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Uživatelská příručka OnePlus 7T Pro
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Z důvodu aktualizací softwaru vaše zkušenosti se softwarovým rozhraním (včetně, ale bez omezení na)

softwarové funkce, uživatelská rozhraní a zkušenosti s interakcí) se mohou lišit od

rozhraní uvedené v této příručce. Softwarové rozhraní se může změnit.
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Další informace o vašem zařízení a

začít používat.
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Čelní pohled
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Zpětný pohled
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Nastavení zařízení Stiskněte a podržte tlačítko napájení na několik
vteřin pro spuštění telefonu. Pokud váš telefon



Vložte SIM kartu

1. Vložte vyhazovač zásobníku SIM do malého otvoru
na držáku SIM karty. Stiskněte vyhazovač
pevně do otvoru pro zasunutí zásobníku SIM karty
ven.

2. Pomalu vytáhněte zásobník SIM karty ze zásobníku
slot.

3. Vložte SIM kartu do přihrádky na SIM kartu.

4. Zasuňte zásobník SIM karty zpět do zařízení.

* Použijte prosím originální karty Nano-SIM. Ne-
originální karty mohou způsobit poškození.

Zavedení systému OnePlus 7T Pro

nezapne se, možná budete muset nabít.

Průvodce nastavením

Při prvním spuštění telefonu (nebo později)
továrního nastavení), Průvodce nastavením vám umožní
přizpůsobit všechny funkce, včetně jazyka,
softwarová tlačítka, gesta, odemykání otisků prstů,
a další funkce. Pokud je chcete změnit
později to můžete provést po nastavení telefonu
v aplikaci Nastavení.

Baterie a nabíjení

Budete-li chtít, budete muset telefon nabíjet
nejprve si to, nebo pokud jste ji dlouho nepoužívali
čas.
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Bezpečná informace:

1. Pro zajištění vaší bezpečnosti a zabránění poškození
zařízení, používejte pouze oficiální nabíječku a
USB kabel.

4. Po nabití odpojte kabel USB od
telefon a odpojte adaptér od
zásuvka.

Ušetřete energii a prodloužte životnost baterie



2. OnePlus 7T Pro podporuje USB Type-C
kabel.

3. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku
aby nedošlo k plýtvání elektřinou.

4. Na telefon nic nedávejte
se nabíjí.

Nabijte baterii

1. Připojte kabel USB k adaptéru;

2. Připojte kabel USB k portu USB telefonu.

3. Připojte adaptér do elektrické zásuvky.

Snižte spotřebu energie provedením
Následující:

1. Vypněte obrazovku, když zařízení není v
použití.

2. Zapněte režim úspory baterie, když
Baterie je vybitá.

3. Pokud nejste, deaktivujte Bluetooth a Wi-Fi
pomocí nich.

4. Ztlumit jas obrazovky a zkrátit dobu spánku
v Nastavení.

5. Odinstalujte aplikace, které nepoužíváte.
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Warp Charge 30T

Pokud používáte nabíječku OnePlus a USB
kabel pro nabíjení, můžete nabíjet telefon
bezpečně (5V / 6A) a rychle.

Pokud je teplota nižší než 12 ℃ nebo
vyšší než 45 ℃, telefon se rychle zastaví

● Stisknutím tlačítka napájení zapnete / vypnete
obrazovka.

● Rychlým dvojitým stisknutím tlačítka napájení
zapněte fotoaparát, když je obrazovka uzamčena.

Tlačítko hlasitosti



nabíjení pro ochranu baterie.

Fyzická tlačítka

Tlačítko napájení

Tlačítko napájení je umístěno na pravé straně
telefon.

● Stisknutím a přidržením tlačítka napájení zapnete
zapnutí / vypnutí / restartování zařízení.

Tlačítko hlasitosti se nachází na levé straně
telefon.

● Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko
tlačítko hlasitosti pro nastavení hlasitosti média.

● Během hovoru na stiskněte tlačítko hlasitosti
upravit hlasitost hovoru.

● Stisknutím tlačítka hlasitosti vypnete zvuk
vyzváněcí tón při příchozím hovoru.

Posuvník upozornění
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Posuvník upozornění je na pravé straně telefonu.

Můžete nastavit stav vyzvánění systému
( Tichý, vibrační, vyzvánění) přepnutím výstrahy
jezdec.

● Tichý: Hovory a oznámení budou umlčeny
bez vibrací, s výjimkou poplachů.

● Vibrace: Hovory a oznámení budou
umlčel, s výjimkou alarmů.

● Vyzvánění: Hovory, alarmy a oznámení budou

● Stiskněte a podržte tlačítko „napájení“ a
Tlačítko „snížení hlasitosti“ současně na
udělej screenshot.

● Stiskněte a podržte tlačítko „napájení“ a
Tlačítko „snížení hlasitosti“ současně na
přístup k režimu obnovení, když je zařízení
vypnuto.

● Dlouze stiskněte tlačítko „napájení“ a „hlasitost“
nahoru “po dobu 10 sekund k vypnutí napájení.



fungují normálně.

* Pokud je telefon v režimu Nerušit , zobrazí se
vyzváněcí tón a vibrace budou vypnuty.

Klávesové zkratky

Můžete provádět rychlé akce pomocí
klávesové zkratky.

Přeneste data do OnePlus 7T Pro

OnePlus Switch dokáže rychle migrovat všechna vaše data
včetně kontaktů, zpráv a fotografií, jako
stejně jako některá data aplikací uložená na vašem starém
Zařízení Android® (starší zařízení OnePlus nebo jiné)
zařízení s Androidem 5.0 a vyšším) k vašemu novému
Zařízení OnePlus.
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1. Otevřete aplikaci OnePlus Switch. Vyberte, že jsem
nový telefon a poté vyberte starý telefon
typ.

2. Postupujte podle pokynů na obrazovce nového telefonu.
Stáhněte a nainstalujte OnePlus Switch do vašeho
starý telefon.

3. V novém telefonu klepněte na Pokračovat.

4. Otevřete OnePlus Switch ve starém telefonu,
vyberte, že jsem starý telefon , a naskenujte QR
kód na vašem novém telefonu spojit dva
telefony.



5. Po připojení obou telefonů vybertedata, která chcete migrovat ze svých starých
telefon. Klepnutím spusťte. Pak počkejte, až
převod je dokončen.
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Naučte se používat zařízení OnePlus.
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Základní gesta

Naučte se používat základní gesta, například klepnout, přetáhnout,
přejeďte prstem a přibližujte, abyste ovládali svůj telefon a
aplikace.

1. Klepnutím otevřete aplikaci nebo ji vyberte

2. Při prohlížení webové stránky nebo seznamu přejeďte prstem nahoru nebo
dolů přejděte.

3. Přepnutím prstu doleva nebo doprava přepnete
na kartách, změňte stránky nebo obsah snímku na internetu
počasí / kalendář / galerie / seznam aplikací.

4. Přiblížení dvěma prsty pro obrázky a webové stránky.

5. Stisknutím a podržením obrazovky vyvoláte
vyskakovací okno pro pokročilá nastavení nebo do
zadejte stav úprav.

Nainstalujte a odinstalujte aplikace

Nainstalujte aplikace z Obchodu Play
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Je vhodné stahovat a instalovat aplikace z
Obchod Play, který je k dispozici na vašem zařízení.

Otevřete Obchod Play a vyhledejte aplikace pomocí klávesy
slova nebo na obrazovce.

● Klepnutím na ikonu aplikace zobrazíte podrobnosti o aplikaci.

● Klepnutím na Instalovat stáhněte a nainstalujte aplikace.

* Je vhodné stahovat aplikace přes Wi-Fi
síť.

Odinstalovat aplikace

Odinstalovat aplikace následujícím způsobem:

● Na domovské obrazovce nebo v zásuvce aplikace stiskněte a
podržte ikonu aplikace a vyberte odinstalovat .

● Přejděte do Obchodu Play > Moje aplikace a hry >
INSTALOVANÉ, kliknutím zadejte podrobnosti o aplikaci,

vyberte odinstalovat.

● Přejděte na Nastavení > Aplikace a oznámení a
vyberte aplikaci. Poté přejděte na Informace o aplikaci a
vyberte odinstalovat .

* Některé předinstalované aplikace nemohou být
odinstalovat

Používejte aplikace

Naučte se otevírat aplikace, přepínat mezi aplikacemi,
zavřete aplikace a zobrazte informace o aplikaci.

Zásuvka aplikace

Přejetím prstem po domovské obrazovce zobrazíte všechny své
aplikace v zásuvce aplikace.

Otevřete aplikace
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Otevřete aplikaci pomocí ikony aplikace na domovské stránce
na obrazovce nebo v zásuvce aplikace.

Zobrazit informace o aplikaci

Dlouho stiskněte ikonu aplikace a v ní vyberte informace o aplikaci
rozbalovací okno pro zobrazení informací o aplikaci a nastavení
možnosti.

Přepínání aplikací

Na navigační liště klepněte na tlačítko Nedávno
přepínat mezi aplikacemi. Při navigaci gesta
je povoleno, přejeďte dolním nebo dolním prstem doleva
nebo přejeďte prstem nahoru od spodního okraje
obrazovku a poté ji hodit doleva nebo doprava
přepínat mezi nedávnými aplikacemi.

Zavřít aplikace

Klepněte na tlačítko Nedávno a zavřete aplikace přejetím prstem
na kartě aplikace. Při navigaci gesta
je povoleno, přejeďte prstem nahoru od spodního okraje
na obrazovce a pozastavit a zavřít aplikace přejetím prstem
na kartě aplikace.

Vymazat úkoly na pozadí

Klepnutím na tlačítko Nedávno vstoupíte do seznamu posledních aplikací.

Vymazání klepnutím na ⓧ v dolní části obrazovky

úkoly na pozadí. Když jsou navigační gesta
povoleno, můžete přejet prstem zdola nahoru

okraje obrazovky a pauza, potom klepněte na ⓧ

spodní část obrazovky pro vymazání úkolů na pozadí.

* Připnuté aplikace nebudou uzavřeny.
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domovská obrazovka pro vytvoření složky.



Zamknout aplikace na pozadí

V seznamu posledních aplikací klepněte na ikonu nabídky v
pravý horní roh karty aplikace. Vyberte možnost Zamknout
pro zastavení aplikace nebo uzavření.

Domovská obrazovka

Naučte se nastavovat tapety , widgety a domov
nastavení přizpůsobit telefon.

Ikony aplikací a složky

● Otevřete zásuvku aplikace posunutím nahoru na
Domovská obrazovka.

● V zásuvce stiskněte a přetáhněte ikonu aplikace do
přidejte jej na domovskou obrazovku.

● Přetáhněte ikonu aplikace do jiné aplikace na internetu

Tapety

Dlouze stiskněte prázdné místo na domovské obrazovce
a vyberte WALLPAPERS pro nastavení vašeho domova
tapety obrazovky a tapety obrazovky zámku.

Widgety

● Přidat widgety : Dlouho stiskněte prázdné místo
na domovskou obrazovku a vyberte WIDGETS . Pak
stiskněte widget a přetáhněte jej na domovskou obrazovku.

● Odebrat widgety : Stiskněte a přetáhněte widget na
na domovskou obrazovku k odebrání štítku.

Nastavení domů

Dlouze stiskněte prázdné místo na domovské obrazovce
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a vyberte HOME SETTINGS .

Přidat ikonu na plochu: Pokud je povolena, bude
po domovské obrazovce se zobrazí ikona

Rozložení domovské obrazovky: Upravte počet
stolní sítě a velikosti ikon.



instalace nové aplikace.

Přejetím dolů: Přejetím dolů z domu
obrazovka pro přístup k rychlému nastavení.

Dvojitým klepnutím zamknete: Dvojitým klepnutím na prázdnou oblast
domovskou obrazovku pro vypnutí obrazovky a uzamčení
zařízení.

Zásuvka: Můžete si vybrat, zda chcete zobrazit všechny aplikace nebo
povolit vyhledávání aplikací při vstupu do zásuvky.

Tečky oznámení: Pokud je tato možnost povolena, ikona aplikace
zobrazí tečky označující nové zprávy.

Sada ikon: Nastavení stylů ikon pro přednastavené aplikace a
některé aplikace třetích stran

Panel oznámení
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Když nové systémové oznámení nebo aplikace

po přijetí oznámení se zobrazí stavový řádek

odpovídající ikona. Vytáhněte dolů

oznamovací panel přejetím prstem shora dolů

stránky aplikace nebo kdekoli na internetu

kategorii stisknutím oznámení a

zvolte „ Jiné “.

Rychlé nastavení

● Klepnutím na ikonu rychlého nastavení zapnete / vypnete



Domovská obrazovka.

● Oznámení můžete vymazat přejetím prstem doprava

(Některá oznámení musí být vymazána

ukončení související aplikace).

● Dlouhým stisknutím oznámení zadejte

nastavení oznámení pro tuto aplikaci.

● Existují dvě kategorie: „Důležité“ a

„Jiné“, můžete si vybrat pohyb méně důležitým

oznámení „ Ostatní oznámení “

specifické funkce rychle.

● Stiskněte a přidržte ikonu v rychlém nastavení
menu otevřete odpovídající nastavení
rozhraní.

● Přejetím prstem dolů zobrazíte další tlačítka a
nastavení jasu.
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Ikony stavu

Stavové ikony se zobrazují na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce
Níže jsou uvedeny nejčastější.

Síla signálu Lokalizační služba povolena

Wi-Fi Alarm aktivován

Žádná SIM karta Tichý režim povolen



Roaming Vibrační režim povolen
Mobilní data jsou deaktivována Režim v letadle povolen

Žádná služba Normální nabíjení

G Připojeno k síti GPRS Warp nabíjení

E Připojeno k síti EDGE Zbývající kapacita baterie

3G Připojeno k síti UMTS Spořič baterie povolen

H Připojeno k síti HSDPA NFC povoleno

H + Připojeno k síti HSPA + Herní režim povolen
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4G Připojeno k síti LTE Nerušit režim povolen

Bluetooth povolen Aktivovaný hotspot Wi-Fi
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Asistent Google

* Při prvním použití asistenta Google
postupujte podle pokynů a přihlaste se do svého Google
účet.

K nástroji Google Assistant můžete rychle přistupovat pomocí
stisknutím a podržením tlačítka Domů
(přejetím nahoru z levého dolního / pravého rohu okna
na obrazovce pro rychlý přístup k Asistentovi Google, pokud
povolili jste „Navigační gesta“) nebo
jednoduše řeknu: „Ahoj Google.“

Pomocí Google Assistant můžete:

• Nastavit připomenutí (např. „Připomeňte mi koupit si
dárek k narozeninám pro Johna “)

• Vezměte si selfie (např. „Vezměte si selfie“)

• Nastavení událostí kalendáře (např. „Nastavení kalendáře
událost na večeři s Charlie zítra
od 7-9 ”)

• Přehrávejte hudbu (např. „Přehrávejte jazzovou hudbu zapnutou
Youtube")

• Přejděte na místa (např. „Dejte mi
směry domů “)

• Informace o počasí (např. „Potřebuji
deštník dnes? “)



• Rychle telefonujte na cestách (např."Zavolej mámě")

• Odeslat textové zprávy (např. „Text Sara I am
běží pozdě “)
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Nakonfigurujte síť telefonu

a účet nebo nastavit telefon
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Wi-Fi a internet

Wi-Fi

Připojte se k internetu přes WLAN.

Připojte se k Wi-Fi

1. Zadejte Nastavení > Wi-Fi a internet , klepněte na Wi-
Fi .

2. Ze seznamu vyberte síť Wi-Fi.

3. Automaticky se připojíte k
máte nešifrovanou síť Wi-Fi
vybraný. Chcete-li se připojit k šifrované síti,
zadejte heslo a klepněte na PŘIPOJIT .

* Můžete také přidat síť Wi-Fi ručně
výběrem Přidat sítě .

Předvolby Wi-Fi

● Zapněte Wi-Fi automaticky : Povolte to
znovu zapněte Wi-Fi téměř ve vysoké kvalitě
sítě, jako je vaše domácí síť.

● Inteligentně vyberte nejlepší Wi-Fi : Povolit
to si váš telefon může vybrat a připojit se k němu
nejlepší Wi-Fi analýzou připojení a
síla signálu.

● Automatické přepnutí na mobilní data : Tuto možnost povolte pro
telefon se automaticky přepne na mobil
data, když jsou všechny sítě Wi-Fi nekvalitní
a mobilní data jsou zapnutá.

● Skenování vždy k dispozici: Tuto možnost povolte
váš telefon pro umožnění lokalizačních služeb nebo jiných
aplikace pro vyhledávání sítí, když je Wi-Fi vypnuto.

● Otevřít oznámení o síti: Tuto možnost povolte pro
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váš telefon, aby vás informoval o vysoké kvalitě
veřejná síť je k dispozici.

SIM a síť

Povolit nebo zakázat mobilní data

Přejděte na Nastavení > Wi-Fi a internet > SIM &
síť , povolit / zakázat mobilní data .

Nastavení roamingu

Přejděte na Nastavení > Wi-Fi a internet > SIM &
síť , vyberte SIM kartu, zapněte / vypněte
Roaming .

Povolte, aby se SIM karta mohla připojit k datům
služby při roamingu.

* Mohou se účtovat poplatky za roaming. Ověřte si u svého

poskytovatele sítě pro více informací.

Preferovaná nastavení typu sítě

Přejděte na Nastavení > Wi-Fi a internet > SIM &
nastavení sítě , vyberte Preferovaná síť
typ.

● 2G / 3G / 4G (automaticky)

● 2G / 3G (automaticky)

● Pouze 2G

Spořič dat

Aby se snížilo využití dat, zabraňuje Saver

některé aplikace z odesílání nebo přijímání dat na internetu

Pozadí. Aplikace, kterou právě používáte, může

přístup k datům, ale může tak učinit méně často. Tento
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může znamenat například, že obrázek není

zobrazí se, dokud na ně neklepnete.

Využití dat

Můžete zkontrolovat celulární data nebo data Wi-Fi
využití a správu síťového chování
aplikace zde.

Hotspot a tethering

Sdílejte připojení telefonu k internetu
přes Wi-Fi hotspot, USB, Bluetooth s
další zařízení.

Režim Letadlo

Povolením této možnosti vypnete všechny Bluetooth, Wi-Fi,
mobilní a datové připojení v telefonu.

Wi-Fi hotspot

Když je aktivní přístupový bod Wi-Fi, váš mobilní telefon
data budou sdílena a jiná zařízení mohou
připojení přes Wi-Fi. Můžete spravovat Wi-Fi
hotspot nastavením následujících možností:

● Název hotspotu: Vygenerovaná síť Wi-Fi
jméno signálu.

● Zabezpečení : Existují 2 možnosti: Bez hesla
a šifrování WPA2-Personal.

Je vhodné vybrat WPA2-Personal
šifrování, takže můžete vytvořit heslo
váš hotspot.

● Automatické vypnutí hotspotu: Hotspot
se automaticky vypne po 5 minutách, pokud ne
zařízení jsou připojena, zatímco tento přepínač je
povoleno.
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● AP pásmo: Vyberte pásmo 2,4 GHz nebo 5,0 GHz
Wi-Fi hotspot vašeho telefonu.

síť s dalšími zařízeními přes Bluetooth
tethering, postupujte podle níže uvedených kroků.



USB tethering

Chcete-li sdílet mobilní data svého zařízení nebo Wi-Fi
síť s počítačem přes USB, postupujte podle
kroky níže:

1. Připojte telefon k počítači pomocí
USB kabel

2. Vyberte způsob připojení USB jako USB
tethering v řídícím centru.

* Některé počítače mohou potřebovat Android RNDIS
ovladač nainstalovat samostatně.

Tethering přes Bluetooth

Chcete-li sdílet mobilní data svého zařízení nebo Wi-Fi

1. Přejděte na Aktivní bod a tethering a povolte
Tethering přes Bluetooth .

2. Spárujte a připojte telefon k Bluetooth
rozhraní nastavení dalších zařízení.

Bluetooth a připojení zařízení

Bluetooth

Bluetooth umožňuje připojení k Bluetooth-
zařízení, jako jsou náhlavní soupravy a
klávesnice.

• Spárovat nové zařízení: Přejděte na Nastavení > Bluetooth
A spojovací zařízení> Bluetooth , zvolte
Spárujte nové zařízení a vyberte požadované zařízení
připojit se ze seznamu dostupných zařízení,
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a zadejte párovací kód pro dokončení
párování.

* Když je zařízení Bluetooth zapnuto
ale nelze je najít, zkontrolujte zařízení

s jiným zařízením, když jsou obě zařízení
dojemný.

Android Beam



a postupujte podle pokynů pro přepnutípřipojte zařízení do režimu párování.

• Dříve připojená zařízení: Zobrazit
dříve spárovaná zařízení a klepnutím na
připojit.

• Zjistitelné: Povolte toto pro váš telefon
být viditelný pro všechna zařízení Bluetooth v okolí.

• Soubory přijaté přes Bluetooth: Můžete zkontrolovat
Historie přenosu Bluetooth zde.

NFC

Když je povoleno NFC, můžete si vyměňovat data

Přejděte na Nastavení > Bluetooth a zařízení
připojení > Android Beam

Ujistěte se, že je zapnuta funkce NFC.

Když je tato funkce zapnutá, můžete vysílat
obsah aplikace na jiné zařízení podporující NFC podle
drží zařízení blízko u sebe. Například,
můžete přenést webové stránky, videa z YouTube a
kontakty a další.

Stačí dát dohromady zařízení (obvykle zpět na
zpět) a potom klepněte na obrazovku. Aplikace
určuje, co je paprskem.
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Tap & pay

Přejděte na Nastavení > Bluetooth a zařízení
připojení > Tap & pay

Před použitím platby tapem je třeba nastavit
na výchozí platební aplikaci, otevřete platbu
služby v aplikaci a nastavte tap and pay

● Adaptivní jas: Optimalizujte jas
úroveň dostupného světla. Když je tato funkce
, můžete posuvnou lištu ještě ručně upravit
níže pro dočasné nastavení jasu.

● Spánek: Po nastavení času se zobrazí obrazovka
vypněte se automaticky, když zařízení není
při použití.



funkce s následujícími možnostmi nastavení:

• Výchozí platba: Vyberte aplikaci, například
Google pay, použít při provádění platby
klepnutím na platební terminál.

• Použít výchozí: Můžete nastavit jako Vždy a
S výjimkou případů, kdy je otevřena jiná platební aplikace.

Zobrazit

Chcete- li přizpůsobit, přejděte na Nastavení > Displej
nastavení zobrazení obrazovky.

● Kalibrace obrazovky: Barevný režim
obrazovku lze upravit zde. Můžete si vybrat
„Vivid“, „Natural“, „Advanced“ (včetně
AMOLED Wide Gamut, sRGB, Display P3,
ruční nastavení teploty barev)

● Rozlišení: Rozlišení displeje
obrazovky lze upravit zde, jsou 3
možnosti na výběr:

➢ Automatický přepínač: Přepněte na příslušný
rozlišení automaticky.
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➢ QHD +: Maximální rozlišení a jasnost
(3120 * 1440).

➢ FHD +: Nižší rozlišení, ale mírně
prodloužená životnost baterie (2340 * 1080).

● Obnovovací frekvence obrazovky: Čím vyšší je obrazovka

obnovovací frekvence, plynulejší obrazovka

Zkušenosti. V 90 Hz bude obnovovací frekvence

dynamicky přepínané na základě scénářů.

automaticky povolit.

● Režim čtení: Můžete nastavit Mono efekt nebo
Chromatický efekt, aby vyhovoval více scénáři čtení.
Mono efekt vás vtáhne do
slova; Chromatický efekt vám nabízí více
pohodlný barevný zážitek ze čtení.

● Ambient display: Můžete nastavit WHEN TO
ZOBRAZIT a existují 2 možnosti:

➢ Zvedněte telefon, který chcete zobrazit



➢ 90 Hz: Ultra hladký při vyšší obnovovací frekvenci.
➢ 60 Hz: Méně plynulý a lepší výdrž baterie.

● Noční režim: Pokud je funkce povolena,
obrazovka se přizpůsobí teplotě barev
a lehkost, kterou jste nastavili pro minimalizaci očí
únava. Tuto funkci můžete povolit ručně
nebo automaticky povolit od západu do
východ slunce nebo přizpůsobit časový rozsah

➢ Klepnutím na obrazovku zobrazte

Můžete nastavit CO CO ZOBRAZIT:

➢ Inteligentní displej: Inteligentní informace založené na
konkrétní časy, místa a události.

➢ Displej: Můžete si přizpůsobit
zprávu, kterou chcete zobrazit. (např. Joe's
Android.)
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➢ Nová oznámení: Zobrazit oznámení na
okolní displej spolu s Horizontem
Světlo.

➢ Horizon Light: Můžete vybrat Blue, Red,
Zlato nebo fialová barva jako barva pro Horizon
Světlo.

● Velikost písma: Nastavení velikosti písma.

● Velikost zobrazení: Nastavení velikosti zobrazení obsahu
(např. ikony a písma). Všimněte si, že to může
ovlivňují to, jak jsou některé aplikace třetích stran
zobrazí se.

● Stavový řádek: Můžete nastavit styl

otáčí se.

● Spořič obrazovky: Nastavení stylu spořiče obrazovky
(Hodiny, barvy a fotografie) a když
spořič obrazovky se zapne (během nabíjení, zatímco
v doku, při nabíjení nebo v doku, nebo nikdy).

Přizpůsobení

Chcete- li přizpůsobit, přejděte na Nastavení > Přizpůsobení
nastavení.

Přednastavené téma

Přednastavená témata mají širokou škálu přízvuků



baterie a čas, povolit / zakázat zobrazování
procento baterie, rychlost zobrazovací sítě,
a správu ikon ve stavovém řádku.

● Obrazovka automatického otáčení: Je-li zapnutá, telefon
displej se automaticky otočí s telefonem

barva, tón atd. K dispozici jsou 3 přednastavená témata

tvoje volba.

➢ Zářivé odstíny

➢ Osvětlovací světlo
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➢ Vylepšená tma

Přizpůsobení obrazovky zámku

Můžete změnit tapety, styl hodin,
Animace otisku prstu a světlo Horizon zde.

Přizpůsobení systému

● Zvýrazněná barva : Klikněte na požadovanou barvu a
uložit změnit barvu zvýraznění, také můžete
přizpůsobení barvy zvýraznění kliknutím na
přednastavené barevné tlačítko.

● Tón: K dispozici jsou 3 tóny, barevné,
Světlo a tma.

● Sada ikon: Přizpůsobte sadu ikon aplikace,
existují 3 druhy systémových ikon,
OnePlus, Round, Square, můžete také kliknout
„Více“ ke stažení z Google Play.

● Písmo: K dispozici jsou 2 druhy písma,
Roboto a OnePlus Slate.

Zvuk a vibrace

Chcete- li změnit zvuk, přejděte na Nastavení > Zvuk
nastavení na vašem zařízení.

Objem

● Hlasitost vyzvánění: Nastavte posuvník pro nastavení
hlasitost vyzvánění pro telefonní hovory a
oznámení.



● Tvar: Přizpůsobení tvaru ikony stavu,k dispozici jsou 4 tvary, kulaté, čtvercové,
Slza, kulatý obdélník.

● Hlasitost média: Nastavte posuvník pro nastavení
hlasitost pro přehrávání hudby, videa a další.
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● Hlasitost alarmu: Nastavte posuvník pro nastavení
hlasitost vyzvánění pro budíky.

Dolby Atmos

Dolby Atmos vám umožní vybrat jiný scénář-
vylepšení založená na dynamice, filmu,
a hudbu a provést vlastní úpravy
sluchátko.

● Dynamický: Automatická optimalizace zvuku
na základě vašeho obsahu pro nejlepší možné
Zkušenosti.

● Film: Užijte si filmový zážitek s
realistický prostorový zvuk a jasný dialog.

● Hudba: Plnější a jemnější zvuk
efekty umocňují hudbu.

Nastavení sluchátek

Když jste připojeni k sluchátka, můžete ji upravit
předvolby stylů, jako jsou inteligentní styly,
ekvalizér.

Nerušit

Když je zapnuta funkce Nerušit, zvuk a vibrace
bude vypnuta, s výjimkou případů, které povolíte.

● Plán: Nastavit Nerušit trvání ani nastavit
čas na automatické zapnutí a vypnutí.

● Výjimky: Vyberte speciální nastavení pro hovory,
zprávy, události a připomenutí a další
zvuky. Můžete také povolit, který je povolen
když není rušeno v Zobrazit vše
výjimky .

● Chování:

• Omezit oznámení: Nastavení chování
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oznámení.

• Výchozí trvání: Můžete přizpůsobit
trvání „Nerušit“ pokaždé
ručně ji zapnete.

Sluchátka

Můžete nastavit předvolby pro připojení kabelem
náhlavní soupravy a náhlavní soupravy Bluetooth, například
automatické obnovení přehrávání hudby a
automatické přijímání hovorů.

Vyzváněcí tón a vibrace

● Vyzváněcí tón a vibrace telefonu: Nastavte
vyzváněcí tón a vibrace pro příchozí telefon
hovory.

● Vyzváněcí tón SMS a vibrace: Nastavte

vyzváněcí tón a vibrace pro textové zprávy (SMS)
oznámení.

● Zvuk oznámení a vibrace: Nastavte
intenzita vibrací a vyzváněcí tón pro ostatní
oznámení.

Zvuky systému

Povolit nebo zakázat zvuky pro dotyk, číselník,
zamykání obrazovky a screenshot.

Dotyková vibrace

Povolit nebo zakázat haptickou zpětnou vazbu pro klepnutí,
klávesnice a další.

Tlačítka a gesta

Posuvník upozornění
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Výstražný posuvník je umístěn na pravé straně
OnePlus 7T Pro. Můžete přepínat mezi 3
různé režimy: Tichý , Vibrace a Vyzvánění . Jít
do Nastavení > Tlačítka a gesto > Posuvník upozornění
pro vlastní nastavení.

● Tiché: Hovory a oznámení jsou tiché,
kromě alarmů.

● Vibrace: Hovory a oznámení jsou tichá
a nastavena pouze na vibrace, s výjimkou alarmů.

● Vyzvánění: Hovory a oznámení budou vyzvánět.

Navigační lišta a gesta

OnePlus 7T Pro podporuje 2 typy navigace
bar a gesta. Přejděte na Nastavení > Tlačítka &
gesta > Navigační lišta a gesta, zvolte
navigační lišta.

Poslední, Domů, Zpět

Pokud je povoleno, virtuální „Poslední, Domů, Zpět“
tlačítka jsou zobrazena ve spodní části
telefon. Tap Navigační lišta úprav pro
vlastní nastavení.

Navigační gesta

Místo virtuálního se zobrazí dolní lišta
Tlačítka „Zpět, Domů a Poslední“. Samozřejmě,
můžete také skrýt spodní lištu.

● Zpět : Přejeďte prstem dovnitř zleva doleva nebo dolů
pravý okraj obrazovky.

● Domů : Přejeďte prstem nahoru od spodního okraje
obrazovka.

● Poslední aplikace : Přejeďte prstem zdola nahoru
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okraje obrazovky a pauza. 2. Akce dvojitého klepnutí a akce dlouhého stisknutí:



● Přepínání mezi nedávnými aplikacemi : Přejeďte doleva nebo
přímo v oblasti spodní lišty. (Pokud je dole
lišta je skrytá, gesto se změní na
Přejeďte prstem nahoru od spodního okraje obrazovky
a pak ji hodit doleva nebo doprava.)

Vlastní nastavení

● Skrytá spodní lišta: Pokud jste se rozhodli
„ Navigační gesta “, můžete to povolit
skrýt spodní lištu.

● Přizpůsobení navigačního panelu: Pokud ano
zvolíte „ Poslední, Domů, Zpět “, můžete kliknout
zde přizpůsobit:

1. Zaměnit tlačítka: Umožní to zaměnit
pozice posledních a zadních tlačítek.

Nastavte akci dvojitého klepnutí nebo akci dlouhého stisknutí
na tlačítkách Domů , Poslední a Zpět .
Možnosti zahrnují Žádná akce, Otevřít / Zavřít nabídku,
Vypněte obrazovku, otevřenou polici a další.

Rychlá gesta

Můžete rychle provést následující akce: Převrátit na
němý , tříprstý snímek obrazovky a další, od
pomocí rychlých gest . Přejděte na Nastavení > Tlačítka
& gesta > Rychlá gesta k nastavení
preference.

Systémová gesta

● Přepnout na ztlumení: Povolením této možnosti převrátíte telefon
při příchozím hovoru ztlumit.

● Snímek se třemi prsty: Umožní to
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snímek obrazovky posunutím dolů se třemi
prsty.

● Raise to answer: Povolit odpověď

Draw O / Draw V / Draw S / Draw M / Draw
W /: Lze je nastavit jako Žádná, otevřená kamera,
otevřete přední kameru, nahrajte video, zapněte / vypněte
baterku, otevřenou polici a otevřené aplikace, které vy



příchozí hovory automaticky zvýšením
telefon k uchu.

● Zvednutím přepnete: Po připojení k
Náhlavní soupravy Bluetooth a tato funkce je zapnutá
do 5 s od uskutečnění nebo přijetí hovoru,
přepněte hovor na sluchátko telefonu
zvedl telefon k uchu.

Vypněte gesta

Dvojitým klepnutím probudíte: Povolením tohoto klepnete na ikonu
dvakrát pro probuzení zařízení.

Ovládání hudby: Umožní to kreslit II dvěma
prsty hrát nebo pozastavit hudbu, kreslit <nebo> pro
předchozí nebo následující skladba.

vybrat.

Rychlé zapnutí fotoaparátu

Umožní to dvojím stisknutím tlačítka napájení
rychle zapněte fotoaparát.

Rychle aktivujte pomocnou aplikaci

Povolte toto, chcete-li držet tlačítko napájení po dobu 0,5 s až
aktivujte pomocnou aplikaci a 3s vypněte
telefon. A můžete si vybrat pomocnou aplikaci
zde klepnutím na tuto položku.

Aplikace a oznámení
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Nedávno otevřené aplikace

Zde si můžete prohlédnout 3 nedávno otevřené aplikace

zobrazit všechny nainstalované aplikace.

Výchozí aplikace

Můžete nastavit výchozí aplikace pro asistenci a hlasový vstup,
Prohlížečová aplikace, Domovská aplikace, Telefonická aplikace, SMS aplikace,
Aplikace Fotoaparát, Galerie, Hudba, Mail,
atd. odtud.



Čas obrazovky
Zobrazte na obrazovce dobu použitou pro jednotlivé aplikace. Vy
můžete také zobrazit panel oznámení
přijato / otevřeno. A můžete nastavit každý den
časovače pro většinu aplikací. Po ukončení časovače aplikace
aplikace je na zbytek dne pozastavena.

Oznámení

Můžete zkontrolovat, které aplikace odeslaly
oznámení nedávno odtud a nastavit
oznámení související funkce odtud.

Povolení aplikaci

Zkontrolujte povolení pro aplikace od
tady.

Kontrola využití dat

Řízení přístupu aplikací k síti.

Nouzová varování

Povolit přijímání nouzových upozornění, jako je AMBER
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upozornění, extrémní hrozby, závažné hrozby atd.

Speciální přístup k aplikaci

Zkontrolujte speciální přístup aplikací odtud.

Zabezpečení a zámek obrazovky

Stav zabezpečení

● Vylepšit detekci škodlivých aplikací : Povolte toto
posílat neznámé aplikace společnosti Google k lepšímu
detekce.

Najít moje zařízení

Najít Moje zařízení vám pomůže najít zařízení
pokud je to na dálku, vaše data budou v bezpečí
je ztracen.



Google Play Protect

Google Play Protect pravidelně kontroluje vaše aplikace
a zařízení pro škodlivé chování. Budete
upozorněno na případná bezpečnostní rizika.

● Vyhledat bezpečnostní hrozby zařízení : Povolte toto
aby Google pravidelně kontroloval vaše zařízení a
předcházet nebo varovat před možnými riziky.

Způsoby, jak najít zařízení Android

● Najít moje zařízení: Získat na Google Play.

● Web: Navštivte android.com/find.

● Google: Vyhledejte „najdi moje zařízení“.

* Najít moje zařízení vám pomůže najít toto zařízení
na dálku. Pomáhá také udržovat vaše data v bezpečí
pokud je zařízení ztraceno.
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Zabezpečení zařízení

Zámek obrazovky

Nastavení zámku obrazovky:

● Žádný: Zapněte obrazovku a zadejte
Domovská obrazovka.

● Přejetím prstem: Odemknutím přejeďte prstem po obrazovce nahoru.

● Vzor: Nastavte posuvný vzor více než
čtyři body k odemknutí.

Můžete přidat / odstranit otisky prstů a nastavit
předvolby otisků prstů prostřednictvím otisků prstů .

● Přidat otisk prstu: Postupujte podle pokynů na obrazovce
výzvy k přidání otisku prstu.

* Po výměně znovu přidejte otisk prstu
ochranný film.

* Přidejte pouze jednu informaci o otisku prstu na a
čas.

* Chcete-li zajistit, stiskněte pevně na obrazovce telefonu
vaše údaje o otiscích prstů jsou plně přidány.



● PIN: Nastavení 4 až 16 číslic PIN pro odemčení.

● Heslo: Nastavte heslo na více než 4
znaky odemknout.

Otisk prstu

● Efekt animace otisků prstů: Nastavení animace
účinek. Můžete vybrat jednu ze čtyř
níže:

• Kosmos

• Zvlnění
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• Pruh

• Žádný

● Zvedněte telefon, který chcete zobrazit: Povolte to
zobrazí ikonu otisku prstu na okolním displeji
když zvednete telefon.

● Klepnutím na obrazovku se zobrazí: Povolit zobrazení
ikona otisku prstu na okolním displeji, když
jednou klepnete na obrazovku telefonu.

* Kromě odemykání telefonu můžete
k autorizaci nákupů použijte také otisk prstu
a přístup k aplikacím.

Face Unlock

výzvy k přidání údajů o tváři.

* Udělejte to ve světlém prostředí a zajistěte to
že čelíte svému telefonu to nejlepší
Výsledek.

● Face Unlock (Odemčení tváře): Povoluje použití odemykání obličeje
odemknete telefon z obrazovky zámku.

● Automatické odemknutí po zapnutí obrazovky: Povolit
to odemkne telefon tváří jako
jakmile se obrazovka zapne bez přejetí prstem
za prvé.

● Pomocné osvětlení pro odemknutí obličeje: V situaci
kde fotoaparát nedokáže rozpoznat vaši tvář,
obrazovka se rozsvítí, aby pomohla fotoaparátu



Můžete přidat / odstranit data obličeje a nastavit tvář
odemknout předvolby pomocí Face unlock .

● Přidat údaje o obličeji: Postupujte podle pokynů na obrazovce

poznat tě.

Smart Lock
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Povolte tuto funkci, aby zařízení zůstalo odemčeno
když je to s tebou v bezpečí. Inteligentní zámek to dokáže
rozpoznáním signálů, jako když je vaše zařízení
ve vaší kapse nebo blízko vašeho domova.

Osobní bezpečnost

Záchranná služba

● Nouzové informace: Přidejte své osobní údaje
nouzové informace.

● Odeslat zprávy SOS automaticky: Povolit
to automaticky odesílat zprávy SOS
všechny nouzové kontakty po nouzové situaci
volání.

● Spuštění tísňového volání: můžete rychle

• Zakázat.

• Rychle stiskněte tlačítko napájení třikrát.
(* Ujistěte se, že tato funkce funguje
správně, otevřete Kameru dvakrát
stisknutí tlačítka napájení bude deaktivováno
při výběru této možnosti.)

• Rychle stiskněte tlačítko napájení 5krát.

Zámek karty SIM

● Při každém zapnutí telefonu, SIM
zámek karty znemožní každému
pro uskutečnění hovoru nebo odeslání textových zpráv na
telefon bez zadání kódu PIN SIM karty. SIM karta
zámek nemůže zabránit nikomu v odkládání
vaše SIM karta s novou a pomocí
telefon. Stále však získáte dobrou hodnotu



uskutečnit tísňové volání bez odblokováníváš telefon K dispozici jsou 3 možnosti. povolením zámku karty SIM, protože bude chránit
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data na vaší SIM kartě a zabránit
kdokoli ze zneužití vaší SIM karty.

Aplikace pro správu zařízení

● Najít zařízení: Povolením povolíte funkci Najít zařízení
Zařízení pro uzamčení nebo vymazání dat ze ztraceného zařízení.

● Google Pay: Jako správce zařízení
Google Pay může pomoci vytvořit váš telefon
více zabezpečeno.

Šifrování a přihlašovací údaje

Zkontrolujte stav šifrování telefonu a
spravovat pověření odtud.

Soukromí

Správce povolení

Nastavte oprávnění aplikace k používání mikrofonu,
kontakty, kalendář a další.

Zobrazit hesla

Povolte, aby se při psaní zobrazovaly znaky
krátce je převeďte na šifrovanou hvězdičku „*“.

Uzamknout obrazovku

Chcete-li nastavit, co se má zobrazit příchozí
oznámení, když je obrazovka uzamčena.

Umístění

● Použít umístění: Povolením této možnosti povolíte používání aplikací
informace o poloze.

● Poslední požadavky na umístění: Zobrazí se
nedávno požadované informace o poloze.
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● Povolení aplikace : Nastavte oprávnění pro aplikace na
používat lokalizační službu.

* Poloha může používat zdroje jako GPS, Wi-Fi,
mobilní sítě a senzory, které vám pomohou
odhad polohy vašeho zařízení. Google může
pravidelně shromažďujte údaje o poloze a používejte je
data anonymně vylepšit
přesnost polohy a umístění
služeb.

baterie

Podrobnosti o baterii zobrazíte klepnutím na Nastavení > Baterie
a nastavit předvolby baterie.

Zobrazit podrobné použití

Zobrazit podrobnosti o využití baterie od úplného nabití a

seznam položek spotřebovávajících energii.

Šetřič baterie

Spořič baterie vypne nebo omezí pozadí
aktivita, některé vizuální efekty a další vysoce výkonné
funkce pro prodloužení životnosti baterie. Můžeš si vybrat
ručně jej zapněte nebo vyberte Zapnout
automaticky, když je zbývající baterie
nižší než nastavená hodnota a můžete si vybrat
po úplném nabití se automaticky vypne.

Optimalizace baterie

Optimalizujte výdrž baterie ovládáním
chování aplikací na pozadí, Klepněte na Baterie
optimalizace , vyberte aplikace, které chcete optimalizovat, a
vyberte Optimalizovat .

Úložný prostor

Chcete- li zobrazit úložiště, přejděte na Nastavení > Úložiště
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podrobnosti. Můžete uvolnit úložný prostor a zobrazit
množství obsazeného úložného prostoru
různé typy souborů.

● Uvolněte místo: Váš telefon prohledá
Stahování a občas používané aplikace.
Vyberte obsah, který chcete odstranit, a klepněte na
ZDARMA NA uvolnění prostoru telefonu.

● Správce úložiště: Pomáhá uvolnit úložiště
místo, Správce úložiště odstraní zálohované
fotografie a videa z vašeho zařízení.

Účty

● Účet Google: Přihlaste se k účtu Google
účet, zobrazit informace o účtu Google,
nastavit položky synchronizace a odstranit
účty.

● Účet OnePlus: Přihlaste se k účtu OnePlus
Účet, spravovat informace o účtu a

odhlaste se ze svého účtu (Klepněte na tlačítko nabídky
v pravém horním rohu a vyberte Konec
Účet ).

● Přidat účet: Můžete přidat e-mailové účty,
Účty Google a další.

● Automaticky synchronizovat data: Tuto možnost povolte pro aplikace
automaticky aktualizovat data. Vypíná to
možnost šetří energii, ale musíte
ručně synchronizovat každý účet získat nejnovější
aktualizace a nebudete dostávat oznámení
aktualizací.

Digitální blaho a rodičovská kontrola

➢ Čas obrazovky: Zobrazí použitý čas obrazovky
dnes.

➢ Odemkne: Zobrazení počtu opakování
zařízení bylo dnes odemčeno.

➢ Oznámení: Zobrazit dnešní oznámení
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přijaté časy.
Způsoby, jak se odpojit:

nastavení.

Omezit přerušení:



● Řídicí panel: Správa řídicího panelu pomocí
čas na obrazovce, přijatá oznámení a časy
otevřeno. Klikněte na ikony na pravé straně
Název aplikace pro nastavení časovače aplikace, jakmile dojde, aplikace
aplikace bude po zbytek dne pozastavena
zobrazí se okno „Aplikace pozastavena,
časovač aplikace se vyčerpal. Začne to znovu
zítra. “Můžete kliknout na„ NASTAVENÍ “na
rozbalovací okno pro odstranění časovače.

● Wind Down : K odpojení použijte Wind Down
z telefonu a vyhněte se přerušení
zatímco spíte. Když začíná vítr,
Stupně šedi odstraňuje barvu obrazovky, ne
vyruší ztlumení zvuků, abyste se neprobudili
pomocí hovorů nebo oznámení. Při ukončení
končí, váš telefon se změní zpět na své obvyklé

● Správa oznámení: Zakázat nebo povolit
oznámení aplikace.

● Nerušit: VizNerušit
pro nastavení.

Utility

● Rychlé spuštění: Povolte to tak, aby bylo stisknuto dlouhé tlačítko

v oblasti identifikace otisků prstů

rychlé platby nebo aktivace aplikací, když telefon

je zamčeno.

● Parallel Apps: Vytvořte více účtů pro

stejné aplikace sociálních médií. Odkazují na "Paralelní

Aplikace" Pro více informací.
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● Uzamčení aplikace: Můžete přidat aplikace, které vy

chcete zamknout pomocí hesla.

● Naplánované zapnutí / vypnutí: Nastavte čas

zapnutí / vypnutí napájení.

Přístupnost

Odkazují na "Přístupnost" Pro více informací.



● Přepínač OnePlus: Rychlá migrace dat pomocí

Přepínač OnePlus. Odkazují na "Přenos dat do

OnePlus 7T Pro" Pro více informací.

● OnePlus Laboratory: Povolení nebo zakázání DC

stmívání.

● Rychlá odpověď na šířku

V režimu na šířku můžete rychle odpovědět, když

obdržíte zprávu z aplikací, jako je WhatsApp.

Systém

Jazyk a vstup
Nastavte systémový jazyk a způsob zadávání.

● Jazyky: Nastavení jazyka systému.

• Klepnutím na Přidat jazyk přidejte jazyk.

• Stiskněte a přetáhněte vybraný jazyk do
horní část seznamu pro nastavení jazyka
systémový jazyk.

● Virtuální klávesnice: Vyberte výchozí vstup
metoda a nastavit předvolby pro vstup
metoda.

● Kontrola pravopisu: Aktivuje se automaticky
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při psaní kontrolujte hláskování.

● Služba automatického doplňování: Povolte tuto možnost automaticky
vyplňte uložená data při procházení webu nebo
zadejte heslo k účtu nebo do jiného
scénáře. Tato funkce bude vyžadovat další
nainstalované aplikace.

● Časové pásmo: Nastavení časového pásma systému
ručně.

● Použít 24hodinový formát: Tuto možnost povolte pro
systémový čas ve 24hodinovém formátu nebo
vypněte jej, aby používal 12hodinový formát.

Záloha



Čas schůzky
Nastavte systémové datum a čas.

● Použít čas poskytovaný sítí : Povolte to
použijte jako nastavený čas poskytovatele sítě
systémový čas.

● Datum: Manuální nastavení systémového data.

● Čas: Nastavte systémový čas ručně.

● Použít časové pásmo poskytované sítí : Povolit
to k použití časového pásma poskytovatelů sítě.

Umožňuje zálohovat na Disk Google.

Snadno obnovte data nebo přepínejte telefony
čas. Záloha zahrnuje:
● Aplikace a data aplikací
● Historie hovorů
● Kontakty
● Nastavení zařízení (včetně hesel Wi-Fi)

a oprávnění)
● SMS
Vaše zálohy se nahrávají do Googlu a
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zašifrováno pomocí hesla účtu Google.
U některých dat PIN zámku vašeho zařízení,
vzor nebo heslo se také používá pro šifrování.

Obnovte možnosti

V možnostech Reset můžete resetovat nastavení, resetovat
předvolby aplikace a vymazat všechna data (továrna
reset).

● Obnovit Wi-Fi, mobilní zařízení a Bluetooth: Můžete

• Výchozí aplikace pro akce.

• Omezení data na pozadí pro aplikace.

• Jakákoli omezení povolení.

Neztratíte žádná data aplikace.

● Vymazat všechna data (tovární nastavení): Viz
„Tovární nastavení" Pro více informací.

Úložiště OTG



obnovit všechna nastavení sítě, včetně Wi-Fi,
mobilní data a Bluetooth.

● Obnovit předvolby aplikace:

Tím se resetují všechna nastavení pro:

• Zakázané aplikace.

• Zakázaná oznámení aplikace.

Přenos dat přes OTG. Automaticky se otočí
10 minut nečinnosti.

Zkušenosti programy zlepšení

Oznámení OnePlus: Umožňuje přijímat
Oficiální zprávy OnePlus, informace o produktech,
dotazníky, a nákup
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doporučení / informace o kupónu.

User Experience Program: Povolit
OnePlus anonymně analyzovat obecné
statistické údaje o tom, jak používat váš telefon, v
aby nám pomohli vylepšit design produktů a
uživatelská zkušenost.
Program stability systému: Povolit
OnePlus pro přístup k systémovým protokolům anonymně. v
v případě chyby povolte hlášení o chybě pomocí
protokoly k odeslání. Protokoly budou použity pouze v
analýza systémových chyb a vylepšení stability.
Vestavěné aktualizace aplikací: Umožňuje povolit OnePlus
zkontrolovat a zaslat vestavěné aktualizace aplikací

výchozí nastavení pro vlastníka telefonu).

● Host: Klepnutím přepnete do režimu hosta a omezíte
hovory a některé funkce. Můžeš
povolit / zakázat Zapnout telefonní hovory od
klepnutím na ikonu nastavení vpravo od
Host .

● Přidat uživatele: Sdílejte zařízení s ostatními lidmi
vytvořením dalších uživatelů.

RAM Boost

Dozvíte se, jak používáte telefon, RAM
Boost předpovídá aplikace, které chcete spustit a



která si klade za cíl zlepšit stabilitu aplikace.

Více uživatelů

● Vy (vlastník): Zobrazí aktuálně přihlášený
uživatel. Klepnutím změníte uživatelské jméno (uživatelské jméno)

načtení dat, optimalizace kapacity RAM pro rychlejší
výkon.

Systémové aktualizace
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Aktualizujte systém pomocí OTA. Odkazují na "Systém

aktualizace" pro detaily.

O telefonu

Zobrazit základní informace o telefonu, verzi systému,
a další v možnosti O telefonu .

● Název zařízení: Klepnutím upravte název zařízení.

● Regulační štítky: Klepnutím zobrazíte ověření
informace.

● Verze pro Android: Zobrazuje Android
verze.

● Číslo sestavení: Zobrazuje software
verze telefonu.

● Stav: Klepnutím zobrazíte telefonní číslo, signál,
atd.

● Cena: Klepnutím zobrazíte přispěvatele OxygenOS.



● Model: Zobrazí model telefonu.
● Právní informace: Klepnutím zobrazíte soukromí

politika, dohody atd.
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Další informace o aplikacích ve vašem

Zařízení OnePlus.



Strana 59

Aplikace

Telefon

Vytáčení

● Metoda 1: Klepněte na tlačítko klávesnice (číselník),
zadejte kontaktní číslo a stiskněte hovor
pro vytočení čísla.

● Metoda 2: Procházení kontaktů nebo protokolů hovorů,
a klepnutím na číslo vytočte číslo.

● Přijmout nebo odmítnout příchozí hovory: Přejeďte prstem dolů
přijmout hovor nebo přejetím prstem nahoru odmítnout hovor

● Příchozí hovor během normálního používání: Zelená
tlačítko je pro přijetí hovoru a červené pro odmítnutí
to.

Volat rozhraní

Po přijetí hovoru jsou funkce rozhraní funkční

jak následuje:

● Reproduktor: Aktivuje hlasitý režim reproduktoru během
volání.

● Klávesnice: Otevírá číselnou klávesnici.

● Ztlumit: Ztlumí mikrofon.

● Přidat hovor: Přidá více hovorů.

● Hold: Umožňuje vám přijmout nový hovor
podržení aktuálního hovoru a poté
obnovit nový hovor, když nový hovor
končí.

Kontakty

Kontakty mají následující funkce: Upravit, odstranit,
vyhledávání, vstup / výstup, správa a zálohování
kontakty a blacklist.
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Přidat kontakt

1. Zadejte Kontakty

2. Klepněte na

3. Zadejte kontaktní informace

4. Klepnutím ji uložíte

Prohledávejte kontakty

● Metoda 1: Zadejte číslo / jméno kontaktu na
číselník.

● Metoda 2: Klepněte na a poté vyhledejte a
Kontakt podle jména

● Metoda 3: Přepněte do seznamu kontaktů a klepněte na
nebo procházejte písmeny na pravé straně
pro rychlé vyhledávání.

Správce kontaktů

Zadejte kontakty, klepněte na tlačítko nabídky v
v pravém horním rohu a poté klikněte na „Kontakty
Manažer".

● Zobrazení kontaktů: Chcete-li nastavit „Zobrazení kontaktů“,
„Pravidla třídění jmen“ a „Skrýt kontakty
bez čísel “.

● Organizování kontaktů: Nastavení položky „Oblíbené“
kontakty “,„ Skupiny kontaktů “,„ Účet “
kontakty “a„ Kontakty na SIM kartě “.

● operace s kontakty

Import / export: Můžete importovat soubor VCF
exportováno z jiného zařízení do tohoto zařízení,
nebo exportujte kontakty svých zařízení do formátu VCF.
Sloučit kontakty: Sloučit kontakty, které mají
stejné jméno nebo číslo.
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„Výchozí kód země / regionu“.



Spam

Procházejte blokované zprávy / hovory.

Nastavení

Rychlé odpovědi: Odpověď na příchozí hovor

s textovou zprávou.

Sloučit historii hovorů: Je-li tato funkce povolena, historie hovorů od

stejné číslo bude sloučeno a zobrazeno

jako jediná karta.

Nastavení hovoru: Nastavení hlasové schránky, čekání hovoru a

ostatní.

Asistovaná volba: Aktivace nebo deaktivace „Přidat

automaticky kód země / oblasti “a

Přejetím prstem nahoru odpovíte: Povolí nebo zakáže reverzaci

směr přejetí pro odpověď na příchozí

volání.

Zvuky a vibrace: Nastavte zvuk a

vibrace.

Nastavení blokování:

● Blokovat podle klíčového slova: včetně zprávy
zadané klíčové slovo bude blokováno.

● Blokování oznámení: Budete upozorněni
panel oznámení po blokování hovorů nebo
zprávy, pokud jsou povoleny.

● Blokovaná čísla: Nebudete přijímat hovory
a zprávy z blokovaných čísel. Klepněte na „+“
a poté zadejte číslo, které chcete přidat do
černá listina. Klepnutím na „X“ číslo odeberete
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seznam bloků.

Správce souborů

Vyhledat soubor: Klepněte naa zadejte klíčová slova do
najděte své soubory.

Lockbox: Dlouhým stisknutím souboru klepněte na nabídku



Ve Správci souborů máte rychlý přístup a
spravovat různé soubory.

Zadejte zásuvku aplikace a otevřete soubor
Správce aplikace.

Kategorie: Zkontrolujte soubory podle kategorie souborů,
včetně dokumentů, souborů ke stažení, posledních,
Obrázky, videa, audio atd.

Úložiště: Zobrazení a správa složek a
dokumenty uložené v telefonu.

FileDash: Rychlé a bezplatné sdílení souborů s okolními
zařízení.

Více operací:

v pravém horním rohu a poté zvolte
Přesunout do Lockboxu . Heslo můžete nastavit na
soubory v Lockboxu.

Zprávy

Odesílejte, přijímejte a zobrazujte zprávy prostřednictvím
Aplikace Zprávy.

Poslat zprávu

1. Otevřete aplikaci Zprávy.

2. Klepněte na plovoucí tlačítko vpravo dole
roh.

3. Vyberte příjemce.
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4. Zadejte obsah SMS.

5. Klepněte na ikonu odeslání v pravém dolním rohu
poslat zprávu.

Zobrazit a odpovědět na zprávu

Nastavení zpráv zahrnuje doručení zprávy, auto-
načíst MMS při roamingu a nastavit centrum SMS
číslo. Chcete-li nastavit předvolby SMS, klepněte na nabídku
v pravém horním rohu a vyberte
Nastavení .



Zprávy jsou řazeny podle času.

1. Otevřete aplikaci Zprávy.

2. Vyberte zprávu, kterou chcete zobrazit z
seznam.

3. Pokud chcete odpovědět na zprávu, zadejte
zpráva v textovém poli ve spodní části
a poté klepněte na ikonu odeslání na
právo jej odeslat.

Nastavení zpráv

Černá listina / odposlech
● Zobrazení záznamu o zastavení: Klepněte na nabídku

tlačítko v pravém horním rohu hlavního
rozhraní zprávy a vyberte Spam pro zobrazení
blokované záznamy.

● Přidat černou listinu: Klepněte na tlačítko nabídky v
pravý horní roh zprávy
konverzaci a vyberte Blokovat
číslo .

Počasí
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Poskytuje předpověď počasí a včasné varování
funkce.

● Zkontrolujte počasí: Otevřete zásuvku aplikace
a otevřete aplikaci Počasí

Poskytuje informace o počasí,
teplota, posledních šest dní počasí,
posledních 24 hodin počasí, kvalita vzduchu, vítr
směr, tělesná teplota, vlhkost,

a vyberte Nastavení .

• Teplota: Vyberte jednotku teploty
- Celsius nebo Fahrenheit.

• Vítr: Vyberte větrnou jednotku, například metry na
sekunda - m / s, Kilometry za hodinu - km / h,
Stopy za sekundu ft / s ， Míle za hodinu / m ，
Námořní míle za hodinu - kts.

• Srážky: Vyberte jednotky srážek,



viditelnost, tlak a další.
● Přidat město: Klepněte na a poté na tlačítko „+“,

zadejte název města, které chcete vyhledat, a vyberte
město přidat.

● Přepnout město: Přepnutím přejeďte doleva a doprava
mezi městy.

● Nastavení

Klepněte na tlačítko nabídky vpravo nahoře

Milimetry - mm ， palce - palce

• Viditelnost: Vyberte jednotky viditelnosti,
Kilometry - km / míle - mi.

• Tlak: Vyberte jednotku tlaku,
Hektopascal - hPa, milimetry rtuti
-mmHg Palce rtuti - inHg.

• Upozornění na počasí: Povolte příjem
neobvyklé upozornění na počasí.
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Kalkulačka

Kalkulačka poskytuje společnou kalkulačku
funkce.

Zadejte zásuvku aplikace a otevřete
Kalkulačka aplikace.

● Zobrazit historii: Posuňte horní polovinu dolů dolů
Prohlédněte si historii a klepněte na tlačítko VYMAZAT v
v pravém horním rohu jej vyčistíte.

• Zahájit nahrávání : Klepnutím zahájíte nahrávání.

• Pozastavit nahrávání: Klepnutím pozastavíte a
záznam.

• Vložit značky: Klepnutím vložíte značky.

Nastavení formátu záznamu: Můžete nastavit
formát záznamu (aac / wav) výběrem
nastavení v pravém horním rohu hlavního
rozhraní.

● Záznam a přehrávání:

Přejetím prstem doleva vstoupíte do seznamu nahrávaných souborů.



Zapisovač
Rekordér umožňuje nahrávání a prohlížení
funkce.

Zadejte zásuvku aplikace a otevřete
Aplikace pro nahrávání.

● Záznam:

• Přehrát záznam: Klepnutím na záznam přehrajete.

• Smazat záznam : Dlouhým stisknutím tlačítka
záznam, který je třeba odstranit, a klepněte na
tlačítko smazat.
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Poznámky Aplikace

Rychlé poznámky umožňují rychlé poznámky a úpravy
text a obrázky.

● Přidat poznámku: Klepnutím přidáte poznámku. Podporuje
text, obrázky alb, fotografie, seznamy, úkoly.
Umožňuje mazat poznámky, nastavovat připomenutí atd.

● Hledat poznámky: Klepněte na a zadejte
klíčová slova pro vyhledávání.

● Odstranit poznámku: Dlouhým stisknutím poznámky
chcete odstranit a klepněte na tlačítko „odstranit“.

● Sdílet poznámku: Otevřete poznámku, kterou chcete

● Přidejte k poznámkám připomenutí: Otevřete
poznamenejte si a klepněte na ikonu „alarm“ v horním pruhu
pro nastavení data a času připomenutí.



sdílet, klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohuv rohu, vyberte metodu sdílení a poté
stiskněte výzvu na stránce k dokončení
sdílení.
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Fotoaparát

Kamera OnePlus 7T Pro nabízí výkonnou fotografii
a možnosti videa, včetně režimu na výšku,
pro režim, zpomalené video, panoramatický režim,
a více.

FOTOGRAFIE

Podle čísla uvedeného na obrázku
hlavní funkce rozhraní fotoaparátu jsou
jak následuje:
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1. Časovač: Nastavte časovač (volitelné: 3S, 5S, 10S).

2. Měřítko fotografie: Klepnutím přepnete aspekt fotografie
poměr.

3. Blesk: Klepněte na on / off / auto flash.

4. Super makro: Umístěte objekt 2,5 cm-8 cm
v makro režimu.

5. Přiblížení: Klepnutím nebo přetažením ikony přiblížíte.

6. Běžné režimy: Zobrazení společných režimů,
přejeďte prstem doleva nebo doprava nebo klepnutím na položku přepněte
režimy.

7. Přepnout kameru: Klepnutím přepínáte přední / zadní
Fotoaparát.

8. Tlačítko spouště: Jedním klepnutím pořídíte fotografii
a dlouhým stisknutím pořídíte více fotografií (série)
režim).

9. Galerie: Klepnutím zobrazíte nejnovější fotografie / videa
v galerii.
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VIDEO

Přejděte do aplikace fotoaparátu a klepněte na VIDEO . Video
vlastnosti rozhraní jsou následující:

1. Rozlišení videa: 1080P 30FPS, 1080P 60FPS,
K dispozici jsou 4K 30FPS, 4K 60FPS.

2. Blesk: Klepněte na on / off flash.

3. Super stabilní režim ： S OnePlus 7T Pro

vyspělý systém stabilizace obrazu

dokáže nahrávat jasnější a plynulejší kapesní počítač

videa, aniž byste se museli obtahovat navíc

zařízení. (Tento režim funguje pouze u 1080P

videozáznam)

4. Přiblížení: Klepnutím nebo přetažením ikony přiblížíte.

5. Přepnout kameru: Klepnutím přepínáte přední / zadní

Fotoaparát.

6. Tlačítko spouště: Klepnutím spustíte / ukončíte video.

7. Galerie: Klepnutím zobrazíte nejnovější fotografie / videa
v galerii.
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Výběr modelu

Posunutím nahoru otevřete výběr režimu fotoaparátu
rozhraní.

● Video: Funkce natáčení videa.

● Foto: Jednoduchá funkce fotografování.

● Portrét: Fotografie na výšku (efekt hloubky)
funkce. Profesionální portrétní osvětlení
efekt usnadňuje portrétní fotografie.

● Noční krajina: Vhodné pro fotografování městské noci
scény.

● Pro: Režim Photo s profesionálnějšími
nastavení.

● Časosběrné snímání: Zaznamenává videa ve vysokém rámci

hodnotit. Při přehrávání se video zdá být

rychleji.

● Panoráma: Umožňuje pořizovat snímky pomocí
široký poměr stran.

● Zpomalený pohyb: Zaznamenává videa ve vysokém rámečku
rychlost, kterou lze přehrávat ve zpomaleném filmu.

● Nastavení: Pokročilejší a přizpůsobenější
možnosti.

Galerie

Všechny obrázky a videa jsou ve výchozím nastavení ukládány do
Aplikace Galerie, která obsahuje alba, nedávno
smazané fotografie a funkce pro úpravu fotografií.

● Fotografie: Fotografie a videa jsou zobrazeny v a
zobrazení seznamu časové osy.

● Kolekce: Sem patří běžně používané
alba, nedávno smazaná alba a další
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alba. Klepnutím na alba zobrazíte konkrétní seznamy a
fotky.

doba.

● Klepněte na ikonu klávesnice uprostřed vpravo na



● Místa: Místa jsou řazena podle obrázků
informace o poloze, zobrazení fotografií / videí
přijata na různých místech.

Hodiny

Zahrnuje budík, světové hodiny, časovač a
stopky.

Poplach

● Přidat budík: Klepněte na tlačítko „+“ níže
přidat a nastavit nový alarm.

● Čas budíku: Přetáhněte modrou tečku do
číselník pro nastavení hodin. Přetažením znovu nastavíte
minut. Klepnutím na AM / PM vyberte čas

přepněte na numerickou klávesnici a zadejte
čas.

● Opakovat: Můžete si vybrat od pondělí do neděle.
Vyberte ikonu kalendáře napravo
kalendář pro vlastní výběr.

● Vyzváněcí tón budíku: Vyberte budík
vyzvánění ze systémových vyzváněcích tónů nebo místních
úložiště nebo deaktivovat vyzváněcí tón.

● Vibrace: Když budík zvoní,
telefon bude vibrovat současně.

● Štítek: Na displeji se zobrazí výstražná poznámka
obrazovka, když zazvoní.

● Smazat budík: Dlouze stiskněte požadovaný budík
pro smazání a klepněte na ikonu smazání nahoře
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na pravé straně obrazovky.

Světové hodiny

● Přidat oblast: Klepněte na ikonu země dole

tlačítko v pravém dolním rohu přidat
další odpočítávání.

● Odstranit odpočítávání: Klepnutím odstraníte a
konkrétní čas odpočítávání.



na obrazovce a zkontrolujte města
ze seznamu.

● Porovnání času: Přetáhněte tečku na číselníku
vidět čas přidaného města.

● Počasí: Počasí se zobrazí, když
klepnete na název města.

Časovač

● Přidat časovač: Po zadání minut a
sekund, stiskněte tlačítko start pro spuštění
odpočítávání.

* Po zahájení odpočítávání můžete vybrat

● Pauza: Klepnutím pozastavíte odpočítávání.

● Štítek: Klepněte na slovo Štítek v horní části
odpočítávací měřič, zadejte cokoli chcete
přejmenovat.

Stopky

Start : Klepnutím spustíte časovač.

Pauza : Klepnutím pozastavíte časovač.

Označit: Klepnutím označíte.

Sdílet: Klepnutím sdílíte časovač.
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Přepínač OnePlus

OnePlus Switch dokáže rychle migrovat všechna vaše data
včetně kontaktů, zpráv a fotografií, jako
stejně jako některá data aplikací uložená na vašem starém
Zařízení Android® (starší zařízení OnePlus nebo jiné)
zařízení s Androidem 5.0 a vyšším) k vašemu novému

Pro lokální zálohování použijte přepínač OnePlus

a zotavení

K vytvoření použijte funkci „Zálohování a obnovení“
záloha pro následné zotavení. Můžete také
zkopírujte zálohu do počítače a přeneste ji



Zařízení OnePlus. OnePlus Switch také poskytujemístní zálohování a obnova.

Použijte přepínač OnePlus k migraci

data

Použijte přepínač OnePlus k rychlé migraci dat
ze starého telefonu do nového telefonu OnePlus.

Odkazují na "Přeneste data do OnePlus 7T Pro" pro
více informací.

do jiného telefonu pro zotavení.
● Zálohujte data

1. Otevřete aplikaci OnePlus Switch

2. Vyberte možnost Zálohovat a obnovit > Nová záloha

3. Vyberte data, která chcete zálohovat

4. Klepnutím na BACKUP NOW spusťte zálohování

● Obnova dat

1. Otevřete aplikaci OnePlus Switch.

Strana 74

Aplikace

2. Vyberte možnost Zálohování a obnovení > Obnovit
Zálohování .

3. Vyberte data, která mají být obnovena.

4. Klepněte na OBNOVIT HNED a počkejte, dokud
proces obnovy je dokončen.

Google Apps

Užijte si aplikace založené na Googlu. Návštěva
google.com se dozvíte více.

Procházejte Internet pomocí Chromu a přineste si svůj
otevřené karty, záložky a data adresního řádku
z počítače do mobilního zařízení.

Gmail

Odesílejte a přijímejte e-maily pomocí webu společnosti Google
e-mailové služby.

Mapy



Google

Najděte online obsah pomocí nástrojů, které se dozvíte co
zajímá vás. Zapněte si své osobní
zdroj pro příjem přizpůsobeného obsahu.

Chrome

Získejte pokyny a další umístění podle polohy
informace. Musíte povolit služby určování polohy
používat Mapy Google.

Youtube

Sledujte a nahrávejte videa z vašeho zařízení.
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Řídit

Otvírejte, zobrazujte a sdílejte soubory uložené na vašem Google
Disk cloudový účet.

Duo

Aplikace pro videohovory, která vám umožní připojit se
s lidmi, na kterých vám záleží nejvíce.

Přehrávat hudbu

Přehrávejte na svém zařízení hudební a zvukové soubory.

Sledujte filmy a televizní pořady zakoupené od
Google Play. Můžete si také prohlédnout videa uložená na
vaše zařízení.

Fotky

Ukládejte a zálohujte své fotografie a videa
automaticky na váš účet Google pomocí
Fotky Google.



Přehrávejte filmy a televizi
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Další informace o pokročilých tipech pro vaše

telefon
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Herní režim

OxygenOS poskytuje „Herní režim“, aby vás zastavil
aby vás nenarušovali, když hrajete. Vy
to lze nakonfigurovat v aplikaci Game Space App.

1. Přijímejte hovory prostřednictvím reproduktoru: Automaticky
přepněte jakýkoli příchozí hovor během hry na
pozadí a umožní hands-free
režim.

2. Jak zobrazit oznámení: Vyberte
režim zobrazení oznámení při herním režimu
je zapnuto. Existují tři režimy: Heads up, Text
pouze a Blokovat.

3. Oznámení pro hovory třetí strany: Hlas nebo
zobrazí se videohovory z aplikací sociálních médií
jako oznámení.

4. Vypněte automatický jas: Dočasně

ve hře vypněte funkci automatického jasu
režim.

5. Fnatic Mode: Pokročilý herní režim
pro profesionální hráče. Tento režim bude
blokovat všechna oznámení a hovory a omezit
procesy na pozadí přísně optimalizovat
herní výkon a nechat hráče soustředit se
hry.

Nerušit

Když nechcete být rušeni a
zprávu, povolte režim Nerušit.
telefon nezazvoní ani nevibruje, když obdrží a
oznámení, s výjimkou alarmů a nastavení.

Přejděte na oznamovací lištu a klepnutím aktivujte
funkce „Nerušit“.

Vidět Nerušit pro nastavení.
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Obsazení obrazovky

Před použitím funkce Miracast se ujistěte, že
váš televizor, projektor, obrazovka a další displej
zařízení jsou kompatibilní s přístrojem Miracast
funkce a že funkce zařízení je
zapnuto.

Instrukce:

1. Přejděte na Nastavení > Bluetooth a zařízení
připojení > Obsazení obrazovky

2. Klepněte na tlačítko nabídky vpravo nahoře
rohu a vyberte Povolit bezdrátový displej

3. Vyberte zařízení, které je třeba promítat
a počkejte, až se promítne obrazovka telefonu
na zobrazovací zařízení

Naplánované zapnutí / vypnutí

Pro pohodlí uživatelů, časový spínač
je zabudována funkce zapnutí / vypnutí. Můžete přejít na
Nastavení > Nástroje > Naplánované zapnutí / vypnutí .
k nastavení této funkce

Připnutí obrazovky

Když je připnutí obrazovky povoleno, nebudete
schopen přepínat na jiné obrazovky, například
Domovská obrazovka. Také vám to nebude dovoleno
otevřete panel oznámení nebo zadejte multi-
rozhraní pro správu úloh.

● Povolit připnutí obrazovky: Přejděte na Nastavení >
Obrazovka Zabezpečení a zámek > Upřesnit >
Připnutí obrazovky . Klepnutím na přepínač to aktivujete
funkce.
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Pokročilý

● Použít pining obrazovky: Můžete použít
funkce pro opravu aktuální obrazovky, dokud není
zrušeno.

● Chcete-li použít tuto funkci:

1. Ujistěte se, že je zapnuto připínání obrazovky.

2. Klepnutím na tlačítko Nedávné vstoupíte do složky Nedávné
seznam aplikací.

3. Klepněte na tlačítko nabídky vpravo nahoře
v rohu karty aplikace, potom klepněte na Pin .

● Zrušit připnutí obrazovky: Pokud zapnete obrazovku
připnutí a výběrem možnosti Požádat o odemknutí
Před uvolněním budete vyzváni k zadání
vzor odemknutí pro zrušení připnutí obrazovky.

Paralelní aplikace

Vytvořte novou kopii aplikace, do které se chcete přihlásit

různé účty.

Přejděte na Nastavení > Nástroje > Paralelní aplikace .
Seznam vám ukáže aplikace, které podporují
paralelní aplikace. Klepnutím otevřete aplikaci
Paralelní aplikace.

Obrázek v obraze

Můžete přejít do Nastavení > Aplikace a oznámení >
Zvláštní přístup app > Picture-in-picture , aby
zobrazit a konfigurovat podporované aplikace. Když vás
otevřít zadanou aplikaci v obrázku v obraze
v režimu obrázek aplikace vytvoří obrázek v
obrázek při otevření nebo opuštění okna
aplikace (například pokračovat ve sledování videa),
která se zobrazuje v horní části ostatních aplikací, které jste
v současné době používá.

* Tato funkce musí být podporována
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Pokročilý

samotná aplikace. vytvořené automaticky vaším telefonem.



FileDash

Tato funkce podporuje přenos souborů mezi
telefony bez sítě, které můžete použít

pro přenos souborů do jiného telefonu OnePlus nebo
telefon jiný než OnePlus. Klepněte na spodní kartu
„FileDash“ ve Správci souborů vyberte soubor
odeslat a poté počkat na další mobilní telefon
připojit.

Pokud je přijímající stranou také telefon OnePlus, nechte to
přijímač vyberte RECEIVE z FileDash a
potom postupujte podle pokynů.

Pokud přijímač není telefonem OnePlus,
příjemce by měl postupovat podle těchto kroků:

1. Připojte se k hotspotu Wi-Fi, který již byl

2. V prohlížeči přejděte na adresu URL „one.plus“
naskenujte QR kód a zobrazte sdílené soubory.

3. Klepnutím na soubor v seznamu jej stáhněte.

Skrytý prostor

Ze šuplíku aplikace přejeďte prstem z libovolné oblasti
obrazovku pro vstup do skrytého prostoru, můžete skrýt
aplikace, které v aplikaci nechcete zobrazovat
šuplík.
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Restartovat, aktualizovat, zálohovat,
Zotavení



Naučte se upgradovat a resetovat

Zařízení OnePlus
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Restartujte nebo vynutte restart

Většinu problémů lze vyřešit restartováním počítače
zařízení dvěma způsoby:

1. Při zapnutí stiskněte a přidržte napájení
a poté klepnutím na „Restartovat“ restartujte počítač

instrukce.

Zálohování a obnovení

Podle potřeby vytvořte zálohu nebo obnovení.

Zálohujte a obnovujte pomocí OnePlus



přístroj.
2. Po zapnutí stiskněte a přidržte napájení

tlačítko a tlačítko pro zvýšení hlasitosti po dobu 10 sekund,
telefon se vypne a poté stiskněte
tlačítko napájení pro opětovné zapnutí zařízení.

Systémové aktualizace

1. Zadejte Nastavení > Systém > Aktualizace systému .
Poté systém začne vyhledávat aktualizace.

2. Postupujte podle pokynů ke stažení a
Aktualizace.

* Pokud je váš systém aktuální, neuvidíte

Přepínač

Odkazují na "Přepínač OnePlus" Pro více informací.

Použijte disk Google pro zálohování a

zotavení

Vytvořte zálohu

1. Otevřete Nastavení > Účty , přihlaste se do Googlu
účet a povolte synchronizaci účtu .
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2. Počkejte na dokončení systému
synchronizace automaticky.

3. Zařízení zálohujte pomocí sítě Wi-Fi
protože velikost dat může být pro zálohování příliš velká
pomocí mobilních dat.

Obnovit zálohu

Po obnovení továrního nastavení nebo po přepnutí na nový

Před obnovením továrního nastavení zálohujte důležitá data.

2. Pokud je povoleno „Vymazat interní úložiště“, zkontrolujte
že všechny důležité soubory, jako je hudba, fotografie,
videa, další osobní údaje a místní zálohování
byl zkopírován na jiné zařízení.

Provozní pokyny:

1. Nastavení > Systém > Možnosti resetování > Vymazat
všechna data (tovární nastavení)



zařízení, přihlaste se ke svému účtu Google na
zařízení a povolte synchronizaci účtu pro obnovení
data v telefonu.

Tovární nastavení

Poznámka:

1. Obnovení továrního nastavení vymaže všechny aplikace
data, kontakty, textové zprávy atd.

2. Klepněte na VYMAZAT VŠE DATA

3. Zadejte heslo.

4. Počkejte, dokud nebude dokončen tovární reset.
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Přístupnost

Další informace o zvláštních funkcích

usnadnit používání zařízení

lidé s tělesným postižením.
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Klávesová zkratka hlasitosti

Když je zkratka zapnutá, můžete stisknout obojí
tlačítka hlasitosti po dobu 3 sekund pro spuštění
funkce usnadnění přístupu.

Nabídka usnadnění

Nabídka usnadnění přístupu poskytuje velké
nabídka obrazovky pro ovládání telefonu. Můžeš
ovládací gesta, hardwarová tlačítka, navigace,
a více.

Chcete-li tuto funkci použít, zapněte přístupnost
V nabídce klepněte na tlačítko Usnadnění

Je-li vybrána možnost Vybrat k mluvení, můžete klepnout na konkrétní
položky na obrazovce, abyste je slyšeli nahrát.

Nejprve klepněte na ikonu. Potom můžeš:

● Klepněte na konkrétní položku, například text nebo obrázek

● Přetažením prstu po obrazovce vyberte
více položek

● Klepnutím na tlačítko přehrávání uslyšíte vše
obrazovka

● Vyberte text, který se objeví uvnitř fotoaparátu
Pohled

Přepnout přístup
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spodní část obrazovky.

Vyberte možnost Mluvit

Switch Access umožňuje lidem s motorem
poruchy používání telefonů a tabletů
jeden nebo více přepínačů. Pomocí přepínačů vyberte
položek, posouvání, zadávání textu a další.
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Odmlouvat

Když je aplikace TalkBack zapnutá, poskytuje mluvené slovo
zpětnou vazbu, abyste mohli zařízení používat
bez pohledu na obrazovku. To může být
užitečné pro nevidomé nebo slabé lidi
vidění.

Navigace pomocí aplikace TalkBack:
● Přejeďte prstem doprava nebo doleva pro pohyb mezi položkami
● Dvojitým klepnutím aktivujete položku
● Přetáhněte dva prsty
Vypnutí aplikace TalkBack:
● Klepněte na přepínač. Uvidíte zelený obrys.
Poklepejte na přepínač.

● V potvrzovací zprávě klepněte na OK. Pak
poklepejte na OK.

Funkce převodu textu na řeč umí číst nahlas texty
na obrazovce telefonu. Může být také použit
se službou TalkBack vizuální pomoc
uživatelé s poruchou interakce se svými zařízeními.

Otevřete Nastavení, přejděte na Systém> Usnadnění>
Převod textu na řeč, nakonfigurujte
preferovaný motor a rychlost řeči / rozteč.

Zvětšete trojitým klepnutím

Přejděte na Nastavení > Systém > Usnadnění >
Zvětšení > Zvětšení pomocí trojitého klepnutí .
Po aktivaci můžete jedním prstem rychle klepnout
třikrát na obrazovce pro přiblížení.

● Přetáhněte dvěma nebo více prsty.

● Sklopit dovnitř nebo otevřít ven pomocí dvou nebo
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Výstup textu na řeč více prstů pro nastavení úrovně přiblížení.
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● Rychlým klepnutím ještě třikrát ukončíte zoom.

Chcete-li dočasně přiblížit, klepněte rychle na ikonu
obrazovka třikrát a držte prst na
poslední klepnutí.

● Přetažením prstu se pohybujete po obrazovce.

● Uvolněte prsty a vraťte se k originálu
pozice.

Nelze použít přiblížení na klávesnici nebo
navigační lišta.

Zvětšit pomocí zkratky

Přejděte na Nastavení > Systém > Usnadnění >
Zvětšení > Zvětšení pomocí zkratky .

Když je zapnuto Zvětšení, můžete přiblížit
na obrazovce.

Chcete-li přiblížit, spusťte zvětšení a potom klepněte kamkoli na obrazovku.

● Přetažením 2 nebo více prstů přejděte.

● Přiblížením 2 nebo více prstů upravte zoom.

● Rychlým klepnutím ještě třikrát ukončíte zoom.

Chcete-li dočasně přiblížit, začněte s zvětšením
klepněte a podržte kdekoli na obrazovce.

● Přetažením se můžete pohybovat po obrazovce.

● Zvednutím prstu oddálíte.

Nelze použít přiblížení na klávesnici nebo
navigační lišta.

Tlačítko napájení ukončí hovor

Přejděte na Nastavení > Systém > Usnadnění přístupu a
pak povolte „Tlačítko napájení ukončí hovor“. Tento
umožňuje ukončit hovor pouhým stisknutím tlačítka
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tlačítko napájení.

Inverze barev

Přejděte na Nastavení > Systém > Usnadnění přístupu a
povolte „Inverze barev“ pro invertování displeje
barvy.

Korekce barev

● Deuteranomálie: červeno-zelená

● Protanomálie: červeno-zelená

● Tritanomálie: modro-žlutá

Text s vysokým kontrastem

Přejděte na Nastavení > Systém > Usnadnění > Vysoká
kontrastní text . Povolte tuto funkci pro zvýšení

kontrast s pozadím.
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Bezpečná informace

Prohlédněte si bezpečnostní informace o svém

přístroj.
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Zákonné oznámení nebo způsobit jakékoli zvláštní, náhodné, následné nebo
způsobené nepřímé škody.
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Prohlášení
Bez předchozího písemného souhlasu OnePlus,
reprodukce, přenosu, distribuce nebo skladování
obsah v tomto dokumentu v jakékoli formě je
zakázáno. OnePlus provozuje politiku společnosti
neustálý vývoj. OnePlus si tedy vyhrazuje
právo provádět změny nebo vylepšení
jakýkoli z produktů popsaných v tomto dokumentu
bez předchozího upozornění. Obsah tohoto
Dokumenty jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Kromě
vyžadováno příslušným právem, žádné záruky
druh, ať už výslovný nebo předpokládaný, je vyroben v
vztah k přesnosti tohoto dokumentu. Do
maximální rozsah povolený platnými zákony,
za žádných okolností nesmí OnePlus ani žádný z nich
jeho poskytovatelé licencí odpovídají za jakoukoli ztrátu dat

Dostupnost spotřebního materiálu, aplikace
software a příslušenství se mohou lišit. Podrobně
informace, viz autorizovaný
Distributor OnePlus. Toto zařízení může obsahovat
zboží, technologie nebo software, na které se vztahuje
vývozní zákony a předpisy. Naopak odklon
ze zákona je zakázáno.

Ochranné známky a oprávnění

OnePlus a jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti OnePlus Technology (Shenzhen)
Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Android TM je
ochranná známka společnosti Google Inc. LTE je ochranná známka společnosti
ETSI. Slovní značka a loga Bluetooth ® jsou
registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG,
Inc.
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Značka N je ochranná známka nebo
registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum,
Inc. ve Spojených státech a dalších zemích

země.

Vyrobeno na základě licence od

při prvním zapnutí telefonu.
Můžete také zkontrolovat naše „Zásady ochrany osobních údajů“ do
postupujte takto: Nastavení> O telefonu>
Právní informace> Zásady ochrany osobních údajů.

Bezpečnost
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Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Atmos a symbol dvojitého D jsou
ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Ostatní ochranné známky, produkty, služby a
jmenované společnosti mohou být
majetku jejich příslušných vlastníků.

Zásady ochrany osobních údajů

OnePlus se neustále snaží chránit vaše
osobní informace. Abychom lépe porozuměli jak
chráníme vaše osobní údaje, můžete
přečtěte si naše „Zásady ochrany osobních údajů“ v Průvodci nastavením

Přečtěte si prosím všechny bezpečnostní a zdravotní informace
pečlivě před použitím zařízení, abyste zajistili jeho
bezpečný a správný provoz.

Všeobecné bezpečnostní informace

Nedodržení těchto pokynů může způsobit
poškození zařízení, majetku, sebe nebo
ostatní.

• Nezapínejte zařízení tam, kde je to zakázáno
nebo když to může způsobit rušení nebo nebezpečí.

• Nepoužívejte zařízení na čerpacích stanicích, v servisu
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stanice nebo blízko paliva nebo chemikálií.

• Neukládejte ani nepřenášejte mobilní telefon
nebo příslušenství v blízkosti kapalných nebo hořlavých plynů.

• Neumisťujte telefon do blízkosti magnetických karet
nebo jiné magnetické předměty, protože informace
uložené na disketách, paměťových kartách a kreditech
karty by mohly být poškozeny magnetickým zářením.

• Používejte pouze značkové příslušenství a baterie
které jsou schváleny společností OnePlus. Příslušenství
které nejsou schváleny společností OnePlus mohou
poškodit telefon nebo porušit místní předpisy
pro rádiová zařízení. OnePlus žádné nepřijme
odpovědnost za nehody nebo způsobené problémy
použitím příslušenství, které není schváleno společností
OnePlus.
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• Nevkládejte baterii, telefon nebo nabíječku dovnitř
mikrovlnná trouba nebo jiné vysoké napětí
zařízení. Jinak to může způsobit obvod
poškození, požáry nebo jiné škody.

• Všechna bezdrátová zařízení, včetně mobilních telefonů,
může být náchylný k rušení a může
také způsobit rušení. Zkontrolujte prosím všechny zákony
a předpisy při používání mobilního telefonu,
zejména v letadlech, nemocnicích nebo zdravotnických zařízeních
instituce.

• Zařízení je navrženo pro odolnost proti vodě
za určitých podmínek, ale OnePlus ne
doporučujeme nadměrné ponoření. Kapalný
poškození způsobí ztrátu záruky.

• Při připojování k jiným zařízením prosím
dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu
manuál. Nepokoušejte se zařízení připojit
s nekompatibilními produkty.

• Nepoužívejte telefon, pokud je anténa
poškozené. Jinak by to mohlo způsobit zranění.
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• Udržujte kovové předměty mimo telefon
přijímač. Malé kovové předměty mohou být přitahovány
zařízení a zranění osob nebo zařízení
může dojít k poškození.

• Připojte se pouze ke zdrojům napájení pomocí USB 2.0 nebo
výše.

Bezpečnost baterií

• Nepokoušejte se opravit, rozebírat

výbuchy nebo požáry.

• Na zařízení nevyvíjejte tlak ani nepropichujte
baterie s tvrdými předměty. Poškození baterie
může způsobit vytečení baterie, přehřátí nebo
požáry.

• Pokud se u baterie vyskytnou nějaké abnormality,
jako je vysoká teplota, změna barvy,
zkreslení nebo netěsnost, okamžitě přestat
používání zařízení a kontaktujte zákazníka
Podpěra, podpora.
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nebo upravte baterii. Výměna baterie za
nesprávný typ může vést k výbuchu. Vaše
telefon může používat pouze oprávnění OnePlus
baterie. Používání produktů třetích stran může způsobit
vytečení baterie, přehřátí nebo požár.

• Neumisťujte ani nepoužívejte baterii v blízkosti ohně, topných těles,
přímé sluneční světlo nebo jiné zdroje tepla. Prodlouženo
vystavení teplu může způsobit vytečení baterie,

• Všechny baterie mají omezenou životnost a vůli
začnou ztrácet kapacitu po několika stovkách
poplatky / výboje.

• Nevyhazujte baterii do domácnosti
odpad. Použité baterie okamžitě zlikvidujte
v souladu s místními předpisy.
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Bezpečnost nabíjení

• Nabíječka je určena pouze pro vnitřní použití.

• Nenabíjejte baterii za následujících podmínek
podmínky: na přímém slunci, v teplotách
pod 5 ° C; v oblastech s vlhkostí, prachem nebo silnými
vibrace; v oblastech blízko TV, rádia nebo jiných
elektrické spotřebiče.

• Nabíječka musí být umístěna v blízkosti
vybavení a musí být snadno přístupné.

• Maximální okolní teplota nabíjení
zařízení deklarovaných výrobcem je

• Používejte pouze oficiální nabíječku OnePlus.
Používání neautorizovaných nabíječek může být nebezpečné
a může zrušit vaši záruku.

• Nezapomeňte používat pouze vývody se správným
napětí (jako štítek vedený na nabíjecí cihlu).
Použití nesprávného napětí může poškodit váš
telefon a / nebo baterie a vést ke zranění.

• Nepoužívejte nebezpečné zástrčky ani zásuvky.

• Nepoužívejte zkratovou nabíječku.

• Nepřipojujte zařízení k vysokému napětí
Mohlo by dojít k poškození napájení
poškozené.
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35 ° C.

• Znečištěné zásuvky mohou způsobit špatný kontakt
s nabíječkou a telefonem nemusí fungovat
nabíjejte správně.

• Nabíječku nerozebírejte ani neupravujte
může vést ke zranění osob, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

• Nedotýkejte se nabíječky, kabelu ani napájení
zásuvka s mokrýma rukama, protože by to mohlo způsobit elektrický proud
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šokovat.

• Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty
nebo se pokuste upravit jakékoli kabely.

• Ujistěte se, že jste nabíječku pevně uchopili
odpojením.

• Netahejte za napájecí kabel, protože by to mohlo vést
poškození a způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

• Před čištěním zařízení odpojte napájení
zástrčku ze zásuvky.

• Odpojte nabíječku od elektrických zásuvek a
zařízení, když se nepoužívá.

Bezpečnost jízdy

řídit.

• Neumísťujte telefon ani příslušenství do blízkosti
bezpečnostní airbagy.

• Používají se pouze kompas a GPS
pro referenční účely.

• Pokud si nepřejete zveřejnit svou polohu, buďte
určitě nepoužívejte aplikace, které mohou zaznamenat váš
umístění.

Zdravotní informace

• Chcete-li zabránit možnému sluchu
poškození, neposlouchejte vysoko
úrovně hlasitosti po dlouhou dobu.
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• Bezpečnost byste měli mít prioritu, když jste
provozování vozidla. Nezapomeňte dodržovat související
předpisy v oblasti nebo zemi, ve které jste

• Mohlo by dojít k poškození displeje nebo baterieúnik kapaliny. Pokud tato tekutina přijde
kontakt s očima, kůží nebo oblečením,
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Okamžitě vypláchněte oči (netřete) nebo
pokožku důkladně omýt vodou a hledat
lékařská péče.

• Někteří lidé mohou mít závratě nebo zkušenosti
zdravotní problémy v reakci na blikající světla.
Pokud jste v ohrožení, poraďte se se svým lékařem
před použitím tohoto zařízení. Pokud máte
následující příznaky: bolest hlavy, závratě,
křeče, oči nebo svalové křeče, ztráta
vědomí nebo nedobrovolné pohyby těla,
prosím, okamžitě přestaňte zařízení používat a
vyhledat lékařskou pomoc. Nepoužívejte zařízení
po delší dobu a udržujte správnou vzdálenost
z vašich očí.

Prohlášení o laserové bezpečnosti

Pokud tento produkt podporuje automatické zaostření laserem
Vlastnosti. Abyste zajistili správné používání tohoto produktu,

přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze a
uchovat pro budoucí použití. Pokud by jednotka
vyžadují údržbu, kontaktujte autorizovaného
servisní středisko. Použití ovládacích prvků, seřízení nebo
provádění jiných postupů než těch
zde specifikovaná, může mít za následek nebezpečí
radiační expozice. Chcete-li zabránit přímé expozici
na laserový paprsek, nepokoušejte se otevřít kryt
nebo přímý kontakt s laserem.

Shoda s předpisy EU

Prohlášení CE

OnePlus Technology (Shenzhen) Co.,
Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení
Chytrý telefon je v souladu se směrnicí
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2014/53 / EU. Úplné znění prohlášení EU
shody (DoC) je k dispozici níže
Internet adresa
https://www.oneplus.com/support/manuals.

Upozornění: Dodržujte místní místní předpisy v
místo, kde se má zařízení používat. Tento
zařízení může být omezeno pro použití v některých nebo ve všech
členské státy Evropské unie (EU).

Informace o expozici RF (SAR)

• Limit SAR v Evropě je 2,0 W / kg.
nejvyšší hodnota SAR tohoto zařízení vyhovuje
tento limit. A viz „Stručný návod k obsluze“
najít nejvyšší hodnotu SAR.

• Toto zařízení bylo testováno na typický provoz
se zadní částí sluchátka držel 5 mm od
tělo. Pro udržení souladu s expozicí RF

požadavky, používejte příslušenství, které udržuje
5 mm vzdálenost mezi tělem
a zadní část sluchátka. Použití sponek na opasek,
pouzdra a podobné doplňky by neměly
obsahují ve své sestavě kovové komponenty.
Použití příslušenství, které je nevyhovuje
požadavky nemusí odpovídat expozici RF
požadavky, a nemělo by se jim vyhnout.

• Hodnota SAR zařízení může záviset na
faktory, jako je blízkost věže sítě
nebo použití příslušenství.

• Případy s kovovými částmi mohou změnit RF
výkon zařízení, včetně jeho
soulad s pokyny pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření, a
způsobem, který nebyl testován ani certifikován,
a používání takového příslušenství je třeba se vyvarovat.

Conformément à la règlementation française,
nous Sommes obligés d'inclure les
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doporučení doporučení obav
předběžné upozornění: omezovač vous pouvez
votre expozice à l'énergie de radiofréquences
a) en utilisant votre appareil mobile dans des
zones de bonne couverture réseau, ou

b) síťová sada sady l'aide d'un, která je určena pro údržbu
votre appareil mobile éloigné de votre visage et
de votre sbor. Dans ce dernier cas, il est
conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur
oceňujte mobilní břicho. Il est
également recomandé aux adolescents
d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

Omezení v pásmu 5GHz

Zařízení je omezeno na vnitřní použití, pouze pokud
pracující na frekvenci 5150 až 5350 MHz
rozsah v následujících zemích:

AT BE BG HR CY CZ DK

EE FI FR DE EL HU IE

IT LV LT LU MT NL PL

PT RO SK SI ES SE UK

Frekvenční pásma a výkon

a) Frekvenční pásma, ve kterých rádio
zařízení pracuje:

Některá pásma nemusí být dostupná ve všech zemích
nebo ve všech oblastech. Prosím kontaktujte místního dopravce
více informací.

b) Maximální vysokofrekvenční výkon
vysílané ve frekvenčních pásmech, ve kterých
pracuje rádiové zařízení: maximální výkon
pro všechna pásma je menší než nejvyšší mezní hodnota
uvedené v související harmonizované normě.
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viz. „Průvodce rychlým startem“ použití určitých nebezpečných látek v elektrických zařízeních
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kmitočtová pásma a vysílací výkon.

Správná likvidace tohoto produktu

Přeškrtnutý odpadkový koš
symbol na vašem produktu ， baterie ，
uvádí literatura nebo obal
že produkt a jeho elektronický
příslušenství by nemělo být likvidováno
s jiným domácím odpadem. Na

bezpečně recyklujte své zařízení, použijte prosím návrat a
sběrný systém nebo kontaktujte prodejce, kde
zařízení bylo původně zakoupeno.

Soulad se směrnicí RoHS

Tento produkt je v souladu se směrnicí 2011/65 / EU
a jeho změny, týkající se omezení

a elektronická zařízení.

Indie Regulační shoda

Informace o elektronickém odpadu

Výrobky vyrobené společností OnePlus vyhovují
s Pravidly elektronického odpadu 2016 a jejími
změny. Vzhledem k uvedené výjimce
v SCHEDULE II Pravidel pro elektronický odpad obsah
nebezpečných látek je následující:

1. Olovo (Pb) - nejvýše 0,1% hmotnostního;

2. kadmium (Cd) - nejvýše 0,01% hmotnostních;

3. Rtuť (Hg) - nejvýše 0,1% hmotnosti;

4. Šestimocný chrom (Cr6 +) - ne více než 0,1%
podle hmotnosti; 5. Polybromované bifenyly (PBB) -
ne více než 0,1% hmotnostních;
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6. Polybromované difenylethery (PBDE) - ne
nad 0,1% hmotnostního.

partner E-waste OnePlus s názvem AS Attero,
můžete kontaktovat na

Web: www.attero.in
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Za účelem recyklace a snížení emisí
vliv prostředí ， elektrické &
Elektronická zařízení by neměla být likvidována
s ostatním domovním odpadem, oddělte jej
tyto položky z jiných druhů odpadu a
recyklujte je do autorizovaného elektronického odpadu
společnost. Jako součást recyklace E-odpadu
Iniciativa OnePlus uzavřela partnerství s
autorizovaná společnost E-waste s názvem AS Attero.
Můžete se obrátit na AS Attero a recyklovat vaše E-
odpadní produkt. Další informace o

E-mail: info@attero.in

Telefon: 1800-103-6328

Jazyky a vstupy

Můžete si vybrat svůj jazyk podle
následující kroky:

Nastavení> Systém> Jazyky a vstup>
Jazyky> Vyberte si preferovaný jazyk.

Mobilní telefon podporuje všechny níže uvedené
Indické úřední jazyky pro zkoušku čitelnosti jako
pro IS 16333 (část 3): 2017

ASSAMESE, BANGLA, BODO, DOGRI, GUJARATI,
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HINDI, KANNADA, KASHMIRI, KONKANI,
MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI),
MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI, NEPALI,
ODIA (ORIYA), PANJABI (PUNJABI), SANTHALI
(OI CHIKI), SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT,
SINDHI (DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU, URDU,

• Zakázání funkcí jako Bluetooth a Wi-
Fi, když se nepoužívá a stmívání obrazovky může
vám pomohou ušetřit energii a prodloužit životnost baterie.

• Vyčistěte telefon a nabíječku měkkým,
čistý, suchý hadřík. Pokud se obrazovka dotkne
s tekutinou nebo prachem, okamžitě je prosím očistěte.
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ANGLIČTINA
Tento mobilní telefon podporuje zadávání níže
uvedený indický úřední jazyk dle IS
16333 (část 3): 2017

HINDI, MARATHI, ANGLICKY

Péče a údržba

Následující návrhy vám pomohou udržovat
a prodloužit životnost zařízení.

• Pouze kvalifikovaný a oprávněný personál
by měl tento produkt opravit.

Nepoužívejte alkohol ani dráždivé chemikálie
vyčistěte zařízení.

• Dotykem obrazovky ostrým předmětem může dojít
způsobit poškrábání obrazovky.

• Nedotýkejte se připojovacího portu zařízení
telefon, protože statická elektřina může poškodit
komponenty v zařízení.

• Ideální provozní teploty jsou 0 ° C až 35 ° C,
Ideální skladovací teploty jsou -20 ° C až +45 ° C.

• Používejte telefon pouze mezi 35% až 85%
vlhkost vzduchu.
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• Nepokládejte telefon na nerovný nebo stabilní povrch
povrchy.

• Telefon nenarazte, netlačte, netřeste ani na něj neházejte
vyhněte se poškození a zranění.

• Nabíječka není vodotěsná. Nepoužívejte prosím
tato zařízení v koupelně, oblasti vysoké
teplota, vlhkost nebo prach; vyhněte se dešti.

• Když telefon přenáší data nebo ukládá

nákup a je splatný pouze v rámci
původní země nebo region. Pokud není uvedeno jinak
Tato záruka se vztahuje na hardware
komponenty produktu, jak byly původně
dodává se a nepokrývá nebo částečně zakrývá,
software, spotřební materiál nebo příslušenství,
i když jsou zabaleny nebo prodány společně s
produkt. Omezená záruka se vztahuje pouze na
funkční vady výrobku způsobené
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nevyjímejte SIM kartu.

• Uchovávejte telefon mimo dosah dětí
aby se předešlo zranění nebo poškození majetku.

Informace o záruce zařízení OnePlus

Zařízení OnePlus zakoupená na stránkách oneplus.com nebo
autorizované prodejní kanály jsou omezeny
záruka. Doba trvání této záruky je
v závislosti na původní zemi nebo regionu

zpracování nebo stavba materiálů. Vícepodrobnosti, obraťte se na zákazníka OnePlus
Podpora na stránce oneplus.com/support.

Omezená záruka se nevztahuje

1. závady nebo škody způsobené nehodami,
zanedbávání, zneužití nebo neobvyklé použití; abnormální
podmínky nebo nesprávné skladování; vystaveni
kapalina, vlhkost, vlhkost, písek nebo nečistoty; neobvyklý
fyzické, elektrické nebo elektromechanické napětí.
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2. Škrábance, promáčknutí a kosmetické poškození, pokud
způsobené OnePlus.

3. Vady nebo poškození způsobené nadměrným množstvím
síla nebo použití kovových předmětů na dotek
obrazovka.

4. Zařízení, která mají sériové číslo nebo
Číslo IMEI odstraněno, poškozeno, poškozeno,
změněno nebo nečitelné.

5. Běžné opotřebení.

6. Vady nebo poškození vyplývající z používání

není zařízen ani schválen společností OnePlus.

8. Vady nebo poškození v důsledku vnějších
příčiny, jako je kolize s objektem, požár,
záplavy, špína, bouřka, blesky, zemětřesení,
vystavení povětrnostním podmínkám, krádež, foukané
pojistka nebo nesprávné použití jakéhokoli elektrického zdroje.

9. Vady nebo poškození způsobené celulárními buňkami
příjem nebo přenos signálu nebo viry a
Softwarové problémy třetích stran zavedené do systému
produkt.

10. Výměna a opravy bezplatné záruky jsou
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produkt ve spojení nebo s ním
příslušenství, produkty nebo pomocné / periferní zařízení
zařízení, která nejsou zařízena nebo schválena společností
OnePlus.

7. Případné fyzické poškození nebo poškození
vyplývající z nesprávného testování, provozu,
údržba, instalace, servis nebo seřízení

platí pouze v zemi nebo oblasti nákupu.
Kontaktujte zákaznickou podporu OnePlus pro
více informací.

Návratová politika (omezeno na Evropu)

Telefony a příslušenství OnePlus jsou vyrobeny na
nejvyšší standardy a podléhají přísným předpisům
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testování. Pokud nejste s OnePlus spokojeni
produkt z jakéhokoli důvodu, můžete požádat o
vrácení do 15 kalendářních dnů od doručení. Jednou
schválíme vaši žádost o vrácení a obdržíme
produkt, provedeme standardní kontrolu.
A pokud produkt projde kontrolou, budeme
poskytnout vám plnou náhradu. Jakákoli doprava a
manipulační poplatky vzniklé v rámci procesu navracení jsou
se na ně nevztahuje náhrada.

Žádosti o vrácení podané mimo patnáct dní
období nebude přijato. Můžeme také
rozhodněte se nepřijímat vrácené částky
okolnosti:

1. Vady nebo škody způsobené nesprávným použitím,

vrátit se.

3. Zákaznické smlouvy na míru. v
v souladu s britským zákonem o právech spotřebitelů
2015, jakékoli zboží, které není (1) uspokojivé
kvalitní; (2) vhodné pro daný účel; nebo (3) jako
popsané, mohou být vráceny zdarma
do 30 dnů od doručení. Zadejte prosím lístek
popisující problém s vaším zařízením. v
abyste získali nárok na vrácení peněz, musíte
kontaktujte nás do 30 dnů a podrobně popište
jak bylo zboží vadné, poškozené nebo
materiálně odlišné. Můžeme se rozhodnout, že ne
přijímat výnosy za některou z výše uvedených
okolnosti. Ve všech případech zkontrolujeme
produkt a ověřte závadu. Kvalifikovat se
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zanedbávání, fyzické poškození, manipulace, nesprávné
seřízení, normální opotřebení nebo nesprávné
instalace po zakoupení.

2. Výkyvy cen jsou jediným důvodem

výměna nebo vrácení, zařízení musí být v “jako
nové “a zahrnují veškerý původní obsah
balení. Vyhrazujeme si právo odmítnout
vrácení nebo výměna, pokud je vrácený produkt
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považováno za poškozené.

Kontaktujte zákaznickou podporu OnePlus na adrese
požádejte o vrácení zboží na adrese oneplus.com/support.

Zákaznická podpora OnePlus
Podpůrné informace a pomoc najdete na:
www.oneplus.com/support
Stáhnout manuály:
https://www.oneplus.com/support/manuals

OnePlus Kundenbetreuung
Weitere Informationen najde Sie v unserem

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

Klienti služeb OnePlus
Navštivte webovou stránku asistence en ligne pour obtenir
Plus
informace: 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

NÁS

DE

FR

ES

https://translate.google.com/translate?hl=cs&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.oneplus.com/support
https://translate.google.com/translate?hl=cs&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=https://www.oneplus.com/support/manuals
https://translate.google.com/translate?hl=cs&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=https://www.oneplus.com/de/support/manuals
https://translate.google.com/translate?hl=cs&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.oneplus.com/fr/support
https://translate.google.com/translate?hl=cs&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=https://www.oneplus.com/fr/support/manuals
https://translate.google.com/translate?hl=cs&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.oneplus.com/es/support
https://translate.google.com/translate?hl=cs&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=https://www.oneplus.com/es/support/manuals
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Centrum podpory: www.oneplus.com/de/supportBedienungsanleitungen im Stažení:
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OnePlus Assistenza Clienti
Podle informací poskytnutých pomocníkům
su: www.oneplus.com/it/support
Scarica manuali:
https://www.oneplus.com/it/support/manuals

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

OnePlus Kundsupport

Chcete-li získat více informací, postupujte takto:
www.oneplus.com/se/support
Ladda ned manuál:
https://www.oneplus.com/se/support/manuals

Zákaznická podpora OnePlus
Podpůrné informace a pomoc najdete na:
www.oneplus.in/support
Stáhnout manuály:
https://www.oneplus.in/support/manuals

OnePlus Klantenservice
Voor ondersteuning bij producten ga je naar:
www.oneplus.com/nl/support
Stáhnout handleidingen:

TO

PT

SE

V

NL

https://translate.google.com/translate?hl=cs&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.oneplus.com/de/support
https://translate.google.com/translate?hl=cs&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.oneplus.com/it/support
https://translate.google.com/translate?hl=cs&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=https://www.oneplus.com/it/support/manuals
https://translate.google.com/translate?hl=cs&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.oneplus.com/pt/support
https://translate.google.com/translate?hl=cs&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=https://www.oneplus.com/pt/support/manuals
https://translate.google.com/translate?hl=cs&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.oneplus.com/se/support
https://translate.google.com/translate?hl=cs&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=https://www.oneplus.com/se/support/manuals
https://translate.google.com/translate?hl=cs&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.oneplus.in/support
https://translate.google.com/translate?hl=cs&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=https://www.oneplus.in/support/manuals
https://translate.google.com/translate?hl=cs&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=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.comfi / support / manuals

OnePlus kundesupport
Pro podporu informací og hjælp, venligst gå
til: www.oneplus.com/dk/support
Stáhnout 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

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
Informace o podpoře asi asistență:

FI

DK

EE

LT

RO
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https://translate.google.com/translate?hl=cs&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.oneplus.com/nl/manual
https://translate.google.com/translate?hl=cs&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.oneplus.com/fi/support
https://translate.google.com/translate?hl=cs&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.oneplus.comfi/support/manuals
https://translate.google.com/translate?hl=cs&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.oneplus.com/dk/support
https://translate.google.com/translate?hl=cs&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=https://www.oneplus.com/dk/support/manuals
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