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ی  هنما یرا کاربر
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A51گلکسی 
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شدنشروع 

میکروفون

ت/سیم سینی  کار

یاس میکرو  د

میکروفون

جلودوربین 

گوینده

ت  / USBشارژر  جانبیلوازم پور

ی دوربین  عقبها

هدفونجک 

ش فال

ی  ها صدامیزان کلید

یکلید  کنار

ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا
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ی راه را خود دستگاه  کنیدانداز

ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا

شدنشروع 

ی  شارژکنرا باطر

ی دستگاه از فقط توجه  ی و شارژ ها ت (در باتر شده تأیید سامسونگ توسط که کنید استفاده وجود) صور
ی دستگاه است.  ی و سامسونگ شارژ ها ی ها باتر ی عمر تا اند شده طراحی شما دستگاه برا حداکثر به را باتر

ی دستگاه از استفاده برسانند.  ی و دیگر شارژ ها آسیب باعث و کند باطل را شما گارانتی است ممکن ها باتر
شود.

5

ت سیم یک از شما دستگاه  ت سیم یک است ممکن کند. می استفاده نانو کار ت سیم از بتوانید است ممکن یا باشد، شده نصب قبل از کار قبلی کار
ی کنید. استفاده خود  ت برا بگیرید.تماس خود مخابراتی شرکت با بیشتر جزئیا

کنیدشارژ را خود دستگاه 

ت سیم  ی کار ی اس میکرو ها کنیدنصب را د

دستگاه، کردن روشن از قبل 
کنید.شارژ کامل طور به را آن 

ت سیم  ت و کار ی  microSDکار ش اختیار ی کنتاکت با را جداگانه) (فرو هید.قرار سینی در پایین به رو طالیی ها د
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ی نوار  امنیت  |روشن همیشه نمایشگر  |والدین کنترل و دیجیتال سالمت  |بیکسبی  |کنید سفارشی را خود اصلی صفحه  |ناوبر
ی پنجره چند  |موبایل تداوم  |بیومتریک  ت  |کنید وارد را متن  |لبه نمایش صفحه  |ا یحال اضطرار

عملکرد یا عمر طول بر معموالً این شود. متوقف شارژ و شده داغ شارژر و دستگاه است ممکن کردن، شارژ حین در نکته 
ی عملکرد محدوده در و گذارد نمی تأثیر دستگاه  خنک دستگاه تا کنید صبر و کرده جدا دستگاه از را شارژر دارد. قرار دستگاه عاد
ی شود.  ت برا کنیدمراجعه بیشتر اطالعا

ی  • ش برا ی و کرده باز را اعالن پانل دستگاه، کردن خامو بزنیدضربه  Power <رو
ش.  کنید.تایید شد خواسته شما از وقتی خامو

6

ANS00076952.answer/support/us/samsung.com/

ی  • ی راه برا ی و کرده باز را اعالن پانل دستگاه، مجدد انداز بزنیدضربه  Power <رو

شدنشروع 

ی کلید از  ی کنار دستگاه از نکنید. استفاده دستگاه از است شکسته یا خورده ترک بدنه اگر کنید. استفاده خود دستگاه کردن روشن برا
س فقط  کنید.استفاده تعمیر از پ

ی راه  کنید.تایید شد خواسته شما از وقتی مجدد انداز

ی کلید  ◌ شود.روشن دستگاه تا دارید نگه و داده فشار را کنار

 |دستگاه قفل کردن باز یا قفل  |قدیمی دستگاه از داده انتقال کنید استفاده  Wizard Setup |از  |کنید روشن را خود دستگاه 
ت  ی کلید تنظیما ب  |کنار ی  |صوتی پست تنظیم  |ها حسا |ناوبر

ی همزمان دادن فشار با توانید می همچنین نکته  ها ی کلید هش و کنار ش را خود دستگاه صدا، کا ی کنید. خامو کسب برا
ت  ش مورد در بیشتر اطالعا ت، از خود دستگاه کردن خامو ی تنظیما ی ویژگی رو ی کلید  <پیشرفته ها ش نحوه  <کنار کردن خامو

بزنید.ضربه خود تلفن 

ی یک توسط شما دستگاه  ی  (Cنوع  USBکابل و شارژ (سر شارژر یک شود. می تغذیه شارژ قابل باتر ی شارژ برا به برق پریز از باتر
است.شده ارائه دستگاه همراه 

کنیدخود دستگاه از استفاده به شروع 

ی  شارژکنرا باطر

کنیدروشن را خود دستگاه 

http://www.samsung.com/us/support/answer/ANS00076952
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ی  ت برا کنید .مراجعه /smartswitch samsung.comبه بیشتر اطالعا

ی  ب برا ی -Fi® ، Wiشبکه به اتصال پیشفرض، زبان یک انتخا ها، راهانداز ب ب حسا ت انتخا با آشنایی مکان، خدما
ی  ها ها دیگر، موارد و خود دستگاه ویژگی کنید.دنبال را فرمان

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  Switch Smart > backup and Accountsرو

ت  .2 ی را محتوا و کنید دنبال را دستورا ب انتقال برا کنید.انتخا

ی  ت کسب برا کنید .مراجعه /switch smart-app/owners/support/us/samsung.comبه بیشتر اطالعا

ی اولین  ی راه اولیه اصول طریق از را شما  Wizard Setupکنید، می روشن را خود دستگاه که بار هنمایی خود دستگاه انداز را
کند.می 

ی  Switch™ Smartاز  ها، مخاطبین، انتقال برا س ها، موسیقی، عک ها، ویدیو ها یادداشتها، پیام از دیگر موارد و تقویم
ی داده تواند می هوشمند سوئیچ کنید. استفاده خود قدیمی دستگاه  منتقل رایانه یا  ،Fi Wi-USBکابل طریق از را شما ها

کند.

7

کنیداستفاده  Wizard Setupاز 

قدیمیدستگاه یک از ها داده انتقال 

http://www.samsung.com/smartswitch
https://www.samsung.com/us/support/owners/app/smart-switch
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ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا

یکلید  کنار

ی ویژگی از  ی خود دستگاه صفحه قفل ها ی ایمن برا بهطور دستگاه پیشفرض، بهطور کنید. استفاده خود دستگاه ساز
ی میشود. قفل نمایشگر زمان شدن تمام با خودکار  ت برا را امنیت و صفحه قفل صفحه، قفل مورد در بیشتر اطالعا
ببینید.

شدنشروع 

8

هید فشار را  شود.قفل تا د

ی  فشار صفحه کردن روشن برا
هید  س و د بکشید را صفحه سپ

شود.باز آن قفل تا 

کنیدباز یا قفل را خود دستگاه 
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ی توانید می  ها کنید.سفارشی را  Sideکلید به شده داده اختصاص میانبر

هید فشار دوبار  ب د ی کلید دادن فشار دوبار با کنید انتخا ی راه ویژگی کدام کنار شود.انداز

l  ی ش منو کردنخامو

ت، از  .1 ی تنظیما ی ویژگی رو ی کلید  <پیشرفته ها بزنید.ضربه کنار

ی  .2 ی ویژگی این کردن فعال برا ی و بزنید ضربه  press Doubleرو ی گزینه رو بزنید:ضربه ا

ب  ی حسا کنید.مدیریت و تنظیم را خود ها

l  ی راه دوربین فرض)(پیش سریع انداز

ی  ها ب ها سایر و مخاطبین تقویم، ایمیل، از است ممکن  TIPحسا ی کنند. پشتیبانی ویژگی ت برا شرکت به بیشتر اطالعا
کنید.مراجعه خود مخابراتی 

Bixby l  کنید باز راl 

کنیدباز را برنامه 

ب یک افزودن  ی  Googleحسا ی برنامه  Storage، Cloud Googleبه دسترسی برا ب از شده نصب ها و خود حسا

ی ویژگی از کامل استفاده  ب وارد خود، دستگاه  ™Androidها شوید.خود  Googleحسا

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  Accounts > backup and Accountsرو

شدنشروع 

ب  ی راه ویژگی کدام  Sideکلید داشتن نگه و دادن فشار با که کنید انتخا شود.انداز

ی  .2 ب افزودن رو بزنید.ضربه  < Googleحسا

ت، از  .1 ی تنظیما ی ویژگی رو ی کلید  <پیشرفته ها بزنید.ضربه کنار

9

ی  hold، and Pressعنوان زیر در  .2 ی گزینه رو  Bixby Wake lبزنید: ضربه ا

فرض)(پیش 

هید فشار را  داریدنگه و د

ت  یکلید تنظیما کنار

ب  هاحسا
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ی  ی به دسترسی برا ی محتوا ی برنامه از کامل استفاده و سامسونگ انحصار ب وارد سامسونگ، ها خود سامسونگ حسا
شوید.

ی که هنگامی  س به بار اولین برا ی راه را آن توانید می کنید، می پیدا دسترسی خود صوتی پست سروی به توانید می  Phoneاپلیکیشن طریق از کنید. انداز

باشید.داشته دسترسی صوتی پست 

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  Accounts > backup and Accountsرو

س را تلفن، از  .1 داریدنگه و کنید لم

ی  .2 ب افزودن رو ب  <حسا بزنید.ضربه سامسونگ حسا

کلید. 1

ی نکته  ب به سریع دسترسی برا ت از خود، سامسونگ حسا ی تنظیما ب نمایه رو بزنید.ضربه سامسونگ حسا

ش  .2 کنیددنبال را خود ضبط و تبریک ضبط عبور، رمز ایجاد آموز
نام.

ی  هده برا ی پیام مدیریت و مشا ب به ایمیل ها شوید.وارد خود  ®Outlookحسا

10

شدنشروع 

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  Accounts > backup and Accountsرو

ب به که هنگامی توجه:  میشود. فعال  (FRP)کارخانه مجدد تنظیم از محافظت میشوید، وارد  Googleحسا
ت به بازنشانی هنگام  ت به  FRPکارخانه، تنظیما ب اطالعا ی دارد. نیاز شما  Googleحسا ت برا به بیشتر، اطالعا

Protection Reset Factory  کنید.مراجعه

ی  .2 بزنید.ضربه  Outlook > account Addرو

صوتیپست تنظیم 

ب یک  کنیداضافه  Outlookحسا

ب یک  کنیداضافه سامسونگ حسا



Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا

زدنضربه 

س به را واکنش بهترین لمسی نمایش صفحه یک  هد. می نشان خازنی قلم یا شما انگشت صفحه از مالیم لم ی از استفاده د نیرو
ی جسم یا حد از بیش  ی بر فلز مشمول آن آسیب و برساند آسیب نمایش صفحه سطح به است ممکن لمسی نمایش صفحه رو

هد گارانتی  بود.نخوا

l  ی ب تا بزنید ضربه مورد یک رو شود.انتخا

11

س را موارد آرامی به  ب را آنها تا کنید لم ی راه یا انتخا کنید.انداز

l  ی ی کوچکنمایی یا بزرگنمایی برا بزنید.ضربه دوبار تصویر یک رو

شدنشروع 

یابیجهت 
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l  شود. باز دستگاه قفل تا بکشید را صفحهl  ی گزینه میان در تا بکشید را صفحه صفحه ها
کنید.حرکت منو یا اصلی 

ی آرامی به را خود انگشت  بکشید.صفحه رو

12

شدنشروع 

ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا

بکشیدرا خود انگشت 
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l  کنید. اضافه اصلی صفحه به را آن تا بکشید را برنامه میانبرl  ویجت یک

هید.قرار جدید مکان در را آن تا بکشید را  د

س را مورد یک  س و دارید نگه و کنید لم کنید.منتقل جدید مکان به را آن سپ

13

شدنشروع 

ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا

انداختنو کشیدن 
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l  ی هم با را خود سبابه و شست انگشت هید حرکت صفحه رو ی  lکنید. بزرگنمایی تا د بزرگنمایی، برا
ی را خود اشاره و شست انگشت  کنید.جدا هم از صفحه رو

شدنشروع 

ی  کنید.جدا هم از یا هم کنار را خود سبابه و شست انگشت بزرگنمایی، و بزرگنمایی برا

14
ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا

کوچکنماییو بزرگنمایی 
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l  س را فیلد یک ی تا دارید نگه و کرده لم ی منو شود.داده نمایش ها گزینه بازشو

15

l  ی را اصلی صفحه یک س اصلی صفحه کردن سفارشی برا دارید.نگه و کنید لم

س را موارد  شوند.فعال تا دارید نگه و کنید لم

ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا

س  داریدنگه و کنید لم
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ی از استفاده با را خود دستگاه میتوانید  ها ت یا پیمایش دکمه کنید.هدایت صفحه تمام حرکا

16

شدنشروع 

ی برنامه  اخیرها بازگشت

اصلیصفحه 

ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا
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ی نمایش دکمه  – ی کلید: صفحه کردن مخفی برا هید نمایش صفحه راست سمت پایین گوشه در را نماد تا د
ت در گوشی وقتی  ی حال کنید.مخفی را کلید صفحه است، عمود

ت، از  ◌ ی تنظیما بزنید:ضربه دسترس در رو

ی گزینه  ت ها صفحهتمام حرکا

17

ی. نوار  <نمایش صفحه  ی گزینه ناوبر هستندزیر ها

ت، مختلف انواع کردن فعال و حساسیت تنظیم با  ت حرکا کنید.سفارشی بیشتر حتی را خود صفحه تمام حرکا

ت  <پیمایش نوار  <نمایش  بیشتر <صفحه تمام حرکا

ی دکمه  • هیدنمایش صفحه پایین در را پیمایش نماد سه پیمایش: ها د
نمایشصفحه 

ت، از  ◌ ی تنظیما ها رو ی گزینه موارد برا
بزنید:ضربه زیر 

ی ترتیب ها: دکمه ترتیب  – ها کنید.عوض را  apps Recentو  Backنماد

بروید اصلی صفحه به برگردید، عقب به تا بکشید باال به صفحه پایین در مختلف ناحیه سه از پایین: از کشیدن تند  •
ی برنامه یا  هده را اخیر ها ی توانید می همچنین کنید. مشا به را صفحه خود، دستگاه کمکی برنامه از استفاده برا

دارید.نگه و بکشید باال سمت 

ت  • ی صفحه: تمام حرکا ها ی را پیمایش نماد ت از و کنید پنهان مانع بدون نمایش صفحه تجربه برا ی صفحه حرکا برا
ی گزینه کنید. استفاده پیمایش  هستند:دسترس در ذیل ها

ی پایین: و طرف دو از کشیدن تند  • بکشید، داخل سمت به صفحه طرف دو از را خود انگشت عقب، به برگشتن برا
ی  ی و بکشید، باال به صفحه پایین از اصلی، صفحه به رفتن برا هده برا ی برنامه مشا سمت به را صفحه خود، اخیر ها
دارید.نگه و بکشید باال 

شدنشروع 

ی گزینه  – ی گزینه بیشتر: ها ی را اضافی ها ت برا ی صفحه تمام حرکا کنید.پیکربند

ی عقب: به اشاره حساسیت  – هتان، حساسیت تنظیم برا بکشیدرا لغزنده نوار دستگا

ت  – هد می نمایش صفحه پایین در را خطوطی اشاره: نکا دارد.قرار آن در صفحه حرکت هر که د

ی  ت تشخیص برا عقبحرکا

هر نحوه  ی شدن ظا ها هید.تغییر را صفحه پایین در پیمایش نماد د

ی دکمه  یها ناوبر
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ت اعمال  • ی بر تاریک حال ی: کاغذ رو ت کردن فعال دیوار ی تاریک حال ی رو خود.کاغذدیوار

ی  ها ی کاغذ  |ها پوشه از استفاده و ایجاد  |برنامه نماد ت  |ها ابزارک  |ها آیکون  |ها تم  |دیوار ت  |اصلی صفحه تنظیما حال
رسانیاطالع پنل  |وضعیت نوار  |آسان 

ی  ها ی پوشه در را برنامه میانبر هی اصلی صفحه یا ها برنامه صفحه ها ی کنید. سازماند ت برا و ایجاد به بیشتر، اطالعا
کنید.مراجعه ها پوشه از استفاده 

18

ی از  ها ی برنامه نماد ی راه برا کنید.استفاده اصلی صفحه هر از برنامه انداز

ب با  ی یا ویدیو تصویر، انتخا ی پیش از کاغذدیوار هر شده، بارگذار هید.تغییر را قفل و اصلی صفحه ظا د

ها، از  ◌ س را برنامه نماد برنامه ی و دارید نگه و کرده لم بزنید.ضربه اصلی صفحه به افزودن رو

س را صفحه اصلی، صفحه از  .1 س و دارید نگه و کرده لم ی سپ بزنید.ضربه زمینه تصویر رو

ی  نماد:یک حذف برا

ی  .2 ی از یکی رو ها ی زیر منو س تصاویر برا بزنید:ضربه موجود زمینه پ

س را برنامه نماد اصلی، صفحه یک از  ◌ س و دارید نگه و کرده لم ی سپ بزنیدضربه  from Removeرو

س تصاویر  • ی بین از من: زمینه پ ی کاغذدیوار ب شده دانلود و ویژه ها کنید.انتخا

شدنشروع 

اصلی.صفحه 

ی:  • ی و تصاویر گالر ها ی برنامه در شده ذخیره ویدیو ب را گالر کنید.انتخا

کند.می حذف اصلی صفحه از را نماد فقط کند، نمی حذف را برنامه نماد یک حذف توجه: 

ت  • ی: کاغذ خدما ی ویژگی دیوار هنما صفحه جمله از اضافی ها کنید.فعال را پویا قفل صفحه و را

ی شروع نقطه اصلی صفحه  ها میتوانید است. شما دستگاه پیمایش برا ی و برنامه هید، قرار اینجا در را عالقهتان مورد ویجتها د
ها کنید، تنظیم را اضافی اصلی صفحه میتوانید این، بر عالوه  ها ترتیب کنید، حذف را صفحه هید تغییر را صفحه صفحه و د
ب را اصلی اصلی  کنید.انتخا

ی  ها برنامهنماد

کنیداستفاده ها پوشه از 

یکاغذ  دیوار

کنیدسفارشی را خود اصلی صفحه 
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س را صفحه اصلی، صفحه از  .1 دارید.نگه و کرده لم

ی  .3 س یک رو ب را آن تا بزنید ضربه ویدیو یا عک کنید.انتخا

ی که کنید تنظیم را موضوعی  س تصاویر قفل، صفحه و اصلی صفحه رو ی و زمینه پ ها شود.اعمال برنامه نماد

ی  .2 ی کردن، سفارشی برا بزنید.ضربه  Icons > Themesرو

ت در  • ب صور س، یک انتخا ب عک هید می که کنید انتخا ی کاغذ خوا ی را دیوار کنید.اعمال نمایش صفحه یا صفحه کدام رو

س را صفحه اصلی، صفحه از  .1 دارید.نگه و کرده لم

ی  .3 ی شده تنظیم نماد رو ی  .4بزنید. ضربه  icons Myدر آن دانلود و نمایش پیش برا  <من صفحه رو

ها  ی تا بزنید ضربه نماد ها ببینید.را شده دانلود نماد

س چندین و ها فیلم  • ی توان می فقط را عک ت در  •کرد. اعمال قفل صفحه رو ب صور س یا فیلم انتخا ی، از عک ی گالر چند یا یک رو

وبزنید ضربه مورد 

ی  .2 ی کردن سفارشی برا بزنید.ضربه  Themesرو

ی  .5 س و بزنید ضربه نماد یک رو ی سپ ی مجموعه تا بزنید ضربه  Applyرو ها ب نماد شود.اعمال شده انتخا

س  ی سپ بزنید.ضربه  Doneرو

ی  .3 هده را آن نمایش پیش تا بزنید ضربه زمینه طرح یک رو ی «طرح در و کرده مشا کنید.دانلود من» ها

19

ی  .4 ی و اصلی صفحه در «تنظیم یا قفل» صفحه در «تنظیم اصلی»، صفحه در «تنظیم رو ها بزنید.ضربه قفل» صفحه

ی  .4 ی تم تا بزنید ضربه ها تم  <من صفحه رو ببینید.را شده دانلود ها

است).استفاده قابل نمایش صفحه کدام اینکه به (بسته 

ی  .5 س و بزنید ضربه تم یک رو ی سپ شود.اعمال انتخابی تم تا بزنید ضربه  Applyرو

شدنشروع 

ی اگر  • ی را کاغذدیوار هید اگر میکنید، اعمال قفل و اصلی صفحه دو هر رو ی میخوا ی انجامشده ویرایشها ی آن رو کاغذدیوار
ی  ی شود، اعمال دو هر رو همگامساز ی « کنید.فعال را من» ویرایشها

ش  • س تصاویر بیشتر کاو س تصاویر زمینه: پ ی زمینه پ کنیددانلود و پیدا  Galaxyاز را بیشتر

نمایشصفحه 

ی آیکون مجموعه  ی را مختلف ها ی جایگزینی برا ها کنید.اعمال فرض پیش نماد

هاتم 

هاتم 

ها نماد
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•

س را صفحه اصلی، صفحه از  .1 دارید.نگه و کرده لم

ت  • ها ویجت، از استفاده برنامه: اطالعا کنید.مرور را دیگر موارد و مجوز

ی ها: برنامه دکمه  • ی دکمه ها، برنامه به آسان دسترسی برا کنیداضافه اصلی صفحه به را ا
نمایشصفحه 

ی  .2 س و بزنید ضربه ها ابزارک رو س را ویجت یک سپ وبکشید، اصلی صفحه به را آن دارید، نگه و کرده لم

ی  • ها ها نمایش برنامه: نماد نشان ی در را نشان ها ی برنامه ی دارا ها کنید.فعال فعال اعالن

ش  کنآزاد

ی برنامه صفحه و اصلی صفحه  کنید.سفارشی را خود ها

ب را نشان سبک توانید می همچنین شما  کنید.انتخا

کنیدسفارشی را ها ویجت 

س را صفحه اصلی، صفحه از  .1 دارید.نگه و کرده لم

ی اصلی صفحه در موارد وجود از  : • کنیدجلوگیر

ی مکان توانید می کردید، اضافه را ویجت یک که هنگامی  کنید.سفارشی را آن عملکرد نحوه و قرارگیر

ی  .2 ی کردن، سفارشی برا ت رو بزنید:ضربه اصلی صفحه تنظیما

داد.مکان تغییر یا حذف 

س را ویجت یک اصلی، صفحه یک از  ◌ ی و دارید نگه و کنید لم بزنید:ضربه گزینه یک رو

ی  • ی را خود دستگاه اصلی: صفحه طرحبند ها و اصلی صفحه که کنید تنظیم طور یک فقط یا جداگانه برنامه
ها همه که اصلی صفحه  باشد.داشته دارند، قرار آن در برنامه

20

شدنشروع 

کنید.حذف خود صفحه از را ویجت یک اصلی: صفحه از حذف  •

ی طرح یک اصلی: صفحه شبکه  • ی بند ها چیدمان نحوه تعیین برا ب اصلی صفحه در نماد کنید.انتخا

ت  هر یا عملکرد ویجت: تنظیما کنید.سفارشی را ویجت ظا

ی طرح یک ها: برنامه صفحه شبکه  • ی را بند ها چیدمان نحوه تعیین برا ب ها برنامه صفحه در نماد کنید.انتخا

ی  ت به سریع دسترسی برا کنید.اضافه خود اصلی صفحه به را ها ویجت ها، برنامه یا اطالعا

هاابزارک 

ت  اصلیصفحه تنظیما
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ی برنامه خودکار طور به اصلی: صفحه به ها برنامه افزودن  • کنیداضافه اصلی صفحه به را شده دانلود تازه ها

ی را هایی برنامه ها: برنامه کردن پنهان  • ب برنامه صفحه و اصلی صفحه از کردن مخفی برا ی کنید. انتخا بازیابی برا
ی برنامه  ی برنامه بازگردید. صفحه این به مخفی ها در نتایج عنوان به توانند می و اند شده نصب هنوز مخفی ها

ی  ها هر  Finderجستجو شوند.ظا

اصلی.صفحه 

ت اصلی: صفحه درباره  • هده را نسخه اطالعا کنید.مشا

panel: notification for down Swipe •  از نقطه هر در پایین به انگشت کشیدن با تا کنید فعال را ویژگی این
کنید.باز را اعالن پانل اصلی، صفحه 

21

شدنشروع 

ی از شما دستگاه جهت که هنگامی افقی: حالت به چرخش  • طور به را اصلی صفحه کند، می تغییر افقی به عمود
بچرخانید.خودکار 
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ت  آسانحال

شدنشروع 

ی  ی آسان حالت طرحبند ی و متن دارا ها ی نماد ی تجربه که است بزرگتر ی بصر ی بین میکند. ایجاد را سادهتر طرحبند
ی و پیشفرض صفحه  شوید.جابهجا سادهتر طرحبند

ت  <نمایش  آسان.حال ت، از  .1 ی تنظیما س تأخیر  •بزنید ضربه بزنید. ضربه  2رو س تا کشد می طول چقدر که کنید تعیین داشتن: نگه و لم لم

س یک عنوان به مداوم  دارید.نگه و شود داده تشخیص لم

ی صفحه باال: کنتراست با کلید صفحه  • ی رنگ با کلید ب باال کنتراست ها کنید.انتخا

22

ی  ی گزینه ویژگی این کردن فعال برا هر زیر ها شوند:می ظا

هابرنامه لیست 

ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا
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ث هواپیما حالت  استفعال -Fi Wiفعال بلوتو

ی  استکم باتر

ی بارگذار

صدابی 

23

ش لرز

دانلود

ت وضعیت نوار  ی و راست سمت در را دستگاه اطالعا ها هد.می ارائه چپ سمت در را اعالن هشدار د

هشدارخطر. زنگ 

ت از  ◌ ی سریع، تنظیما ی رو ها ی وضعیت نوار  <بیشتر گزینه ی برا ها بزنید:ضربه زیر گزینه

استفعال مکان 

ی گزینه  ی را نمایش ها ی وضعیت نوار برا کنید.پیکربند

استدسترس در -Fi Wiبرنامه رسانی روز به 

ی تماس  ت در تماس انجام حال در تماس رفته دست از ها جدیدپیام انتظار حال

ی  پرباتر

وضعیت.نوار 

ی  ها اعالننماد

ی  ها وضعیتنماد

ی نمایش  • ها ی نمایش نحوه اعالن: نماد ها ب را اعالن نماد کنیدانتخا

جدیدایمیل 

کردنشارژ 

ی نماد  وضعیتنوار در باتر
ی: درصد نمایش  • ی شارژ درصد باتر هدمی نشان کنار در را باتر د

صوتیپست 

وضعیتنوار 
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ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا

شدنشروع 

24

ی اعالن پانل  ت ها، اعالن به سریع دسترسی برا اعالن پانل سادگی به دیگر، موارد و تنظیما
کنید.باز را 

ت  ی کار رسانیاطالع ها

ت  سریعتنظیما
ت  دستگاهتنظیما

هده  همهمشا
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ت  ت از استفاده با همچنین اعالن پانل سریع تنظیما ی به سریع دسترسی سریع تنظیما ها هم را دستگاه عملکرد می فرا

کند.

شود.داده نمایش اعالن پانل تا بکشید پایین به را وضعیت نوار  .1

ی یا بکشید باال سمت به صفحه پایین از  .3 شود.بسته اعالن پانل تا بزنید ضربه برگشت رو

25

هده  ی صفحه هر از اعالن پانل مشا باشید.داشته دسترسی اعالن پانل به توانید می ا

ی  • ی مورد، یک کردن باز برا ی  •بزنید. ضربه آن رو یا چپ به را اعالن اعالن، یک کردن پاک برا

ی  •بکشید. راست  ی ها، اعالن همه کردن پاک برا ی  •بزنید. ضربه  Clearرو کردن سفارشی برا

ی ها، اعالن  ت رو بزنید.ضربه اعالن تنظیما

شدنشروع 

ی  .3 ت بستن برا بکشید.باال سمت به را  all View Quickتنظیما

ی  .2 هده برا ت مشا بکشید.پایین به را فهرست اعالن، جزئیا

شود.داده نمایش اعالن پانل تا بکشید پایین به را وضعیت نوار  .1

all View 2.  ی  •بکشید. پایین سمت به را ش یا روشن را آن تا بزنید ضربه سریع تنظیم نماد رو تنظیم نماد یک  •کنید. خامو

س را سریع  ت تا دارید نگه و کرده لم ی  •شود. باز تنظیما ی برا ی دستگاه، جستجو ی  •بزنید. ضربه  search Finderرو برا

ی گزینه  ش، ها ی راه خامو ت و مجدد انداز ی حال ی اضطرار ش رو ی  •بزنید. ضربه کردن خامو ی به سریع دسترسی برا منو

ت  ی دستگاه، تنظیما ت کردن باز رو ی  •بزنید. ضربه تنظیما ت مجدد کردن مرتب برا ی دکمه طرح تغییر یا سریع تنظیما رو

ی گزینه  بزنید.ضربه بیشتر ها
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دوربین

ی  Bixbyاصلی صفحه  ت اساس بر را شده سفارشی محتوا هد. می نمایش شما تعامال ی از  Bixbyد ها شما استفاده الگو
میکند.پیشنهاد باشید داشته دوست است ممکن که را محتوایی و میگیرد یاد 

Vision Bixby  ب منظره در کند.کمک میبینید آنچه درک به تا است موجود دوربین یا

ی کلید یا بکشید راست سمت به را خود انگشت اصلی، صفحه یک از  ◌ دارید.نگه و داده فشار را کنار

ی دوربین، از  ◌ ت و بزنید ضربه  Vision Bixby > Moreرو کنید.دنبال را دستورا

باشید.داشته دسترسی  Bixbyبه ها برنامه لیست از توانید می همچنین نکته 

ی گالر

Vision Bixby  ی توان می را ی برنامه در شده ذخیره تصاویر و تصاویر رو کرد.استفاده گالر

ی، از  .1 ی گالر س یک رو هده را آن تا بزنید ضربه عک کنید.مشا

ی  Bixbyاز میتوانید  ت نمایش برا ت تغییر یا اطالعا ی و هستید که مکانی اساس بر دستگاه تنظیما هید انجام که کار مید
کنید.استفاده 

ت، از  ◌ ی تنظیما ی رو ها بزنید.ضربه  Bixbyروال  <پیشرفته ویژگی

Vision Bixby  ت و کنید.دنبال را دستورا

شدنشروع 

بزنیدضربه  .2

Bixby  ی دوربین، با ی و گالر ها ی درک تا است شده یکپارچه شما اینترنتی برنامه هد. شما به میبینید آنچه از عمیقتر این بد
ی آیکون  ی را متنی ها هم خرید یا عطف، نقطه تشخیص  ،QRکد تشخیص ترجمه، برا کند.می فرا

26

Bixby  ی دستیار یک ی شود. می سازگار شما با و یابد می تکامل گیرد، می یاد که است مجاز ها شما به میگیرد، یاد را شما روال
ها میکند کمک  ی ی در و کنید، تنظیم مکان و زمان اساس بر را یادآور ها ی است. شده تعبیه عالقهتان مورد برنامه ت برا بیشتر اطالعا

کنید .مراجعه /Bixby app/owners/support/us/samsung.comبه 

ی روتین  بیکسبیها

ویژنبیکسبی 

بیکسبی
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ها:  • ی اعالن هده برا هایی تعداد مشا بزنید.ضربه است، شده دریافت برنامه هر از امروز که اعالن

ت، از  .1 س را تصویر یک اینترن ی یک تا دارید نگه و کنید لم شود.داده نمایش بازشو منو

ی قفل: کردن باز  • است.شده باز بار چند امروز برنامه هر ببینید تا بزنید ضربه رو

ی  • ها ت فرزندانتان دیجیتالی زندگی بر  Google Link Familyبرنامه با والدین: کنترل ها میتوانید کنید. نظار ب را برنامه انتخا
ی کنید،  ها ی و باشید، داشته نظر زیر را نمایش صفحه زمان کنید، تنظیم را محتوا فیلتر کنید.تعیین را نمایش زمان محدودیتها

27

ی  .2 ت و بزنید ضربه  Vision Bixbyرو کنید.دنبال را دستورا

هداف  • هداف قفل و کنید تنظیم را نمایش صفحه زمان شما: ا هده را خود روزانه و کنید باز را ا کنیدمشا
هامیانگین 

ی یک دریافت با میتوانید  ت تعداد از روزانه نما ها، از استفاده دفعا هایی تعداد برنامه ت تعداد و میکنید دریافت که اعالن چک دفعا
هتان، کردن  ت دستگا ی را خود دستگاه توانید می همچنین کنید. مدیریت و کنترل را خود دیجیتالی عادا شما به که کنید تنظیم طور
ب به رفتن از قبل کند کمک  شوید.آرام رختخوا

ی  • ها ی روزانه محدودیت یک برنامه: تایمر ت برا کنید.تنظیم برنامه هر از استفاده مد

ی و دیجیتال سالمت  ها ی والدین کنترل زیرموارد برا

ت  • ی را ها فعالیت و ها زمان فوکوس: حال ی خود پرتی حواس از تا کنید پیکربند کنیدجلوگیر

ت، از  ◌ ی تنظیما ها رو ویژگی
بزنید:ضربه 

تلفن.

شدنشروع 

ی نمایش: صفحه زمان  • ی داشبورد در زمان مقدار رو ت برا ت مورد در بیشتر جزئیا بزنیدضربه زمان مد

down: Wind •  ی ی مقیاس به صفحه تبدیل برا کنیدفعال را ها اعالن کردن محدود و خاکستر

اینترنت

است.شده استفاده و باز امروز برنامه هر 

ب.تخت به رفتن از قبل  خوا

Vision Bixby  ی درباره کند کمک شما به تواند می بدانید.بیشتر کنید می پیدا اینترنت برنامه در که تصویر

والدینکنترل و دیجیتال سالمت 
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کنید.تنظیم را روشن همیشه نمایش صفحه روشنایی خودکار طور به خودکار: روشنایی  •

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  Display On Always > screen Lockرو

هده را فعلی افزار نرم مجوز و نسخه روشن: همیشه نمایشگر درباره  • کنیدمشا

ی  .3 س و بزنید ضربه  AODیک رو ی سپ بزنید.ضربه  Applyرو

28

بزنیدضربه  .2

ت اطالعا

ی  س و ویژگی، این کردن فعال برا ی گزینه سپ کنید:تنظیم را زیر ها

ت از برخی توجه  هر روشن همیشه نمایش صفحه در هم و قفل صفحه در هم توانند می نمایشگر تنظیما شوند.ظا

ب  • هتان از که زمانی کنید انتخا ها و ساعت نمیشود، استفاده دستگا ی اعالن ی شود: داده نمایش صفحه رو برا
ی طبق نمایش یا همیشه نمایش دادن، نشان  بزنید.ضربه برنامهریز

ی گزینه ساعت: سبک  • هید.تغییر نمایش صفحه در همیشه و قفل صفحه در را ساعت رنگ و سبک ها د

ی تم  ی را سفارشی ها کنید.اعمال روشن همیشه نمایشگر برا

ت نمایش  : • ت موسیقی: اطالعا هیدنشان  FaceWidgetsموسیقی پخش هنگام را موسیقی جزئیا د

س را صفحه اصلی، صفحه یک از  .1 ی و دارید نگه و کرده لم بزنید.ضربه  AODs > Themesرو

شدنشروع 

استاستفاده حال در کننده کنترل 

ی  • ی  Displays On Always Myدر آن دانلود و نمایش پیش تا بزنید ضربه  AODیک رو شود.بارگیر

ت در  AODنمایش به: صفحه چرخاندن  • ی حال افقی.یا عمود

ی  .2 ی  AODتا بزنید ضربه ها  < AODمن صفحه رو ببینید.را شده دانلود ها

ی تماس  ی و رفته دست از ها ها هده را پیام هشدار ت سایر و کنید، بررسی را تاریخ و زمان کنید، مشا شده سفارشی اطالعا
هده  (AOD)روشن همیشه نمایشگر از استفاده با خود دستگاه قفل کردن باز بدون را  کنید.مشا

ی تم  AODها

روشنهمیشه نمایشگر 
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ی  .2 ت خود چهره ثبت برا کنید.دنبال را دستورا

ی  بکشید.را صفحه که زمانی تا قفل صفحه رو

چهرهتشخیص مدیریت 

ی سریعتر: تشخیص  • ی کنید. روشن را چهره سریعتر تشخیص برا باز کردن سختتر و امنیت افزایش برا
ی یا تصویر از استفاده با قفل کردن  ش را آن خود، مشابه ویدیو کنید.خامو

ی  ی کنید. فعال را چهره تشخیص میتوانید صفحه، قفل کردن باز برا ی خود چهره از استفاده برا دستگاه، قفل کردن باز برا
کنید.تنظیم عبور رمز یا پین الگو، یک باید 

کنید.سفارشی را چهره تشخیص عملکرد نحوه 

ت زمانی تنها چهره تشخیص باز: چشمان به نیاز  • هدمی تشخیص را شما صور د

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

ت، از  ◌ ی تنظیما بزنید.ضربه چهره تشخیص  <امنیت و بیومتریک رو

استباز چشمانت 

ی یا کسی توسط  شود.باز است شما تصویر شبیه که چیز

ی چهره  : • کنید.حذف را موجود ها

29

شدید.آرایش یا ریش کاله، عینک، از استفاده جمله از بگذارد، تأثیر چهره تشخیص بر است ممکن شرایط برخی  •

هر افزودن  • کنیدتقویت را چهره تشخیص جایگزین، یک افزودن با جایگزین: ظا

ب نور با منطقه یک در که شوید مطمئن چهره، ثبت هنگام  • داریدقرار دوربین و خو

هر. ظا

شدنشروع 

استتمیز لنز 

کنید.غیرفعال یا فعال را چهره تشخیص امنیت  : •

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه چهره تشخیص  <امنیت و بیومتریک رو

بمانیدکنید، می باز چهره تشخیص با را خود دستگاه قفل وقتی بمانید: قفل صفحه در  •

ی بیومتریک از  ب به ورود و خود دستگاه قفل ایمن کردن باز برا کنید.استفاده ها حسا

چهرهتشخیص 

بیومتریکامنیت 
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ت، از  ◌ ی تنظیما ی  Fingerprints > security and Biometricرو بزنیدضربه زیر موارد برا

ت بیومتریک: با قفل کردن باز درباره  • ی اطالعا بیاموزیدآن درباره بیشتر

ها:گزینه 

بیومتریکبا خود دستگاه کردن ایمن 

ی انگشت اثر لیست  • ی در شده ثبت ها ی میتوانید دارد. قرار لیست این باال را آن تا بزنید ضربه انگشت اثر رو
هید.نام تغییر یا حذف  د

ی انگشت: اثر افزودن  • ت است کافی دیگر اثرانگشت ثبت برا کنید.دنبال را دستورا

ی جایگزینی عنوان به انگشت اثر تشخیص از  ی کردن وارد برا ها ی در عبور رمز ها کنید.استفاده خاص برنامه

ی اثرانگشت بررسی  • خیریا است داشته وجود آیا ببینید تا کنید اسکن را خود انگشت اثر شده: اضافه ها

ب به ورود هنگام توانید می همچنین  ی خود انگشت اثر از خود سامسونگ حسا ی کنید. استفاده خود هویت تأیید برا استفاده برا
ی انگشت اثر از  کنید.تنظیم عبور رمز یا پین الگو، یک باید دستگاه، قفل کردن باز برا

است.شده ثبت 

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  Fingerprints > security and Biometricرو

30

شدنشروع 

ی  .2 ت خود انگشت اثر ثبت برا کنید.دنبال را دستورا

هید افزایش موقت طور به را صفحه روشنایی صفحه: کردن روشن  • شود.داده تشخیص تاریک شرایط در شما چهره تا د

هید.نام تغییر و حذف اضافه، را انگشت اثر انگشت اثر مدیریت  د

Pass: Samsung •  ب به چهره تشخیص از استفاده با ی حسا کنید.پیدا دسترسی خود آنالین ها

انگشتاثر اسکنر 
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ی بیومتریک امنیتی ویژگی  است.پشتیبان عنوان به شما عبور رمز یا پین الگو، از استفاده برا

ت، از  ◌ ی تنظیما بزنید.ضربه انگشت اثر  <امنیت و بیومتریک رو

ی خود انگشت اثر از قفل کردن باز هنگام انگشت: اثر با قفل کردن باز  • کنیداستفاده شناسایی برا

ت  ی را خود برگزیده تنظیما ی گزینه برا ی بیومتریک امنیتی ها کنید.پیکربند

شمادستگاه 

ت، از  ◌ ی تنظیما ی preferences Biometrics > security and Biometricرو برا

ش نمایش صفحه که زمانی را انگشت اثر نماد  : • هیدنشان است خامو د

ذیل:

ش خامو

ی بیومتریک از که هنگامی  : • نشان را نمایش صفحه انتقال جلوه کنید، می استفاده خود دستگاه قفل کردن باز برا
هید. د

Pass: Samsung •  ی خود انگشت اثر از پشتیبانی از استفاده هنگام کنیداستفاده شناسایی برا

ت، از توجه  ی تنظیما بزنیدضربه  Patch Security Biometrics > security and Biometricsرو

شدنشروع 

هابرنامه 

ی  هده برا ی ویژگی افزار نرم نسخه مشا خود.دستگاه بیومتریک امنیتی ها

ت  انگشتاثر تایید تنظیما

ت بیومتریک: با قفل کردن باز درباره  • ت از یک هر جزئیا بخوانیدرا الزاما

31

ی انگشت اثر تشخیص از  ت و ها برنامه در خود هویت تأیید برا کنید.استفاده شده پشتیبانی اقداما

ت  بیومتریکترجیحا



Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r شدنشروع

تصاویر

ی اعالن  • هده خود شخصی رایانه از را تلفن ها ها  •کنید. مدیریت و مشا از را اعالن

ی  ها بازشو پنجره یک جدید، اعالن دریافت هنگام  •کنید. حذف جداگانه تلفن برنامه

کنید.دریافت ویندوز 

از استفاده با  •خود. شخصی رایانه در را خود تلفن نمایش صفحه زنده پخش  •برنامه انعکاس 

کنید.استفاده ویندوز دسترسی قابلیت از  •باشید. داشته تعامل خود تلفن با ماوس و کلید صفحه 

ها و کشیدن  • باز  Photos Yourبرنامه در را تصاویر  •ویندوز. به تصاویر کردن ر
اشتراک به ویندوز طریق از خود مخاطبین با را تصاویر  •کنید. ویرایش و کرده 

بگذارید.

ی به  ی ذخیره فضا ی سایر و ساز ها ی دستگاه در خود دستگاه عملکرد ی رایانه و همراه تلفن ها داشته دسترسی سازگار ها
باشید.

32

ی پیام از پشتیبانی /MMS) (SMS •ها پیام  هی ها ایموجی انتخابگر با ادغام  .MMS •گرو
کنید.دریافت ویندوز بازشو پنجره یک جدید، پیام دریافت هنگام  •ویندوز. 

اطالعیه

ی رایانه و سامسونگ دستگاه بین همراه تلفن تداوم به  ی دستگاه دادن پیوند با یابید. دست ویندوز بر مبتنی شخصی ها خود، ها
س به  ی دسترسی شخصی رایانه در خود دستگاه دیگر موارد و ها پیام ها، عک باشید.داشته فور

ویندوزبه لینک 

موبایلتداوم 
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ی از را ویژگی این توانید می همچنین نکته  ت منو کنید.فعال سریع تنظیما

ی  ویژگیاین کردن فعال برا
ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  Windows to Link > features Advancedرو

شدنشروع 

33

ی  .2 ی بزنید. ضربه  3رو ت شخصی، رایانه به خود دستگاه اتصال برا کنید.دنبال را دستورا

هیدپیوند خود رایانه به را خود دستگاه  د
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ی  .3 ی به را آن تا بزنید ضربه دیگر پنجره در برنامه یک رو کنید.اضافه صفحه تقسیم نما

ی، صفحه هر از  .1 ی ا ی برنامه رو بزنید.ضربه اخیر ها

هید. انجام را کار چند همزمان طور به برنامه چندین از استفاده با  هایی د میتوانند میکنند ، پشتیبانی  window™  Multiاز که برنامه
ی پنجره اندازه و شوید جابجا ها برنامه بین توانید می شوند. داده نمایش شده تقسیم صفحه یک در هم با  کنید.تنظیم را آنها ها

شدنشروع 

ی را پنجره حاشیه وسط  • بکشید.پنجره اندازه تنظیم برا

ی  .2 س و بزنید ضربه برنامه نماد رو ی سپ بزنید.ضربه  view screen split in Openرو

34
ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا

نمایشصفحه تقسیم کنترل 
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لبهنمایش صفحه 

نمایشصفحه 

ی پنل از است. شده تشکیل تنظیم قابل لبه صفحه چندین از  Edgeنمایش صفحه  ی توان می لبه ها دسترسی برا
هده همچنین و مخاطبین و وظایف ها، برنامه به  ش اخبار، مشا ت سایر و ورز کرد.استفاده اطالعا

شدنشروع 

35

ب  |ها برنامه پنل  ی  |ابزار  |هوشمند انتخا ی پانل پیکربند ی  |لبه ها Edgeدرباره  |لبه نورپرداز

لبهدسته 

ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا
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ی، صفحه هر از  .1 تابکشید بکشید. صفحه مرکز به را  Edgeدسته ا

ی  • ی میانبر ایجاد برا ی پنجره، چند در برنامه دو کردن باز برا بزنیدضربه برنامه ایجاد رو

ی ناحیه  Select Smartویژگی  یا بگذارید اشتراک به را آن توانید می که گیرد می انیمیشن یا تصویر عنوان به را صفحه از ا
کنید.پین صفحه به 

•

ی  .2 شود.باز تا بزنید ضربه برنامه جفت یا برنامه یک رو

ی  • بکشیدنمایش صفحه چپ سمت از را برنامه یک پوشه، میانبر ایجاد برا

ی  .2 ب ابزار از استفاده برا بزنید:ضربه هوشمند انتخا

36

ی، صفحه هر از  .1 تابکشید بکشید. صفحه مرکز به را  Edgeدسته ا

ی  • بکشیددلخواه به را برنامه هر پانل، در ها برنامه ترتیب تغییر برا

کنید.ثبت را صفحه از شکل بیضی ناحیه یک بیضی: 

شدنشروع 

ی  .2 ی برنامه تا بزنید ضربه  folder to apps Addرو کنید.اضافه  Appsپنل به را دیگر ها

ی  • ی برنامه، یک حذف برا بزنید.ضربه  Removeرو

س منطقه یک از صفحه: به پین  کنید.سنجاق صفحه به را آن و بگیرید عک

ی به را آن  کنید.اضافه راست سمت ستون در موجود فضا

•

کنید.اضافه ها برنامه پانل به ستون دو در را برنامه ده حداکثر توانید می 

شود.می داده نمایش ها برنامه پنل 

جفت

ی، صفحه هر از  .1 داده نمایش  Select Smartپانل تا بکشید را خود انگشت بکشید. صفحه مرکز به را  Edgeدسته ا
شود.

•

ی  ی برا ها:برنامه پنل پیکربند

ی  ی ستون در برنامه یک باال راست.سمت ها

Rectangle:  کنید.ثبت را صفحه از مستطیلی ناحیه یک

شود.می داده نمایش ها برنامه پنل 

محل.

ی را فعالیت انیمیشن:  کنید.ضبط متحرک  GIFیک عنوان به صفحه رو

ی  • ی و کنید پیدا صفحه چپ سمت در را آن ها، برنامه پانل به برنامه یک افزودن برا بزنیدضربه رو

ی  .3 ت ذخیره برا ی تغییرا بزنید.ضربه  Backرو

•

ب  هوشمندانتخا

هابرنامه پنل 
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ی  - شود.تنظیم  9999تا  1بین کل هدف عدد یک تا بزنید ضربه  Targetرو

ی، صفحه هر از  .1 تابکشید بکشید. صفحه مرکز به را  Edgeدسته ا

ی  – ی شمارنده، مجدد تنظیم برا بزنید.ضربه  Resetرو

ها پانل  شود.می داده نمایش ابزار

ی قوه: چراغ  • ش و روشن قوه چراغ تا بزنید ضربه قوه چراغ رو ی از شود. خامو ها ی منفی و مثبت نماد برا
هش یا افزایش  کنید.استفاده نور روشنایی کا

ی  .2 ی استفاده برا ی رو بزنید:ضربه ابزار

ی  - ت قوه چراغ تا بزنید ضربه  SOSرو هد.نشان مورس کد در را  "SOS"عبار د

کنید.شناسایی را نما قطب جهت نما: قطب  •

ی دستگاه از سطح: سطح  • ی دستگاه دادن قرار با سطح بودن تراز تعیین برا که زمانی کنید. استفاده سطح رو
ی یا نزدیک  yو  xمقادیر  است.تراز سطح باشند، درجه صفر مساو

ی  – ی نما، قطب کردن کالیبره برا بزنید.ضربه  Calibrateرو

ی  – ی سطح، کردن کالیبره برا بزنید.ضربه  Calibrateرو

ی از شمارشگر:  • ها ی منفی و مثبت نماد ش هنگام تفریق یا جمع برا کنید.استفاده شمار

ی کش خط عنوان به دستگاه لبه از کش: خط  • ی اندازه برا متر سانتی یا اینچ در مستقیم خط یک گیر
ی کنید. استفاده  ها تغییر برا ی واحد بزنید.ضربه واحد نام رو

شدنشروع 

ی  – ش کردن غیرفعال یا فعال برا ی یا، افزودن هر با ها لرز بزنیدضربه  Vibrationرو

ی  – ی کش، خط کردن کالیبره برا بزنید.ضربه  Calibrateرو

کردن.منها 

37

ی ابزار پانل  ها ی ابزار ی را مفید هم سریع دسترسی برا کند.می فرا

ابزار
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هیدتغییر چپ سمت به آنها کشیدن با را ها پانل ترتیب مجدد: ترتیب  – د

ی  ،Edgeصفحه از  .1 بزنیدضربه رو

راست.یا 

ی  ،Edgeصفحه از  .1 ت رو بزنید.ضربه تنظیما

ی  .2 ی گزینه برا ی زیر ها بزنید:ضربه  settings Handle > options Moreرو

بزنیدضربه  .2

Uninstall: –  پنل یکEdge  کنید.حذف خود دستگاه از را

ی لبه: دسته  بکشید.را نمایش صفحه لبه امتداد در  Edgeدسته موقعیت تغییر برا

ت  – کنید.سفارشی را  Edgeدسته سبک و موقعیت دسته: تنظیما

ت. تنظیما

•

ی  ی گزینه ویژگی کردن فعال برا هستند:دسترس در ذیل ها

ی پانل  :Galaxyفروشگاه  • ی  Edgeها کنیددانلود و جستجو  Galaxyاز را بیشتر

ب را چپ یا راست موقعیت:  • شودتعیین  Edgeصفحه سمت کدام در تا کنید انتخا

س: چک  کنید.غیرفعال یا فعال را پانل هر باک

فروشگاه.

شود.می داده نمایش 

ت (در ویرایش  • ی پانل بودن): موجود صور ی را جداگانه ها کنید.پیکربند

ی  .3 ت ذخیره برا ی تغییرا بزنید.ضربه  Backرو

ی قفل: دسته موقعیت  • ی برا س هنگام دستگیره موقعیت جابجایی از جلوگیر فعال آن، داشتن نگه و لم
کنید.

شدنشروع 

ی گزینه  • بیشتر:ها

لبهپانل موقعیت 

38

•

هید.تغییر را  Edgeدسته موقعیت توانید می  د

ی پنل توانید می  کنید.سفارشی را  Edgeها

ی پانل  ی را  Edgeها کنیدپیکربند
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ی  ،Edgeصفحه از  .1 ت رو بزنید.ضربه تنظیما

شدنشروع 

ی  .2 ی گزینه برا ی زیر ها بزنید:ضربه  settings Handle > options Moreرو

ی را رنگی رنگ:  • ب  Edgeدسته برا ی شفافیت:  •کنید. انتخا را لغزنده نوار  ،Edgeدسته شفافیت تنظیم برا
ی را لغزنده نوار  • :Sizeبکشید.  بکشید. Edgeدسته اندازه تنظیم برا

هید.تغییر را  Edgeدسته سبک لبه پانل سبک  د

39
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ی را  Edgeصفحه  ها شود می باعث که شود، روشن ها اعالن یا ها تماس دریافت هنگام که کنید تنظیم طور حتی هشدار
هده قابل است پایین به رو صفحه که زمانی  باشد.مشا

 < lighting.Edge > screen Edgeنمایش صفحه 

شدنشروع 

ت، از  .1 ی تنظیما بزنیدضربه رو

ی  ویژگیکردن فعال برا بزنیدضربه  .2

40

ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا

ی  لبهنورپرداز
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ت  – کنیدتنظیم را  Edgeنور طوالنی یا کوتاه تا بکشید را لغزنده نوار زمان: مد

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  lighting Edge > screen Edge > Displayرو

هد.می نمایش  د

ش صفحه که حالی در  • ی است: خامو هایی جایگزین لبه نورپرداز هندتغییر را صفحه که میشود اعالن مید

 < lighting.Edge > screen Edgeنمایش صفحه 

ی  .2 ی کردن، سفارشی برا بزنید:ضربه  style Lightingرو

س  .3 ی اتمام از پ بزنید.ضربه  Doneرو

 < lighting.Edge > screen Edgeنمایش صفحه 

ب را لبه جلوه یک جلوه:  • کنید.انتخا

ب  ها انتخا ب برنامه ها کدام کنید انتخا میکنند.فعال را  Edgeروشنایی برنامه

استروشن نمایش صفحه 

ب را سفارشی یا شده تعیین پیش از رنگ یک رنگ:  • ی رنگ و کنید انتخا کنید.فعال را برنامه ها

ت، از  .1 ی تنظیما ی بزنید. ضربه  2رو ب برا هایی انتخا ی کنند، فعال را  lighting Edgeاعالن، دریافت هنگام میتوانند که برنامه رو

apps Choose  بزنید.ضربه

Always: •  ی لبه نور نمایش باشدنمایش صفحه اینکه از نظر صرف ها اعالن همه برا

ی  – ی برا ی افکت یک پیکربند ی سفارشی نورپرداز هر اعالن عناوین در که خاصی متن برا ی شود، می ظا  keywordرو
Add  بزنید.ضربه

ی نمایش  Edgeنورپرداز

ش یا روشن  استخامو

ی کیفیت سایر پیشرفته:  • ی ها کنید.تنظیم را  Edgeنورپرداز

ب  ی زمانی چه کنید انتخا ها جایگزین  Edgeنورپرداز شود.اعالن

41

شدنشروع 

ی شفافیت:  – بکشیدرا لغزنده نوار لبه، شفافیت تنظیم برا

ت، از  .1 ی تنظیما ی بزنید. ضربه  2رو ب تا بزنید ضربه  lighting Edge Showرو کنید:انتخا

یسبک  نورپرداز

روشنایی

ی است: روشن صفحه که حالی در  • پ جایگزین لبه نورپرداز پ پا ی آ شود.می اعالن معمولی ها

ی ویژگی شفافیت و عرض رنگ،  کنید.سفارشی را  Edgeنورپرداز
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ت، از  ◌ ی تنظیما بزنیدضربه رو

شدنشروع 

ت و افزار نرم فعلی نسخه توانید می  ی را مجوز اطالعا هده  Edgeنمایش صفحه ویژگی برا کنید.مشا

.Edgeدرباره نمایش صفحه  <لبه صفحه  <نمایش 

42

Edgeنمایش صفحه درباره 
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کنیدوارد را متن 

شدنشروع 

43

ی یا کلید صفحه از استفاده با توان می را متن  کرد.وارد خود صدا

ش را ابزار نوار  هیدگستر د

ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا
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ی سامسونگ، صفحهکلید از  ◌ ی  toolbar Expandرو ی برا ها بزنید:ضربه زیر گزینه
•

ت:  ت به تنظیما کنید.پیدا دسترسی کلید صفحه تنظیما

ت جستجو:  ت یا کلما ت در را خاصی عبارا کنید.پیدا خود مکالما

کنید.پیدا دسترسی بورد کلیپ به بورد: کلیپ 

•

•

•

ی گیف  :GIFکلید صفحه  کنید.اضافه را متحرک ها
•

ت ترجمه:  ت یا کلما کنیدترجمه را آنها تا کنید تایپ کلید صفحه در را جمال

•

شدنشروع 

ی طرح ها: حالت  ب را کلید صفحه بند کنید.انتخا
•

•

•

Emoji  :هایی در آن از و کنید ایجاد را خود شخصی ایموجی من کنید.استفاده بگذارید اشتراک به توانید می که استیکر

Pass: Samsung  ی بیومتریک از ت و ها برنامه به ایمن دسترسی برا کنید.استفاده خدما

ی ابزار نوار  ها ی مفید عملکرد هد.می ارائه را دیگر د

Spotify:  از موسیقی کردن اضافهSpotify.

Bitmoji:  ها در آن از و بسازید را خود شخصی ایموجی کنید.استفاده استیکر
•

•

•

کنید.وارد را ایموجی ها: ایموجی 
•

ی برچسب ها: برچسب  کنید.اضافه مصور ها

ی ویرایش پانل یک از متن: ویرایش  هید که متنی دقیق تعیین به کمک برا ش، میخوا ی و کپی بر یگذار استفاده کنید، جا
کنید.

کنید.تنظیم را کلید صفحه عرض و ارتفاع کلید: صفحه اندازه 
•

•

ی  ی از صوتی: ورود کنید.استفاده سامسونگ صوتی ورود

Mojitok:  ی ها ی موارد یا بسازید را خود استیکر ت به را پیشنهاد کنید.درج خودکار صور
•

دیگرزبان به 

44

ابزارنوار توابع 
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ت  ی تنظیما ی گزینه برا زیر:ها

هر چیدمان: و سبک  • کنید.سفارشی را کلید صفحه عملکرد و ظا

ب را ها زبان و کرده تنظیم را کلید صفحه نوع انواع : و ها زبان  • کنیدانتخا

ی گزینه  ی را شده سفارشی ها کنید.تنظیم سامسونگ کلید صفحه برا

س کشیدن، تند  • ت بازخورد: و کردن، لم کنید.سفارشی را بازخورد و حرکا

است.موجود کلید صفحه در 

45

ت به بازنشانی  • ت به را کلید صفحه فرض: پیش تنظیما ی داده و برگردانید اصلی تنظیما پاک را شخصی ها
کنید.

ی ویژگی از هوشمند: تایپ  • ی خودکار تصحیح و متن بینی پیش ها ی برا کنیداستفاده جلوگیر

ی  – ها، بین جابهجایی برا بکشید.راست یا چپ به را  Spaceنوار زبان

ی سامسونگ، صفحهکلید از  ◌ بزنیدضربه رو

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

شدنشروع 

ت  ها کنید.تایپ حروف بین انگشت کشیدن با تایپ رایج اشتبا

ی را سامسونگ کلید صفحه  کنیدپیکربند
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ی سامسونگ، صفحهکلید از  ◌ بزنیدضربه رو

ی از  ی به کنید استفاده سامسونگ صوتی ورود تایپ جا

کنید.وارد صحبت با را متن کردن، 

ی  را.خود متن گفتن و صوتی ورود

ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا

ت  کنیدباز را تنظیما

کلیدصفحه به بازگشت 
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ی  ت کردن فعال برا ی:حال اضطرار

ی  صدا.ورود

ی و کنید باز را اعالن پانل  .1 ی بزنید. ضربه  2رو ت رو ی حال بزنید.ضربه اضطرار

47

ب را کلید صفحه زبان کلید: صفحه زبان  • ی زبان  •کنید. انتخا ی زبان صوتی: ورود ب را سامسونگ صوتی ورود انتخا

ت کردن پنهان  •کنید.  هین کلما ت آمیز: تو هین کلما ی درباره  •کنید. پنهان ستاره با را بالقوه آمیز تو صوتی ورود

ت و نسخه سامسونگ:  هده را سامسونگ حقوقی اطالعا کنیدمشا

ت. قدر

ی  صدا.ورود

ی دسترسی هنگام  • بپذیرید.و بخوانید را ضوابط و شرایط بار، اولین برا

ی  .3 بزنید.ضربه  on Turnرو

ت از  ی حال ی اضطرار ی به دسترسی برا ها ی مفید ویژگی ی در صرفهجویی و اضطرار شرایط در خود دستگاه انرژ
ی  کنید.استفاده اضطرار

ی  ی، مصرف در جویی صرفه برا ی:حالت باتر اضطرار

ت در  ی، حال ها فقط اضطرار ی و برنامه ها هستنددسترس در زیر ویژگی

شدنشروع 

ی برنامه به فقط را برنامه از استفاده  • ی ها ب که آنهایی و ضرور نمایش صفحه وقتی  •کند. می محدود کنید می انتخا

ش  ی ویژگی است، خامو ش را همراه تلفن داده و اتصال ها کند.می خامو

اصلی:صفحه 

ی  ی پیکربند ی گزینه سامسونگ صوتی ورود ی را شده سفارشی ها برا
ی  کنید.تنظیم سامسونگ صوتی ورود

l  ش از قوه: چراغ ی: هشدار  lکنید. استفاده ثابت نور منبع عنوان به دستگاه فال آژیر اضطرار

درآورید.صدا به را شنیدن قابل 

ی سامسونگ، صفحهکلید از  .1 ی بزنید. ضربه  2رو ها برا ی گزینه رو

ت  بزنید.ضربه تنظیما

ت  ی حال کنیدفعال را اضطرار

ی ویژگی  ت ها یحال اضطرار

ت  یحال اضطرار
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l  ی: شارژ ی شارژ تخمینی درصد باتر هد. می نمایش را باتر ی: تخمینی عمر  lد ی مانده باقی شارژ تخمینی زمان باتر بر را باتر

هدمی نمایش اساس  د

Chrome: l  ب مرورگر ی راه را  Googleو کنید.انداز

یفعلی استفاده و شارژ  باتر

ت در  ی حال است.شده فعال اضطرار

48

l  کنیداضافه

l  ی: تماس ی تلفن شماره اضطرار ی شماره را  (911(مثال اضطرار نوعاین کنید. گیر

ب: ماشین  – ب ماشین برنامه حسا ی راه را حسا کنید.انداز

س بدون حتی  گرفت.تماس توان می نیز فعال سروی

کنید.اجرا را ساعت برنامه ساعت:  –

l  ی گزینه بیشتر:ها

ت:  – ی راه را اینترنت برنامه اینترن کنید.انداز

ش  – ت کردن خامو ی: حال ت اضطرار ی حال بازگردید.استاندارد حالت به و کنید غیرفعال را اضطرار

Maps™ Google Maps: –  ی راه را کنید.انداز

ی را هایی برنامه ها: برنامه حذف  – ب صفحه از حذف برا کنید.انتخا

شدنشروع 

Outlook: –  برنامهOutlook  کنید.اجرا را

ی: مخاطبین  - ت (در  ICEگروه مخاطبین و پزشکی نمایه اضطرار ی) صور کنید.مدیریت را اضطرار

l  ت من: مکانی موقعیت پیام ی را خود مکانی موقعیت اطالعا ی مخاطبین برا کنید.ارسال خود اضطرار

Notes: Samsung –  برنامهNotes Samsung  کنید.اجرا را

ت:  – ت تنظیما ی را موجود تنظیما ی تعداد فقط کنید. پیکربند ت از محدود هستندتنظیما

l  :ی راه را تماس صفحه تلفن کنید.انداز
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ت که هنگامی توجه  ی حال ش شود، می فعال اضطرار ی یابی مکان رو ی ذخیره رو س شود. می تنظیم باتر از پ
ش  ی، حالت شدن خامو ت باشد الزم است ممکن اضطرار ی کنید. تنظیم را خود مکان تنظیما ت برا بیشتر، اطالعا
ببینید.را مکان 

شدنشروع 

ت وقتی  ی حال ش اضطرار گردد.می باز استاندارد حالت به دستگاه شود، می خامو

ی  ◌ ی گزینه رو ی و بزنید ضربه بیشتر ها ش رو ت کردن خامو ی حال بزنید.ضربه اضطرار

49

ت  ی حال ش را اضطرار کنیدخامو
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س توانید می  Cameraاپلیکیشن از استفاده با  ی فیلم و ها عک ی در ها فیلم و تصاویر بگیرید. باکیفیت ها می ذخیره گالر
هده را آنها توانید می که جایی شوند،  کنید.ویرایش و مشا

س حذف  ت اسکرین  |فیلم ساخت  |فیلم و عک بگیریدشا
هده  ی اشتراک  |ویدیو ویرایش  |ویدیو پخش  |تصاویر ویرایش  |تصاویر مشا |ها فیلم و تصاویر گذار

ی  |دوربین صفحه پیمایش  ی حالت پیکربند ویدیو ضبط  |صحنه ساز بهینه  |زنده تمرکز  AR |منطقه  |عکسبردار
هسته فوق حرکت  | ت  |ثابت العاده فوق  |آ دوربینتنظیما

50

یو دوربین  گالر

دوربین

ی گالر

ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا



Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
rدوربین

ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا

51

ی راه اگر نکته  ی کلید سرعت به است، فعال سریع انداز هید.فشار بار دو را کنار د

یو دوربین  گالر

ی  ،Appsاز  ◌ بزنید.ضربه  Cameraرو

ت  ی حال یها عکسبردار

بزرگنمایی صحنهساز بهینه 

هیدتغییر را ها دوربین  ید گالر
گرفتن

ت تنظیما
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کنیدپیمایش را دوربین صفحه 

ت  ی حال ی را عکسبردار کنیدپیکربند

س گرفتن با پانوراما:  – ت به عک کنیدایجاد خطی تصویر یک افقی صور

س دوربین، از  .1 ی ویژگی با را خود عک کنید:تنظیم زیر ها

هید اجازه دوربین به  ت د ی را آل ایده حال ت چندین بین از یا کند تعیین شما تصاویر برا ی حال ب عکسبردار کنید.انتخا

یجهت یا  عمود

ی  • ی صفحه رو هید می که ا بزنید.ضربه کند فوکوس دوربین خوا

ی حالت تا بکشید چپ و راست سمت به را صفحه دوربین، از  ◌ ی ها هید.تغییر را عکسبردار د

ی سانتی  5تا  3فاصله از اجسام از ماکرو:  – س متر ی عک بگیرید.نزدیک ها

ی وقتی  – هر روشنایی مقیاس یک زنید، می ضربه صفحه رو ی شود. می ظا لغزنده نوار روشنایی، تنظیم برا
بکشید.را 

س میدان، عمق تنظیم با زنده: فوکوس  • ی عک ی ها بگیرید.هنر

س غذا:  – ی رنگ بر که بگیرید هایی عک کند.می تأکید غذا زنده ها

ی  • ی بین سریع جابهجایی برا ها یابکشید باال سمت به را صفحه عقب، و جلو دوربین

س:  • هید اجازه دوربین به عک ت د ی را آل ایده تنظیما کند.تعیین تصاویر برا

ی این از شب:  – س گرفتن برا کنیداستفاده آن از استفاده بدون نور، کم شرایط در عک

پایین.

هید اجازه دوربین به ویدئو:  • ت د ی را آل ایده تنظیما کند.تعیین ها فیلم برا

ش. فال

ی  • ی حالت تغییر برا ت، عکسبردار بکشید.چپ یا راست سمت به را صفحه متفاو

ی حالت سایر بیشتر:  • ی ها ب را موجود عکسبردار ی کنید. انتخا تها تا بزنید ضربه ویرایش رو بکشیدداخل به را حال

52

یو دوربین  گالر

ی  • ت تغییر برا ی دوربین، تنظیما ی بزنید. ضربه  2رو بزنید.ضربه ضبط رو

دوربین.صفحه پایین در ها حالت سینی از خارج یا 

ت. تنظیما

Pro: –  س هنگام هی، مقدار  ،ISOحساسیت گرفتن، عک ت به را رنگ تن و سفید رنگ تعادل نورد دستی صور
کنید.تنظیم 

ی دوربین با  س خود دستگاه عقب و جلو ها ی عک بگیرید.کننده خیره ها



Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

زندهتمرکز 

ARمنطقه 

Doodle: AR •  ها ها  Doodle ARبخشید. بهبود خود محیط به خط دست یا خط نقاشی افزودن با را ویدیو فضا و چهره
کنند.حرکت شما با تا میکند ردیابی را 

جنبش. -حرکت 

Studio: Emoji AR •  ی از ها ی  ARابزار کنید.استفاده خود  Emoji Myنماد کردن سفارشی و ایجاد برا

ی افکت  کنید.اضافه خود تصاویر به را تعاملی فوکوس ها

بکشید.زنده فوکوس به را خود انگشت دوربین، از  .1

Hyperlapse: –  ی فریم نرخ با ضبط با ی یک مختلف، ها س تایم ویدیو کنید.ایجاد لپ

ی  • ی  Emoji: ARبرچسبها کنید.اضافه خود  Emoji Myآواتار به را افزوده واقعیت برچسبها

ی را لغزنده نوار  .2 بکشید.جلوه دقیق تنظیم برا

Pic: Deco •  س کنید.تزئین دوربین با واقعی زمان در را ها فیلم یا ها عک

شود.می تنظیم دستگاه حرکت و ضبط حال در صحنه به بسته فریم نرخ 

ی  .3 بزنید.ضربه  Captureرو

ی طور به منزل: دکوراسیون  • ی در ببینید تا کنید اضافه اتاق یک به را مبلمان و لوازم مجاز می نظر به چگونه شما فضا
رسد.
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ی ویژگی همه به  باشید.داشته دسترسی مکان یک در خود  (AR)افزوده واقعیت ها

ی سبک نمایش پیش آرایش:  • دوربین.از استفاده با آرایش ها

ی را خود انگشت دوربین، از  ◌ س و بکشید  Moreرو ی سپ ی ویژگی بزنید. ضربه  Zone ARرو زیرها

هر یک  • کنید.امتحان دوربین از استفاده با را آفتابی عینک شده: طراحی ظا

یو دوربین  گالر

هستند:موجود 

ی تصویر: پیوند  • هایی به را  ARمحتوا کنید.اضافه بینید می خود اطراف در که چیز

هسته: بسیار حرکت  – ها آ هسته حرکت در تا کنید ضبط باال بسیار فریم نرخ با را فیلم هده باال کیفیت با آ کنید. مشا
ت به را آن از خاصی قسمت توانید می ویدیو هر ضبط از بعد  هسته حرکت صور کنید.پخش آ

Camera: Emoji AR •  ی دوربین از کنید.استفاده خود  Emojiنماد ایجاد برا

هسته: حرکت  – هسته سرعت با تا کنید ضبط باال فریم نرخ با را ها فیلم آ کنیدتماشا آ
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صحنهساز بهینه 

کنیدضبط فیلم 

هستهالعاده فوق حرکت  آ

ی کنید. مکث  ی ضبط، ادامه برا بزنیدضربه رو

ی را خود انگشت دوربین، از  ◌ س رو ی و بکشید عک بزنید.ضربه صحنه بهینهساز رو

س  .3 ی ضبط، اتمام از پ بزنید.ضربه  Stopرو

ت در فقط صحنه ساز بهینه توجه  اساس بر خودکار بهطور صحنه بهینهساز نماد است. موجود عقب دوربین از استفاده صور
هد، تشخیص دوربین آنچه  ی هنگام مانند مید سبردار ی هنگام یا طبیعت از عک سبردار میکند.تغییر تاریک، محیط در عک

ی باال فریم نرخ با را ها فیلم  هده برا هسته حرکت در مشا کنید.ضبط آ

ی فیلم خود دستگاه از استفاده با  کنید.ضبط باال کیفیت با ها

ی را خود انگشت دوربین، از  .1 س و بکشید  Moreرو ی سپ بزنید.ضربه  mo slow-Superرو

ی  .2 ی ضبط برا بزنید.ضربه  mo Slow-Superرو

ی حالت تا بکشید چپ یا راست به را خود انگشت دوربین، از  .1 هید.تغییر ویدیو به را تصویربردار د

ی  .2 ی ویدیو، ضبط شروع برا بزنید.ضربه  Captureرو

ی نکته  دارید.نگه ثابت را خود دستگاه نتایج بهترین برا

یو دوربین  گالر

ی  • س گرفتن برا ی ضبط، حین در عک بزنید.ضربه  Captureرو

54

ی  • ی ضبط، موقت توقف برا بزنید.ضربه  Resumeرو

هی،  ب در آنچه اساس بر را دیگر موارد و سفید رنگ تعادل کنتراست، نورد تا کنید تنظیم خودکار بهطور میشود، شناسایی دوربین قا
ی کند کمک شما به  ها س بگیرید.زیبا عک
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ثابتالعاده فوق 

ت  دوربینتنظیما

ت خودکار طور به صحنه: ساز بهینه  • کنیدتنظیم را خود تصاویر رنگ تنظیما

ی را خود انگشت دوربین، از  .1 ی حالت تغییر برا بکشید.ویدیو به تصویربردار

باشدداشته مطابقت موضوع با 

عریض.فوق لنز با شده گرفته تصاویر در اعوجاج خودکار تصحیح عریض: فوق لنز تصحیح  –

یفیلم  ها

ی  .2 ی بزنید. ضربه  3رو ی ضبط، شروع برا بزنید.ضربه  Captureرو

ت  • ی: پیشنهادا ی را نکاتی عکسبردار ب به کمک برا ی حالت بهترین انتخا کنید.دریافت عکسبردار

ب را تصویر وضوح  : • ب کنید. انتخا ی باالتر رزولوشن انتخا باالتربرا

ی اسکن  • ها ی دوربین، از استفاده هنگام  :QRکد ها کنید.شناسایی خودکار طور به را  QRکد

ثابتالعاده فوق 

ی حافظه به کیفیت  دارد.نیاز بیشتر

تصاویر

ب را تصویر وضوح  : • ب کنید. انتخا ی باالتر رزولوشن انتخا باالتربرا

ی  ی برا ت پیکربند ی از خود دوربین تنظیما ها ی نماد ی و دوربین اصلی صفحه رو ت منو کنید.استفاده تنظیما

ب تا: دارید نگه را شاتر دکمه  • س شاتر دکمه داشتن نگه با کنید انتخا س بگیرید، عک یک یا بگیرید هم سر پشت عک
GIF  کنید.ایجاد

ی حافظه به کیفیت  دارد.نیاز بیشتر

ت  ی تنظیما ی گزینه برا زیر:ها

ی گزینه  • ی فرمت ذخیره: ها ی گزینه سایر و فایل ها ب را ذخیره ها کنید.انتخا

55

یو دوربین  گالر

ی دوربین، از  ◌ بزنیدضربه رو

س):  HEIFتصاویر  – ی باال کارایی با تصاویر عنوان به را تصاویر (عک کنیدذخیره ذخیره برا

ی ویژگی  هوشمندها

ی سایت از برخی فضا.  ی اشتراک ها ب این از است ممکن گذار نکنند.پشتیبانی قال

steady Super  ی الگوریتم ی را پیشرفته کننده تثبیت ها ی رو ی تا کند می اعمال شما ویدیو هر ی، حرفه و صاف ظا در حتی ا
ی موقعیت  هسته حرکت زنده، فوکوس فیلم بزرگنمایی، میکروفون با توان نمی را ویژگی این باشید. داشته سنگین حرکتی ها یا آ
کرد.استفاده جلو دوربین 
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هید فشار را صدا میزان کلید  – ی صدا میزان کلید از تا: د س، گرفتن برا ی کنترل یا زوم ویدیو، ضبط عک صدا
کنید.استفاده سیستم 

ی ویژگی  مفیدها

ت بیان با صدا: کنترل  – ی کلما س کلید بگیرید.عک

ت  : • کنید.بازنشانی را دوربین تنظیما

ت دوربین: درباره  • هده را افزار نرم و برنامه اطالعا کنید.مشا

HDR •  ی ویژگی غنی): (تن کندمی فعال را رنگ عمق و نور به حساسیت ها

هیدحرکت بتوانید که کنید اضافه اضافی شاتر دکمه یک شناور: شاتر دکمه  – د

56

هی  ی دستگا تر.غنی و تر روشن تصویر تولید برا

نمایشصفحه از نقطه هر در 

ت به تصاویر  • ها پیشنمایش: صور هر بدون پیشنمایش در که همانطور را سلفی کنیدذخیره میشوند ظا

ثانیه چند در تا کنید دراز است دوربین به رو خود دست کف که حالی در را خود دست دست: کف دادن نشان  –
س  شود.گرفته شما عک

آنهازدن ورق 

ب را حافظه مکان  : • کنید.انتخا

ب منظره شبکه خطوط شبکه: خطوط  • ی را یا هید.نمایش ویدیو یا تصویر نوشتن به کمک برا د

ی  – هده برا ی ذخیره مکان مشا ت یک باید ساز شود.نصب آن) (شامل حافظه کار

یو دوربین  گالر

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

ی  • س، گرفتن هنگام شاتر: صدا هنگی عک کنید.پخش را آ

ی باال: کارایی با فیلم  • کنید.ضبط  HEVCفرمت با را ها فیلم فضا، در جویی صرفه برا

ش  • ی رو ی:ها تیرانداز

کنید.اضافه خود تصاویر چپ سمت پایین گوشه به واترمارک یک واترمارک:  •

ش ویدیو: کننده تثبیت  • ی را گیر لرز کنید.فعال دوربین حرکت هنگام در فوکوس داشتن نگه ثابت برا
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ی گالر

ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا

یو دوربین  گالر

ها، از  ◌ ی برنامه ی رو بزنید.ضربه گالر

57

ی  هده برا ی رسانه تمام مشا ی ها ی به خود دستگاه در شده ذخیره بصر ها و تصاویر توانید می بروید. گالر را ویدیو
هده،  کنید.مدیریت و ویرایش مشا

هده  فیلم و تصاویر مشا
ها

ها و تصاویر  بگذاریداشتراک به را ویدیو

ی آلبوم به را تصاویر  ها
کنیدمرتب سفارشی 

ی مجموعه  را ها فیلم و تصاویر از ا

کنیدسفارشی 
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ی، از  .1 ی گالر بزنید.ضربه  Picturesرو

ی برچسب:  ها ی را متحرک یا مصور استیکر هید.قرار هم رو د

•

ی  • ی عالمت برا س گذار ی عالقه، مورد عنوان به عک ی  •رو ویژگی به دسترسی برا

ی  ی زیر، ها ی گزینه رو بزنید:ضربه بیشتر ها

ی، از  .1 ی گالر بزنید.ضربه  Picturesرو

•

ت:  - هده جزئیا ت ویرایش و مشا تصویر.به مربوط اطالعا

ش بزنید، ورق بچرخانید، تبدیل:  هید، بر ت یا د ی تغییرا هر در دیگر کنید.ایجاد تصویر کلی ظا

•

یو دوربین  گالر

س تصویر عنوان به را تصویر روشن: همیشه تصویر تنظیم  – ی زمینه پ روشن همیشه نمایشگر برا
کنید.تنظیم 

ها:  ی افکت فیلتر کنید.اضافه را رنگی ها

ت خودکار: تنظیم  ی را خودکار تنظیما کنید.اعمال تصویر بهبود برا

پ:  – کنید.ارسال متصل چاپگر یک به را تصویر چا

هی، روشنایی، تن:  کنید.تنظیم را دیگر موارد و کنتراست نورد

•

ی برنامه در شما دستگاه در شده ذخیره تصاویر  هده قابل گالر هستند.مشا

ی  .2 هده برا ی مشا س یک رو ی بزنید. ضربه عک هده برا ها یا تصاویر سایر مشا بکشید.راست یا چپ به را خود انگشت ویدیو

ی از استفاده با را خود تصاویر  ها ی ویرایش ابزار بخشید.بهبود گالر

کنید.اضافه تصویر به را متن متن: 

58

عالقه.مورد 

ی  .2 هده برا س یک مشا س و بزنید ضربه عک ی سپ ی گزینه برا ی زیر ها بزنید:ضربه  Editرو

•

کنید.تنظیم زمینه تصویر عنوان به را تصویر زمینه: تصویر عنوان به تنظیم  –

•

Draw:  س دست متن ی یا نوی کنید.اضافه را دست با شده طراحی محتوا

Folder: Secure to Move –  ایمن.پوشه به تصویر انتقال

•

س  .3 ی اتمام از پ بزنید.ضربه  Saveرو

هده  تصاویرمشا

تصاویرویرایش 
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ی، از  .1 ی گالر بزنید.ضربه  Picturesرو

•

س موسیقی و کنید تنظیم را صدا سطح صدا:  کنید.اضافه ویدیو به را زمینه پ

ی  • ی عالمت برا ی عالقه، مورد عنوان به ویدیو گذار بزنید.ضربه ها آلبوم برگه زیر در  Favoritesرو

ی، از  .1 ی گالر بزنید.ضربه  Picturesرو

•

•

ی  • ی ویژگی به دسترسی برا ی زیر، ها ی گزینه رو بزنید:ضربه بیشتر ها

ی  .3 ی از استفاده برا ها ی زیر ابزار بزنید:ضربه  Editرو

ی ویژگی سایر و ها چشم پوست، رنگ پرتره:  ت ها بخشد.می بهبود را صور

•

یو دوربین  گالر

کنید.تنظیم قفل صفحه در زمینه تصویر عنوان به را ویدیو زمینه: تصویر عنوان به تنظیم  –

ی عقربه جهت در را فیلم چرخش:  بچرخانید.ساعت ها

ی برچسب:  ها ی را متحرک یا مصور استیکر هید.قرار هم رو د

•

ی  .3 ی ویدیو، پخش برا بزنید.ضربه  video Playرو

ها:  ی جلوه فیلتر ی ها کنید.اضافه ویدیو به را بصر

کنید.تنظیم را پخش سرعت سرعت: 

ی  ها هده را خود دستگاه در شده ذخیره ویدیو ها توانید می کنید. مشا ت و کنید ذخیره دلخواه موارد عنوان به را ویدیو هده را ویدیو جزئیا کنید.مشا

59

ی  .2 هده برا ی ویدیو، یک مشا ی بزنید. ضربه آن رو هده برا ها یا تصاویر سایر مشا بکشید.راست یا چپ به را خود انگشت ویدیو

ی  ها کنید.ویرایش را خود دستگاه در شده ذخیره ویدیو

•

•

شداضافه به ویدیو عالقه. مورد 

ی  .2 هده برا ی ویدیو، یک مشا بزنید.ضربه آن رو

•

•

ت:  – هده جزئیا ت ویرایش و مشا ویدیو.به مربوط اطالعا

ی نمایش پیش پخش:  شده.ویرایش ویدیو

ی به را متن متن:  ها کنید.اضافه خود ویدیو

•

کنید.اضافه خود امن پوشه به را ویدیو این امن: پوشه به انتقال  –

ش:  ش را ویدیو از هایی بخش بر هید.بر د

Draw:  ی ی رو بکشید.خود ویدیو

هید.تغییر را ویدیو وضوح رزولوشن:  • د

ویدیوویرایش 

ویدئوپخش 
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ها و تصاویر  ی برنامه از را ویدیو بگذارید.اشتراک به گالر

ی  .3 کنید.تأیید شد خواسته شما از که زمانی و بزنید ضربه  Deleteرو

کنید.اضافه خود فیلم به را توضیحاتی و عنوان عنوان: 

ی، از  .1 ی گالر بزنید.ضربه  Picturesرو

ی  .2 ی گزینه رو ی اشتراک  <بیشتر ها س و بزنید ضربه گذار ی سپ س رو ها و ها عک ب را آنها تا بزنید ضربه ویدیو کنید.انتخا

ی از اسالید نمایش یک ایجاد با  ی جلوه با خود محتوا ها و تصاویر موسیقی، و ویدیویی ها ی برنامه از را ویدیو اشتراک به گالر
بگذارید.

ی میزان صدا:  ی جلوه کنید، تنظیم را خود فیلم صدا کنید.اضافه موسیقی یا کنید اضافه صوتی ها

ی  .3 س و بزنید ضربه  Shareرو ب را اتصال یا برنامه یک سپ ی آن از تا کنید انتخا ی اشتراک برا کنیداستفاده گذار

ی، از  .1 ی گالر بزنیدضربه رو

ب.  ت انتخا کنید.دنبال را دستورا

فیلمایجاد 

هده خود فیلم در را تصویر یا ویدیو هر ها: کلیپ  کنید.ویرایش و مشا

ی  .2 ها و تصاویر رو کنید.اضافه فیلم به را آنها تا بزنید ضربه ویدیو

ی کلیپ افزودن:  ی از را اضافی ها کنید.اضافه گالر

یو دوربین  گالر

ی و تصاویر  ها کنید.حذف را خود دستگاه در شده ذخیره ویدیو

ی  .3 ی گزینه بزنید. ضربه فیلم ایجاد رو هستند:دسترس در ذیل ها

ی  .4 س و بزنید ضربه  Saveرو کنید.تایید شد خواسته شما از که زمانی سپ

ی، از  .1 ی گالر ی گزینه رو بزنید.ضربه ویرایش  <بیشتر ها

ی عالقه کلیپ، هر بین انتقال کردن سفارشی با انتقال: جلوه  کنید.اضافه خود فیلم به را بصر

ی  .2 ب برا ها و تصاویر انتخا ی ویدیو ی یا بزنید ضربه آنها رو ب برا ها، و تصاویر همه انتخا ی ویدیو ی در همه تأیید کادر رو صفحه باال
بزنید.ضربه 

•

•

•

•

•

هاو تصاویر حذف  ویدیو

فیلمایجاد 

ها و تصاویر  بگذاریداشتراک به را ویدیو
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ت  ت اسکرین تنظیما هیدتغییر را شا د

س خود نمایش صفحه از  ی برنامه در صفحه تصاویر آلبوم یک خودکار طور به شما دستگاه بگیرید. عک کند.می ایجاد گالر

ی  ویژگیاین کردن فعال برا

ی، صفحه هر از  ◌ ی ا ها هش و جانبی کلید ها و داده فشار را صدا کا کنید.ر

ت، از  ◌ ی تنظیما ی رو ها ی  <پیشرفته ویژگی ها س بزنید.ضربه صفحه عک

l  ت: اسکرین ابزار نوار ت، اسکرین گرفتن از بعد شا ی گزینه شا هید.نشان را اضافی ها د

ی خود دست لبه کشیدن با  بگیرید.تصویر صفحه از صفحه، با تماس حفظ و دیگر سمت به طرف این از آن، رو

l  ت اسکرین حذف ی شا ت به شده: گذاشته اشتراک به ها ت اسکرین خودکار صور کنیدحذف آنها از بعد را ها شا

ت، از  .1 ی تنظیما ی ویژگی رو ت  <پیشرفته ها ت و حرکا بزنیدضربه  <حرکا

ت اسکرین ابزار نوار طریق از  شوند.می گذاشته اشتراک به شا

یو دوربین  گالر

ی  س، گرفتن برا بکشید.دست کف با را خود انگشت عک

l  ت: اسکرین فرمت ب شا هید می آیا که کنید انتخا س خوا ی عک ت به شما صفحه ها ی فایل صور شوند.ذخیره  PNGیا  JPGها

ی: اشتراک  • ی را خود فیلم گذار کنید.ارسال خانواده و دوستان برا

بزنیدضربه  .2

61

ی  .4 بزنید.ضربه ذخیره رو

ی  ت، اسکرین گرفتن برا بکشیددست کف با را خود انگشت شا

ت  تاسکرین تنظیما شا

ت اسکرین  بگیریدشا
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ی برنامه  گوگلها

هابرنامه از استفاده با 

ی برنامه  مایکروسافتها

62

ی برنامه  حاملها

ی برنامه  سامسونگها
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ی  |ها برنامه کردن غیرفعال یا حذف  |ها برنامه دانلود  ی مرتب  |ها برنامه جستجو ت  |ها پوشه از استفاده و ایجاد  |ها برنامه ساز برنامهتنظیما

63

ت و  ی نتایج عنوان به تنظیما هر صفحه رو شوند.می ظا

ی برنامه همه ها برنامه لیست  ی پیش از ها هد. می نمایش را شده دانلود و شده بارگذار فروشگاه و  Galaxyفروشگاه از توان می را ها برنامه د
Play™ Google  کرد.دانلود

ی  .2 بروید.برنامه آن به تا بزنید ضربه نتیجه یک رو

کنید.پیدا دسترسی ها برنامه لیست به تا بکشید باال سمت به را صفحه اصلی، صفحه یک از  ◌

ت میتوانید نکته  ی زدن ضربه با را جستجو تنظیما ها ت  <بیشتر گزینه کنید.سفارشی جستجوگر تنظیما

ی برنامه  ی قبل از که هایی برنامه از برخی کرد. حذف شما دستگاه از توان می را شده نصب ها شما دستگاه در فرض پیش طور (به اند شده بارگذار
ی برنامه شوند. غیرفعال توانند می فقط است) موجود  ش غیرفعال ها شوند.می پنهان ها برنامه لیست از و خامو

ی  ها کرد.فهرست شما سفارشی ترتیب به یا الفبا حروف ترتیب به توان می را برنامه میانبر

س را برنامه یک  ،Appsاز  ◌ ی و دارید نگه و کرده لم بزنید.ضربه /Disable Uninstallرو

ها، از  ◌ ی برنامه ی رو ها ی  <بیشتر گزینه ی مرتبساز ی برا ها ی گزینه بزنید:ضربه زیر مرتبساز

هابرنامه 

ش  • ت به را ها برنامه سفارشی: سفار کنید.مرتب دستی صور

ت یک یا برنامه یک کجا که نیستید مطمئن اگر  کنید.استفاده جستجو ویژگی از توانید می کنید، پیدا را تنظیما

کنید.مرتب الفبا حروف اساس بر را ها برنامه الفبا: حروف ترتیب  •

ی ها، برنامه از  .1 دارندمطابقت ها برنامه کنید، می تایپ که همانطور کنید. وارد را کلماتی یا کلمه و بزنید ضربه جستجو رو

ی  هابرنامه جستجو

هابرنامه دانلود 

کنیدغیرفعال یا حذف را ها برنامه 

ی مرتب  هابرنامه ساز

هابرنامه از استفاده با 
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ها، از  ◌ ی برنامه س را پوشها ی و دارید نگه و کرده لم بزنید.ضربه اصلی صفحه به افزودن رو

س را برنامه میانبر  ،Appsاز  .1 س و دارید نگه و کرده لم ی را آن سپ ی برنامه میانبر رو شود.برجسته تا بکشید دیگر

ی  .2 ی گزینه برا ی زیر ها ی گزینه رو بزنید:ضربه بیشتر ها

ی مرتب  • ی  •کنید. مرتب رسانی روز به آخرین یا استفاده آخرین نام، اندازه، اساس بر را ها برنامه اساس: بر ساز ها پیشفرض: برنامه

هایی  ب میشوند، استفاده پیشفرض بهطور که را برنامه هیدتغییر یا انتخا د

ی را برنامه میانبر  .2 ها پوشه ایجاد برا کنید.ر

ی کنید، می حذف را پوشه یک که هنگامی  ها گردند.می باز ها برنامه لیست به برنامه میانبر

ت.مرور یا ایمیل مانند هایی ویژگی  اینترن

ی را پوشه نام پوشه: نام  • کنید.نامگذار

ی پوشه ها، برنامه از  .1 ی را ا س حذف برا دارید.نگه و کنید لم

ی ویژگی از استفاده مجوز ها برنامه کدام کنید کنترل مجوز: مدیریت  • دارند.را شما دستگاه خاص ها

ت:  هید. تغییر را پوشه رنگ پال ی برنامه ها: برنامه افزودن  •د ی ها هید. قرار پوشه در را بیشتر ی د ب برا ی ها، برنامه انتخا رو

وبزنید ضربه آنها 

ی  .2 کنید.تأیید شد خواسته شما از وقتی و بزنید ضربه  folder Deleteرو

ی برنامه کردن پنهان نمایش/ • ی برنامه کردن پنهان یا نمایش سیستم: ها س سیستم ها زمینه).(پ

•

64

س  ی سپ بزنید.ضربه  Doneرو

ی برنامه  ی پیش از و شده دانلود ها ت برنامه اساس بر ها گزینه کنید. مدیریت را خود شده بارگیر است.متفاو

هابرنامه 

ی  .3 ی پوشه بستن برا بزنید.ضربه  Backرو

ت، از  .1 ی تنظیما بزنیدضربه رو

صفحه در را پوشه یک توانید می اصلی صفحه در پوشه یک کردن کپی 

کنید.کپی اصلی 

هابرنامه 

ی هایی پوشه توانید می  هی برا ی سازماند ها کنید.ایجاد ها برنامه لیست در برنامه میانبر

کنیدحذف را پوشه یک 

کنیداستفاده و ایجاد را ها پوشه 

ت  برنامهتنظیما
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ی اعالن ها: اعالن  • ی را برنامه ها کنید.پیکربند

شوندنمی حذف ها داده 

ها:  • ی مجوز ها ی برنامه به شده داده مجوز هده را شما دستگاه به دسترسی برا کنیدمشا

نصبحذف نه باشد غیرفعال 

ی: توقف  • ی برنامه اجبار کنید.متوقف کند نمی کار درستی به که را ا

ی  .3 هده برا ت رسانی روز به و مشا ی برنامه، به مربوط اطالعا ی گزینه بزنید. ضربه برنامه یک رو داده نمایش است ممکن زیر ها
شوند:

ت اطالعا

65

استفاده

ی فرض پیش عنوان به را برنامه  : • کنید.تنظیم ها برنامه از خاصی دسته برا

هده را همراه تلفن داده مصرف همراه: تلفن داده  • کنید.مشا

پیشرفته

ی:  • ی مصرف میزان باتر هده کامل شارژ بار آخرین از را باتر کنید.مشا

ت برنامه اساس بر ها گزینه  • است.متفاو

Storage: •  ی از استفاده میزان ی ذخیره فضا کنید.مدیریت را برنامه ساز

ی گزینه  ت ها برنامهاطالعا

هابرنامه 

هده را حافظه مصرف میزان حافظه:  • کنید.مشا

ی راه را برنامه کردن: باز  • ندارند.را گزینه این ها برنامه همه کنید. انداز

ب  : • ی ویژگی به ویژه دسترسی مجوز توانند می ها برنامه کدام کنید انتخا باشند.داشته شما دستگاه ها

ت  برنامهتنظیما

Disable: Uninstall/•  ی برنامه از برخی کنید. غیرفعال یا حذف را برنامه ی پیش از ها توانندمی فقط شده بارگذار

ت بازنشانی  • موجودبرنامه کنید. بازنشانی اند کرده تغییر که را هایی گزینه برنامه: برگزیده تنظیما
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ی  ت برا ببینید.را  Zone ARبیشتر، اطالعا

| Essentials Galaxy  منطقه| AR  گلکسی فروشگاه  |بیکسبی| Wearable Galaxy |  ی النچر |باز

ی  ،Appsاز  ◌ بزنید.ضربه  Zone AR > Samsungپوشه رو

ی  ،Appsاز  ◌ بزنید.ضربه  Store Galaxyرو

66

هداف  ت  | SmartThings |سامسونگ جهانی ا ب ماشین  |نکا ت  |ساعت  |تقویم  |حسا |تماس اطالعا
ی فایل  |ها پیام  |اینترنت  ی یادداشت  | Health Samsung |تلفن  |من ها سامسونگها

Bixby  ی ت اساس بر را شده سفارشی محتوا هد. می نمایش شما تعامال ی از  Bixbyد ها کند می پیشنهاد را محتوایی و گیرد می یاد شما استفاده الگو
باشید.داشته دوست است ممکن که 

ی  ت برا کنید.مراجعه  Bixbyبه بیشتر اطالعا

ها، از  ◌ ی برنامه بزنیدضربه  Samsung <پوشه رو

Essentials Galaxy  ی مجموعه ی برنامه از ا ب ویژه ها ی برنامه طریق از که است شده انتخا به توانید می است. دسترس در سامسونگ ها
ی مجموعه  ی از ا کنید.دانلود و کرده پیدا دسترسی ممتاز محتوا

ها، از  ◌ ی برنامه ی رو ها بزنید.ضربه  < Essentials Galaxyبیشتر گزینه

بیکسبی.

هابرنامه 

ی ویژگی همه به  باشید.داشته دسترسی مکان یک در خود  (AR)افزوده واقعیت ها

ی  ها ی به منحصر که را ممتاز برنامه ها ی کنید. دانلود و پیدا هستند،  Galaxyدستگاه ب یک گلکسی فروشگاه از دانلود برا ی حسا سامسونگ کاربر
است.الزم 

ی  ها ی حین در زیر برنامه ی قبل از یا راهانداز میشوند.دانلود شما دستگاه در هوا طریق از یا میشوند بارگیر

بیکسبی

گلکسیفروشگاه 

EssentialsGalaxy 

ARمنطقه 

ی برنامه  سامسونگها
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یالنچر  باز

SmartThings

هداف  سامسونگجهانی ا

WearableGalaxy 
کنید.متصل خود سامسونگ ساعت به را خود دستگاه برنامه، این از استفاده با 

ی  ت برا ببینید.را /watch wearable galaxy-app/owners/support/us/samsung.comبیشتر، اطالعا

هداف ابتکار درباره  ت با و بیاموزید بیشتر جهانی ا ی کمک در برنامه این تبلیغا هداف این از که مالی ها کند می حمایت ا
کنید.مشارکت 

ی  ،Appsاز  ◌ بزنید.ضربه  Wearable Galaxyرو

ی  ،Appsاز  ◌ بزنید.ضربه  Goals Global Samsungرو

ی همه خودکار طور به  ی باز ی کنید. مرتب مکان یک در را خود ها ت برا به  Launcher، Gameمورد در بیشتر اطالعا
launcher game-app/owners/support/us/samsung.com/ کنید.مراجعه

SmartThings  هد می امکان شما به ت و خودکار کنترل، همراه تلفن دستگاه یک طریق از را خود خانه محیط د تا کنید نظار
ی با متناسب  ها ی برنامه این از توانید می باشد. شما خاص نیاز یک در دستگاه یک یا همزمان طور به دستگاه چند اتصال برا

ی دستگاه وضعیت داشبورد به کردن نگاه با کنید. استفاده زمان  کنید.بررسی را خود ها

ی  ،Appsاز  ◌ بزنید.ضربه  Launcher Gameرو

ها، از  ◌ ی برنامه ب  Samsung <پوشه رو بزنید.ضربه حسا

س شود، نمی دیده ها برنامه لیست در  Launcher Gameاگر نکته  ت، از سپ ی تنظیما بزنیدضربه رو

ها توجه:  ی نقص یا خطا ی شوند. نمی سامسونگ نامه ضمانت مشمول سامسونگ به متصل غیر دستگاه ها برا
بگیرید.تماس سامسونگ غیر دستگاه سازنده با پشتیبانی 

هابرنامه 

ی ویژگی  س و  < Launcher Gameپیشرفته ها ی سپ بزنیدضربه رو

SmartThings،  با وSamsung  شویدوارد خود

67

.

https://www.samsung.com/us/support/owners/app/galaxy-wearable-watch


Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

ت نکا
ت  ی همچنین و ها تکنیک و نکا هنما هده را خود دستگاه کاربر را کنید.مشا

ی  ،Appsاز  ◌ بزنید.ضربه  Tipsرو

68

هابرنامه 
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بماشین  حسا

بینتبدیل 
ی اندازه  هاگیر

هده قابل نماد اگر  نیست، مشا
افقی حالت به را خود دستگاه 

هید.قرار  هده د مشا
ت  گذشتهمحاسبا

هابرنامه 

ی  ،Appsاز  ◌ بزنید.ضربه  Calculatorرو

69

ب ماشین برنامه  ی حسا است.واحد مبدل همچنین و علمی و پایه ریاضی توابع دارا

ت  علمیحال

تاریخ

واحدمبدل 

ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا



Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

تقویم

ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا

70

ی  ،Appsاز  ◌ بزنید.ضربه  Calendarرو

هابرنامه 

ب به تواند می  Calendarبرنامه  ی حسا ی تقویم همه تا شود متصل شما مختلف آنالین ها ادغام مکان یک در را شما ها
کند.

ها استیکر

امروزتاریخ به برو 

جدیدرویداد ایجاد 

ی  هده برا بزنیدضربه رویداد مشا

ی  یکشو ناوبر
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ی تقویم، از  .1 ی رو ت  <پیمایش کشو بزنید.ضربه هشدار سبک  <تنظیما

ی  ،Calendarاز  .1 بزنید.ضربه  drawer Navigationرو

ی گزینه  هستند:دسترس در ذیل ها

ی خود تقویم از  ها ایجاد برا کنید.استفاده رویداد

ی  ،Calendarاز  .1 شود.اضافه رویداد یک تا بزنید ضربه  event Addرو

ی  .2 ت رو ب افزودن  <تنظیما ب نوع یک و بزنید ضربه جدید حسا ب را حسا کنید.انتخا

ی و کنید دریافت اعالن نور:  • هی صدا بشنوید.کوتا

ت  .2 س و کنید وارد را رویداد جزئیا ی سپ بزنید.ضربه ذخیره رو

ت  .3 ب اطالعا ت از و کنید وارد را خود حسا ی دستورا کنید.پیرو

ی و کنید دریافت صفحه تمام هشدار یک متوسط:  • هی صدا بشنوید.کوتا

71

ی  ها ب ها سایر و مخاطبین ایمیل، از است ممکن  TIPحسا کنند.پشتیبانی نیز ویژگی

ی:  • ی و صفحه تمام هشدار یک قو یابد.می ادامه شود گرفته نادیده که زمانی تا که کنید دریافت زنگ صدا

ی تقویم  ی انواع راحتی به توانید می شوید، مشترک دارند مطابقت شما عالیق با که هایی تقویم در اشتراک ها ها آینده رویداد

کنید.اضافه خود برنامه به را آنها و بیابید را 

ب هشدار سبک به بسته  .2 ی گزینه باال، در شده انتخا هستندزیر صوتی ها

ی  ،Calendarاز  .1 بزنید.ضربه  drawer Navigationرو

دسترس:در 

ی  .2 ت و بزنید ضربه  favorites your to Subscribeرو کنید.دنبال را دستورا

هابرنامه 

ی  : • ی را هشدار صدا ی سبک برا ب متوسط یا روشن هشدار ها ی  : •کنید. انتخا ی را هشدار صدا هشدار سبک برا

ی  ب قو کنید.انتخا

ی تقویم هشدار سبک  ها ی توان می را تقویم برنامه هشدار ی سبک رو کرد.تنظیم مختلف ها

ب  ی حسا کنید.اضافه تقویم برنامه به را خود ها

کنیداضافه را ها تقویم 

کنیدایجاد رویداد یک 
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ی  .2 کنید.تأیید شد خواسته شما از وقتی و بزنید ضربه  Deleteرو

ها  کنید.حذف خود تقویم از را رویداد

هابرنامه 

ی  ،Calendarاز  .1 کنید.ویرایش را آن تا بزنید ضربه دوباره و بزنید ضربه رویداد یک رو

72

رویدادیک حذف 
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ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا

ی را هایی ویژگی ساعت برنامه  ی برا هد.می ارائه آالرم تنظیم و زمان پیگیر د

هابرنامه 

73

ها، از  ◌ ی برنامه ی و بزنید ضربه ساعت رو ی ویژگی، یک از استفاده برا بزنید.ضربه برگه یک رو

ش یا روشن را هشدار زنگ  کنیدخامو

جدیدهشدار زنگ ایجاد 

ساعت
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ت  زدنچر

ی ساعت، از  .1 بزنید.ضربه هشدار زنگ افزودن رو

ی  .3 ی آالرم ذخیره برا بزنید.ضربه  Saveرو

ی  .2 ی برا ی هشدار، زنگ پیکربند بزنید:ضربه زیر موارد رو

کنیدحذف را هشدار زنگ یک 

ی را زمانی زمان:  • کنید.تنظیم هشدار زنگ برا

ی زنگ توانید می  کنید.حذف اید کرده ایجاد که را هشدار

ی روز:  • ها ب را ساعت زنگ این روز کنید.انتخا

س را ساعت زنگ ساعت، از  .1 دارید.نگه و کنید لم

ی نامی  : • کنید.وارد هشدار زنگ برا

ی  .2 بزنید.ضربه  Deleteرو

ی  • ی را صدایی هشدار: زنگ صدا ب زنگ پخش برا ی را لغزنده نوار و کنید انتخا ی میزان تنظیم برا بکشید.هشدار زنگ صدا

74

هابرنامه 

ش:  • ب لرز ش هشدار از هشدار زنگ که کنید انتخا خیر.یا کند استفاده لرز

هید. اجازه تعویق به  : • ی را تکرار و فاصله مقدار د کنیدتنظیم هشدار زنگ برا

ی هشدار زنگ برگه از  ی تنظیم برا ها هایی و کنید استفاده شونده تکرار یا بار یک هشدار ی را گزینه ب اطالعرسانی نحوه برا کنید.انتخا

هشدارخطر. زنگ 
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ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا

شهر

محل

زمینکره 

کردنجستجو 

هد می امکان شما به جهانی ساعت  ی جهان سراسر در شهر چندین در را فعلی زمان د کنید.پیگیر

هابرنامه 

ی ساعت، از  .1 بزنید.ضربه جهانی ساعت رو

ی  .3 س و بزنید ضربه لیست در شهر نام رو ی سپ بزنید.ضربه افزودن رو

ی  .2 ی  <شهر افزودن رو کنید.وارد را شهر نام و بزنید ضربه شهر جستجو

ی  • س را آن شهر، یک حذف برا ی و دارید نگه و کرده لم بزنید.ضربه حذف رو

75

هده را فعلی زمان  به و کنید مشا

ی لیست  ها کنید.اضافه خود شهر

ی را زمین کره  خود فعلی مکان رو
کنید.پیدا را خاص شهر یک کنید.متمرکز 

ها و بچرخید تا بکشید  زمان
ببینید.جهان سراسر در را 

جهانیساعت 
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ت اطالعا

ی ساعت، از  .1 بزنید.ضربه جهانی ساعت رو

ی  .3 ی سانتیگراد، به فارنهایت از تغییر برا بزنید.ضربه واحد رو

ی  .2 ی گزینه رو بزنید.ضربه زمانی منطقه مبدل  <بیشتر ها

هد می امکان شما به کرونومتر کرونومتر  ها د ی زمان ثانیه صدم یک تا را رویداد کنید.بند

ی  .3 ب برا ی، شهر انتخا ی دیگر بزنید.ضربه  Menuرو

ی ساعت، از  .1 بزنید.ضربه کرونومتر رو

ی  • ی لیست، به شهر یک افزودن برا بزنید.ضربه شهر افزودن رو

ی  .2 ی، زمان شروع برا ی بند ی  •بزنید. ضربه  Startرو ی برا پیگیر

ی دور، زمان  بزنید.ضربه  Lapرو

ی  .4 ها ساعتها، زمان، تنظیم برا ی را  (PMیا  AM)دوره و دقیقه ی زمان بکشید. ساعت رو ی سایر محلی ها ها فهرست شهر
ی  •شوند. می روز به خودکار طور به شده  ی فعلی، زمان به ساعت برگرداندن برا بزنید.ضربه  Resetرو

ی  .3 ی، زمان به دادن پایان برا ی بند بزنید.ضربه توقف رو

ت  ب تنظیما ت نمایش هوا و آ ب اطالعا شما.جهانی ساعت در هوا و آ

ی  • ی ادامه برا س زمانبند ی ساعت، توقف از پ ی  •بزنید. ضربه  Resumeرو بازنشانی برا

ی صفر، به کرونومتر  بزنید.ضربه  Resetرو

هابرنامه 

ی ساعت، از  .1 بزنید.ضربه جهانی ساعت رو

76

زمانیمنطقه مبدل 

ی  .2 ب کردن غیرفعال یا فعال برا ی هوا و آ ی گزینه رو ت  <بیشتر ها ب نمایش  <تنظیما بزنیدضربه هوا و آ

ی سایر در محلی زمان ببینید تا کنید تنظیم خود جهانی ساعت لیست در شهر یک در را زمانی  ها چقدر شده فهرست شهر
هد  بود.خوا
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تایمر

ی  .3 ی تایمر ذخیره برا ی  •بزنید. ضربه  Addرو ی شده، ذخیره شده تعیین پیش از تایمر یک ویرایش برا ی گزینه رو ی ویرایش  <بیشتر ها ها شده تعیین پیش از تایمر

بزنید.ضربه 

ی ساعت، از  .1 بزنید.ضربه  Timerرو

ی گزینه  ی گزینه توانید می تایمر ها کنید.سفارشی را تایمر ها

ی  ی برنامه در شخصی محتوا شدهپشتیبانی ها

هده را افزار نرم فعلی نسخه ساعت: درباره  • کنید.بررسی را ها رسانی روز به و کرده مشا

ی  .2 ی و کنید استفاده کلید صفحه از تایمر تنظیم برا بزنید.ضربه ثانیه و دقیقه ساعت، رو

ی ساعت، از  .1 بزنید.ضربه  Timerرو

77

ی  .3 ی تایمر شروع برا بزنید.ضربه  Startرو

ی  .2 ی گزینه رو ت  <بیشتر ها بزنید.ضربه تنظیما

ی  • ی تایمر، موقت توقف برا ی بزنید. ضربه مکث رو ی ادامه، برا ی  •بزنید. ضربه  Resumeرو مجدد تنظیم و توقف برا

ی تایمر،  بزنید.ضربه لغو رو

ی یک صدا:  • ی پیش از تایمر صدا ب را شده بارگذار ی یا کنید انتخا کنید.اضافه را خود صدا

شدهتعیین پیش از تایمر 

ش:  • ی لرز ش کردن غیرفعال برا کنید.فعال را تایمر لرز

ی  ی ذخیره و نامگذار ها شدهتعیین پیش از تایمر

ت  ت عمومی تنظیما ی همه تنظیما ها هده را ساعت ابزار ی و مشا کنید.پیکربند

هابرنامه 

ی ساعت، از  .1 بزنید.ضربه شده تعیین پیش از تایمر افزودن  <تایمر رو

ی ساعت، از  ◌ ی رو ها ت  <بیشتر گزینه ش  •بزنید. ضربه تنظیما ی لرز ها برا ها: و هشدار ت اگر تایمر ی صدا حال ش یا صدا بی رو باشد، شده تنظیم لرز

ی همیشه تا کنید فعال  ش تایمر و هشدار زنگ برا باشد.داشته لرز

ش زمان  .2 ی را تایمر نام و معکوس شمار کنید.پیکربند

ت  • ی: سفارشی خدما ی ساز ب به کردن، سفارشی برا شویدوارد خود  Samsungحسا

ش تایمر  کنید.تنظیم ثانیه  59و دقیقه  59ساعت،  99تا را معکوس شمار
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ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا

مخاطبایجاد 

هابرنامه 

ب با توانید می کنید. مدیریت و ذخیره را خود مخاطبین  ی حسا ی همگام خود دستگاه به شده اضافه شخصی ها ها کنید. ساز ب حسا
ها سایر و تقویم ایمیل، از است ممکن  کنند.پشتیبانی نیز ویژگی

ها، از  ◌ ی برنامه بزنیدضربه  <مخاطبین رو

78

ها  حذف اضافه، را فیلد
ش و  هیدگستر د

س کردن اضافه  پروفایلعک

مخاطب
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کنیدویرایش را مخاطب یک 

بگذاریداشتراک به را مخاطب یک 

دلخواهموارد 
ی دلخواه موارد بهعنوان را مخاطبین وقتی  ی از راحتی به میکنید، عالمتگذار ها هستند.دسترسی قابل دیگر برنامه

ی مخاطبین، از  .1 بزنید.ضربه مخاطب یک رو

ی مخاطبین، از  .1 بزنید.ضربه مخاطب یک رو

ش یک  .4 ی اشتراک رو ب را گذار ت و کنید انتخا کنید.دنبال را دستورا

79

ی  .2 بزنید.ضربه  Editرو

ی  .2 ی عالمت دلخواه مورد عنوان به را مخاطب تا بزنید ضربه  Favorites to Addرو ی  •کنید. گذار حذف برا

ی دلخواه، موارد از مخاطب  بزنیدضربه رو عالقه.مورد 

ی  .3 ت، حذف یا تغییر افزودن، برا ی اطالعا ها از یک هر رو بزنید.ضربه فیلد

ی  .4 بزنید.ضربه ذخیره رو

ارسال پیام یا بگیرید تماس سرعت به مخاطبی با پیشفرض تلفن شماره از استفاده با میتوانید مخاطب یک با دادن پیام یا تماس 

کنید.

ش از استفاده با  ت و ها رو ی، اشتراک مختلف خدما بگذارید.اشتراک به دیگران با را مخاطب یک گذار

ی مخاطبین، از  .1 بزنید.ضربه مخاطب یک رو

ی مخاطبین، از  .1 بزنید.ضربه مخاطب یک رو

هابرنامه 

ی  .2 بزنید.ضربه پیام یا تماس رو

ی  .2 بزنید.ضربه  Shareرو

ی  .3 بزنید.ضربه  Textیا  Fileرو

ی توانید می مخاطب، یک ویرایش هنگام  ت و بزنید ضربه قسمت یک رو ی توانید می یا کنید، حذف یا تغییر را اطالعا ها ی فیلد لیست به را بیشتر
ت  کنید.اضافه مخاطب اطالعا



Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

هاگروه 

ی  .2 س و بزنید ضربه  group Createرو ی سپ ها رو ت تا بزنید ضربه فیلد کنید:وارد را گروه به مربوط اطالعا

ت، از  ◌ ی تنظیما ی رو ها ی  <پیشرفته ویژگی بزنیدضربه و بزنید ضربه مستقیم اشتراکگذار

ی نامی گروه: نام  • کنید.وارد جدید گروه برا

برداشتن.

ی  ی مخاطب، افزودن برا بزنیدضربه رو

ویژگی

هنگ  • هی: زنگ آ ها گرو ی را صدا کنید.سفارشی گروه برا

س و عضو، افزودن  <ویرایش  ی سپ بزنیدضربه خود مخاطبین رو

80

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

کردنفعال 

هم می  س کنم اضافه خوا ی اتمام، از پ بزنید.ضربه  Save > Doneرو

ی  .3 بزنید.ضربه ذخیره رو

ی  کنیدارسال پیام گروه یک برا

ی ها گروه از توانید می  هی برا کنید.استفاده خود مخاطبین سازماند

کنیدحذف یا اضافه را گروه مخاطبین 

ی  ی برا کنید.ارسال پیامک گروه یک اعضا

گروهیک ایجاد 

ی مخاطبین  کنید.حذف را مخاطبین یا کنید اضافه گروه یک به را بیشتر

ی مخاطبین، از  .1 ها  <کشو کردن باز رو س و بزنید ضربه گروه ی سپ بزنید.ضربه گروه یک رو

هابرنامه 

ی گروه  کنید.ایجاد را خود تماس ها

ی مخاطبین، از  ◌ ها  <کشو کردن باز رو س و بزنید ضربه گروه ی سپ بزنید.ضربه گروه یک رو

ی اشتراک  مستقیمگذار

ی مخاطبین، از  .1 ها  <کشو کردن باز رو بزنید.ضربه گروه

ی  • س را مخاطب یک مخاطب، یک حذف برا ب تا دارید نگه و کرده لم س و شود انتخا ی سپ بزنیدضربه رو

ی  .2 ی گزینه رو بزنید.ضربه پیام ارسال  <بیشتر ها

س بگذارید. اشتراک به خود مخاطبین با برنامه هر داخل از مستقیماً را محتوا  اشتراک پنجره در شما مکرر مخاطبین شدن، فعال از پ
ی  شوند.می داده نمایش گذار
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ی  .2 ی گزینه رو بزنید.ضربه حذف  <بیشتر ها

ی  .2 ی گزینه رو بزنید.ضربه ایمیل ارسال  <بیشتر ها

ی  • ی کنید، حذف را گروه فقط اینکه برا ی  •بزنید. ضربه  only Groupرو ی گروه، در مخاطبین و گروه حذف برا ضربه اعضا و گروه رو

بزنید.

ی  .3 ب برا ی مخاطبین انتخا ی یا بزنید ضربه آنها رو ی در همه تأیید کادر رو تابزنید ضربه صفحه باال

ی یک به را مخاطب چندین همچنین و کنید، صادر یا وارد را مخاطبین توانید می شما مخاطبین مدیریت  هید.پیوند مخاطب ورود د

ب را همه  س و کنید انتخا ی سپ بزنید.ضربه  Doneرو

ت فایل عنوان به را مخاطبین مخاطبین کردن وارد  ی کار خود دستگاه به  (VCF)مجاز

کنید.وارد 

ی فقط  • ی که گروه اعضا هستندخود سوابق در ایمیل آدرس دارا

ی مخاطبین، از  .1 بزنید.ضربه مخاطبین مدیریت  <کشو کردن باز رو

داده.نمایش 

ی  .2 بزنید.ضربه  contacts export or Importرو

ب یک  .4 ب ایمیل حسا ت و کنید انتخا کنید.دنبال را دستورا

ی  .3 ت و بزنید ضربه  Importرو کنید.دنبال را دستورا

هابرنامه 

هی گروه یک حذف  کنید.حذف اید کرده ایجاد که را گرو

81

ی به ایمیل ارسال گروه به ایمیل ارسال  گروه.یک اعضا

ی مخاطبین، از  .1 ها  <کشو کردن باز رو س و بزنید ضربه گروه ی سپ بزنید.ضربه گروه یک رو

ی مخاطبین، از  .1 ها  <کشو کردن باز رو س و بزنید ضربه گروه ی سپ بزنید.ضربه گروه یک رو
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ی مخاطبین، از  .1 بزنید.ضربه مخاطبین مدیریت  <کشو کردن باز رو

ی  .2 بزنید.ضربه  contacts export or Importرو

ی مخاطبین، از  .1 ب تا بزنید ضربه مخاطب رو شود.انتخا
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ی  .3 ت و بزنید ضربه  Exportرو کنید.دنبال را دستورا

ی  .2 ی گزینه رو بزنید.ضربه شده پیوند مخاطبین حذف افزودن/ <بیشتر ها

هیدپیوند را مخاطبین  د

ی  .3 شود.قطع اصلی مخاطب از آنها پیوند تا بزنید ضربه مخاطبین کنار  Unlinkرو

ت  ی دادن پیوند با را منبع چندین از تماس اطالعا کنید.ادغام مخاطب، یک به ها ورود

کنیدحذف را مخاطبین 

ی مخاطبین، از  .1 ب تا بزنید ضربه مخاطب رو شود.انتخا

کنید.حذف را مخاطب چند یا مخاطب یک 

ی  .2 ی گزینه رو بزنید.ضربه دیگر مخاطب به پیوند  <بیشتر ها

س را مخاطب یک مخاطبین، از  .1 ب را آن تا دارید نگه و کرده لم کنید.انتخا

هابرنامه 

ی  .3 ب برا ی مخاطبین، انتخا بزنید.ضربه آنها رو

ی توانید می همچنین  • ی را آنها تا بزنید ضربه دیگر مخاطبین رو ب حذف برا کنید.انتخا

ت  ت فایل عنوان به خود دستگاه از را مخاطبین مخاطبین صادرا ی کار کنید.صادر  (VCF)مجاز

ی  .4 بزنید.ضربه پیوند رو

ی  .2 کنید.تأیید شد خواسته شما از وقتی و بزنید ضربه  Deleteرو

ی  مخاطبین:پیوند لغو برا
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ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا

ی نکته  ت برا کنید .مراجعه /internet samsung-app/owners/support/us/samsung.comبه بیشتر اطالعا

ی  ،Appsاز  ◌ بزنیدضربه رو

ب مرورگر یک سامسونگ اینترنت  ی اعتماد قابل و سریع ساده، و است.شما دستگاه برا

هابرنامه 

83

ب به ورود مخفی، حالت با  ی ویژگی محتوا، مسدودکننده و بیومتریک و ب مرور ها ی ایمن و کنید.تجربه را تر

ت. اینترن

هانشانک 

هانشانک به دسترسی 

کنیدپیمایش 

بهکردن اضافه 
ی  بصفحه مجدد بارگیر و

هابرگه به دسترسی 

اینترنت

https://www.samsung.com/us/support/owners/app/samsung-internet
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هانشانک 

ی برگه  مرورگرها

ب صفحه یک ذخیره  ب صفحه یک ذخیره و ی و ت به بتوانید تا کند می ذخیره شما دستگاه در را آن محتوا دسترسی آن به آفالین صور

باشید.داشته 

جدید.برگه  <ها برگه 

هانشانک 

ت، از  ◌ ی اینترن ت و بزنید ضربه  Share > Toolsرو کنید.دنبال را دستورا

84

<ها برگه 

ت، از  ◌ ی اینترن ها رو ت  <به صفحه افزودن  <ابزار بزنید.ضربه شده ذخیره صفحا

برگهبستن 

ی توجه  هده برا ت مشا ب صفحا ی شده، ذخیره و ها رو ت  <ابزار بزنید.ضربه شده ذخیره صفحا

ت، از  ◌ ی اینترن ی  •رو یک بستن برا

ی برگه،  بزنیدضربه رو

هده  تاریخچهمشا

ی  هده برا ت از لیستی مشا ب صفحا شده:بازدید اخیراً و

ت ها، نشانک ها نشانک صفحه  کند.می ذخیره را شما مرور سابقه و شده ذخیره صفحا

ت، از  ◌ ی اینترن بزنید.ضربه  History > Toolsرو

هابرنامه 

ب صفحه یک سرعت به نشانک یک کردن باز  ی راه ها نشانک صفحه از را و کنید.انداز

ی نکته  ی خود، مرور سابقه کردن پاک برا ی گزینه رو بزنید.ضربه سابقه کردن پاک  <بیشتر ها

ت، از  .1 ی اینترن ی بزنید. ضربه  2رو ی یک رو بزنید.ضربه نشانک ورود

ی اشتراک  ت گذار ت صفحا ب صفحا به شما مخاطبین با توان می را و

گذاشت.اشتراک 

ی ها تب از  هده برا ب صفحه چندین همزمان مشا کنید.استفاده و
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ت  مخفیحال

ت  اینترنتتنظیما

ت، از  ◌ ی اینترن بزنیدضربه رو

س  ی شده دانلود فایل هر مخفی، برگه بستن از پ ماند.می باقی شما دستگاه رو

> Tabs  ت ش را مخفی حال کنید.خامو

ت، از  .1 ی اینترن ی بیشتر محافظت برا ها رو ویژگی
بزنید:ضربه 

هوشمندردیابی ضد  •

ت  هید.تغییر را اینترنت برنامه از استفاده با مرتبط تنظیما د

> Tabs  ت ی کنید. روشن را مخفی حال بزنیدضربه زیر موارد از یک هر رو

ت، از  ◌ ی اینترن بزنید.ضربه  Settings > Toolsرو

هید ها سایت از  • نکنندردیابی مرا که بخوا

85

ت  • مخفیقفل حال

هابرنامه 

ی  .2 ت در مرور شروع برا ی مخفی، حال بزنید.ضربه  Startرو

ی  ش برا ت کردن خامو مخفی:حال

ت در که صفحاتی  هده مخفی حال ی سابقه یا مرورگر تاریخچه در شوند می مشا هیچ و شوند نمی فهرست شما جستجو
ی  ی ها) کوکی (مانند رد ی برگه گذارند. نمی باقی شما دستگاه رو ی تیره سایه مخفی ها ی پنجره به نسبت تر برگه ها

دارند.معمولی 
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ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا

هابرنامه 

ها برنامه از استفاده با  ی پیام ی برا ها، اشتراکگذار س باشید.تماس در خود مخاطبین با سریع، سالم یک فقط یا ایموجی ارسال عک

ی  ی پیام جستجو کنید.استفاده جستجو ویژگی از پیام، یک سریع یافتن برا

ی ها، پیام از  .1 ت بزنید. ضربه  2رو ی کلما س و کنید وارد جستجو قسمت در را کلید ی سپ بزنید.ضربه کلید صفحه در جستجو رو کردن.جستجو 

86

ها، از  ◌ ی برنامه ها رو بزنید.ضربه جدید پیام نوشتن  <پیام

ی گزینه  کنیدباز را بیشتر ها

کنیداضافه را ها پیوست  کنیدضبط را صوتی پیام 

هاپیام 
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ت  پیامتنظیما

ی  ها یهشدار اضطرار

ت  کنیدحذف را مکالما

ی پیام ارسال  SOSها

ی  ها یهشدار اضطرار

ها، از  .1 ی پیام ی رو ها بزنید.ضربه حذف  <بیشتر گزینه

ی کلید  .3 هید فشار بار سه سرعت به را کنار شود.ارسال  SOSپیام یک تا د

ی  .2 ی مکالمه هر رو هید می که ا بزنید.ضربه کنید حذف خوا

ی شرایط در که هنگامی  کنید.ارسال شده تعیین مخاطبین به خود مکانی موقعیت با پیام یک هستید، اضطرار

ت  ی پیام تنظیما ی چندرسانه و متنی ها ی را ا کنید.پیکربند

ی  .3 کنید.تأیید شد خواسته شما از که زمانی و بزنید ضربه  Deleteرو

ت، از  .1 ی تنظیما ی ویژگی رو ی پیام ارسال  <پیشرفته ها س و بزنید ضربه  SOSها ی سپ بزنیدضربه رو

ها، از  ◌ ی پیام ی رو ها ت  <بیشتر گزینه بزنید.ضربه تنظیما

ی  ویژگیاین کردن فعال برا

87

ی  ها ی هشدار ت از را شما اضطرار ی موقعیت و الوقوع قریب تهدیدا ی هشدار پیام دریافت کند. می مطلع دیگر ها اضطرار
ی هزینه  ندارد.ا

ی  .2 ب یا جدید مخاطبین ایجاد با گیرندگان افزودن و به پیام ارسال رو بزنیدضربه انتخا

ت، از  .1 ی تنظیما بزنیدضربه رو

مخاطبیناز 

هابرنامه 

ت  ت  <اتصاال بیشتر.اتصال تنظیما

ی  • ی کردن اضافه برا ی عقب، و جلو دوربین از تصویر بزنید.ضربه تصاویر پیوست رو

ی  .2 ها، کردن سفارشی برا ی اعالن بزنیدضربه  Settings > Alerts Emergency Wirelessرو

ی  • ی گنجاندن برا ی ثانیه پنج شده ضبط صدا ی خود،  SOSپیام در ا بزنید.ضربه صدا ضبط ضمیمه رو

ت حذف با  کنید.حذف را خود تبدیل سابقه توانید می مکالما
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ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا

هابرنامه 

هده  ی فایل مدیریت و مشا ی کلیپ و موسیقی ها، فیلم تصاویر، جمله از خود، دستگاه در شده ذخیره ها صوتی.ها
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ها، از  ◌ ی برنامه ی  Samsung <پوشه رو ها بزنید.ضربه من فایل

کردنجستجو 

ی مکان  یذخیره ها ساز

ی پوشه  منها
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ی گروه  فایلها

•

ی فایل  : • هده را اخیر ها ی فایل ها: دسته  •کنید. مشا هده فایل نوع اساس بر را خود ها ی: ذخیره  •کنید. مشا ی فایل ساز ذخیره ها

ت دستگاه، در شده  ی  SDکار ب و اختیار ی حسا ی ها هده را خود ابر کنید.مشا

ی فهرست کردن پاک  – ها هایی فهرست اخیر: فایل گزینه این کنید. حذف را کردهاید پیدا دسترسی آنها به اخیراً که فایل
س فقط  است.دسترس در  Files Myطریق از فایل شدن باز از پ

ی  – ها ی درایو س به بسته ابر ت شوید می وارد آن به که هایی سروی است.متفاو

ی تحلیل و تجزیه  – ی: ذخیره فضا ی چه ببینید ساز ی چیز ی ذخیره فضا کند.می اشغال را شما ساز

ی تحلیل و تجزیه  • ی: ذخیره فضا ی چه ببینید ساز ی در چیز ی ذخیره فضا کند.می اشغال شما ساز

ی زباله: سطل  – ب کنید می حذف که هایی فایل دائم حذف یا بازیابی برا کنید.انتخا

ی گزینه  ی گزینه از  Files Myها ی  Files Myها موارد و فایل تاریخچه کردن پاک ویرایش، جستجو، برا

کنید.استفاده دیگر 

ت:  – ت تنظیما هده را برنامه تنظیما کنید.مشا

ی گزینه  Files، Myاز  ◌ است:موجود زیر ها

89

کنید.جستجو را پوشه یا فایل یک جستجو: 

هابرنامه 

ی گزینه  • بیشتر:ها

Cloud: Verizon –  س به شوید.متصل  Cloud™ Verizonسروی

ی فایل  ی گروه در دستگاه در شده ذخیره ها هی زیر ها شوند:می سازماند
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ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا

ی تماس  کنیدبرقرار تصویر

هابرنامه 

ی از بیش  Phoneبرنامه  هد. می انجام تلفنی تماس برقرار ی ویژگی د ش را پیشرفته تماس ها ی کنید. کاو برا
ت  کنید.مراجعه خود مخابراتی شرکت به بیشتر اطالعا

ی اصلی، صفحه یک از  ◌ بزنید.ضربه تلفن رو

90

بگیرتماس 

صوتیپست به دسترسی 

تلفن
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گیردمی تماس 

هد می امکان شما به تلفن برنامه  هید.پاسخ آن به و کرده برقرار تماس دیگر موارد و مخاطبین اخیر، برگه اصلی، صفحه از د د

بگیرتماس 

بگیریدتماس  Recentsاز 

مخاطب.

هیدپاسخ را تماس یک  د

ی خود تلفن از  ی برا کنید.استفاده اصلی صفحه از ها تماس به دادن پاسخ و تماس برقرار

ی تماس تمام  ی، ها ش در رفته دست از و خروجی ورود شود.می ثبت ها تماس گزار

کنید، می استفاده برنامه یک از اگر شود. می داده نمایش گیرنده تماس نام یا تلفن شماره و زند می زنگ تلفن شود، می دریافت تماسی که هنگامی 
پ صفحه یک  پ پا ی آ ی تماس برا شود.می داده نمایش ورود

ی و کنید وارد کلید صفحه در را عدد یک تلفن، از  ◌ بزنید.ضربه تماس رو

ی تلفن، از  .1 ی تماس از لیستی تا بزنید ضربه  Recentsرو شود.داده نمایش اخیر ها

ی، تماس صفحه در  ◌ هید.پاسخ تماس به تا بکشید راست سمت به را پاسخ ورود د

ی شود، نمی داده نمایش کلید صفحه اگر  بزنید.ضربه کلید صفحه رو

ی  .2 س و بزنید ضربه مخاطب یک رو ی سپ بزنیدضربه رو

ی، تماس بازشو صفحه در نکته  ی ورود هید.پاسخ تماس به تا بزنید ضربه پاسخ رو د

ی انگشت کشیدن  کنیدفعال را تماس برا

زدن.زنگ 

91

ی  ی برا بکشید.راست سمت به را شماره یا مخاطب یک تماس، برقرار

بگیریدتماس مخاطبین از 

هابرنامه 

ت، از  .1 ی تنظیما ی رو ها ت  <پیشرفته ویژگی ی را خود انگشت  <ژستها و حرکا بزنید.ضربه پیام ارسال یا تماس برا

بگیرید.تماس مخاطب با مخاطبین برنامه از 

بزنیدضربه  .2

ی را خود انگشت مخاطبین، از  ◌ بگیریدتماس آن با تا بکشید راست سمت به مخاطب یک رو

ی  ویژگیاین کردن فعال برا
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پیام

ی، تماس صفحه در  ◌ بکشید.خود صوتی پست به را آن ارسال ورود

تماسبه دادن پایان 

92

ی صفحه در نکته  ی، بازشو ی ورود بزنید.ضربه خود صوتی پست رو

ی که هنگامی  ◌ ی هستید، آماده خود تماس به دادن پایان برا بزنید.ضربه  Endرو

کنیدرد پیام با 

ت  تماسحین در اقداما

ب توانید می  ی تماس که کنید انتخا شود.رد متنی پیام پاسخ با ورود

ی میتوانید  هید تغییر بلندگو یا هدست به کنید، تنظیم را تماس صدا هید.انجام را کار چند مکالمه حین در حتی و د د

ی  وکنید رد چپ سمت به تماس رد برا

ی  ◌ هش یا افزایش برا ی صدا، کا ها هید.فشار را ولوم کلید د

ی ارسال و تماس رد از  کنیدخوددار

برویدبلندگو یا هدست به 

هابرنامه 

ی، تماس صفحه در  ◌ ب را پیام یک و بکشید باال سمت به را پیام ارسال ورود کنید.انتخا

ش تماس به  ®Bluetoothهدست طریق از یا بلندگو از استفاده با  هید گو نمیشود).(شامل د

تماسرد 

ی، تماس بازشو صفحه در نکته  ی ورود ب را  aو بزنید ضربه پیام ارسال رو کنیدانتخا

ی  ◌ ی بلندگو از استفاده با گیرنده تماس شنیدن برا ی یا بزنید ضربه  Speakerرو ث هدست از استفاده با گیرنده تماس شنیدن برا بلوتو ی  ث رو بزنید.ضربه بلوتو

ب توانید می  ی تماس که کنید انتخا پ صفحه یک کنید، می استفاده برنامه یک از اگر کنید. رد را ورود پ پا ی آ تماس برا
ی  شود.می داده نمایش ورود
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هامکان 

شوند.می داده پاسخ 

ی  تماس:صفحه به بازگشت برا

ی و شود داده نمایش اعالن پانل تا بکشید پایین به را وضعیت نوار  ◌ بزنید.ضربه تماس رو

ی  ت دریافت برا ها، و تماس اطالعا ی و کار و کسب مسیر ها ش را نزدیک مکان کنید.کاو

ی  کار:چند انجام حین در تماس به دادن پایان برا

ی  ،Phoneاز  .1 بزنید.ضربه  Placesرو

س و شود داده نمایش اعالن پانل تا بکشید پایین به را وضعیت نوار  ◌ ی سپ بزنیدضربه رو

ی  .2 ی برا ی نزدیک، جستجو بزنید.ضربه دسته یک رو

تماسپایان 

ی  .3 هده برا ت مشا ها، و تماس اطالعا ی مسیر بزنید.ضربه مکان یک رو

ت  پ تنظیما پ پا ی برنامه از استفاده حین در ها تماس که هنگامی تماس آ ت به توانند می شوند، می دریافت دیگر ها نمایش بازشو پنجره صور

شوند.داده 

ی توجه  ت ویژگی، این از استفاده برا باشد.فعال باید مکان خدما

هابرنامه 

ی تلفن، از  ◌ ی گزینه رو ت  <بیشتر ها بزنید.ضربه ها برنامه از استفاده هنگام تماس نمایش  <تنظیما
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یوظیفه چند  ا

ی گزینه  ی تماس یک صفحه: تمام  •هستند: دسترس در زیر ها هید. نمایش صفحه تمام تلفن برنامه در را ورود ی تماس یک  : •د عنوان به را ورود

ی در بازشو پنجره یک  هید. نمایش صفحه باال ی تماس یک  : •د هید. نمایش کوچکتر بازشو پنجره یک عنوان به را ورود  up: pop-in calls Keepد

ت در بازشو از بعد ها تماس تا کنید فعال را گزینه این  • بمانندباقی بازشو حال

ی اگر  ی برنامه از استفاده برا شود.می داده نشان وضعیت نوار در شما فعال تماس شوید، خارج تماس صفحه از دیگر
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کنیدمدیریت را ها تماس 

ی و کنید لیست  بزنید.ضربه مخاطبین به افزودن رو

ش  تماسگزار

ی  .3 بزنید.ضربه موجود مخاطب رسانی روز به یا جدید مخاطب ایجاد رو

ی تلفن، از  .1 بزنید.ضربه  Recentsرو

ی  .2 ی گیرنده تماس رو هید می که ا بزنید.ضربه کنید اضافه کردن مسدود لیست به خوا

ش در اید داده دست از یا اید، کرده دریافت اید، گرفته که هایی تماس شماره  شوند.می ذخیره ها تماس گزار

تماسسوابق حذف 

ی  .3 کنید.تأیید شد خواسته شما از وقتی و بزنید ضربه  Block > Detailsرو

ی  ی حذف برا ی ورود ش ها تماس:گزار

ی تلفن، از  ◌ ی تماس از لیستی بزنید. ضربه  Recentsرو باشدداخل گیرنده تماس اگر شود. می داده نمایش اخیر ها

ت در را خود مسدود لیست توانید می همچنین شما نکته  هید. تغییر تنظیما ی تلفن، از د بزنیدضربه رو

شود.می داده نمایش گیرنده تماس نام شما، مخاطبین لیست 

ی تلفن، از  .1 بزنید.ضربه  Recentsرو

ی گزینه  ت  <بیشتر ها ها.شماره کردن مسدود  <تنظیما

کنیدذخیره اخیر تماس از را مخاطبی 

هید می که را تماسی  .2 ش از خوا س کنید، حذف تماس گزار دارید.نگه و کرده لم

94

ت از  ی اخیر تماس اطالعا کنید.استفاده خود مخاطبین لیست رسانی روز به یا مخاطب ایجاد برا

ی  .3 بزنید.ضربه  Deleteرو

هابرنامه 

ی تلفن، از  .1 بزنید.ضربه  Recentsرو

کنیدمسدود را شماره یک 

ی  .2 ی که تماسی رو هید که است اطالعاتی حاو بزنیدضربه کنید ذخیره خود مخاطبین در میخوا

ی کردن، مسدود لیست به گیرنده تماس افزودن با  ی تماسها ها و میشوند ارسال شما صوتی پست به مستقیماً شماره این از بعد دریافت پیام
نمیشوند.

ی تماس  ش یک در شما ها ی شماره توانید می شود. می ثبت تماس گزار استفاده صوتی پست از و کنید مسدود را ها شماره کنید، تنظیم سریع گیر
کنید.
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ی شماره شماره تلفن، از  ◌ س را سریع گیر دارید.نگه و کرده لم

ی شماره صفحه  ی شماره شماره گیر هد.می نمایش را شده رزرو سریع گیر د

ی شماره شماره اگر  • کنید.وارد را ارقام اولین است، رقم یک از بیش سریع گیر

س را تلفن، از  .1 داریدنگه و کنید لم کلید. 1

ی  .2 ی  •بزنید. ضربه نیافته اختصاص شماره یک رو ب برا ی شماره شماره انتخا ت سریع گیر ی، شماره از متفاو ی بعد رو

بزنیدضربه منو 

س و  دارید.نگه را رقم آخرین سپ

ی پیام  .2 کنید.دنبال را صوتی پست مرکز صوتی ها

توالی.

ی شماره شماره حذف  ی شماره شماره توانید می سریع گیر کنید.حذف را شده داده اختصاص سریع گیر
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ی  1شماره  • است.محفوظ صوتی پست برا

ی تلفن، از  .1 ی گزینه رو ی شماره  <بیشتر ها ی شماره ها بزنید.ضربه سریع گیر

ی یا کنید، تایپ را شماره یا نام یک  .3 هیداختصاص آن به را مخاطب یک تا بزنید ضربه مخاطبین از افزودن رو د

ی  .2 هید می که مخاطبی توسط  Deleteرو ی شماره از خوا بزنید.ضربه کنید حذف سریع گیر

شماره.

صوتیپست 

هابرنامه 

ب مخاطب  • ی شماره شماره کادر در شده انتخا شود.می داده نمایش سریع گیر

کنید.استفاده خود گوشی صوتی پست ویژگی از 

ی شماره  ی توانید می سریع گیر ی شماره برا هید.اختصاص میانبر شماره یک مخاطب، فرض پیش شماره سریع گیر د

ی  ی شماره با تماس برقرار ی شماره از استفاده با توانید می سریع گیر گیر

کنید.برقرار تماس سریع 

ی  ت کسب برا کنید.مراجعه صوتی پست تنظیم به صوتی، پست تنظیم مورد در اطالعا

ی تلفن، از  .1 ی گزینه  <کلید صفحه رو ی شماره  <بیشتر ها ی شماره ها سرعتبزنید. ضربه سریع گیر
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ت  تلفنتنظیما

ت  یتماس خدما اختیار
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ی تلفن شماره تلفن، از  .1 ی در  911)اضطرار کنید.وارد را شمالی) آمریکا

ت طرح با اگر  ت باشد، دسترس در شما خدما شود.می پشتیبانی زیر تماس خدما

ی و  بزنید.ضربه تماس رو

کنیدبرقرار طرفه چند تماس 

داریددسترسی تماسها بیشتر به شما تماس، نوع این طول در کنید. تکمیل را خود تماس  .2

ت طرح اگر  ی حین در میتوانید میکند، پشتیبانی ویژگی این از شما خدما ی تماس تماس، برقرار کنیدبرقرار دیگر

ت. امکانا

رفتن.پیش 

ی تلفن شماره نکته  ت در حتی میتوان را اضطرار ی تلفن، بودن قفل صور هد اجازه کسی هر به و کرد شمارهگیر تلفن از مید
ی شما  ی مواقع در کمک برا تماس ویژگی فقط کنید، پیدا دسترسی آن به شده قفل صفحه از وقتی کند. استفاده اضطرار

ی  ی اضطرار ماند.می باقی ایمن گوشی بقیه است. دسترسی قابل گیرنده تماس برا

ی فعال، تماس از  .1 ی شماره را دوم تماس تا بزنید ضربه تماس افزودن رو کنید.گیر

ی و گرفته را جدید شماره  .2 شد:داده پاسخ تماس وقتی بزنید. ضربه  Callرو

هابرنامه 

ت این  هد می امکان شما به تنظیما ت د هید.تغییر را تلفن برنامه با مرتبط تنظیما د

ی  ی تماس، دو بین جابجایی برا بزنید.ضربه انتظار در شماره رو

ی تماس  یها اضطرار

ی تلفن، از  ◌ ی گزینه رو ت  <بیشتر ها بزنید.ضربه تنظیما

ی  • س).(چند بشنوید همزمان را گیرنده تماس دو هر تا بزنید ضربه  Mergeرو کنفران

ت وضعیت به توجه بدون توانید می  ی تلفن شماره تلفن، خدما ی شماره را خود منطقه اضطرار شما تلفن اگر کنید. گیر
ی تماس یک توانید می فقط نیست، فعال  کنید.برقرار اضطرار
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ت به دیگر شخص با مکالمه، حین در  ی صور کنید.تایپ لحظها

ی  ◌ س و کنید وارد شماره یک بزنید، ضربه تلفن رو ی سپ بزنید.ضربه ویدیویی تماس رو

از است، متصل  (TTY)رایت تایپ تله دستگاه به یا کند می پشتیبانی نیز  RTTاز او تلفن که گیرید می تماس شخصی با که زمان هر توانید می 
RTT  نماد کنید. استفادهRTT  ی تماس تمام در ی  RTTها هر ورود شود.می ظا

ی تماس از ها دستگاه همه توجه  ی تماس که دارد را گزینه این گیرنده کنند. نمی پشتیبانی تصویر صوتی تماس به یا بپذیرد را تصویر
هد.پاسخ معمولی  د

ی تلفن، از  .1 ی گزینه رو ت  <بیشتر ها بزنید.ضربه تنظیما

-FiWiتماس 

ی  .2 ی گزینه برا ی زیر ها بزنید:ضربه واقعی متن رو

می پشتیبانی ویژگی این از شما همراه تلفن شبکه اگر کنید. برقرار تماس -Fi Wiطریق از هستید متصل -Fi Wiشبکه به که هنگامی 
ی کند،  ت برا بگیرید.تماس خود مخابراتی شرکت با بیشتر جزئیا

هده: قابل همیشه  • ی را  RTTتماس دکمه مشا هید.نشان تماس حین در و کلید صفحه رو د

ی تلفن، از  .1 ی گزینه رو ت  <بیشتر ها بزنید.ضربه -Fi Wiطریق از تماس  <تنظیما

ی توجه  باشید.متصل -Fi Wiیا  LTE 4Gشبکه یک به باید  ،RTTاز استفاده برا

ی  ویژگیاین کردن فعال برا

97

هابرنامه 

ی  .2 ی بزنید. ضربه  3رو ی و تنظیم برا ت -Fi، Wiتماس پیکربند کنید.دنبال را دستورا

ی تماس  یها تصویر

(RTT)واقعی زمان متن 

ی  ی برا ی:تماس برقرار تصویر
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HealthSamsung 

ششروع از قبل  ورز

ها یا فک گردن، سینه، قفسه در ناراحتی یا درد  • بدنی.فعالیت حین در بازو

ها، از  ◌ ی برنامه بزنید.ضربه  Health Samsung > Samsungپوشه رو

ی.دادن دست از یا سرگیجه  • هوشیار

ت توجه  یشده اطالعا ی مرتبط نرمافزار یا  Health Samsungدستگاه، این از جمعآور ی تشخیص در استفاده برا سایر یا بیمار
هش، درمان، در یا شرایط،  ی یا درمان کا ی از پیشگیر است.نشده گرفته نظر در بیمار

س تنگی  • ت در یا خفیف فعالیت با نف رفتنیا کشیدن دراز هنگام یا استراحت، حال
بستر؛

ت دقت  ی داده و اطالعا ی نرم و دستگاه این توسط شده ارائه ها ها شرایط مانند عواملی تأثیر تحت است ممکن آن، به مربوط افزار
ت دستگاه، پوشیدن استفاده/هنگام در شده انجام خاص فعالیت محیطی،  ی دستگاه، تنظیما ت کاربر/پیکربند توسط شده ارائه اطالعا

ت سایر و کاربر  نهاییکاربر تعامال

شب.در خصوص به پا، مچ تورم  •

هی  Health Samsungبرنامه اگرچه  ی عالی همرا با ورزشی رژیم هر شروع از قبل است بهتر همیشه اما شماست، ورزشی برنامه برا
ت خود پزشک  ی پیاده مانند متوسط، بدنی فعالیت که حالی در کنید. مشور ی سریع، رو بهداشت متخصصان است، خطر بی افراد اکثر برا

دارید:را زیر شرایط از یک هر اگر خصوص به کنید، صحبت خود پزشک با ورزشی برنامه یک شروع از قبل که کنند می پیشنهاد 
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ی  • ی یا آسم قلبی. بیمار ی؛ بیمار ی یا دیابت، ریو وکلیه؛ یا کبد بیمار

هابرنامه 

آرتروز.

ت خود پزشک با خود ورزشی برنامه شروع از قبل  ی از حاکی که دارید عالئمی آیا که کنید مشور ی قلبی، بیمار ی سایر یا ریو ی بیمار ها
ی  مانند:است، جد

ی  Health™ Samsung  از  ی، برا ی برنامهریز ی پیگیر ها مانند میکنند، کمک تندرستی به که روزمره زندگی مختلف جنبه
ب و غذایی، رژیم بدنی، فعالیت  ی کنید. استفاده خوا ت برا /health samsung-app/owners/supportبه بیشتر، اطالعا

us/samsung.com/ کنید.مراجعه
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رود.می بین از استراحت هنگام که تپه از رفتن باال یا باال طبقه در رفتن راه هنگام عضالنی درد  •

ت خود پزشک یا پزشک با روتین، ورزشی برنامه یک انجام از قبل شود می توصیه  سالمتی وضعیت از اگر کنید. مشور
پزشک با جدید ورزشی برنامه یک شروع از قبل باید هستید، باردار یا دارید سالمتی مشکل چندین نیستید، مطمئن خود 
کنید.صحبت خود 

واضح.یا سریع قلب ضربان یا قلب سوفل  •
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هابرنامه 
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ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا

ها، از  ◌ ی برنامه بزنیدضربه  Notes Samsung <رو

هابرنامه 

ی  Notes Samsungاز  ی یادداشت ایجاد برا ی ها ت از استفاده با کنید. استفاده موسیقی و صدا ضبط پاورقی، با همراه تصاویر متن، حاو خدما
ی شبکه  ی یادداشت توانید می اجتماعی ها بگذارید.اشتراک به راحتی به را خود ها

ی  ت کسب برا کنید .مراجعه /notes samsung-app/owners/support/us/samsung.comبه بیشتر اطالعا

کنیدایجاد یادداشت 
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ابزاربه دسترسی 

ی گزینه  کنیدتنظیم را متن ها

ی دسته یک  هیداختصاص بند د

کنیداضافه پیوست یک 

ی یادداشت  سامسونگها

https://www.samsung.com/us/support/owners/app/samsung-notes
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کنیدویرایش را ها یادداشت 

ی  هایادداشت منو

کنید.ویرایش کنید می ایجاد که را هایی یادداشت 

ی  Notes، Samsungاز  .1 هده را آن تا بزنید ضربه یادداشتی رو کنید.مشا

هده را ها یادداشت همه  : • کنید.مشا

ی  .2 ت و بزنید ضربه  Editرو ی شد، تمام کارتان وقتی کنید. ایجاد را تغییرا بزنید.ضربه ذخیره رو

•

ی گزینه  مرتب ویرایش، را ها یادداشت توانید می ها یادداشت ها

ی  کنید.مدیریت یا ساز

ب  • ی یادداشت به سریع دسترسی شود: می استفاده اغل ت  : •رایج. ها ی بوک نو ی اشتراک ها طریق از را خود مخاطبین با شده گذار

ب  هده خود  Samsungحسا کنید.مشا

ی  Notes، Samsungاز  ◌ ی رو ها ی بیشتر گزینه ی برا ها بزنید:ضربه زیر گزینه

ی یادداشت زباله: سطل  • هده روز  15تا را شده حذف ها هده دسته اساس بر را ها یادداشت ها: دسته  •کنید. مشا مدیریت  •کنید. مشا

هی و حذف اضافه، را ها دسته ها: دسته  کنید.سازماند

ی را ها یادداشت  : • ی، اشتراک برا  •کنید. ویرایش جابجایی یا کردن، قفل حذف، گذار

ی: مرتب  هی نحوه ساز هید. تغییر را ها یادداشت سازماند هده:  •د شبکه، بین مشا

شوید.جابجا ساده فهرست یا فهرست، 
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هابرنامه 

ی یادداشت توانید می  ی دسته اساس بر را خود ها هده بند کنید.مشا

ی  Notes، Samsungاز  ◌ ی  drawer Navigationرو ی برا ها بزنید:ضربه زیر گزینه

ت:  ت تنظیما هده را  Notes Samsungبرنامه تنظیما کنید.مشا
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PaySamsung 

ی  کنید.مراجعه /pay samsung-app/owners/support/us/samsung.comبه پشتیبانی، برا

کنیداستفاده  Pay Samsungاز 

سادهپرداخت 

شود.می ارسال شما شده ثبت ایمیل به رسید شد، کامل شما پرداخت که هنگامی  •

ها، از  ◌ ی برنامه ی و بزنید ضربه  Pay Samsungرو ت و بزنید ضربه شروع رو کنید.دنبال را دستورا

ی  Pay Simplyاز  کنید.استفاده روشن همیشه نمایشگر یا اصلی صفحه قفل، صفحه از  Pay Samsungبه دسترسی برا

هابرنامه 

ی خود دستگاه داشتن نگه و برنامه کردن باز با  کنید.استفاده  Pay Samsungاز فروشگاه، کارتخوان رو

ی را خود گوشی  .2 ت رو دارید.نگه فروشگاه خوان کار

بزنیدضربه  .2

ی  ،Appsاز  .1 ی را کارتی بزنید، ضربه  Pay Samsungرو ب پرداخت برا پین کردن وارد با یا خود انگشت اسکن با و کنید انتخا
Pay، Samsung  کنید.مجاز را پرداخت
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ی  صفحه.هر در ساده پرداخت کردن فعال برا

Pay™ Samsung  هد می امکان شما به ت بتوانید که جایی هر در تقریباً کنید. پرداخت خود دستگاه با د ی کار را خود اعتبار
ب یک شود. می پذیرفته بزنید ضربه یا بکشید  ی حسا است.نیاز مورد سامسونگ کاربر

ی است. فعال شما دستگاه در  NFCویژگی که شوید مطمئن توجه  ت برا ببینید.را پرداخت و  NFCبیشتر، اطالعا

ی توجه  ت بیشتر، امنیت برا ت اطالعا ی کار ی و اعتبار س یک در شما نقد ی سروی  Payبرنامه از اگر شود. نمی ذخیره ابر
Samsung  ی همه و شوید برنامه وارد باید میکنید، استفاده دستگاه چندین در ها ت کنید. تأیید دستگاه هر در را پرداخت کار

ت صادرکنندگان از برخی  کنند.محدود را ها دستگاه تعداد است ممکن کار

ی  ،Appsاز  .1 ی  Pay، Samsungرو بزنید.ضربه  Cards Favorite Use > Settings > Menuرو

https://www.samsung.com/us/support/owners/app/samsung-pay
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ت  کنیدایمن را خود اطالعا

ت از  کنیداستفاده  Pay Samsungبا هدیه کار

ی، صفحه هر از  .1 بکشید.باال به صفحه پایین از را خود انگشت ا

ت  • شود.می داده نمایش  Pay Simpleو شما پرداخت کار

ی  هده برا ی بانک لیست مشا ت تاجران و شده پشتیبانی ها -bank cards/compatible#به هدیه کار
pay/samsung-us/samsung.com/ کنید.مراجعه

ت  .2 شود.بسته  Pay Simpleتا بکشید پایین به را کار

هابرنامه 

Pay Samsung  ی جدیدترین با ی و است شده طراحی امنیتی فناور ی دستگاه جدیدترین رو کند. می کار  Galaxy Samsungها
شما دستگاه بنابراین میکند، استفاده منحصربهفرد رمز یک از بار هر تراکنش هر و میشوند مجاز شما پین یا انگشت اثر با پرداختها 

دارد.را پرداخت امکان شما رضایت با فقط 

103

ی   Pay:Simpleاز استفاده برا

ت  ی کار ی گسترده طیف از را هدیه ها ی، خود عالقه مورد فروشان خرده از ا کنید.بازخرید و ارسال خریدار

https://www.samsung.com/us/samsung-pay/compatible-cards/#bank
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ی برنامه  گوگلها

گوگل

دوتایی

کروم

جیمیل

راندن

104

س  |ها نقشه  | Pay Google |گوگل  |جیمیل  |دوتایی  |درایو  |کروم  |تلویزیون و فیلم پخش  |ها عک

ی تماس  کنید.برقرار یک به یک تصویر

ب  |استور پلی   | MusicYTیوتیو

ی  ت کسب برا کنید .مراجعه /duo support.google.comبه بیشتر اطالعا

ت  ی و کنید مرور  ™Chromeبا را اینترن ها ی و نشانکها باز، برگه ها بیاورید.خود همراه تلفن دستگاه به رایانه از را آدرس نوار داده

س با  ب بر مبتنی ایمیل سروی کنید.دریافت و ارسال ایمیل  Googleو

ی  ت کسب برا کنید .مراجعه /mail support.google.comبه بیشتر اطالعا

ی  ت کسب برا کنید .مراجعه /chrome support.google.comبه بیشتر اطالعا

هابرنامه 

ی  هایی با را آنالین محتوا ی که بیابید ابزار ها ی گیرند. می یاد را شما عالقه مورد چیز ی دریافت برا شخصیشدهتان فید سفارشیشده، محتوا

کنید.روشن را 

ی فایل  ب در شده ذخیره ها ی حسا هده کنید، باز را خود  Drive™ Googleابر هید نام تغییر کنید، مشا بگذارید .اشتراک به و د

ی  ت کسب برا کنید .مراجعه /drive support.google.comبه بیشتر اطالعا

ی  ت کسب برا کنید .مراجعه /websearch support.google.comبه بیشتر اطالعا

ی این از  ها ت  Googleبرنامه ببرید.لذ

http://support.google.com/duo
http://support.google.com/mail
http://support.google.com/chrome
http://support.google.com/drive
https://support.google.com/websearch
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StorePlay 

هانقشه 

PayGoogle 

تلویزیونو فیلم پخش 

س  هاعک

ی  ت کسب برا کنید .مراجعه /photos support.google.comبه بیشتر اطالعا

هابرنامه 

ها  ت سایر و مسیر ی کنید. دریافت را مکان بر مبتنی اطالعا ت باید  Maps Googleاز استفاده برا ی کنید. فعال را مکانی موقعیت خدما برا

ت  ببینید.را مکان بیشتر، اطالعا

ها،  ها برنامه ی و فیلم ها، موسیقی، تلویزیونی، نمایشها ب ت کتا ی و مجال ها ی کنید.پیدا  Play Googleفروشگاه در را جدید باز

ی  ت کسب برا کنید .مراجعه /maps support.google.comبه بیشتر اطالعا

ی  ت کسب برا کنید .مراجعه /play support.google.comبه بیشتر اطالعا

ی در خود  Androidتلفن با  ها ی در و شرکتکننده فروشگاه ها کنید.پرداخت  Pay™  Googleبا همراه تلفن برنامه

ها  ی و فیلم ی تلویزیونی نمایشها ی توانید می همچنین کنید. تماشا را  Play Googleاز شده خریدار ها هده را خود دستگاه در شده ذخیره ویدیو کنید.مشا
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ی  ت کسب برا کنید .مراجعه /pay support.google.comبه بیشتر اطالعا

ی  ت کسب برا کنید .مراجعه /movies store/play.google.comبه بیشتر اطالعا

ها  Photos™، Googleبا  س ی و عک ها ب در خودکار بهطور را خود ویدیو بگیرید .پشتیبان و ذخیره خود  Googleحسا

http://support.google.com/photos
http://support.google.com/maps
http://support.google.com/play
http://support.google.com/pay
http://play.google.com/store/movies
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ب یوتیو

MusicYT 

ی  ها کنید.آپلود و تماشا خود دستگاه از مستقیماً را  ™YouTubeویدیو

هابرنامه 

ی  ت کسب برا کنید .مراجعه /youtube support.google.comبه بیشتر اطالعا

ی  ها پخش، لیستها کنید.مرور و جریانی پخش  Music YouTubeاز را هنرمندان و آلبوم
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http://support.google.com/youtube
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ی برنامه  حاملها

یصوتی پست  تصویر

دیجیتالامنیت 

ابر

تماسفیلتر 

منورایزون 

هابرنامه 

ی  ی مورد در و کنید شناسایی را ناشناس پیامرسان و تماسگیرندگان کنید، مسدود و شناسایی را هرزنامه تماسها ها هشدار شده شناسایی شماره
س یک تماس فیلتر کنید. دریافت  است.اشتراک سروی

ت برابر در را خود دستگاه  ها، و ها ویروس جمله از دیجیتالی، تهدیدا ب بدافزار ی سایت و ی و خطرناک ها ت به که افراد شما دستگاه اطالعا
ت در کنند، می پیدا دسترسی  کنید.محافظت آن شدن گم یا شدن گم صور
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ها از برخی  ی دارند. نیاز پولی اشتراک یا داده طرح به برنامه ت برا بگیرید.تماس خود مخابراتی شرکت با بیشتر اطالعا

ت  هده را جزئیا ب و کرده مشا ی هزینه هیچ  Verizon Myبه دسترسی هنگام کنید . مدیریت را خود  Wireless™ Verizonحسا ی ا زمان برا
شود.نمی اعمال دقیقه یا پخش 

ی داده از  ی  Cloud Verizonاز توانید می همچنین باشید. داشته دسترسی آن به و کنید تهیه پشتیبان نسخه خود ها ی دستگاه بین محتوا انتقال برا دیگر ها
کنید.استفاده 

ی صوتی پست  |من ورایزون  |دیجیتال امنیت  |ابر  |تماس فیلتر  +پیام  |تصویر

ی پیام بازیابی  ی تماس از مانده باقی ها پاسخ.بی ها
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کنیداضافه را پیوست 

ت توانید می  Messages Verizonبرنامه از استفاده با  ی دستگاه همه در را خود متنی مکالما کنید.همگام سازگار ها

هابرنامه 
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ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا

+پیام 
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پیامارسال و ایجاد 

هیدپاسخ ها پیام به  د

کنیدحذف را ها پیام 

ی  ،Appsاز  .1 بزنید.ضربه  Message+ > folder Verizonرو

ی  ،Appsاز  .1 بزنید.ضربه  Message+ > folder Verizonرو

ی  .2 شود.داده نمایش تا بزنید ضربه مکالمه یک رو

ی در  پ منو پ پا ی آ ت حذف، تایید برا کنید.دنبال را دستورا
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ی  .2 بزنید.ضربه جدید پیام رو

ی  .3 س و بزنید ضربه  message a Typeقسمت رو کنید.تایپ را خود پاسخ پیام سپ

ی  .3 س و بزنید ضربه  :Toفیلد رو کنید. وارد کلید صفحه از استفاده با را ایمیل آدرس یا همراه تلفن شماره مخاطب، نام سپ
ی مطابقت کنید، می وارد را حروف که همانطور  ب از احتمالی ها ی شما مخاطبین و ها حسا شود. می داده نمایش صفحه رو

س را مسابقه یک  شوداضافه آن به تا کنید لم

ی شد، کامل پیام وقتی  .4 بزنیدضربه رو

پیام

ارسال.

ی  .4 کنید.وارد را خود پیام و بزنید ضربه  message a Typeرو

ی  .5 بزنید.ضربه ارسال رو

ی  ،Appsاز  .1 بزنید.ضربه  Message+ > folder Verizonرو

هابرنامه 

ی  .2 شود.داده نمایش تا بزنید ضربه مکالمه یک رو

هایی  ی شخص با که پیام ها برنامه در مکالمه بهعنوان میکنید مبادله دیگر میتوانید بنابراین میشوند، داده نمایش پیام
ها همه  ببینید.مکان یک در را پیام

هید می که را پیامی  .3 س کنید حذف خوا س و دارید نگه و کرده لم ی سپ بزنیدضربه ها پیام حذف رو

ی  Messages Verizonبرنامه از  کنید.استفاده خود خانواده و دوستان با پیام دریافت و ارسال برا
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ت  کنیدحذف را مکالما
ی شخص با که را هایی پیام تمام توانید می  کنید.حذف اید کرده بدل و رد دیگر

ی مکالمه  .2 هید می که را ا س کنید حذف خوا ی و دارید نگه و کنید لم بزنید.ضربه مکالمه حذف رو

ی  ،Appsاز  .1 بزنید.ضربه  Message+ > folder Verizonرو
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ی اگر حتی تا کنید قفل را پیامی میتوانید حذف برابر در پیام از محافظت  ها نشود.حذف کنید، حذف را مکالمه دیگر پیام

ی پیام توجه  ی پیام حذف، تأیید از قبل اینکه مگر شوند نمی حذف شده قفل ها کنید.حذف نیز را شده قفل ها

هید که را پیامی  .3 س شود قفل میخوا س و دارید نگه و کنید لم ی سپ ی در  message Lockرو ضربه بازشو منو
ی قفل نماد یک بزنید.  شود.می داده نمایش پیام رو

هابرنامه 

ی  ،Appsاز  .1 بزنید.ضربه  Message+ > folder Verizonرو

ی  .2 شود.داده نمایش تا بزنید ضربه مکالمه یک رو

ی  ت حذف، تایید برا کنید.دنبال را دستورا
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فرستادنپیام 

کنیداضافه را پیوست 

اندازچشم 

هابرنامه 

اندازچشم 
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درایویک  |دفتر  |لینکدین  |انداز چشم 

ی  ،Appsاز  ◌ بزنیدضربه  Microsoft <پوشه رو

ی برنامه این از  ت مایکروسافت ها ببرید.لذ

ی  ت کسب برا کنید .مراجعه /outlook us/en-support.office.comبه بیشتر اطالعا

ب افزودن به باشید. داشته دسترسی دیگر موارد و وظایف مخاطبین، تقویم، ایمیل، به  Outlookدر  کنید.رجوع  Outlookحسا

ها  ها و دستگاه ی  -هستند تکامل حال در دائماً نرمافزار ی فقط میبینید اینجا در که تصاویر هستند.مرجع برا

ی برنامه  مایکروسافتها

https://support.office.com/en-us/outlook
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لینکدین

دفتر

درایویک 
ها،  س ها، عک ب در را دیگر موارد و اسناد ویدیو رایانه شخصی، رایانه از  —بگذارید اشتراک به و کرده ذخیره خود  ®OneDriveرایگان آنالین حسا

است.دسترسی قابل شما تلفن یا لوحی 

س مایکروسافت موبایل برنامه با  ی برنامه از آفی ت خود همراه تلفن دستگاه در  PowerPointو  ،Excel Wordها ببرید.لذ

کنید.شبکه و کنید برقرار ارتباط جهان سراسر در متخصصان دیگر با 

هابرنامه 
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اطالعیه

تبه دسترسی  تنظیما

دسترسی

ها  شو صدا ارتعا

امنیتو قفل صفحه 

ب  هاحسا

ی و تعمیر  دستگاهنگهدار

ت اتصاال

دادننمایش 
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ت  دیگرتنظیما

ت تنظیما
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تبه دسترسی  تنظیما

ت اتصاال

ی  یوا فا

ت  کنیدجستجو را تنظیما

ی  .2 ت در و بزنید ضربه شبکه یک رو کنید.وارد عبور رمز یک نیاز صور

س و بکشید پایین به را وضعیت نوار  ی سپ ت رو بزنید.ضربه تنظیما

ت  ی دستگاه و ها شبکه انواع و خود دستگاه بین ارتباطا کنید.مدیریت را دیگر ها
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ی  ،Appsاز  بزنیدضربه رو

ی  ی وا ث  |فا ت  |پرداخت و  | NFCبلوتو ی شبکه  |هواپیما حال |داده از استفاده  |همراه تلفن ها

ت. تنظیما

ت  ت ها  | MirrorLink|چاپگر به اتصال  |نزدیک دستگاه اسکن  |اینترنت به اتصال  |موبایل اسپا
ی شبکه  ی خصوصی ها کابلیمحلی شبکه  |خصوصی  | DNSمجاز

کنید.جستجو را آن توانید می کنید، پیدا را خاص تنظیم یک کجا دقیقاً که نیستید مطمئن اگر 

ت، از  .1 ی تنظیما بزنیدضربه رو

باشید.داشته دسترسی اینترنت به خود همراه تلفن داده از استفاده بدون تا کنید متصل -Fi Wiشبکه یک به را خود دستگاه توانید می 

ت تنظیما

ت و کنید جستجو  ی کلما کنید.وارد را کلید

ت، از  .1 ی تنظیما س و بزنید ضربه  Fi Wi-> Connectionsرو ی سپ ی شبکه رو کنید.اسکن و بزنید ضربه موجود ها

ی  .2 ی یک رو ت آن به تا بزنید ضربه ورود بروید.تنظیما

ی  ی کردن روشن برا یوا فا

ی راه چند  ت به دسترسی برا دارد.وجود شما دستگاه تنظیما
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ت  -FiWiپیشرفته تنظیما

ارتباط.

ت  س و  <-Fi Wiاتصاال ی سپ بزنیدضربه رو

هید می اگر خودکار: مجدد اتصال  • ب را گزینه این شوید، متصل آن به دوباره خودکار طور به خوا کنیدانتخا

داده به شما دستگاه باشد، ناپایدار -Fi Wiاتصال که زمان هر باشد، فعال که هنگامی همراه: تلفن داده به جابهجایی  •
هد تغییر همراه تلفن  ی -Fi Wiسیگنال وقتی کرد. خوا گردد.برمی -Fi Wiبه باشد، قو

Fi Wi-•  کنید: روشن خودکار طور به راFi Wi- ی مکان در را کنید.روشن استفاده پر ها

ی  ی کردن روشن برا یوا فا

باشید.محدوده در که زمان هر شبکه این 

ی شبکه شناسایی  • ت در مشکوک: ها شویدمطلع مشکوک فعالیت شناسایی صور

ت، از  .1 ی تنظیما ی بزنید. ضربه  2رو بزنید.ضربه لیست پایین در شبکه افزودن رو

ت مانند پیشرفته گزینه هر پیشرفته:  • کنید.اضافه را پروکسی و  IPتنظیما

ی  ی کردن روشن برا یوا فا

ت  .3 کنید:وارد را -Fi Wiشبکه به مربوط اطالعا

ی  .4 بزنید.ضربه ذخیره رو

فعلی-Fi Wiشبکه در 

کنید.تایپ را شبکه دقیق نام شبکه: نام  •

ی نکته  ی خود دستگاه دوربین از استفاده با -Fi Wiشبکه به اتصال برا بزنید.ضربه  QRکد یک اسکن برا
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ب لیست از را امنیتی گزینه یک امنیت:  • کنیدوارد را عبور رمز اگر و کنید انتخا

ت تنظیما

ی. ضرور

ت توانید می  ی شبکه مختلف انواع به را اتصاال ی اتصال نقاط و -Fi Wiها ی شبکه کنید، پیکربند را شده ذخیره ها
ی آدرس و کنید مدیریت  کنید.جستجو را خود دستگاه شبکه ها

س شما نظر مورد -Fi Wiشبکه اگر -Fi Wiشبکه یک به دستی اتصال  با توانید می همچنان است، نشده لیست اسکن از پ

ت کردن وارد  ت به اطالعا شوید.متصل آن به دستی صور

ب را  MACآدرس نوع  :MACآدرس نوع  • ی که کنید انتخا شوداستفاده مورد این برا

ت  س و  <-Fi، Wiاتصاال ی سپ ت، از بزنید. ضربه  1رو ی تنظیما ی بزنید. ضربه  2رو ی گزینه رو ها بزنید.ضربه پیشرفته  <بیشتر 

بپرسید.-Fi Wiشبکه سرپرست از را عبور رمز و نام شروع، از قبل 
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ی کمک به مستقیم ارتباط  ی -وا فا

هده را خود دستگاه  MACآدرس  :MACآدرس  • ی شبکه از برخی به اتصال هنگام که کنید، مشا است نیاز مورد ایمن ها
نیست).تنظیم (قابل 

هد هشدار من به ها برنامه کردن باز هنگام -Fi: Wiبازشو پنجره نمایش  • است.دسترس در -Fi Wiکه د

هده را خود دستگاه  IPآدرس  :IPآدرس  • نیست).تنظیم (قابل کنید مشا

Direct Fi Wi- ی ویژگی.این از استفاده برا

ی  ی کردن روشن برا یوا فا

ی شبکه ها: شبکه مدیریت  • هده را شده ذخیره -Fi Wiها ت و کنید مشا هیدانجام را خودکار تنظیما د

کنیدقطع را -Direct Fi Wiاز اتصال 

Direct Fi Wi- ازFi Wi- ی ی اشتراک برا کند.می استفاده ها دستگاه بین ها داده گذار

ی شبکه به دوباره  ی ها ش را آن یا شوید متصل فرد کنید.فرامو

کنید.جدا -Direct Fi Wiدستگاه از را خود دستگاه 

هده را هایی برنامه -Fi: Wiکنترل سابقه  • یااند کرده روشن را شما -Fi Wiاخیراً که کنید مشا

ت، از  .1 ی تنظیما بزنیدضربه رو

ت، از  ◌ ی تنظیما بزنیدضربه رو

ش خامو

ت  س و  <-Fi Wiاتصاال ی سپ بزنیدضربه رو

ت  ی گزینه  <-Fi Wi <اتصاال ی  <-Direct. Fi Wiبیشتر ها هی رو آن اتصال تا بزنید ضربه دستگا
شود.قطع 

2.0: Hotspot •  ی شبکه به خودکار طور به شویدمتصل کنند می پشتیبانی که -Fi Wiها

ی  .2 ی گزینه رو بزنید.ضربه  <-Direct Fi Wiبیشتر ها
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ت تنظیما

ت  ت ها .2.0اسپا

ی  .3 س و بزنید ضربه دستگاه یک رو ت سپ ی را دستورا کنید.دنبال اتصال برا

ی اعالن  • ی شبکه که هنگامی -Fi: Wiها کنیددریافت را ها اعالن هستند، محدوده در باز ها

هی  : • ی گوا کنید.نصب را هویت احراز ها

ی اشتراک هنگام نکته  ی فایل، یک گذار بزنیدضربه رو

شده.شناسایی 
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شدهجفت دستگاه نام تغییر 

ثدستگاه از جفت لغو  بلوتو

ت، از  .1 ی تنظیما ث رو بزنید.ضربه بلوتو

ت، از  .1 ی تنظیما ث رو ضربه بلوتو
بزنید.

ی  .2 ت رو س و بزنید ضربه دستگاه نام کنار در تنظیما ی سپ بزنید.ضربه نام تغییر رو

ی  کردنروشن برا

ی  .2 س و بزنید ضربه دستگاه کنار در  Settingsرو ی سپ بزنید.ضربه  Unpairرو

ت  ث  <اتصاال س و بلوتو ی سپ بزنیدضربه رو

ی و کنید وارد جدید نام یک  .3 بزنید.ضربه نام تغییر رو

ی نکته  شود.جفت دستگاه با دوباره باید دستگاه به اتصال برا

ی  کردنروشن برا

ت  ث  <اتصاال س و بلوتو ی سپ بزنیدضربه رو
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ی  .2 ت و بزنید ضربه دستگاه یک رو ی را دستورا کنید.دنبال اتصال برا

ی  کردنروشن برا

ی اشتراک هنگام نکته  ی فایل، یک گذار بزنیدضربه رو ث  ی بلوتو ویژگی.این از استفاده برا

ث دستگاه یک از را شدن جفت وقتی  نمیشناسند.را یکدیگر دیگر دستگاه دو این میکنید، لغو بلوتو

ت تنظیما

ت  ث  <اتصاال س و بلوتو ی سپ بزنیدضربه رو

هید تغییر را شده جفت دستگاه یک نام میتوانید  شود.آسانتر آن تشخیص تا د

ت، از  .1 ی تنظیما ث رو ضربه بلوتو
بزنید.

ی سایر با را خود دستگاه میتوانید  ها ی دستگاه ث، دارا ی مانند بلوتو ها ث هدفون ت سیستم یا بلوتو به مجهز نقلیه وسیله سرگرمی اطالعا
ث،  مجدد کردن وارد به نیاز بدون توانند می و آورند می یاد به را یکدیگر ها دستگاه شود، می ایجاد جفت یک که هنگامی کنید. جفت بلوتو

ت عبور، رمز  کنند.مبادله را اطالعا
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ی گزینه  پیشرفتهها

اندرویدپرتو 

NFC  پرداختو

ت  س و پرداخت، و  < NFCاتصاال ی سپ بزنیدضربه رو

ت، از  .1 ی تنظیما بزنیدضربه رو

(NFC) Communication Field Near  هد می امکان شما به ی دستگاه با شبکه به اتصال بدون د این کنید. برقرار ارتباط دیگر
ی  ی برنامه برخی و  Beam Androidتوسط فناور هی شود. می استفاده پرداخت ها  NFCاز باید میکنید منتقل آن به که دستگا

ی چهار فاصله در باید و کند پشتیبانی  باشد.شما دستگاه سانتیمتر

به

ت  ث <اتصاال بلوتو

ت  س و پرداخت، و  < NFCاتصاال ی سپ بزنیدضربه رو

ی  .2 س و بزنید ضربه  Beam Androidرو بزنیدضربه سپ

ی  .2 ی گزینه برا ی زیر ها بزنید:ضربه  Advancedرو

ت، از  ◌ ی تنظیما بزنیدضربه رو

ی  ویژگیاین کردن روشن برا

ی را خود دستگاه نام تلفن: نام  • ت برا ث اتصاال هید.تغییر بلوتو د

کنیدروشن را ویژگی این 

ی اشتراک به هنگام نکته  ی فایل، یک گذار ی ویژگی، این از استفاده برا بزنید.ضربه  Beam Androidرو

ی فایل از فهرستی  : • ث از استفاده با را دریافتی ها هده بلوتو کنید.مشا

به

118

ی همگام  • هنگ ساز هنگ از تماس دریافت هنگام زنگ: آ ی شده تنظیم زنگ آ کنیداستفاده خود تلفن رو

ت تنظیما

ث دستگاه یک طریق از  متصلبلوتو

ی  Beam Androidاز  ی برا ها، اشتراکگذار س ها سایر یا مخاطبین عک ی بین داده ها ی دستگاه کنید.استفاده  NFCدارا

ث از اخیراً که را هایی برنامه  : • هده اند، کرده استفاده بلوتو کنید.مشا

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  NFCکردن روشن رو

ی ویژگی  ث ها ی در اضافی بلوتو است.موجود پیشرفته منو
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کنیدپرداخت و بزنید ضربه 

ت  هواپیماحال

ی شبکه  همراهتلفن ها

ت، از  ◌ ی تنظیما بزنیدضربه رو

ت  س و پرداخت، و  < NFCاتصاال ی سپ بزنیدضربه رو

ی ویژگی و کند می قطع ها شبکه همه از را شما دستگاه ارتباط هواپیما حالت  ش را اتصال ها کند.می خامو

ی شبکه به دسترسی داده: رومینگ دسترسی  • ی رومینگ حین در را همراه تلفن ها کنید.پیکربند
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ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  NFCکردن روشن رو

ت  ت  <اتصاال هواپیما.حال

ت  • ب توانید می شبکه: حال ت کدام خود همراه تلفن دستگاه که کنید انتخا ی حال داردرا شبکه ها

ی  .2 ببینید.را فرض پیش پرداخت برنامه تا بزنید ضربه  Payment > pay and Tapرو

ت، از  .1 ی تنظیما بزنیدضربه رو

کنید.استفاده توانید می 

ی  • ی به است باز وقتی دیگر پرداخت برنامه یک از استفاده برا ی فرض، پیش برنامه جا بزنیدضربه رو

ی  ویژگیاین کردن فعال برا

APN • :  ی که را هایی ت دارا ب هستند، شبکه تنظیما کنیداضافه یا کنید انتخا

به

بزنیدضربه  .2

هنده ارائه به باید شما دستگاه  شود.متصل شما د

ی با  ها کنید.پرداخت و بزنید ضربه باز برنامه

ی  ها ی شبکه شبکه: اپراتور ب را ترجیحی و موجود ها کنید.انتخا

ت تنظیما

ی  • ی فرض، پیش عنوان به دیگر پرداخت برنامه تنظیم برا س و بزنید ضربه  Othersرو ی سپ بزنیدضربه برنامه رو

ی شبکه از  ی همراه تلفن ها ی برا ی خود دستگاه توانایی پیکربند ی شبکه به اتصال برا کنید.استفاده همراه تلفن داده از استفاده و همراه تلفن ها

ش  • هنده گستر ی د ش را شما شبکه اتصال توانند می که کنید جستجو را هایی سلول شبکه: ها هند.گستر د

هید.ترجیح شما  مید

ت  ی شبکه  <اتصاال همراه.تلفن ها

ی ها ویژگی این از نکته  ت مدیریت به کمک برا ت بر است ممکن که اتصال تنظیما ب صور هانه حسا کنید.استفاده بگذارد تأثیر شما ما

ی  NFCپرداخت برنامه یک از  س با پرداخت برا ی خود دستگاه لم ت یک رو کنید.استفاده سازگار خوان کار
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هاداده از استفاده 

کنیدروشن را داده ذخیره 

ت  ی داده بر نظار همراهتلفن ها

ی  • ی باشند، داشته داده از نامحدود استفاده ها برنامه از برخی اینکه برا بزنیدضربه  while app Allowرو

ت، از  ◌ ی تنظیما بزنیدضربه رو

بزنیدضربه و است، روشن داده ذخیره 

ی به دستگاه  ی وا است.متصل فا

use: data about me Alert •  ها ی را هشدار کنیدفعال کند می استفاده شما همراه تلفن داده از که زمانی برا

کنید.مشخص را ها محدودیت برنامه هر کنار در 

ی به  ب شما که مقدار رسد.می اید کرده انتخا

ت  داده.مصرف  <اتصاال

ت طریق از را داده مصرف  : • هده زمانی دوره یک در همراه تلفن اتصاال کنیدمشا

ی با  ی داده دریافت یا ارسال از جلوگیر ی برنامه ها س در انتخابی ها ی  Data Saverاز زمینه، پ هش برا کنید.استفاده خود داده مصرف کا

ی داده به دسترسی ها، محدودیت و ها محدودیت تعیین با توانید می  کنید.سفارشی را خود همراه تلفن ها

هده را برنامه از استفاده همچنین و استفاده کل توانید می شما زمان.  کنید.مشا

ت، از  .1 ی تنظیما بزنیدضربه رو

ت  ی گزینه داده. مصرف  <اتصاال هستندزیر ها

ب چرخه  • هانه تاریخ داده: هشدار و صورتحسا هید تغییر را ما باشدداشته مطابقت شما با تا د

بزنیدضربه  .2

ت، از  ◌ ی تنظیما بزنید:ضربه دسترس در رو

ب تاریخ  مخابراتیشرکت صورتحسا

ت تنظیما

ت  داده.ذخیره  <داده مصرف  <اتصاال

ی داده  • ی داده از همراه: تلفن ها کنید.استفاده خود طرح از همراه تلفن ها

ی ها ویژگی این از نکته  ت برا کنید.استفاده خود داده تخمینی مصرف میزان بر نظار

ی   Saver.Dataکردن روشن برا

ی برنامه  • ی را ها برنامه همراه: تلفن داده فقط ها شماکه زمانی حتی کنند، استفاده همراه تلفن داده از همیشه که کنید تنظیم طور
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ها توانید می همچنین شما کنید. بررسی را خود -Fi Wiداده و همراه تلفن فعلی مصرف میزان  کنید.سفارشی را ها محدودیت و هشدار
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ت  ی داده بر نظار -FiWiها

هیدتغییر را همراه تلفن عبور رمز  د

ت  ت ها موبایلاسپا

ی  ت کردن روشن برا ت ها موبایلاسپا

ت، از  .1 ی تنظیما بزنیدضربه رو

ی  .2 هید می که هایی دستگاه در بزنید. ضربه  3رو را خود دستگاه همراه تلفن اتصال نقطه و کنید فعال را -Fi Wiشوید، متصل خوا

ب  ی را همراه تلفن عبور رمز کنید. انتخا کنید.وارد اتصال برا
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ت  داده.مصرف  <اتصاال

ی  • هده برا ی هستند، متصل شما همراه تلفن اتصال نقطه به که هایی دستگاه از لیستی مشا بزنیدضربه رو

ی  .2 هده برا ت طریق از داده مصرف میزان مشا ی زمانی، دوره یک در -Fi Wiاتصاال بزنیدضربه -Fi Wiداده مصرف رو

ی دستگاه  متصلها

هده را برنامه از استفاده همچنین و استفاده کل توانید می شما زمان.  کنید.مشا

شود.آسانتر آن سپردن خاطر به تا کنید سفارشی را خود همراه تلفن عبور رمز میتوانید 

ی شما داده طرح از همراه تلفن اتصال نقطه  شود.استفاده دستگاه چندین توسط تواند می که کند می استفاده -Fi Wiشبکه یک ایجاد برا

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  hotspot Mobileرو

ت تنظیما

ت  <اینترنت به اتصال و همراه تلفن اتصال نقطه  <اتصاال

ت  <اینترنت به اتصال و همراه تلفن اتصال نقطه  <اتصاال

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  hotspot Mobileرو

ی  .2 س و کنید وارد جدید عبور رمز یک بزنید، ضربه عبور رمز رو ی سپ بزنید.ضربه ذخیره رو

ی به دسترسی میتوانید  ها ی کردن سفارشی با را -Fi Wiداده ها و استفاده محدودیتها کنید.محدود شبکه
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ی اشتراک  ی گذار یوا فا

ت  ی را همراه تلفن اتصال نقطه تنظیما کنیدپیکربند

ت  زمانیمهلت تنظیما

هید.تغییر  د

ت  <اینترنت به اتصال و همراه تلفن اتصال نقطه  <اتصاال

ب را پخش کانال یک  : • ی یا کنید انتخا کنید.تنظیم خودکار رو

کند.کمک داده مصرف مدیریت در شما به تواند می ویژگی این نکته 

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  hotspot Mobileرو

ی فریم  • ی را ویژگی این شده: محافظت مدیریت ها کنیدفعال بیشتر خصوصی حریم حفظ برا

ی اشتراک  ی را -Fi Wiگذار ی اشتراک برا کنید.روشن ها دستگاه سایر با خود -Fi Wiشبکه سریع گذار

ی  .2 ت برا ی زیر تنظیما ی گزینه رو ی  <بیشتر ها بزنید:ضربه همراه تلفن اتصال نقطه پیکربند

هاحفاظت 

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  hotspot Mobileرو

هده را خود همراه تلفن اتصال نقطه نام شبکه: نام  • هید.تغییر و مشا د

ی  .2 ی گزینه رو ی اشتراک  <بیشتر ها شود.روشن ویژگی این تا بزنید ضربه -Fi Wiگذار

ی باشد شناسایی قابل شما همراه تلفن اتصال نقطه اینکه از من: تلفن کردن مخفی  • کنیدجلوگیر

ی را همراه تلفن اتصال نقطه میتوانید  ش خودکار بهطور ندارد، وجود متصلی دستگاه هیچ وقتی که کنید تنظیم طور شود.خامو

ت  <اینترنت به اتصال و همراه تلفن اتصال نقطه  <اتصاال

وسایل.سایر 

ت  <اینترنت به اتصال و همراه تلفن اتصال نقطه  <اتصاال

ی ویژگی این از نکته  ی اشتراک برا کنید.استفاده خود -Fi Wiعبور رمز ارائه بدون خود -Fi Wiشبکه گذار

ت تنظیما

ی را امنیتی سطح امنیت:  • ب خود همراه تلفن اتصال نقطه برا کنید.انتخا

ت، از  .1 ی تنظیما  hotspotرو
Mobile  بزنید.ضربه
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ب را امنیتی سطح اگر عبور: رمز  • هده را یا توانید می کند، می استفاده عبور رمز از که کنید انتخا کنیدمشا

ی  .2 ی گزینه رو ت  <بیشتر ها س و بزنید ضربه زمانی مهلت تنظیما ب را زمانی فاصله یک سپ کنید.انتخا

ت توانید می  کنید.سفارشی را خود همراه تلفن اتصال نقطه اتصال و امنیتی تنظیما
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ت  ت ها خودکاراسپا

باند

نزدیکدستگاه اسکن 

اینترنتبه اتصال 

ی گزینه از یکی  ی ها ب را موجود باند پهنا کنید.انتخا

ت، از  .1 ی تنظیما  hotspotرو
Mobile  بزنید.ضربه

ت راحتی به  ،Nearbyدستگاه اسکن کردن روشن با  ی دستگاه سایر به را اتصاال ی راه موجود ها ی که زمانی ویژگی این کنید. انداز ها دستگاه
ی موجود  ها به اتصال برا ی اعالن یک دارد، وجود آن میکند.ارسال شما برا

ت  <اینترنت به اتصال و همراه تلفن اتصال نقطه  <اتصاال

ت اتصال از میتوانید  ی اینترن ی برا ت اتصال اشتراکگذار هتان اینترن ی دستگاه با دستگا کنید.استفاده دیگر

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه اسکن رو

ی  .2 ی و بزنید ضربه  Bandرو ی گزینه رو بزنید.ضربه ا

ت، از  .1 ی تنظیما بزنیدضربه رو

بزنیدضربه  .2

ت  اینترنت.به اتصال و همراه تلفن اتصال نقطه  <اتصاال

ت  ت  <اتصاال نزدیکدستگاه  <بیشتر اتصال تنظیما

ب به که هایی دستگاه سایر با را خود اتصال نقطه اتصال  بگذارید.اشتراک به اند شده وارد خود  Samsungحسا

ی  .2 بزنید:ضربه گزینه یک رو

ی  ویژگیکردن روشن برا

ت، از  .1 ی تنظیما ضربه  hotspot Mobileرو
بزنید.

ی  • ت اتصال گذاشتن اشتراک به برا ت اتصال از استفاده با خود دستگاه اینترن ث با اینترنت به اینترن بزنیدضربه بلوتو

123

ت تنظیما

ی  .2 ی و بزنید ضربه خودکار اتصال نقطه رو بزنیدضربه رو

ث. بلوتو

ت  <اینترنت به اتصال و همراه تلفن اتصال نقطه  <اتصاال

س و کنید وصل دستگاه به  USBکابل از استفاده با را رایانه  • ی سپ بزنید.ضربه  Tethering USBرو

ی  ویژگیکردن فعال برا
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شویدمتصل چاپگر یک به 

ی شبکه  یخصوصی ها مجاز

MirrorLink

ت، از  .2 ی تنظیما بزنیدضربه رو

ت، از  .1 ی تنظیما ی بزنید. ضربه  2رو ت و بزنید ضربه افزونه دانلود رو س یک تا کنید دنبال را دستورا پ سروی اضافه چا

کنید.

ت  ت  <اتصاال  <.MirrorLinkبیشتر اتصال تنظیما

ی نمایش صفحه قفل یک نکته  ی راه برا است.الزم  VPNانداز

124

ی  .3 س رو پ سروی س و بزنید ضربه چا ی سپ ی گزینه رو بزنید.ضربه چاپگر افزودن  <بیشتر ها

ی  .3 ت و بزنید ضربه  USBطریق از ماشین به اتصال رو کنید.دنبال را دستورا

ت  ت  <اتصاال پ. <بیشتر اتصال تنظیما چا

پ از ها برنامه همه توجه  کنند.نمی پشتیبانی چا

ی خصوصی شبکه یک  هد می امکان شما به  (VPN)مجاز ت به شما شوید. متصل خصوصی ایمن شبکه یک به خود دستگاه از د اطالعا
دارید.نیاز خود  VPNسرپرست از اتصال 

ت  ت  <اتصاال  <.VPNبیشتر اتصال تنظیما

ی اگر  ی را خود دستگاه نمایشگر  ،USBاتصال از استفاده با میتوانید است، سازگار  ™MirrorLinkبا شما خودرو و سرگرمی صفحه رو
ت  ی اطالعا س خود خودرو کنید.منعک

ت، از  .1 ی تنظیما ی بزنید. ضربه  2رو ی گزینه رو بزنید.ضربه  VPNنمایه افزودن  <بیشتر ها

ت تنظیما

ی  ت کسب برا کنید .مراجعه  mirrorlink.comبه بیشتر اطالعا

ت  .3 وکنید وارد را خود شبکه سرپرست توسط شده ارائه  VPNشبکه اطالعا

ی سیستم به  USBکابل از استفاده با را خود دستگاه  .1 کنید.وصل خود خودرو

ی  بزنید.ضربه ذخیره رو

پ خود دستگاه از راحتی به را تصاویر و اسناد تا کنید متصل -Fi Wiشبکه همان در چاپگر یک به را خود دستگاه  کنید.چا

http://www.mirrorlink.com/
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کنیدمدیریت را  VPNیک 

شویدمتصل  VPNیک به 

DNS خصوصی

کابلیمحلی شبکه 

ت  ت  <اتصاال ت  <بیشتر اتصال تنظیما واترن

ت، از  .1 ی تنظیما بزنیدضربه رو

ی را خود دستگاه توانید می  ی خصوصی  DNSمیزبان یک به اتصال برا کنید.پیکربند

ی نکته  ت کابل اتصال برا شود).نمی (شامل دارید نیاز آداپتور به خود دستگاه به اترن

ت  ت  <اتصاال  <.VPNبیشتر اتصال تنظیما

ت، از  .1 ی تنظیما ی بزنید. ضربه  2رو ی برا ی خصوصی،  DNSاتصال یک پیکربند ی گزینه از یکی رو بزنید.ضربه موجود ها
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ی  .2 ت رو بزنید.ضربه  VPNکنار در تنظیما

ی  .3 بزنید.ضربه ذخیره رو

VPN 3.  ی و کنید ویرایش را ی یا بزنید ضربه  Saveرو ی  VPNحذف برا بزنید.ضربه  Deleteرو

ت  ت  <اتصاال خصوصی. < DNSبیشتر اتصال تنظیما

ی راه را  VPNیک که هنگامی  است.آسان آن از ارتباط قطع و  VPNبه اتصال کردید، انداز

ت کابل از توانید می نیست، دسترس در سیم بی شبکه اتصال اگر  ی اترن کنید.استفاده محلی شبکه یک به خود دستگاه اتصال برا

ت تنظیما

ت  ت  <اتصاال  <.VPNبیشتر اتصال تنظیما

ت کابل  .1 کنید.وصل خود دستگاه به را اترن

ت، از  .1 ی تنظیما ی بزنید. ضربه  2رو ت بزنید، ضربه  VPNرو ی و کنید وارد را خود سیستم به ورود اطالعا ضربه اتصال رو

ی  lبزنید.  ی اتصال، قطع برا س و بزنید ضربه  VPNرو ی سپ بزنید.ضربه  Disconnectرو

ت، از  .2 ی تنظیما ت کردن دنبال رو بزنید.ضربه دستورا

ی از  ت منو ی  VPNتنظیما کنید.استفاده  VPNاتصال حذف یا ویرایش برا
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آسانصدا بی 

ت  صداحال

کنیدمی دریافت تماسی وقتی 

ت  ت  |صدا حال هنگ  |حجم  |ارتعاشا ی  |زنگ آ ی  |اعالن صدا ها  |سیستم صدا ش و صدا  Atmos Dolby |سیستم لرز
ی گزینه  |اکوالیزر  | |صدا تطبیق  |هدست صوتی ها

ش:  • ش از لرز ی فقط لرز ها و ها اعالن برا کنید.استفاده هشدار
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ی  جداگانهبرنامه صدا

ی را خود دستگاه  : • نکند.تولید صدا که کنید تنظیم طور

ی زمانی محدودیت یک موقت: کردن بیصدا  – کنید.تنظیم دستگاه کردن بیصدا برا

ی از استفاده بدون توانید می  ها هید.تغییر خود دستگاه در را صدا حالت صدا، میزان کلید د

ی به صدا حالت تنظیم از نکته  ی جا ها ی صدا میزان کلید ی سطح دادن دست از بدون صدا حالت تغییر برا صدا
کنید.استفاده خود شده سفارشی 

ت، از  ◌ ی تنظیما ها رو ش و صدا س و بزنید ضربه لرز ب را حالت یک سپ کنید:انتخا

ها، از صدا:  • ت صدا ب که صدا سطوح و ارتعاشا کنیداستفاده اید کرده انتخا

ها سرعت به دستگاه چرخاندن یا نمایش صفحه پوشاندن با  کنید.قطع را صدا

ت تنظیما

ت  ی صدا تنظیما ها.و ها اعالن برا هشدار

ی  ◌ ت، از کردن، فعال برا ی تنظیما ی رو ها ت  <پیشرفته ویژگی ت و حرکا بزنید.ضربه آسان کردن بیصدا  <حرکا

ش  – بلرزدزدن، زنگ بر عالوه تا کنید تنظیم را خود دستگاه زدن: زنگ هنگام لرز

بزنیدضربه و 

ها میتوانید  ی و صدا ها ش ی استفاده مورد ارتعا ها، دادن نشان برا س اعالن ت سایر و صفحه لم کنید.کنترل را تعامال

ها  شو صدا ارتعا
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جلد

ت ارتعاشا

رسانهحجم محدودیت  ی از  ها ی صدا میزان کلید کنیداستفاده رسانه برا

ی صدا میزان کلید از توانید می همچنین نکته  ی کنید. استفاده صدا تنظیم برا ی تمام کردن سفارشی برا ها میزان گزینه
ی صدا،  ها بلغزانید.را صدا کنترل

ت، از  .1 ی تنظیما ها رو ش و صدا بزنید.ضربه لرز

ی  ویژگیاین کردن فعال برا ی  .3 ی حداکثر تنظیم برا بکشید.را سفارشی حجم محدودیت لغزنده خروجی، صدا

ی  .2 ی کردن سفارشی برا بزنید:ضربه ها گزینه رو

ی را ولوم کلید فرض پیش  ی میزان کنترل برا کنید.تنظیم رسانه صدا

l  ی ی پین به نیاز برا ت ایجاد برا ی صدا، تنظیم در تغییرا بزنیدضربه صدا تنظیم رو

ی  • ش: الگو ی بین از ارتعا ها ش الگو ب شده تعیین پیش از لرز کنید.انتخا

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  Volume > Vibration and Soundsرو

محدودپین 

ت  • ش: شد ت سطوح لرز ش شد ی را لرز ها تماسها، برا واعالن

ی  .2 شود.فعال ویژگی این تا بزنید ضربه  media for keys Volume Useرو
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ت لغزنده، کشیدن با  س را تعامال کنید.لم

ی خروجی حداکثر  ی یا هدفون از استفاده هنگام را دستگاه صدا ها ث بلندگو شود).نمی (شامل کنید محدود بلوتو

ت تنظیما

ی را صدا سطح  هنگ برا ی آ ها سایر و ها اعالن تماس، زنگ ها کنید.تنظیم صدا

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  Volume > Vibration and Soundsرو

ت، از  ◌ ی تنظیما بکشید.را ها لغزنده و بزنید ضربه  Volume > Vibration and Soundsرو

ی  .2 ی گزینه رو بزنید.ضربه رسانه حجم محدودیت  <بیشتر ها

ش زمان و نحوه توانید می  کنیدکنترل را خود دستگاه لرز
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ی  سیستمصدا

ها  ش و صدا سیستملرز

ی  اعالنصدا

هنگ  زنگآ

ب  هاانتخا

ت، از  .1 ی تنظیما ها رو ش و صدا هنگ  <لرز بزنید.ضربه زنگ آ

ی را صدا تم یک  ی استفاده برا ت برا موارد و سامسونگ کلید صفحه و صدا حالت تغییر کردن، شارژ لمسی، تعامال
ب دیگر  کنید.انتخا

شود.می پخش صدایی کنید، می باز یا قفل را صفحه که هنگامی صفحه: قفل کردن باز قفل/ •

ی  .2 ب و پیشنمایش شنیدن برا ی آن، انتخا هنگ یک رو ی یا بزنید، ضربه زنگ آ ی صوتی، فایل از استفاده برا بزنید.ضربه «افزودن» رو

ت، از  ◌ ی تنظیما ها رو ش و صدا ی  <لرز ب را دسترس در گزینه یک و بزنید ضربه سیستم صدا کنید.انتخا

ی  : • ی صدا ی را اضطرار ش هشدار، رو کنید.تنظیم صدا بی یا لرز

هنگ عنوان به  زنگآ

کنید.پخش صدایی است، متصل شارژر که هنگامی شارژ:  •

ها  ت و صدا ی را خود دستگاه ارتعاشا ی زدن ضربه مانند اعمالی برا کنید.سفارشی دستگاه کردن شارژ و صفحه رو
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ت، از  ◌ ی تنظیما ها رو ش و صدا ش کنترل صدا/سیستم  <لرز ی لرز بزنیدضربه برا

ی یک  ی شده تعیین پیش از صدا ی همه برا ها ب اعالن هشدار کنید.انتخا

ت، از  .1 ی تنظیما ها رو ش و صدا ی  <لرز بزنید.ضربه اعالن صدا

ی گزینه  زیر:ها

ت تنظیما

ی  .2 ی نمایش پیش یک شنیدن برا ب را آن و بزنید ضربه صدا یک رو کنید.انتخا

ی  ها سیستمصدا

ی از استفاده با میتوانید همچنین نکته  ت منو ی برنامه، تنظیما ها ها صدا ی به را اعالن ی که کنید سفارشی گونها منحصر برنامه هر برا
باشد.فرد به 

ت  • س هنگام لمسی: تعامال ی زدن ضربه یا لم ی صفحه رو ها صدا، ایجاد برا کنیدپخش را صدا

هنگ  ب با را خود تماس زنگ آ ی میان از انتخا ها ی کردن اضافه یا شده تعیین پیش از صدا کنید.سفارشی خود، صدا
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AtmosDolby 

اکوالیزر

ی گزینه  هدستصوتی ها

شما.اطراف در 

ش  سیستملرز

ی گزینه  ی ا آن:کردن روشن برا

Upscaler: UHQ •  ی را صدا وضوح ی برا کند.می تر واضح واضح صدا

ت  • ی وقتی لمسی: تعامال ی دکمه رو س را و و یا زنید می ضربه پیمایش ها ش کنید، می لم هیدلرز د

ب را صوتی تنظیم پیش یک  ی که کنید انتخا ی برا ها ت یا است، شده سفارشی موسیقی مختلف ژانر ت به را خود صوتی تنظیما صور
هید.تغییر دستی  د
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ی را موارد  داریدنگه صفحه رو

ت، از  .1 ی تنظیما ها رو ش و صدا ی و کیفیت  <لرز ها بزنید.ضربه صدا جلوه

ش سامسونگ کلید صفحه با کردن تایپ هنگام سامسونگ: کلید صفحه  • هید.لرز د

ی  .2 ب برا ی موسیقی، سبک یک انتخا بزنید.ضربه اکوالیزر رو

ی خاص طور به که محتوایی پخش هنگام  ت  Atmos Dolbyکیفیت از است، شده ترکیب  Atmosبرا این ببرید. لذ
باشد.دسترس در متصل هدست یک با فقط است ممکن ویژگی 

ی وضوح  ی را ویدیو و موسیقی صدا ش تجربه برا هید.افزایش واضحتر دادن گو د

ت تنظیما

ت، از  .1 ی تنظیما ها رو ش و صدا ی و کیفیت  <لرز ها بزنید.ضربه صدا جلوه

هستند.دسترس در هدست اتصال با فقط ها ویژگی این 

ی: شماره کلید صفحه  • ی شماره هنگام گیر ی اعداد گیر هنگی تلفن، کلید صفحه رو کنید.پخش را آ

ی  .2 ی تا بزنید ضربه  Atmos Dolbyرو داردجریان باال و باال در که کنید تجربه را پیشرفتی صدا

ت، از  ◌ ی تنظیما ها رو ش و صدا ها و صدا کیفیت  <لرز بزنیدضربه و بزنید ضربه جلوه

کنید.پخش صدایی سامسونگ، کلید صفحه با کردن تایپ هنگام سامسونگ: کلید صفحه  •
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هیدتطبیق را صدا  د

ی  جداگانهبرنامه صدا

ی برنامه برنامه:  • ی را ا ی پخش برا ب جداگانه صوتی دستگاه یک در آن صدا کنید.انتخا

ت، از  .1 ی تنظیما ها رو ش و صدا ی و کیفیت  <لرز ها بزنیدضربه تطبیق  <صدا جلوه

ب را صوتی دستگاه صوتی: دستگاه  • هید می که کنید انتخا ی خوا باشدآن در برنامه صدا

ی میتوانید  ی را رسانه صدا ی بقیه از جدا هدفون یا بلندگو یک رو ها هتان صدا ی کنید. پخش دستگا دادن قرار دسترس در برا
ی در گزینه این  ث دستگاه یک به صوتی، دستگاه منو شوید.متصل بلوتو

صدا.

ی  کردباز

ت تنظیما

ت، از  .1 ی تنظیما ها رو ش و صدا ی کردن جدا  <لرز بزنید.ضربه برنامه صدا

ی  .2 ی و بزنید ضربه شماست مناسب که صدایی نمایه رو ی کردن سفارشی برا ت رو بزنید.ضربه تنظیما
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ی تا کنید روشن را آن اکنون  س و شود فعال جداگانه برنامه صدا ی کنید. تنظیم را زیر موارد سپ ها گزینه رو بزنید:ضربه 

ی نکته  ی شخصی رو ی ساز هید انجام شنوایی آزمایش تا بزنید ضربه خود صدا هید اجازه شما دستگاه به و د صدا بهترین د
ی را  کند.شناسایی شما برا

ی را صدا  ش هر برا ی تجربه و کنید سفارشی گو هید.افزایش را خود شنیدار د
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هااعالن مدیریت 

ی اعالن  کنیدسفارشی را برنامه ها

ی  • ها ها کدام کنید مشخص برنامه: نماد نشان ی برنامه ی دارا ها هایی با فعال اعالن ی که هستند نشان هایشان رو نماد
هر  ی میشوند. ظا ب برا ی اعالن تعداد ها نشان اینکه انتخا هند نشان را نشده خوانده ها بزنید.ضربه خیر یا د

ی اعالن کردن سفارشی  |ها اعالن مدیریت  ی  |هوشمند هشدار  |برنامه ها پ نما پ پا هوشمندآ

ی اعالن تعداد وضعیت: نوار  • هر ها هید.تغییر را وضعیت نوار در شده ظا د

ت، از  .1 ی تنظیما ی بزنید. ضربه  2رو ی برا ها ی زیر گزینه یک رو

بزنید:ضربه برنامه 

کنید.دریافت برنامه این از را ها اعالن ها: اعالن نمایش  •

ت این وقتی نشوید: مزاحم  • ها است، روشن حال کنید.مسدود را ها اعالن و صدا

ی گزینه ها: دسته  • ی هستند برنامه این مخصوص که را اعالن ها کنید.پیکربند

ی اعالن توانید می  س و ها برنامه ها ی را ها سروی کنید.پیکربند

هایی  ی را استثنا ها افراد، برا ها و برنامه کنید.مشخص هشدار

ی  • ها هایی که زمانی برنامه: نماد نشان ی را نشانی دارد، وجود اعالن هید.نشان نماد رو د

اطالعیه.

ی برنامه کنار در  هده رو بزنیدضربه به همه مشا
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ت، از  ◌ ی تنظیما بزنیدضربه رو

ی  • ها کردن مسدود برا ی برنامه، یک از اعالن کردن باز رو
ها کامل لیست  بزنید.ضربه برنامه

ها: و کنشها پیشنهاد  • ی پاسخ ها ی اجرا قابل پیشنهاد ت برا کنیددریافت اقداما

ت تنظیما

هاپیام به پاسخ و ها اعالن 

ت توانید می  ی را اعالن تنظیما هید.تغییر برنامه هر برا د

ی گزینه تعویق: گزینه نمایش  • ی ا ی اعالن انداختن تعویق به برا کنید.دریافت بعد مدتی برا

ها  هده  <اعالن همه.مشا

ها کدام اینکه تغییر با میتوانید  ها برنامه ها چگونه و میکنند ارسال را اعالن هند، هشدار شما به اعالن ی مید ها هشدار
ها  ی را برنامه کنید.ساده و اولویتبند
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ی  پ نما پ پا هوشمندآ
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بزنیدضربه و 

ت تنظیما

ت، از  ◌ ی تنظیما ی ویژگی رو ی  <پیشرفته ها پ نما پ پا بزنیدضربه و بزنید ضربه هوشمند آ

ت، از  ◌ ی تنظیما ی رو ها ت  <پیشرفته ویژگی ت و حرکا شود.فعال تا بزنید ضربه هوشمند هشدار  <حرکا

به
کردنفعال 

ها  هایی بهعنوان را اعالن ی میتوان که کنید دریافت نماد ی در و زد ضربه آنها رو پ نما پآ کرد.بزرگ پا

ی را دستگاه میتوانید  ی و تماسها آن، برداشتن هنگام که کنید تنظیم طور ها ش با را بیپاسخ پیام هد.اطالع شما به لرز د
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دادننمایش 

ت  تاریکحال

نمایشصفحه روشنایی 

ی را تیره رنگ تم یک تیره:  • کنید.اعمال خود دستگاه رو

ت  |نمایش صفحه روشنایی  ت  |آبی نور فیلتر  |تاریک حال |فونت سبک و اندازه  |نمایش صفحه حال

ت  • ت اعمال مکان و زمان تاریک: حالت تنظیما کنید.سفارشی را تاریک حال

ت، از  .1 ی تنظیما دادن.نمایش بزنیدضربه رو

ی برنامه  |نمایش صفحه بزرگنمایی  س برابر در حفاظت  |نمایش صفحه درنگ  |صفحه تمام ها  |لمسی حساسیت  |تصادفی لم
ت نمایش  هش  |صفحه محافظ  |شارژ اطالعا |شوید بیدار تا کنید بلند  |ها انیمیشن کا

یشده: طبق کردن روشن  – ت زمانبند ی را تاریک حال ب برا ب غرو ی یا خورشید طلوع تا آفتا ی سفارشی زمانبند پیکربند
کنید.

ی گزینه  .2 کنید:سفارشی را روشنایی زیر ها

ی سریع ضربه دو  ت  |هوشمند اقامت  |شدن بیدار برا دستیک حال

ی اعمال  – ی: رو ت کاغذدیوار ی را تاریک حالت تنظیما ی رو کنیداعمال هست که زمانی کاغذدیوار

شود.تنظیم سفارشی روشنایی سطح تا بکشید را  Brightnessلغزنده نوار  •

فعال.

ی  • ی نمایش، صفحه روشنایی خودکار تنظیم برا بزنیدضربه  brightness Adaptiveرو

هد امکان شما به تاریک حالت  ی باشد، راحتتر شب در چشمانتان تا بروید تیرهتر تم به مید ها روشن یا سفید صفحه
ها و  شوند.تیرهتر اعالن

کنیدروشن دو این بین خودکار طور به را آبی نور فیلتر تطبیقی: رنگی فیلتر  –

روشناییشرایط مورد در 

ی گزینه از یکی و داده نمایش  ب را زیر ها کنید:انتخا

ب  ی خورشید طلوع و غرو هش برا چشمفشار کا
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ت تنظیما

ت، از  ◌ ی تنظیما بزنیدضربه رو

ی را روشن رنگ تم یک نور:  • فرض).(پیش کنید اعمال خود دستگاه رو

ی شرایط به توجه با را صفحه روشنایی  ت یا نور کنید.تنظیم شخصی ترجیحا

ت اندازه زمانی، تاخیر نمایش، صفحه روشنایی توانید می  ی و فون ت از بسیار ی را دیگر نمایشگر تنظیما کنید.پیکربند
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آبینور فیلتر 

ت  نمایشصفحه حال

فونتسبک و اندازه 

نمایشصفحه بزرگنمایی 

ت، از  .1 ی تنظیما ی بزنید. ضربه  2رو ت، نمایش صفحه حالت تنظیم برا ی متفاو ی گزینه رو بزنید.ضربه ا

ت، از  ◌ ی تنظیما ی رو ها بزنید:ضربه زیر گزینه

ی  • بکشید.را قلم اندازه لغزنده نوار متن، اندازه تنظیم برا

س و آبی، نور فیلتر  <نمایش  ب را آنها از یکی سپ کنیدانتخا

ی  هید.تغییر را فونت سبک و اندازه توانید می خود دستگاه کردن سفارشی برا د

ی را بزرگنمایی سطح  هش یا افزایش برا ی اندازه کا ی محتوا کنید.تنظیم صفحه رو

ت تا بکشید را  Opacityلغزنده  • کنید.تنظیم را فیلتر کدور

ی سبک و قلم اندازه  <نمایش  ی گزینه برا زیر:ها

صفحه.بزرگنمایی  <نمایش 

ی  • شود.فعال ویژگی این تا بزنید ضربه  now on Turnرو

ی  • ب برا ت انتخا ت، فون ی متفاو بزنید.ضربه  style Fontرو

ت، از  .1 ی تنظیما ی بزنید. ضربه  2رو صفحه بزرگنمایی لغزنده نوار بزرگنمایی، سطح تنظیم برا

بکشید.را 

ی  • ی تنظیم برا ی زمانبند ی شود، فعال باید آبی نور فیلتر که زمانی برا ی برنامه عنوان به  on Turnرو بزنید. ضربه شده ریز
ب میتوانید  ب غرو ی یا طلوع به را آفتا ب سفارشی زمانبند کنید.انتخا

ت، از  ◌ ی تنظیما بزنیدضربه رو
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ی  – ب برا ت انتخا ی فون ی یا بزنید ضربه آن رو ت افزودن برا ی از فون ت دانلود رو بزنیدضربه ها فون

ت تنظیما

ت گزینه چندین شما دستگاه  ی را صفحه کیفیت که دارد نمایش صفحه حال ی موقعیت برا توانید می شما کند. می تنظیم مختلف ها
ب خود اولویت به توجه با را حالت  کنید.انتخا

گلکسی.فروشگاه 

ت  <نمایش  نمایش.صفحه حال

ی  • ت همه تا بزنید ضربه  Boldقلم رو هر پررنگ وزن با ها فون شوند.ظا

ی برنامه توانید می بخوابید. بهتر کند کمک شما به تواند می آبی نور فیلتر کنید، می استفاده خود دستگاه از ها شب اگر  به تا کنید تنظیم ا
ش و روشن ویژگی این خودکار طور  شود.خامو
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ی برنامه  صفحهتمام ها

س برابر در محافظت  تصادفیلم

ت نمایش  شارژاطالعا

نمایشصفحه زمانی مهلت 

لمسیحساسیت 

ی تشخیص از کیف، یا جیب مانند است، تاریک مکانی در دستگاه که هنگامی  ی صفحه توسط لمسی ورود کنید.جلوگیر

ت، از  ◌ ی تنظیما بزنید.ضربه ویژگی رو

ت، از  ◌ ی تنظیما بزنید.ضربه ویژگی رو

ت نمایش  <نمایش  ی شارژ اطالعا ت، از  ◌کردن.فعال برا ی تنظیما بزنیدضربه رو

ی برنامه  <نمایش  ی و صفحه تمام ها ی گزینه این کردن فعال برا بزنیدضربه ها برنامه رو
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س از حفاظت  <نمایش صفحه  ی تصادفی لم کردنغیرفعال یا فعال برا

س نمایش صفحه که کنید تنظیم توانید می  ت از پ ش مشخصی زمان مد شود.خامو

ی را نمایش صفحه لمسی حساسیت  هید.افزایش صفحه محافظ با استفاده برا د

ی لمسی حساسیت  <نمایش صفحه  کردن.فعال برا

ت  <نمایش  ی و نمایش، صفحه زمانی مهل ت، از  ◌کنید.تنظیم را آن تا بزنید ضربه زمانی محدودیت یک رو ی تنظیما بزنیدضربه رو

ت، از  ◌ ی تنظیما بزنیدضربه رو

ت تنظیما

ی به متحرک، غیر تصاویر طوالنی نمایش توجه:  ی تصاویر به منجر است ممکن روشن، همیشه نمایشگر استثنا دائمی مانند شبح بعد
هش یا  ت در را نمایش صفحه شود. تصویر کیفیت کا ش استفاده عدم صور کنید.خامو

ی سطح  ش نمایش صفحه که زمانی توان می را شود شارژ کامل طور به دستگاه که زمانی تا تخمینی زمان و باتر داد.نمایش است خامو

هایی میتوانید  هید که را برنامه ب کنید، استفاده صفحه تمام تصویر نسبت در میخوا کنید.انتخا
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نمایشصفحه محافظ 

هش را ها انیمیشن  هیدکا د

شویدبیدار تا کنید بلند 

ویژگی.

ت، از  .1صفحه.محافظ  <نمایش صفحه  ی تنظیما ی گزینه از یکی بزنید. ضربه  2رو را زیر ها

ب  کنید:انتخا

کنید.روشن را صفحه دستگاه کردن بلند با 

ی ها: رنگ  •نشود. داده نمایش صفحه محافظ هیچ:  • حال در صفحه تا بزنید ضربه انتخابگر رو

س: جدول  •شود. داده نمایش ها رنگ تغییر  س. جدول یک در تصاویر نمایش عک ب  •عک س: قا عک

ب یک در تصاویر نمایش  س. قا س  •عک ب از را تصاویر ها: عک نمایش خود  Photos Googleحسا

هید. د

ت، از  ◌ ی تنظیما ی رو ها ت  <پیشرفته ویژگی ت و حرکا ی کردن بلند  <حرکا بزنیدضربه شدن بیدار برا

ی  .3 ی انتخابی، صفحه محافظ نمایش برا بزنید.ضربه  Previewرو

ی  ویژگیاین کردن فعال برا

ی سریع ضربه دو  ی به زدن ضربه بار دو با را نمایش صفحه کردن بیدار برا روشن  Sideکلید از استفاده جا

کنید.

ی نکته  ت رو ی ویژگی یک کنار در تنظیما ی گزینه برا بزنید.ضربه اضافی ها

ت، از  ◌ ی تنظیما ی رو ها ت  <پیشرفته ویژگی ت و حرکا تابزنید سریع ضربه دو  <حرکا

ت تنظیما

ی جلوه از برخی  هش را ها برنامه کردن باز هنگام مانند حرکتی ها هید.کا د

ب از  کنید.فعال را ویژگی این تا شوید بیدار خوا

ت، از  ◌ ی تنظیما ی رو ها هش  <پیشرفته ویژگی ها کا شودفعال تا بزنید ضربه انیمیشن
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س یا ها رنگ توانید می  ش هنگام را ها عک هید.نمایش شدن شارژ حین در یا نمایش صفحه شدن خامو د
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هوشمنداقامت 

ت  دستیک حال

ت، از  .1 ی تنظیما ی ویژگی رو ت  <پیشرفته ها بزنید.ضربه دست یک حال

stay Smart  ی جلو دوربین از نمایش صفحه کنید می نگاه آن به شما که زمانی تا کند می استفاده شما چهره تشخیص برا
بماند.روشن 

ی دکمه:  • هش نمایشگر اندازه تا بزنید ضربه متوالی بار دو اصلی صفحه رو یابد.کا

ی میتوانید  هید تغییر را صفحهنمایش طرحبند کرد.کار را خود دستگاه دست یک با بتوان تا د

بکشید.پایین به صفحه پایین لبه مرکز در را خود انگشت اشاره:  •

ت تنظیما

ها:گزینه 

بزنیدضربه و 

ی  .2 ب را زیر موارد از یکی و شود فعال ویژگی این تا بزنید ضربه  mode handed One-Useرو کنیدانتخا
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ت، از  ◌ ی تنظیما ی رو ها ت  <پیشرفته ویژگی ت و حرکا شود.فعال ویژگی این تا بزنید ضربه هوشمند اقامت  <حرکا
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ی و تعمیر  دستگاهنگهدار

ی بهینه  سریعساز

ی، وضعیت  هده را خود دستگاه حافظه و حافظه باتر دستگاه سیستم منابع خودکار طور به توانید می همچنین کنید. مشا
کنید.بهینه را خود 

ی بهینه  ی  |سریع ساز ی ذخیره  |باتر ی گزینه  |حافظه  |ساز ی و زبان  |پیشرفته ها |ورود

ی  ی از استفاده نحوه باتر ی انرژ ی باتر ی فعالیت برا هده را شما دستگاه مختلف ها مشا
کنید.

یابیعیب  |زمان و تاریخ 

ت، از  ◌ ی تنظیما ی  Battery > care Deviceرو ها برا ی: مصرف  •بزنید: ضربه گزینه ی مصرف باتر براساس را انرژ

س و برنامه  هده سروی ت  •کنید. مشا ش: روشن/حال ش روشن/حالت یک خامو ی را خامو ی عمر افزایش برا ب باتر انتخا

ی مدیریت  •کنید.  ی مصرف برنامه: انرژ ی را باتر ی شوند می استفاده که هایی برنامه برا کنیدپیکربند

تبه  ندر

ی بهینه ویژگی  ت طریق از را دستگاه عملکرد سریع ساز بخشد:می بهبود زیر اقداما

ی گزینه شارژ:  • ی را زیر ها ی قابلیت از پشتیبانی برا کنید:فعال سریع شارژ ها

ی از که هایی برنامه شناسایی  • یغیر موارد کردن پاک و کنند می استفاده حد از بیش باتر ضرور

سریعشارژ  –

حافظه.از 

138

ت تنظیما

ی فایل حذف  • ی غیر ها ی برنامه بستن و ضرور س در اجرا حال در ها بدافزار.اسکن  •زمینه. پ

ی  ی بهینه ویژگی از استفاده برا سریع:ساز

ت، از  ◌ ی تنظیما بزنید.ضربه  now Optimize > care Deviceرو
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یذخیره  ساز

ت  حافظهکار

ی  ی برا ت به آسیب از جلوگیر ی شده ذخیره اطالعا ت رو ت حافظه، کار کنید.جدا دستگاه از کردن خارج از قبل را کار
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ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  Advanced > Storage > care Deviceرو

ت یک که هنگامی  ی  microSDحافظه کار ت حافظه شد، نصب شما دستگاه در نمیشود) (شامل اختیار در کار
ت  ی تنظیما میشود.داده نمایش ذخیرهساز

ی ذخیره قسمت در  .2 ی حمل، قابل ساز ت رو س و بزنید ضربه  SDکار ی سپ بزنید.ضربه  Unmountرو

ی  ت برا کنید.مراجعه خود دستگاه تنظیم به بیشتر، اطالعا

ت  .3 کنید.خارج دستگاه از را خود حافظه کار

ت  کنیدنصب را حافظه کار

ت یک  کنیدفرمت را حافظه کار

ت یک که هنگامی  ی حافظه کار ی و شود) می متصل دستگاه (به شود می نصب خودکار طور به کنید، می نصب اختیار برا
ت اگر حال، این با شود. می آماده استفاده  را آن آن، به دسترسی از قبل باید کنید، جدا دستگاه از آن کردن جدا بدون را کار

کنید.سوار 

ت کردن فرمت هنگام  ی فایل از باید  ،SDکار ی که عکسی و موسیقی ها ت رو کنید تهیه پشتیبان نسخه اند شده ذخیره کار
ت کردن فرمت زیرا  ی فایل همه  SDکار کند.می حذف را شده ذخیره ها

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  Advanced > Storage > care Deviceرو

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  Advanced > Storage > care Deviceرو

ت تنظیما

ی ذخیره قسمت در  .2 ی حمل، قابل ساز ت رو س و بزنید ضربه  SDکار ی سپ بزنید.ضربه  Mountرو

ی ذخیره قسمت در  .2 ی حمل، قابل ساز ت رو ی بزنید، ضربه  SDکار س و بزنید ضربه  Formatرو کنیددنبال را آن سپ

ت  برداریدرا حافظه کار

شود.می باعث 

ی ذخیره  هده را دستگاه از استفاده و ساز ت یک میتوانید همچنین کنید. مشا ی حافظه کار یا کنید جدا سوار، را اختیار
نمیشود).(شامل کنید فرمت 
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ی گزینه  پیشرفتهها

ی را روز از زمانی زمان:  – ی راه برا ب دستگاه مجدد انداز کنید.انتخا

ت، از  ◌ ی تنظیما هستندموجود و شده استفاده حافظه بزنید. ضربه  Memory > care Deviceرو

ی ویژگی سایر  ی در دستگاه از مراقبت ها است.موجود پیشرفته منو

ی بهینه  • ت: ساز ی بهینه با تنظیما ت ساز ی مصرف در تنظیما کنیدجویی صرفه باتر

شده.داده نشان 

ت، از  ◌ ی تنظیما ی  <دستگاه از مراقبت رو ها ی گزینه بزنید. ضربه پیشرفته  <بیشتر گزینه هستند:دسترس در ذیل ها

نیستاستفاده حال در دستگاه 

ی  • شود.آزاد حافظه امکان حد تا تا بزنید ضربه  now Cleanرو

کنید.غیرفعال یا فعال  care Deviceاز را ها اعالن ها: اعالن  •

هش  – ت روشنایی: کا هید.تغییر را روشنایی تنظیما د

ی  • هده برا ت و ها برنامه کامل لیست مشا ی حافظه، از استفاده با خدما هده رو ی بزنید. ضربه بیشتر مشا یا گنجاندن برا
ها این حذف  ت، و برنامه بزنید.ضربه خدما

ی بهینه  • کنید.بهینه روزانه را دستگاه خودکار طور به خودکار: ساز

Timeout: Screen –  س ش را صفحه فعالیت، عدم ثانیه  30از پ کنید.خامو

ی  • س و ها برنامه تا بزنید ضربه اند نشده استفاده اخیراً که هایی برنامه رو هده اند شده گنجانده مورد این در که را هایی سروی کنیدمشا

ی را روز از زمانی زمان:  – ی بهینه برا ب دستگاه ساز کنید.انتخا

کنید.محدود  %46به را پخش حجم رسانه: حجم  –

ی گروه  ها این حذف یا گنجاندن برا ت، و برنامه بزنید.ضربه خدما

ها بستن  – ی برنامه هایی بستن با حافظه: کردن آزاد برا سزمینه در که برنامه کنید.آزاد را حافظه هستند، اجرا حال در پ

140

ت تنظیما

ی  • ب برا ی هایی برنامه انتخا ی حافظه، از حذف برا بزنیدضربه  exclude to apps Selectرو

ی راه  • ی راه سفارشی زمانی برنامه یک در را دستگاه خودکار طور به خودکار: مجدد انداز کنید.مجدد انداز

هاچک 

ی را روز چند یا یک روز:  – ی راه برا ب دستگاه مجدد انداز کنید.انتخا

ی میتوانید کنید. بررسی را موجود حافظه مقدار  ها سزمینه برنامه ی مقدار و ببندید را پ ی که را حافظها دستگاه سرعت افزایش برا
هش میکنید، استفاده خود  هید.کا د
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ی  .2 ی کلید صفحه رو ب را کلید صفحه یک و بزنید ضربه فرض پیش کلید صفحه  <صفحه رو کنید.انتخا

هی اولویت اساس بر را آنها و کنید اضافه خود لیست به را ها زبان توانید می دستگاه زبان تغییر  ی اگر کنید. سازماند از برنامها

ی پشتیبانیشده زبان به نمیکند، پشتیبانی شما پیشفرض زبان  میشود.منتقل شما لیست در بعد

ی به  Voice Googleتایپ  ی نوشته تایپ جا کنید.صحبت  Voice™ Googleتایپ از استفاده با خود متنی ها

ت، از  .1 ی تنظیما ی و زبان  <عمومی مدیریت رو بزنید.ضربه زبان  <ورود

ت، از  .1 ی تنظیما ی و زبان  <عمومی مدیریت رو بزنید.ضربه ورود

ی  .2 ت، کردن سفارشی برا ی تنظیما ی کلید صفحه رو بزنید.ضربه  Voice Googleتایپ  <صفحه رو

ی  .2 ب لیست از را زبانی و بزنید ضربه زبان افزودن رو کنید.انتخا

ی  .3 ی دستگاه زبان تغییر برا بزنید.ضربه  default as Setرو

ی صفحه مدیریت  ها ی کلید ی صفحه رو ها ی کلید کنید.غیرفعال یا فعال را صفحه رو

ی  • ی زبان به جابجایی برا ی لیست، در دیگر سو بزنید ضربه نظر مورد زبان رو سپ

ت، از  .1 ی تنظیما ی و زبان  <عمومی مدیریت رو بزنید.ضربه ورود

ی  بزنید.ضربه اعمال رو

ی  .2 ی کلید صفحه رو ها صفحه مدیریت  <صفحه رو بزنید.ضربه کلید

ت تنظیما

ی پیشفرض صفحهکلید یک میتوانید پیشفرض صفحهکلید  ها برا ی و منو ها ب خود دستگاه صفحهکلید صفحه کنید. انتخا

ی  ها کرد.دانلود  Play Googleفروشگاه از توان می را اضافی کلید

ی  .3 ی کلید صفحه هر رو بزنید.ضربه کردن غیرفعال یا فعال برا

ت، از  .1 ی تنظیما ی و زبان  <عمومی مدیریت رو بزنید.ضربه ورود
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ت  ی و زبان تنظیما ی را خود دستگاه ورود کنید.پیکربند
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ی  ها فیزیکیکیبورد

س  خودکارتکمیل سروی

گفتاربه متن 

کلیدصفحه دکمه نمایش 

ت  : • ی توضیحا ها ی را کلید صفحه میانبر هدمی نشان کلید صفحه رو د

ت، از  .1 ی تنظیما ی و زبان  <عمومی مدیریت رو ی کلید صفحه  <ورود بزنید.ضربه صفحه رو

نمایشصفحه 

ت، از  ◌ ی تنظیما ی و زبان  <عمومی مدیریت رو بزنیدضربه  <ورود
ی گفتار به متن تبدیل  ها:گزینه برا

ی  .2 ی ویژگی، این کردن فعال برا بزنید.ضربه کلید صفحه نمایش دکمه رو

ی  : • ها ی را زبان کلید میانبر کنید.غیرفعال یا فعال خود فیزیکی کلید صفحه برا

ب را  Googleیا سامسونگ گفتار به متن تبدیل موتور ترجیحی: موتور  • ی کنید. انتخا ها برا ی گزینه ت رو تنظیما
بزنید.ضربه 

کنید.تنظیم را فرض پیش گفتار زبان  : •

کنید.سفارشی را ها گزینه شود) می فروخته جداگانه طور (به هستید متصل خود دستگاه به فیزیکی کلید صفحه یک که هنگامی 

ت کردن وارد زمان در  ت از استفاده با اطالعا کنید.جویی صرفه خودکار تکمیل خدما
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ت، از  .1 ی تنظیما ی و زبان  <عمومی مدیریت رو بزنید.ضربه ورود

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  input and Language > Management Generalرو

ی  .2 س و بزنید ضربه  Keyboard Physicalرو ب را گزینه یک سپ کنید:انتخا

ی  .2 س و بزنید ضربه  service Autofillرو ب را خود نظر مورد سروی کنید.انتخا

ت تنظیما

ی کلید صفحه  : • هیدنمایش است فیزیکی که حالی در را نمایش صفحه رو د
شود.می استفاده نیز کلید صفحه 

ی گزینه  ی را خود -Speech to-Text (TTS)ها ی  TTSکنید. پیکربند ی ویژگی برا صوتی دستیار مانند دسترسی مختلف ها
شود.می استفاده 

ی  ها، بین سریع جابجایی برا ی صفحهکلید هید.نشان پیمایش نوار در را دکمها د
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زمانو تاریخ 

ت به را زمان و تاریخ توانید می شبکه، پوشش از خارج  کنید.تنظیم دستی صور

ت، از  .1 ی تنظیما ی و زبان  <عمومی مدیریت رو بزنید.ضربه ورود

ت، از  ◌ ی تنظیما ی گزینه بزنید. ضربه زمان و تاریخ  <عمومی مدیریت رو به خودکار: زمان و تاریخ  •هستند: دسترس در زیر ها
ی رسانی روز  گزینه است، غیرفعال خودکار زمان و تاریخ که هنگامی کنید. دریافت خود سیم بی شبکه از را زمان و تاریخ ها

ی  هستند:دسترس در زیر ها

ی چپ به یا کنید حرکت سریعتر تا بکشید راست سمت به را لغزنده  speed، Pointerقسمت در  .2 رفتنبرا

ب  – ب را جدید زمانی منطقه یک زمانی: منطقه انتخا کنید.انتخا

کنید.وارد را فعلی تاریخ تاریخ: تنظیم  –

هسته  تر.آ

ب اصلی عنوان به را ماوس دکمه کدام که کنید تعیین توانید می شما ماوس اصلی دکمه  کنید.انتخا

کنید.وارد را فعلی زمان زمان: تنظیم  –

ت، از  .1 ی تنظیما ی و زبان  <عمومی مدیریت رو بزنید.ضربه ورود

ب از استفاده  • ی را قالب ساعته:  24قال کنید.تنظیم زمان نمایش برا

ی  .2 ب را راست یا چپ و بزنید ضربه ماوس اصلی دکمه رو کنید.انتخا
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ت تنظیما

پخش:  •کنید. تنظیم را گفتار بم و زیر بم: و زیر  •متن. گفتار سرعت تنظیم گفتار: سرعت  •

ی  هی نمایش پخش برا را بم و زیر و گفتار نرخ بازنشانی:  •بزنید. ضربه گفتار ترکیب از کوتا

کنید.بازنشانی 

ت شما دستگاه فرض، پیش طور به  کند.می دریافت سیم بی شبکه از را زمان و تاریخ اطالعا

ی را گر اشاره سرعت گر اشاره سرعت  ی لمسی پد یا ماوس برا ی اختیار شود).نمی (شامل کنید پیکربند
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کنیدبازنشانی 

ت، از  .1 ی تنظیما ت بازنشانی  <بازنشانی  <عمومی مدیریت رو بزنید.ضربه شبکه تنظیما

ی  .2 کنید.تأیید شد خواسته شما از وقتی و بزنید ضربه  settings Resetرو

ی میتوانید  ها ت در و کنید بررسی را نرمافزار بهروزرسانی ت لزوم، صور کنید.بازنشانی را خود دستگاه خدما

ی رسانی روز به  • ت به کنید: بررسی را سیستم ها ی رسانی روز به دستی صور  •کنید. بررسی را موجود افزار نرم ها

ی رسانی روز به سیستم: رسانی روز به تاریخچه نمایش  هده را افزار نرم قبلی ها امنیتی رسانی روز به  : •کنید. مشا

ی  :Assistantارتقاء افزار نرم از استفاده  •کنید. نصب را خودکار  ی را ابزار ی رسانی روز به نصب برا نصب سیستم ها

کنید.

ت بازنشانی  ت توانید می شما شبکه تنظیما ث و همراه تلفن داده -Fi، Wiتنظیما ت بازنشانی با را بلوتو کنید.بازنشانی شبکه تنظیما

ی  .2 کنید.تأیید شد خواسته شما از وقتی و بزنید ضربه  settings Resetرو
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ت، از  ◌ ی تنظیما ی رو ها ی سیستم بهروزرسانی ی برا ها بزنید:ضربه زیر گزینه

ت تنظیما

ی  ،Settingsاز  .1 بزنید.ضربه  settings Reset > Reset > Management Generalرو

ی رسانی روز به  ی رسانی روز به سیستم ها ی را موجود افزار نرم ها نصب و بررسی خود دستگاه برا

کنید.

ت  ت به را خود دستگاه توانید می همچنین کنید. بازنشانی را شبکه و دستگاه تنظیما کنید.بازنشانی کارخانه تنظیما

ت بازنشانی  ت به را خود دستگاه توانید می تنظیما ت جز به را چیز همه که کنید، بازنشانی کارخانه فرض پیش تنظیما تنظیما

ب و زبان امنیتی،  ی داده کند. می بازنشانی حسا گیرند.نمی قرار تأثیر تحت شخصی ها
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ی داده مجدد تنظیم  کارخانهها

ها:  • ی را هفته روز روز ی راه برا ب خود دستگاه خودکار مجدد انداز کنید.انتخا

ت، از  .1 ی تنظیما بزنیدضربه دسترسی بازنشانی  <بازنشانی  <عمومی مدیریت رو

ی را روز زمان زمان:  • ی راه برا کنید.تنظیم خود دستگاه مجدد انداز

ت. تنظیما

ی  .2 کنید.تأیید شد خواسته شما از وقتی و بزنید ضربه  settings Resetرو

ت به را خود دستگاه میتوانید  ها همه و کنید بازنشانی کارخانه تنظیما کنید.پاک خود دستگاه از را داده

ی راه  خودکارمجدد انداز

ها، همه دائم بهطور عمل این  ت جمله از داده ت سایر یا  Googleتنظیما ب، تنظیما ها حسا ت و داده ی برنامه، و سیستم تنظیما ها دانلود برنامه
ها، موسیقی، همچنین و شده  س ها عک ی و ویدیو ها ی داده میکند. پاک دستگاه از را دیگر فایل ت در شده ذخیره ها تأثیر تحت خارجی  SDکار
گیرد.نمی قرار 

ی راه با را خود دستگاه  ی زمان در خودکار مجدد انداز ی راه با نشده ذخیره داده گونه هر کنید. بهینه شده تعیین ها می بین از دستگاه مجدد انداز
رود.

ب به خود دستگاه در که هنگامی  را شما دستگاه این شود. می فعال  (FRP)کارخانه مجدد تنظیم از محافظت شوید، می وارد  Googleحسا
ت در  کند.می محافظت شدن دزدیده یا شدن گم صور

ت، از  .1 ی تنظیما ی راه  <بازنشانی  <عمومی مدیریت رو بزنید.ضربه خودکار مجدد انداز

ت به را خود دستگاه  ،FRPویژگی شدن فعال با اگر  ی نام باید کنید، بازنشانی کارخانه فرض پیش تنظیما ب یک عبور رمز و کاربر شده ثبت حسا
Google  ت داشتن بدون کنید. پیدا دسترسی دستگاه به دوباره تا کنید وارد را ی اطالعا کنید.پیدا دسترسی دستگاه به توانید نمی صحیح کاربر

ت تنظیما

بزنیدضربه  .2

ب عبور رمز اگر توجه:  دستگاه همه با گذرواژه بازنشانی تا بکشد طول ساعت  24است ممکن کنید، بازنشانی را خود  Googleحسا
ی  ب در شده ثبت ها شود.همگام حسا

ت  ی تنظیما کنیدبازنشانی را دسترسپذیر

ی راه  س و کنید فعال را خودکار مجدد انداز ی سپ ها کنید:تنظیم را زیر پارامتر
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ت میتوانید  ی تنظیما ت کنید. بازنشانی را دستگاه دسترسپذیر ی تنظیما ی در دسترسپذیر ها ی و شده دانلود برنامه ها شما شخصی داده
نمیگیرند.قرار تأثیر تحت 



Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

ی نام اگر  ب عبور رمز و کاربر س باشید، نداشته را خود  Googleحسا ی بازنشانی از پ ها پیدا دسترسی دستگاه به نمیتوانید کارخانه، داده
کنید.

حوزه.

ت مرکز یک به آن بردن یا سامسونگ به خود دستگاه ارسال از قبل احتیاط  ب سامسونگ، مجاز خدما خود  Googleحسا
س و کرده حذف را  ی داده بازنشانی سپ هید. انجام را کارخانه ها ی د ت برا /frp support/usبه بیشتر اطالعا

samsung.com/ کنید.مراجعه

ب وارد  .2 ی حسا ی نام و شوید خود گوگل کاربر کنید.تایید را خود عبور رمز و کاربر

کنیدفعال را کارخانه مجدد تنظیم از محافظت 

ی  دستگاه:مجدد تنظیم برا

ب یک افزودن  کند.می فعال را  FRPامنیتی ویژگی خودکار طور به شما دستگاه به  Googleحسا

ت، از  .1 ی تنظیما ی داده به بازنشانی  <بازنشانی  <عمومی مدیریت رو بزنید.ضربه کارخانه ها

کنیدغیرفعال را کارخانه بازنشانی محافظت 

ی  .2 ت و بزنید ضربه  Resetرو ی را دستورا کنید.دنبال بازنشانی انجام برا

ی  ی تمام  ،FRPکردن غیرفعال برا ها ب کنید.حذف دستگاه از را  Googleحسا

ی راه دستگاه که هنگامی  .3 ت شود، می مجدد انداز ی راه را خود دستگاه تا کنید دنبال را دستورا کنید.انداز

ت، از  .1 ی تنظیما ها رو ب ی و حسا ها  <پشتیبانگیر ب ب  <حسا بزنید.ضربه  [Google[حسا

ت تنظیما

کارخانهمجدد تنظیم از حفاظت 

ی  .2 بزنید.ضربه  account Removeرو

دستگاه:مجدد تنظیم از قبل 

ب به خود دستگاه در که هنگامی  دستگاه اگر شود. می فعال  (FRP)کارخانه مجدد تنظیم از محافظت شوید، می وارد  Googleحسا
ت به شما اجازه بدون شما  ی دیگر افراد استفاده از  FRPشود، بازنشانی کارخانه تنظیما شما دستگاه اگر مثال، عنوان به کند. می جلوگیر
ی داده به بازنشانی و شود دزدیده یا گم  ی نام که شخصی فقط شود، انجام کارخانه ها ب عبور رمز و کاربر داشته را شما  Googleحسا

کند.استفاده دستگاه از تواند می باشد 

146

هید که اطالعاتی که کنید بررسی  .1 ی میخوا ی به کنید نگهدار ی فضا استشده منتقل شما ذخیرهساز
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صفحهقفل انواع 

ی این کنید. ایمن عبور) رمز یا پین (الگو، ایمن صفحه قفل از استفاده با را خود دستگاه شود می توصیه  ی راه برا کردن فعال و انداز
ی قفل  ی بیومتریک ها است.ضرور

 | Pass Samsung|امنیتی رسانی روز به  |من دستگاه کردن پیدا  | Protect Play Google |صفحه قفل انواع 

ت، از  .1 ی تنظیما ی و بزنید ضربه صفحه قفل نوع  <قفل صفحه رو بزنید.ضربه عبور) رمز یا پین (الگو، ایمن صفحه قفل رو

س  .3 ی اتمام از پ بزنید.ضربه  Doneرو

ی  .4 ها ی را زیر صفحه قفل گزینه ی که مواقعی در خودکار بهطور را خود دستگاه قفل هوشمند: قفل  •کنید: پیکربند ها مکان

یامطمئن 

ی برنامه نصب  ی  |امن پوشه  |ناشناخته ها ت رمزگشایی یا رمزگذار ی راه  SD |کار ت سیم قفل انداز |کار

ی گزینه  .2 بزنید:ضربه ها

ی دستگاه  ی نمایش صفحه قفل یک اند. شده شناسایی دیگر ها است.الزم ویژگی این برا

هده  ی مشا ها ت  |اعتبار ذخیره  |دستگاه مدیریت  |عبور رمز |پیشرفته امنیتی تنظیما

ی  زیرشرح به قفل. صفحه در ها اعالن نمایش کردن فعال برا
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ی داده ارسال  |مجوز مدیر  |مکان  تشخیصیها

هده  • ت سبک: مشا هید نمایش را اعالن جزئیا هید.نشان را نماد یک فقط و کنید پنهان را آنها یا د د

هید.نشان اعالن پانل در را ها اعالن محتوا: کردن پنهان  • ند

ب میکنند، ارائه را امنیت بدون یا متوسط باال، امنیت که زیر صفحه قفل انواع میان از میتوانید  پین، الگو، انگشت، کشیدن کنید: انتخا
هیچ.و عبور، رمز 

ی ها اعالن  • ب نمایش: برا شوند.داده نمایش قفل صفحه در ها اعالن کدام کنید انتخا

ت تنظیما

ی قفل توجه  ی نیز بیومتریک ها ی داده و دستگاه به دسترسی از محافظت برا هستند. دسترس در شما دستگاه حساس ها
ی  ت برا ببینید.را بیومتریک امنیت بیشتر، اطالعا

روشنهمیشه نمایش صفحه در ها اعالن نمایش روشن: همیشه در نمایش  •
نمایشصفحه 

ی داده از و کنید ایمن را خود دستگاه صفحه، قفل تنظیم با توانید می  کنید.محافظت خود ها

کنیدتنظیم امن نمایش صفحه قفل یک 

امنیتو قفل صفحه 
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تو ساعت  اطالعا

ProtectPlay Google 

رومینگهنگام مناطق 

ت،  کنید.مراجعه روشن همیشه نمایش صفحه به اطالعا

FaceWidgets: •  ی ت به سریع دسترسی برا نمایش صفحه و قفل صفحه در را ها ویجت مفید، اطالعا
کنید.فعال روشن همیشه 

ی به را  Play Googleمیتوانید  ی گونها ها که کنید پیکربند ت نظر از را شما دستگاه و برنامه ت و خطرا بررسی منظم طور به امنیتی تهدیدا
کند.

ت، از  ◌ ی تنظیما بزنید.ضربه  Protect Play Google > security and Biometricرو

ت  • ت تماس: اطالعا هیدنشان را خود تلفن مانند خود، تماس اطالعا د

ت به ها رسانی روز به  • شوند.می بررسی خودکار صور

هایی میتوانید  هر قفل صفحه در که را ویژگی ت سایر و ساعت مانند میشوند، ظا ی مفید، اطالعا کنید.پیکربند

ایمیلآدرس یا شماره 
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ت، از  ◌ ی تنظیما ی  screen Lockرو ی برا ها بزنید:ضربه زیر گزینه

ب ها: اعالن  • وشوند داده نمایش قفل صفحه در ها اعالن کدام کنید انتخا

ت  • ی: کاغذ خدما ی ویژگی دیوار هنما صفحه مانند اضافی ها کنید.فعال را پویا قفل صفحه و را

روشن.همیشه نمایش صفحه 

وکنید تنظیم قفل صفحه در را ساعت رنگ و نوع ساعت: سبک  •

ی  : • ها ی را برنامه میانبر ب قفل صفحه به افزودن برا کنید.انتخا

ت تنظیما

روشن.همیشه نمایش صفحه 

کنید.روز به را قفل صفحه افزار نرم قفل: صفحه درباره  •

ت  • ت ایمن: قفل تنظیما ی نمایش صفحه قفل یک کنید. سفارشی را خود ایمن قفل تنظیما ویژگی این برا
است.الزم 

ی ساعت به رومینگ: ساعت  • هید تغییر دیجیتالی ها هدمی نشان را خانه زمان هم و محلی زمان هم که د د

Display: On Always •  ی کنید. فعال را روشن همیشه نمایش صفحه بیشتربرا
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امنیتیرسانی روز به 

PassSamsung 

کنپیدا را من دستگاه 

رسانی روز به بودن دسترس در از و کنید بررسی را شده نصب امنیتی افزار نرم رسانی روز به آخرین تاریخ توانید می راحتی به شما 
ی  شوید.مطلع جدیدتر ها

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه را  Device My Find > security and Biometricsرو

ت، از  ◌ ی تنظیما ها تا بزنید ضربه امنیتی بهروزرسانی  <امنیت و بیومتریک رو ببینیدرا جدیدترین

ب یک به اگر  • ی اید، نشده وارد  Googleحسا بزنیدضربه کند نمی کار  Device My Findرو

ی رسانی روز به آیا که کنید بررسی و شده نصب امنیتی رسانی روز به  خیر.یا است دسترس در جدیدتر

ت و  ی را دستورا کنید.دنبال ورود برا

ی گزینه  .2 هستند:دسترس در زیر ها

ی  Pass Samsungاز  ت به دسترسی برا ی داده با خود عالقه مورد خدما ی کنید. استفاده بیومتریک ها  Pass Samsungاز استفاده برا
ب وارد باید  شوید.خود سامسونگ حسا

ی  ت کسب برا کنید .مراجعه /pass samsung-app/owners/support/us/samsung.comبه بیشتر اطالعا

Device: My Find •  از را برنامهPlay Google  کنید.دانلود

ب:  • ت در  Device My Findبه و کنید.پیدا دسترسی اینترن

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  < Pass Samsungامنیت و بیومتریک رو

ت تنظیما

Google: •  ت هم موضوعا ت به را کن» پیدا را «دستگا کنید.جستجو آنالین صور

ب وارد  .2 ی داده و شوید خود سامسونگ حسا کنید.اضافه را خود بیومتریک ها
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هتان، شدن قفل با میتوانید  هایتان حذف و آنالین ردیابی دستگا هتان از دور، راه از داده محافظت سرقت یا شدن گم برابر در دستگا
ب یک کنید.  س و است نیاز مورد  Googleحسا باشد.روشن باید  Googleمکان سروی

https://www.samsung.com/us/support/owners/app/samsung-pass
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ی برنامه  کنیدنصب را ناشناخته ها

امنپوشه 

ی  ت رمزگشایی یا رمزگذار SDکار

ت، از  ◌ ی تنظیما کنیددنبال را آن و بزنید ضربه  Folder Secure > security and Biometricرو

ت، از  .1 ی تنظیما ی  <امنیت و بیومتریک رو ت رمزگشایی یا رمزگذار بزنید.ضربه  SDکار

ت، از  .1 ی تنظیما ی نصب  <امنیت و بیومتریک رو ها بزنید.ضربه ناشناخته برنامه

ی برنامه و محتوا از تا کنید ایجاد خود دستگاه در ایمن پوشه یک توانید می  است ممکن که کسی هر برابر در خصوصی ها
ی کند. محافظت کند می استفاده شما دستگاه از  ی برا ب به باید  ،Secureپوشه از استفاده و راهانداز  Samsungحسا

شوید.وارد خود 

ت تنظیما

ی تا کند می درخواست  کند.ایمن را شما دستگاه محتوا

ی  .2 س و بزنید ضربه منبع یا برنامه یک رو ی سپ بزنید.ضربه  source this from Allowرو

ی  .2 ی رو ت رمزگذار ت و بزنید ضربه  SDکار ی داده همه تا کنید دنبال را دستورا ی خود حافظه در موجود ها شوندرمزگذار

ی داده به بازنشانی انجام توجه:  ت به آن دسترسی از شما دستگاه در کارخانه ها ی  SDکار ی شده رمزگذار کند. می جلوگیر
ی داده به بازنشانی شروع از قبل  ت ابتدا که شوید مطمئن کارخانه، ها اید.کرده رمزگشایی را شده نصب  SDکار
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ی برنامه نصب نکته  ی داده و دستگاه تواند می ناشناخته ثالث شخص ها ت برابر در را شما شخصی ها امنیتی خطرا
کند.پذیرتر آسیب 

ت کار

ی نصب به میتوانید  ها ها از ناشناخته ثالث شخص برنامه بشده منابع یا برنامه هید.اجازه انتخا د

ت توانید می  ی حافظه کار ی شود) نمی (شامل را خود اختیار ی داده از تا کنید رمزگذار ت به فقط این کنید. محافظت آن ها اطالعا
ت  هد می اجازه  SDکار باشید.داشته دسترسی عبور رمز با شما دستگاه از تا د
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ت رمزگشایی  SDکار

هده  ی مشا ها عبوررمز

ت سیم قفل  کنیدتنظیم را کار

دستگاهمدیریت 

ت، از  .1 ی تنظیما ی  <امنیت و بیومتریک رو ت رمزگشایی یا رمزگذار بزنید.ضربه  SDکار

ها تایپ هنگام  ی در خالصه طور به توانید می کاراکتر ها شوند.داده نمایش عبور رمز فیلد

ی  .2 ی و بزنید ضربه  card SD Decryptرو ی داده تمام رمزگشایی برا ت خود، حافظه ها کنیددنبال را دستورا

ت، از  ◌ ی تنظیما ت  <امنیت و بیومتریک رو ها  <دیگر امنیتی تنظیما هده قابل را گذرواژه روشن ویژگی این تا کنید مشا
بزنید.ضربه شود، 

ت کار

ها به میتوانید  ی و ویژگی ها هتان به مدیریتی دسترسی اجازه  Device) My Find(مانند امنیتی برنامه هید.را دستگا بد

ی پین یک میتوانید  ت کردن قفل برا ت از غیرمجاز استفاده از که کنید، تنظیم خود سیمکار ت در شما سیمکار ش صور ی شخصی تال برا
ی دستگاه در آن از استفاده  ی دیگر میکند.جلوگیر

ت، از  .1 ی تنظیما ت  <امنیت و بیومتریک رو بزنیدضربه  <دیگر امنیتی تنظیما

ت، از  ◌ ی تنظیما ت  <امنیت و بیومتریک رو ت سیم قفل تنظیم  <دیگر امنیتی تنظیما ت و بزنید ضربه کار کنید.دنبال را دستورا

ی برنامه  دستگاهمدیریت ها

ت تنظیما

ی  • ت سیم قفل رو شود.روشن ویژگی این تا بزنید ضربه کار

ی  .2 ی گزینه رو کنید.روشن دستگاه سرپرست عنوان به را آن تا بزنید ضربه ا

ی  • ی جدید، پین یک ایجاد برا ت سیم پین تغییر رو بزنید.ضربه کار
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ت اگر  ی حافظه کار ی دستگاه این توسط اگر نیست) آن (شامل اختیار دارید قصد اگر کنید. رمزگشایی توانید می باشد، شده رمزگذار
ت  ی دستگاه با را حافظه کار ی داده به بازنشانی انجام از قبل یا کنید استفاده دیگر هید است ممکن کارخانه، ها کنید.رمزگشایی بخوا
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ت  پیشرفتهامنیتی تنظیما

داریدنگه ایمن را خود دستگاه امنیت، بررسی با امنیتی: مشی خط رسانی روز به  •

ت، از  ◌ ی تنظیما ت  <امنیت و بیومتریک رو ی دیگر امنیتی تنظیما ی برا ها بزنید:ضربه زیر گزینه

ی ها گزینه این از توانید می  ی برا ت پیکربند ی پیشرفته امنیتی تنظیما کنید.استفاده خود دستگاه از بهتر محافظت برا

هارسانی روز به 

ی ذخیره مکان یک  : • ت برا ب اعتبارنامه محتویا کنید.انتخا

ت، از  ◌ ی تنظیما ت  <امنیت و بیومتریک رو ی دیگر امنیتی تنظیما ی برا ها بزنید:ضربه زیر گزینه
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هینامه  : • هیدنمایش دیگر موارد و خود دستگاه رام در را ها گوا د

ی دستگاه به  : • هد می اجازه اعتماد مورد ها ت تا د ب اقداما کهزمانی در را شده انتخا

هی  ایدکرده نصب که هایی گوا

متصل.

هی  : • ی گوا ی ها هده کنند، می شناسایی را شما دستگاه که را کاربر کنید.مشا

ی باشد. روشن قفل صفحه که شود می داده نمایش زمانی تنها گزینه این  – بیشتربرا

هی یک تلفن: حافظه از نصب  • کنید.نصب حافظه از جدید گوا

ت،  کنید.مراجعه ایمن صفحه قفل تنظیم به اطالعا

ت تنظیما

ت  : • کنیدبازنشانی را آن و کنید پاک دستگاه از را اعتبارنامه محتویا

ی را برنامه یک ها: پنجره کردن پین  • ی آن به دسترسی از که کنید، پین خود دستگاه صفحه رو کندمی جلوگیر

عبور.کلمه 

ی ویژگی سایر  شمادستگاه ها

ی میتوانید  ها هی ها هویت که کنید مدیریت را خود دستگاه در شده نصب اعتماد قابل امنیتی گوا ی را سرور ت برا اتصاال
میکند.تأیید امن 
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ی  اخیرمکان درخواستها

باشدمجاز برنامه از استفاده هنگام فقط  •

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  Locationرو

انکار •

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  Locationرو
ی  ت کردن روشن برا مکانیموقعیت خدما

بزنیدضربه  .2

ی سایر دقت بهبود  ها کنید.فعال را مکانی موقعیت اسکن ابزار

ی  .2 ی بزنید. ضربه  3رو هده برا ت مشا ی برنامه، تنظیما ی رو ی زیر ورود بزنید.ضربه اخیر مکانی موقعیت درخواستها

ی  ت کردن روشن برا مکانیموقعیت خدما

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه دقت بهبود  <مکان رو
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ی ها برنامه از برخی نکته  ت شدن روشن به نیاز کامل عملکرد برا دارند.مکان خدما

ی  .2 ش رو ی اتصال رو ت از حذف یا افزودن برا بزنید:ضربه مکان خدما

ی  ها ها برنامه مجوز ی را مجوز هند می که هایی برنامه برا ت به خوا ی باشند داشته دسترسی شما مکانی موقعیت اطالعا پیکربند

کنید.

س و ها برنامه به -Fi: Wiاسکن  • هید اجازه ها سروی ی شبکه تا د ت به را -Fi Wiها حتی کنند، اسکن خودکار صور
ش -Fi Wiکه زمانی  است.خامو

ت، از  .1 ی تنظیما ی  <مکان رو ها بزنید.ضربه برنامه مجوز

ث: اسکن  • ها به بلوتو هید اجازه برنامه ی د ها ث، طریق از خودکار بهطور را اطراف دستگاه که زمانی حتی بلوتو
ث  ش بلوتو ها به و کرده جستجو است، خامو شوند.متصل آن

ت تنظیما

ی  .2 ی از یکی و بزنید ضربه برنامه یک رو ها ی را زیر مکان مجوز ی برا ب آن اعطا کنید:انتخا
هیداجازه همیشه  • د

هده اند کرده درخواست را شما مکانی موقعیت که را هایی برنامه از فهرستی  کنید.مشا

ی  ها س ی -Fi Wiو همراه تلفن شبکه  ،GPSاز ترکیبی از مکان سروی میکنند.استفاده شما دستگاه مکان تعیین برا
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ت  یابیمکان خدما

ی داده ارسال  تشخیصیها

مجوزمدیر 

ت در  ت بروز صور ت فنی، مشکال ی را خود دستگاه تشخیصی اطالعا کنید.ارسال سامسونگ برا

ی  .2 ت ویژگی، این کردن فعال برا بپذیرید.و بخوانید را رضایت اطالعا
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ی  ها س ی جدیدترین مکانی موقعیت سروی ها ها از برخی میکنند. استفاده و ذخیره را شما دستگاه مکانی موقعیت داده این از میتوانند برنامه
ها  ی داده ی نتایج بهبود برا هایی اساس بر شما جستجو کنند.استفاده کردهاید بازدید که مکان

شده.استفاده 

ی که هنگامی توجه  هد می که کنید می استفاده سرویسی یا برنامه از بار اولین برا ی ویژگی به خوا دسترسی شما دستگاه از خاصی ها
ی محاوره کادر یک کند، پیدا  هید می آیا که پرسد می شما از ا ی خیر. یا کنید مجاز را دسترسی چنین خوا درخواستی، دسترسی نوع هر برا

همیشه بین از میتوانید  ب را کردن» «رد یا برنامه» از استفاده هنگام در مجاز «فقط مجاز»، « کنید.انتخا

ی زدن ضربه با  شود.می داده اطالع  Denyیا  Allowرو

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  data diagnostic Send > Privacyرو

ی  .2 ی یک رو ت قسمت در ورود ت ببینید تا بزنید ضربه مکانی موقعیت خدما استچگونه شما مکانی موقعیت اطالعا

ت تنظیما

ی  .2 س بزنید، ضربه دسته یک رو ی سپ ی تا بزنید ضربه برنامه یک رو ها ب را خود نظر مورد مجوز کنیدانتخا

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  Locationرو

ها  هایی به است ممکن برنامه ها به شما که باشند داشته دسترسی شما دستگاه از ویژگی هید اجازه آن مکان) یا میکروفون دوربین، (مانند مید
سزمینه در که زمانی  ی را خود دستگاه توانید می میکنید. استفاده برنامه از که زمانی فقط نه میشوند، اجرا پ ت در که کنید تنظیم طور وقوع صور
هد.اطالع شما به اتفاق این  د

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  manager Permission > Privacyرو
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ب  هاحسا

ب یک  ی حسا کنیداضافه کاربر

ت  بتنظیما حسا

ب یک  ی حسا کنیدحذف را کاربر

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  Accounts > backup and Accountsرو

ب یک افزودن  ی حسا ت  |کاربر ب تنظیما ب یک حذف  |حسا ی حسا ی پشتیبان  |کاربر ت  |بازیابی و گیر گوگلتنظیما

ی  .2 ی برا ت پیکربند ی همگام تنظیما ب، آن ساز ی حسا ب یک رو بزنید.ضربه حسا

ی  .3 ی گزینه رو ی دیگر موجود ها ب نوع برا بزنید.ضربه حسا

ی همه میتوانید  ها ب ی ایمیل، حسا ها ی و اجتماعی شبکه ی و اضافه را ویدیو و تصویر اشتراکگذار کنید.همگامساز

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  account Add > Accounts > backup and Accountsرو

ب توانید می  کنید.حذف خود دستگاه از را ها حسا

ی  .2 ب انواع از یکی رو بزنید.ضربه ها حسا

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  Accounts > backup and Accountsرو

ت  .3 ت تا کنید دنبال را دستورا ی اطالعا ب و کرده وارد را خود کاربر ی راه را حسا ی  lکنید. انداز ی رو خودکار همگامساز

ها  ی تا بزنید ضربه داده ها هایتان خودکار بهروزرسانی ب شود.فعال حسا

ی  .2 ب رو س و بزنید ضربه حسا ی سپ بزنید.ضربه  account Removeرو

ت تنظیما
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ب هر  ت حسا ت توانید می دارد. را خود سفارشی تنظیما ی را مشترک تنظیما ب همه برا ی حسا ی نوع یک ها ت کنید. پیکربند تنظیما
ب  ی ویژگی و حسا ب انواع بین موجود ها ت حسا است.متفاو

ی به میتوانید  ها ب ب جمله از خود، حسا ب  ،Googleحسا ی و ایمیل  ،Samsungحسا ها ب ی حسا ها متصل اجتماعی شبکه
کنید.مدیریت را آن و شوید 
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ی پشتیبان  بازیابیو گیر

ت  گوگلتنظیما

خارجیحافظه انتقال 

ب  ی حسا گوگلکاربر

ت تنظیما

ت، از  ◌ ی تنظیما ی  restore and Backup > backup and Accountsرو ها برا بزنید:ضربه گزینه

ها سرور

ت توانید می  ی را خود دستگاه  Googleتنظیما ی گزینه کنید. پیکربند ب به موجود ها دارد.بستگی شما  Googleحسا

ی  • ی از پشتیبانگیر ها ی من: داده ی از پشتیبانگیر ها ی برنامه، داده ها ت سایر و -Fi Wiگذرواژه ی در را تنظیما ها سرور
Google  کنید.فعال

Google،  ی گزینه و ی را ا ب کردن سفارشی برا کنید.انتخا

ی را خود دستگاه توانید می  ی طور ب در ها داده از که کنید پیکربند ی حسا کند.تهیه پشتیبان نسخه خود شخصی ها

ی داده از توانید می  ت یک در خود ها ی ذخیره دستگاه یک یا  SDکار ی داده  Switch، Smartاز استفاده با یا کنید تهیه پشتیبان نسخه  USBساز ها
ی کنید. بازیابی را پشتیبان  ت برا کنید.مراجعه قدیمی دستگاه یک از داده انتقال به بیشتر، اطالعا

ب  • ب یک پشتیبان: حسا ی  Googleحسا ب عنوان به استفاده برا ب خود پشتیبان حسا کنید.انتخا

ت، از  ◌ ی تنظیما بزنیدضربه رو

ت، از  ◌ ی تنظیما ها رو ب ی و حسا ی  <پشتیبانگیر بزنید.ضربه خارجی حافظه انتقال  <بازیابی و پشتیبانگیر

ت خودکار بازیابی خودکار: بازیابی  • کنیدفعال  Googleاز را تنظیما

156

ی پشتیبان توانید می  ت از گیر ب در را خود اطالعا کنید.فعال خود  Googleحسا
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شفافیتو ها رنگ 

دیدبهبود 

خوانصفحه 

157

ت و تعامل  |شنوایی افزایش  |دید بهبود  |خوان صفحه  ت  |مهار ت  |پیشرفته تنظیما قابلیت درباره  |شده نصب خدما
دسترسی

ی میتوانید  ها ی ویژگی ی را دسترسپذیر ی به کمک برا ها ی جنبه ی خود دستگاه بصر کنید.پیکربند

ت و ها کنترل از  ی ویژه تنظیما هد می امکان شما به که کنید استفاده ا کنیدپیمایش ها آن دیدن به نیاز بدون د

ی را صفحه عناصر سایر و متن کنتراست و ها رنگ توانید می  هده برا کنید.تنظیم تر آسان مشا

نمایشصفحه 

ت، از  ◌ ی تنظیما ی و بزنید ضربه  enhancements Visibility > Accessibilityرو ی گزینه رو بزنید:ضربه ا

ت، از  ◌ ی تنظیما ی و بزنید ضربه  reader Screen > Accessibilityرو ی گزینه رو بزنید:ضربه ا

ت و ها رنگ باال: کنتراست تم  • ی فون ی را کنتراست تا کنید تنظیم را صفحه ها هده برا هید.افزایش تر آسان مشا د

ی بازخورد خود دستگاه از استفاده هنگام صوتی: دستیار  • س، که را آنچه مانند کنید، دریافت گفتار ب لم فعال یا انتخا
کنید.می 

ت  • ی فون ت کلی طرح و رنگ باال: کنتراست با ها ی را ها فون کنیدتنظیم آن افزایش برا

ت تنظیما

ش:  • بیاموزید.را صوتی دستیار از استفاده نحوه آموز

س با کنتراست  زمینهپ

ت:  • ی را صوتی دستیار تنظیما ی شما به بهتر کمک برا کنید.پیکربند

ی رنگ و کنید تنظیم را سامسونگ کلید صفحه اندازه باال: کنتراست با کلید صفحه  • هید تغییر را آن ها ها بین کنتراست تا د کلید
س و  یابد.افزایش زمینه پ

ت  ی تنظیما ی دسترسپذیر ی برا ی که دارد وجود افراد ت دارند. نیاز کمک به خود دستگاه با کردن کار یا شنیدن دیدن، برا خدما
ی  ی دسترسپذیر ها ی را دستگاه از استفاده که هستند خاصی ویژگی ی میکنند. آسانتر همه برا ت برا  Accessibilityمورد در بیشتر اطالعا

ی  ت برا بگیرید.تماس  accessibility@sea.samsung.comدر ما با لطفاً سامسونگ، محصوال

دسترسی
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بزرگنماییو اندازه 

ت، از  ◌ ی تنظیما ی و بزنید ضربه  enhancements Visibility > Accessibilityرو ی گزینه رو بزنید:ضربه ا

ی سفید متن از را ها رنگ نمایش رنگ: وارونگی  • س سیاه یک رو کنیدبرعک

ی بین: ذره پنجره  • ی شده داده نشان محتوا کنید.بزرگ را صفحه رو

س  س در سیاه متن به زمینه پ سفید.زمینه پ

ت از بزرگنمایی:  • ی انگشت دو کشیدن و گرفتن، نیشگون دوبار زدن، ضربه سه مانند آمیز اغراق حرکا صفحه رو
کنید.استفاده 

ی بزرگ نشانگر یک از لمسی: پد ماوس/بزرگ نشانگر  • جانبی (لوازم کنید استفاده متصل لمسی پد یا ماوس برا
شود).نمی شامل 

ی جلوه هستید، حساس آن به اگر ها: انیمیشن حذف  • کنیدحذف را نمایش صفحه از خاصی ها
جنبش. -حرکت 

ت قلم: سبک و اندازه  • ی فون ی را صفحه ها کنید.پیکربند

کنیدتنظیم را صفحه رنگ است، مشکل برایتان اگر رنگ: تصحیح  •

ی را صفحه زوم سطح  : • کنید.پیکربند

رنگچند 
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س با هایی دکمه نمایش دکمه: اشکال نمایش  • ی زمینه پ ی دار سایه ها آنهاایجاد برا

هید افزایش را شده پشتیبانی نمایش صفحه عناصر اندازه توانید می  هایی و د ی میانبر ی ویژگی برا ی دسترس ها پذیر
کنید.ایجاد خود دستگاه در 

ی کاغذ مقابل در  شوید.متمایز بهتر دیوار
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صدا

ت، از  ◌ ی تنظیما ی  <دسترسی قابلیت رو ها ی و بزنید ضربه شنوایی بهبود ی گزینه رو از زنده: رونویسی  •بزنید: ضربه ا

ی میکروفون  ت  •کنید. استفاده متن به آن تبدیل و گفتار ضبط برا س: تنظیما س زیرنوی ی سروی س ها س و زیرنوی را زیرنوی

ی  کنید.پیکربند

ی را صدا کیفیت سمعک: از پشتیبانی  •کنید. فعال را  (RTT)متنی تماس بالدرنگ: متن  • شنوایی با بهتر عملکرد برا

بخشدمی بهبود 

ی میتوانید  ها ی ویژگی ی را دسترسپذیر ی به کمک برا ها ی جنبه ی دستگاه شنیدار کنید.پیکربند

ت، از  ◌ ی تنظیما ی  <دسترسی رو ها ی و بزنید ضربه شنوایی بهبود ی گزینه رو بزنید:ضربه ا

هده هنگام متن نمایش  ی چندرسانه مشا ی شرح توانید می ا کنید.تماشا را بسته ها

ی تعادل  • ش هنگام راست: چپ/صدا ت به صدا به دادن گو ی لغزنده نوار از استریو، صور و چپ تعادل تنظیم برا
ی  •کنید. استفاده راست  هید. تغییر مونو به استریو از را صدا هدفون، یک از استفاده هنگام مونو: صدا نادیده  •د

ها: همه گرفتن  ی را صدا و ها اعالن همه صدا ش خصوصی حریم حفظ برا کنید.خامو

کنید.تنظیم را صدا کیفیت توانید می گوشی یا سمعک از استفاده هنگام 

ت تنظیما

کنید.مراجعه صدا تطبیق به تجربه. 

159

ایدز.

ی را صدا صدا: تطبیق  • ش هر برا ش و کنید سفارشی گو کنیدتقویت را خود دادن گو
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تو فعل  انفعاال

ی  جایگزینورود

ی میتوانید  ها ی» ویژگی ی را «دسترسپذیر ت به کمک برا ی خود دستگاه با تعامل هنگام در محدود مهار کنید.پیکربند
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ی با گیرندگان تماس نام خواندن  – ی با را گیرندگان تماس نام استفاده، هنگام بلند: صدا بخوانیدبلند صدا

ی انواع از استفاده با را خود دستگاه توانید می  کنید.کنترل ها کنترل و ها ورود

ث  شود).نمی (شامل هدست یا بلوتو

ت، از  ◌ ی تنظیما ی و بزنید ضربه  dexterity and Interaction > Accessibilityرو ی گزینه رو بزنید:ضربه ا

س استفاده، هنگام خودکار: پاسخ  – ت از پ هیدپاسخ ها تماس به شده تعیین زمان مد د

ی سوئیچ با را خود دستگاه جهانی: سوئیچ  • کنید.کنترل خود سفارشی ها

ث  شود).نمی (شامل هدست یا بلوتو

ی  • ی را دستگاه به دسترسی دستیار: منو ت با کاربران برا بخشد.می بهبود کمتر مهار

ی  – ی از صدا: افزایش به دادن پاسخ برا ها ی صدا میزان کلید کنید.استفاده ها تماس به دادن پاسخ برا

ی  – ی کلید تماس، به دادن پایان برا هید: فشار را کنار ی کلید دادن فشار با د هید.پایان تماس به کنار د

ت تنظیما

ت توانید می  ی نیاز مورد حرکا ی تماس به پاسخ برا کنید.ساده را ها آالرم و ها اعالن به پاسخ یا تلفنی ها

ت نواحی تعامل: کنترل  • ی نمایش، صفحه تعامال ها کنیدسفارشی را و ... سخت کلید

ت، از  ◌ ی تنظیما ی و بزنید ضربه  dexterity and Interaction > Accessibilityرو ی گزینه رو بزنید:ضربه ا

کلیدصفحه 

ها:تماس به دادن پایان و پاسخگویی  •



Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

فیزیکیکلید صفحه و ماوس 

ت  س را تنظیما کنیدلم

ت، از  ◌ ی تنظیما ی و بزنید ضربه  dexterity and Interaction > Accessibilityرو ی گزینه رو بزنید:ضربه ا

ت، از  ◌ ی تنظیما ی و بزنید ضربه  dexterity and Interaction > Accessibilityرو ی گزینه رو بزنید:ضربه ا

ی خودکار طور به گر: اشاره توقف از بعد کلیک  • کنیدکلیک نشانگر از بعد مورد یک رو

ی را زمانی فاصله یک  : • ب عمل این برا س تاخیر کنید. انتخا دارید.نگه و لم

ی  شودمی متوقف آن رو

ت  • ت زدن: ضربه زمان مد شودشناخته عنوان به باید تعامل یک که کنید تنظیم را زمانی مد

ی  • ها هید، می فشار را  Altیا  ،Ctrl، Shiftمانند کننده اصالح کلید یک که هنگامی چسبنده: کلید کلیدد

ضربه.یک 

هد می امکان شما به که ماند، می پایین  ی زمان، یک در کلید یک دادن فشار با د ها کنید.وارد را کلید صفحه میانبر

س گرفتن نادیده  • ی لم ت مکرر: ها ی را زمانی مد کنیدتنظیم مکرر گرفتن نادیده برا

ی  • ها هسته: کلید ت چه که کنید تعیین آ شود،شناخته فشار عنوان به تا شود داشته نگه کلید یک باید زمانی مد

س  کند.می لم

ی به که  کند.می کمک کلید تصادفی فشار از جلوگیر

ت تنظیما

ی  • ها ش: کلید ت پر ش از قبل را انتظار زمان مد ی به که کنید، تنظیم کلید همان از دوم فشار پذیر دادن فشار بار چند از جلوگیر
کند.می کمک کلید یک تصادفی 

ت  ی را تنظیما ی فیزیکی کلید صفحه و متصل ماوس یک برا کنید.پیکربند
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ی را خود نمایش صفحه توانید می  ی حساسیت که کنید تنظیم طور س و ضربه به نسبت کمتر باشد.داشته لم
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مستقیمدسترسی 

اطالعیه
ت، از  ◌ ی تنظیما ت  <دسترسی قابلیت رو ی و بزنید ضربه پیشرفته تنظیما ی گزینه رو بزنید:ضربه ا

ی است ممکن نکته  ها شوند.دانلود  Play Googleفروشگاه از اضافی دسترسی برنامه

کنیدمی فلش شما که هنگامی را صفحه یا دوربین نور فلش: اعالن  •
آید.می در صدا به آالرم که زمانی یا اعالن دریافت 

ت، از  ◌ ی تنظیما ت  <دسترسی قابلیت رو ی و بزنید ضربه پیشرفته تنظیما ی گزینه رو بزنید:ضربه ا

ی  • ی یادآور ی اعالن: ها ها ی دوره یادآور ی را ا ی اعالن برا کنید.تنظیم نشده خوانده ها

ی  • ها ی ویژگی صدا: افزایش و جانبی کلید ب دسترسی ها ی را شده انتخا سریع دادن فشار با تا کنید پیکربند
ی  ها ی کلید ی شوند. باز همزمان طور به صدا افزایش و کنار ی ویژگی، این کردن فعال برا ی از یکی رو ها ویژگی

ی در فهرستشده  ی تا بزنید ضربه دسترسپذیر کنید.باز یا فعال را ویژگی منو

ت اقدام: انجام زمان  • ب را هایی پیام نمایش زمان مد هند می شما از که کنید انتخا هید، انجام اقدامی خوا اما د
هده قابل موقت طور به فقط  ها).اعالن (مانند هستند مشا

ی صوتی: برچسب  • ها ی را شده ضبط صدا ی برچسب رو اطالعاتی تا شود) نمی (شامل بنویسید  NFCها
هد.ارائه شما به هستید آنها نزدیکی در که هایی مکان یا اشیا درباره  د

ی  • ها هش و افزایش کلید س صدا: کا ی سروی ب ها ی را شده انتخا داشتن نگه و دادن فشار با تا کنید پیکربند
ی  ها هش و افزایش کلید ت به صدا کا شوند.روشن ثانیه سه مد

س  – ب سروی ی را سرویسی شده: انتخا ی راه برا ب ترکیبی کلید این با انداز کنید.انتخا
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ت تنظیما

screen: Lock on Allow –  هید اجازه کلید ترکیب این به شود.فعال است قفل صفحه که زمانی حتی د

ت و ها ویژگی توانید می  ی را اضافی دسترسی خدما کنید.سفارشی خود دستگاه برا
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دسترسیقابلیت درباره 

دوگانهرسان پیام 

هنمایی  کمکو را

ت  دیگرتنظیما
دسترسی.

ت، از  ◌ ی تنظیما بزنید.ضربه  services Installed > Accessibilityرو

ت، از  .1 ی تنظیما بزنید.ضربه  Messenger Dual > features Advancedرو
ی برنامه کنار در  ی شده پشتیبانی ها ی ویژگی کردن فعال برا برنامه.هر برا

ت توجه  س اضافی دسترسی خدما ی و شده فهرست اینجا در نصب از پ شوند.می پیکربند

ی خود دستگاه در را هایی ویژگی  کند.می تر آسان را آن از استفاده که کنید پیکربند

بزنیدضربه  .2

ت  ت  |بدانید بیشتر  |تلفن درباره  |دوگانه رسان پیام  |کمک و نکا حقوقیاطالعا

l  ی ب برا ی دارند، دسترسی ثانویه رسان پیام برنامه به که مخاطبینی انتخا بزنیدضربه رو

ت  ت در فعلی دسترسی افزار نرم مورد در مجوز و حقوقی اطالعا است.موجود تنظیما

کنید.استفاده جداگانه مخاطبین لیست از 

ت، از  ◌ ی تنظیما زیرشرح به بزنید. ضربه  Accessibility About > Accessibilityرو

ت  ی همچنین و ها تکنیک و نکا هنما هده را خود دستگاه کاربر را کنید.مشا
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ت  است:موجود اطالعا

ت، از  ◌ ی تنظیما بزنید.ضربه  help and Tipsرو

ت تنظیما

هده را  Accessibilityافزار نرم فعلی نسخه نسخه:  • کنید.مشا
ی  • ها هده باز: منبع مجوز ت مشا ی اطالعا ها یاستفاده مورد باز منبع مجوز برا

ب دو از  ی جداگانه حسا کنید.استفاده برنامه یک برا

ت توانید می  ی را اضافی کمکی خدما کنید.نصب خود دستگاه برا



Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r تلفندرباره

هتان  FCCشناسه میتوانید نکته  هده وضعیت  <تلفن» «درباره از را دستگا کنید.مشا
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ت، از  .1 ی تنظیما س و بزنید ضربه  phone Aboutرو هده را خود مدل تلفن، شماره سپ کنیدمشا

ی  .2 هده برا ت مشا ی خود، دستگاه مورد در بیشتر اطالعا بزنید.ضربه اضافی موارد رو

ت تنظیما

ت  ت فعلی، وضعیت جمله از خود، دستگاه به مربوط اطالعا ی نسخه قانونی، اطالعا ی سخت ها نرم و افزار
ی  هده را غیره و افزار کنید.مشا

ت و سریال شماره شماره،  .IMEIاطالعا


