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انگشتاثر تشخیص 

برقکلید 
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تسنسور  مجاور

ت / سیم  ت سینی کار حافظهکار
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اسپی جی آنتن 
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لمسیصفحه 
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صدامیزان کلید 

گوشیجک 

میکروفون

دستگاهچیدمان 

مبانی
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ت در  – ی برچسب چسباندن صور ی ها ی بر فلز دستگاهآنتن قسمت رو

ت  • ی تخلیه و اتصال مشکال هد:رخ زیر شرایط در است ممکن باتر د

جلد

ب شرایط در  ب.معرض در یا مرطو آ

داشته وجود دیدگی آسیب خطر است ممکن کنید، می استفاده شکسته اکریلیک بدنه یا شیشه با دستگاه از اگر 
س فقط دستگاه از باشد.  ت مرکز در تعمیر از پ کنید.استفاده سامسونگ خدما

ت قدر

هید اجازه  • ب ند ب است ممکن لمسی نمایش صفحه کند. پیدا تماس لمسی صفحه با آ شودخرا

کلید

ی  • ی تنظیم برا هید.فشار دستگاه صدا د

ی نور منبع یک معرض در را دوربین لنز که باشید مراقب  • هید. قرار خورشید مستقیم نور مانند قو لنز اگر ند
ی نور منبع یک معرض در دوربین  است ممکن دوربین تصویر سنسور گیرد، قرار خورشید مستقیم نور مانند قو
شود.می تصاویر در لکه یا نقطه ایجاد باعث و است جبران قابل غیر دیده آسیب تصویر سنسور یک ببیند. آسیب 

ت/حسگر ناحیه  • انجام نپوشانید. ها برچسب یا صفحه محافظ مانند نمایش صفحه جانبی لوازم با را نور مجاور
شود.سنسور عملکرد در اختالل باعث است ممکن کار این 

ی  • ش یا روشن برا هید فشار دستگاه کردن خامو دارید.نگه و د

ها عملکرد در اختالل باعث است ممکن ها محافظ  شوند.سنسور

ها، از استفاده هنگام  • ی فایل پخش هنگام مانند بلندگو ی رسانه ها ش نزدیک را دستگاه بلندگو، از استفاده یا ا گو
هید.قرار خود  ند

ی  • هید.فشار صفحه، کردن قفل یا روشن برا د

عملکرد

نشدهتایید نمایش صفحه شود. می توصیه سامسونگ تایید مورد صفحه محافظ از استفاده  •

مبانی

ی مواد با شده ساخته دستگاه روکش اگر  – کنیدوصل دستگاه به را فلز

ها، برخی از استفاده هنگام اگر  – با را دستگاه آنتن ناحیه همراه، تلفن داده اتصال یا تماسها مانند ویژگی
بپوشانید.دیگر اشیاء یا دستها 

ی  ها سختکلید

•

صدامیزان کلید  برقکلید 
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ی آسیب باعث است ممکن شارژر نادرست اتصال  نادرست استفاده از ناشی آسیب گونه هر شود. دستگاه به جد
شود.نمی گارانتی شامل 

12

مبانی

ها، از فقط  ی شارژر ی کابل و ها باتر ها کنید. استفاده سامسونگ تایید مورد ها ی کابل یا شارژر توانند می نشده تایید ها
ی انفجار باعث  شوند.دستگاه به رساندن آسیب یا باتر

کنید.وصل  USBبرق آداپتور به را  USBکابل  1

ی  ی استفاده از قبل را باتر ی که زمانی یا بار اولین برا ت برا کنید.شارژ است نشده استفاده طوالنی مد

ی  ی، مصرف در جویی صرفه برا ت در را شارژر انرژ بنابراین ندارد، برق کلید شارژر بکشید. برق از استفاده عدم صور
ی  ی برا باید شارژر کنید. جدا برق پریز از کنید نمی استفاده آن از که زمانی در را شارژر باید برق، رفتن هدر از جلوگیر

باشد.دسترسی قابل راحتی به شارژ هنگام و بماند برق پریز نزدیک 

ی دکمه کنید، می روشن را صفحه که هنگامی  ی نرم ها هر صفحه پایین در افزار ی دکمه شوند. می ظا ی نرم ها پیش طور به افزار
ی فرض  ی اند. شده تنظیم  Backدکمه و  Homeدکمه  ،Recentsدکمه رو ت برا ی نوار به بیشتر اطالعا ی (دکمه ناوبر نرم ها

ی)  کنید .مراجعه افزار

ی باتر

ی دکمه  نرمها

یشارژ  باتر

اخیردکمه برگشتدکمه 

خانهدکمه 
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ی اگر  کردن روشن از قبل شود. روشن بالفاصله تواند نمی دستگاه شود، می وصل شارژر وقتی شود، خالی کامالً باتر
هید اجازه دستگاه،  ی د شود.شارژ دقیقه چند شده تخلیه باتر

مبانی

ت  • ی ذخیره حال کنید.فعال را انرژ

کنید.بهینه دستگاه از مراقبت ویژگی از استفاده با را دستگاه  •

ی شارژ وقتی  • ی نماد است، کم باتر رسد.می نظر به خالی باتر

ش روشن/کلید دادن فشار با را نمایش صفحه کنید، نمی استفاده دستگاه از که هنگامی  • ش خامو کنید.خامو

کنید.وصل برق پریز یک به را  USBبرق آداپتور  3

ث قابلیت  • ت در را بلوتو کنید.غیرفعال استفاده عدم صور

ی برنامه کنید، می استفاده همزمان طور به برنامه چندین از اگر  دستگاه به اتصال به نیاز که هایی برنامه یا شبکه ها
ی  ی دارند، دیگر ی شود. می خالی سرعت به باتر ی برا س همیشه داده، انتقال حین در برق قطع از جلوگیر کامل شارژ از پ
ی  کنید.استفاده ها برنامه این از باتر

کنید.وصل دستگاه منظوره چند جک به را  USBکابل  2

ی برنامه  • ی غیر ها ببندید.را ضرور

برقپریز از 

س نور زمان  • هش را زمینه پ هید.کا د

س  4 س کنید. جدا دستگاه از را شارژر کامل، شارژ از پ بکشیدبرق از را شارژر سپ

ی همگام  • ی همگام به نیاز که را هایی برنامه خودکار ساز کنید.غیرفعال دارند ساز

13

ی گزینه شما دستگاه  هد می ارائه را مختلفی ها ی مصرف در جویی صرفه در شما به که د کند.می کمک باتر

هش را صفحه روشنایی  • هید.کا د

•

•

هش  یمصرف کا باتر

ت  ت و نکا یشارژ مورد در احتیاطی اقداما باتر
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ت سیم  ت  USIMیا کار ت)سیم (نانو کار کار

ت سیم نصب  ت USIMیا کار کار

•

•

•

ت سیم  ت  USIMیا کار هنده ارائه توسط شده ارائه کار ت د کنید.وارد را همراه تلفن خدما

اگر بگذارد. تأثیر دستگاه عملکرد یا عمر طول بر نباید و است طبیعی این شوند. گرم شارژر و دستگاه است ممکن شارژ، حین در  •
ی  شارژر از را دستگاه افتاد، اتفاق این سیم بی شارژ حین در اگر شود. متوقف شارژر است ممکن شود، داغ معمول حد از بیش باتر
س شود، خنک تا کنید جدا  کنید.شارژ دوباره را دستگاه بعداً سپ

شارژر افتاد، اتفاق این اگر نکند. کار است ممکن لمسی صفحه کند، دریافت ناپایدار تغذیه منبع شدن شارژ هنگام دستگاه اگر 
کنید.جدا دستگاه از را 

ی باتر
بکشدطول بیشتر دستگاه کامل شارژ است ممکن اما کرد، استفاده شدن شارژ حین در دستگاه از توان می  •

14

کمترالکتریکی جریان دلیل به شارژ سرعت 

ت سیم که باشید مراقب  • ت  USIMیا کار هید اجازه یا نکنید گم را کار سامسونگ کنند. استفاده آن از دیگران ند
ت شدن دزدیده یا شدن گم از ناشی ناراحتی یا آسیب قبال در مسئولیتی  ندارد.ها کار

ت مرکز به را شارژر و دستگاه شود، نمی شارژ درستی به دستگاه اگر  ببرید.سامسونگ خدما

شودشارژ شدن کندتر باعث است ممکن رایانه، مانند شارژر، از غیر تغذیه منبع از استفاده  •

هنده ارائه به بسته است ممکن دارند شبکه اتصال به نیاز که خدماتی از برخی  ت د نباشند.دسترس در خدما

ت سیم از فقط  • کنید.استفاده نانو کار

مبانی

کنید.خشک کامال را منظوره چند جک دستگاه، کردن شارژ از قبل 

ی  ی مدل برا ت سیم دو توانید می کارته، سیم دو ها ت  USIMیا کار هنده ارائه یا تلفن شماره دو بتوانید تا کنید وارد کار ت د خدما
ی  ت در مناطق، برخی در باشید. داشته دستگاه یک برا ت سیم دو دادن قرار صور است ممکن داده انتقال سرعت دستگاه، در کار
ت سیم یک که باشد زمانی از کمتر  است.شده داده قرار دستگاه در کار

س منظوره چند جک که حالی در را دستگاه اگر  ببیند.آسیب دستگاه است ممکن کنید، شارژ است خی
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ی مدل   ت:سیم دو ها کار

مبانی

ی مدل   ت:سیم تک ها کار

ت این غیر در است. سوراخ بر عمود تخلیه پین که کنید حاصل اطمینان  ببیند.آسیب دستگاه است ممکن صور

15

هید قرار سینی کنار سوراخ در را تخلیه پین  1 شود.شل سینی تا د

3

4

1

4

5

1

5

2

2

3
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ت برنامه  ی کنید ، اجرا را تنظیما ت سیم مدیریت رو ت  کار س و بزنید ضربه اتصاال ت سیم یک سپ ب یا کار کنیدانتخا

هید.قرار سینی شکاف در دوباره را سینی  5 د

ت اگر  ت سیم باشد، نشده ثابت سینی در محکم طور به کار بیفتد.یا شود خارج سینی از است ممکن کار

ت سیم  4 ت  USIMیا کار هید فشار سینی در آرامی به را کار شود.محکم تا د

ت برنامه  ی و کنید اجرا را تنظیما ت رو ت سیم مدیر  اتصاال ت سیم یک بزنید. ضربه کار ت  USIMیا کار ب را کار ی و کنید انتخا سوئیچ رو
شود.فعال تا بزنید ضربه 

پایینسمت به 

16

ت سیم  3 ت  USIMیا کار ی را کار ی طور هید قرار سینی رو باشدرو به رو آن رنگ طالیی مخاطبین که د

ت سیم دو اگر  ت  USIMیا کار هنده ارائه یا تلفن شماره دو توانید می کنید، وارد را کار ت د ی خدما باشید.داشته دستگاه یک برا

ت سیم نمایشی نام نام:  • ت  USIMیا کار هید.تغییر را کار د

ت  • ی را شبکه نوع یک شبکه: حال ت سیم با استفاده برا ت  USIMیا کار ب کار کنید.انتخا

بکشید.بیرون سینی شکاف از آرامی به را سینی  2

ت سیم نماد  : • ت  USIMیا کار هید.تغییر را کار د

مبانی

هید قرار سینی شیار داخل کامالً را سینی  • ی شما دستگاه به مایع ورود از تا د شود.جلوگیر

ت  ی  USIMکار ی گزینه به دسترسی برا زیر:ها

س سینی که حالی در را سینی اگر  از همیشه ببیند. آسیب شما دستگاه است ممکن کنید، خود دستگاه وارد است خی
کنید.حاصل اطمینان سینی بودن خشک 

ت سیم دو از استفاده  ت  USIMیا کار ی (مدل کار ت)سیم دو ها کار

ت سیم کردن فعال  ت USIMیا کار کار

ت سیم کردن سفارشی  ت USIMیا کار کار

•
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ت ظرفیت  ی مدل با است ممکن شما دستگاه حافظه کار ت دیگر ها ت از برخی و باشد متفاو ی کار بسته است ممکن حافظه ها
ت نوع و سازنده به  ی نباشند. سازگار شما دستگاه با حافظه کار هده برا ت ظرفیت حداکثر مشا ب به خود، دستگاه حافظه کار و

کنید.مراجعه سامسونگ سایت 

ت  ت یا دستگاه به است ممکن ناسازگار کار ی داده یا برساند آسیب حافظه کار ب را آن در شده ذخیره ها کند.خرا

ت دو که هنگامی  ی تماس توانید می شوند، می فعال کار ت و رسانی پیام صوتی، ها ت به را داده خدما ی کار خاصی ها
هید.اختصاص  د

ت تواند نمی شما دستگاه اگر  هد، تشخیص یا فرمت را حافظه کار ت سازنده با د ت مرکز یا حافظه کار خدما
بگیرید.تماس سامسونگ 

17

ت  Files My پوشه در  هر  SDکار شود .می ظا

ی  exFATو  FATفایل سیستم از دستگاه  • ت برا ی کار ت یک دادن قرار هنگام کند. می پشتیبانی حافظه ها فرمت کار
هد می شما از دستگاه دیگر، فایل سیستم یک در شده  ت که خوا ت یا کند فرمت دوباره را کار هد. نمی تشخیص را کار د
ی  ت از استفاده برا کنید.فرمت را آن باید حافظه، کار

ت دادن قرار هنگام  • ی دستگاه، در حافظه کار ت فایل دایرکتور حافظهکار

مبانی

ت از برخی  • ی کار یکاز استفاده با نباشند. سازگار دستگاه با کامل طور به است ممکن حافظه ها

ی  • ت دادن قرار برا کنید.احتیاط باال به راست سمت از حافظه کار

ت عمر طول ها داده مکرر کردن پاک و نوشتن  • ی کار کند.می کوتاه را حافظه ها

ت نصب  حافظهکار

ت سیم تنظیم  ت  USIMیا کار ترجیحیکار

ت  ت حافظه کار (microSD(کار

ت برنامه  ی کنید ، اجرا را تنظیما ت سیم مدیریت رو ت  کار س و بزنید ضربه اتصاال ت سپ ت ویژگی برگزیده تنظیما ی کار ها
ت سیم در را خود  کنید.تنظیم ترجیحی کار
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ت  3 ی را حافظه کار ی طور هید قرار سینی رو ی کنتاکت که د باشد.پایین به رو آن رنگ طالیی ها

س سینی که حالی در را سینی اگر  از همیشه ببیند. آسیب شما دستگاه است ممکن کنید، خود دستگاه وارد است خی
کنید.حاصل اطمینان سینی بودن خشک 

هید قرار سینی کنار سوراخ در را تخلیه پین  1 شود.شل سینی تا د

ت  4 هید فشار سینی در آرامی به را حافظه کار شود.محکم تا د

ت این غیر در است. سوراخ بر عمود تخلیه پین که کنید حاصل اطمینان  ببیند.آسیب دستگاه است ممکن صور

بکشید.بیرون سینی شکاف از آرامی به را سینی  2

ت اگر  ت است ممکن باشد، نشده محکم سینی در کار بیفتد.آن از یا شود خارج سینی از حافظه کار

هید.قرار سینی شکاف در دوباره را سینی  5 د

هید قرار سینی شیار داخل کامالً را سینی  • ی شما دستگاه به مایع ورود از تا د شود.جلوگیر

شود.می غیرفعال همراه تلفن داده اتصال کنید، می خارج دستگاه از را سینی وقتی 

18

مبانی

•
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19

شود.روشن دستگاه تا دارید نگه و داده فشار ثانیه چند را پاور کلید 

ت  ت نباشد. سازگار دستگاه با است ممکن رایانه در شده فرمت حافظه کار ی حافظه کار کنید.فرمت را دستگاه رو

ت برداشتن از قبل  ی را آن ابتدا حافظه، کار کنید.جدا ایمن کردن جدا برا

ی را خود دستگاه که هنگامی  س یا کنید می روشن بار اولین برا ی دستورالعمل داده، بازنشانی انجام از پ ی ها را صفحه رو
ی  ی راه برا کنید.دنبال خود دستگاه انداز

ی  ش برا ش روشن/کلید دستگاه، کردن خامو س و دارید نگه و داده فشار را خامو ی سپ ش رو بزنید.ضربه کردن خامو

ت کردن فرمت از قبل  ی داده تمام از که باشید داشته یاد به حافظه، کار ت در شده ذخیره مهم ها یک حافظه کار
ت کنید. تهیه پشتیبان نسخه  ی داده دادن دست از سازنده ضمان ت از ناشی ها هد.نمی پوشش را کاربر اقداما د

ت به دسترسی یا انتقال حال در دستگاه که حالی در  س درست یا اطالعا خارجی حافظه است، داده انتقال از پ
ت مانند  ب باعث تواند می کار این انجام نکنید. حذف را  USBحافظه یا حافظه کار ها داده رفتن بین از یا شدن خرا

از جمله از ها، داده دادن دست از قبال در مسئولیتی سامسونگ شود. دستگاه یا خارجی حافظه به آسیب یا 
ی دستگاه از استفاده سوء از ناشی ها، داده دادن دست  ی ذخیره ها ندارد.خارجی ساز

ها تمام  ی دستورالعمل و هشدار ی از شده ارسال ها ی دستگاه از استفاده که مناطقی در را مجاز پرسنل سو بی ها
ها مانند است، شده محدود سیم  کنید.دنبال ها، بیمارستان و هواپیما

ت برداشتن حال در  حافظهکار

ت کردن فرمت  حافظهکار

ش و روشن  دستگاهکردن خامو

ت برنامه  ی و کنید اجرا را تنظیما ی ذخیره  دستگاه از مراقبت رو ت  ساز ی ذخیره تنظیما ت  ساز  Unmount  SDکار
بزنید.ضربه 

ت برنامه  ی و کنید اجرا را تنظیما ی ذخیره  دستگاه از مراقبت رو ت  ساز ی ذخیره تنظیما ت  ساز ب  SD کار بزنید.ضربه قال
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ی  ت کردن فعال برا ی، حال ش روشن/کلید اضطرار س و دارید نگه و داده فشار را خامو ی سپ ت رو ی حال بزنید.ضربه اضطرار

هد، نمی پاسخ و است ثابت شما دستگاه اگر  ش روشن/کلید د هش کلید و خامو ی همزمان را صدا کا ثانیه  7از بیش برا
هید فشار  ی راه دوباره تا دارید نگه و د شود.انداز

ی  هش برا ی مصرف کا ی حالت به را دستگاه توانید می باتر هید. تغییر اضطرار ها و ها برنامه از برخی د هند محدود عملکرد خوا
ت در شد.  ی، حال ی تماس یک توانید می اضطرار ت کنید، برقرار اضطرار ی را خود فعلی مکانی موقعیت اطالعا دیگران برا

ی هشدار زنگ کنید، ارسال  دیگر.موارد و درآورید صدا به را اضطرار

20

ی  ت کردن غیرفعال برا ی، حال ی اضطرار ش  رو ت کردن خامو ی حال ش روشن /کلید یا بزنید. ضربه اضطرار داده فشار را خامو
س و دارید نگه و  ی سپ ت رو ی حال بزنید.ضربه اضطرار

ی  ی راه برا ش روشن/کلید دستگاه، مجدد انداز س و دارید نگه و داده فشار را خامو ی سپ بزنید.ضربه  Restartرو

ی شدن تمام از قبل باقیمانده زمان باقیمانده استفاده زمان  هد. می نشان را باتر باقیمانده استفاده زمان د
ت به بسته است ممکن  ت عملکرد شرایط و دستگاه تنظیما باشد.متفاو

هش کلید  صداکا
برقکلید 

ت  یحال اضطرار

ی راه  دستگاهمجدد انداز

ت کردن فعال  یحال اضطرار

ت کردن غیرفعال  یحال اضطرار
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ی را خود دستگاه که هنگامی  س یا کنید می روشن بار اولین برا ی دستورالعمل داده، بازنشانی انجام از پ ی ها صفحه رو
ی را  ی راه برا کنید.دنبال خود دستگاه انداز

ی دستورالعمل  3 ی ها ی را صفحه رو ت تکمیل برا کنید.دنبال تنظیما

ی ویژگی از برخی نتوانید است ممکن شوید، نمی متصل -Fi Wiشبکه به اگر  راه طول در را دستگاه ها
ی  کنید.تنظیم اولیه انداز

کنید.روشن را دستگاه  1

هر اصلی صفحه  شود.می ظا

مبانی

21

ب را خود نظر مورد دستگاه زبان  2 ب را و کرده انتخا کنید.انتخا

ب را زبان یک  کنید.انتخا

ی راه  اولیهانداز
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ت برنامه  1 ی راه را تنظیما ی و کنید انداز ب رو ب  پشتیبان و ها حسا ب افزودن  ها حسا بزنید.ضربه  حسا

سامسونگاکانت 

سامسونگاکانت 

ت برنامه  1 ی راه را تنظیما ی و کنید انداز ب رو ب  پشتیبان و ها حسا ب افزودن  ها حسا بزنید.ضربه  حسا

ت  سامسونگاکان

عبوررمز بازنشانی و شناسه کردن پیدا 

ب به ورود  ی حسا سامسونگکاربر

سامسونگاکانت ساخت 

مبانی

ب اگر  ب یک خود ایمیل آدرس از استفاده با توانید می کنید. ایجاد را آن باید ندارید، سامسونگ حسا کنید.ایجاد سامسونگ حسا

ی  2 ب ایجاد رو بزنید .ضربه حسا

ی دستورالعمل  3 ی ها ب ایجاد تا کنید دنبال را صفحه رو کنید.کامل را خود حسا

ب عبور رمز یا شناسه اگر  ش را خود  Samsungحسا ی کردید، فرامو ب سیستم به ورود صفحه در  password Resetیا  ID Findرو حسا
Samsung  س بزنید. ضربه ت کردن وارد از پ کنید.بازنشانی را خود عبور رمز یا کنید پیدا را خود شناسه توانید می نیاز، مورد اطالعا

ت برنامه دیگر، طرف از  ی و کنید اجرا را تنظیما بزنید.ضربه رو

ب  س یک شما سامسونگ حسا ب سروی هد می امکان شما به که است یکپارچه حسا ت انواع از د دستگاه توسط شده ارائه سامسونگ خدما
ی  ب و ها تلویزیون همراه، تلفن ها کنید.استفاده سامسونگ سایت و

22

ب عبور رمز و شناسه  2 ی و کنید وارد را خود سامسونگ حسا بزنید.ضربه سیستم به ورود رو

ی  ت لیست بررسی برا ب با استفاده قابل خدما ی کنید. مراجعه  account.samsung.comبه خود، سامسونگ حسا ت برا در بیشتر اطالعا
ی مورد  ها ب ت برنامه سامسونگ، حسا ی و کنید اجرا را تنظیما ها رو ب ی و حسا ها  پشتیبانگیر ب ب  حسا هنما  سامسونگ حسا ضربه را
بزنید.

ب یک قبالً اگر  ب به دارید، سامسونگ حسا شوید.وارد خود  Samsungحسا

ت برنامه دیگر، طرف از  ی و کنید اجرا را تنظیما بزنید.ضربه رو

ی دستورالعمل  3 ی ها ی را صفحه رو ب به ورود تکمیل برا کنید.دنبال خود  Samsungحسا

http://account.samsung.com
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ت برنامه خود، دستگاه در  2 ی راه را تنظیما ی و کنید انداز ب رو بزنیدضربه هوشمند  پشتیبان و ها حسا

ت برنامه  1 ی راه را تنظیما ی و کنید انداز ب رو ی پشتیبان و ها حسا ب  گیر بزنید.ضربه ها حسا

تعویض.

ت برنامه  ی و کنید اجرا را تنظیما بزنید.ضربه  Switch Smart  backup and Accountsرو

ی قبلی، دستگاه در  4 بزنید.ضربه سیم بی  داده ارسال رو

ی  2 ب رو ب حذف  سامسونگ حسا بزنید .ضربه حسا

هوشمند)(سوئیچ 
قبلیدستگاه از ها داده انتقال 

سامسونگاکانت حذف 

ت به داده انتقال  سیمبی صور

ی را رایت کپی  دارید.را آن انتقال حق یا هستید آن مالک که کنید منتقل را محتوایی فقط گیرد می جد

ی راه را  Switch Smartقبلی، دستگاه در  1 کنید.انداز

23

ب که هنگامی  ی داده کنید، می حذف دستگاه از را خود سامسونگ حسا ها یا مخاطبین مانند شما ها هند حذف نیز رویداد شد.خوا

ی  3 ب عبور رمز بزنید، ضربه  Removeرو س و کنید وارد را خود  Samsungحسا ی سپ بزنید.ضربه  OKرو

ی کنید دیدن /smartswitch www.samsung.comاز شود. می اعمال ها محدودیت  • ت برا سامسونگجزئیا

نشود.پشتیبانی ها رایانه یا ها دستگاه از برخی در ویژگی این است ممکن  •

ت به خود قبلی دستگاه از را ها داده  کنید.منتقل خود دستگاه به -Direct Fi Wiطریق از سیم بی صور

هید.قرار یکدیگر نزدیک را ها دستگاه  3 د

مبانی

کنید.دانلود استور پلی یا گلکسی فروشگاه از را آن ندارید، را برنامه اگر 

ی  Switch Smartاز توانید می  کنید.استفاده خود جدید دستگاه به خود قبلی دستگاه از ها داده انتقال برا

http://www.samsung.com/smartswitch
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ی پشتیبان  ت بازیابی و گیر خارجیحافظه از استفاده با اطالعا

ت برنامه خود، دستگاه در  3 ی راه را تنظیما ی و کنید انداز ب رو ی پشتیبان و ها حسا بزنیدضربه   Switch Smartگیر
بازیابی.  

نمایشصفحه درک 

•

•

لمسیصفحه کنترل 

ی  • ی برا نکنیداعمال یا نزنید ضربه تیز چیز هیچ با را آن لمسی، نمایش صفحه به رساندن آسیب از جلوگیر

ت مانند خارجی حافظه از استفاده با را ها داده  کنید.منتقل  microSDکار

ی تخلیه  شود.لمسی نمایش صفحه عملکرد در اختالل باعث تواند می الکترواستاتیک ها

24

هید اجازه  • کند.پیدا تماس الکتریکی وسایل سایر با لمسی صفحه ند

س  ی داده از لیستی توانید می ها، داده انتقال از پ هده خود دستگاه در را شده منتقل ها کنید.مشا

ی دستورالعمل  7 ی ها ی را صفحه رو کنید.دنبال خود قبلی دستگاه از داده انتقال برا

ی خود، دستگاه در  6 بزنید.ضربه دریافت رو

ی دستورالعمل  4 ی ها ی را صفحه رو کنید.دنبال خارجی حافظه از ها داده انتقال برا

کنید.استفاده دست انگشتان از لمسی صفحه از استفاده هنگام شود می توصیه 

ی قبلی، دستگاه در  5 ی را مورد ب انتقال برا ی و کنید انتخا بزنید.ضربه  SENDرو

ی دستگاه است ممکن  • ی ورود ی لبه به نزدیک لمسی ها ی ناحیه از خارج که صفحه، ها هد.تشخیص را هستند لمسی ورود ند

ی شود می توصیه  ت برا ممکن کار این انجام نکنید. استفاده لمسی صفحه تمام یا قسمتی در ثابت گرافیک از طوالنی مد
ستصاویر به منجر است  شود.شبح یا صفحه) (سوختن پ

مبانی

ی فشار خود انگشتان نوک با  کنید.وارد آن به زیاد

ی ذخیره دستگاه  2 کنید.وصل یا وارد خود دستگاه به را خارجی ساز

ی داده از  1 کنید.تهیه پشتیبان نسخه خارجی حافظه در خود قبلی دستگاه ها
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ی  بزنید.ضربه صفحه رو

مبانی

ی  موقعیت به را آن و دارید نگه و بزنید ضربه مورد یک رو
بکشید.هدف 

ی  دارید.نگه ثانیه  2تقریباً و بزنید ضربه صفحه رو

25

ی  بزنید.ضربه دوبار صفحه رو

کشیدن

داشتننگه و زدن ضربه 

زدنضربه 

زدنضربه دوبار 
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بکشید.راست یا چپ پایین، باال، سمت به را خود انگشت 

مبانی

نمایشصفحه 

ی یا کنید باز هم از را خود انگشت دو  هیدفشار آن رو د

26

انگشتکشیدن 

گرفتننیشگون و کردن پخش 
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اخیردکمه  برگشتدکمه 

خانهدکمه 

ینوار کردن پنهان  ناوبر

ی نوار  ی (دکمه ناوبر نرم)ها

ت برنامه  ی کنید ، اجرا را تنظیما س و بزنید ضربه پیمایش نوار  نمایش رو ی سپ ت رو بزنید.ضربه صفحه تمام حرکا
ها پیمایش، نوار کردن پنهان با  هده را فایل ها از یا کنید مشا کنید.استفاده بازتر صفحه یک در برنامه

دکمه

ی  • بازگشتبزنید.ضربه قبلی صفحه به بازگشت برا

اصلیصفحه 

27

ی  • ی راه برا دارید .نگه و بزنید ضربه  Assistant Googleبرنامه انداز

ی دکمه کنید، می روشن را صفحه که هنگامی  ی نرم ها ی نوار در افزار هر صفحه پایین در ناوبر ی دکمه شوند. می ظا ی نرم ها به افزار
ی فرض پیش طور  حال در برنامه به توجه با تواند می ها دکمه عملکرد اند. شده تنظیم  Backدکمه و  Homeدکمه  ،Recentsدکمه رو

کند.تغییر استفاده محیط یا استفاده 

ی  کنید.سوئیچ آن کردن غیرفعال برا

ی  بزنید.ضربه اصلی صفحه به بازگشت برا

ی نوع تحت  هد پنهان پیمایش نوار ناوبر ت و شد خوا ی که جایی در اشاره نکا ها هر دارند قرار نرمافزار دکمه ی میشوند. ظا استفاده برا
ی دکمه از  بکشید.باال سمت به را نظر مورد دکمه اشاره اشاره نرم، ها

هید اگر  ت میخوا ی نکا ی کنید، پنهان صفحه پایین در را اشارها ی رو ها بزنیدضربه اشاره اشاره

مبانی

ی  • ی برنامه لیست کردن باز برا اخیربزنید.ضربه اخیر ها

عملکرد
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هنده ارائه یا منطقه به بسته است ممکن صفحه  ت د ت خدما هر متفاو شود.ظا

ی شروع نقطه اصلی صفحه  ی ویژگی تمام به دسترسی برا ی ها، ویجت است. دستگاه ها ها موارد و ها برنامه میانبر
هد.می نمایش را دیگر  د

مبانی

28

ی ها برنامه صفحه  ها ی برنامه جمله از ها، برنامه همه نماد هد.می نشان را شده نصب تازه ها د

نمایشصفحه نشانگر 

ی نوار  ی (دکمه ناوبر نرم)ها

ی برنامه  عالقهمورد ها

ویجتیک 

هابرنامه صفحه و اصلی صفحه 
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ی  ی را خود انگشت اصلی، صفحه به بازگشت برا بکشید.پایین یا باال سمت به ها برنامه صفحه رو

ی زدن ضربه با توانید می کنید، اضافه اصلی صفحه در را ها برنامه دکمه اگر  اصلی، صفحه در کنید. باز را ها برنامه صفحه دکمه رو
ی  ی دارید، نگه و بزنید ضربه خالی قسمت یک رو ت رو س و بزنید ضربه اصلی صفحه تنظیما ی سپ بزنید ضربه ها برنامه دکمه کلید رو
هد اضافه اصلی صفحه پایین در  Appsدکمه شود. فعال تا  شد.خوا

29

ی یا  بزنید.ضربه  Backدکمه یا  Homeدکمه رو

شود.باز ها برنامه صفحه تا بکشید پایین یا باال سمت به را خود انگشت اصلی، صفحه در 

هاصفحه و اصلی صفحه بین جابهجایی  برنامه

اصلیصفحه 

هابرنامه دکمه 

هابرنامه صفحه 
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ی  ی اصلی، صفحه در برنامه یک به میانبر افزودن برا س و دارید نگه و بزنید ضربه ها برنامه صفحه در مورد یک رو ی سپ رو
شود.می اضافه اصلی صفحه در برنامه به میانبر یک بزنید. ضربه اصلی صفحه به افزودن 

نمایشصفحه 

ی اصلی، صفحه در  ی دارید، نگه و بزنید ضربه خالی ناحیه یک رو ت رو س و بزنید ضربه اصلی صفحه تنظیما ی سپ کلید رو
شود.فعال تا بزنید ضربه افقی حالت به چرخش 

ی  س و دارید نگه و بزنید ضربه مورد یک رو ی بکشید. جدید مکان به را آن سپ صفحه کنار به را آن دیگر، پانل به مورد انتقال برا
بکشید.

مبانی

ی میتوانید همچنین  ها ها قسمت به را پرکاربرد برنامه کنیدمنتقل اصلی صفحه پایین در میانبر

ی  هده برا ت در صفحه مشا شود.افقی تا بچرخانید را دستگاه افقی، حال

30

ت در صفحه نمایش  افقیحال

اقالمجابجایی 
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پوشهیک حذف  •

ی جدید پوشه یک  ی برنامه حاو ب ها ی شود. می ایجاد شده انتخا کنید.وارد را پوشه نام و بزنید ضربه  name folder Enterرو

ی  بکشید.جدید مکان به را آن تا دارید نگه و بزنید ضربه برنامه یک رو

ی ها، برنامه صفحه یا اصلی صفحه در  س و دارید نگه و بزنید ضربه برنامه یک رو ی را آن سپ بکشید.دیگر برنامه یک رو

پوشهیک از ها برنامه انتقال  •

ی برنامه و کنید ایجاد را ها پوشه  ی را مشابه ها ی راه و سریع دسترسی برا ی جمع ها برنامه انداز کنید.آور

31

ی  هید می که را هایی برنامه بزنید . ضربه پوشه در  apps Addرو ی و بزنید عالمت کنید اضافه خوا آن کشیدن با را برنامه یک توانید می همچنین بزنید. ضربه افزودن رو

کنید.اضافه پوشه به 

ی  س و دارید نگه و بزنید ضربه پوشه یک رو ی سپ ی برنامه شود. می حذف پوشه فقط بزنید. ضربه  folder Deleteرو صفحه به پوشه ها
شوند.می منتقل ها برنامه 

ی برنامه افزودن  • بیشترها

هاپوشه ایجاد 
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ت  ی شما. اصلی صفحه در راحت دسترسی و اطالعا س و دارید نگه و بزنید ضربه ویجت یک رو بکشید. اصلی صفحه به را آن سپ
هد اضافه اصلی صفحه در ویجت  شد.خوا

ی پانل  • ی متحرک: ها س و دارید نگه و بزنید ضربه پانل نمایش پیش رو بکشید.جدید مکان به را آن سپ

32

مبانی

هید. تغییر را دستگاه تم  : • ی عناصر د ها،ها، رنگ مانند رابط، بصر نماد

س و بکشید چپ سمت به را خود انگشت ها: پانل افزودن  • ی سپ بزنید.ضربه رو

ی برنامه ها ویجت ها: ابزارک  • ی که هستند کوچکی ها ی ارائه برا ها ی راه را خاصی برنامه عملکرد کنندمی انداز

ها، و  هند تغییر انتخابی موضوع به بسته والپیپر کرد.خوا

ت  : • ی تنظیما ی را کاغذدیوار هید.تغییر شده قفل صفحه و اصلی صفحه برا د

چیدمان.

ی اصلی، صفحه در  ی گزینه به تا کنید نزدیک هم به را خود انگشتان یا دارید، نگه و بزنید ضربه خالی قسمت یک رو کنید. پیدا دسترسی ویرایش ها

ی پانل توانید می همچنین دیگر. موارد و کنید اضافه را ها ویجت کنید، تنظیم را زمینه تصویر توانید می  تنظیم یا حذف اضافه، را اصلی صفحه ها

کنید.مجدد 

ت  : • ی را نمایش صفحه شبکه مانند اصلی، صفحه تنظیما کنیدپیکربند

ی ها: پانل حذف  • بزنید.ضربه پانل رو

اصلیصفحه ویرایش حال در 
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استمتصل  UMTSشبکه 

ی چندرسانه یا متنی پیام  جدیدا

ی در ها برنامه از برخی در است ممکن وضعیت نوار  • هر صفحه باال ی نشود. ظا نمایشبرا

استمتصل  EDGEشبکه 

استانجام حال در تماس 

رفتهدست از تماس 

استمتصل  GPRSشبکه 

آیکون

ی  ها ی در وضعیت نوار در نشانگر نماد هر صفحه باال ی شوند. می ظا ها هستند.ترین رایج زیر جدول در شده فهرست نماد

ت  استفادهحال در یابی موقعیت خدما

ت منطقه از (خارج رومینگ  ی)خدما عاد

ث قابلیت  شدفعال بلوتو

ی برنامه همه به اصلی صفحه در چپ سمت به انگشت کشیدن با توانید می اکنون  باشید.داشته دسترسی خود ها

ت  سیگنالقدر

Fi Wi- استمتصل

سیگنالبدون 

استمتصل  +HSPAشبکه 

ی (مدل متصل  LTEشبکه  ی ها فعال) LTEدارا

33

مبانی

معنی

استمتصل  HSDPAشبکه 

شدفعال هشدار زنگ 

ی از برخی  • ها هر زمانی فقط نشانگر نماد کنید.می باز را اعالن پانل که شوند می ظا

ی از وضعیت، نوار  بکشید.پایین به صفحه باال

اصلیصفحه در ها برنامه همه نمایش 

ی  ها نشانگرنماد

ی برنامه صفحه از استفاده بدون  ی را دستگاه توانید می جداگانه، ها اصلی صفحه در را ها برنامه همه که کنید تنظیم طور
هد. نمایش  ی اصلی، صفحه در د س و دارید نگه و بزنید ضربه خالی قسمت یک رو ی سپ ت رو طرح  اصلی صفحه تنظیما
ی  بزنید.ضربه اعمال  اصلی صفحه فقط  اصلی صفحه بند
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یشارژ  باتر

شدفعال صدا بی حالت 

ی  بکشید.جهت هر به را خود انگشت صفحه، شدن روشن با صفحه، قفل کردن باز برا

ت سطح  یقدر باتر

ش نمایش صفحه اگر  ش روشن/کلید است، خامو هید فشار را خامو شود.روشن نمایش صفحه تا بیاورید باال را خود دستگاه یا د

ت  ش حال شدفعال لرز

مبانی

شدفعال پرواز حالت 

آیکون

ش نمایش صفحه پاور کلید دادن فشار با  ت در همچنین شود. می قفل و خامو ی دستگاه از استفاده عدم صور برا
ت  ش نمایش صفحه مشخصی، مد شود.می قفل خودکار طور به و شود می خامو

استالزم احتیاط یا است داده رخ خطایی 

34

معنی

شدهقفل صفحه 

قفلصفحه 
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ی الگو:  • بکشید.بیشتر یا نقطه چهار با الگویی صفحه، قفل کردن باز برا

ی  ت  قفل صفحه رو ش از استفاده با را صفحه قفل بزنید، ضربه ایمن قفل تنظیما صفحه شده تعیین پیش از قفل رو
س و کنید باز  ی سپ شود.فعال تا بزنید ضربه خودکار کارخانه بازنشانی کلید رو

ش حداکثر به و کنید وارد اشتباه را قفل کردن باز کد هم سر پشت بار چندین اگر  را خود دستگاه توانید می برسید، تال
ی  ی داده به بازنشانی که کنید تنظیم طور هد. انجام کارخانه ها ت د کنیداجرا را تنظیما

Swipe: •  ی ی جهت هر به را خود انگشت صفحه، قفل کردن باز برا بکشید.صفحه رو

ی شود. باز صفحه قفل تا کنید ثبت را خود انگشت اثر انگشت: اثر  • ت برا مراجعه انگشت اثر تشخیص به بیشتر اطالعا
کنید .

س  ش تنظیم از پ دارد.نیاز بازگشایی کد به قفل کردن باز هنگام دستگاه صفحه، قفل رو

ت اطالعا

ی یا عبور رمز پین، الگو، یک که هنگامی  ها ی را خود بیومتریک داده ش برا ی با میتوانید میکنید، تنظیم صفحه قفل رو از جلوگیر
ت از خود، دستگاه به دیگران دسترسی  کنید.محافظت خود شخصی اطالعا

ی  ش تغییر برا ت برنامه صفحه، قفل رو ی کنید ، اجرا را تنظیما س و بزنید ضربه صفحه قفل نوع  صفحه قفل رو ش یک سپ را رو
ب  کنید.انتخا

ی را خود چهره چهره:  • ی کنید. ثبت صفحه قفل کردن باز برا ت برا کنیدمراجعه چهره تشخیص به بیشتر اطالعا

35

ش هیچ:  • نکنید.تنظیم را صفحه قفل رو

هش کلید  ت اسکرین دارید. نگه و داده فشار همزمان طور به را پاور کلید و صدا کا ی شا ی در شده گرفته ها ذخیره گالر
هند  شد.خوا

ت اسکرین گرفتن امکان ها ویژگی و ها برنامه برخی از استفاده هنگام  ندارد.وجود شا

مبانی

نمایشصفحه 

ت اسکرین یک دستگاه از استفاده هنگام  بگیرید.شا

ی نماد یا اعداد کاراکتر، چهار حداقل با عبور رمز یک عبور: رمز  • کنیدوارد قفل کردن باز برا

شود.باز صفحه قفل تا کنید وارد عدد چهار حداقل با پین یک پین:  •

میشودگرفته اسکرین ی صفحه از که عکسی 

ش تغییر  صفحهقفل رو
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ی  ی بکشید. پایین سمت به را وضعیت نوار اعالن، پانل کردن باز برا ی را خود انگشت اعالن، پانل بستن برا سمت به صفحه رو
بکشید.باال 

36

ی از توانید می  ها کنید.استفاده اعالن پانل در زیر عملکرد

ی اعالن که هنگامی  ی ها ی تماس یا ها پیام مانند جدید ی کنید، می دریافت رفته دست از ها ها وضعیت نوار در نشانگر نماد
هر  ی شوند. می ظا هده برا ت مشا ها، مورد در بیشتر اطالعا ت و کنید باز را ها اعالن پانل نماد هده را جزئیا کنید.مشا

ی دکمه  سریعتنظیم ها

ی برنامه یا محتوا  دستگاه در شده ذخیره ها
کنید.جستجو را خود 

ت  هده را اعالن جزئیا ت و کنید مشا را مختلفی اقداما

هید.انجام  د

ت سیم  ت  USIMیا کار ی ترجیحی کار گزینه. هر برا

ی  ت سیم مدیر به دسترسی برا نگه و بزنید ضربه کار
ی (مدل دارید.  کارته)سیم دو ها

ت  ی راه را تنظیما کنید.انداز

کنید.پاک را ها اعالن تمام 

ت به  باشید.داشته دسترسی اعالن تنظیما

رسانیاطالع پنل 
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ی  ت تغییر برا ی ویژگی، تنظیما ی بزنید. ضربه دکمه هر زیر متن رو هده برا ت مشا ی تر، دقیق تنظیما دارید.نگه و بزنید ضربه دکمه یک رو

37

ی  ی ها، دکمه مجدد کردن مرتب برا ی بزنید ، ضربه دکمه ترتیب  رو س و دارید نگه و بزنید ضربه دکمه یک رو ی مکان به را آن سپ بکشید.دیگر

ی  ها، برخی کردن فعال برا ی ویژگی ی رو ها ی بزنید. ضربه سریع تنظیم دکمه هده برا ی مشا ها ها صفحه بیشتر، دکمه بکشید.پایین سمت به را اعالن

ی دکمه از استفاده  سریعتنظیم ها
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ی شود. نمی پشتیبانی ها زبان از برخی در متن ورود  ی زبان باید متن، کردن وارد برا ی زبان از یکی به را ورود ها
هید.تغییر شده پشتیبانی  د

ی  ی زبان مدیریت  انواع و ها زبان  رو ی ها ی زبان و بزنید ضربه ورود ب را استفاده مورد ها زبان چند یا دو وقتی کنید. انتخا
ب را  ی راست یا چپ به انگشت کشیدن با میتوانید میکنید، انتخا ی بین فاصله، کلید رو ها ی زبان شوید.جابجا ورود

38

ی  ی کلید، صفحه نوع تغییر برا ب را زبان یک بزنید، ضربه انواع و ها زبان  رو س و کنید انتخا خود نظر مورد کلید صفحه نوع سپ
ب را  کنید.انتخا

ی را متنی که هنگامی  هر خودکار طور به کلید صفحه کنید، می وارد و ... یادداشت، ایجاد پیام، ارسال برا شودمی ظا

ی دارد. کاراکتر چهار یا سه کلید یک  ،3x4کلید صفحه در  ی کاراکتر، یک کردن وارد برا تا بزنید ضربه مربوطه کلید رو
هر نظر مورد نویسه که زمانی  شود.ظا

بیشتر.

هده  ی مشا ها بیشترکلید صفحه عملکرد

کنیدحذف را قبلی کاراکتر یک 

ی خط به  بروید.بعد

ی  ها کلیدصفحه اضافی عملکرد

ی کنید وارد بزرگ حروف  ش همه برا ی بار دو ها، سرپو آن رو
بزنید.ضربه 

ها  کنیدوارد را نماد

کنید.وارد را فاصله یک 

متنکردن وارد حال در 

یزبان تغییر  ورود

کلیدصفحه تغییر 

کلیدصفحه چیدمان 
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ت  : هید.تغییر را کلید صفحه تنظیما د

ی  2 ب برا ی یا بکشید نظر مورد متن انتخا ب رو ب متن همه تا بزنید ضربه همه انتخا شود.انتخا

ها  : کنید.وارد را استیکر

ی  3 ش یا کپی رو بزنید .ضربه بر

ی  4 ی و دارید نگه و بزنید ضربه شود درج است قرار متن که جایی رو بزنید.ضربه چسباندن رو

ت  : ی اساس بر را کلما ت و کنید بینی پیش خود ورود هید. نشان را کلمه پیشنهادا ی د ی لیست به بازگشت برا ها صفحه عملکرد

ی کلید،  بزنید.ضربه رو

کنید.باز را متن ویرایش پانل  : •

39

ت  : هید.تغییر را کلید صفحه اندازه یا حال د

ی  1 دارید.نگه و بزنید ضربه متن رو

مبانی

ت به را متن  : کنید.وارد صوتی صور

کنید.وارد را ها شکلک  :

چسباندنو کپی 

ی  ها کلیدصفحه اضافی عملکرد

•

•

•

•

•

•
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هاویژگی و ها برنامه 

ی دستگاه مخصوص که کنید دانلود را هایی برنامه توانید می ها برنامه دانلود و خرید  هستند. Galaxy Samsungها

هابرنامه دانلود و خرید 

ی  ت تغییر برا ی خودکار، رسانی روز به تنظیما ت  رو س و بزنید ضربه ها برنامه خودکار رسانی روز به  تنظیما ب را گزینه یک سپ انتخا
کنید.

ی را برنامه یک  هده برا ت مشا ب آن به مربوط اطالعا ی کنید. انتخا ی برنامه دانلود برا ی رایگان، ها ی بزنید. ضربه  INSTALLرو دانلود و خرید برا

هایی  ی میشود، اعمال هزینه آن در که برنامه ی و بزنید ضربه قیمت رو ها ی دستورالعمل کنید.دنبال را صفحه رو

هنده ارائه یا منطقه به بسته است ممکن برنامه این  ت د نباشد.دسترس در خدما

ی دسته اساس بر را ها برنامه  ی کلمه اساس بر را ها برنامه یا کنید مرور بند کنید.جستجو کلید

ی  ت تغییر برا ی خودکار، رسانی روز به تنظیما ت  رو س و بزنید ضربه ها برنامه خودکار رسانی روز به  تنظیما را گزینه یک سپ
ب  کنید.انتخا

40

کنید.اجرا را  Store Galaxyبرنامه 

کنید.اجرا را  Store Playبرنامه 

ی را برنامه یک  هده برا ت مشا ب آن به مربوط اطالعا ی کنید. انتخا ی برنامه دانلود برا ی رایگان، ها ی بزنید. ضربه  Installرو هایی دانلود و خرید برا برنامه

ی میشود، اعمال هزینه آن در که  ی و بزنید ضربه قیمت رو ها ی دستورالعمل کنید.دنبال را صفحه رو

ی دسته اساس بر را ها برنامه  ی یا کنید مرور بند ی برا ی کلمه جستجو بزنید.ضربه کلید

هابرنامه حذف یا نصب 

هابرنامه نصب 

هابرنامه نصب 

StorePlay 

گلکسیفروشگاه 
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ی  هده برا ت تغییر یا مشا ت برنامه مجوز، دسته اساس بر برنامه مجوز تنظیما ی راه را تنظیما ی و کنید انداز ی  ها برنامه رو ها برنامه مجوز
ب را مورد یک بزنید. ضربه  ی و کنید انتخا ی برا ی مجوز، اعطا ی رو ها ها کنار کلید بزنید.ضربه برنامه

ی  ب را گزینه یک و دارید نگه و بزنید ضربه برنامه یک رو کنید.انتخا

ی  هده برا ت مشا ت برنامه برنامه، مجوز تنظیما ی و کنید اجرا را تنظیما ب را برنامه یک بزنید. ضربه  Appsرو ی و کنید انتخا  Permissionsرو
ی لیست توانید می بزنید. ضربه  ها هده را برنامه مجوز ی و کرده مشا ها هید.تغییر را آن مجوز د

ی برنامه کردن: غیرفعال  • ب فرض پیش ها کرد.نصب حذف دستگاه از را آنها توان نمی که کنید غیرفعال را شده انتخا

41

هاویژگی و ها برنامه 

ی  ت از استفاده یا دسترسی مجوز به است ممکن کنند، کار درستی به ها برنامه از برخی اینکه برا باشند. داشته نیاز شما دستگاه اطالعا
هر بازشو پنجره یک است ممکن کنید، می باز را برنامه یک که هنگامی  ت یا ها ویژگی به دسترسی درخواست و شود ظا هد. را خاصی اطالعا بد

ی  ی برا ی بازشو پنجره در برنامه، به مجوز اعطا بزنید .ضربه  Allowرو

Uninstall: •  ی برنامه کنید.نصب حذف را شده دانلود ها

ها به اگر  هید، مجوز برنامه ی است ممکن ند ها ها اصلی ویژگی نکنند.کار درستی به برنامه

هابرنامه مدیریت 

ت برنامه  ی راه را تنظیما ی کنید ، انداز ب را برنامه یک بزنید، ضربه غیرفعال  ها برنامه رو س و کنید انتخا ی سپ بزنید.ضربه کردن فعال رو

هابرنامه کردن فعال 

ی تنظیم  ها برنامهمجوز

هابرنامه کردن غیرفعال یا حذف 
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ی  3 ی برا بزنیدضربه یا بزنید ضربه صوتی تماس برقرار

ت برنامه است، غیرفعال ویژگی این اگر  ی راه را تنظیما ی کنید، انداز ی ویژگی رو ت  پیشرفته ها ت و حرکا س و بزنید ضربه حرکا ی سپ رو
ی سوایپ کلید  شود.فعال تا بزنید ضربه پیام ارسال یا تماس برا

ی کنید ، اجرا را تلفن برنامه  س و بزنید ضربه  Contactsیا  Recentsرو ی سپ ی برا ی را خود انگشت تماس، برقرار شماره یا مخاطب رو
بکشید.راست سمت به تلفن 

کنید.وارد تلفن شماره یک  2

ی و کنید اجرا را تلفن برنامه  1 بزنید.ضربه کلید صفحه رو

هاویژگی و ها برنامه 

42

ی  ی برا یتماس برقرار تصویر

ی و صوتی تماس  هید.پاسخ آن به یا کنید برقرار تصویر د

ی گزینه به دسترسی  اضافیها

ی جستجو  مخاطببرا

کنیدحذف را قبلی کاراکتر یک 

کنید.اضافه مخاطبین لیست به را شماره 

تلفنشماره نمایش پیش 

تلفن

ی  ش از تماس برقرار مخاطبینلیست یا تماس گزار

مقدمه

ی  تماسبرقرار
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بکشید.دایره بیرون به شده، قفل صفحه در 

ی  ی شماره تنظیم برا ی شماره برا ی کنید، اجرا را تلفن برنامه سریع، گیر ی شماره  مخاطبین یا کلید صفحه رو ی شماره ها یک بزنید، ضربه سریع گیر
ی شماره شماره  ب سریع گیر س و کنید انتخا کنید.اضافه تلفن شماره یک سپ

ی و کنید اجرا را تلفن برنامه  1 بزنید.ضربه کلید صفحه رو

ی  ی برا ی تماس، برقرار ی شماره شماره یک رو ی سریع گیر ی دارید. نگه و بزنید ضربه کلید صفحه رو ی شماره برا ی باال، به  10سریع گیر رقم اولین رو
ی)  ها س و بزنید ضربه شماره ( ی سپ دارید.نگه و بزنید ضربه رقم آخرین رو

ی  2 هر  +عالمت تا دارید نگه و بزنید ضربه  0رو شود.ظا

هاویژگی و ها برنامه 

ی با  ت جستجو ی مکان با راحتی به توانید می آنها اطالعا ی مکان توانید می بگیرید. تماس خود فعلی مکان به نزدیک ها دسته اساس بر را نزدیک ها
ی  ب با یا ها، فروشگاه یا ها رستوران مانند کنید، جستجو بند ی مکان انتخا شده.توصیه گرم ها

ی شماره شماره عنوان به را  123شماره اگر مثال، عنوان به  ی اید، کرده تنظیم سریع گیر ی بزنید، ضربه  1رو س و بزنید ضربه  2رو ی سپ دارید.نگه و بزنید ضربه  3رو

س و کرده وارد را تلفن شماره و منطقه کد کشور، کد  3 بزنید .ضربه به سپ

ی کنید، اجرا را تلفن برنامه  س و بزنید ضربه  Placesرو ب را دسته یک سپ وارد جستجو قسمت در را کار و کسب نام و بزنید ضربه یا کنید انتخا
ی مکان از یکی یا کنید.  ب را شده توصیه گرم ها ت کنید. انتخا هر آن، آدرس یا تلفن شماره مانند کار، و کسب اطالعا شود.می ظا

43

ی شماره  ی شماره ها ی را سریع گیر ی برا کنید.تنظیم تماس سریع برقرار

ی  المللیبین تماس برقرار

ی  شدهقفل صفحه از تماس برقرار

ی  ی با تماس برقرار ی مکان جستجو نزدیکها

ی شماره از استفاده با  سریعگیر



Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r هاویژگی و ها برنامه

بکشید.بزرگ دایره بیرون به شد، وارد تماسی وقتی 

هر وضعیت نوار در نماد رفت، دست از تماسی اگر  ی شود. می ظا هده برا ی تماس لیست مشا دیگر، طرف از کنید. باز را اعالن پانل رفته، دست از ها ی و کنید اجرا را  Phoneبرنامه  هده برا ی تماس مشا ی رفته، دست از ها بزنید.ضربه  Recentsرو

ی  ی شماره، دستی کردن وارد برا س و کنید وارد تلفن شماره یک بزنید، ضربه تلفن شماره افزودن رو ی سپ بزنید.ضربه رو

ی  ی، تماس رد هنگام پیام ارسال برا ی را پیامی و بکشید باال سمت به را پیام ارسال نوار ورود ب ارسال برا کنید.انتخا

ی شماره وقتی  هید دریافت اعالن بگیرند، تماس شما با کنند می سعی شده مسدود ها ش در ها تماس کرد. نخوا هند ثبت تماس گزار شد.خوا

ی از تماسها کردن مسدود  ها ی لیست به که خاصی شماره است.شده اضافه شما مسدود

ی  ی ایجاد برا ها ی کنید، اجرا را تلفن برنامه مختلف، کردن رد پیام ت  رو ی  تنظیما ها س و کنید وارد پیام یک بزنید، ضربه سریع رد پیام ی سپ ضربه رو

بزنید.

بکشید.بزرگ دایره بیرون به شد، وارد تماسی وقتی 

ی تماس توانید می همچنین  ی دریافتی ها هند نمی نشان را خود گیرنده تماس شناسه که را افراد ی کنید. مسدود د ی ویژگی، این کردن فعال برا رو
بزنید .ضربه ناشناس گیرندگان تماس کردن مسدود کلید 

44

ی  2 ب را تلفن شماره یا مخاطبین بزنید ، ضربه مخاطبین یا اخیر موارد رو س و کنید انتخا ی سپ بزنید .ضربه شد انجام رو

ی راه را تلفن برنامه  1 ی و کنید انداز ت  رو بزنید.ضربه ها شماره کردن مسدود  تنظیما

تماسدریافت حال در 

تلفنشماره کردن مسدود 

تماسبه پاسخگویی 

تماسرد 

ی تماس  رفتهدست از ها
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ش را میکروفون صدا: بی  • ی مقابل طرف تا کنید خامو نشنود.را شما صدا

هد گرفته سر از تماس اولین بگیرید، تماس  شد.خوا

ش از دور دستگاه  شماگو

ت در تماس اولین بگیرید. دوم تماس یک تماس: افزودن  • هد قرار انتظار حال یتمام را دومی وقتی گرفت. خوا کرد

هید.پایان را فعلی تماس  : د

ی گزینه به  : باشید.داشته دسترسی اضافی ها

کنید.بسته یا باز را کلید صفحه پنهان: کلید / صفحه  •

ت  است:دسترس در زیر اقداما

هید.پایان را فعلی تماس  : د

ش را میکروفون صدا: بی  • ی مقابل طرف تا کنید خامو نشنود.را شما صدا

کنید.سوئیچ عقب و جلو دوربین بین سوئیچ:  •

ش از دور دستگاه  شماگو

ی گزینه به  : باشید.داشته دسترسی اضافی ها

ش را دوربین دوربین:  • نبیند.را شما مقابل طرف تا کنید خامو

45

ی  ی گزینه از استفاده برا ی زیر ها بزنید:ضربه صفحه رو

هاویژگی و ها برنامه 

داریدنگه بلندگو، از استفاده هنگام کنید. غیرفعال یا فعال را بلندگو  : •

داریدنگه بلندگو، از استفاده هنگام کنید. غیرفعال یا فعال را بلندگو  : •

ی دارید. نگه را تماس  : • ی شده، متوقف تماس بازیابی برا بزنید .ضربه  call Resumeرو

ث:  • ث هدست که صورتی در بلوتو ث هدست به است، متصل دستگاه به بلوتو بروید.بلوتو

•

•

•

•

تماسحین در ها گزینه 

صوتیتماس حین در 

یتماس طول در  تصویر
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ی  3 س و کنید وارد برچسب یک بزنید، ضربه برچسب افزودن رو ی سپ بزنید.ضربه افزودن رو

ی  4 ی مخاطب ایجاد رو ی یا بزنید، ضربه جدید مخاطب یک ایجاد برا موجود مخاطب به را شماره تا بزنید ضربه موجود رسانی روز به رو
کنید.اضافه 

ی  3 بزنید .ضربه مخاطبین به افزودن رو

ی  2 بزنیدضربه تلفن شماره یک رو

کنیدوارد را عدد  2

ی و کنید اجرا را تلفن برنامه  1 بزنید.ضربه  Recentsرو

ی و کنید اجرا را تلفن برنامه  1 بزنید.ضربه کلید صفحه رو

هد می امکان شما به این کنید. اضافه اعداد به را ها برچسب مخاطبین، در آنها کردن ذخیره بدون توانید می  ت د تماس اطالعا
هده تماس هنگام را گیرنده  هید.قرار مخاطبین لیست در را آنها اینکه بدون کنید مشا د

46

ی  3 ی جدید مخاطب یک ایجاد برا ی یا بزنید، ضربه مخاطب ایجاد رو ی موجود، مخاطب یک به شماره افزودن برا موجود رسانی روز به رو
بزنید.ضربه 

.

هاویژگی و ها برنامه 

ی  2 ی و بزنید ضربه گیرنده تماس تصویر رو ی یا بزنید، ضربه افزودن رو ی و بزنید ضربه تلفن شماره یک رو بزنید.ضربه مخاطبین به افزودن رو

شود.می داده نشان شماره زیر برچسب آید، می شماره آن از تماسی وقتی 

ی و کنید اجرا را تلفن برنامه  1 بزنید.ضربه  Recentsرو

کلیدصفحه از مخاطبین به تلفن شماره افزودن 

هاتماس لیست از مخاطبین به تلفن شماره افزودن 

مخاطبینبه تلفن شماره افزودن 

تلفنشماره به برچسب افزودن 
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کنید.مدیریت دستگاه در را مخاطبین یا کنید ایجاد جدید مخاطبین 

ی ذخیره مکان یک  2 ب ساز ب به و کنید انتخا بزنید .ضربه انتخا

ت  3 کنید.وارد را تماس اطالعا

هاویژگی و ها برنامه 

ی ذخیره مکان به بسته  ب ساز ت است ممکن کنید ذخیره توانید می که اطالعاتی انواع شده، انتخا باشد.متفاو

ی  4 بزنید .ضربه ذخیره رو

47

ی و کنید اجرا را مخاطبین برنامه  1 بزنید.ضربه رو

جدیدمخاطب یک ایجاد 

مخاطب

ی  ها ت فیلد کنید.باز را بیشتر اطالعا

ی ذخیره مکان  ب را ساز کنید.انتخا

ت  کنیدوارد را تماس اطالعا

کنید.اضافه تصویر یک 

مقدمه

مخاطبینافزودن 
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کنید.اجرا را مخاطبین برنامه 

ی را  VCFمخاطبین یا ها فایل  3 ی و بزنید عالمت کردن وارد برا بزنید .ضربه شد انجام رو

ی ذخیره مکان  2 ی را ساز ب مخاطبین کردن وارد برا کنید.انتخا

ی  ب برا ی سامسونگ، حسا ت رو ی تنظیما ی و بزنید ضربه  همگامساز شود.فعال تا بزنید ضربه مخاطبین کلید رو

ی  2 ی همگام رو ب ساز ی و بزنید ضربه حسا شود.فعال تا بزنید ضربه مخاطبین کلید رو

48

ی در  • ی و بزنید ضربه مخاطبین لیست باال ها کنید.وارد را جستجو معیار

ی حافظه از آنها کردن وارد با را مخاطبین  کنید.اضافه خود دستگاه به دیگر ها

ی  ی همگام برا باساز

کنیدپیمایش آن میان در تا بکشید مخاطبین فهرست راست سمت در نمایه امتداد در را انگشت یک  •

ت برنامه  1 ی راه را تنظیما ی کنید ، انداز ب رو ب  پشتیبان و ها حسا ب و بزنید ضربه ها حسا ب را حسا کنیدانتخا

سرعت.به 

بروید.پایین یا باال به مخاطبین لیست در  •

هاویژگی و ها برنامه 

ب در شده ذخیره آنالین مخاطبین با را خود دستگاه مخاطبین  ی حسا ب ها ب مانند خود، و خود، سامسونگ حسا
ی همگام  کنید.ساز

ی ذخیره مکان  4 ی را ساز ب مخاطبین ذخیره برا ی و کنید انتخا بزنید.ضربه کردن وارد رو

ش از یکی از  ی رو ی ها کنید:استفاده زیر جستجو

ت  واردا
ی راه را مخاطبین برنامه  1 ی و کنید انداز ت کردن/وارد  مخاطبین مدیریت  رو بزنیدضربه مخاطبین صادرا

مخاطبینکردن وارد 

ی همگام  ب با مخاطبین ساز ی حسا ب ها شماو

ی جستجو  مخاطبینبرا
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ش  3 ی اشتراک رو ب را گذار کنید.انتخا

ی  • هید که مخاطبینی محدوده تغییر برا ی بگذارید، اشتراک به آنها با را خود نمایه میخوا ب رو بزنید،ضربه میشود گذاشته اشتراک به آنچه انتخا

ی یا صوتی تماس  : کنید.برقرار تصویر

ب را مخاطبین  2 ی اشتراک به و کنید انتخا بزنید.ضربه گذار

ی  • ی اشتراک ویژگی از استفاده برا ت توانید می شود. تأیید باید شما تلفن شماره نمایه، گذار مخاطبین در را خود مخاطبین شده روز به نمایه اطالعا

هده  کنید .مشا

ی راه را مخاطبین برنامه  1 ی و کنید انداز ی اشتراک  رو بزنید.ضربه گذار

/

ی  2 ی و بگذارید اشتراک به را خود نمایه تا بزنید ضربه اینجا رو شود.فعال تا بزنید ضربه سوئیچ رو

ی گزینه از استفاده با  ی اشتراک ها بگذارید.اشتراک به دیگران با را مخاطبین توانید می مختلف گذار

ی راه را مخاطبین برنامه  1 ب را خود نمایه و کنید انداز کنید.انتخا

ی اشتراک ویژگی  • ی فقط نمایه گذار ی اشتراک ویژگی که است موجود مخاطبینی برا اند.کرده فعال خود دستگاه در را نمایه گذار

کنید.اضافه دلخواه مخاطبین به  :

ی  • ب وارد باید ویژگی، این از استفاده برا شوید.خود سامسونگ حسا

هنده ارائه یا منطقه به بسته  • ت، د ی اشتراک ویژگی خدما نباشد.دسترس در است ممکن نمایه گذار

ی  س بزنید. ضربه مخاطب رو ت از یکی سپ هید:انجام را زیر اقداما د

ی قابلیت از استفاده با  ت نمایه، اشتراکگذار س مانند خود، نمایه اطالعا بگذارید.اشتراک به و کرده ذخیره دیگران با را خود وضعیت پیام و عک

هاویژگی و ها برنامه 

49

ی را مورد یک  ی اشتراک برا ب گذار س و کنید انتخا ب را گزینه یک سپ کنید.انتخا

بنویسید.پیام یک  :

بنویسید.ایمیل یک  :

ی اشتراک و ذخیره  نمایهگذار

ی اشتراک  مخاطبینگذار

•

•

•

•
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ی راه را مخاطبین برنامه  ی کنید، انداز ب را گروه یک بزنید ، ضربه  ها گروه رو س و کنید انتخا ی سپ بزنید.ضربه پیام ارسال  رو

ی راه را مخاطبین برنامه  1 ی و کنید انداز بزنید.ضربه حذف  رو

ی  هنگ تنظیم برا هی، زنگ آ ی گرو هنگ رو هنگ یک و بزنید ضربه گروه زنگ آ ب را زنگ آ کنید.انتخا

ی و بزنید عالمت را مخاطبین  2 بزنید.ضربه ادغام رو

ب را مخاطبین  2 بزنید.ضربه حذف به و کنید انتخا

کنید.مدیریت گروه اساس بر را مخاطبین و کنید اضافه دوستان یا خانواده مانند هایی گروه توانید می 

ی  ی و کرده باز را مخاطبین لیست مخاطبین، یک به یک حذف برا س بزنید. ضربه مخاطب یک رو ی سپ بزنید.ضربه   Deleteرو

ی  3 ی را مخاطبین بزنید، ضربه عضو افزودن رو ب گروه به افزودن برا س و کنید انتخا ی سپ بزنید .ضربه شد انجام رو

50

ی حافظه از را مخاطبین که هنگامی  ب با را مخاطبین یا کنید، می وارد دیگر ها ی حسا مخاطبین فهرست کنید، می همگام دیگر ها
ی مخاطبین شامل است ممکن شما  ی مخاطبین باشد. تکرار کنید.ساده را خود مخاطبین لیست تا کنید ادغام یکی در را تکرار

ی  4 بزنید .ضربه ذخیره رو

هاویژگی و ها برنامه 

هی پیام توانید می شما  ی همزمان را گرو ی برا کنید.ارسال گروه اعضا

کنید.وارد را گروه نام  2

ی راه را مخاطبین برنامه  1 ی و کنید انداز بزنید.ضربه گروه ایجاد  ها گروه  رو

ی راه را مخاطبین برنامه  1 ی و کنید انداز بزنید.ضربه مخاطبین ادغام  مخاطبین مدیریت  رو

مخاطبینحذف حال در 

هاگروه ایجاد 

یمخاطبین ادغام  تکرار

هیپیام ارسال  گرو
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کنید.وارد پیام یک و کنید اضافه را گیرندگان  2

هده و ارسال  مکالمه.طریق از ها پیام مشا

ی  ی صوتی، پیام ارسال و ضبط برا س و بگویید را خود پیام دارید، نگه و بزنید ضربه رو ها را خود انگشت سپ ر هر زمانی فقط ضبط نماد کنید.  است.پنهان کلید صفحه که شود می ظا

ی و کنید اجرا را ها پیام برنامه  1 بزنید.ضربه رو

51

ی است ممکن رومینگ هنگام  ی هزینه پیام ارسال برا شوید.متحمل اضافی ها

ی  3 بزنید .ضربه پیام ارسال برا

گیرنده

کنید.پیوست را ها فایل کنید.ارسال را پیام 

کنیدوارد را گیرندگان 

کنیدوارد پیام یک 

هاپیام 

پیامارسال 

مقدمه
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ی راه را ها پیام برنامه  1 ی کنید ، انداز ت  رو س و بزنید ضربه ها اعالن  تنظیما ی سپ کلیدرو

ی  • ی پیام، به دادن پاسخ برا س و کنید وارد را پیامی بزنید، ضربه  message Enterرو ی سپ ی  •بزنید. ضربه رو تنظیم برا

ت، اندازه  ی یا کنید باز هم از را خود انگشت دو فون هید.فشار نمایش صفحه رو د

ب را تلفن شماره یک یا مخاطب یک ها، پیام لیست در  2 کنید.انتخا

ی توانید می پیام اعالن تنظیم  ی گزینه اعالن، صدا هید.تغییر را دیگر موارد و نمایش ها د

کنید.اجرا را ها پیام برنامه  1

ی  ی و کرده وارد  number Enterقسمت در را تلفن شماره یک شماره، یک دستی کردن وارد برا بزنید.ضربه رو

ی است ممکن رومینگ هنگام  ی هزینه ها پیام دریافت برا شوید.متحمل اضافی ها

س  ی سپ بزنید.ضربه  Doneرو

52

ی  2 ی صندوق رو ب را تلفن شماره یک یا مخاطب یک و بزنید ضربه ورود ی یا کنید. انتخا ب را مخاطبین بزنید ، ضربه مخاطبین رو وکنید انتخا

ی رشته در مخاطب اساس بر ها پیام  ی گروه پیام ها شوند.می بند

ت  2 هید.تغییر را اعالن تنظیما د

هاویژگی و ها برنامه 

کنیدفعال را آن 

ی  ها ی پیام ها کنید.مسدود شدهاند اضافه شما بالک لیست به که را خاصی شماره

ی راه را ها پیام برنامه  1 ی و کنید انداز ت  رو بزنید.ضربه  ها پیام و ها شماره کردن مسدود  تنظیما
کنیدمسدود را اعداد 

هد اطالع شما به تا کنید تنظیم هشدار یک زمانی بازه یک در میتوانید  ها تیک که د ب را اعالن فعال ویژگی این اگر نکردهاید. انتخا
ت برنامه نیست،  ی کنید، اجرا را تنظیما ت  دسترسی قابلیت رو ی  پیشرفته تنظیما س و بزنید ضربه اعالن یادآور ی سپ سوییچ رو
شود.فعال تا بزنید ضربه 

ی پیام کردن مسدود  ناخواستهها

هده  هاپیام مشا

پیامیادآور یک تنظیم 
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ی  هید می که را هایی پیام پیام، چندین حذف برا بزنید.عالمت کنید حذف خوا

ی  ی برا ت جستجو ت در اطالعا ت و بگردید اینترن ب صفحا ی را خود عالقه مورد و ی نشانه آنها به راحت دسترسی برا کنید.گذار

53

ی  4 بزنید .ضربه  Deleteرو

کنید.اجرا را ها پیام برنامه  1

ی راه را اینترنت برنامه  1 کنید .انداز

ب را تلفن شماره یک یا مخاطب یک ها، پیام لیست در  2 کنید.انتخا

ی  2 بزنید.ضربه آدرس فیلد رو

ی  3 س دارید، نگه و بزنید ضربه پیام یک رو ی سپ بزنید.ضربه حذف رو

ب آدرس  3 ی کلمه یک یا و س و کرده وارد را کلید بزنید .ضربه برو به سپ

اینترنت

مقدمه

ت مرور  بصفحا و

هاپیام حذف حال در 
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ت در  ی برگه توانید می مخفی، حال ت و ها نشانک باز، ها با را مخفی حالت توانید می کنید. مدیریت جداگانه طور به را شده ذخیره صفحا
ی داده و عبور رمز از استفاده  کنید.قفل خود بیومتریک ها

54

ی صفحه، پایین در ابزار نوار در  ت کردن روشن  رو ی اگر بزنید. ضربه مخفی حال تنظیم کنید، می استفاده ویژگی این از بار اولین برا
ی عبور رمز از آیا که کنید  خیر.یا شود استفاده مخفی حالت برا

هاویژگی و ها برنامه 

ت در  هد.می تغییر را ابزار نوار رنگ دستگاه مخفی، حال د

ی  هده برا ی کمی را خود انگشت ابزار، نوار مشا بکشید.پایین سمت به صفحه رو

ت در  ی مانند ها ویژگی برخی از توانید نمی مخفی، حال کنید.استفاده صفحه از تصویربردار

ی  ها، بین سریع جابهجایی برا بکشید.راست یا چپ به را خود انگشت آدرس، قسمت در برگه

ت کردن فعال  مخفیحال

ت بین  کنیدحرکت صفحا ی گزینه به دسترسی  اضافیها

ب صفحه  ی نشانه را فعلی و کنید.گذار

ی نشانک  هده را خود ها کنیدمشا

کنید.باز را اصلی صفحه  کنید.باز را مرورگر برگه مدیر 

ب صفحه  کنید.بازخوانی را فعلی و

ت از استفاده  مخفیحال
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کنید.اجرا را ایمیل برنامه  1

ی  ب یک تنظیم برا ی دیگر، ایمیل حسا ب افزودن  رو بزنید.ضربه حسا

ب یک از بیش اگر  ب عنوان به را یکی توانید می دارید، ایمیل حسا ی کنید. تنظیم فرض پیش حسا بزنیدضربه  رو

ی  1 بزنید.ضربه ایمیل نوشتن برا

کنید.وارد متن و موضوع یک و کنید اضافه را گیرندگان  2

س یک لیست، در  2 ب را ایمیل سروی ی یا کنید انتخا بزنید.ضربه دیگر رو

ش یا عبور رمز توانید می  هید.تغییر را قفل رو د

ی صفحه، پایین در ابزار نوار در  ش  رو ت کردن خامو ببندید.را اینترنت برنامه دیگر، طرف از بزنید. ضربه مخفی حال

ی  3 بزنید.ضربه ایمیل ارسال برا

ی دستورالعمل  3 ی ها ی را صفحه رو ت تکمیل برا کنید.دنبال تنظیما

55

ی ایمیل کردن باز هنگام  ب یک بار ، اولین برا کنید .تنظیم ایمیل حسا

هاویژگی و ها برنامه 

ی  ی داده تنظیم برا ش عنوان به خود شده ثبت بیومتریک ها ی عبور، رمز با همراه قفل رو تا بزنید ضربه انگشت اثر کلید رو
ی شود. فعال  ت برا ی داده از استفاده مورد در بیشتر اطالعا کنید .مراجعه انگشت اثر تشخیص به خود بیومتریک ها

ی راه  ب انداز ی حسا ایمیلها

ت تغییر  امنیتیتنظیما

ت کردن غیرفعال  مخفیحال

ایمیلارسال 

الکترونیکپست 

ی  ت  رو ت  امنیت و خصوصی حریم  تنظیما بزنید .ضربه عبور رمز تغییر  مخفی حالت تنظیما

ب تنظیم    فرض.پیش حسا
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کنید.اجرا را دوربین برنامه  •

ش روشن/کلید  • هید.فشار سریع دوبار را خامو د

ی  ی راه برا ش از دوربین انداز ی رو کنید :استفاده زیر ها

56

ی اگر  ی باشد، غیرفعال ایمیل همگامساز ها ی نیستند. بازیابی قابل جدید ایمیل ی همگام کردن فعال برا ی ایمیل، ساز نام  رو
ب  س و بزنید ضربه خود حسا ی سپ ی همگام کلید رو ب ساز شود.فعال تا بزنید ضربه حسا

ی  ی ایمیل یک خواندن برا بزنید.ضربه صفحه رو

خصوصی.حریم 

سهایی اگر  کنید.امتحان دوباره و کنید تمیز را دوربین لنز میرسند، نظر به تار میگیرید که عک

ش که حالی در شده قفل صفحه  است.شده تنظیم صفحه قفل رو

ی ایمیل خودکار طور به دستگاه است، باز ایمیل وقتی  ی کند. می بازیابی را جدید ها ی در را خود انگشت ها، ایمیل دستی بازیابی برا لیست باال
بکشید.پایین سمت به ها ایمیل 

س است ممکن که هایی مکان در  • س کنید، نقض را دیگران عک نکنیدضبط فیلم یا نگیرید عک

ش از برخی است ممکن  • هنده ارائه یا منطقه به بسته ها رو ت د نباشند.دسترس در خدما

هایی در  • س است ممنوع قانونی نظر از که جا نگیرید.فیلم و نگیرید عک

ی راه طریق از را دوربین برنامه که هنگامی  ی ویژگی از برخی کنید، می انداز نیستنددسترس در دوربین ها

بکشید.دایره بیرون به شده، قفل صفحه در  •

س آنها اجازه بدون دیگر افراد از  • نگیرید.فیلم یا عک

هاویژگی و ها برنامه 

ت از استفاده با  ت و ها حال س مختلف تنظیما بگیرید.فیلم و بگیرید عک

ب  عکاسیدوربین آدا

مقدمه

هاایمیل خواندن 

ی راه  دوربینانداز

•

دوربین
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ی  • ی را خود انگشت دو نمایی، بزرگ برا ی و کنید باز هم از صفحه رو کنید.نزدیک هم به را آن نمایی کوچک برا

ی  1 بزنید.ضربه کند فوکوس باید دوربین که جایی نمایش پیش صفحه در تصویر رو

است.استفاده حال در 

57

ی  • س روشنایی تنظیم برا ی ها، عک هر تنظیم نوار وقتی بزنید. ضربه صفحه رو شد،ظا

ت در دوربین  • ش خودکار طور به استفاده عدم صور شود.می خامو

هاویژگی و ها برنامه 

بکشید.یا سمت به را تنظیم نوار 

ت، این غیر در باشد. نشده آلوده یا دیده آسیب لنز که شوید مطمئن  • از برخی در دستگاه است ممکن صور
ت  نکند.کار درستی به دارند، نیاز باال وضوح به که هایی حال

ی شما دستگاه دوربین  • دراست ممکن جزئی اعوجاج است. باز زاویه با لنز یک دارا

ی حالت به بسته است ممکن نمایش پیش صفحه  • ت دوربین و تصویربردار باشدمتفاو

ی  2 س گرفتن برا بزنید.ضربه عک

ها  س ی یا عک ها هنده و باز زاویه با ویدیو ت نشاند نیست.دستگاه عملکرد مشکال

کوچکتصویر نمایش پیش 

ت  دوربینتنظیما ی هایی گزینه  ی حالت برا تصویربردار
فعلی

وجلو بین 

ت  فعلیحال

ی دوربین  عقبها

س  گرفتن.عک

ت  ی حال یها عکسبردار

س  گرفتنعک



Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

س، گرفتن از قبل میتوانید  ب فیلتر جلوه یک عک ی و کنید انتخا ها ت، ویژگی ت شکل یا پوست رنگ مانند صور هید.تغییر را خود صور د

ی گزینه اطراف محیط به بسته دوربین  ی ها ت به را عکسبردار س راحتی به تا کند می تنظیم خودکار صور بگیرد.عک

ت در فقط ویژگی این  ی حال است .دسترس در  Proیا  Photoها

ی  4 س گرفتن برا بزنید.ضربه عک

ی  ب دارید، نگه و بزنید ضربه فوکوس ناحیه رو ی /AE AFقا هر ناحیه آن رو هی و فوکوس تنظیم و شود می ظا نورد
س حتی شود. می قفل  س، گرفتن از پ ت عک میماند.قفل تنظیما

ی  3 بگیرید.قرار جلو دوربین لنز روبرو

هی یا فوکوس توانید می  ی را نورد ب ناحیه یک رو ت اساس بر دوربین خودکار تنظیم از تا کنید قفل شده انتخا تغییرا
ی نور منابع یا ها سوژه  کنید.جلوگیر

ی یا بکشید، پایین یا باال سمت به را خود انگشت پیشنمایش، صفحه در  2 ی جلویی دوربین به جابجایی برا ی برا سبردار بزنید.ضربه خود از عک

58

ت لیست در  1 ی حال ی، ها ی تصویربردار س رو بزنید.ضربه عک

ی جلوه یا فیلتر جلوه یک  2 ب را زیبایی ها س و کنید انتخا بگیرید.عک

هاویژگی و ها برنامه 

ی دوربین با توانید می  بگیرید.پرتره خود جلو

ت لیست در  ی حال ی، ها ی عکسبردار س رو ی و بزنید ضربه عک س گرفتن برا بزنید.ضربه عک

ی نمایش، پیش صفحه در  1 بزنید.ضربه رو

ت  سحال عک

هی و  (AF)فوکوس کردن قفل  (AE)نورد

گرفتنسلفی 

ی جلوه و فیلتر اعمال  زیباییها
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س یا موضوع  - است.ساده زمینه پ

ی  3 بزنید.ضربه ویدیو ضبط توقف برا

س مشابه سوژه رنگ  – است.زمینه پ

ی  ی ضبط، حین در ویدیو از تصویر گرفتن برا بزنید.ضربه رو

ی  2 بزنید.ضربه ویدیو ضبط برا

است.شفاف یا نازک سوژه  -

ت لیست در  1 ی حال ی، ها ی تصویربردار بزنید.ضربه فیلم رو

است.حرکت حال در سوژه یا دستگاه  –

ی گزینه اطراف محیط به بسته دوربین  ی ها ت به را عکسبردار ی فیلم راحتی به تا کند می تنظیم خودکار صور بردار
کند.

ی  •باشد. داشته کافی نور که کنید استفاده مکانی در قابلیت این از  • س تار زیر شرایط در است ممکن زمینه پ

نشود:اعمال درستی به 

59

هد می امکان شما به دوربین  س که جایی در د س کند می خودنمایی وضوح به سوژه و است تار زمینه پ بگیرید.عک

ت لیست در  1 ی حال ی، ها ی تصویربردار بزنید.ضربه زنده فوکوس رو

هاویژگی و ها برنامه 

ی نمایش، پیش صفحه در  ب و بزنید ضربه صفحه نسبت یک رو کنید.انتخا

ی پرتره گرفتن  زندهفوکوس قابلیت از استفاده با برجسته ها

ی نمایش صفحه نسبت تغییر  ویدیویک برا

ت  ویدئوحال

زندهفوکوس حالت 
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ی  ت تنظیم برا ی، جلوه شد ی تنظیم نوار تار س تار ی سطح تا بکشید راست یا چپ سمت به را زمینه پ کنید.تنظیم را تار

ت  ی حال ب را خود نظر مورد عکسبردار کنید.انتخا

60

ی  2 س گرفتن برا بزنید.ضربه عک

ی  ی، حالت تغییر برا ت فهرست عکسبردار ی حال ی ها یا چپ به نمایش پیش صفحه در یا بکشید راست یا چپ به را تصویربردار
بکشید.راست 

ت از استفاده  ی حال یها عکسبردار

ت لیست  ی حال عکاسیها

ت تنظیم نوار  سزمینهاثر شد پ
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صحنه
ت از استفاده با  ی یک پانوراما، حال س سر س و بگیرید عک کنیدایجاد عریض یک تا بدوزید هم به را آنها سپ

ب را  ISOمقدار یک  : ی کم مقادیر کند. می کنترل را دوربین نور به حساسیت این کنید. انتخا است. روشن نور با یا ثابت اشیاء برا
ی باالتر مقادیر  هستند.نور کم یا سریع حرکت با اجسام برا

ی  2 هید.حرکت جهت یک در آرامی به و بزنید ضربه دستگاه رو د

61

ت لیست در  1 ی حال ی، ها ی تصویربردار بزنید.ضربه پانوراما رو

ی  سگرفتن برا عک

ی کند. می دریافت  هی از نور، کم شرایط برا کنید.استفاده باالتر نورد

ت لیست در  ی حال ی عکاسی، ها ب را ها گزینه بزنید. ضربه  Proرو ت و کنید انتخا س و کنید سفارشی را تنظیما ی سپ بزنیدضربه رو

دیوار
س گرفتن از  • س از عک ی زمینه پ ی دشت یا خالی آسمان مانند نامشخص، ها کنیدخوددار

هنما کادر از خارج تصویر  هید، حرکت را دستگاه یا باشد را س خودکار طور به دستگاه ند کند.می متوقف را گرفتن عک

ی گزینه دستی تنظیم با  ی، مختلف ها هی مقدار مانند عکسبردار س  ،ISOمقدار و نورد بگیرید.عک

هید.حرکت جهت یک در آرامی به را دوربین  • د

ب منظره کادر در را تصویر  • نمایشپیش اگر دارید. نگه دوربین یا

ی  س بهترین گرفتن برا ت از استفاده با ها عک ت پانوراما، حال کنید:دنبال را زیر نکا

هاویژگی و ها برنامه 

هی مقدار  : هید. تغییر را نورد کندمی تعیین را دوربین سنسور نور میزان این د

ی  3 س گرفتن توقف برا بزنید.ضربه عک

ت حال، این با  س در نویز ایجاد باعث تواند می باالتر  ISOتنظیما شود.ها عک

ی تراز  : ب را مناسب سفید ی تصاویر تا کنید انتخا ی توانید می شما باشند. واقعی رنگی طیف دارا کنید.تنظیم را رنگ دما

ی گزینه  موجودها

ت  یحرفه حال ا

ت  پانوراماحال

•

•

•
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ی گزینه  • س ذخیره نحوه ذخیره: ها ب را ها عک کنید.انتخا

ش  : کنید.غیرفعال یا فعال را فال

ی را شاتر دکمه  • ی سوژه از دوربین، دکمه داشتن نگه و زدن ضربه با تا کنید تنظیم را دستگاه دارید: نگه رو ی یک در متحرک ها س سر بگیرد.عک

ی گزینه  ی حالت به بسته است ممکن موجود ها ت تصویربردار باشد.متفاو

س آنها چرخاندن بدون جلو دوربین با که هنگامی  گیرید.می عک

ی گزینه از نمایش، پیش صفحه در  کنید.استفاده زیر ها

weighted Centre- ی قسمت در نور از س مرکز ی عک هی محاسبه برا س نورد ی ناحیه در نور از  Spotکند. می استفاده عک متمرکز مرکز
س  ی عک هی محاسبه برا س نورد س کند. می استفاده عک هد.میانگین را صحنه کل ماتری مید

س تا کنید تنظیم را دستگاه  : • هر نمایش پیش در که همانطور ها عک شودذخیره شوند می ظا

ش یک  : ی اندازه رو ب را گیر کند.می تعیین را نور مقادیر محاسبه نحوه این کنید. انتخا

62

ی را تصویر نسبت  : ها برا ب ویدیو کنید.انتخا

ی پیشنمایش، صفحه در  ی حالت به بسته ها گزینه از برخی است ممکن بزنید. ضربه رو نباشند.دسترس در تصویربردار

HDR: •  س ی رنگ با هایی عک ت و بگیرید غنی ها کنید.بازتولید تاریک و روشن مناطق در حتی را جزئیا

هاویژگی و ها برنامه 

ی جلوه یا فیلتر افکت یک  : کنید.اعمال زیبایی ها

ی  ی کلید رو ها ها تا کنید تنظیم را دستگاه تا بزنید ضربه  RAW (Pro)کپی س ی عنوان به را عک ها  (DNGفایل (فرمت نشده فشرده  RAWفایل
ت در  ی حال ی فایل کند. ذخیره حرفها ی داده تمام  RAWها س ها ی را عک ی حافظه اما کنند، می حفظ تصویر کیفیت بهترین برا را بیشتر

کنند.می اشغال 

ت  : س خودکار طور به دوربین اینکه از قبل را تأخیر زمان مد ب را بگیرد عک کنید.انتخا

ی را تصویر نسبت  : س برا ب ها عک کنید.انتخا

•

•

•

•

•

•

ت کردن سفارشی  دوربینتنظیما

تصاویر

ت  دوربینتنظیما

ی هایی گزینه  ی حالت برا فعلیتصویربردار
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ش  • ی رو ی: ها ش عکسبردار ی رو ی ها ی را اضافی عکسبردار س گرفتن برا ب ضبط یا عک کنیدانتخا

ی به منجر باالتر رزولوشن از استفاده  ها ی حجم اما شود، می باالتر کیفیت با ویدیو کنندمی اشغال را بیشتر

ت یا بپرسید سوال ما: با تماس  • هده را متداول سواال کنید.مشا

63

ی اندازه  • ی را وضوحی جلو: ویدیو هایی برا هید می که ویدیو ب بگیرید جلو دوربین با خوا کنید.انتخا

ت  • ی حال ت دوربین: ها ی حال ی ها هده را موجود تصویربردار ت لیست یا کنید مشا ی حال ی ها کنید.ویرایش را تصویربردار

ت  : • کنید.بازنشانی را دوربین تنظیما

حافظه

ت.  ی اینترن ی برا ت امر، این از جلوگیر کنید.غیرفعال را مکان برچسب تنظیما

ی به منجر باالتر رزولوشن از استفاده  ها ی حجم اما شود، می باالتر کیفیت با ویدیو کنندمی اشغال را بیشتر

سهایتان که هنگامی  س در را عک ی شما مکانی موقعیت است ممکن میکنید، آپلود عک هر آن رو شودظا

س تا کنید تنظیم را دستگاه  : • س را ها عک س گرفتن از پ هد.نمایش عک د

هنده ارائه یا منطقه به بسته است ممکن ویژگی این  ت د نباشد.دسترس در خدما

ی را وضوحی عقب: فیلم اندازه  • هایی برا هید می که ویدیو ب بگیرید عقب دوربین با خوا کنید.انتخا

ت  • کم مناطق در یا ها ساختمان بین مانند شود، می مسدود سیگنال که هایی مکان در است ممکن  GPSسیگنال قدر
ب شرایط در یا ارتفاع،  هش بد هوایی و آ یابد.کا

ی راه  • ش، روشن/کلید دادن فشار بار دو با تا کنید تنظیم را دستگاه سریع: انداز ی راه را دوربین خامو کندانداز

ی برچسب  • س به را  GPSمکانی موقعیت برچسب یک مکانی: موقعیت ها کنید.وصل عک

سرعت.به 

ی را حافظه مکان  : • ی ذخیره برا ب ساز ت دادن قرار با ویژگی این کنید. انتخا هر حافظه کار شود.می ظا

هاویژگی و ها برنامه 

ی شبکه: خطوط  • هنما ب منظره را ی را یا ی ترکیب به کمک برا ب هنگام بند هید.نمایش ها سوژه انتخا د

ت و دوربین برنامه نسخه دوربین: درباره  • هده را قانونی اطالعا کنید.مشا

حافظه

ویدیویک 

ی ویژگی  مفیدها

دیگران

یفیلم  ها
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ب را تصویر یک  2 کنید.انتخا

ی لیست، در کنید. ایجاد تصویر چندین از کالژ یا متحرک  GIFیک توانید می  س و بزنید ضربه  کالژ ایجاد یا  GIFایجاد رو ب را تصاویر سپ انتخا

کنید.

64

هاویژگی و ها برنامه 

ی و تصاویر  ها هده را خود دستگاه در شده ذخیره ویدیو ها و تصاویر توانید می همچنین کنید. مشا داستان یا کنید مدیریت آلبوم اساس بر را ویدیو
بسازید.

ی برنامه  1 ی و کنید اجرا را گالر بزنید.ضربه تصاویر رو

کنید.اضافه دلخواه موارد به را تصویر 

کنید.اصالح را تصویر  کنید.حذف را تصویر 

بگذاریداشتراک به دیگران با را تصویر 

ی گزینه به دسترسی  اضافیها

ی گالر

هده  تصاویرمشا

مقدمه
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به پخش صفحه راست سمت در را خود انگشت یا کنید، تنظیم را روشنایی تا بکشید پایین یا باال سمت به پخش صفحه چپ سمت در را خود انگشت 

کنید.تنظیم را صدا تا بکشید پایین یا باال سمت 

ی  ی برا ت کردن وارد با تصاویر جستجو ی، کلما ی کلید بزنید.ضربه جستجو قسمت رو

ی  3 ی ویدیو پخش برا بزنید .ضربه ویدیو پخش رو

ی برنامه  ی راه را گالر ی و کنید انداز هده برا ی، دسته اساس بر شده مرتب تصاویر مشا بزنید.ضربه ها، مکان یا انواع مانند بند

65

ی را ویدیو یک  2 ب پخش برا کنید.انتخا

ی  ی را خود انگشت سریع، بردن جلو یا عقب برا بکشید.راست یا چپ به پخش صفحه رو

ی برنامه  1 ی و کنید اجرا را گالر بزنید.ضربه تصاویر رو

هده  هامشا ویدیو

ی جستجو  تصاویربرا

ی گزینه به دسترسی  ها
اضافی

فعلینمایش صفحه 

ی به  ی ویدیو ی بروید. بعد برا
بزنید ضربه سریع بردن جلو 
دارید.نگه و 

نمایشصفحه 

کشیدن با 
جلو یا عقب به نوار، 
بروید.

گرفتن

ی از و توقف  پخش.سرگیر

کنیدقفل را پخش 

ی  و بزنید ضربه بردن عقب برا
دارید.نگه 

تغییر را نمایش صفحه نسبت 
هید د

بچرخانید.را صفحه 

بسازید.متحرک  GIFیک 

ی به  ویدیو
بروید.قبلی 

کننده پخش به 
ی  پ ویدیو پ پا آ
بروید.



Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

س توانید می شما  ی دسته اساس بر را ها فیلم و ها عک هده بند کنید.مشا

س دلخواه: موارد  • ی و ها عک ها هده را خود عالقه مورد ویدیو کنید.مشا

هده حین در  ی ویدیو، نمایش پیش صفحه در یا تصویر یک مشا ت بکشید. باال سمت به صفحه رو هر فایل جزئیا شود.می ظا

ی ها: فیلم  • ها هده را خود دستگاه در شده ذخیره ویدیو کنید.مشا

66

ی شده: پیشنهاد  • هده را شده توصیه محتوا کنید.مشا

هاویژگی و ها برنامه 

ی برنامه  ی کنید ، اجرا را گالر س و بزنید ضربه  Albumsیا  Picturesرو ب دسته یک تا بکشید پایین سمت به را لیست سپ کنید.انتخا

ی زدن ضربه با توانید می همچنین  ت رو ی اطالعا ی صفحه، رو هده را مرتبط محتوا کنید.مشا

س ها: مکان  • ی فیلم و ها عک هده را مکان یک در شده گرفته ها کنید.مشا

ت  موقعیت اطالعا
مکانی

محتوا

تویرایش  اطالعا

ت  مردماطالعا

ت به  شدایجاد خودکار صور

هابرچسب 

ت  فایلجزئیا

هده  ت مشا هافیلم و تصاویر جزئیا

هده  س مشا یدسته اساس بر ها فیلم یا ها عک بند
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ی  2 بزنید .ضربه ها آلبوم نمایش یا کردن مخفی  رو

س و دوربین آلبوم مانند اند، شده ایجاد فرض پیش طور به که را هایی آلبوم توانید نمی شما  ی عک کنید.پنهان صفحه ها

ی برنامه  1 ی و کنید اجرا را گالر بزنید.ضربه  Storiesرو

کنید.مخفی را ها آلبوم توانید می 

ت با هایی داستان  بسازید.مختلف موضوعا

ی برنامه  ی کنید ، اجرا را گالر س و بزنید ضربه ها آلبوم رو ب را آلبوم یک سپ کنید.انتخا

ی برنامه  ی کنید، اجرا را گالر س و بزنید ضربه  Storiesرو ب را داستان یک سپ کنید.انتخا

ی و تصاویر توانید می  ها ت به را خود ویدیو هده ها آلبوم یا ها پوشه اساس بر شده مرتب صور کنید.مشا

ها و تصاویر که هنگامی  ی دستگاه میکنید، ذخیره یا ضبط را ویدیو ها و تصاویر میخواند، را آنها مکان و تاریخ برچسبها س و میکند مرتب را ویدیو سپ

ی میسازد. داستان  ت به داستان ایجاد برا کنید.ذخیره یا ضبط را ویدیو و تصویر چندین باید خودکار، صور
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ی عنوانی  3 ی و کنید وارد داستان برا بزنید.ضربه ایجاد رو

هاویژگی و ها برنامه 

ی  3 ی کردن مخفی برا بزنید.ضربه آلبوم کلید رو

ی  2 بزنید .ضربه داستان ایجاد رو

ی برنامه  1 ی و کنید اجرا را گالر بزنید.ضربه ها آلبوم رو

هاآلبوم کردن مخفی 

داستانایجاد 

هده  هاآلبوم مشا

هده  هاداستان مشا
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ی را ویدیو یک یا تصویر یک  2 ب حذف برا کنید.انتخا

ی و تصاویر توانید می  ها س ها فایل دارید. نگه بازیافت سطل در را شده حذف ویدیو ت از پ هند حذف معینی مد شد.خوا

ی برنامه  ی کنید ، اجرا را گالر ت  رو س و بزنید ضربه تنظیما ی سپ شود.فعال تا بزنید ضربه بازیافت سطل کلید رو

ی برنامه  1 کنید.اجرا را گالر

ی  هده برا ها مشا ی برنامه بازیافت، سطل در فایل ی و کنید اجرا را گالر بزنید .ضربه  بازیافت سطل رو

ی  ها یا تصاویر حذف برا ب را داستان یک داستان، یک از ویدیو ی کنید، انتخا ها یا تصاویر بزنید، ضربه ویرایش  رو ی را ویدیو س و بزنید عالمت حذف برا ی سپ رو

بزنید.ضربه داستان از حذف 

68

ی  ها یا تصاویر افزودن برا ب را داستان یک داستان، یک به ویدیو ی و کنید انتخا بزنید.ضربه افزودن  رو

ی  3 بزنید.ضربه حذف یا رو

ی  2 ی داستان یک رو ی و دارید نگه و بزنید ضربه حذف برا بزنید .ضربه حذف رو

ی  ی فایل، چندین حذف برا ی فایل یک رو ی فایل و دارید نگه و بزنید ضربه لیست در حذف برا ی ها ی را بیشتر بزنید.عالمت حذف برا

ها یا تصاویر  4 ی را ویدیو ی و بزنید عالمت داستان در درج برا بزنید .ضربه شد انجام رو

ی برنامه  1 ی و کنید اجرا را گالر بزنید.ضربه  Storiesرو

ی حذف  هااستور

بازیافتسطل ویژگی از استفاده با 

هایا تصاویر حذف  ویدیو
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ی  1 ی برنامه لیست تا بزنید ضربه  Recentsدکمه رو شود.باز شده استفاده اخیرا ها

ی  ی برا هایی راهانداز ی لیست در که برنامه ها ی نیستند، شده استفاده اخیراً برنامه ب را برنامه یک و بزنید ضربه بازگشت دکمه یا  Homeدکمه رو کنید.انتخا

نکنند.پشتیبانی ویژگی این از ها برنامه از برخی است ممکن 

ی برنامه تا بکشید راست یا چپ به را خود انگشت پایین، پنجره در  3 ی را دیگر ی راه برا ب انداز کنید.انتخا

ی پنجره چند  هد می امکان شما به ا ی در همزمان را برنامه دو د کنید.اجرا صفحه تقسیم نما

ب برنامه  ی راه باال پنجره در شده انتخا شود.می انداز

ی بکشید، راست یا چپ به را خود انگشت  2 س و بزنید ضربه برنامه یک نماد رو ی سپ ی در کردن باز رو بزنید.ضربه صفحه تقسیم نما

پنجرهچند 
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ی پنجره بین نوار وقتی  رسد.می حداکثر به پنجره بکشید، صفحه پایین یا باال لبه به را برنامه ها

ی  ت ارسال یا بازخورد ارسال برا ب وارد باید خود، نظرا ی شوید. خود سامسونگ حسا ت برا ب به بیشتر اطالعا حسا
کنید .مراجعه سامسونگ 

ی پنجره بین نوار  کنید.تنظیم را ها پنجره اندازه تا بکشید پایین یا باال سمت به را برنامه ها

ی و کنید اجرا را  Notes Samsungبرنامه  1 بزنید.ضربه رو

هاویژگی و ها برنامه 

ی نقاشی یا خط دست با یا کلید صفحه از متن کردن وارد با  کنید.ایجاد یادداشت صفحه رو

ش یک  2 ی رو ی ابزار نوار از را ورود ب صفحه باال بنویسید.یادداشت یک و کنید انتخا

ی شد، تمام یادداشت نوشتن وقتی  3 بزنید.ضربه ذخیره رو

ی یا تصاویر توانید می همچنین  ها ی یادداشت در را شده ضبط صدا هید.قرار خود ها د
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کند.کمک شوید مواجه آن با خود دستگاه از استفاده حین در است ممکن که مشکالتی حل در شما به تواند می 

Members Samsung  ت هد می ارائه مشتریان به را دستگاه مشکل تشخیص مانند پشتیبانی خدما کاربران به و د
هد می امکان  ت د ش و سواال ی گزار ت توانید می همچنین کنند. ارسال را خطا ها کاربران انجمن در دیگران با را اطالعا

Galaxy  ت و اخبار آخرین یا بگذارید اشتراک به هده را  Galaxyنکا ی کنید. مشا سامسونگاعضا

پنجرهاندازه تنظیم 

یادداشتایجاد 

کنید.رنگ مو قلم با 

کنید.وارد کلید صفحه از استفاده با را متن 

بکشید.یا بنویسید خودکار با 
ی یک یا تصویر یک  درج شده ضبط صدا
کنید.

ی  سامسونگاعضا

ی یادداشت  سامسونگها
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ی و کنید اجرا را تقویم برنامه  1 بزنید.سریع ضربه دو یا بزنید ضربه تاریخ یک رو

ی  3 بزنید .ضربه  Deleteرو

هاویژگی و ها برنامه 

ها قبالً تاریخ اگر  ی است، کرده ذخیره آن در را وظایفی یا رویداد ی و بزنید ضربه تاریخ رو بزنید.ضربه رو

کنید.اجرا را  Notes Samsungبرنامه  1

ت  2 کنید.وارد را رویداد جزئیا

ها کردن وارد با  ی یا رویداد ی یادآور کنید.مدیریت را خود برنامه خود، ریز برنامه در آینده ها

ی  2 ی یادداشت یک رو دارید.نگه و بزنید ضربه حذف برا
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ی  ی یادداشت حذف برا ی تیک تیک متعدد، ها ی ها ی بیشتر بزنید.را حذف برا

کنید.وارد را مکان 

کنیدوارد را عنوانی 

ت  کنید.تنظیم را زمان مد

ت  کنید.اضافه را بیشتر جزئیا

هیدتغییر را رویداد رنگ  د

ی تقویم یک  ب رویداد ذخیره برا کنید.انتخا

هایادداشت حذف 

هاایجاد  رویداد

کنید.اضافه یادداشت یک 

کنید.تنظیم هشدار زنگ یک 

تقویم
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ی شده تعیین پیش از مکان یا زمان در را ها اعالن و کنید ایجاد یادآور عنوان به را وظایفی توانید می  ی هر برا اجرا را تقویم برنامه کنید. دریافت یادآور

ی و کنید  ی رو بزنید.ضربه  یادآور

ی  2 ی همگام رو ب ساز ی و بزنید ضربه حسا شود.فعال تا بزنید ضربه تقویم کلید رو

ی  ب برا ی سامسونگ، حسا ت رو ی تنظیما ی و بزنید ضربه  همگامساز شود.فعال تا بزنید ضربه تقویم کلید رو

هاویژگی و ها برنامه 

ی  ها افزودن برا ب ی حسا ی، برا ی و کنید اجرا را تقویم برنامه همگامساز ب افزودن  رو س، بزنید. ضربه جدید حسا ی را حسابی سپ ی برا همگامساز

ب  هر لیست در شد، اضافه حسابی وقتی شوید. وارد و کنید انتخا میشود.ظا

ت برنامه  1 ی راه را تنظیما ی کنید ، انداز ب رو ی پشتیبان و ها حسا ب  گیر سو بزنید ضربه ها حسا سپ
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ی  3 ی رویداد، ذخیره برا بزنید .ضربه  Saveرو

ب  ی حسا ی همگام برا باساز

یایجاد  یادآور

ی همگام  ها ساز ب با رویداد ی حسا شماها
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ی برنامه این از  ی یادداشت پخش یا ضبط برا کنید.استفاده صوتی ها

کنید.اجرا را صدا ضبط برنامه  1

ی  • ی صدا، ضبط هنگام  •بزنید. ضربه ضبط مکث برا یک تا بزنید ضربه  BOOKMARKرو

کنید.وارد نشانک 

هاویژگی و ها برنامه 
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ی  2 کنیدصحبت میکروفون با بزنید. ضربه ضبط شروع برا

ی و کنید وارد را فایل نام  4 بزنید.ضربه ذخیره رو

ی  3 بزنید.ضربه ضبط پایان برا

کنید.ضبط به شروع 

صداضبط 
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کنید.اجرا را  Files Myبرنامه 

ی فایل مدیریت و دسترسی  دستگاه.در شده ذخیره مختلف ها

ی  ی برا ی ها، پوشه یا ها فایل جستجو بزنید.ضربه رو

ی و کنید اجرا را ساعت برنامه  بزنید.ضربه  Alarmرو

ی  ها، کردن غیرفعال یا فعال برا ی هشدار بزنید.ضربه آالرم لیست در زنگ کنار کلید رو
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ی  ها دارید، نگه و بزنید ضربه هشدار زنگ رو ی را هشدار س و بزنید عالمت حذف برا ی سپ بزنید.ضربه  Deleteرو

ی  ی داده بررسی برا ی غیر ها ی کردن آزاد و ضرور ی ذخیره فضا ی دستگاه، ساز ی ذخیره تحلیل و تجزیه  رو بزنید.ضربه ساز

هایی کنید، تنظیم را ساعت زنگ زمان بزنید، ضربه ها آالرم لیست در  ب شود می تکرار زنگ که را روز ی گزینه سایر کنید، انتخا و کنید تنظیم را هشدار زنگ ها

س  ی سپ بزنید.ضربه ذخیره رو

ها  ی در را فعلی زمان کنید، تنظیم را آالرم ی از بسیار ها ی را رویداد یک کنید، بررسی جهان شهر ت یا کنید زمانبند کنید.تنظیم را مشخصی زمان مد

هاویژگی و ها برنامه 

هده  شوند.می ذخیره حافظه هر در که هایی فایل مشا

ی  ی کلید صفحه کردن باز برا ی هشدار، زنگ زمان کردن وارد برا ی قسمت رو بزنید.ضربه زمان ورود

ها توقف  ی هشدار ی هشدار زنگ کردن متوقف برا ی اید، کرده فعال را تعویق گزینه قبالً اگر بزنید . ضربه کردن رد رو ت از بعد تا بزنید ضربه  Snoozeرو مد

شود.تکرار هشدار زنگ مشخصی زمان 

هاآالرم حذف 

آالرمتنظیم 

ساعت

ی پوشه  منها

مقدمه

هشدارخطر. زنگ 



Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

ی  ی زمانی، منطقه مبدل از استفاده برا بزنید.ضربه زمانی منطقه مبدل  رو

زدن ،ضربه 

ی  • ی راه برا ی زمان، مجدد انداز ی  •بزنید. ضربه  Resumeرو پاک برا

ی دور، زمان کردن  بزنید.ضربه  Resetرو

ب نقشه از را شهر یک یا کنید وارد را شهر نام  س و کنید انتخا ی سپ بزنید.ضربه افزودن رو

ی  3 ی، زمان توقف برا ی بند بزنید .ضربه  Stopرو

ی  ی ضبط برا ها ی حین در دور زمان ی رویداد، یک زمانبند بزنید.ضربه  Lapرو

75

ش تایمر وقتی  3 ی شد خامو بزنید .ضربه کردن رد رو

ی و کنید اجرا را ساعت برنامه  بزنید .ضربه جهانی ساعت رو

ی  2 ی زمان رویداد یک تا بزنید ضربه شروع رو شود.بند

ت  2 ی و کنید تنظیم را زمان مد بزنید.ضربه شروع رو

ی و کنید اجرا را ساعت برنامه  1 بزنید.ضربه کرونومتر رو

ی  ی کلید صفحه کردن باز برا ت کردن وارد برا ی زمان، مد ی قسمت رو ت ورود بزنید.ضربه زمان مد

ی  ی استفاده، پر تایمر افزودن برا ت بزنید، ضربه رو س و کنید تنظیم را نام و زمان مد ی سپ بزنید.ضربه افزودن رو

هاویژگی و ها برنامه 

ی و کنید اجرا را ساعت برنامه  1 بزنید.ضربه تایمر رو

ی  ی را ها ساعت دارید، نگه و بزنید ضربه ساعت یک رو س و بزنید عالمت حذف برا ی سپ بزنید.ضربه  Deleteرو

هاساعت حذف 

ساعتایجاد 

کرونومتر

تایمر

جهانیساعت 
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کنید.اجرا را رادیو برنامه 

هاویژگی و ها برنامه 

کنید.وصل کند می عمل رادیو آنتن عنوان به که ایرفون یک باید برنامه، این از استفاده از قبل 

هده  : ت. تاریخچه مشا ی محاسبا ی تاریخچه، کردن پاک برا ی بزنید. ضربه تاریخچه کردن پاک رو تاریخچه پانل بستن برا
ت،  ی محاسبا بزنید.ضربه رو

ب ماشین نمایش  : علمی.حسا

ی به دما،  ها دیگرواحد

ب ماشین برنامه  کنید.اجرا را حسا

ت  هید.انجام را پیچیده یا ساده محاسبا د

ب ها ایستگاه لیست از را خود نظر مورد رادیویی ایستگاه  کنید.انتخا

یاطول مساحت، مانند مختلفی مقادیر توانید می کنید. استفاده واحد تبدیل ابزار از  :

ی اجرا هنگام  FMرادیو  ی ایستگاه خودکار طور به بار اولین برا کند.می ذخیره و اسکن را موجود ها
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•

•

•

رادیو

بماشین  حسا

ش یا روشن را  FMرادیو  کنید.خامو

ی ایستگاه  ت به را موجود ها و اسکن خودکار صور

کنید.ذخیره 

ی ایستگاه لیست  هده را موجود ها کنید.مشا

ی عالقه لیست به را فعلی رادیویی ایستگاه  ها مند
کنید.اضافه 

ی ایستگاه لیست  هده را عالقه مورد ها کنید.مشا

.FMرادیو از صدا ضبط 

س  کنیدتنظیم دقیق را فرکان
کنید.جستجو را موجود رادیویی ایستگاه یک 

ی گزینه به دسترسی  اضافیها

س  ت به را رادیویی ایستگاه فرکان دستی صور
کنید.وارد 

ش  FMرادیو به دادن گو
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ی  بزنید .ضربه بلندگو طریق از پخش  رو

ی به توانید می  ش رادیو به بلندگو طریق از متصل، هدفون جا هید.گو د

ی  ی ایستگاه خودکار طور به  FMرادیو بزنید . ضربه  Scanرو کند.می ذخیره و اسکن را موجود ها

ی برنامه  1 ب را تصویر یک و کنید اجرا را گالر کنید.انتخا

ی  هده برا ی تصویر، دانلود یا مشا بزنید.ضربه اعالن رو

ی اشتراک هنگام  ی هزینه است ممکن همراه تلفن شبکه طریق از ها فایل گذار شوید.متحمل اضافی ها
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کنید.اجرا را رادیو برنامه 

ی یا ارتباط سابقه وقتی  ی دارید، اشتراکگذار ی پانل در گرفتهاید تماس آنها با که افراد ها ی گزینه هر اشتراکگذار ی میشوند. ظا برا
ی  ب را شخص یک نماد مربوطه، برنامه طریق از آنها با محتوا مستقیم اشتراکگذار برنامه نیست، فعال ویژگی این اگر کنید. انتخا

ت  ی کنید، اجرا را تنظیما ی رو ها س و بزنید ضربه پیشرفته ویژگی ی سپ ی کلید رو شود.فعال تا بزنید ضربه مستقیم اشتراکگذار

ی گزینه از استفاده با  ی اشتراک ها ت بگذارید. اشتراک به را محتوا مختلف، گذار ی نمونه زیر اقداما ی اشتراک از ا است.تصاویر گذار

هاویژگی و ها برنامه 

هر آنها دستگاه در اعالن یک شود، می ارسال گیرندگان دستگاه به تصویر که هنگامی  شود.می ظا

ی  2 ش یک و بزنید ضربه رو ی اشتراک رو ب را ایمیل و پیام مانند گذار کنید.انتخا

ب ها ایستگاه لیست از را خود نظر مورد رادیویی ایستگاه  کنید.انتخا

ی اشتراک به  محتواگذار

بلندگوطریق از پخش 

ی ایستگاه اسکن  رادیوییها
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ها  بگذارید.اشتراک به دیگران با را آنها و کنید ایجاد یا تماشا را ویدیو

هاویژگی و ها برنامه 

78

هنده ارائه یا منطقه به بسته یا نباشند دسترس در ها برنامه از برخی است ممکن  ت، د باشند.داشته متفاوتی برچسب خدما

ی را خود مکانی موقعیت  ت و کنید جستجو را جهان نقشه کنید، پیدا نقشه رو ی را مکان اطالعا ی مکان برا هده خود اطراف مختلف ها کنید.مشا

ی  ت جستجو ت مرور و اطالعا بصفحا و

ی  ی در را خود محتوا ی فضا بگذارید.اشتراک به دیگران با و باشید داشته دسترسی آن به کجا هر از کنید، ذخیره ابر

ی  هده برا ت مشا ی به برنامه، بیشتر اطالعا ی منو هنما کنید.پیدا دسترسی برنامه هر را

Google  ی برنامه ی شبکه سرگرمی، ها هد. می ارائه را کار و کسب و اجتماعی ها ی است ممکن د ب یک به نیاز ها برنامه از برخی به دسترسی برا حسا

Google  باشید.داشته

ت در را موارد سرعت به  کنید.جستجو خود دستگاه یا اینترن

س طریق از  کنید.دریافت یا ارسال ایمیل  Mail Googleسروی

ش آن به کنید، کشف خود دستگاه در را موسیقی  هید گو بگذارید.اشتراک به و د

راندن

موزیکپخش 

کروم

گوگل

هانقشه 

جیمیل

ب یوتیو

ی برنامه  گوگلها
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کنید.برقرار ساده ویدیویی تماس یک 

79

هایی  ها مانند ویدیو ی و فیلم ها ی  Playفروشگاه از را تلویزیونی برنامه کنید.اجاره یا خریدار

هاویژگی و ها برنامه 

ها همه  س ی و عک ها کنید.ویرایش و مدیریت جستجو، مکان یک در مختلف منابع از را خود ویدیو

تلویزیونو فیلم پخش 

دوتایی

س  هاعک
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ت تنظیما
مقدمه

ت اتصاال
هاگزینه 

Fi: Wi-•  ویژگیFi Wi- ی را یاکنید فعال اینترنت به دسترسی و -Fi Wiشبکه به اتصال برا

ت از  ی دستورالعمل و هواپیمایی شرکت توسط شده ارائه مقررا ی هواپیما پرسنل ها ی در کنید. پیرو که موارد
ت در آن از همیشه است، مجاز دستگاه از استفاده  کنید.استفاده پرواز حال

ی دستگاه سایر  ی شبکه ها ت برا کنید .مراجعه -Fi Wiبه بیشتر اطالعا

ی شبکه  • ت همراه: تلفن ها ی را خود همراه تلفن شبکه تنظیما کنید.پیکربند

ت  ی با میتوانید کنید سفارشی را دستگاه تنظیما ی پیکربند ها ت، مختلف گزینه کنید.شخصیتر را خود دستگاه تنظیما

ث:  • ث از بلوتو ی بلوتو ی فایل یا ها داده تبادل برا ی رسانه ها ث سایر با ا ی بلوتو کنیداستفاده فعال ها

ت  ت تنظیما ث و -Fi Wiویژگی مانند مختلف اتصاال هید.تغییر را بلوتو د

ت برنامه  کنید .اجرا را تنظیما

ی ها دستگاه  ت برا ث به بیشتر اطالعا کنید .مراجعه بلوتو

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه  Connectionsرو

80

ی  ی برا ت جستجو ت کردن وارد با تنظیما ی، کلما ی کلید بزنید.ضربه رو

ی همه تا کنید تنظیم را دستگاه  : • ها ت از توانید می فقط کند. غیرفعال را شما دستگاه سیم بی عملکرد ی شبکه غیر خدما استفاده ا
کنید.
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باشد، دسترس در عبور رمز به نیاز بدون که بار هر دستگاه شود، می متصل -Fi Wiشبکه یک به دستگاه که هنگامی  •
ی شود. می متصل شبکه آن به دوباره  ی برا ب ها شبکه لیست از را آن شبکه، به دستگاه خودکار اتصال از جلوگیر انتخا
ی و کنید  بزنید.ضربه فراموشی رو

ی دستگاه با دستگاه همراه تلفن داده اتصال  ت نیست. دسترس در شبکه اتصال که زمانی دیگر ها از توان می را اتصاال
ث یا -USB Fi، Wiطریق  ی داد. انجام بلوتو ت برا کنید .مراجعه موبایل  Tetheringو  Hotspotبه بیشتر اطالعا

ت: به اتصال و همراه تلفن اتصال نقطه  • ی همراه تلفن اتصال نقطه عنوان به دستگاه از اینترن ی اشتراک برا کنیداستفاده گذار

هر قفل نماد با دارند عبور رمز به نیاز که هایی شبکه  ی و کرده وارد را عبور رمز شوند. می ظا بزنید.ضربه  Connectرو

ت سیم مدیر  • ی (مدل کار ت): سیم دو ها ت سیم کار ت  USIMیا کار ت و کنید فعال را خود کار ت سیم تنظیما سفارشی را کار
ی کنید.  ت برا ت سیم مدیر به بیشتر اطالعا ی (مدل کار ت) سیم دو ها کنید.مراجعه کار

ی شبکه  2 ی شبکه لیست از را ا ب -Fi Wiها کنید.انتخا

ی برنامه از برخی توسط داده دریافت یا ارسال از تا کنید فعال را داده ذخیره ویژگی توانید می همچنین  در اجرا حال در ها
س  ی زمینه پ ی شود. جلوگیر ت برا کنید .مراجعه  Saver Dataبه بیشتر اطالعا

ت، صفحه در  1 ی تنظیما ت رو ی و بزنید ضربه  -Fi Wiاتصاال شود.فعال تا بزنید ضربه کلید رو

ی را دستگاه محدودیت  هی تلفن داده مقدار وقتی که کنید تنظیم طور شما شده تعیین حد به اید کرده استفاده که همرا
کند.غیرفعال را همراه تلفن داده اتصال خودکار طور به برسد، 

81

ی دستگاه  شبکهها

ی را خود داده مصرف میزان داده: مصرف  • ت و کنید پیگیر ی را تنظیما کنیدسفارشی آن برا

ت تنظیما

ی را -Fi Wiویژگی  کنیدفعال موارد سایر یا اینترنت به دسترسی و -Fi Wiشبکه یک به اتصال برا

ت  • ت بیشتر: اتصال تنظیما ی را تنظیما ی کنید. سفارشی ها ویژگی سایر کنترل برا ت برا ت به بیشتر اطالعا اتصال تنظیما
کنید .مراجعه بیشتر 

ی راه مجددا را سیم بی روتر یا دستگاه -Fi Wiویژگی شوید، متصل -Fi Wiشبکه به درستی به توانید نمی اگر  انداز
کنید.

ی  یوا فا

•

ی شبکه به اتصال  یوا فا
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هی اگر  هید می که دستگا خود -Direct Fi Wiویژگی دستگاه که کنید درخواست نیست، لیست در شوید متصل آن به خوا
کند.روشن را 

ی دستگاه  اند.شده لیست شده شناسایی ها

شود.می ارسال دیگر دستگاه به اتصال درخواست بدون تصویر باشند، شده متصل قبالً ها دستگاه اگر 

ی  2 بزنید .ضربه -Direct Fi Wiرو

بپذیرید.دیگر دستگاه در را -Direct Fi Wiاتصال درخواست  3

ت، صفحه در  1 ی تنظیما ت رو ی و بزنید ضربه  -Fi Wiاتصاال شود.فعال تا بزنید ضربه کلید رو

ی  2 هی و بزنید ضربه -Direct Fi Wi رو ی را دستگا ب تصویر انتقال برا کنید.انتخا
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Direct Fi Wi- شبکه یک طریق از مستقیماً را ها دستگاهFi Wi- کند.می متصل دسترسی نقطه به نیاز بدون

ی برنامه  1 ب را تصویر یک و کنید اجرا را گالر کنید.انتخا

ی دستگاه دستگاه  هد.می نمایش لیست در را متصل ها د

ی فایل یا مخاطبین مانند هایی داده توانید می  ی رسانه ها ی دستگاه با را ا ت بگذارید. اشتراک به دیگر ها ی نمونه زیر اقداما از ا
ی دستگاه به تصویر ارسال  است.دیگر

ی  3 شود.قطع ها دستگاه اتصال تا بزنید ضربه دستگاه نام رو

ی  2 بزنید .ضربه -Direct Fi Wiرو

ت تنظیما

هی  3 ی را دستگا ب اتصال برا کنید.انتخا

شوند.می متصل ها دستگاه بپذیرد، را -Direct Fi Wiاتصال درخواست دیگر دستگاه که هنگامی 

دادهدریافت و ارسال 

دستگاهاتصال به دادن پایان 

ی کمک به مستقیم ارتباط  ی -وا فا

ت، صفحه در  1 ی تنظیما ت رو بزنید.ضربه  -Fi Wiاتصاال
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ی  3 ث اتصال درخواست تأیید، برا بپذیرید.خود دستگاه در را بلوتو

ث توسط که آنهایی ویژه به ها، دستگاه از برخی  • اندنشده تایید یا تست بلوتو

ث اتصال درخواست دیگر دستگاه که هنگامی  شوند.می متصل ها دستگاه بپذیرد، را بلوتو

هش عملیاتی فاصله است ممکن باشد، داشته وجود ها دستگاه بین موانعی اگر شود. ایمن درستی به و  یابد.کا

ت صفحه وقتی  ث تنظیما ی شما دستگاه است، باز بلوتو هده قابل ها دستگاه سایر برا است.مشا

ی دستگاه با را ها داده که کنید حاصل اطمینان همیشه  • کنیدمی دریافت و گذاشته اشتراک به اعتماد مورد ها

هی اگر  هید می که دستگا ی را دستگاه نیست، لیست در شوید جفت آن با خوا ت وارد که کنید تنظیم طور شدن جفت حال
ث  ی دفترچه به شود. بلوتو هنما کنید.مراجعه دیگر دستگاه کاربر را

ی دادن، دست از قبال در مسئولیتی سامسونگ  • هگیر ی داده از استفاده سوء یا ر طریق از دریافتی یا شده ارسال ها
ث  ندارد.بلوتو

هی  2 ی را دستگا ب آن با شدن جفت برا کنید.انتخا

ث از  ی بلوتو ی فایل یا داده تبادل برا ی رسانه ها ی دستگاه سایر با ا ی ها ث دارا کنید.استفاده بلوتو

ی دستگاه  هند لیست شده شناسایی ها شد.خوا

ت، صفحه در  1 ی تنظیما ت رو ث  اتصاال ی و بزنید ضربه بلوتو شود.فعال تا بزنید ضربه کلید رو

83

ت تنظیما

SIG،  باشد.ناسازگار شما دستگاه با است ممکن

ث ویژگی از  • ی بلوتو ی (مثالً غیرقانونی مقاصد برا ت به غیرقانونی زدن ضربه یا ها فایل از کپی دزد ی ارتباطا ی) مقاصد برا تجار
ث ویژگی از غیرقانونی استفاده عواقب قبال در مسئولیتی سامسونگ نکنید. استفاده  ندارد.بلوتو

ی دستگاه سایر با شدن جفت  ثها بلوتو

ث بلوتو
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ی  3 بزنید .ضربه جفت لغو رو

ی برنامه  1 ب را تصویر یک و کنید اجرا را گالر کنید.انتخا

84

ی  2 ث رو هی و بزنید ضربه  بلوتو ی را دستگا ب آن به تصویر انتقال برا کنید.انتخا

ی با  ی برنامه از برخی توسط داده دریافت یا ارسال از جلوگیر س در اجرا حال در ها هش را خود داده مصرف زمینه، پ هید.کا د

ت تنظیما

ی دستگاه دستگاه  هد.می نمایش لیست در را شده جفت ها د

هی اگر  هید می که دستگا کند.روشن را خود دید گزینه دستگاه که کنید درخواست نیست، لیست در شوید جفت آن با خوا

ی  2 بزنید.ضربه دستگاه نام کنار در کردن، جفت لغو برا

ث اتصال درخواست  3 بپذیرید.دیگر دستگاه در را بلوتو

هر وضعیت نوار در نماد شود، می فعال داده ذخیره ویژگی که هنگامی  شود.می ظا

ی  ث طریق از داده انتقال از ها برنامه از بسیار ی فایل یا مخاطبین مانند هایی داده توانید می کنند. می پشتیبانی بلوتو ی رسانه ها را ا
ی دستگاه سایر با  ث ها ت بگذارید. اشتراک به بلوتو ی نمونه زیر اقداما ی دستگاه به تصویر ارسال از ا است.دیگر

ت، صفحه در  ی تنظیما ت رو ی و بزنید ضربه داده ذخیره  داده از استفاده  اتصاال شود.فعال تا بزنید ضربه سوئیچ رو

ت، صفحه در  1 ی تنظیما ت رو ث  اتصاال بزنید.ضربه بلوتو

دادهدریافت و ارسال 

ی شدن جفت لغو  ها ثدستگاه بلوتو

دادهکننده ذخیره 

شدفعال داده ذخیره قابلیت 
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ی هنگام تا کنید تنظیم را دستگاه  : • ت سیم از استفاده بدون تماس برقرار ت  USIMیا کار ی خود دلخواه کار ی، تماس برا ت سیم از بعد یا کار

USIM  ت ی کار ی تماس برا بپرسد.بعد

ی داده از استفاده با ها برنامه ویژگی، این  ی راه همراه تلفن ها شوند.می انداز

ی  ی را دستگاه میتوانید مثال، برا ی از فقط که کنید تنظیم طور ها ی همراه تلفن داده هایی برا هید که برنامه ی یا دارید نگه ایمن میخوا ها برنامه
ی اگر حتی کند. استفاده شوند، قطع میتوانند که جریانی پخش  ی وا نکنیدغیرفعال را فا

ت سیم  : • ت  USIMیا کار ی را کار ت برا ب داده خدما کنید.انتخا

شبکه.

ت سیم یک  : • ت  USIMیا کار ی را کار ب رسانی پیام برا کنید.انتخا

ب را ها برنامه  ی داده از همیشه تا کنید انتخا استمتصل -Fi Wiبه شما دستگاه که زمانی حتی کنید، استفاده همراه تلفن ها

ت سیم یک  : • ت  USIMیا کار ی را کار ی تماس برا ب صوتی ها کنید.انتخا

هنده یا منطقه به بسته باشد، فعال ویژگی این وقتی  ت، ارائهد ی است ممکن خدما ها ی هزینه ی بیشتر متحمل تماس انتقال برا
شوید.

ت سیم  ت  USIMیا کار ت و کنید فعال را خود کار ت سیم تنظیما ی کنید. سفارشی را کار ت برا ت از استفاده به بیشتر اطالعا ی کار ت سیم دو ها کار
ی (مدل  USIMیا  ت) سیم دو ها کنید.مراجعه کار

ی  ب برا ها انتخا ی برنامه ها از استفاده برا ی محدودیت، بدون داده ها و بزنید ضربه است روشن  Saver Dataکه حالی در  app Allowرو ب را برنامه کنید.انتخا
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ت  تماسحین در کار

ت تنظیما

ی تماس به تا کنید تنظیم را دستگاه  : • ی ها ت سیم از ورود هداجازه دیگر  USIMیا کار د

ی هزینه است ممکن ویژگی این از استفاده هنگام  شوید.متحمل اضافی ها

ت، صفحه در  ی تنظیما ت رو ت سیم مدیر  اتصاال بزنید.ضربه کار

ت، صفحه در  ی تنظیما ت رو ی برنامه  داده از استفاده  اتصاال ی بزنید، ضربه همراه تلفن داده فقط ها ضربه سوئیچ رو
س و شود فعال تا بزنید  ی سپ ی رو ها ی برنامه کنار کلید بزنید.ضربه نظر مورد ها

ی برنامه فقط  همراهتلفن داده ها

ت سیم مدیر  ی (مدل کار ت)سیم دو ها کار
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ی همراه تلفن اتصال نقطه عنوان به خود دستگاه از  ی دستگاه با خود دستگاه همراه تلفن داده اتصال گذاشتن اشتراک به برا کنید.استفاده دیگر ها

ی هزینه است ممکن ویژگی این از استفاده هنگام  شوید.متحمل اضافی ها

ی  2 شود.فعال تا بزنید ضربه سوئیچ رو

ت تنظیما

ث: با اینترنت به اتصال  • ی بلوتو ی اشتراک برا ث، طریق از ها دستگاه سایر یا رایانه با دستگاه همراه تلفن داده اتصال گذار اتصال از بلوتو

ث با اینترنت به  کنید.استفاده بلوتو

ی  ی عبور رمز تنظیم برا ی همراه، تلفن اتصال نقطه برا ی رو ب را امنیت سطح و بزنید ضربه همراه تلفن اتصال نقطه پیکربند س کنید. انتخا رمز یک سپ

ی و کنید وارد عبور  بزنید.ضربه ذخیره رو

86

ی  USBاتصال از  :USBاتصال  • رایانه، به اتصال هنگام کنید. استفاده  USBطریق از رایانه با دستگاه همراه تلفن داده اتصال گذاشتن اشتراک به برا

ی سیم بی مودم عنوان به دستگاه  شود.می استفاده رایانه برا

ی دستگاه یا کامپیوتر با  دیگرها

هاشبکه لیست 

دستگاه با را دستگاه همراه تلفن داده اتصال تا کنید استفاده همراه تلفن اتصال نقطه عنوان به دستگاه از نیست، دسترس در شبکه اتصال که هنگامی 
ی  ت بگذارید. اشتراک به دیگر ها ث یا -USB Fi، Wiطریق از توان می را اتصاال داد.انجام بلوتو

ی همراه تلفن اتصال نقطه از موبایل: اتصال نقطه  • ی اشتراک برا کنیداستفاده دستگاه همراه تلفن داده اتصال گذار

هر وضعیت نوار در نماد  ی دستگاه شود. می ظا کنندپیدا -Fi Wiدر را شما دستگاه توانند می دیگر ها

اینترنتبه اتصال و همراه تلفن اتصال نقطه 

ت از استفاده با  ت ها موبایلاسپا

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه  Tethering and Hotspot Mobile  Connectionsرو

ت، صفحه در  1 ی تنظیما ت رو بزنیدضربه موبایل  اینترنت به اتصال و همراه تلفن اتصال نقطه  اتصاال
ت  ت.ها اسپا
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خصوصیشبکه 

کنید.جستجو  Store Playدر را چاپگر افزونه  2

VPN: •  ی شبکه ی ها ی خود دستگاه در را  (VPN)مجاز ی راه شرکت یا مدرسه به اتصال برا کنیدانداز

ی  ها ی و مجاز دستگاه ی آن، کردن غیرفعال برا ی فقط کلید رو ها بزنید .ضربه مجاز دستگاه
ی خود، دستگاه در شود، متصل همراه تلفن اتصال نقطه به تواند نمی دیگر دستگاه اگر  بزنیدضربه  رو

پ:  • ت چا ی شده نصب چاپگر پالگین تنظیما ی را دستگاه رو ی توانید می کنید. پیکربند ها به را یکی یا کنید جستجو را موجود چاپگر
ت  ی دستی صور پ برا ی کنید. اضافه ها فایل چا ت برا پ به بیشتر اطالعا کنید .مراجعه چا

ی خود، دستگاه در نشد، پیدا همراه تلفن اتصال نقطه اگر  ی رو  deviceگزینه و بزنید ضربه همراه تلفن اتصال نقطه پیکربند
my Hide  بردارید .را

ی دستگاه تا کنید تنظیم را دستگاه  : • ی را نزدیک ها کند.اسکن آن به اتصال برا

ی افزونه  ی را چاپگر ها هایی برا هید می که چاپگر کنید.اضافه کنید وصل آن به را دستگاه خوا

فهرست

ت  ی شده نصب چاپگر پالگین تنظیما ی را دستگاه رو کنید متصل چاپگر به -Direct Fi Wiیا -Fi Wiطریق از را دستگاه توانید می کنید. پیکربند
پ را اسناد یا تصاویر و  کنید.چا

ت  ی را تنظیما ی ویژگی سایر کنترل برا کنید.سفارشی اتصال ها

ی شبکه از را خود دستگاه دیگر، دستگاه صفحه در  3 ب و جستجو -Fi Wiها کنیدانتخا

ها از برخی  نباشند.سازگار دستگاه با است ممکن چاپگر

ت تنظیما

87

DNS •  :از تا کنید تنظیم را دستگاه خصوصیDNS  کند.استفاده امنیتی یافته ارتقا خصوصی

ی دستگاه همراه تلفن داده اتصال از متصل، دستگاه در  4 کنید.استفاده اینترنت به دسترسی برا

ت، صفحه در  ی تنظیما ت رو ت  اتصاال بزنید.ضربه بیشتر اتصال تنظیما

افزونه.دانلود 

پ چا

چاپگرپالگین افزودن 

ت  بیشتراتصال تنظیما

•

ت، صفحه در  1 ی تنظیما ت رو ت  اتصاال پ  بیشتر اتصال تنظیما بزنیدضربه  چا

•
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ی  • ش: الگو ی یک ارتعا ش الگو ب را لرز ی  : •کنید. انتخا هید. تغییر را اعالن صدا ی را صدا سطح صدا : میزان  •د برا

هنگ  ی آ ی ویدیو، و موسیقی تماس، زنگ ها ها کنیدتنظیم صدا و سیستم، صدا

هنگ  : • هید.تغییر را تماس زنگ آ د
ی را دستگاه  : • هنگ و بلرزد که کنید تنظیم طور ی تماس زنگ آ ی ها کند.پخش را ورود

ی  ت به چاپگر افزودن برا ی دستی، صور بزنید.ضربه چاپگر افزودن  رو

ی  5 ی را چاپگر ب افزودن برا کنید.انتخا

ت از تا کنید تنظیم را دستگاه  : • ش حالت صدا، حال کند.استفاده صدا بی حالت یا لرز

هایی خودکار طور به دستگاه  هستند.متصل شما دستگاه -Fi Wiشبکه همان به که کند می جستجو را چاپگر

ت، صفحه در  ی تنظیما ها رو ش و صدا بزنید.ضربه لرز

ب را شده نصب چاپگر افزونه  4 کنید.انتخا

ت  ی تنظیما ها ی مختلف صدا هید.تغییر را دستگاه رو د

88

ب را چاپگر افزونه  3 کنید.نصب و کرده انتخا

اطالعیه.

ت تنظیما

هده هنگام  ی کنید، پیدا دسترسی ها گزینه لیست به اسناد، یا تصاویر مانند محتوا، مشا پ رو ها... همه  چا و بزنید ضربه چاپگر
س  ب را چاپگر یک سپ کنید.انتخا

ش  ی رو پ ها ت است ممکن محتوا نوع به بسته چا باشد.متفاو

ها  شو صدا ارتعا

هاگزینه 

پ  محتواچا
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ی جز به  ها مجازاستثنا
ی تماس تا کنید تنظیم را دستگاه نشوید: مزاحم  • ی دریافتی، ها ها کند،صدا بی را رسانه و اعالن صدا

ت  : • ی را تنظیما ی کنید. بهینه است، پخش حال در رسانه که زمانی برا ت برا ی  Atmos Dolbyبه بیشتر اطالعا فراگیر) (صدا
کنید .مراجعه 

لمسیصفحه کنترل یا 

ی  • ها ت برنامه: نماد نشان ی تنظیما ها هید.تغییر را برنامه نماد نشان د

ی را دستگاه  : • ی که کنید تنظیم طور هایی برا ش یا روشن مانند عملکرد درآیدصدا به صفحه کردن خامو

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه  Notificationsرو

89

هید.فشار را صدا میزان کلید  د

ت  هید.تغییر را اعالن تنظیما د

ت  ی اعالن تنظیما ت کردن سفارشی برا ی اعالن تنظیما ی برنامه برا ی بیشتر، ها هده رو بزنیدضربه  همه مشا
ب ها برنامه لیست از را برنامه یک و همه   کنید.انتخا

ی از استفاده  • ها ی صدا میزان کلید ی سطح تا کنید تنظیم را دستگاه رسانه: برا کندتنظیم کنید، می تنظیم شما که هنگامی را رسانه صدا

ی اعالن که را هایی برنامه شده: ارسال اخیراً  • هده را اند کرده دریافت اخیر ها هیدتغییر را آن و کرده مشا د

ت تنظیما

کنید.وصل هدفون یک باید ویژگی، این از استفاده از قبل 

ت  ی حال ب را فراگیر صدا ی که کنید انتخا  Atmos، Dolbyبا است. شده بهینه صدا و موسیقی فیلم، مانند صدا مختلف انواع برا
ی میتوانید  ها کنید.تجربه دارد، جریان شما اطراف در که را متحرکی صدا

هد نمایش را اخیر اعالن سه فقط تا کنید تنظیم را دستگاه وضعیت: نوار  • ی سطح آیا اینکه و د نوار در درصد به را باقیمانده باتر
هد نشان وضعیت  خیر.یا د

Atmos Dolby  ی فراگیر)(صدا

اطالعیه

ت، صفحه در  ی تنظیما ها رو ش و صدا ت  لرز ی جلوه و کیفیت  صدا پیشرفته تنظیما  Atmosصدا ها
Dolby   ی بزنید، ضربه س و شود فعال تا بزنید ضربه کلید رو ب را حالت یک سپ کنید.انتخا
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ت  : • ی، طرح یا نمایش صفحه شبکه مانند اصلی، صفحه تنظیما ی را بند کنید.پیکربند

کندجویی صرفه برق مصرف در روشنایی، تنظیم با تا کنید تنظیم را دستگاه  : •

ت پیمایش: نوار  • هید. تغییر را پیمایش نوار تنظیما (نرمپیمایش نوار به د

به را خود انگشت کنید، باز را اعالن پانل کنید. غیرفعال یا فعال اعالن پانل در را شب حالت سرعت به توانید می  •
س و بکشید پایین سمت  ی سپ ت رو بزنید.ضربه شب) (حال

کنید.تنظیم را نمایشگر روشنایی روشنایی:  •

س نور  زمینهپ

کنیدفعال را آن 

نشود.اعمال ها برنامه از برخی در تیره تم است ممکن  •

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید .ضربه نمایش رو

ت  : • ش از قبل دستگاه که را زمانی مد کنیدتنظیم بماند، منتظر صفحه کردن خامو

ت و نمایش صفحه  هید.تغییر را اصلی صفحه تنظیما د

هش را چشم فشار تاریک، مکان در یا شب در دستگاه از استفاده هنگام تیره تم اعمال با  هید.کا د

ی برنامه  • ی را هایی برنامه صفحه: تمام ها ب صفحه تمام تصویر نسبت با استفاده برا کنید.انتخا

ی نمایش صفحه محافظ  ت برا بیشتراطالعا

هید.تغییر را صفحه بزرگنمایی تنظیم  : • د

س برابر در محافظت  • ی را دستگاه تصادفی: لم کیف، یا جیب مانند است، تاریک مکان یک در صفحه وقتی که کنید تنظیم طور
ی تشخیص از  ی لمسی ورود کند.جلوگیر

هید.تغییر را فونت سبک و اندازه قلم: سبک و اندازه  • د

ی راه را نمایش صفحه محافظ شدن، شارژ هنگام تا کنید تنظیم را دستگاه  : • بهشود رجوع کند. انداز

90

ی ها) دکمه  ت برا بیشتر.اطالعا

ت تنظیما

ی تاریک مکان یک در یا شب  ت برا کنید .مراجعه شب حالت به بیشتر اطالعا

ت، صفحه در  1 ی تنظیما ت  نمایش رو ی و بزنید ضربه شب حال ی به اکنون کردن روشن گزینه رو بزنیدضربه رو

خودکارنمایش 

ت  • هش را چشم فشار دستگاه، از استفاده هنگام تیره تم اعمال با شب: حال هیدکا د

هاگزینه 

ت  شبحال

دادننمایش 
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ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه  themes and Wallpapersرو

ت، صفحه در  1 ی تنظیما ی و بزنید ضربه صفحه محافظ  نمایش صفحه رو شود.فعال تا بزنید ضربه کلید رو

ت  : • ی تنظیما ی را کاغذدیوار هید. تغییر شده قفل صفحه و اصلی صفحه برا هید. تغییر را دستگاه تم  : •د ها سبک  : •د تغییر را نماد

هید. د

ت  ی تنظیما ی را کاغذدیوار هید تغییر شده قفل صفحه و اصلی صفحه برا ی تم یا د ی را مختلف ها کنید.اعمال دستگاه رو

ش خودکار طور به صفحه وقتی که کنید تنظیم توانید می  شوند. داده نمایش نمایش صفحه محافظ عنوان به تصاویر شود، می خامو
شود.می داده نمایش صفحه محافظ دستگاه، شدن شارژ هنگام 

ی را خاصی زمان  : • ش و روشن برا ت کردن خامو کنید.تنظیم شب حال

ی شود، می داده نمایش شما نمایش صفحه محافظ وقتی  شود.می روشن صفحه زنید، می ضربه صفحه رو

ب  • ب غرو ش شما فعلی مکان اساس بر را آن صبح و کند روشن شب در را شب حالت تا کنید تنظیم را دستگاه طلوع: تا آفتا خامو
کند.

ی  ب گزینه نمایش پیش برا ی شده، انتخا بزنید.ضربه  Previewرو

ی شد، تمام کارتان وقتی  4 بزنید.ضربه برگشت دکمه رو

ی  2 ی برنامه تنظیم برا ت اعمال برا ی شب حال ی صفحه، رو ی برنامه عنوان به کردن روشن کلید رو گزینه و شود فعال تا بزنید ضربه شده ریز
ی  ب را ا کنید.انتخا

91

ت تنظیما

ی  3 ب برا ی ها آلبوم انتخا بزنید.ضربه تصاویر نمایش برا

ب را گزینه یک  2 کنید.انتخا

ب اگر  س قا س یا عک ب را ها عک ب تصاویر با اسالید نمایش یک کنید، انتخا س جدول اگر شود. می شروع شده انتخا ب را عک انتخا
ب تصاویر کنید،  ت به شده انتخا ت صور ی کار هر کوچک ها ی و شوند می ظا گیرند.می قرار هم رو

نمایشصفحه محافظ 

س تصاویر  تمو زمینه پ
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کنید.تنظیم قفل صفحه در را ها اعالن نمایش نحوه ها: اعالن  •

ش صفحه: قفل نوع  • هید.تغییر را صفحه قفل رو د

ی  • ها ی را ها برنامه برنامه: میانبر ی نمایش برا ها ب شده قفل صفحه در آنها میانبر کنید.انتخا

92

ی گزینه  ش به بسته است ممکن موجود ها ب صفحه قفل رو ت شده انتخا باشد.متفاو

ی آدرس،  شدهقفل صفحه رو

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه  screen Lockرو

ت تا کنید تنظیم را دستگاه  : • هدنشان را شما ایمیل مانند تماس اطالعا د

ت  هید.تغییر را قفل صفحه تنظیما د

ت به اگر  را صفحه قفل باید کنید، می روشن را دستگاه وقتی یا کنید نمی استفاده خود دستگاه از ساعت چهار مد
ی رمز یا پین الگو، از استفاده با  کنید.باز اید کرده تنظیم که عبور

FaceWidgets: •  ت هید.تغییر را شده قفل صفحه در شده داده نمایش موارد تنظیما د

س ویژگی این  • ش تنظیم از پ ی صفحه قفل رو هد دسترس در استفاده برا بود.خوا

را مکان شما دستگاه رسیدید، خانه به که هنگامی باشید، کرده تنظیم اعتماد قابل مکان یک عنوان به را خود خانه اگر مثال، عنوان به 
کند.می باز را خود قفل خودکار طور به و کرده شناسایی 

رومینگهنگام شده قفل صفحه 
هید تغییر را ساعت رومینگ: ساعت  • هدنشان ساعت در را محلی و محلی زمانی منطقه دو هر تا د د

ی را دستگاه میتوانید  ت در و کند باز را خود قفل که کنید تنظیم طور ها شناسایی صور ی یا مکان ها بماند.باز آن قفل مطمئن، دستگاه

ت و صفحه قفل نسخه قفل: صفحه درباره  • هده را قانونی اطالعا کنید.مشا

ت تنظیما

هید.تغییر شده قفل صفحه در را ساعت رنگ و نوع ساعت: سبک  • د

ت در تا کنید تنظیم را دستگاه  : • ی دستگاه یا ها مکان شناسایی صور ی کند. باز را هوشمند قفل اعتماد، قابل ها ت برا به بیشتر اطالعا

Lock Smart  کنید .مراجعه

ت  • ت ایمن: قفل تنظیما ی را صفحه قفل تنظیما ش برا هید.تغییر انتخابی قفل رو د

قفلصفحه 

•

هوشمندقفل 

هاگزینه 
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ی برنامه نصب امکان تا کنید تنظیم را دستگاه  : • کندنصب را ناشناخته ها

ت  ی ایمن تنظیما هید.تغییر را دستگاه ساز د

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه امنیت و بیومتریک رو

هده را خود دستگاه افزار نرم نسخه امنیتی: رسانی روز به  • کنید.بررسی را رسانی روز به و کرده مشا

س به میتوانید همچنین  هید اجازه  Googleمکانی موقعیت سروی ت د ی اطالعا دستگاه مکانی موقعیت درباره دقیقتر
هد.ارائه شما  د

ب را گزینه یک  3 ی دستورالعمل و کنید انتخا ی ها ی را صفحه رو ت تکمیل برا کنید.دنبال تنظیما

Mobile: My Find •  ویژگیMobile My Find  ب به دسترسی کنید. غیرفعال یا فعال را سایت و
(findmymobile.samsung.com) Mobile My Find  ی خود.شده دزدیده یا شده گم دستگاه کنترل و ردیابی برا

ش از استفاده با را صفحه قفل  2 کنید.باز شده تعیین پیش از صفحه قفل رو

Protect: Play Google •  هد هشدار احتمالی آسیب مورد در و کند بررسی را مضر رفتار و ها برنامه تا کنید تنظیم را دستگاه د
کند.حذف را آنها و 

ی فرض پیش به را خود دستگاه تنظیم، این بودن فعال با اگر  فایل خواندن به قادر دستگاه کنید، بازنشانی کارخانه ها
ی  ی ها هد شما شده رمزگذار کنید.غیرفعال را تنظیم این دستگاه، مجدد تنظیم از قبل بود. نخوا

ت  • ت بیومتریک: تنظیما ی داده تنظیما هید.تغییر را بیومتریک ها د
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ی را ها فایل تا کنید تنظیم را دستگاه  : • ت رو ی حافظه کار کند.رمزگذار

ت تنظیما

ی شود. باز صفحه قفل تا کنید ثبت را خود انگشت اثر انگشت: اثر  • ت برا کنید .مراجعه انگشت اثر تشخیص به بیشتر اطالعا

منابع

ی کند. باز شما چهره تشخیص با را صفحه قفل تا کنید تنظیم را دستگاه  : • ت برا کنید .مراجعه چهره تشخیص به بیشتر اطالعا

هاگزینه 

امنیتو بیومتریک 

ت، صفحه در  1 ی تنظیما بزنید.ضربه   Lock Smartصفحه قفل رو

http://findmymobile.samsung.com
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ی چهره تشخیص از استفاده از قبل  ت دستگاه، قفل کردن باز برا باشید.داشته نظر در را زیر احتیاطی اقداما

ت  سامسونگاز استفاده اطالعا
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کندارسال خودکار طور به را دستگاه یابی عیب تا کنید تنظیم را دستگاه  : •

ی  • نیستتار تصویرتان که شوید مطمئن بهتر، تطبیق نتایج برا

ت توانید می همچنین  کنید.ویرایش را مجوز تنظیما

کنیدحاصل اطمینان دوربین لنز بودن تمیز از نام ثبت هنگام  •

هده دارند را آنها از استفاده مجوز که را هایی برنامه و ها ویژگی از لیستی  : • کنید.مشا

غلیظآرایش 
یاو ریش ماسک، کاله، عینک، از استفاده مانند شرایطی نام ثبت هنگام در  •

ت  : • ی تنظیما ها ت مجوز هید.تغییر را مکان اطالعا د

ش اگر  هید تغییر  Noneیا  Swipeبه را صفحه قفل رو ی داده تمام نیستند، ایمن که د می حذف شما بیومتریک ها
هید اگر شود.  ی از میخوا ها ها در خود بیومتریک داده ها یا برنامه ی دوباره باید کنید، استفاده ویژگی ها بیومتریک داده
کنید.ثبت را خود 

ش عنوان به خود چهره از اگر  س کنید، می استفاده صفحه قفل رو شما چهره از توان نمی دستگاه کردن روشن از پ
ی  ی صفحه قفل کردن باز برا ی کرد. استفاده بار اولین برا از استفاده با را صفحه قفل باید دستگاه، از استفاده برا
ی رمز یا پین الگو،  را خود عبور رمز یا پین الگو، باشید مراقب کنید. باز اید کرده تنظیم چهره ثبت هنگام که عبور

ش  نکنید.فرامو

ت سایر  • ت امنیتی: تنظیما ی را اضافی امنیتی تنظیما کنید.پیکربند

بگیرید:نظر در را زیر موارد چهره تشخیص از استفاده هنگام 

ی امنیت چهره تشخیص  • دارد.عبور رمز یا پین الگو، به نسبت کمتر

ت تنظیما

ی را دستگاه توانید می  کند.باز خود چهره تشخیص با را صفحه قفل که کنید تنظیم طور

ت آیا که کنید تنظیم  : • ت مانند سامسونگ، بازاریابی اطالعا ی ویژه، پیشنهادا را ها خبرنامه و عضویت، مزایا
خیر.یا کنید دریافت 

ی یا شخصی توسط تواند می شما دستگاه  • شود.باز است شما تصویر شبیه که چیز

چهرهتشخیص 

•

•

ی  چهرهبهتر تشخیص برا

ت  ی احتیاطی اقداما چهرهتشخیص از استفاده برا
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ش  3 کنید.تنظیم را صفحه قفل رو

ت تنظیما

کند.می اسکن را شما چهره دوربین 

ی دستورالعمل  2 ی ها ی و بخوانید را صفحه رو بزنید.ضربه  Continueرو
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ت  6 ب داخل در را خود صور ی قا هید.قرار صفحه رو د

ی را دستگاه  5 کنید.نگاه صفحه به و باشد خود سمت به نمایش صفحه که دارید نگه طور

ی  ت، بهتر ثبت برا کنید.ثبت خورشید مستقیم نور از دور و خانه داخل در را خود چهره صور

ی کند، نمی کار درستی به چهره با صفحه قفل کردن باز اگر  خود شده ثبت چهره تا بزنید ضربه  data face Removeرو
کنید.ثبت را خود چهره دوباره و شود حذف 

ب را خیر یا دارید عینک  4 ی و کنید انتخا بزنید.ضربه  Continueرو

هر مفید چهره تشخیص صفحه وقتی  ی را سوئیچ یک شد، ظا ی و کنید روشن ویژگی یک کردن فعال برا ضربه  Doneرو
بزنید.

ت، صفحه در  1 ی تنظیما بزنید.ضربه چهره تشخیص  امنیت و بیومتریک رو

شماچهره ثبت 
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ش از استفاده با را صفحه قفل  2 کنید.باز شده تعیین پیش از صفحه قفل رو

ش از استفاده با را صفحه قفل  2 کنید.باز شده تعیین پیش از صفحه قفل رو

کنید.نگاه صفحه به شده، قفل صفحه در  4

ی داده توانید می  ی چهره ها کنید.حذف اید کرده ثبت که را ا

ی  3 شود.فعال تا بزنید ضربه چهره با قفل کردن باز کلید رو

س  ی ویژگی تمام شده، ثبت چهره حذف از پ هند غیرفعال نیز مرتبط ها شد.خوا

ش از استفاده بدون توانید می شد، شناسایی شما چهره وقتی  شما چهره اگر کنید. باز را صفحه قفل اضافی، نمایش صفحه قفل رو
ش از نشد، شناسایی  کنید.استفاده شده تعیین پیش از صفحه قفل رو

هید می اگر  ی را دستگاه خوا س که کنید تنظیم طور ی انگشت کشیدن بدون خود، چهره شناسایی از پ قفل قفل، صفحه رو
ی کند، باز را صفحه  شود.غیرفعال تا بزنید ضربه  screen Lock on Stayکلید رو

ی به توانید می  کنید.باز خود چهره با را صفحه قفل عبور، رمز یا پین الگو، از استفاده جا

هید می اگر  هید، افزایش تاریک مکان یک در را تشخیص میزان خوا ی د بزنیدضربه صفحه کردن روشن رو

96

هید اگر  ها در چهره تشخیص امکان میخوا س ها یا عک هش را ویدیو هید، کا ی د بزنید ضربه  Recognition Fasterکلید رو
هش را چهره تشخیص سرعت است ممکن این شود. غیرفعال تا  هد.کا د

ت تنظیما

ی  کنید.سوئیچ آن کردن فعال برا

ت، صفحه در  1 ی تنظیما بزنید.ضربه چهره تشخیص  امنیت و بیومتریک رو

ی  3 ی داده حذف رو بزنید .ضربه حذف  چهره ها

ت، صفحه در  1 ی تنظیما بزنید.ضربه چهره تشخیص  امنیت و بیومتریک رو

ی داده حذف  شدهثبت چهره ها

تبا صفحه قفل کردن باز  صور

•

•

•
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ی رمز یا پین الگو، از استفاده با را دستگاه قفل نشد، شناسایی شما انگشت اثر اگر  کرده تعیین انگشت اثر ثبت هنگام که عبور
س و کنید باز اید  ش شما عبور رمز یا پین الگو، اگر کنید. ثبت دوباره را خود انگشت اثر سپ بازنشانی را دستگاه اگر شود، فرامو

ی فراموشی از ناشی ناراحتی یا داده دادن دست از قبال در مسئولیتی سامسونگ کنید. استفاده آن از نمیتوانید نکنید،  ها کد
ندارد.بازگشایی 

نمایشصفحه قفل  •
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ش اگر  هید تغییر  Noneیا  Swipeبه را صفحه قفل رو ی داده تمام نیستند، ایمن که د اگر شود. می حذف شما بیومتریک ها
هید  ی از میخوا ها ها در خود بیومتریک داده ها یا برنامه ی دوباره باید کنید، استفاده ویژگی ها کنید.ثبت را خود بیومتریک داده

هنده ارائه یا منطقه به بسته است ممکن ویژگی این  • ت د نباشد.دسترس در خدما

ت تنظیما

ی ویژگی از انگشت اثر تشخیص  • ی انگشت اثر هر فرد به منحصر ها احتمال کند. می استفاده شما دستگاه امنیت افزایش برا
ی موارد در حال، این با است. کم بسیار انگشت اثر حسگر توسط مختلف انگشت اثر دو گرفتن اشتباه  بسیار مجزا انگشت اثر که نادر
هد.تشخیص یکسان را آنها است ممکن حسگر هستند، هم به شبیه  د

ش عنوان به خود انگشت اثر از اگر  ی تواند نمی شما انگشت اثر کنید، می استفاده صفحه قفل رو ی صفحه قفل کردن باز برا برا
س بار اولین  ی شود. استفاده دستگاه کردن روشن از پ رمز یا پین الگو، از استفاده با را صفحه قفل باید دستگاه، از استفاده برا
ی  ش را خود عبور رمز یا پین الگو، باشید مراقب کنید. باز کردهاید تنظیم انگشت اثر ثبت هنگام که عبور نکنید.فرامو

ی  ت کند، کار انگشت اثر تشخیص اینکه برا س شود. ذخیره شما دستگاه در و ثبت باید شما انگشت اثر اطالعا توانید می نام، ثبت از پ
ی را دستگاه  ی شما انگشت اثر از که کنید تنظیم طور ی ویژگی برا کند:استفاده زیر ها

•

•

•

انگشتاثر تشخیص 
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هد. می تشخیص را انگشت اثر انگشت اثر تشخیص حسگر  • انگشتاثر که کنید حاصل اطمینان د

ی  • ی اغلب که دستی انگشت اثر تشخیص، عملکرد بهبود برا ی وظایف انجام برا کنید.ثبت را شود می استفاده دستگاه رو

هد.تشخیص نازک یا کوچک انگشتان از را انگشت اثر دستگاه است ممکن  • ند

ی محیط در  • ی محیط در ویژگی این از استفاده از شود. ایجاد دستگاه در تواند می ساکن الکتریسیته خشک، ها ی خشک ها خوددار
س با را ساکن الکتریسیته ویژگی، از استفاده از قبل یا کنید  ی جسم یک لم کنید.تخلیه فلز

ی یا چروک و چین تأثیر تحت که را انگشتی اثر دستگاه است ممکن  • هد.تشخیص است، گرفته قرار زخم جا ند

اید.پوشانده خود انگشت با را انگشت اثر تشخیص حسگر تمام که شوید مطمئن 

ی را خود انگشت اثر که هنگامی  آگاه بگذارد تأثیر ویژگی این عملکرد بر است ممکن که زیر شرایط از کنید، می اسکن دستگاه رو
باشید:

هد.تشخیص را شما انگشت اثر دستگاه است ممکن کنید، استفاده انگشت نوک از یا کنید خم را خود انگشت اگر  ند

ش  3 کنید.تنظیم را صفحه قفل رو

هستند.خشک و تمیز انگشتانتان و انگشت اثر تشخیص حسگر که شوید مطمئن  •
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ی دستورالعمل  2 ی ها ی و بخوانید را صفحه رو بزنید.ضربه  Continueرو

ت تنظیما

هش را انگشت اثر تشخیص میزان است ممکن جانبی لوازم  هند. کا الیه یک با ابتدا در انگشت اثر تشخیص سنسور اگر د
بردارید.را آن انگشت اثر تشخیص حسگر از استفاده از قبل است، شده پوشانده محافظ 

ی اجسام توسط تشخیص سنسور  بیند.نمی آسیب یا خراشیده گردنبند و کلید سکه، مانند فلز

ی با انگشت اثر تشخیص حسگر پوشاندن  • ها دیگرموارد یا برچسبها محافظ، فیلم

انگشتاثر ثبت 

ی  انگشتاثر بهتر تشخیص برا

ت، صفحه در  1 ی تنظیما بزنید.ضربه انگشت اثر  امنیت و بیومتریک رو

•
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کنید.ثبت را خود انگشت اثر  4

ی رساندید، پایان به را خود انگشت اثر ثبت که هنگامی  5 بزنید .ضربه شد انجام رو

هد داده نمایش تشخیص نتیجه  شد.خوا

ی انگشت اثر بررسی  ی بر خود انگشت دادن قرار با توانید می شده ثبت ها انگشت اثر آیا که کنید بررسی انگشت اثر تشخیص سنسور رو

است.شده ثبت شما 

ی را خود انگشت  هید. قرار انگشت اثر تشخیص سنسور رو کرده بلند را آن داد، تشخیص را شما انگشت دستگاه اینکه از بعد د
ی دوباره و  هید.قرار انگشت اثر تشخیص حسگر رو د
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ی  3 بزنید .ضربه شده اضافه انگشت اثر بررسی رو

ش از استفاده با را صفحه قفل  2 کنید.باز شده تعیین پیش از صفحه قفل رو

کنید.تکرار شود ثبت انگشت اثر که زمانی تا را عمل این 

ت تنظیما

ی را خود انگشت  4 هید.قرار انگشت اثر تشخیص سنسور رو د

ت، صفحه در  1 ی تنظیما بزنید.ضربه انگشت اثر  امنیت و بیومتریک رو
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ی  3 شود.فعال تا بزنید ضربه انگشت اثر قفل کردن باز کلید رو

ش از استفاده با را صفحه قفل  2 کنید.باز شده تعیین پیش از صفحه قفل رو

ب  : • ی حسا ب سایر یا  Googleو  Samsungها ی را ها حسا ی همگام برا کنید.اضافه ساز

ش از استفاده با را صفحه قفل  2 کنید.باز شده تعیین پیش از صفحه قفل رو

ی به توانید می  کنید.باز خود انگشت اثر با را صفحه قفل عبور، رمز یا پین الگو، از استفاده جا

ت تنظیما

شماانگشت اثر 

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه  backup and Accountsرو

100

ی  Cloud Samsungاز استفاده با  ها ی، را خود دستگاه داده ی همگامساز هایی به میتوانید همچنین کنید. بازیابی یا پشتیبانگیر ب ب مانند حسا حسا

ب یا سامسونگ  ها  Switch Smartطریق از یا شوید وارد خود  Googleحسا ی به را داده ها ها از یا دیگر دستگاه هید.انتقال آن د

کنید.حذف را شده ثبت انگشت اثر توانید می 

ی را خود انگشت شده، قفل صفحه در  4 هید قرار انگشت اثر تشخیص حسگر رو کنیداسکن و د

ی پشتیبان  • ت بازیابی: و گیر ی داده شخصی، اطالعا ت و برنامه ها ت از توانید می دارید. نگه ایمن خود دستگاه در را خود تنظیما اطالعا
ی کنید. پیدا دسترسی آنها به بعداً و کنید تهیه پشتیبان نسخه خود حساس  ی برا ت، بازیابی یا پشتیبانگیر ب وارد باید اطالعا  Googleحسا

شوید.خود  Samsungیا 

ی را انگشتی اثر  3 ب حذف برا ی و کنید انتخا بزنید .ضربه حذف رو

ت، صفحه در  1 ی تنظیما بزنید.ضربه انگشت اثر  امنیت و بیومتریک رو

ت، صفحه در  1 ی تنظیما بزنید.ضربه انگشت اثر  امنیت و بیومتریک رو

انگشتاثر با صفحه قفل کردن باز 

شدهثبت انگشت اثر حذف 

ب  یپشتیبان و ها حسا گیر

هاگزینه 
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ی داده  هده اید کرده ذخیره  Cloud Samsungدر که را هایی داده و کنید همگام  Cloud Samsungبا را خود دستگاه در شده ذخیره ها کنید. مشا

ی داده از توانید می همچنین  کنید.بازیابی را آن بعداً و کنید تهیه پشتیبان نسخه  Cloud Samsungدر خود دستگاه ها

ی از استفاده وضعیت  ی فضا ی و کنید بررسی را خود  Cloud Samsungذخیرهساز ها ی، را خود داده ی همگامساز ی کنید. بازیابی و پشتیبانگیر برا

ت  کنید .مراجعه  Cloud Samsungبه بیشتر اطالعا

Cloud: Samsung •  هید می که را محتوایی کنید.مدیریت کنید، ذخیره  Cloud Samsungدر ایمن طور به خوا

ی داده از مرتب طور به  ت در تا کنید تهیه پشتیبان نسخه رایانه یا  Cloud Samsungمانند امن مکان یک در خود ها ب صور از یا شدن خرا

ی داده ناخواسته بازنشانی دلیل به ها داده رفتن دست  کنید.بازیابی را آن بتوانید کارخانه، ها

ت تنظیما

ی داده توانید می  ی همگام  Cloud Samsungبا را خود دستگاه در شده ذخیره ها ی دستگاه از و کنید ساز باشید.داشته دسترسی آنها به دیگر ها

Switch Smart Switch: Smart •  ی راه را هید. انتقال خود قبلی دستگاه از را ها داده و کنید انداز ی د ت برا دستگاه از داده انتقال به بیشتر اطالعا

کنید.مراجعه هوشمند) (سوئیچ خود قبلی 

ی  ب به باید  Cloud، Samsungاز استفاده برا ی حسا شوید.وارد خود سامسونگ کاربر

یسامسونگ  ابر

ی  2 ت  رو ی همگام  تنظیما ت و ساز ی پشتیبان تنظیما ی همگام  خودکار گیر بزنید .ضربه ساز

ی همگام  هاداده ساز

ت، صفحه در  1 ی تنظیما ب رو ی پشتیبان و ها حسا بزنید.ضربه   Cloud Samsungگیر
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ی  3 بزنید .ضربه شد انجام رو

ی  2 ب را خود نظر مورد دستگاه و بزنید ضربه داده بازیابی رو کنید.انتخا

ی داده توانید می  ی زدن ضربه با یا کنید بررسی را شده ذخیره ها ی داده سایر رو ی همگام ها ت شده ساز هید.تغییر را تنظیما د

،

ت  ی ویژگی از برخی تنظیما ی را  Googleتوسط شده ارائه ها کنید.پیکربند
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ی  3 ی رو ها ی کنار کلید هید می که موارد ی همگام آنها با خوا بزنید.ضربه کنید ساز

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه  Googleرو

ی داده از توانید می  کنید.تهیه پشتیبان نسخه  Cloud Samsungدر خود دستگاه ها

ی داده توانید می  کنید.بازیابی خود دستگاه به  Cloud Samsungاز را خود پشتیبان ها

ت تنظیما

ی  2 هید می که را موارد ی و بزنید عالمت بگیرید پشتیبان خوا ی پشتیبان رو بزنید .ضربه گیر

ی  3 هید می که را موارد ی و بزنید عالمت کنید بازیابی خوا بزنید.ضربه بازیابی رو

ی پشتیبان  هاداده از گیر

هاداده بازیابی 

گوگل

ی  • هده برا ی داده مشا ی پشتیبان ها ی دستگاه برا ت، صفحه در خود،  Cloud Samsungدر دیگر ها ی تنظیما رو
ب  س و بزنید ضربه  ها داده بازیابی   Cloud Samsung پشتیبان و ها حسا ب را خود نظر مورد دستگاه سپ انتخا کنید.

ت، صفحه در  1 ی تنظیما ب رو ی پشتیبان   Cloud Samsung پشتیبان و ها حسا بزنید.ضربه این از گیر

ی شود. نمی تهیه پشتیبان نسخه ها داده برخی از  • ها کدام از اینکه بررسی برا ی داده ت، صفحه در میشود، پشتیبانگیر ی تنظیما ها رو ب حسا

ی و  ی   Cloud Samsung پشتیبانگیر بزنید.ضربه تلفن این از پشتیبانگیر

تلفن.

ت، صفحه در  1 ی تنظیما ب رو ی پشتیبان و ها حسا بزنید.ضربه   Cloud Samsungگیر
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ت و کنید فعال را حرکت ویژگی  ی را تنظیما کنید.پیکربند

ی تا کنید تنظیم را دستگاه  : • ی گزینه پانل در اید گرفته تماس آنها با که را افراد ی اشتراک ها هد نمایش گذار اشتراک امکان شما به تا د
ی  هد.را محتوا مستقیم گذار بد
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ش  ی ایجاد باعث است ممکن دستگاه به ضربه یا حد از بیش لرز ی ناخواسته ورود ها برخی برا از استفاده با ویژگی
ها  شود.حسگر

برنامه

ت، صفحه در  ی تنظیما ی ویژگی رو بزنید.ضربه پیشرفته ها

بار.سه 

ی ویژگی  هید.تغییر کنند می کنترل را آنها که را تنظیماتی و کنید فعال را پیشرفته ها د

ش، روشن/کلید دادن فشار با تا کنید تنظیم را دستگاه  : • ی پیام خامو کندارسال کمکی ها

ت  • ی وقتی تا کنید تنظیم را دستگاه انگشت: حسگر حرکا اعالن پانل میکشید، پایین یا باال سمت به انگشت اثر تشخیص حسگر رو
هد، می تشخیص را شما انگشت اثر حسگر که زمانی ببندد. یا باز را  نیست.دسترس در ویژگی این د

دستیک با دستگاه از استفاده 

Messenger: Dual •  ب دو از و کنید نصب را دوم برنامه ی جداگانه حسا ی کنید. استفاده رسان پیام برنامه همان برا ت برا اطالعا
کنید .مراجعه  Messenger Dualبه بیشتر 

پایینسمت به 

ت  ت و حرکا ی حرکا ت برا بیشتر.اطالعا

ت  • ی را دست یک عملکرد حالت دست: یک حال کنیدفعال خود راحتی برا

ی تا کنید تنظیم را دستگاه آسان: کردن بیصدا  • ی تماسها ی به رو با را هشدار زنگ یا ورود کند.بیصدا دستگاه صفحهنمایش رو

ت تنظیما

ت  • ت: و حرکا ت و کنید فعال را حرکت ویژگی حرکا ی را تنظیما بهشود رجوع کنید. پیکربند

ی جلوه تا کنید تنظیم را دستگاه  : • هش را خاصی اعمال نمایش صفحه ها هدکا د
هابرنامه بستن یا کردن باز 

ی کشیدن تند  • ی وقتی تا کنید تنظیم را دستگاه پیام: ارسال یا تماس برا یا تلفن در تلفنی شماره یا مخاطب رو
کند.ارسال پیام یا کند برقرار تماس میکشید، چپ یا راست به مخاطبین 

ت، صفحه در  ی تنظیما ی ویژگی رو ت  پیشرفته ها ت و حرکا بزنید.ضربه حرکا

ت  پیشرفتهخصوصیا

هاگزینه 

ت  هاژست و حرکا
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ی  2 ی دوم، برنامه نصب برا بزنید.ضربه برنامه یک کلید رو
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ی  2 ی برنامه کلید رو هید می که ا ی و بزنید ضربه کنید نصب حذف خوا بزنید.ضربه  Uninstallیا  Disableرو

ب دو از و کنید نصب را دوم برنامه  ی جداگانه حسا کنید.استفاده رسان پیام برنامه همان برا

هد نصب دوم برنامه  هایی وقتی شود. می داده نمایش با دوم برنامه نماد شد. خوا ها میکنید، دریافت دوم برنامه از را اعالن اعالن
ی از را آنها تا میشوند داده نمایش با  ها کنید.متمایز اول برنامه اعالن

ی ویژگی از برخی  •نباشد. دسترس در است ممکن  Messenger Dualویژگی برنامه، به بسته  • ممکن برنامه ها

ی است  باشد.محدود دوم برنامه برا

ت تمام  هد حذف دوم برنامه به مربوط اطالعا شد.خوا

ت تنظیما

هد حذف نیز دوم برنامه کنید، نصب حذف را اول برنامه اگر  شد.خوا

ی برنامه  هر شده پشتیبانی ها شوند.می ظا

ت، صفحه در  1 ی تنظیما ی ویژگی رو بزنید.ضربه   Messenger Dualپیشرفته ها

ت، صفحه در  1 ی تنظیما ی ویژگی رو بزنید.ضربه   Messenger Dualپیشرفته ها

دوگانهرسان پیام 

دومبرنامه 

دومبرنامه نصب حذف 
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ی تایمر تنظیم  ی را روزانه استفاده زمان تایمر تنظیم با توانید می ها برنامه برا غیرفعال برنامه مجاز، حد به رسیدن با کنید. محدود برنامه هر برا

کنید.استفاده آن از توانید نمی و شود می 

ت کردن فعال  ی کردن باد حال هش برا ب از قبل چشم فشار کا ی و خوا ب اختالل از جلوگیر کنید.فعال را باد حالت توانید می خوا

ت تنظیما
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ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه  Wellbeing Digitalرو

ی  2 کنید .تنظیم را زمان و بزنید ضربه نظر مورد برنامه کنار در تایمر بدون رو

ی  کنید.سوئیچ آن کردن فعال برا

هده را خود دستگاه از روزانه استفاده تاریخچه  ت مانند اطالعاتی توانید می کنید. مشا ها برنامه کردن باز بار چند و صفحه بودن روشن زمان مد
ی ویژگی از استفاده یا  هده را خاص ها ت یا کنید محدود را استفاده زمان توانید می همچنین کنید. مشا ی را اعالن تنظیما تغییر برنامه هر برا

هید. د

هاقفل تعداد 

داشبورد

ت  کنید.فعال را کردن باد حال

بودروشن نمایش صفحه که زمانی 

هااعالن تعداد 

ت  هید.تغییر را اعالن تنظیما د

دیجیتالرفاه 

ت، صفحه در  1 ی تنظیما ی و بزنید ضربه کردن باد  دیجیتال رفاه رو بزنیدضربه اکنون کردن روشن رو

ت، صفحه در  1 ی تنظیما بزنید.ضربه داشبورد  دیجیتال سالمت رو
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ی  ی برا ها مجازاستثنا

شود.فعال شما نظر مورد ویژگی تا کنید روشن را سوئیچ  2

ت تنظیما

ی یک دستگاه از مراقبت ویژگی  ی، وضعیت از کلی نما هد. می ارائه شما سیستم امنیت و حافظه حافظه، باتر با میتوانید همچنین د
کنید.بهینه خودکار بهطور را دستگاه خود انگشت ضربه یک 

ی تماس تا کنید تنظیم را دستگاه  : • ی ها ی و ورود ها جزبه کند، صدا بی را اعالن صدا
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ی کنید، فعال را آن  س و بزنید ضربه برنامه تنظیم رو کنید.تنظیم را زمان سپ

ی: مقیاس  • ی را ها رنگ خاکستر ت به صفحه رو ی رنگ صور ی ها هد.می نشان خاکستر د

ی  3 ی برنامه تنظیم برا ت کردن فعال برا ی کردن، باد حال ی عنوان به کردن روشن کلید رو بزنیدضربه شده زمانبند

هنده ارائه یا منطقه به بسته است ممکن صفحه  ت د ت خدما هر متفاو شود.ظا

هاگزینه 

یذخیره امنیت ساز

حافظه

ی باتر العادهفوق داده در جویی صرفه 

دستگاهاز مراقبت 
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ت به بسته است ممکن باقیمانده استفاده زمان بیرون  ت عملکرد شرایط و دستگاه تنظیما باشد.متفاو

ی مصرف مدیریت  • ی.غیرعاد باتر

ت  هد غیرفعال همراه تلفن شبکه جز به شبکه اتصاال شد.خوا

ی فایل حذف  • ی غیر ها ی برنامه بستن و ضرور س در اجرا حال در ها زمینه.پ

ی شارژ از قبل باقیمانده زمان مانده، باقی استفاده زمان  • هدمی نشان را باتر د

ی: در جویی صرفه حداکثر  • ت در انرژ ی، در جویی صرفه حداکثر حال ت کردن فعال با دستگاه انرژ و ها برنامه کردن محدود و شب حال
ی ویژگی  ی مصرف موجود، ها هش را باتر هد.می کا د

ی کردن پاک  • حافظه.مقدار

ی در جویی صرفه  • ی مصرف در جویی صرفه حالت متوسط: انرژ ی از استفاده زمان تا کنید فعال را انرژ یابد.افزایش باتر

ی بهینه ویژگی  ت طریق از را دستگاه عملکرد سریع ساز بخشد.می بهبود زیر اقداما

ی  ی مانده باقی زمان و باتر ی کنید. بررسی را دستگاه از استفاده برا هایی برا ی سطح با دستگاه ی کردن فعال با پایین، باتر ها ویژگی
ی، مصرف در صرفهجویی  ی مصرف در انرژ کنید.صرفهجویی باتر

استفاده

Optimised: •  ی ی و دستگاه عملکرد بین تعادل برا استشده بهینه باتر

ب را برق حالت یک  هداف با که کنید انتخا دارد.مطابقت شما دستگاه از استفاده ا

ی  ب را گزینه یک و بزنید ضربه  mode Powerرو کنید.انتخا

ت تنظیما

ی را دستگاه میتوانید  ی نمیشود، استفاده شما دستگاه از وقتی که کنید تنظیم طور هد. انجام را خودکار بهینهساز ی د بزنیدضربه  رو

107

بدافزار.اسکن  •

ت از که هایی برنامه برخی از است ممکن  • ی در جویی صرفه حال نکنید.دریافت اعالن کنند می استفاده انرژ

ی بهینه  شمادستگاه ساز

ی باتر

ت  تحال قدر

ی بهینه ویژگی از استفاده با  خودکارساز

ت، صفحه در  ی تنظیما ی بهینه اکنون  دستگاه از مراقبت رو بزنید.ضربه ساز

ت، صفحه در  ی تنظیما ی  دستگاه از مراقبت رو بزنید.ضربه باتر

ی بهینه  ی و خودکار ساز هید می اگر شود. فعال تا بزنید ضربه سوئیچ رو ی بهینه انجام زمان خوا ی کنید، تنظیم را خودکار ساز ضربه  Timeرو
بزنید.
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ی  ی حذف برا ها ی اکنون پنهان، حافظه مانند باقیمانده، فایل ی بزنید. ضربه کردن پاک رو ها حذف برا هایی نصب حذف یا فایل استفاده دیگر که برنامه

ی نمیکنید،  ی زیر در را دستها ها ب کاربر داده س، کنید. انتخا ی را موارد سپ ب برا ی و بزنید عالمت انتخا بزنید.ضربه  UNINSTALLیا  DELETEرو

ی  ی توقف با خود دستگاه سرعت افزایش برا ها اجرا سزمینه، در برنامه ها پ ها لیست از را برنامه ی و بزنید عالمت برنامه کردن پاک رو
بزنید.ضربه اکنون 

ی را دستگاه میتوانید  ت که کنید تنظیم طور ی اساس بر خودکار بهطور را برق مصرف در صرفهجویی حال ها ی و استفاده الگو باقیمانده باتر
کند.فعال 

ی با میتوانید  هایی استفاده از جلوگیر سزمینه در که برنامه سزمینه در پ ی مصرف در نمیشوند، استفاده که زمانی در میکنند، کار پ باتر
ها کنید. صرفهجویی  ها لیست از را برنامه ب برنامه ی و کنید انتخا ت در برنامه دادن قرار کلید رو ب حال شود.فعال ویژگی این تا بزنید ضربه خوا

ت بخش در را داخلی حافظه موجود ظرفیت توانید می  • ب در خود دستگاه مشخصا هده سامسونگ سایت و کنید.مشا

ی برنامه و عامل سیستم زیرا است شده مشخص ظرفیت از کمتر داخلی حافظه موجود واقعی ظرفیت  • فرض پیش ها
کند.تغییر دستگاه رسانی روز به با است ممکن موجود ظرفیت کنند. می اشغال را حافظه از بخشی 

ت تنظیما

ی  ی و بزنید ضربه  mode Powerرو ت موقعیت، اساس بر شما دستگاه شود. فعال تا بزنید ضربه  saving power Adaptiveکلید رو حال
ی مصرف در جویی صرفه  ی از استفاده زمان تا کند می فعال را انرژ هد.افزایش را باتر د

کنید.بررسی را موجود و شده استفاده حافظه وضعیت 
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حافظه

یذخیره  ساز

ی ذخیره  تطبیقیانرژ

ی مصرف مدیریت  ی باتر برنامههر برا

حافظهمدیریت 

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه حافظه  دستگاه از مراقبت رو

ت، صفحه در  ی تنظیما ی ذخیره  دستگاه از مراقبت رو بزنید.ضربه ساز
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هنده ارائه یا منطقه به بسته است ممکن ویژگی این  • ت د نباشد.دسترس در خدما

ت تنظیما

ی را شما دستگاه ویژگی این کنید. بررسی را دستگاه امنیتی وضعیت  کند.می اسکن بدافزار برا

ی با  ی استفاده از جلوگیر ها سزمینه برنامه هش و کنترل را خود همراه تلفن داده مصرف همراه، تلفن داده اتصال از پ هید. کا همچنین د
ی ویژگی از میتوانید  ها فشردهساز ی داده ی برا ی فشردهساز ها ها تصاویر، مانند اینترنتی داده قابل همراه تلفن شبکه طریق از که صدا و ویدیو
کنید.استفاده هستند دسترسی 

ت از برخی  • ب صفحا ت در است ممکن محتوا یا و هنده ارائه به بسته ویژگی، این شدن فعال صور ت د شبکه شرایط یا خدما
نباشند.دسترس در همراه، تلفن 

ت، صفحه در  ی تنظیما س و بزنید ضربه العاده فوق داده ذخیره  دستگاه از مراقبت رو ی سپ شود.فعال تا بزنید ضربه سوئیچ رو

امنیت

العادهفوق داده در جویی صرفه 

ب را هایی برنامه  به مجاز که کنید انتخا
س در همراه تلفن داده اتصال از استفاده  پ
هستند.زمینه 

ی  ی فشرده برا ی داده ساز ت ها اینترن
ویژگی همراه، تلفن شبکه از استفاده هنگام 
ی فشرده  را  Max Samsungداده ساز
کنید.فعال 

هده  ی داده مقدار مشا و شده استفاده ها
ی شده ذخیره  ت دوره برا شده.تنظیم نظار

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه تلفن اسکن  امنیت  دستگاه از مراقبت رو

ت دوره توانید می  هید. تغییر را داده مصرف بر نظار ت، صفحه در د ی تنظیما ت رو داده مصرف  اتصاال
ب چرخه   ب چرخه شروع  داده هشدار و صورتحسا بزنید.ضربه صورتحسا

بر.
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ی را هایی زبان توانید می  کنید.اضافه خود دستگاه در استفاده برا

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه عمومی مدیریت رو

ت  کنید.بازنشانی را دستگاه یا کنید سفارشی را خود دستگاه سیستم تنظیما

ت بازنشانی:  • ی داده بازنشانی یا کنید بازنشانی را خود دستگاه تنظیما هید. انجام را کارخانه ها ت تمام توانید می د ت فقط یا خود تنظیما تنظیما

ت یا شبکه  ی شده تعیین پیش از زمان در تا کنید تنظیم را دستگاه توانید می همچنین کنید. بازنشانی را دسترسی تنظیما ی بهینه برا راه دستگاه ساز

ی  شود.مجدد انداز

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه  Appsرو

ی اعضا  ت برا بیشتراطالعا
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ی برنامه  ت و کنید مدیریت را دستگاه ها هید. تغییر را آنها تنظیما ت میتوانید د ها استفاده اطالعا هده را برنامه کنید، مشا
ت  ها مجوز یا اعالن تنظیما هید، تغییر را آن ی یا د ها ی غیر برنامه کنید.غیرفعال یا حذف را ضرور

ت یا بپرسید سوال ما: با تماس  • هده را متداول سواال شودسامسونگ به رجوع کنید. مشا

ی  هده برا ی کرد، اضافه توان می که هایی زبان همه مشا بزنید.ضربه ها زبان همه  رو

ی اگر  شود.می مجدد تنظیم تاریخ و زمان بماند، خالی کامال باتر

ی را زبانی  2 ب افزودن برا کنید.انتخا

ت تنظیما

تاریخو 

ی: و زبان  • ی زبان ورود ب را دستگاه ها ت، و کنید انتخا ی انواع و کلید صفحه مانند تنظیما هید. تغییر را صوتی ورود برخی است ممکن د
ب زبان به بسته ها گزینه از  ی نباشند. دسترس در شده انتخا ت برا ی زبان افزودن به بیشتر اطالعا کنید .مراجعه دستگاه ها

ی زمان: و تاریخ  • ت به دستگاه، توسط زمان نمایش نحوه کنترل برا هیدتغییر را آنها و کرده پیدا دسترسی تنظیما د

عمومیمدیریت 

هابرنامه 

ی زبان افزودن  دستگاهها

ت، صفحه در  1 ی تنظیما ی و زبان  عمومی مدیریت رو بزنیدضربه زبان  ورود
کنید.اضافه زبان  
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ت  : • ی شده نصب دسترسی خدما هده را دستگاه رو کنید.مشا

ت  ی را مختلف تنظیما ی دستگاه به دسترسی بهبود برا کنید.پیکربند

ت  • ت پیشرفته: تنظیما ی را تنظیما ی ویژگی و مستقیم دسترسی برا ی اعالن ها کنید.پیکربند

ی  ی فهرست از پیشفرض زبان تغییر برا ها ی به را آن و بکشید زبان یک کنار خود، زبان س کنید. منتقل فهرست باال ی سپ  Applyرو
ی اگر بزنید. ضربه  ی پشتیبانیشده زبان از نمیکند، پشتیبانی پیشفرض زبان از برنامها میشود.استفاده لیست در بعد

ت  هش را مهار اند.داده کا

ب زبان  ی زبان لیست به شده انتخا هید، تغییر را فرض پیش زبان اگر شود. می اضافه شما ها ب زبان د ی به شده انتخا لیست باال
شود.می اضافه 

ت: و تعامل  • ت مهار بخشدبهبود را کاربران دسترسی تا کنید سفارشی را تنظیما
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ت  ی فعلی، زبان تنظیما بزنید.ضربه  current Keepرو

ی  • ها ت شنوایی: بهبود ی دسترسی قابلیت تا کنید سفارشی را تنظیما ی کاربران برا یابد.بهبود شنوایی اختالل دارا

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه نرمافزار بهروزرسانی رو

دیدهآسیب کاربران 

ی  3 ی فرض، پیش زبان عنوان به انتخابی زبان تنظیم برا ی بزنید. ضربه فرض پیش عنوان به تنظیم رو داشتننگه برا

ی اگر  ها ی نرمافزار بهروزرسانی ی اضطرار ی و شما دستگاه امنیت برا ی برا ت جدید انواع از جلوگیر منتشر امنیتی تهدیدا
میشوند.نصب خودکار بهطور شما موافقت بدون شوند، 

س طریق از را خود دستگاه افزار نرم  برنامه را افزار نرم رسانی روز به توانید می همچنین کنید. روز به  (FOTA)هوا فرا عامل سیستم سروی
ی  کنید.ریز

ت تنظیما

ی  • ها ت دید: بهبود ی دسترسی تا کنید سفارشی را تنظیما بخشدبهبود را بصر

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه دسترسی قابلیت رو

افزارنرم رسانی روز به 

دسترسی

هد. می ارائه را صوتی بازخورد که کنید فعال را صوتی دستیار خوان: صفحه  • ی د هده برا ت مشا هنما اطالعا ی را برا
ی  ی ویژگی، این از استفاده نحوه یادگیر ش رو بزنید.ضربه آموز
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هده وضعیت:  • ت مشا ت، سیم وضعیت مانند دستگاه، مختلف اطالعا  Fi،Wi-MACآدرس کار

ی رسانی روز به  ی امنیتی ها ت از محافظت و شما دستگاه امنیت تقویت برا ی است. شده ارائه شما شخصی اطالعا ی برا ها بهروزرسانی
کنید.مراجعه  security.samsungmobile.comبه خود، مدل امنیتی 

ی  ی خود، دستگاه نام تغییر برا بزنید.ضربه  Editرو

ت  : • هده را افزار نرم رسانی روز به آخرین به مربوط اطالعا کنید.مشا

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه تلفن درباره رو

ی شبکه یک به  ی وا است.متصل فا

ت به  باشید.داشته دسترسی خود دستگاه اطالعا
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ی وضعیت  : • ت و باتر هده را دستگاه اطالعا کنید.مشا

ها که زمانی تا کنید تنظیم را دستگاه  : • -FiWiطریق از خودکار دانلود کند، دانلود خودکار بهطور را بهروزرسانی

ت  بازمنبع مجوز و اطالعا

ت، صفحه در  ی تنظیما ی رو هنما بزنید.ضربه کاربر را

ها نصب: و دانلود  • ت به را بهروزرسانی کنید.نصب و بررسی دستی صور

ت  • ت افزار: نرم اطالعا هده را آن عامل سیستم نسخه و عامل سیستم نسخه مانند دستگاه، افزار نرم اطالعا کنید.مشا

ت  : • هده را ایمنی مانند دستگاه به مربوط حقوقی اطالعا کنیدمشا

ت تنظیما

ی  ی برا ها و دستگاه از استفاده نحوه یادگیر ی یا برنامه ت پیکربند ت مهم، تنظیما هنما اطالعا هده را را کنید.مشا

ب  کند.می پشتیبانی را ها زبان از برخی فقط سایت و

سریالشماره و 

ت  ی رسانی روز به اطالعا امنیتیها

ی  هنما یرا کاربر

تلفندرباره 


