyhkäise alaspäin näyttääksesi 

historian ja tyhjennä se napauttamalla 

TYHJENNÄ-painiketta oikeassa yläkulmassa. 

Tallennin 

Tallennin mahdollistaa tallennus- ja 

toistotoimintoja. 

Siirry sovellusvalikkoon ja avaa Nauhuri-sovellus. 

 Tallenna: 
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 Aloita tallennus: Aloita tallennus 

napauttamalla . 

 Keskeytä tallennus: Keskeytä tallennus 

napauttamalla . 

 Lisää tunnisteita: Lisää tunnisteita 

napauttamalla . 

Valitse tallennusmuoto: Voit määrittää 

tallennusmuodon (aac/wav) valitsemalla asetukset 

pääkäyttöliittymän oikeasta yläkulmasta. 

 Tallenteen toisto ja hallinta: 

 Siirry tallennustiedostojen luetteloon. Toista 

tallenne: Toista napauttamalla tallennetta. 

 Poista tallenne: Paina poistettavaa 

tallennetta pitkään ja napauta poistopainiketta. 

Muistiinpanot-sovellus 

Muistitarroilla voit kirjoittaa pikamuistiinpanoja ja 

muokata tekstiä ja kuvia. 

 Lisää muistiinpano: Lisää muistiinpano 

napauttamalla . Tukee tekstiä, albumikuvia, 

valokuvia, luetteloita ja tehtäväluettelon kohtia. 

Voit poistaa muistiinpanoja, lisätä muistutuksia 

jne. 

 Hae muistiinpanoja: Napauta  ja syötä 

etsittävät hakusanat. 
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 Poista muistiinpano: Paina poistettavaa 

muistiinpanoa pitkään ja napauta 

poistopainiketta. 

 Jaa muistiinpano: Avaa jaettava muistiinpano, 

napauta jakopainiketta oikeassa yläkulmassa, 

valitse jakamistapa ja paina sivun kehotetta 

viimeistelläksesi jakamisen. 

 Lisää muistutuksia muistiinpanoihin: Avaa 

muistiinpano ja napauta valikkokuvaketta 

yläpalkissa ja valitse sitten musitutus 

määrittääksesi muistutuksen päivän ja ajan. 
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Kamera 

OnePlus 9 Pron kamera tarjoaa tehokkaita 

valokuva- ja video-ominaisuuksia, kuten 

muotokuvatila, pro-tila, hidastettu video, 

panoraamatila jne. 

KUVA 

Kameran käyttöliittymän toiminnot ovat kuvan 

numeroiden mukaisesti seuraavat: 
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1. Ajastin: Säädä ajastin. 

2. Salama: Napauta päälle / pois / automaattinen 

salama. 

3. Supermakro: Siirry lähemmäs kohdetta 

ottaaksesi makrovalokuvia. 

4. Kuvasuhde: Napauta vaihtaaksesi kuvasuhdetta 

4:3/1:1/koko näyttö. 

5. Lisää: Napauta määrittääksesi lisää 

6. Zoomaus: Zoomaa napauttamalla tai vetämällä 

kuvaketta. 

7. Suodatin: Määritä suodatin napauttamalla. 

8. Vaihda kameraa: Vaihda etu/takakameraa 

napauttamalla. 

9. Google Lens: Ota Google Lens käyttöön 

napauttamalla. 

10. Valokuvapainike: Napauta kerran ottaaksesi 

valokuvan ja paina pitkään kuvataksesi videon 

tai ottaaksesi useita valokuvia (sarjakuvaustila). 

11. Galleria: Napauta nähdäksesi Gallerian 

uusimmat kuvat ja videot. Paina pitkään 

siirtyäksesi pikajakamiseen. 
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VIDEO 

Siirry kamerasovellukseen ja napauta VIDEO. 

Videokäyttöliittymän ominaisuudet ovat seuraavat: 
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1. Salama: Napauta salama päälle/pois. 

2. Super Stable: OnePlus 9 Pro 5G:n edistyneellä 

kuvanvakautusjärjestelmällä voit kuvata 

selkeämpiä ja jouhevampia videoita pitelemällä 

laitetta kädessäsi ilman, että sinun tarvitsee 

raahata mukanasi lisävarusteita. 

3. Videoyökuva: Kytke videoyökuva päälle/pois 

napauttamalla. 

4. Videomuotokuva: Kytke videomuotokuva 

päälle/pois napauttamalla. 

5. Lisää: Napauta määrittääksesi lisää. 

6. Zoomaus: Zoomaa napauttamalla tai vetämällä 

kuvaketta. 

7. Suodatin: Määritä suodatin napauttamalla. 

8. Vaihda kameraa: Vaihda etu/takakameraa 

napauttamalla. 

9. Video: Aloita/lopeta video napauttamalla. 

10. Galleria: Napauta nähdäksesi Gallerian 

uusimmat videot. Paina pitkään siirtyäksesi 

pikajakamiseen. 
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Tilan valinta 

Vedä ylös siirtyäksesi kameratilan valintaliittymään 

tai pyyhkäise vasemmalle ja oikealle vaihtaaksesi 

tilasta toiseen. 

 Video: Videokuvaustoiminto. 

 Valokuva: Yksinkertainen valokuvaustoiminto. 

 Muotokuva: Muotokuvatoiminto 

(syvyysvaikutus). Ammattitason muotokuvan 

valaistustehoste tekee muotokuvien ottamisesta 

helppoa. 

 Yönäkymä: Sopii kaupungin yökuvaukseen. 

 Pro: Valokuvaustila, joka sisältää 

ammattimaisempia asetuksia. 

 Ajastettu kuvaus: Kuvaa videoita suurella 

kuvataajuudella. Video näyttää toistettaessa 

liikkuvan nopeammin. 

 Panoraama: Voit ottaa kuvia leveällä 

kuvasuhteella. 

 Hidastus: Kuvaa videoita suurella 

kuvataajuudella. Kun se toistetaan normaalilla 

kuvataajuudella, liikkeet ovat hitaammat. 

 Kallistussiirtotila: Voit siirtää maailman 

miniatyyriversioksi. 

Galleria 

Kaikki kuvat ja videot tallennetaan oletuksena 

Galleria-sovellukseen, joka sisältää albumit, 
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äskettäin poistetut valokuvat ja valokuvan 

muokkaustoimintoja. 

 Valokuvat: Valokuvat ja videot esitetään 

aikajanan luettelonäkymässä. 

 Kokoelmat: Tämä sisältää usein käytetyt 

albumit, äskettäin poistetut albumit ja muut 

albumit. Napauta albumeita näyttääksesi 

valokuvat. 

 Tutki: Tämä sisältää älykategoriaominaisuuden 

ja tarinatoiminnon. Älykategoria luokittelee 

valokuvat standardien ihmiset, paikat, esineet 

jne. mukaan. Tarinaominaisuus luo 

henkilökohtaisia videoita automaattisesti 

tiettyjen valokuvien perusteella. 

Kello 

Sisältää herätyskellon, maailmankellon, ajastimen 

ja sekuntikellon. 

Herätys 

 Lisää herätys: Lisää ja säädä uusi herätys 

napauttamalla ”+”-painiketta alla. 

 Herätyskellon aika: Säädä tunnit vetämällä 

asteikon täplää. Säädä minuutit vetämällä sitä 

uudelleen. Valitse aikajakso napauttamalla 

AM/PM. 
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 Voit avata näppäimistön syöttääksesi ajan 

napauttamalla näppäimistökuvaketta keskellä 

oikealla. 

 Toisto: Voit valita maanantaista sunnuntaihin. 

Napauta oikealla olevaa alanuolta siirtyäksesi 

kalenteriin, jossa voit tehdä mukautettuja 

valintoja. 

 Herätyksen soittoääni: Valitse herätyskellon 

soittoääni järjestelmän soittoäänistä tai 

paikallisesta muistista tai poista soittoääni 

käytöstä. 

 Värinä: Kun herätyskello soi, puhelin värisee 

samalla. 

 Tunniste: Herätysmuistiinpano näytetään 

näytössä herätyksen soidessa. 

 Poista herätys: Paina poistettavaa hälytystä 

pitkään ja napauta Poista. 

Maailmankello 

 Lisää alue: Napauta maapallokuvaketta näytön 

alalaidassa merkitäksesi ja valitaksesi kaupungit 

luettelosta. 

 Vertailuaika: Näytä lisäämäsi kaupungin aika 

vetämällä täplää asteikolla. 

 Sää: Sää näytetään, kun napautat kaupungin 

nimeä. 
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Ajastin 

 Lisää ajastin: Aloita laskenta painamalla 

aloituspainiketta syötettyäsi minuutit ja sekunnit. 

Kun olet aloittanut laskennan, voit lisätä toisen 

ajastimen valitsemalla oikean alakulman 

painikkeen. 

 Poista ajastin: Poista tietty ajastin 

napauttamalla . 

 Keskeytä: Keskeytä ajastin napauttamalla . 

 Tunniste: Napauta Lisää otsikko syöttääksesi 

uuden nimen. 

Sekuntikello 

Aloita: Aloita ajastus napauttamalla . 

Keskeytä: Keskeytä ajastus napauttamalla . 

Merkitse: Merkitse napauttamalla . 

Jaa: Jaa ajastin napauttamalla . 

Zen Mode 

Zen Mode auttaa asettamaan puhelimen syrjään ja 

nauttimaan elämästä itseksi tai muiden mieluisten 

henkilöiden kanssa. Kun se on käynnistetty, sitä ei 

voi peruuttaa, ja saapuvat ilmoitukset mykistetään 

tilapäisesti. Kaikki sovellukset kameraa 



 

88 

lukuunottamatta lukitaan, mutta voit edelleen 

vastaanottaa puheluita ja käyttää hätäpuhelua. 

 Kytke Zen Mode päälle 

1. Vedä ilmoituspaneeli alas > napauta Zen Mode 

2. Zen Modessa > napauta aikaa > määritä kesto > 

vaihda teemojen välillä pyyhkäisemällä 

vasemmalle tai oikealle > aloita napauttamalla 

alla olevaa painiketta. 

 Määritä Zen Mode: Siirry Zen Modeen > 

napauta profiilikuvaketta oikeassa yläkulmassa 

ja napauta sitten asetuskuvaketta. Määritä 

oletuskesto, päivittäinen muistutus, ilmoitus jne. 

 Group-Zen: Voit luoda huoneen ja jakaa 

ystäville tekstiviestillä. Tämä ei rajoitu 

OnePlusiin. 

OnePlus Switch 

OnePlus Switchillä voit siirtää yhteystiedot, 

puhelulokit, tekstiviestit, kuvat, audiotiedostot, 

videot, muistiinpanot, sovellukset, lataukset, 

asiakirjat ja muut tiedot edellisestä puhelimesta 

uuteen puhelimeen. OnePlus Switch mahdollistaa 

myös paikallisen varmuuskopioinnin ja 

palautuksen. 
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Siirrä tiedot OnePlus Switchillä 

Siirrä OnePlus Switchillä tiedot nopeasti vanhasta 

puhelimesta uuteen OnePlus-puhelimeen. 

Lisätietoja on kohdassa Tietojen siirtäminen 

OnePlus 9 Prohon. 

Suorita paikallinen varmuuskopiointi 

ja palautus OnePlus Switchillä 

Varmuuskopioi ja palauta -toiminnolla voit luoda 

varmuuskopion, joka voidaan myöhemmin 

palauttaa. Voit myös kopioida varmuuskopion 

tietokoneelle ja siirtää se toiseen puhelimeen 

palautettavaksi. 

 Tietojen varmuuskopioiminen 

1. Avaa OnePlus Switch -sovellus 

2. Valitse Varmuuskopiointi ja palautus > Uusi 

varmuuskopio 

3. Valitse varmuuskopioitavat tiedot 

4. Aloita varmuuskopiointi napauttamalla 

VARMUUSKOPIOI NYT 

 Tietojen palauttaminen 

1. Avaa OnePlus Switch -sovellus. 

2. Valitse Varmuuskopiointi ja palautus > 

Palauta varmuuskopio. 

3. Valitse palautettavat tiedot. 
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4. Napauta PALAUTA NYT ja odota, kunnes 

palautusprosessi päättyy. 

Google-sovellukset 

Nauti Googlen tarjoamista sovelluksista. 

Lisätietoja on osoitteessa Google.com. 

Google 

Etsi verkkosisältöä työkaluilla, jotka oppivat 

kiinnostuksen kohteesi. Ota personalisoidut 

syötteet käyttöön saadaksesi mukautettua sisältöä. 

Chrome 

Selaa Internetiä Chromella ja tuo avoimet 

välilehdet, kirjanmerkit ja osoiterivi tietokoneelta 

mobiililaitteeseesi. 

Gmail 

Lähetä ja vastaanota sähköpostia Googlen 

verkkopohjaisella sähköpostipalvelulla. 

Kartat 

Saa ajo-ohjeita ja muita sijaintipohjaisia tietoja. 

Sijaintipalveluiden on oltava käytössä, jotta voit 

käyttää Google Mapsia. 
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YouTube 

Katso ja lähetä videota laitteestasi. 

Drive 

Avaa, esitä ja jaa Google Driven pilvitilille 

tallennettuja tiedostoja. 

Duo 

Videopuhelusovellus, jolla voit olla yhteydessä 

tärkeisiin ihmisiin. 

Valokuvat 

Tallenna ja varmuuskopioi valokuvasi ja videosi 

automaattisesti Google-tilillesi Google Photos  

-sovelluksella. 

Youtube Music 

Uusi Googlen musiikkisovellus, jolla voit helposti 

löytää etsimäsi kappaleet ja videot ja löytää uutta 

musiikkia. 

Tiedostot 

Tiedostot on tiedostonhallintasovellus, jolla voi 

selata ja siirtää tiedostoja. 
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Kalenteri 

Google Calendar on sovellus ajanhallintaa ja 

aikataulua varten. 

Avustaja 

Google Assistant on tekoälyavustaja. Lisätietoja on 

kohdassa ”Google Assistant”. 

Play Store 

Play store on sovellusten verkkokauppa, josta voit 

asentaa tarvitsemiasi sovelluksia.
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Lisäasetukset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opi lisävinkkejä puhelimestasi.  
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Pelitila 

OxygenOS sisältää pelitilan, joka estää häiriöt 

pelatessasi pelejä. Voit määrittää tämän Game 

Space. 

1. Piilota Game Space: Kun tämä on käytössä, 

Game Space ei näy aloitusnäytössä tai valikossa, 

mutta siihen pääsee vielä kohdassa Asetukset > 

Apuohjelmat. 

2. Näytä pelikuvakkeet vain Game Space: Ota 

käyttöön piilottaaksesi pelikuvakkeet 

työpöydältä ja valikosta. 

3. Näytä Instant Games sisään Game Space:: 

Instant Games, jotka eivät edellytä lataamista, 

näytetään pelitilassa, kun tämä on käytössä. 

4. Miten ilmoitukset esitetään: Valitse 

ilmoitusten esitystila pelitilan ollessa päällä. 

Käytettävissä on kolme tilaa: Ennakkoilmoitus, 

Vain teksti ja Estä. 

5. Ilmoitukset 3. osapuolen puheluille: 

Sosiaalisen median sovellusten ääni- ja 

videopuhelut esitetään ilmoituksina. 

6. Poista automaattinen kirkkaus käytöstä: 

Kytke automaattinen kirkkaustoiminto 

tilapäisesti pois päältä pelitilassa. 
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7. Kosketusvirheiden esto: Ota käyttöön 

välttääksesi alasvetoilmoitusten tahattoman 

avaamisen. 

8. Grafiikan optimointi: Paranna varjojen 

yksityiskohtia ja peligrafiikkaa yleisesti. 

9. Haptisen palautteen tehostus: Tarjoaa 

parempaa haptista palautetta tuetuissa peleissä. 

10. Älykäs verkonhallinta: Jos verkossa on viive, 

se vaihdetaan automaattisesti parempaan 

verkkoon, joka saattaa kuluttaa mobiilidataa. 

11. Pro Gaming -tila: Edistynyt pelitila 

ammattipelaajille. Tämä tila estää kaikki 

ilmoitukset ja puhelut ja rajoittaa 

taustaprosesseja yksinomaan pelien 

suorituskyvyn optimoimiseksi, jotta pelaajat 

voivat keskittyä peleihin. 

Ei saa häiritä 

Kun et halua antaa viestien häiritä, ota Ei saa häiritä 

-tila käyttöön. Puhelin ei soi eikä värise ilmoituksen 

saapuessa, hälytyksiä ja asetuksia lukuun ottamatta. 

Selaa ilmoitusriviä ja ota Ei saa häiritä -toiminto 

käyttöön napauttamalla. 

Lue asetukset kohdasta ”Ei saa häiritä”. 

Ruutukaappausvideo 

Ennen kuin käytät Miracast-toimintoa, varmista 

että TV, projektori, näyttö tai muu näyttölaite on 
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yhteensopiva Miracast-toiminnon kanssa ja että 

toiminto on kytketty päälle kyseisessä laitteessa. 

Ohjeet: 

1. Siirry kohtaan Asetukset > Bluetooth ja 

laiteyhteys > Ruutukaappausvideo 

2. Napauta valikkopainiketta oikeasta yläkulmasta 

ja valitse Ota langaton näyttö käyttöön. 

3. Valitse projisoitava laite ja odota, että puhelimen 

näyttö projisoidaan näyttölaitteeseen 

Ajastettu käynnistys/sammutus 

Ajastettu käynnistys/sammutus on laitteen kiinteä 

ominaisuus käyttömukavuuden parantamiseksi. 

Voit määrittää tämän toiminnon kohdassa 

Asetukset > Apuohjelmat > Ajastettu 

käynnistys/sammutus. 

Sovelluksen kiinnittäminen 

Kiinnittämällä sovelluksen voit pitää nykyisen 

sovelluksen näkyvissä, kunnes vapautat sen. Kun 

sovellus kiinnitetään, kiinnitetty sovellus saattaa 

avata muita sovelluksia ja henkilötiedot voivat olla 

käytettävissä. 

Tämän toiminnon käyttö: 

1. Ota sovelluksen kiinnittäminen käyttöön 

2. Avaa yhteenveto 

3. Napauta sovelluskuvaketta näytön ylälaidasta ja 

napauta sitten kiinnitystä. 
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Rinnakkaiset sovellukset 

Luo sovelluksesta uusi kappale kirjautuaksesi 

toiselle tilille. 

Siirry kohtaan Asetukset > Apuohjelmat > 

Rinnakkaiset sovellukset. Luettelo sisältää 

sovellukset, jotka tukevat rinnakkaisia sovelluksia. 

Avaa rinnakkaiset sovellukset napauttamalla 

sovellusta. 

Kuva kuvassa 

Siirry kohtaan Asetukset > Sovellukset ja 

ilmoitukset > Sovelluksen erikoiskäyttö: > Kuva 

kuvassa nähdäksesi ja määrittääksesi tuetut 

sovellukset. Kun avaat valitun sovelluksen kuva 

kuvassa -tilassa, sovellus luo kuva kuvassa  

-ikkunan, kun avaat sovelluksen tai poistut siitä 

(kuten jatkaaksesi videon katselua), ja se näytetään 

muiden sillä hetkellä käyttämiesi sovellusten päällä. 

* Sovelluksen on tuettava tätä toimintoa. 

Piilotettu tila 

1. Vedä aloitusnäytössä ulospäin kahdella sormella 

siirtyäksesi piilotettuun tilaan 

2. Vedä valikossa oikealle siirtyäksesi piilotettuun 

tilaan
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Uudelleenkäynnistys, 

päivitys, varmuuskopiointi, 

palautus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opi päivittämään ja nollaamaan 

OnePlus-laitteesi.  
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Uudelleenkäynnistys tai pakotettu 

uudelleenkäynnistys 

Useimmat ongelmat voidaan ratkaista 

käynnistämällä laite uudelleen jollain seuraavasta 

kahdesta tavasta: 

1. Kun laite on päällä, paina virtapainiketta ja 

äänenvoimakkuus ylös -painiketta 

samanaikaisesti, ja käynnistä laite sitten 

uudelleen napauttamalla Käynnistä uudelleen. 

2. Kun laite on päällä, paina virtapainiketta ja 

äänenvoimakkuuspainiketta 10 sekuntia, jolloin 

puhelin sammuu; käynnistä laite sitten uudelleen 

painamalla virtapainiketta. 

Järjestelmäpäivitykset 

1. Siirry kohtaan Asetukset > Järjestelmä > 

Järjestelmäpäivitykset. Järjestelmä alkaa 

etsimään päivityksiä. 

2. Lataa ja päivitä noudattamalla ohjeita. 

* Jos laite on ajan tasalla, et näe ohjeita. 

Varmuuskopiointi ja palautus 

Luo varmuuskopio tai palauta se tarvittaessa. 
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Varmuuskopiointi ja palautus 

OnePlus Switchillä 

Lisätietoja on kohdassa ”OnePlus Switch”. 

Google Driven käyttö 

varmuuskopiointiin ja palautukseen 

Luo varmuuskopio 

1. Siirry kohtaan Asetukset > Tilit, kirjaudu 

Google-tilille ja ota Tilin synkronointi käyttöön. 

2. Odota, että järjestelmä suorittaa synkronoinnin 

automaattisesti. 

3. Varmuuskopioi laite Wi-Fi-verkossa, sillä 

datakoko voi olla liian suuri mobiilidatalla 

varmuuskopioimiseen. 

Varmuuskopion palauttaminen 

Kun olet suorittanut tehdasasetusten palauttamisen 

tai vaihtanut uuteen laitteeseen, kirjaudu laitteella 

Google-tilille ja ota tilin synkronointi käyttöön 

palauttaaksesi tiedot puhelimeen. 

Tehdasasetusten palautus 

Huomaa: 

1. Tehdasasetusten palautus poistaa kaikki 

sovellustiedot, yhteystiedot, tekstiviestit jne. 
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Varmuuskopioi tärkeät tiedot ennen 

tehdasasetusten palautusta. 

2. Jos Tyhjennä sisäinen tallennustila on 

käytössä, varmista että kaikki tärkeät tiedostot, 

kuten puhelimen valokuvat ja asiakirjat ja 

paikallinen varmuuskopio, on kopioitu ensin 

toiselle laitteelle. 

Toimintaohjeet: 

1. Asetukset > Järjestelmä > Palautusvalinnat > 

Poista kaikki tiedot (palauta tehdasasetukset) 

2. Napauta POISTA KAIKKI TIEDOT 

3. Anna salasana. (Jos salasana on käytössä) 

4. Odota, että tehdasasetusten palautus suoritetaan 

loppuun.
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Esteettömyys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opi erikoisominaisuuksista, joka 

helpottaa laitteen käyttöä ihmisille, 

joilla on fyysisiä invaliditeetteja.  
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Suurennus 

Siirry kohtaan Asetukset > Järjestelmä > 

Esteettömyys > Suurennus >Suurennuksen 

pikavalinta. Kun tämä on käytössä, voit käynnistää 

suurennuksen pikavalinnalla. 

 Liiku näytöllä vetämällä kahdella sormella. 

 Säädä zoomia nipistämällä kahta sormea. 

Voit lähentää tilapäisesti koskettamalla ja pitämällä 

mitä tahansa kohtaa näytössä ja vetämällä sitten 

sormea liikkuaksesi näytössä. Nosta sormi 

lopettaaksesi suurennuksen. 

Huomaa: 

Zoomaustoimintoa ei voi käyttää näppäimistöllä tai 

navigointipalkissa. 

Puhelun katkaisu virtapainikkeella 

Siirry kohtaan Asetukset > Järjestelmä > 

Esteettömyys ja ota käyttöön Puhelun katkaisu 

virtapainikkeella. Tällä voit sulkea puhelun 

yksinkertaisesti virtapainiketta. 

Käänteiset värit 

Siirry kohtaan Asetukset > Järjestelmä > 

Esteettömyys ja ota Käänteiset värit käyttöön 

käyttääksesi näytössä käänteisiä värejä. 
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Värikorjaus 

 Vihersokeus: punavihersokeus 

 Punaheikkous: punaviherheikkous 

 Sini-keltavärisokeus: sininen-keltainen 

Suurikontrastinen teksti 

Siirry kohtaan Asetukset > Järjestelmä > 

Esteettömyys > Suurikontrastinen teksti. Ota 

tämä toiminto käyttöön kasvattaaksesi kontrastia 

taustan suhteen. 
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Turvallisuustiedot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näytä laitteesi turvallisuustiedot.
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Oikeudelliset huomautukset 

Ilmoitus 

Tämän asiakirjan sisällön kopiointi, siirto, jakelu ja 

tallentaminen on kielletty, ellei siihen saada 

kirjallinen ennakkosuostumus OnePlusilta. 

OnePlus noudattaa jatkuvan tuotekehittelyn 

käytäntöä. Näin ollen OnePlus varaa oikeuden 

tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä 

asiakirjassa kuvattuihin tuotteisiin ilmoittamatta 

siitä ennakkoon. Tämän asiakirjan sisältö 

toimitetaan ”sellaisenaan”. Paitsi jos soveltuva laki 

niin vaatii, tämän asiakirjan täsmällisyydestä ei 

anneta minkäänlaisia takuita, niin suorasanaisia 

kuin vihjattuja. Soveltuvan lain suurimmassa 

sallimassa määrin OnePlus tai kukaan sen 

lisensoijista ei ole missään tapauksessa vastuussa 

mistään tietojen menetyksestä tai mistään 

aiheutuneesta erityisesti, sattumuksellisesta, 

seuraamuksellisesta tai välillisestä 

korvausvelvollisuudesta. 

Tuotteen, sovellusten ja lisävarusteiden saatavuus 

saattaa vaihdella. Lisätietoja saa valtuutetulta 

OnePlus-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa 

sisältää hyödykkeitä, teknologiaa tai ohjelmistoja, 

jotka ovat vientilakien ja -säädösten alaisia. Lain 

rikkominen on kielletty. 
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Tavaramerkit ja luvat 

ONEPLUS ja  ovat OnePlus Technology 

(Shenzhen) Co., Ltd:n tavaramerkkejä tai 

rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet 

pidätetään. AndroidTM on Google Inc:in 

tavaramerkki. LTE on ETSIn tavaramerkki. 

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth 

SIG, Inc:in omistamia rekisteröityjä 

tavaramerkkejä. 

N-merkki on NFC Forum, Inc:in 

tavaramerkki tai rekisteröity 

tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. 

Valmistettu Dolby Laboratoriesin 

luvalla. Dolby, Dolby Atmos ja kaksois-

D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin 

tavaramerkkejä. 

Muut mainitut tavaramerkit ja tuotteiden, 

palveluiden ja yritysten nimet saattavat olla 

omistajiensa omaisuutta. 

Tietosuojakäytäntö 

OnePlus pyrkii jatkuvasti suojaamaan 

henkilötietosi. Jotta ymmärtäisit paremmin, miten 

suojelemme henkilötietojasi, voit lukea 

tietosuojakäytäntömme ohjatusta 

asennustoiminnosta, kun käynnistät puhelimen 

ensimmäisen kerran. Voit myös tutustua 
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tietosuojakäytäntöömme seuraavasti: Asetukset > 

Tietoja puhelimesta > Oikeudelliset tiedot> 

Tietosuojakäytäntö. 

Säädöstenmukaisuustiedot 

Säädöstenmukaisuustiedot löytyvät laitteesta 

asetusvalikon kohdasta Tietoja puhelimesta. 

Varoituksia laitteen käytöstä 

Lue kaikki turvallisuus- ja terveystiedot huolella 

ennen laitteen käyttämistä taataksesi sen turvallisen 

ja asianmukaisen käytön. 

Yleiset turvallisuustiedot 

Näiden ohjeiden laiminlyönti voi johtaa laite-, 

omaisuus- tai henkilövahinkoihin. 

• Älä käynnistä laitetta, jos sen käynnistäminen on 

kiellettyä tai jos sen käynnistämisestä voi 

aiheutua häiriöitä tai vaaratilanne. 

• Älä käytä laitetta huoltoasemilla tai 

polttoaineiden tai kemikaalien lähellä. 

• Älä säilytä tai kuljeta matkapuhelinta tai 

lisävarusteita nestekaasujen tai syttyvien 

kaasujen lähellä. 

• Älä aseta puhelinta magneettikorttien tai muiden 

magneettisten esineiden lähelle, sillä 
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magneettinen säteily saattaa vahingoittaa 

levykkeille, muistikorteille ja luottokorteille 

tallennettuja tietoja. 

• Älä laita akkua, puhelinta tai laturia 

mikroaaltouuniin tai muuhun 

korkeajännitteiseen laitteeseen. Muutoin 

virtapiirit voivat vaurioitua, voi syttyä tulipalo 

tai aiheutua muuta vahinkoa. 

• Älä pura tai avaa, murskaa, taivuta tai vääristä, 

rei’itä tai silppua. 

• Kaikki langattomat laitteet, mukaan lukien 

matkapuhelimet, voivat olla alttiita häiriöille ja 

voivat myös aiheuttaa häiriöitä. Tarkista kaikki 

lait ja säädökset, jotka koskevat erityisesti 

matkapuhelimien käyttöä lentokoneissa, 

sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa. 

• Käytä vain OnePlussan hyväksymiä virallisia 

lisävarusteita ja akkuja. Muut kuin OnePlussan 

hyväksymät lisävarusteet voivat vaurioittaa 

puhelinta tai olla paikallisten radiolaitteita 

koskevien säädösten vastaisia. OnePlus ei ole 

vastuussa sellaisten lisävarusteiden 

aiheuttamista onnettomuuksista tai ongelmista, 

joita OnePlus ei ole hyväksynyt. 

• Laite on suunniteltu vedenkestäväksi tietyissä 

olosuhteissa, mutta OnePlus ei suosittele laitteen 

liiallista upottamista nesteeseen. Nestevaurio 

mitätöi takuun. 
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• Jos yhdistät laitteen muihin laitteisiin, noudata 

tämän oppaan turvallisuusohjeita. Älä yritä 

yhdistää laitetta muihin kuin yhteensopiviin 

tuotteisiin. 

• Älä käytä puhelinta, jos antenni on vioittunut. 

Muutoin se saattaa aiheuttaa loukkaantumisen. 

• Pidä metalliesineet erillään 

puhelinvastaanottimesta. Laite saattaa vetää 

pieniä metalliesineitä puoleensa, mikä saattaa 

aiheuttaa loukkaantumisen tai laitevaurion. 

• Pidä langattoman laitteen ja elektronisen 

implantin (sydämentahdistin, insuliinipumppu, 

neurostimulaattori tms.) välillä vähintään 15 

cm:n etäisyys. 

• Älä kosketa laitteella raskaana olevan naisen 

vatsaa. 

• Älä kosketa laitteella kasvuikäisen alavatsaa. 

• Lasten ja kasvuikäisten on käytettävä puhelinta 

järkevästi. Vältä puhelimen käyttämistä öisin ja 

rajoita puheluiden tiheyttä ja kestoa. 

• Liitä laite ainoastaan virtalähteisiin, joissa on 

vähintään USB 2.0. 

• Voit vähentää säteilylle altistumista käyttämällä 

matkapuhelinta matkapuhelinverkon 

tukiaseman lähellä tai käyttämällä aina 

mahdollisuuksien mukaan lisävarustetta (kuten 

handsfree-laitetta) tai kaiutinta. Laitteen 

käyttäminen alueella, jolla on hyvä signaali (kun 
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signaali-ilmaisin osoittaa täyttä signaalia 

vastaanottopalkissa), voi vähentää vastaanotetun 

säteilyn määrää. Suosi puheluiden sijasta 

datankäyttöä, tekstiviestejä ja MMS-viestejä. 

• Jos laitteesi tukee langatonta laturia ja kun käytät 

sitä langattomana laturina, se on tarkoitettu 

työpöytälaitteeksi, eikä sitä tulee siirtää tässä 

tilassa. Jotta noudattaisit radiotaajuudelle 

altistumista koskevia vaatimuksia käyttäessäsi 

tätä laitetta langattoman latauksen tilassa, pidä 

se vähintään 10 cm:n etäisyydellä kehostasi. 

Akkuturvallisuus 

• Älä yritä korjata, purkaa tai muuttaa akkua. 

Akun vaihtaminen väärän tyyppiseen akkuun 

voi aiheuttaa räjähdyksen. Puhelimessa voi 

käyttää vain OnePlussan hyväksymiä akkuja. 

• Älä aseta akkua lähelle tulta, lämmitintä, suoraa 

auringonvaloa tai muita lämmönlähteitä tai 

käytä sitä sellaisissa paikoissa. Pitkällinen 

altistuminen kuumuudelle voi saada akun 

vuotamaan, räjähtämään tai syttymään tuleen. 

• Älä altista akkua paineelle tai puhkaise sitä 

kovilla esineillä. Akun vaurioituminen voi saada 

akun vuotamaan, ylikuumenemaan tai 

syttymään tuleen. 

• Älä saata akkua oikosulkuun tai päästä 

metallisia tai sähköä johtavia esineitä 

koskettamaan akun napoja. 
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• Älä pudota laitetta tai akkua. Jos puhelin tai akku 

putoaa, erityisesti kovalle pinnalle, ja käyttäjä 

epäilee vauriota, vie se huoltoon tarkistettavaksi. 

• Jos akku käyttäytyy epänormaalisti, kuten 

ylikuumenee, sen väri tai muoto muuttuu tai se 

vuotaa, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota 

yhteyttä asiakastukeen. 

• Kaikilla akuilla on rajallinen käyttöikä, ja niiden 

kapasiteetti alkaa heiketä muutaman sadan 

purkautumisen/latauksen jälkeen. 

• Älä hävitä akkua talousjätteenä. Tutustu 

paikallisiin säädöksiin. 

Latausturvallisuus 

• Laturi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. 

• Älä lataa akkua seuraavissa olosuhteissa: 

suorassa auringonpaisteessa, alle 5 °C:n 

lämpötilassa, kosteassa, pölyisessä tai 

voimakkaasti tärisevässä ympäristössä, lähellä 

televisiota, radiota tai muita sähkölaitteita. 

• Laturi on asennettava lähelle laitetta siten, että 

siihen on helppo päästä käsiksi. 

• Valmistajan ilmoittama laitteen suurin 

latausympäristön lämpötila on 35 °C. 
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• Likaiset pistokkeet voivat heikentää kontaktia 

laturin kanssa, jolloin puhelin ei välttämättä 

lataudu kunnolla. 

• Käytä vain virallista OnePlus-laturia. 

Valtuuttamattomien latureiden käyttö voi olla 

varallista ja saattaa mitätöidä takun. 

• Varmista, että käytät vain oikean jännitteisiä 

pistorasioita. Väärän jännitteen käyttö voi 

vaurioittaa puhelinta ja/tai akkua ja aiheuttaa 

loukkaantumisen. 

• Älä käytä vaarallisia pistokkeita tai pistorasioita. 

• Älä käytä oikosulkulaturia. 

• Älä kytke laitettasi korkeajännitevirtaan, tai 

akku saattaa vioittua. 

• Älä pura tai muuta laturia, sillä se voi aiheuttaa 

loukkaantumisen, sähköiskun tai tulipalon. 

• Älä kosketa laturia, kaapelia tai pistorasiaa 

märin käsin, sillä se voisi aiheuttaa sähköiskun. 

• Älä laita virtajohdon päälle mitään raskasta tai 

yritä muuttaa kaapeleita. 

• Tartu laturiin tukevasti irrottaessasi sitä. 

• Älä vedä virtajohdosta, sillä siitä voi aiheutua 

vaurioita ja sähköisku tai tulipalo. 

• Irrota virtapistoke pistorasiasta ennen laitteen 

puhdistamista. 

• Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun sitä ei 

käytetä. 
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Ajoturvallisuus 

• Älä käytä laitetta; turvallisuuden tulee olla 

etusijalla ajaessasi ajoneuvolla. 

• Noudata asianmukaisia säädöksiä alueella tai 

maassa, jossa ajat. 

• Älä laita puhelinta tai lisävarusteita 

ilmatyynyjen lähelle. 

• Kompassi- ja GPS-tietoja käytetään vain 

sijaintitietojen antamiseen. 

• Jos et halua paljastaa sijaintiasi, älä käytä 

sovelluksia, jotka tallentavat sijaintisi. 

Terveystiedot 

• Älä kuuntele suurella 

äänenvoimakkuudella pitkään, jotta 

et saa kuulovauriota. 

• Näytön tai akun vaurioituminen voi aiheuttaa 

nestevuodon. Jos tätä nestettä joutuu silmiin, 

iholle tai vaatteisiin, huuhtele silmät välittömästi 

(älä hankaa) tai pese iho huolella vedellä ja 

hakeudu lääkäriin. 

• Vilkkuvat valot voivat aiheuttaa huimausta tai 

muita terveysongelmia. Jos tällainen riski 

koskee sinua, keskustele lääkärin kanssa ennen 

tämän laitteen käyttöä. Jos sinulla on päänsärkyä, 

huimausta, kouristuksia, silmä- tai 
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lihaskramppeja, tajuttomuutta tai tahattomia 

ruumiin liikkeitä, lakkaa käyttämästä laitetta 

välittömästi ja hakeudu lääkäriin. Vältä 

käyttämästä laitetta pitkiä aikoja ja pidä se 

riittävän etäällä silmistäsi. 

Laserturvallisuuslausunto 

Jos tämä tuote tukee automaattista 

lasertarkennusominaisuutta. Varmista tämän 

laitteen asianmukainen käyttö lukemalla tämä 

käyttöopas huolella ja säilyttämällä se tulevaa 

käyttöä varten. Jos laite vaatii huoltoa, ota yhteyttä 

valtuutettuun huoltoon. Muiden kuin edellä 

mainittujen hallintalaitteiden, säätöjen tai 

menettelyjen käyttö voi altistaa vaaralliselle 

säteilylle. Jotta et altistu suoralle lasersäteelle, älä 

yritä avata koteloa tai olla suoraan yhteydessä 

laseriin. 

 

Säädöstenmukaisuustarran tiedot 

(jos tuetaan): 

Voit lukea säädöstenmukaisuustarrat seuraavasta 

kohdasta: Asetus > Tietoja puhelimesta > 

Säädöstenmukaisuustarrat 

LUOKAN 1 LASERTUOTE 
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EU-säädösten noudattaminen 

CE-lausunto 

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 

ilmoittaa täten, että älypuhelintyyppinen radiolaite 

noudattaa direktiiviä 2014/53/EU. EU-

säädöstenmukaisuusilmoitus on luettavissa 

kokonaisuudessaan seuraavassa Internet-

osoitteessa: 

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

Ilmoitus: Noudata sen alueen paikallisia säädöksiä, 

missä laitetta tullaan käyttämään. Jotkut tai kaikki 

Euroopan unionin (EU) jäsenmaat saattavat 

rajoittaa tämän laitteen käyttöä. 

Radiotaajuudelle altistumista 

koskevat tiedot (SAR) 

• Euroopan SAR-raja päälle ja vartalolle on 2,0 

W/kg ja raajoille 4,0 W/kg. Tämän laitteen korkein 

SAR-arvo on tämän rajan mukainen. Korkein SAR-

arvo ilmoitetaan Korkein SAR-arvo -kortissa. 

• Tämä laite on testattu tyypillisessä käytössä 

puhelimen takaosan ollessa 5 mm:n päässä kehosta. 

Jotta radiotaajuuden altistumisvaatimukset 

toteutuvat, käytä lisälaitteita, jotka säilyttävät 5 

mm:n välin kehosi ja puhelimen takaosan kanssa. 

Vyöklipsien, koteloiden ja muiden vastaavien 

lisävarusteiden ei saa sisältää metallikomponentteja. 

Sellaiset lisävarusteet, jotka eivät täytä näitä 
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vaatimuksia, eivät välttämättä noudata 

radiotaajuuden altistumisvaatimuksia, ja niitä tulee 

välttää. 

• Metalliosia sisältävät kotelot saattavat muuttaa 

laitteen radiotaajuussuorituskykyä (myös sitä, 

täyttävätkö kotelot enää radiotaajuuksille 

altistumisen raja-arvoille asetetut vaatimukset) 

tavalla, jota ei ole testattu tai sertifioitu, ja tällaisten 

lisävarusteiden käyttöä tulee välttää. 

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. 
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Rajoitukset 5 GHz:n 

taajuusalueella 

Seuraavissa maissa laitetta saa käyttää vain 

sisätiloissa, kun sitä käytetään 5150–5350 MHz:n 

taajuusalueella: 

 

Rajoitus tai vaatimus Isossa-Britanniassa: 

Asianmukaisen isobritannialaisen lain mukaan 

5150–5350 MHz:n taajuusalue on rajoitettu vain 

sisäkäyttöön Isossa-Britanniassa. 

 

Taajuusalueet ja teho 

(a) Taajuusalueet, joilla tämä radiolaite toimii: 

Jotkut taajuusalueet eivät välttämättä ole 

käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. 

Pyydä paikalliselta operaattoriltasi lisätietoja. 

(a) Suurin radiotaajuusteho, joka lähetetään 

radiolaitteen toimintataajuusalueilla: Kaikkien 

taajuusalueiden maksimiteho alittaa aiheeseen 

liittyvän harmonisoidun standardin suurimman 

raja-arvon. Taajuusalueet ja lähetysteho ilmoitetaan 

pika-aloitusoppaassa. 
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Tuotteen asianmukainen 

hävittäminen 

Rastitettu pyörällisen roskakorin 

symboli tuotteessa, akussa, 

kirjallisuudessa tai pakkauksessa 

tarkoittaa, että tuotetta ja sen 

elektronisia lisälaitteita ei tule 

hävittää muun talousjätteen mukana. Kierrätä 

laitteesi turvallisesti käyttämällä 

kierrätysjärjestelmää tai pyytämällä neuvoa 

jälleenmyyjältä, jolta tuote hankittiin. 

RoHS-säädöstenmukaisuus 

Tämä tuote noudattaa direktiiviä 2011/65/EU ja sen 

muutoksia koskien tiettyjen vaarallisten aineiden 

käyttörajoituksia sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. 

ERP-säädöstenmukaisuus 

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 

ilmoittaa täten, että sen tuotteet noudattavat 

energiaan liittyvien tuotteiden direktiiviä (ErP) 

2009/125/EC. 
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Tuotemerkki ONEPLUS 

Valmistajan nimi Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd 

Valmistajan osoite 
Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 

Guangdong Province, 516005, P. R. China 

Mallin tunnus WC065A31JH, WC065A41JH 

Tulojännite 100-240V 

Vaihtovirran tulotaajuus 50/60 Hz 

Lähtöjännite 

5,0 V DC / 10,0 V DC 

PDO: 5,0 V DC / 9,0 V DC / 12,0 V DC / 15,0 V DC / 20,0 V DC 

PPS: 3,3-16,0 V DC 

Lähtövirta 

3,0 A/6,5 A 

PDO: 3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 2,25 A 

PPS: 3,0 A 

Lähtöteho 

15,0 W / 65,0 W 

PDO: 15,0 W / 27,0 W / 36,0 W / 45,0 W / 45,0 W 

PPS: 9,9-45,0 W 

Keskimääräinen aktiivinen 

hyötysuhde 
84,88 % 

Hyötysuhde pienellä 

kuormituksella (10%) 
/ 

Kuormaton virrankulutus 0,054 W 
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FCC-säädösten noudattaminen 

FCC-lausunto 

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. 

Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: 

(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. 

(2) Tämän laitteen tulee sietää häiriöitä, mukaan 

lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua 

toimintaa. 

HUOMAA: Valmistaja ei ole vastuussa mistään 

tämän laitteen luvattomien muutosten tai 

muunnosten aiheuttamista radio- tai 

televisiohäiriöistä. Tällaiset muutokset ja 

muunnokset saattavat mitätöidä käyttäjän luvan 

käyttää laitetta. 

HUOMAA: Tämä laite on testattu, ja sen on 

todettu noudattavan B-luokan digitaalilaitteen 

rajoituksia FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. 

Nämä rajoitukset on tarkoitettu tarjoamaan 

kohtuullinen suojaus haitallisia häiriöitä vastaan 

asuinrakennuksessa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja 

saattaa lähettää radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei 

asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa 

aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. 

Ei kuitenkaan voida taata, että häiriöitä ei tapahtuisi 

tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa 

haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanotolle, 

mikä voidaan tarkistaa kytkemällä laite pois päältä 
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ja taas päälle, käyttäjää kehotetaan korjaamaan 

häiriöt joillain seuraavista toimenpiteistä: 

- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä se. 

- Siirrä laite kauemmas vastaanottimesta. 

- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin 

vastaanotin. 

- Pyydä jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-

/televisioasentajalta apua. 

FCC-varoitus 

• Kaikki muutokset ja muunnokset, joita 

säädöstenmukaisuudesta vastuussa oleva 

osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, 

saattavat mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää 

laitetta. 

• Tämän lähettimen antenneja ei saa sijoittaa 

samaan paikkaan tai käyttää yhdessä minkään 

muun antennin tai lähettimen kanssa. 

• Maanumeron valinta koskee vain muita kuin 

yhdysvaltalaisia malleja, eikä se ole 

käytettävissä kaikissa yhdysvaltalaisissa 

malleissa. FCC-säädöksen mukaan kaikki 

Yhdysvalloissa markkinoidut Wi-Fi-tuotteet on 

sidottava yksinomaan yhdysvaltalaisiin 

käyttökanaviin. 
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Radiotaajuudelle altistumista 

koskevat tiedot (SAR) 

• Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu siten, 

että se ei ylitä radiotaajuiselle (RF) energialle 

Yhdysvaltain hallituksen Federal 

Communications Commissionin asettamia 

päästörajoituksia. 

• FCC:n säätämä SAR-raja on 1,6 W/kg. Tämän 

laitetyypin korkein SAR-arvo on tämän rajan 

mukainen. Korkein FCC:lle ilmoitettu SAR-

arvo ilmoitetaan ”Korkein SAR-arvo” -kortissa. 

• SAR testataan laitteen ollessa tavallisessa, 

FCC:n hyväksymässä käyttöasennossa ja 

lähettäessä suurimmalla sertifioidulla 

tehotasolla kaikilla testattavilla taajuusalueilla. 

• Vaikka SAR määritetään korkeimmalla 

sertifioidulla tehotasolla, laitteen todellinen 

käytönaikainen SAR-taso saattaa olla selvästi 

maksimiarvoa pienempi. Tämä johtuu siitä, että 

laite on suunniteltu toimimaan eri tehotasoilla 

siten, että se käyttää vain niin suurta tehoa kuin 

vaaditaan yhteyden saamiseksi verkkoon. 

Yleissääntönä, mitä lähempänä olet langattoman 

tukiaseman antennia, sitä pienempi lähtöteho. 

• Vaikka eri laitteiden ja asentojen SAR-tasojen 

välillä saattaa olla eroja, kaikki noudattavat 

hallituksen vaatimuksia. 
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• Tämä laite on myös testattu, ja sen on todettu 

täyttävän FCC:n radiotaajuuksien 

altistumisohjeistuksen, kun käytetään lisälaitetta, 

joka ei sisällä metallia, ja kun puhelin on 

vähintään 15 mm:n päässä kehosta. Muiden 

lisälaitteiden käyttö ei välttämättä takaa FCC:n 

radiotaajuuden altistumisohjeistuksen 

noudattamista. Aseta puhelin vähintään 15 

mm:n päähän kehostasi, kun laite on päällä. 

• Valitse vyöklipsit, kotelot ja vastaavat keholla 

pidettävät lisävarusteet, jotka eivät sisällä 

metallikomponentteja, jotta keholla käytetyn 

toiminnan minimietäisyys toteutuu. Metalliosia 

sisältävät kotelot saattavat muuttaa laitteen 

radiotaajuussuorituskykyä (myös sitä, 

täyttävätkö kotelot enää radiotaajuuksille 

altistumisen raja-arvoille asetetut vaatimukset) 

tavalla, jota ei ole testattu tai sertifioitu, ja 

tällaisten lisävarusteiden käyttöä tulee välttää. 

Matkapuhelinten kuulolaitteiden 

yhteensopivuussäädösten 

noudattaminen 

• Puhelimesi noudattaa FCC:n kuulolaitteiden 

yhteensopivuussäädöksiä. 

• FCC on ottanut kuulolaitteiden 

yhteensopivuussäännöt käyttöön langattomille 

puhelimille. Nämä säännöt edellyttävät, että 

tietty puhelin on testattava ja luokiteltava 
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American National Standard Instituten (ANSI) 

kuulolaitteen yhteensopivuusstandardien 

C63.19-2011 mukaisesti. 

• Kuulolaitteen yhteensopivuuden ANSI-

standardi sisältää kaksi luokitustyyppiä. 

• M-luokitukset: Luokitus vähäisemmille 

radiotaajuushäiriöille mahdollistaakseen 

akustisen kytkennän kuulolaitteisiin. 

• T-luokitukset: Luokitus induktiiviselle 

kytkennälle kuulolaitteisiin 

induktiosilmukkatilassa. 

• Kaikkia puhelimia ei ole luokiteltu. Puhelinta 

pidetään FCC-sääntöjen mukaan 

yhteensopivana kuulolaitteen kanssa, jos sillä on 

akustisen kytkennän M3- tai M4-luokitus ja 

induktiivisen kytkennän T3- tai T4-luokitus. 

Nämä luokitukset annetaan asteikolla yhdestä 

neljään, missä neljä tarjoaa parhaan 

yhteensopivuuden. Puhelimesi täyttää M3/T3-

tason luokituksen. 

• Kuulolaitteen yhteensopivuusluokitus ei 

kuitenkaan takaa, että kuulolaitteesi ei koe 

häiriöitä. Tulokset vaihtelevat riippuen 

kuulolaitteen immuniteettitasosta ja 

kuulonaleneman vakavuudesta. Jos 

kuulolaitteesi on altis häiriöille, et välttämättä 

pysty käyttämään luokiteltua puhelinta 

onnistuneesti. Puhelimen testaaminen 
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kuulolaitteen kanssa on paras tapa arvioida, 

sopiiko se omiin tarpeisiisi. 

• Tämä puhelin on testattu ja luokiteltu käytössä 

kuulolaitteiden kanssa joillain sen käyttämillä 

langattomilla teknologioilla. Tässä puhelimessa 

saatetaan kuitenkin käyttää joitain uudempia 

langattomia teknologioita, joita ei ole vielä 

testattu kuulolaitekäytössä. On tärkeää kokeilla 

tämän puhelimen eri ominaisuuksia huolella ja 

eri paikoissa käyttäen kuulolaitetta tai 

sisäkorvaistutetta sen määrittämiseksi, kuuluuko 

mitään häiriöääniä. Pyydä palveluntarjoajalta tai 

tämän puhelimen valmistajalta tietoja 

kuulolaiteyhteensopivuudesta. Jos sinulla on 

kysyttävää palautus- tai vaihtokäytännöistä, 

kysy asiasta palveluntarjoajalta tai puhelimen 

jälleenmyyjältä. 

• Myös kuulolaitteet on saatettu luokitella. 

Kuulolaitteen valmistaja tai korvalääkäri voi 

auttaa selvittämään tämän luokituksen. 

Lisätietoja FCC:n 

kuulolaiteyhteensopivuudesta on osoitteessa 

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

 

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

säädöstenmukaisuus 

IC-lausunto 

Tämä laite noudattaa Industry Canadan 

lisenssivapaita RSS:iä. Näiden kahden ehdon tulee 

toteutua käytössä: 

(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä. 

(2) Tämän laitteen tulee sietää häiriöitä, mukaan 

lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-

toivottua toimintaa. 

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. 

Tämä laite noudattaa kanadalaisia ICES-003 

luokan B spesifikaatioita. 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. 
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Tämä laite noudattaa IC RSS-102 -

säteilyaltistusrajoja, jotka on esitetty 

kontrolloimattomalle ympäristölle. 

Cet équipement est conforme aux limites 

d'exposition aux radiations IC RSS-102 établies 

pour un environnement non contrôlé. 

Rajoitukset 5 GHz:n 

taajuusalueella 

Laite saattaa lopettaa lähetyksen automaattisesti, 

jos lähetettävät tiedot puuttuvat tai laitteessa 

ilmenee toimintahäiriö. Huomaa, että tämän 

tarkoitus ei ole estää ohjaus- tai signaalitietojen 

lähettämistä tai toistuvien koodien käyttöä 

teknologian niitä vaatiessa. Laite on tarkoitettu 

käytettäväksi 5150-5250 MHz:n taajuusalueella 

vain sisätiloissa haitallisten häiriöiden 

vähentämiseksi saman kaistan 

mobiilisatelliittijärjestelmille. 

-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. 
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Radiotaajuudelle altistumista 

koskevat tiedot (SAR) 

ISED:n säätämä SAR-raja on 1,6 W/kg. Tämän 

laitetyypin korkein SAR-arvo on tämän rajan 

mukainen. Korkein IC:lle ilmoitettu SAR-arvo 

ilmoitetaan ”Korkein SAR-arvo” -kortissa. 

Tämä laite on myös testattu, ja sen on todettu 

täyttävän ISED:n radiotaajuuksien 

altistumisohjeistuksen, kun käytetään lisälaitetta, 

joka ei sisällä metallia, ja kun puhelin on vähintään 

15 mm:n päässä kehosta. 

Muiden lisälaitteiden käyttö ei välttämättä takaa 

ISED:n radiotaajuuden altistumisohjeistuksen 

noudattamista. Aseta puhelin vähintään 15 mm:n 

päähän kehostasi, kun laite on päällä. 

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 
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non contrôlé. Cet équipement doit être installé et 

utilisé avec un minimum de 15mm de distance entre 

la source de rayonne 

Intian säädösten noudattaminen 

Kierrätysaloite (INTIA) 

OnePlus/Mobitech ymmärtää, että vastuumme ei 

pääty, kun myymme tuotteen sinulle. 

OnePlus/Mobitech on työskennellyt 

elektroniikkajätteen turvallisen hävittämisen 

aueella. Mobiillaitteet, tabletit ja muut 

elektroniikkatuotteet valmistetaan vaarallisista 

osasista. Ympäristö-, metsä- ja 

ilmastonmuutosministeriön, Intian hallituksen, 

vuoden 2016 elektroniikkajätesäännön ja vuonna 

2018 muokatun elektroniikkajätesäännön 

mukaisesti. 

OnePlus/Mobitech pyrkii jakamaan vastuun ja 

toivoo asiakkaitten tekevän yhteistyötä tuotteiden 

ympäristövaikutusten vähentämisessä. 

OnePlus/Mobitech noudattaa soveltuvia 

elektroniikkajätehuoltoa koskevia lakeja. 

Vaatimustenmukaisuusilmoitus: 

OnePlus/Mobitech India Private Limited 

(”OnePlus/Mobitech”) ilmoittaa täten, että 

OnePlus/Mobitech on sitoutunut noudattamaan 

laajennettua tuottajan vastuun valtuutusta nro B-

29016/(824)/EPR18/WM-III ja sen oikaisua 
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18.7.2018, jonka on julkaissut Central Pollution 

Control Board. 

Lisätietoja turvallisesta hävittämisestä ja 

kierrätyksestä saa kirjautumalla 

osoitteeseen 

https://www.oneplus.in/legal/e-waste-

management tai kirjoittamalla sähköpostin 

osoitteeseen onepluscare@oneplus.com tai 

soittamalla maksuttomaan numeroon 1800-102-

8411 

Radiotaajuudelle altistumista koskevat tiedot (SAR) 

• SAR-raja on 1,6 W/kg. 

• Aseta puhelin vähintään 15 mm:n päähän 

kehostasi, kun laite on päällä. 

Kielet ja syöttötapa 

Voit valita kielen seuraavasti: 

Asetukset > Järjestelmä > Kielet ja syöttötapa > 

Kielet > Valitse haluamasi kieli. 

Matkapuhelin tukee kaikkia alla lueteltuja Intian 

virallisia kieliä IS 16333 (osa 3):2017 -standardin 

mukaisessa luettavuustestissä 

ASSAMI, BANGLA, BODO, DOGRI, 

GUJARATI, HINDI, KANNADA, 

KAŠMIRI, KONKANI, MAITHILI, 

MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI), 

MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI, 

NEPALI, ODIA (ORJIA), PANDŽABI 
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(PUNJABI), SANTALI (OI CHIKI), SANTALI 

(DEVANAGRI), SANSKRIT, 

SINDHI (DEVANAGARI), TAMILI, TELUGU, 

URDU, ENGLANTI 

Tämä matkapuhelin tukee syöttöä alla mainituilla 

Intian virallisilla kielillä IS 16333 (osa 3):2017 -

standardin mukaisesti 

HINDI, MARATHI, ENGLANTI 

Huolto ja ylläpito 

Seuraavat ehdotukset auttavat ylläpitämään 

laitettasi ja pidentämään sen käyttöikää. 

• Vain pätevät ja valtuutetut henkilöt saavat 

korjata tätä tuotetta. 

• Sellaisten ominaisuuksien kuin Bluetooth ja Wi-

Fi kytkeminen pois päältä, kun niitä ei käytetä, 

ja näytön himmentäminen voivat säästää 

energiaa ja pidentää akun käyttöikää. 

• Puhdista puhelin ja laturi pehmeällä, puhtaalla ja 

kuivalla liinalla. Jos näyttöön pääsee nestettä tai 

likaa, puhdista se heti. Älä puhdista laitetta 

alkoholilla tai ärsyttävillä kemikaaleilla. 

• Näytön koskettaminen terävällä esineellä voi 

naarmuttaa näyttöä. 

• Älä kosketa puhelimen liitäntäporttia, sillä 

staattinen sähkö saattaa vahingoittaa laitteen 

komponentteja. 
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• Ihanteellinen käyttölämpötila on 0 – 35 °C, 

ihanteellinen säilytyslämpötila -20 – +45 °C. 

• Käytä puhelinta vain 35–85 % kosteudessa. 

• Älä aseta puhelinta epätasaiselle tai epävakaalle 

pinnalle. 

• Älä iske, ravista tai pudota puhelinta, jotta se ei 

vahingoitu tai aiheuta loukkaantumista. 

• Laturi ei ole vesitiivis. Älä käytä näitä laitteita 

kylpyhuoneessa tai kuumassa, kosteassa tai 

pölyisessä paikassa; vältä sadetta. 

• Älä poista SIM-korttia, kun puhelin lähettää tai 

tallentaa tietoja. 

• Pidä puhelin poissa lasten ulottuvilta estääksesi 

loukkaantumiset ja omaisuusvauriot. 

OnePlus-laitteen takuutiedot 

Sivustolta oneplus.com tai valtuutetulta 

jälleenmyyjältä hankituilla OnePlus-laitteilla on 

rajoitettu takuu. Tämän takuun kesto riippuu 

alkuperäisestä ostomaasta tai -alueesta, ja sitä voi 

käyttää vain alkuperäisessä maassa tai 

alkuperäisellä alueella. Ellei toisin mainita, tämä 

takuu kattaa tuotteen alkuperäiset toimitetut 

laitteistokomponentit eikä kata kokonaan tai 

osittain ohjelmistoa, kulutustuotteita tai 

lisävarusteita, vaikka ne olisi pakattu tai myytäisiin 

yhdessä tuotteen kanssa. Rajoitettu takuu kattaa 
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ainoastaan tuoteviat, jotka johtuvat valmistuksesta 

tai valmistusmateriaaleista. Lisätietoja saa 

OnePlusin asiakastuesta osoitteessa 

oneplus.com/support. 

Rajoitettu takuu ei kata seuraavia 

1. Onnettomuuksien, laiminlyönnin, väärinkäytön 

tai epätavallisenkäytön aiheuttamat viat ja 

vauriot; epätavalliset olosuhteet tai virheellinen 

säilytys; altistuminen nesteelle, kosteudelle, 

hiekalle tai lialle; epätavallinen fyysinen, 

sähköinen tai sähkömekaaninen rasitus. 

2. Naarmut, lommot ja kosmeettiset vauriot, paitsi 

jos OnePlus on aiheuttanut ne. 

3. Viat ja vauriot, jotka aiheutuvat liiallisesta 

voimasta tai metalliesineiden käytöstä 

kosketusnäytössä. 

4. Laitteet, joiden sarjanumero tai IMEI-numero 

on poistettu, turmeltu, vahingoitettu, muutettu 

tai tehty lukukelvottomaksi. 

5. Tavallinen kuluminen. 

6. Viat ja vauriot, jotka johtuvat tuotteen käytöstä 

sellaisten lisävarusteiden, tuotteiden tai 

lisä/oheislaitteiden kanssa tai yhteydessä, joita 

OnePlus ei ole toimittanut tai hyväksynyt. 

7. Kaikki fyysisten ominaisuuksien vauriot ja 

vahingot, jotka johtuvat virheellisestä 

testauksesta, käytöstä, ylläpidosta, 
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asennuksesta, huollosta tai säädöstä, joka ei ole 

peräisin OnePlusilta tai sen hyväksymä. 

8. Viat ja vauriot, jotka johtuvat ulkoisista syistä, 

kuten törmäämisestä esineeseen, tulesta, 

tulvasta, liasta, myrskystä, salamasta, 

maanjäristyksestä, altistumisesta säälle, 

varkaudesta, palaneesta sulakkeesta tai minkä 

tahansa sähkölänteen virheellisestä käytöstä. 

9. Viat ja vauriot, jotka johtuvat mobiilisignaalin 

vastaanottamisesta tai lähettämisestä tai 

tuotteeseen tulleista viruksista tai kolmannen 

osapuolen ohjelmisto-ongelmista. 

10. Ilmainen vaihto ja korjaus takuun puitteissa on 

voimassa vain ostomaassa tai -alueella. Pyydä 

lisätietoja OnePlusin asiakastuesta. 

Palautuskäytäntö (vain Eurooppa) 

OnePlus-puhelimet ja -lisävarusteet on valmistettu 

korkeimpien standardien mukaisesti, ja niille 

suoritetaan vaativia testejä. Jos et ole mistä tahansa 

syystä tyytyväinen OnePlus-tuotteeseesi, voit 

pyytää sen palauttamista 15 kalenteripäivän sisällä 

toimituksesta. Kun hyväksymme palautuspyyntösi 

ja saamme tuotteen, suoritamme standardin 

tarkistuksen. Jos tuote läpäisee tarkistuksen, saat 

täyden hyvityksen. Hyvitys ei kata 
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palautusprosessista aiheutuvia toimitus- ja 

käsittelykuluja. 

15 päivän jälkeen toimitettuja palautuspyyntöjä ei 

hyväksytä. Voimme myös päättää olla 

hyväksymättä palautuksia seuraavissa tapauksissa: 

1. Viat tai vauriot, jotka ovat syntyneet hankinnan 

jälkeen väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, 

fyysisestä vauriosta, peukaloinnista, 

virheellisestä säädöstä, normaalista kulumisesta 

tai virheellisestä asennuksesta. 

2. Kun palautuksen ainut syy on hintavaihtelu. 

3. Mukautetut asiakasyhteyshenkilöt 

isobritannialaisille kuluttajille. Ison-Britannian 

vuoden 2015 kuluttajansuojalain mukaan kaikki 

tuotteet, jotka eivät (1) laadultaan tyydyttäviä, (2) 

sopivia niille ilmoitettuun tarkoitukseen tai (3) 

noudata kuvausta, voidaan palauttaa 

veloituksetta 30 päivän sisällä toimituksesta. 

Lähetä tukipyyntö, jossa kuvailet laiteongelman. 

Jotta voit saada hyvityksen, sinun on otettava 

meihin yhteyttä 30 päivän sisällä ja kuvailtava 

yksityiskohtaisesti, millä tavalla tuotteet olivat 

viallisia, vaurioituneita tai olennaisesti erilaisia. 

Voimme päättää olla hyväksymättä palautuksia 

mistä tahansa yllä mainitusta syystä. 

Tarkistamme aina tuotteen ja vian. Jotta vaihto 

tai hyvitys voidaan hyväksyä, laitteen on oltava 

uuden veroisessa kunnossa ja sisällettävä 

pakkauksen koko alkuperäinen sisältö. 

Varaamme oikeuden kieltäytyä hyvityksen tai 
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vaihdon, jos palautetun tuotteen todetaan olevan 

vahingoittunut. 

Tämä käytäntö koskee vain tuotteita, jotka on 

hankittu OnePlusin viralliselta sivustolta 

www.oneplus.com tai eksklusiivisesta OnePlus-

myymälästä. Jos laitetta ei ole hankittu OnePlusin 

viralliselta sivustolta tai eksklusiivisesta OnePlus-

myymälästä, voit viitata myyjän 

palautuskäytäntöön. 

 

 

 

 

 

Pyydä palautusta ottamalla yhteyttä OnePlusin 

asiakastukeen osoitteessa oneplus.com/support. 

 

 

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 

 

 

DE 

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

 

 

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 

FR 

ES 

IT 

PT 

http://www.oneplus.com/fr/support
https://www.oneplus.com/fr/support/manuals
http://www.oneplus.com/es/support
https://www.oneplus.com/es/support/manuals
http://www.oneplus.com/it/support
https://www.oneplus.com/it/support/manuals
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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: 

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: 

SE 

IN 

NL 

http://www.oneplus.com/pt/support
https://www.oneplus.com/pt/support/manuals
http://www.oneplus.com/se/support
https://www.oneplus.com/se/support/manuals
http://www.oneplus.in/support
https://www.oneplus.in/support/manuals
http://www.oneplus.com/nl/support
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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 

 

 

OnePlus klienditugi 

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

Lae alla käsiraamat: 

www.oneplus.com/ee/support/manuals 

 

 

FI 

DK 

EE 

http://www.oneplus.com/nl/manual
http://www.oneplus.com/fi/support
http://www.oneplus.comfi/support/manuals
http://www.oneplus.com/dk/support
https://www.oneplus.com/dk/support/manuals
http://www.oneplus.com/ee/support
http://www.oneplus.com/ee/support/manuals
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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 
LT 

RO 

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

