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مبانی

بخونمنو اول 

ی  • ی محتوا ی بر دارد باالیی  RAMو  CPUاز استفاده به نیاز که باال) کیفیت با (محتوا گذاردمی تأثیر آن رو

ی برنامه  • قبلی اطالع بدون دیگر است ممکن و هستند رسانی روز به مشمول شوند می ارائه دستگاه همراه که فرضی پیش ها
ت مرکز با دارید، سؤالی دستگاه با شده ارائه برنامه درباره اگر نشوند. پشتیبانی  ی بگیرید. تماس سامسونگ خدما ی برنامه برا ها

هندگان ارائه با کاربر، توسط شده نصب  ت د بگیرید.تماس خدما

رسمیغیر منابع از افزار نرم نصب یا دستگاه عامل سیستم اصالح  •

ی برنامه دستگاه کلی عملکرد  ت به بسته محتوا با مرتبط ها است ممکن شود می استفاده آن در که محیطی و دستگاه مشخصا
نکنند.کار درستی به 

ت قبال در سامسونگ  • ی برنامه از ناشی عملکرد مشکال هندگان ارائه سایر توسط شده ارائه ها نداردمسئولیتی د

ت این شود. ها داده رفتن دست از یا خرابی و دستگاه عملکرد در اختالل به منجر است ممکن  مجوز قرارداد نقض اقداما
ت و است شما سامسونگ  کند.می باطل را شما ضمان
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سامسونگاز 

ت  • ت اساس بر توضیحا است.دستگاه فرض پیش تنظیما

ی دستگاه از استفاده از قبل لطفاً  هنما دفترچه این مناسب، و ایمن استفاده از اطمینان برا بخوانید.را را

ها از برخی  • هنده ارائه منطقه، به بسته محتوا ت، د ت خدما شما دستگاه با است ممکن دستگاه افزار نرم یا مدل مشخصا
ت  باشد.متفاو

ت قبال در مسئولیتی سامسونگ  • ی یا عملکرد مشکال ی ناسازگار نداردویرایش از ناشی ها

س تصاویر صدا، منابع افزار، نرم  • ی رسانه سایر و تصاویر زمینه، پ ی دستگاه این با شده ارائه ها ی مجوز دارا محدود استفاده برا
ی مواد این از استفاده و استخراج هستند.  ی مقاصد برا از غیرقانونی استفاده مسئولیت است. رایت کپی قوانین نقض دیگر، یا تجار
است.کاربران عهده بر ها رسانه 

ت  ی تنظیما ش شده اصالح عامل سیستم افزار نرم یا رجیستر ی تال باعث است ممکن عامل سیستم کردن سفارشی برا
نکنند.کار درستی به ها برنامه یا دستگاه شود 

ی هزینه است ممکن  • ی اضافی ها ت برا وآپلود رسانی، پیام مانند داده، خدما

باشدداشته همراه تلفن یا  iWFi-شبکه به اتصال به نیاز دستگاه ها، برنامه برخی از استفاده هنگام است ممکن  •
هاویژگی یا 

ی همگام دانلود،  ت از استفاده یا خودکار، ساز ی شما. داده طرح به بسته مکان خدما ی داده انتقال برا شود می توصیه بزرگ، ها
کنید.استفاده  iWFi-ویژگی از 



هیت به توجه با اطراف محیط اساس بر کنتراست محدوده تنظیم  ی ثابت گرافیک نمایش محصول، ما ت برا طوالنی مد
س تصاویر به منجر است ممکن  شود.شبح یا صفحه) (سوختن از پ

ت کمیسیون  .(FCC)فدرال ارتباطا

ت برنامه  ی راه را تنظیما ی کنید ، انداز س و بزنید ضربه صفحه زمانی وقفه  نمایش رو ت سپ هید می که را زمانی مد خوا
ش از قبل دستگاه  ب بماند، منتظر لمسی صفحه کردن خامو کنید.انتخا

هنده.ارائه  د

مبانی

محیط.

ش خودکار بهطور نمیکنید استفاده آن از که زمانی تا کنید تنظیم را لمسی صفحه میتوانید  – شود.خامو

کنید.استفاده 

ت برنامه اطراف، محیط  ی کنید، اجرا را تنظیما س و بزنید ضربه نمایشگر رو ی سپ ضربه تطبیقی روشنایی کلید رو
شود.فعال تا بزنید 
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ی شود می توصیه  – ت برا ت در و نکنید استفاده لمسی صفحه تمام یا قسمتی در ثابت گرافیک از طوالنی مد صور
ش را لمسی صفحه دستگاه، از استفاده عدم  کنید.خامو

هده را دستگاه  FCCشناسه توانید می است، شده تأیید  FCCتوسط شما دستگاه اگر  ی کنید. مشا هده برا  ،FCCشناسه مشا
ت برنامه  ی و کنید اجرا را تنظیما ت رو ی شما دستگاه اگر بزنید. ضربه تلفن درباره  وضعیت اطالعا نیست،  FCCشناسه دارا

ی دستگاه که است معنی این به  ش برا ت در فرو ی فقط است ممکن و نیست مجاز آن قلمرو یا متحده ایاال مالک شخصی برا
ت به  شود.آورده متحده ایاال

هایی توسط است ممکن که  هنربا ت مانند آ ی کار ی ها ی دستگاه و اعتبار اگر گیرند. قرار تأثیر تحت کاشت قابل پزشکی ها
ت خود پزشک با استفاده از قبل دارید، کاشت قابل پزشکی دستگاه  کنید.مشور

ی  – ی گونه به لمسی نمایش صفحه تنظیم برا اساسبر را خود روشنایی خودکار طور به که ا

هنده ارائه کشور، به بسته است ممکن  5Gشبکه بودن دسترس در  • ت کاربر و شبکه د باشدمتفاو

ی شما دستگاه  • هنربا حاو کنیدحفظ را خود اشیاء و دستگاه بین ایمن فاصله است. آ

ب شدید نور در حتی را لمسی صفحه توانید می  • ی در آفتا ببینیدوضوح به خودکار طور به باز فضا

کننددریافت تاییدیه باید ها دستگاه از برخی مدل، یا منطقه به بسته  •

ی  • ت یا منطقه به بسته است ممکن دستگاه توسط شده پشتیبانی باند پهنا ت خدما باشدمتفاو

ی دستگاه از استفاده  • ی محدودیت و ها دستورالعمل تابع است ممکن کشتی یا هواپیما در همراه تلفن ها ها
ت با باشد. محلی و فدرال  ی دستورالعمل همیشه و بگیرید تماس مربوطه مقاما نحوه و زمان مورد در را خدمه ها

کنید.دنبال خود دستگاه از استفاده 

هنده ارائه یا منطقه به بسته  • ت، د ی صفحه محافظ یک خدما شود. می متصل توزیع و تولید طول در محافظت برا
باشد.نمی گارانتی مشمول متصل صفحه محافظ به آسیب 

ت توانید می منطقه، به بسته  • ی نظارتی اطالعا هده را دستگاه رو ی کنید. مشا هده برا مشا
ت،  ت برنامه اطالعا ی و کنید اجرا را تنظیما ت رو بزنید.ضربه تلفن درباره  نظارتی اطالعا



ت در  • ب، در دستگاه از استفاده صور نکنند .کار درستی به است ممکن ها ویژگی سایر و لمسی صفحه آ

ت ها، یادداشت توجه:  ت یا استفاده، نکا اضافیاطالعا
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ی ضربه یا افتاد دستگاه اگر  • ی ویژگی خورد، ا ب برابر در مقاوم ها غبارو گرد و آ

مبانی

باشد.دیده آسیب دستگاه است ممکن 

ب در دقیقه  30از بیش را دستگاه  • ب از غیر مایعی در را دستگاه اگر نکنید. ور غوطه متر  1از بیشتر عمق با شیرین آ مانند شیرین آ
ب  ب نمک، آ شود.می دستگاه وارد سریعتر مایع کنید، ور غوطه الکلی نوشیدنی یا یونیزه آ

ی و شده آزمایش شده کنترل محیط یک در شما دستگاه  • هی دارا ب گوا استآ

ب معرض در را دستگاه  • هید.قرار نیرو با حرکت حال در آ ند

ب برابر در مقاومت از شما دستگاه  ی کند. می پشتیبانی  (IP67)غبار و گرد و آ ب برابر در خود دستگاه مقاومت حفظ برا غبار، و گرد و آ
ت این  ت این غیر در کنید. دنبال دقت به را نکا شود.وارد آسیب شما دستگاه به است ممکن صور

ت (با خاص شرایط در غبار و گرد برابر در مقاوم و  ی طبقه الزاما  Protection ofالمللی بین استاندارد با مطابق  IP67بند
Degrees 60529-IEC  توسط شده ارائهEnclosures  کد]IP]پاسکال، کیلو  106-86گراد، سانتی درجه  35-15آزمایش: شرایط  ؛

ب  ی، طبقه این وجود با دقیقه).  30متر،  1شیرین، آ ببیند.آسیب خاصی شرایط در شما دستگاه است ممکن همچنان بند

برساندآسیب دیگران یا خود به تواند می که هایی موقعیت هشدار: 

ب معرض در دستگاه اگر  ت معرض در دستگاه اگر کنید. خشک کامال نرم و تمیز پارچه یک با را آن گرفت، قرار شیرین آ مایعا
ی  ب مانند دیگر ب نمک، آ ب استخر، آ ب، ضد کرم عطر، روغن، صابون، آ ت یا دست کننده پاک آفتا لوازم مانند شیمیایی محصوال
ب با را آن دارد، قرار بهداشتی و آرایشی  را ها دستورالعمل این اگر نرم پارچه کنید. خشک کامال تمیز ماده یک با و بشویید شیرین آ
هر و عملکرد است ممکن نکنید، دنبال  گیرد.قرار تأثیر تحت دستگاه ظا

ب در دستگاه اگر  • س بلندگو یا میکروفون یا باشد شده ور غوطه آ نشود. شنیده وضوح به صدا مکالمه حین در است ممکن باشد، خی
س  کنید.خشک کامال را آن استفاده از قبل خشک، پارچه یک با دستگاه کردن پاک از پ

ت سایر یا دستگاه به تواند می که شرایطی احتیاط:  برساندآسیب شما تجهیزا

ب برابر در مقاومت حفظ  غبارو گرد و آ

ی آیکون  آموزشیها

•



ی حل راه و ها موقعیت  دستگاهحد از بیش شدن داغ ها

هید:انجام را زیر موارد دستگاه شدن گرم هنگام  د

ی برنامه و کنید جدا دستگاه از را شارژر  • بمانیدمنتظر ببندید. را اجرا حال در ها

کنیدتعویض سامسونگ تایید مورد جدید کابل یک با را دیده آسیب  USBکابل است دیده آسیب کابل 

مبانی

یکی

س و شود خنک دستگاه  کنید.دستگاه کردن شارژ به شروع دوباره سپ

ها به بسته شود. گرم حد از بیش دستگاه است ممکن که است شرایطی از هایی نمونه زیر موارد  هایی و عملکرد که برنامه
ها این میکنید، استفاده  ی است ممکن مثال نکنند.صدق شما مدل برا

ی، اجسام مانند خارجی مواد سیم، بی شارژر از استفاده هنگام  • ها فلز هنربا ت و آ ی کار دستگاه بین را مغناطیسی نوار ها
هید.قرار سیم بی شارژر و  ند

ی راه طول در  • س اولیه انداز هاداده بازیابی هنگام یا خرید از پ

باشد USBاتصال دلیل به است ممکن شود، می گرم حد از بیش دستگاه پایینی قسمت اگر  •

س در دستگاه است ممکن سریع، شارژ یا بیسیم شارژ طول در شوند. داغ شارژر و دستگاه است ممکن شارژ، هنگام  داغتر لم
ی عملکرد محدوده در و گذارد نمی تأثیر دستگاه عملکرد یا عمر طول بر این شود.  ی اگر است. دستگاه عاد شود، داغ خیلی باتر
هش شارژ سرعت است ممکن  شود.متوقف شارژر یا یابد کا

ی مدل در فقط سریع شارژ یا سیم بی شارژ ویژگی  است.موجود شده پشتیبانی ها

ی فایل دانلود هنگام  • حجیمها
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ها از وقتی  هایی یا ویژگی ی به که میکنید استفاده برنامه ی انرژ ی یا دارند نیاز بیشتر ت برا ها از طوالنی مد میکنید، استفاده آن
ی، مصرف افزایش دلیل به است ممکن  ی برنامه شود. گرم موقتاً شما دستگاه باتر ی و ببندید را اجرا حال در ها دستگاه از مدتی برا

نکنید.استفاده 

ی شارژ هنگام دستگاه که هنگامی  شودمی گرم باتر

شودمی گرم استفاده حین در دستگاه که هنگامی 



ی انجام هنگام  - ی باز ی باال کیفیت با ها ت برا طوالنیمد

هد، می ادامه خود حد از بیش شدن داغ به همچنان دستگاه  ت مرکز با د بگیرید.تماس سامسونگ خدما

ویدیوضبط حین در ها برنامه نصب یا رسانی روز به هنگام  –

ی ویدیو ضبط هنگام  - ت برا طوالنیمد
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ی فایل دانلود هنگام  – ویدیوییتماس حین در حجیم ها

کنیدمی استفاده روشنایی تنظیم حداکثر از که حالی در ویدیو جریانی پخش هنگام  -

مبانی

ی برنامه از استفاده حین در ویدیو ضبط هنگام  – ی حجم از استفاده هنگام  •ناوبر ی داده از زیاد ی برا ابر، با همگامساز

ها سایر یا ایمیل  ب ی برنامه از استفاده هنگام  •حسا خورشید مستقیم نور معرض در دستگاه که حالی در اتومبیل در ناوبر

با مناطقی در دستگاه از استفاده هنگام  •اینترنت به اتصال ویژگی و همراه تلفن اتصال نقطه از استفاده هنگام  •دارد قرار 

ی شارژ هنگام  •دریافت بدون یا ضعیف سیگنال  آسیب دستگاه منظوره چند جک که هنگامی  •دیده آسیب  USBکابل با باتر

ب و فلز پودر غبار، و گرد مایع، مانند خارجی مواد معرض در یا دیده  یسر مداد

ی هنگام (یا کار چند انجام حین در  •تلویزیون به اتصال هنگام  – ی اجرا در ها برنامه از بسیار

س  زمینه)پ

بالاستفاده.

پنجرهچند از استفاده هنگام  –

ی فایل  • ی غیر ها ی برنامه یا ضرور هش را صفحه روشنایی  •کنید. حذف را نشده استفاده ها هید. کا می گرم حد از بیش دستگاه اگر  •د

ی یا شود  ت برا ی کند، می گرما احساس طوالنی مد اگرنکنید. استفاده آن از مدتی برا

ی برنامه بین تداخل  •دارید. نگه روز به افزار نرم جدیدترین با را دستگاه  • دستگاه شود. دستگاه شدن گرم باعث است ممکن اجرا حال در ها

ی راه مجددا را  ی ویژگی از که هنگامی  •کنید. انداز ث و  ،iWGPS، Fi-ها مصرف که هایی برنامه  •کنید. غیرفعال کنید نمی استفاده بلوتو

ی  هند می افزایش را باتر س در یا د ببندیدرا شوند می اجرا زمینه پ

ی به که هایی برنامه از استفاده هنگام  • ی انرژ ی ها برنامه از یا دارند نیاز بیشتر ت برا کنیدمی استفاده طوالنی مد

هستیدرومینگ حال در که هنگامی  •

هید:انجام را زیر موارد دستگاه شدن گرم هنگام  د



ی، نزدیکی در را خود دستگاه  • ت مایکروویو، بخار ی فشار ظروف یا داغ پز و پخت تجهیزا هید.قرار قو ند

نکنیداستفاده شارژر از و نکنید استفاده است دیده آسیب یا شده کنده آن پوشش که کابلی از  •

ی شود. گرم زیر شرایط در محیط دلیل به شما دستگاه است ممکن  ی برا ی، عمر طول شدن کوتاه از جلوگیر رساندن آسیب باتر
ی آتش ایجاد یا دستگاه به  باشید.مراقب سوز

مبانی

ی یا  ب یا دیده آسیب باتر است.خرا
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ی در را خود دستگاه  • ی گرم خیلی یا سرد خیلی دما نکنید.نگهدار

ی دستگاه است ممکن یا شود محدود عملکرد و ها ویژگی است ممکن شود، می گرم دستگاه که هنگامی  شدن خنک برا
ش  ی مدل در فقط ویژگی این شود. خامو است.دسترس در شده پشتیبانی ها

کنید.متوقف را دستگاه از استفاده کردید، ناراحتی احساس دستگاه حد از بیش شدن داغ دلیل به اگر 

ی به و شود گرم حد از بیش دستگاه اگر  ی هشدار پیام یک برسد، مشخصی دما ی برا ت دستگاه، خرابی از جلوگیر و تحریکا
ی آسیب  ی نشت و پوستی ها هر باتر ی شود. می ظا هش برا ی کا عملکرد سرعت و نمایش صفحه روشنایی دستگاه، دما
ی شارژ و شود می محدود  ی شود. می متوقف باتر ها ها سایر و تماسها همه و میشوند بسته اجرا حال در برنامه ویژگی
ی جز به میشوند، محدود  ی، تماسها شود.خنک دستگاه که زمانی تا اضطرار

ی را خود دستگاه  • ت برا هید.قرار خورشید مستقیم نور معرض در طوالنی مد ند

تابستاندر ماشین 
ی خود دستگاه از  • ت برا نکنیدذخیره را آن و نکنید استفاده  aداخل مانند گرم بسیار مناطق در طوالنی مد

هیدقرار الکتریکی گرمایش مانند شود، گرم حد از بیش است ممکن که هایی مکان در را دستگاه  • ند

ی بیشتر افزایش دلیل به دوم پیام اگر  هر دستگاه دما ش دستگاه شود، ظا ی که زمانی تا شود. می خامو به دستگاه دما
ی تماس حین در دوم هشدار پیام اگر نکنید. استفاده دستگاه از نرسد، شده مشخص حد از کمتر  هر اضطرار تماس شود، ظا

ش با  ی شدن خامو هد قطع اجبار شد.نخوا

غذا.

ت  ی احتیاطی اقداما دستگاهحد از بیش شدن گرم برا

ت  ی احتیاطی اقداما عملیاتیمحیط برا

•

•



دستگاهعملکرد و چیدمان 

هر  • ت و ظوا کنند.تغییر قبلی اطالع بدون است ممکن مشخصا

باعث است ممکن نشده تایید جانبی لوازم از استفاده کنید. استفاده سامسونگ تایید مورد جانبی لوازم از فقط  •
ت  نیستند.گارانتی پوشش تحت که شود اختالالتی و عملکرد مشکال

ت است ممکن موجود جانبی لوازم گونه هر و دستگاه همراه به شده ارائه اقالم  • باشدمتفاو

ی فقط شده ارائه موارد  • نباشندسازگار آن با است ممکن و اند شده طراحی دستگاه این برا

ش خرده از را اضافی جانبی لوازم توانید می  • ی سامسونگ محلی فرو ی از خرید از قبل کنید. خریدار با آنها سازگار
کنید.حاصل اطمینان دستگاه 

استتغییر معرض در کامل طور به بسته جانبی لوازم همه بودن دسترس در  •

هنده ارائه یا منطقه به بسته  ت.د خدما

وسایل.سایر 

ی شرکت  ی. ها ی تولید ت برا ب به موجود، جانبی لوازم مورد در بیشتر اطالعا کنید.مراجعه سامسونگ سایت و
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مبانی

ی  ت برا ی به بسته محتویا هنما کنید.مراجعه سریع شروع را

ت  بستهمحتویا



مبانی
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دستگاهچیدمان 

یکلید  کنار

عقبدوربین 

NFCآنتن 

لمسیصفحه 

انگشتاثر تشخیص 

ش فال

اصلیآنتن 

سنسور

بلندگو
ت / سیم  ت سینی کار حافظهکار

جلودوربین 

گوشیجک 
C)Type-(USB 

منظورهچند جک 

میکروفون

روشناییحسگر 

بلندگو میکروفون

صدامیزان کلید 

اسپی جی آنتن 



س فقط دستگاه از صدمه.  ت مرکز در تعمیر از پ کنید.استفاده سامسونگ خدما

هید اگر نکنند. کار است ممکن ها ویژگی از برخی یا شود آرام است ممکن صدا  یک با را خارجی مواد یا غبار و گرد بخوا
هر و ببیند آسیب دستگاه است ممکن کنید، پاک تیز جسم  گیرد.قرار تأثیر تحت آن ظا

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

شود.سنسور عملکرد در اختالل باعث است ممکن کار این انجام جلد. یک یا برچسب، 
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مبانی

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

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

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

باشدداشته وجود خطر این است ممکن کنید، می استفاده شکسته اکریلیک بدنه یا شیشه با دستگاه از اگر  •

استدستگاه مال شود، گیرنده یا بلندگو میکروفون، وارد خارجی مواد یا غبار و گرد اگر  •

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

ی، نور منبع یک معرض در را دوربین لنز که باشید مراقب  • هیدقرار مستقیم مانند قو ند

نپوشانید.صفحه، محافظ مانند نمایش، صفحه جانبی لوازم با را نور حسگر ناحیه  •

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

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

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



ی دکمه  نرمها

ی  ها سختکلید

جانبیکلید تنظیم 

ت برنامه  ی راه را تنظیما ی کنید ، انداز ی ویژگی رو ی کلید  پیشرفته ها س و بزنید ضربه کنار ب را خود نظر مورد گزینه سپ کنید.انتخا

هش کلید  صداکا

ی کلید دادن فشار بار دو با  ی، کلید داشتن نگه و دادن فشار یا کنار ی را ویژگی یا برنامه یک کنار ی راه برا ب انداز کنید.انتخا

13

مبانی

یکلید  کنار

تابع

ی  • هید فشار  Bixbyبا مکالمه شروع برا ی دارید. نگه و د ت برا از استفاده به بیشتر اطالعا
Bixby  کنید .مراجعه

کلید

ی کلید  +کنار

ی دکمه کنید، می روشن را صفحه که هنگامی  ی نرم ها هر صفحه پایین در افزار ی شوند. می ظا ت برا نوار به بیشتر اطالعا
ی  ی (دکمه ناوبر ی) نرم ها کنید .مراجعه افزار

ش دستگاه که هنگامی  شود .روشن تا دارید نگه و داده فشار را آن است، خامو

ی  ت، اسکرین گرفتن برا هید.فشار همزمان طور به شا د

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

ی  • ش برا هید فشار همزمان دستگاه، کردن خامو دارید.نگه و د

هید فشار دوبار  • هید فشار یا د ی راه شده تنظیم ویژگی یا برنامه تا دارید نگه و د شود.انداز

اخیردکمه  برگشتدکمه 

خانهدکمه 



یشارژ  باتر

سیمیشارژ 

مبانی

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

ت  شود.نمی گارانتی مشمول نادرست استفاده از ناشی خسار

ی، از فقط  ی، کنید. استفاده است شده طراحی شما دستگاه مخصوص که سامسونگ تایید مورد کابل و شارژر باتر باتر
ت باعث تواند می ناسازگار کابل و شارژر  ی صدما شود.شما دستگاه به آسیب یا جد

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

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

ی تا کنید وصل دستگاه منظوره چند جک به را کابل و کنید وصل  USBبرق آداپتور به را  USBکابل  س شود. شارژ باتر شارژ از پ
کنید.جدا دستگاه از را شارژر کامل، 
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ت در کنید. استفاده دستگاه همراه به شده ارائه  Cنوع  USBکابل از فقط  • است ممکن  USB Microکابل از استفاده صور
ببیند.آسیب دستگاه 

ی آسیب باعث است ممکن شارژر نادرست اتصال  • هرشود. دستگاه به جد



هش  یمصرف کا باتر

ت  ت و نکا یشارژ مورد در احتیاطی اقداما باتر

سریعشارژ 

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

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

س نور زمان  • هش را زمینه پ هید.کا د

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

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

ی سریع: شارژ  • ی شارژر از سریع، شارژ ویژگی از استفاده برا کند.می پشتیبانی تطبیقی سریع شارژ از که کنید استفاده باتر

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

•

ی برنامه  • ی غیر ها ببندید.را ضرور

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

•

ت  • ی ذخیره حال کنید.فعال را انرژ

•

هش را صفحه روشنایی  • هید.کا د

کمترالکتریکی جریان دلیل به شارژ سرعت 

ش آن نمایش صفحه یا دستگاه وقتی  ی توانید می است، خامو کنید.شارژ سریعتر را باتر

ی برنامه کنید، می استفاده همزمان طور به برنامه چندین از اگر  دستگاه به اتصال به نیاز که هایی برنامه یا شبکه ها
ی  ی دارند، دیگر ی شود. می خالی سرعت به باتر ی برا س همیشه داده، انتقال حین در برق قطع از جلوگیر کامل شارژ از پ
ی  کنید.استفاده ها برنامه این از باتر
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ی اگر  کردن روشن از قبل شود. روشن بالفاصله تواند نمی دستگاه شود، می وصل شارژر وقتی شود، خالی کامالً باتر
هید اجازه دستگاه،  ی د شود.شارژ دقیقه چند شده تخلیه باتر

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

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

مبانی

ی باتر

ت برنامه  ی کنید ، اجرا را تنظیما ی رو ی  دستگاه از مراقبت و باتر ت  باتر ی بیشتر تنظیما س و بزنید ضربه باتر مورد ویژگی سپ
کنید.فعال را خود نظر 



•

•

بگذارد. تأثیر دستگاه عملکرد یا عمر طول بر نباید و است طبیعی این شوند. گرم شارژر و دستگاه است ممکن شارژ، حین در  •
ی اگر  شود.متوقف شارژر است ممکن شود، داغ معمول حد از بیش باتر

ت سیم نصب  ت USIMیا کار کار

تسیم دو سینی  کار

تسیم تک سینی  کار

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

مبانی

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

کنید.خشک کامال را منظوره چند جک دستگاه، کردن شارژ از قبل 
س منظوره چند جک که حالی در را دستگاه اگر  ببیند.آسیب دستگاه است ممکن کنید، شارژ است خی

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

ت سیم  ت  USIMیا کار ت)سیم (نانو کار کار

2 31 4



ت صحیح نصب  ت)سیم دو (سینی کار کار

ت سیم مدیر  ی (مدل کار ت)سیم دو ها کار

هید.قرار سینی شیار داخل دوباره را سینی  4 د

مبانی

ببیندآسیب 

ت دو که هنگامی  شوند.می فعال کار

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

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

بکشید.بیرون سینی شکاف از آرامی به را سینی  2

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

کنید.حاصل اطمینان سینی بودن خشک از همیشه دیده. آسیب 

ت، این غیر در باشد. سوراخ بر عمود خروجی پین که شوید مطمئن  • استممکن دستگاه صور

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

ت سیم  • ت سیم ها: کار ی را کار ت کردن سفارشی و استفاده برا ت سیم تنظیما کنید.فعال کار

ت سیم  • ی ترجیحی: کار ت سیم از استفاده برا ی کار ی خاص ها ی تماس مانند ها، ویژگی برخی برا ب صوتی، ها کنید.انتخا

ت سیم از فقط  • کنید.استفاده نانو کار

ت اگر  • ت سیم باشد، نشده ثابت سینی در محکم کار بیفتدیا شود خارج سینی از است ممکن کار

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

ت  • ت: سیم بیشتر تنظیما ت کار کنید.سفارشی را تماس تنظیما

س سینی که حالی در را سینی اگر  • س شما دستگاه است ممکن کنید، خود دستگاه وارد است خی باشدخی

ت سیم نانو  2کار

تسیم نانو  کار

ت  microSDکار

ت سیم نانو  1کار

ت برنامه  ی و کنید اجرا را تنظیما ت رو ت سیم مدیر  اتصاال بزنید.ضربه کار



ت  ت حافظه کار (microSD(کار

431 2

ببیندآسیب 

شودمی برقرار همراه تلفن داده اتصال کنید، می خارج دستگاه از را سینی وقتی  •
معلول.

مبانی

ت اگر  • ت باشد، نشده ثابت سینی در محکم کار بیفتدآن از یا شود خارج است ممکن حافظه کار

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

کنید.مراجعه سامسونگ 

سینی.

ت  ت یا دستگاه به است ممکن ناسازگار کار ی داده یا برساند آسیب حافظه کار ب را آن در شده ذخیره ها کند.خرا
ت از برخی  • ی کار یکاز استفاده با نباشند. سازگار دستگاه با کامل طور به است ممکن حافظه ها

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

س سینی که حالی در را سینی اگر  • س شما دستگاه است ممکن کنید، خود دستگاه وارد است خی باشدخی

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

کنید.حاصل اطمینان سینی بودن خشک از همیشه دیده. آسیب 
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ت، این غیر در باشد. سوراخ بر عمود خروجی پین که شوید مطمئن  • استممکن دستگاه صور

ت نصب  حافظهکار

ت یک  3 ی را حافظه کار هید قرار سینی رو ی کنتاکت که د ت و باشد پایین به رو آن رنگ طالیی ها داخل آرامی به را حافظه کار
هید فشار سینی  شود.محکم تا د

بکشید.بیرون سینی شکاف از آرامی به را سینی  2

هید.قرار سینی شیار داخل دوباره را سینی  4 د

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



ی سیستم از دستگاه  • ی  exFATو  VFATفایل ها ت برا ی کار یک دادن قرار هنگام کند. می پشتیبانی حافظه ها
ت  هد می شما از دستگاه دیگر، فایل سیستم یک در شده فرمت کار ت که خوا ت یا کند فرمت دوباره را کار را کار

هد. نمی تشخیص  ی د ت از استفاده برا ت تواند نمی شما دستگاه اگر کنید. فرمت را آن باید حافظه، کار حافظه کار
هد، تشخیص یا فرمت را  ت سازنده با د ت مرکز یا حافظه کار بگیرید.تماس سامسونگ خدما

ت عمر طول ها داده مکرر کردن پاک و نوشتن  • ی کار کند.می کوتاه را حافظه ها
ت دادن قرار هنگام  • ی دستگاه، در حافظه کار ت فایل دایرکتور حافظهکار

ت کردن فرمت  حافظهکار

ت برداشتن حال در  حافظهکار

ت کردن فرمت از قبل  ی داده تمام از که باشید داشته یاد به حافظه، کار ت در شده ذخیره مهم ها نسخه یک حافظه کار
ت کنید. تهیه پشتیبان  ی داده دادن دست از سازنده ضمان ت از ناشی ها هد.نمی پوشش را کاربر اقداما د
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ت به دسترسی یا انتقال حال در دستگاه که حالی در  س درست یا اطالعا مانند خارجی حافظه است، داده انتقال از پ
ت  ب باعث تواند می کار این انجام نکنید. حذف را  USBحافظه یا حافظه کار آسیب یا ها داده رفتن بین از یا شدن خرا

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

مبانی

ت  Files My پوشه در  هر  SDکار شود .می ظا

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

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

ت برنامه  ی و کنید اجرا را تنظیما ی رو ی ذخیره  بزنید ضربه دستگاه از مراقبت و باتر پیشرفته  ساز
ت  ت از  SD کار کنید.خارج نصب حال

ت برنامه  ی و کنید اجرا را تنظیما ی رو ی ذخیره  بزنید ضربه دستگاه از مراقبت و باتر پیشرفته  ساز
ت  فرمت. SD کار



ش و روشن  دستگاهکردن خامو

دستگاهکردن روشن 

ش  دستگاهکردن خامو

ی  ی راه اجبار مجددانداز

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

هد، نمی پاسخ و است ثابت شما دستگاه اگر  ی کلید د هش کلید و کنار ی همزمان طور به را صدا کا هید فشار ثانیه  7از بیش برا تا دارید نگه و د
ی راه دوباره  شود.انداز
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ی  ی راه برا ی دستگاه، مجدد انداز بزنید.ضربه  Restartرو

ی کلید وقتی که کنید تنظیم توانید می  ش دستگاه دارید، می نگه و داده فشار را کنار ت برنامه شود. خامو ی راه را تنظیما ی کنید ، انداز رو
ی ویژگی  ی کلید  پیشرفته ها س و بزنید ضربه کنار ی سپ ی رو ش منو ش کردن خامو هید فشار زیر در خامو بزنید.ضربه دارید نگه و د

مبانی

س و بکشید پایین سمت به را خود انگشت کنید، باز را اعالن پانل همچنین، همزمان.  بزنیدضربه سپ
.

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

هش کلید  صداکا

یکلید  کنار

ی  1 ش برا ی کلید دستگاه، کردن خامو هش کلید و کنار داریدنگه و داده فشار را صدا کا

ی  2 ش رو بزنید .ضربه کردن خامو



ت  یحال اضطرار

•
•

مبانی

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

ب یک قبل از اگر  2 ب به دارید، سامسونگ حسا شوید.وارد خود  Samsungحسا

ب  س یک شما سامسونگ حسا ب سروی هد می امکان شما به که است یکپارچه حسا ت انواع از د توسط شده ارائه سامسونگ خدما
ی دستگاه  ب و ها تلویزیون همراه، تلفن ها کنید.استفاده سامسونگ سایت و
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هید اگر  ب از استفاده با میخوا ی شوید، وارد خود  Googleحسا بزنید.ضربه  Google with Continueرو

ی  ت لیست بررسی برا ب با استفاده قابل خدما کنید.مراجعه  account.samsung.comبه خود، سامسونگ حسا

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

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

ب اگر  ی ندارید، سامسونگ حسا ب ایجاد رو بزنید.ضربه حسا

ت برنامه  1 ی و کنید اجرا را تنظیما ب رو بزنید.ضربه سامسونگ حسا

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

ت برنامه همچنین،  ی و کنید اجرا را تنظیما ها رو ب ها مدیریت  پشتیبان و حسا ب افزودن  حسا
ب  ب  حسا بزنید.ضربه سامسونگ حسا

ی  ت کردن فعال برا ی، حال ی کلید اضطرار هش کلید و کنار س و دارید نگه و داده فشار همزمان طور به را صدا کا سپ
ی  ت رو ی حال س و بکشید پایین سمت به را خود انگشت کنید، باز را اعالن پانل یا، بزنید. ضربه اضطرار ی سپ رو

ت  ی حال بزنید.ضربه  اضطرار
ی  ت کردن غیرفعال برا ی، حال ی اضطرار ش  رو ت کردن خامو ی حال بزنید.ضربه اضطرار

ی راه  اولیهانداز

ت  سامسونگاکان



ت انتقال  USBکابل از استفاده با اطالعا

ب از خروج  سامسونگحسا

عبوررمز بازنشانی و شناسه کردن پیدا 

قبلیدستگاه از ها داده انتقال 
هوشمند)(سوئیچ 

کنید.وصل خود دستگاه  USBکابل از استفاده با را قبلی دستگاه و خود دستگاه  1

ی کنید دیدن /smartswitch www.samsung.comاز شود. می اعمال ها محدودیت  • ت برا حق سامسونگ جزئیا
پ  ی را چا دارید.را آن انتقال حق یا هستید آن مالک که کنید منتقل را محتوایی فقط گیرد. می جد

ب از وقتی  ی داده شوید، می خارج خود سامسونگ حسا ها یا مخاطبین مانند شما، ها شود.می حذف شما دستگاه از نیز رویداد

باشد.نیاز  USBکانکتور یک به است ممکن قبلی دستگاه به بسته 

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

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

ی  2 ب رو ی و بزنید ضربه من نمایه  سامسونگ حسا بزنید.ضربه صفحه پایین در سیستم از خروج رو

هید.انتقال را ها داده سرعت به و راحتی به تا کنید متصل خود دستگاه به  USBکابل با را خود قبلی دستگاه توانید می  د

مبانی

ب بازشو پنجره وقتی  2 هر برنامه انتخا ی شد، ظا بزنید.ضربه داده دریافت  هوشمند کلید رو

ت برنامه  ی و کنید اجرا را تنظیما ها رو ب ی و حسا ها بزنید . ضربه پشتیبانگیر بیاورید.قدیمی دستگاه از را داده

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

ی  3 ب عبور رمز بزنید ، ضربه خروج رو س و کنید وارد را خود سامسونگ حسا ی سپ بزنید.ضربه تأیید رو

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

http://www.samsung.com/smartswitch


ی  4 ی را مورد ب آوردن برا ی و کنید انتخا بزنید.ضربه انتقال رو

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

ی خود، دستگاه در  6 ی را مورد ب آوردن برا ی و کنید انتخا بزنید.ضربه انتقال رو

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

ی قبلی، دستگاه در  5 بزنید.ضربه  Allowرو

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

ی قبلی، دستگاه در  3 بزنید.ضربه  Allowرو

ی دستورالعمل  5 ی ها ی را صفحه رو کنید.دنبال خارجی حافظه از داده انتقال برا

هید.قرار یکدیگر نزدیک را ها دستگاه  3 د

ت به داده انتقال  سیمبی صور

ی پشتیبان  ت بازیابی و گیر خارجیحافظه از استفاده با اطالعا

رسد.می نظر به 

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

هد می تشخیص را قبلی دستگاه شما دستگاه  هید انتقال توانید می که هایی داده از لیستی و د هدمی تشخیص را د د

ی مصرف داده انتقال  هد. می افزایش را شما دستگاه باتر است. شده شارژ کافی اندازه به شما دستگاه که شوید مطمئن داده، انتقال از قبل د

ی اگر  شود.قطع است ممکن داده انتقال باشد، کم باتر

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

ت مانند خارجی حافظه از استفاده با را ها داده  کنید.منتقل  microSDکار
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ت رفتن بین از باعث است ممکن کار این انجام نکنید. جدا دستگاه از را  USBکابل فایل، انتقال هنگام  شود.دستگاه به آسیب یا اطالعا

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

مبانی

ی پشتیبان تاریخ  4 ب  card SD from Restoreقسمت در را گیر ی و کنید انتخا بزنید .ضربه  Restoreرو

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

ت برنامه خود، دستگاه در  3 ی راه را تنظیما ی و کنید انداز ب رو بزنید.ضربه خارجی حافظه انتقال  پشتیبان و ها حسا

ت برنامه خود، دستگاه در  2 ی راه را تنظیما ی و کنید انداز ب رو بزنیدضربه داده آورده  پشتیبان و ها حسا
قدیمیدستگاه از 



مبانی

 smartswitchاز را  Switch Smartکامپیوتر نسخه برنامه باید کنید. منتقل رایانه و خود دستگاه بین را ها داده 
www.samsung.com/ ی داده از کنید. دانلود خود دستگاه به را ها داده و کنید تهیه پشتیبان رایانه در خود قبلی دستگاه ها

کنید.وارد 

ی کنید دیدن /smartswitch www.samsung.comاز رایانه، در  1  Switch.Smartدانلود برا

ی برنامه از استفاده با نیست، سامسونگ دستگاه یک شما قبلی دستگاه اگر  است، کرده ارائه دستگاه سازنده که ا
س کنید. تهیه پشتیبان رایانه در ها داده از  بروید.پنجم مرحله به سپ

س،  کنید.جدا رایانه از را خود قبلی دستگاه سپ
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ت انتقال  رایانهاز پشتیبان اطالعا

ی دستورالعمل رایانه، در  4 ی ها کنید.تهیه پشتیبان نسخه دستگاه از ها داده از تا کنید دنبال را صفحه رو

ی دستورالعمل رایانه، در  6 ی ها ی را صفحه رو کنید.دنبال خود دستگاه به داده انتقال برا

ی راه را  Switch Smartرایانه، در  2 کنید.انداز

کنید.وصل رایانه به دستگاه  USBکابل از استفاده با را خود قبلی دستگاه  3

کنید.وصل رایانه به  USBکابل از استفاده با را خود دستگاه  5

http://www.samsung.com/smartswitch
http://www.samsung.com/smartswitch


نمایشصفحه درک 

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

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

نکنیداستفاده لمسی صفحه تمام یا قسمتی در ثابت گرافیک از شود می توصیه  •

کشیدن

نمایشصفحه 

ی  و بزنید ضربه مورد یک رو

موقعیت به را آن و دارید نگه 

بکشید.هدف 

انگشتکشیدن 

مبانی

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

سمت به را خود انگشت 

راست یا چپ پایین، باال، 

بکشید.

زدنضربه 

زدنضربه دوبار 

ی  بزنید.ضربه صفحه رو

نمایشصفحه 

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

بزنیدضربه دوبار 

نیشگون و کردن پخش 

گرفتن

داشتننگه و زدن ضربه 

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

ی دوره  ستصاویر به منجر است ممکن کار این انجام طوالنی ها شود.شبح یا صفحه) (سوختن پ
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ی  بزنید ضربه صفحه رو
دارید.نگه ثانیه  2تقریباً و 

هم از را خود انگشت دو 

ی یا کنید باز  فشار آن رو

هید د

لمسیصفحه کنترل 



ی نوار  ی (دکمه ناوبر نرم)ها

بکشیدپایین از را خود انگشت  بکشیدپایین و طرفین از را خود انگشت 

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

ت برنامه  ی کنید ، اجرا را تنظیما س و بزنید ضربه پیمایش نوار  نمایش صفحه رو ی سپ  typeقسمت در  gestures Swipeرو
Navigation  هد پنهان پیمایش نوار بزنید. ضربه ت و شد خوا هر اشاره نکا ی شود. می ظا ی گزینه رو گزینه و بزنید ضربه بیشتر ها

ب را خود نظر مورد  کنید.انتخا

اصلیصفحه 

تابع

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

کند.تغییر استفاده 

بازگشت

اخیر

دکمه

ها پیمایش، نوار کردن پنهان با  هده را فایل ها از یا کنید مشا کنید.استفاده بازتر صفحه یک در برنامه
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مبانی

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

ی  کنید.سوئیچ آن کردن غیرفعال برا

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

ی  بزنید.ضربه اصلی صفحه به بازگشت برا

ی  • بزنید.ضربه قبلی صفحه به بازگشت برا

ینوار کردن پنهان  ناوبر



هابرنامه صفحه و اصلی صفحه 

ی برنامه  عالقهمورد ها

هابرنامه صفحه 

ب یا

اصلیصفحه 

هابرنامه دکمه 

ی یا  بزنید.ضربه  Backدکمه یا  Homeدکمه رو
ی  ی را خود انگشت اصلی، صفحه به بازگشت برا بکشید.پایین یا باال سمت به ها برنامه صفحه رو

مبانی

27

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

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

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

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

هابرنامه صفحه و اصلی صفحه بین جابجایی 



اصلیصفحه ویرایش حال در 

اصلیصفحه در ها برنامه همه نمایش 

ت  ب را ویجت یک شما. اصلی صفحه در راحت دسترسی و اطالعا ی و کنید انتخا بزنید.ضربه افزودن رو

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

بزنید.ضربه اعمال  اصلی صفحه 

هید. تغییر را دستگاه تم  : • ی عناصر د ها،ها، رنگ مانند رابط، بصر نماد
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ت  : • ی تنظیما ی را کاغذدیوار هید.تغییر شده قفل صفحه و اصلی صفحه برا د

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

مبانی

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

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

ت  : • ی را تنظیما ی طرح مانند اصلی، صفحه برا ی صفحه، بند کنید.پیکربند

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

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

کنید.مجدد 

هد اضافه اصلی صفحه در ویجت  شد.خوا

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

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

ی ها: پانل حذف  • بزنید.ضربه پانل رو



ی راه  Finderانداز

هاپوشه ایجاد 

اقالمجابجایی 

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

ی اگر  ی توانید می بزنید، ضربه کلید صفحه رو ی محتوا کنید.جستجو را بیشتر

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

مبانی

ی  هید می که را هایی برنامه بزنید. ضربه پوشه رو ی و بزنید عالمت کنید اضافه خوا پوشه به آن کشیدن با را برنامه یک توانید می همچنین بزنید. ضربه  Doneرو

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

شود.می اضافه اصلی صفحه در برنامه به میانبر یک بزنید. 

ی ها، برنامه صفحه در  1 بکشیدرا خود انگشت کنید، باز را اعالن پانل یا، بزنید. ضربه جستجو رو

ی سرعت به  کنید.جستجو را دستگاه محتوا

س و پایین، سمت به  بزنید.ضربه سپ

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

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

ی و ها برنامه  هند جستجو شما دستگاه در موجود محتوا شد.خوا

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

ی کلمه یک  2 کنید.وارد کلید

ی برنامه افزودن  • بیشترها



پوشهیک از ها برنامه انتقال  •

پوشهیک حذف  •

ها به سرعت به میتوانید  Edgeپنل  ی و برنامه ها ی از خود عالقه مورد ویژگی ها باشید.داشته دسترسی  Edgeپانل

ت  لبهپنل تنظیما

لبهپانل 

مبانی

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

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

هده قابل  Edgeپنل دسته اگر  ی کنید، اجرا را  Settingsبرنامه نیست، مشا س و بزنید ضربه  Displayرو ی سپ  panelsکلید رو
Edge  شود.فعال تا بزنید ضربه
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بکشید.صفحه مرکز سمت به را  Edgeپنل دستگیره 

لبهپانل دسته 



ت  سیگنالقدر

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

/

ت منطقه از (خارج رومینگ  ی)خدما عاد

ی داده یا عبور رمز پین، الگو، یک که هنگامی  ی را خود بیومتریک ها ش برا ی با توانید می کنید، می تنظیم صفحه قفل رو جلوگیر
ت از خود، دستگاه به دیگران دسترسی از  کنید.محافظت خود شخصی اطالعا
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س  ش تنظیم از پ دارد.نیاز بازگشایی کد به قفل کردن باز هنگام دستگاه صفحه، قفل رو

مبانی

استمتصل  GPRSشبکه 

استمتصل  EDGEشبکه 

ش حداکثر به و کنید وارد اشتباه را قفل کردن باز کد هم سر پشت بار چندین اگر  ی را خود دستگاه توانید می برسید، تال تنظیم طور
ی داده به بازنشانی که کنید  هد. انجام کارخانه ها ت برنامه د ی راه را تنظیما ی کنید ، انداز  settings lock Secure  screen Lockرو
ش از استفاده با را صفحه قفل بزنید، ضربه  س و کنید باز صفحه شده تعیین پیش از قفل رو ی سپ طور به کارخانه بازنشانی کلید رو

شود.فعال تا بزنید ضربه خودکار 

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

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

آیکون

ش نمایش صفحه اگر  هید فشار را  Sideکلید است، خامو ی دیگر، طرف از شود. روشن نمایش صفحه تا د بزنیدضربه دو آن رو

استمتصل  UMTSشبکه 

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

معنی

نمایشصفحه 

استمتصل  HSDPAشبکه 

استمتصل  HSPA +شبکه 

استمتصل  LTEشبکه 

سیگنالبدون 

استمتصل  5Gشبکه 

قفلصفحه 

ی  ها نشانگرنماد

ش تغییر  صفحهقفل رو



استانجام حال در تماس 

/

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

رفتهدست از تماس 

ی چندرسانه یا متنی پیام  جدیدا

مبانی

ی از وضعیت، نوار  بکشید.پایین به صفحه باال

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

معنی

-iWFi  استمتصل

شدفعال هشدار زنگ 

است 5Gشبکه شامل که  LTEشبکه به متصل  LTEشبکه 

شحالت صدا / بی حالت  لرز

ث قابلیت  شدفعال بلوتو

شدفعال پرواز حالت 

/

استالزم احتیاط یا است داده رخ خطایی 

آیکون

هنده ارائه به بسته  • ت، د ی خدما ها ت است ممکن نشانگر نماد هر متفاو شوندظا
مدل.
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ت  استفادهحال در یابی موقعیت خدما

ی / شارژ  یتوان سطح باتر باتر



رسانیاطالع پنل 

ی دکمه از استفاده  سریعتنظیم ها

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

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

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

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

کنید.پاک را ها اعالن تمام 

کنید.تنظیم را نمایشگر روشنایی 

ت  ی راه را تنظیما کنید.انداز

ی دکمه  سریعتنظیم ها

ی.صحنه  ها

ی دکمه  سریعتنظیم ها

ت به  باشید.داشته دسترسی اعالن تنظیما

ی رسانه  ی دستگاه و خود دستگاه در موجود ها ها
کنید.کنترل را متصل نزدیک 

ت  هده را اعالن جزئیا ت و کنید مشا اقداما
هید.انجام را مختلفی  د

ی دستگاه کنترل  ی دستگاه و نزدیک متصل ها ها
SmartThings و



ی دستگاه کنترل  نزدیکها

تاسکرین گرفتن نحوه  شا

رسانهپخش کنترل 

صفحهضبط و صفحه ضبط 

ی دستگاه در را پخش توانید می همچنین کنید. کنترل را ویدیو یا موسیقی پخش راحتی به  Mediaویژگی از استفاده با  هید.ادامه دیگر د

مبانی

ش  ی کلید کلید: گرفتن  (1رو هش کلید و کنار هید.فشار همزمان طور به را صدا کا د

ی  ی، دستگاه در پخش ادامه برا ی دیگر ب را خود نظر مورد دستگاه و بزنید ضربه  Share Musicرو کنید.انتخا

ی دستگاه  ی صحنه و ها دستگاه و نزدیک متصل ها هر  SmartThingsها شوند.می ظا

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

س یک دستگاه از استفاده هنگام  ی و بگیرید صفحه از عک ش بکشید، بنویسید، صفحه رو هید بر اشتراک به را شده گرفته صفحه یا د
س پیمایش قابل منطقه و فعلی صفحه از توانید می بگذارید.  بگیرید.عک

ش  ی  (2رو ی را خود دست دست، لبه با سوایپ: با تصویربردار بکشید.راست یا چپ به صفحه رو

ی  ت تغییر برا ی ویژگی، تنظیما ی بزنید. ضربه دکمه هر زیر متن رو هده برا ت مشا ی تر، دقیق تنظیما دارید.نگه و بزنید ضربه دکمه یک رو
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ی راه سرعت به  ی دستگاه کنترل و کنید انداز ی دستگاه و نزدیک متصل ها پانل در را ها صحنه و  SmartThingsپرکاربرد ها
بگیرید.دست به اعالن 

ی و کنید باز را اعالن پانل  1 بزنید.ضربه رسانه رو

ی و کنید باز را اعالن پانل  1 بزنید.ضربه  Devicesرو

ش از  ی رو ی زیر ها ت اسکرین گرفتن برا ت اسکرین توانید می کنید. استفاده شا ی شا ی در را شده گرفته ها هده گالر کنید.مشا

ی  2 ی پخش، کنترل برا ی رو ها ی نماد بزنید.ضربه کنترلر رو

ی را  SmartThingsدستگاه یک یا نزدیک دستگاه یک  2 ب آن کنترل برا ی را صحنه یک یا کنید، انتخا ی راه برا ب آن انداز کنید.انتخا

میشودگرفته اسکرین ی صفحه از که عکسی 



•

•

•

•

صفحهضبط 

ی  : ت اسکرین رو ت اسکرین از بخشی یا بکشید یا بنویسید شا ش را شا هید. بر هده توانید می د کنیدمشا

کنید.ضبط را نمایش صفحه خود، دستگاه از استفاده هنگام 
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س و بکشید پایین سمت به را خود انگشت کنید، باز را اعالن پانل  1 ی سپ تابزنید ضربه صفحه) کننده (ضبط رو

مبانی

کنیدفعال را آن 

س گرفتن امکان ها، ویژگی و ها برنامه برخی از استفاده هنگام  • ندارد.وجود نمایش صفحه از عک

س  ت، اسکرین گرفتن از پ ی گزینه از شا کنیداستفاده صفحه پایین در ابزار نوار در زیر ها

ت اسکرین به را ها برچسب  : ی کنید. اضافه شا ی برا ت اسکرین جستجو ی برچسب، اساس بر ها شا ی در جستجو رو توانید می شما بزنید. ضربه صفحه باال

هده را ها برچسب لیست  کنیدجستجو راحتی به و کرده مشا

ت اسکرین گرفتن اگر  • ت برنامه نشد، فعال انگشت کشیدن با شا ی راه را تنظیما ی کنید، انداز ی ویژگی رو ت  پیشرفته ها ت و حرکا حرکا

س و بزنید ضربه  ی سپ ی دست کف  Swipeکلید رو س گرفتن برا شود.فعال تا بزنید ضربه عک

ی  ت اسکرین برا ی   Screenshotsنظر مورد شا بزنید .ضربه ها برنامه صفحه رو

نمایش:صفحه 

ت اسکرین  : بگذارید.اشتراک به دیگران با را شا

س  ش یک از پ شود.می شروع ضبط معکوس، شمار

ی  : ی و فعلی محتوا ب صفحه یک مانند طوالنی صفحه یک در را پنهان محتوا ی وقتی کنید. ضبط و به خودکار بهطور صفحه میزنید، ضربه را رو

ی و میشود اسکرول پایین  ی محتوا میشود.ضبط بیشتر

ی  • ی کشیدن یا نوشتن برا ی صفحه، رو بزنید.ضربه رو

ش منطقه  یدر خورده بر گالر

ها اگر  هده قابل ضبطشده صفحه در گزینه ت برنامه نیستند، مشا ی کنید، اجرا را تنظیما ی رو ها ی  پیشرفته ویژگی ها س عک
س و بزنید ضربه صفحه ضبطکننده و صفحه  ی سپ شود.فعال تا بزنید ضربه  Screenshotابزار نوار کلید رو

ی در را ویدیو توانید می  هده گالر کنید.مشا

ب را صدا تنظیم یک  2 ی و کنید انتخا بزنید.ضربه ضبط شروع رو

ی  ت تغییر برا ت برنامه صفحه، ضبط تنظیما ی و کنید اجرا را تنظیما ی ویژگی رو ضبط و صفحه تصاویر  پیشرفته ها
بزنید.ضربه صفحه کننده 

ی شد، تمام ویدیو ضبط وقتی  3 بزنید.ضربه رو



متنکردن وارد حال در 

کنیدحذف را قبلی کاراکتر یک 

ها  کنیدوارد را نماد

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

ی  ها کلیدصفحه اضافی عملکرد

کنید.وارد را فاصله یک 

ی خط به  بروید.بعد

هده  ی مشا ها بیشترکلید صفحه عملکرد

مبانی

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

هر پیمایش نوار در  ( ی راه شود، نمی ظا کنیدانداز
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ی  کلیدصفحه تغییر برا

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

ی کلید یک  ، 4×3کلید صفحه یک در  • ی است. کاراکتر چهار یا سه دارا ی کاراکتر، یک کردن وارد برا بزنیدضربه رو

ی پیمایش، نوار در  ی رو ی کلید، صفحه نوع تغییر برا ب را زبان یک بزنید، ضربه انواع و ها زبان  رو س و کنید انتخا کلید صفحه نوع سپ

ب را خود نظر مورد  کنید.انتخا

هر خودکار طور به کلید صفحه یک کنید می وارد را متن که هنگامی  شود.می ظا

هر نظر مورد کاراکتر که زمانی تا مکرر طور به مربوطه کلید  شود.ظا

)کلید صفحه دکمه اگر  •

کلیدصفحه چیدمان 

یزبان تغییر  ورود

کلیدصفحه تغییر 

ت ، برنامه  ی تنظیما س و بزنید ضربه فرض پیش و کلید صفحه فهرست  عمومی مدیریت رو ی سپ صفحه دکمه رو
شود.فعال تا بزنید ضربه پیمایش نوار سوئیچ در کلید 



ی  ها کلیدصفحه اضافی عملکرد

چسباندنو کپی 

ی  3 ش یا کپی رو بزنید .ضربه بر

ها  : / / کنید.وارد را استیکر

ی  : ها بگذارید.اشتراک به را موسیقی پیوند

کنید.باز را متن ویرایش پنل  :

هنده ارائه به بسته است ممکن ها ویژگی از برخی  ت د نباشند.دسترس در مدل یا خدما

ی  ی برا یگذار ی کردهاید، کپی قبالً که متنی جا ب را متن و بزنید ضربه  Clipboardرو کنید.انتخا

ی  : ها بگذارید.اشتراک به را ویدئویی پیوند

ت به را متن  : کنید.وارد صوتی صور

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

ت  : هید.تغییر را کلید صفحه تنظیما د

مبانی

زدنضربه 

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

کنید.وارد را ها شکلک  :

ها  : ی توانید می همچنین کنید. وارد را استیکر ها ی کنید. وارد هستند شما شبیه که را خود ایموجی استیکر ت برا از استفاده به بیشتر اطالعا

ی برچسب  کنید.مراجعه ها چت در ایموجی ها

ب  : کنید.وارد و کرده جستجو را مطال

ب متن  شود.می کپی بورد کلیپ در شده انتخا

ی  ی از بیشتر استفاده برا ها کلیدصفحه عملکرد

کنید.وارد و کرده ترجمه را متن  :

کنید.اضافه بورد کلیپ از مورد یک  :

ی گیف  : کنید.ضمیمه را متحرک ها

ت  : کنید.وارد را  Pass Samsungدر شده ثبت شخصی اطالعا

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ی  1 دارید.نگه و بزنید ضربه متن رو

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



هابرنامه حذف یا نصب 

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

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

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

ب را گزینه یک  کنیدانتخا

ی دسته اساس بر را ها برنامه کنید. اجرا را  Store Playبرنامه  ی کلمه اساس بر را ها برنامه یا کنید مرور بند کنید.جستجو کلید
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ی دسته اساس بر را ها برنامه کنید. اجرا را  Store Galaxyبرنامه  ی یا کنید مرور بند ی برا ی کلمه جستجو هنده ارائه به بسته است ممکن برنامه این  •بزنید. ضربه کلید د

ت  ی نباشد. موجود مدل یا خدما ت تغییر برا ی خودکار، رسانی روز به تنظیما س و ها برنامه خودکار رسانی روز به  رو بزنیدضربه سپ

هاویژگی و ها برنامه 

ها.برنامه دانلود و خرید  Playفروشگاه 

هابرنامه مدیریت 

گلکسیفروشگاه 

ی  ت تغییر برا ی خودکار، بهروزرسانی تنظیما ب نماد رو ی بزنید، ضربه خود حسا ت رو ت  تنظیما ها خودکار بهروزرسانی  شبکه برگزیده تنظیما برنامه

س و بزنید ضربه  ب را گزینه یک سپ کنید.انتخا

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

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

کرد.نصب حذف دستگاه از را 

هابرنامه کردن فعال 

هابرنامه کردن غیرفعال یا حذف 



ی تنظیم  ها برنامهمجوز

معرفی

ی  تماسبرقرار

کنید.اضافه مخاطبین لیست به را شماره 

تلفنشماره نمایش پیش 

ی گزینه  بیشترها

ی جستجو  مخاطببرا

ی  ت از استفاده یا دسترسی مجوز به است ممکن کنند، کار درستی به ها برنامه از برخی اینکه برا باشند.داشته نیاز شما دستگاه اطالعا

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

کنید.وارد تلفن شماره یک  2

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

ی  3 ی برا بزنیدضربه یا بزنید ضربه صوتی تماس برقرار

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

ی یا  ی برا ی.تماس برقرار تصویر
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هاویژگی و ها برنامه 

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

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

تلفن



ی  ش از تماس برقرار مخاطبینلیست یا تماس گزار

ی  المللیبین تماس برقرار

تماسرد 

ی شماره از استفاده با  سریعگیر

تماسبه پاسخگویی 

تماسدریافت حال در 

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

بکشید.بزرگ دایره بیرون به شد، وارد تماسی وقتی 

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

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

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

بکشید.بزرگ دایره بیرون به شد، وارد تماسی وقتی 

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

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

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

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

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

ی است، غیرفعال ویژگی این اگر  ت  رو ت سایر  تنظیما س و بزنید ضربه تماس تنظیما ی سپ ی متن کلید یا  call to Swipeرو فعال برا
بزنید.ضربه آن کردن 



تلفنشماره کردن مسدود 

تماسحین در ها گزینه 

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

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

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

شود.می گرفته سر از اول تماس بگیرید، تماس 

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

ش از دور دستگاه  شماگو

هاویژگی و ها برنامه 
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هید.پایان را فعلی تماس  : د

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

هنده ارائه به بسته است ممکن ها ویژگی از برخی  ت د نباشند.دسترس در مدل یا خدما

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

بزنید .ضربه خصوصی ناشناخته/اعداد کردن مسدود کلید 

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

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

ی دوربین بین ویدیویی، تماس طول در سوئیچ:  • کنید.سوئیچ عقب و جلو ها

ش را دوربین ویدیویی، تماس طول در دوربین:  • نبیند.را شما مقابل طرف تا کنید خامو

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

•

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

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

دارید.نگه را تماس  : •



مخاطب

ی همگام  ب با مخاطبین ساز ی حسا ب ها شماو

جدیدمخاطب یک ایجاد 

مخاطبینکردن وارد 

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

ت  3 ی و کنید وارد را تماس اطالعا بزنید.ضربه ذخیره رو

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

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

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

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

ی ذخیره محل  2 ب را ساز کنید.انتخا

کنید.مدیریت دستگاه در را مخاطبین یا کنید ایجاد جدید مخاطبین 

ت برنامه  1 ی راه را تنظیما ی کنید ، انداز ب رو ب مدیریت  پشتیبان و ها حسا ی را حسابی و بزنید ضربه ها حسا ی همگام برا ب ساز انتخا
کنید.

معرفی

مخاطبینافزودن 

ی دستورالعمل  2 ی ها ی را صفحه رو کنید.دنبال مخاطبین کردن وارد برا



ی مخاطبین ادغام  ی مخاطبین شامل شما مخاطبین لیست اگر تکرار لیست تا کنید ادغام یکی در را آنها است، تکرار

شود.ساده شما مخاطبین 

گروه اساس بر را مخاطبین و کنید اضافه دوستان یا خانواده مانند هایی گروه توانید می ها گروه ایجاد 

کنید.مدیریت 

ی اشتراک  مخاطبینگذار

مخاطبینحذف حال در 

ی جستجو  مخاطبینبرا

•

•

•

•

/

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

کنید.برقرار صوتی تماس  :

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

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

ی تماس  : کنید.برقرار تصویر

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

بنویسید.ایمیل یک  :
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بنویسید.پیام یک  :

هاویژگی و ها برنامه 

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

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

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

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

ش  3 ی اشتراک رو ب را گذار کنید.انتخا

ی دستورالعمل  2 ی ها ی را صفحه رو کنید.دنبال گروه یک ایجاد برا

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

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

ی  ی مخاطبین، یک به یک حذف برا ی و بزنید ضربه مخاطبین لیست از مخاطب یک رو بزنید.ضربه حذف  بیشتر رو



هاپیام 

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

ی  3 بزنید .ضربه پیام ارسال برا

کنید.وارد پیام یک و کنید اضافه را گیرندگان  2

کنیدوارد را ها برچسب 

کنیدوارد را گیرندگان 

کنید.پیوست را ها فایل  کنید.ارسال را پیام 

گیرنده

کنیدوارد پیام یک 

ی  • ی پیام، به دادن پاسخ برا ی قسمت رو س و کنید وارد را پیامی بزنید، ضربه پیام ورود ی سپ ی  •بزنید. ضربه رو اندازه تنظیم برا
ت،  ی یا کنید باز هم از را خود انگشت دو فون هید.فشار نمایش صفحه رو د
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ی و کنید اجرا را ها پیام برنامه  1 بزنید.ضربه رو

هاویژگی و ها برنامه 

هر دسته گزینه اگر  ی نشد، ظا ت  رو ی و بزنید ضربه تنظیما ی آن، کردن فعال برا ی دسته کلید رو ت بند ضربه مکالما
بزنید.

ی  ی صوتی، پیام ارسال و ضبط برا س و بگویید را خود پیام دارید، نگه و بزنید ضربه رو ها را خود انگشت سپ ضبط نماد کنید. ر هر زمانی فقط  ی قسمت که شود می ظا باشد.خالی پیام ورود

ی دسته اساس بر را ها پیام توانید می  کنید.مدیریت راحتی به را آنها و کنید مرتب بند

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

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

هده و ارسال  مکالمه.طریق از ها پیام مشا

معرفی

هده  هاپیام مشا

پیامارسال 

ی مرتب  هاپیام ساز

ها برنامه  ی و کنید اجرا را پیام ت رو بزنید.ضربه دسته افزودن  مکالما



هاپیام حذف حال در 

ت تغییر  پیامتنظیما

اینترنت

ب آدرس  2 ی کلمه یک یا و س و کرده وارد را کلید بزنید .ضربه برو به سپ

ی راه را ها پیام برنامه  ی کنید ، انداز ت  رو ی میتوانید بزنید. ضربه تنظیما ها ت کنید، مسدود را ناخواسته پیام ها تنظیما تغییر را اعالن
هید  دیگر.موارد و د

ی راه را اینترنت برنامه  1 کنید .انداز

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

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

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

هاویژگی و ها برنامه 
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ی  ی پیامی رو س دارید، نگه و بزنید ضربه حذف برا ی سپ بزنید.ضربه  Deleteرو

ب صفحه  ی نشانه را فعلی و کنید.گذار

ی نشانک  هده را خود ها کنیدمشا

ت بین  کنیدحرکت صفحا

کنید.باز را اصلی صفحه 

ب صفحه  کنید.بازخوانی را فعلی و

ی گزینه  بیشترها

ت از ها / برگه مدیریت  کنید.استفاده مخفی حال



ت از استفاده  مخفیحال

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

ی  1 ت کردن روشن  رو بزنید .ضربه مخفی حال

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

هایی در  • س است ممنوع قانونی نظر از که جا نکنید.ضبط فیلم یا نگیرید عک

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

ش از برخی است ممکن  • هنده ارائه به بسته ها رو ت د نباشند.موجود مدل یا خدما

دوربین

ت  مخفیحال
ی  2 ت کلید رو ی شود، فعال تا بزنید ضربه مخفی قفل حال س و بزنید ضربه  Startرو ی عبور رمز یک سپ کنیدتنظیم آن برا

کنید.اجرا را دوربین برنامه  1

ی اگر  هده از توانید می کنید، تعیین عبور رمز مخفی حالت برا ت و ها نشانک مرور، سابقه جستجو، سابقه مشا توسط شده ذخیره صفحا
ی دیگران  کنید.جلوگیر

ب  عکاسیدوربین آدا

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

ی راه قفل صفحه از را دوربین برنامه که هنگامی  ش نمایش صفحه که هنگامی یا کنید می انداز ش که حالی در شود می خامو قفل رو
ی ویژگی از برخی است، شده تنظیم صفحه  نیستند .دسترس در دوربین ها

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

ی کلید سریع دادن فشار بار دو با توانید می همچنین  ی راه را برنامه قفل، صفحه در چپ سمت به کشیدن یا کنار کنید.انداز

هاویژگی و ها برنامه 

ی  ی دایره کادر زیر یا باال در که را تنظیم نوار تصاویر، روشنایی تنظیم برا هر ا بکشید.شود، می ظا

ت در  هد. می تغییر را ابزار نوار رنگ دستگاه مخفی، حال ی د ت کردن غیرفعال برا ی مخفی، حال  رو
ش  ت کردن خامو بزنید.ضربه مخفی حال

معرفی

س  گرفتنعک

ی  2 بزنید.ضربه کند فوکوس باید دوربین که جایی نمایش پیش صفحه در تصویر رو



ی  3 س گرفتن برا بزنید.ضربه عک

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

س باال زوم نسبت یا باال وضوح با وقتی  • واضح فوکوس است ممکن باشد، نزدیک سوژه اگر گیرید، می فیلم یا عک
س خوبی فاصله از نباشد.  بگیرید.فیلم یا عک

س اگر  • کنید.امتحان دوباره و کرده تمیز را دوربین لنز رسند، می نظر به تار گیرید می که هایی عک

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

ی ظرفیت حداکثر  • ت وضوح به بسته است ممکن ویدیو ضبط برا باشد.متفاو

شودمتراکم یا گرفته مه دوربین است ممکن گیرد، قرار ناگهانی معرض در دستگاه که صورتی در  •

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

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

گرفته.قرار استفاده مورد 

ی یا تصاویر  ها ت و عریض دید زاویه با ویدیو هد.نمی نشان را دستگاه عملکرد مشکال د
ی  ی تصاویر، در اعوجاج اصالح برا ی بزنید، ضربه پیشنمایش صفحه رو  options advanced and Formatرو
س و بزنید ضربه  ی سپ شود.فعال تا بزنید ضربه  wide Ultraشکل تصحیح کلید رو

ت  ی تغییرا ت دلیل به هوا، دما ی تفاو ی برنامه هنگام کنید سعی دوربین. کاور داخل و بیرون دما ی ریز برا
ب شرایطی چنین از دوربین از استفاده  س گرفتن از قبل داد، رخ مه اگر کنید. اجتنا ی، یا عک اجازه فیلمبردار

هید  ی در طبیعی طور به دوربین د ت این غیر در شود، خشک اتاق دما برسند.نظر به تار نتایج است ممکن صور
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کوچکتصویر نمایش پیش 

بزرگنمایی

ی هایی گزینه  ی حالت برا فعلیتصویربردار

س یک  بگیر.عک

ت  دوربینتنظیما

ت لیست  ی حال عکاسیها

هادوربین 

صحنهساز بهینه 

کنیدسوئیچ عقب و جلو بین 



ی دوربین دکمه اگر  هید حرکت صفحه از نقطه هر به را آن توانید می کنید، اضافه را دیگر س تر راحت و د صفحه در بگیرید. عک
ی نمایش، پیش  ش  رو ی رو ی ها ی و بزنید ضربه عکسبردار شود.فعال تا بزنید ضربه شناور شاتر دکمه کلید رو

48

ی ویژگی  ت در فقط زوم ها هستند.دسترس در عقب دوربین از استفاده صور

هاویژگی و ها برنامه 

هد امکان شما به عریض فوق دوربین  : هایی از مید سهایی مناظر مانند چیز ی یا بگیرید عریض دید زاویه با عک ها ضبط باز زاویه با فیلم
کنید.

ب را  // ش در شود. کوچکنمایی یا بزرگنمایی تا بکشید راست یا چپ سمت به را آن یا کنید انتخا ی را خود انگشت دو دیگر، رو نمایش صفحه رو ی  ی و کنید باز نمایی بزرگ برا هید.فشار هم به را آن نمایی کوچک برا د

ی حالت به بسته است ممکن ویژگی این  نباشد.دسترس در تصویربردار

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

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

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

ش  : کنید.غیرفعال یا فعال را فال

هد می امکان شما به باز زاویه دوربین  : س د ی عک ی فیلم یا بگیرید اولیه ها کنید.ضبط معمولی ها

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

ب را تصویر وضوح و تصویر نسبت  : کنید.انتخا

هد می امکان شما به فوتو تله دوربین  : س سوژه کردن بزرگ با د بگیرید.فیلم یا بگیرید عک

دوربیندکمه از استفاده با 

ی هایی گزینه  ی حالت برا فعلیتصویربردار

ی ویژگی از استفاده  زومها

هی و  (AF)فوکوس کردن قفل  (AE)نورد

•

•

•

•

ی  • س گرفتن برا ی عک دارید.نگه و بکشید صفحه لبه به را دوربین دکمه هم، سر پشت ها

•

ی  • ی ویدیو ضبط برا دارید.نگه و بزنید ضربه دوربین دکمه رو

•

•



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ت  سحال عک

ی نشد، فعال ویژگی این اگر  ی و بزنید ضربه پیشنمایش صفحه رو شود.فعال تا بزنید ضربه صحنه بهینهساز کلید رو

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

ب را فریم نرخ  : کنید.انتخا
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ت لیست در  ی حال ی، ها ی تصویربردار ی و بزنید ضربه  PHOTOرو س گرفتن برا بزنید.ضربه عک

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

هاویژگی و ها برنامه 

ت در  : ی  FOODحال ی دایره کادر داخل در سوژه یک رو کنیدمحو را تصویر و کنید فوکوس ا

س قابلیت  : ویدیویک کنید، فعال را ویژگی این اگر کنید. غیرفعال یا فعال را متحرک عک

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

س  بگیرید.باال وضوح با هایی عک

ی زدن ضربه از قبل ثانیه چند از نیز کلیپ  شود.می گرفته دوربین دکمه رو

ی  : کنید.غیرفعال یا فعال را ثابت العاده فوق ویژگی ویدیو، یک تثبیت برا

باز خارج  قا

ت در  : کنید.تنظیم را رنگ تن  ، FOODحال

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

کنید.غیرفعال یا فعال را شب در  Hyperlapseقابلیت  :

ی گزینه در  ی، ها ی عکسبردار س یک و بزنید ضربه  رو بگیرید.عک

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

ت مدل به بسته است ممکن وضوح  باشد.متفاو

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

هد، می تشخیص را سوژه دوربین که هنگامی  می اعمال شده بهینه افکت و رنگ و کند می تغییر صحنه ساز بهینه دکمه د
شود.

weighted Centre- ی قسمت در نور از س مرکز ی عک هی محاسبه برا س نورد می استفاده عک
ی ناحیه در نور از  Spotکند.  س متمرکز مرکز ی عک هی محاسبه برا س نورد کند. می استفاده عک

س  میگیرد.میانگین را صحنه کل ماتری

س گرفتن  باالوضوح با عک

صحنهساز بهینه 



ت  تپیشنهادا شا

ی  4 س گرفتن برا بزنید.ضربه عک

هید حرکت را دستگاه  3 هنما تا د باشد.داشته مطابقت شده توصیه ترکیب با را

هنما  2 بگیرید.موضوع سمت به را را

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

ی پیشنمایش، صفحه در  شود.فعال تا بزنید ضربه  suggestions Shotکلید رو

ی ترکیب دوربین  هد می تشخیص را بند ی ترکیب و د هر نمایش پیش صفحه در پیشنهاد شود.می ظا

هنما آمد، دست به آل ایده ترکیب که هنگامی  کند.می تغییر زرد به را
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ی را آلی ایده ترکیب شما سوژه زاویه و موقعیت تشخیص با دوربین  کند.می پیشنهاد تصویر برا

هاویژگی و ها برنامه 

هنما یک  هر نمایش پیش صفحه در را شود.می ظا

هنما را

آلایده ترکیب 



گرفتنسلفی 

ی جلوه و فیلتر اعمال  زیباییها

ی فیلم  ثابت)العاده (فوق کننده تثبیت ها

ت لیست در  1 ی حال ی، ها ی تصویربردار ی و بزنید ضربه  VIDEOرو بزنید.ضربه ویدیو ضبط برا

ی  س یک با خود از پرتره گرفتن برا ی افراد، یا منظره از باز زاویه عک بزنید.ضربه رو

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

هاویژگی و ها برنامه 

کنید.تثبیت  steady Superویژگی از استفاده با را آنها ویدیو، ضبط هنگام 

ی  • ی بین جابهجایی برا ها یابکشید باال سمت به را خود انگشت ضبط، حین در عقب و جلو دوربین

ی  ت لیست در  VIDEOرو ی حال ی ها ی بزنید، ضربه تصویربردار ی گزینه رو ی ها س و شود فعال تا بزنید ضربه تصویربردار کنید.ضبط فیلم سپ
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بزنید.ضربه یا بزنید ضربه نمایش پیش صفحه در پایین سمت به 

ی از دلخواه رنگ با تصویر یک از استفاده با را خود فیلتر میتوانید میکنید، استفاده  filters Myویژگی از اگر  کنید.ایجاد گالر

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

ی دوربین با توانید می  بگیرید.پرتره خود جلو

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

ی  2 بگیرید.قرار جلو دوربین لنز روبرو

ی نمایش، پیش صفحه در  1 بزنید.ضربه رو

ی  2 بزنید.ضربه ویدیو ضبط توقف برا

ی یا بکشید، پایین یا باال سمت به را خود انگشت پیشنمایش، صفحه در  1 ی جلویی دوربین به جابهجایی برا بزنید.ضربه خود از عکاسی برا

ب را ها جلوه  2 س و کنید انتخا بگیرید.عک

ی  3 س گرفتن برا بزنید.ضربه عک

ت  ویدئوحال



ت  برداشتتک حال

 DoodleARحالت 

کنندهسرگرم حالت 

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

س  ی فیلم و ها عک ت یک در تنها را مختلف ها بگیرید.شا

س بهترین خودکار طور به شما دستگاه  ب را عک ی و کند می انتخا ی بخش با هایی فیلم یا فیلتر با تصاویر کند.می تکرار خاصی ها

ی  هده برا ی بکشید. باال سمت به را نماد نتایج، سایر مشا ت به نتایج ذخیره برا ی جداگانه، صور ب رو را خود نظر مورد موارد بزنید، ضربه انتخا
س و بزنید عالمت  ی سپ بزنید.ضربه رو
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ی افکت با  س مختلف ها بگیرید.عک

ت لیست در  ی حال ی، ها ی تصویربردار ی بزنید. ضربه  DOODLE AR  MOREرو ت برا کنید .مراجعه  Doodle ARبه بیشتر اطالعا

هاویژگی و ها برنامه 

ی  ها ی خط دست با را کننده سرگرم ویدیو ی نقاشی یا مجاز ت رو ی هر یا صور ی جا کنید.ضبط دیگر

ب را جلوه یک  2 س یک و کنید انتخا بگیرید.عک

ی  2 هید حرکت و بزنید ضربه دوربین رو کنید.ثبت را خود نظر مورد صحنه تا د

ت لیست در  1 ی حال ی، ها ی تصویربردار بزنید.ضربه  TAKE SINGLEرو

ی شد، تمام کارتان وقتی  3 بزنید.ضربه نمایش پیش کوچک تصویر رو

ی گزینه  ی ها تیرانداز
کنید.سفارشی را 



ت  ی / حرفه حال ت ا ی حال یحرفه ویدیو ا

•

•

•

•

•

•

•

ت حال، این با  شود.ها فیلم یا تصاویر در نویز ایجاد باعث تواند می باالتر  ISOتنظیما

ت به  دستیصور

هسته شاتر سرعت کنید. تنظیم را شاتر سرعت  : هد می اجازه آ ی نور تا د این شود. می تر روشن ویدیو یا تصویر بنابراین شود، وارد بیشتر

ی  ها برا س هایی یا عک ها یا مناظر از فیلم س هایی یا عک هد می اجازه سریع شاتر سرعت است. ایدهآل شدهاند گرفته شب در که فیلم ی نور تا د کمتر

ی این شود. وارد  س گرفتن برا ی سوژه از فیلم یا عک است.آل ایده سریع حرکت با ها

ی فوکوس تنظیم  ی خودکار، فوکوس حالت تغییر برا بزنید.ضربه دستی رو

هاویژگی و ها برنامه 

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

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

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

کنید.تنظیم را رنگ تن  :

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

ت به شاتر سرعت اگر  ی را  ISOتنظیم توانید نمی شود، تنظیم دستی صور هی مقدار توانید نمی و کنید تنظیم  AUTOرو هید. تغییر را نورد د

هی مقدار  شود.می داده نمایش شاتر سرعت تنظیم اساس بر و کند می تغییر نورد

ت  : کنید.بازنشانی را تنظیما
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ب را  ISOمقدار یک  : ی کم مقادیر کند. می کنترل را دوربین نور به حساسیت این کنید. انتخا مقادیر است. روشن نور با یا ثابت اشیاء برا

ی باالتر  هستند.نور کم یا سریع حرکت با اجسام برا

ت  : هید. تغییر را فوکوس حال بکشیدیا سمت به را تنظیم نوار د

ت لیست در  ی حال ی، ها ی تصویربردار ب را ها گزینه بزنید. ضربه  VIDEO PROیا  PRO  MOREرو ت و کنید انتخا سفارشی را تنظیما
س و کنید  ی سپ س گرفتن برا ی یا بزنید ضربه عک بزنید.ضربه ویدیو ضبط برا

ی گزینه  موجودها



ی  هیناحیه و فوکوس ناحیه جداساز نورد

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

ی  3 س گرفتن توقف برا بزنید.ضربه عک

ی  ب دارید. نگه و بزنید ضربه نمایش پیش صفحه رو ی /AE AFقا هر صفحه رو ی ناحیه به را کادر شود. می ظا می که بکشید ا
هید  هی ناحیه و فوکوس ناحیه خوا کنید.جدا هم از را نورد

ت از استفاده با  ی یک پانوراما، حال س سر س و بگیرید عک کنید.ایجاد گسترده صحنه یک تا بدوزید هم به را آنها سپ

س گرفتن از  س از عک ی زمینه پ ی ساده دیوار یک یا خالی آسمان یک مانند نامشخص، ها کنید.خوددار

هاویژگی و ها برنامه 

هی ناحیه و فوکوس ناحیه توانید می  کنید.جدا هم از را نورد
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ب منظره کادر در را تصویر  هنما کادر از خارج پیشنمایش تصویر اگر دارید. نگه دوربین یا هید، حرکت را دستگاه یا باشد را ند
ی خودکار بهطور دستگاه  سبردار میکند.متوقف را عک

ت  پانوراماحال

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



مدپرتره 

شبحالت 

ماکروحالت 

ت  غذاحال

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

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

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

ت لیست در  ی حال ی، ها ی تصویربردار بزنید.ضربه  MACRO  MOREرو

ی  ب اندازه تغییر برا ی، دایره قا ی گوشه ا بکشید.را کادر از ا
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ش از استفاده بدون و نور کم شرایط در  س فال ثابت و تر روشن نتایج توانید می کنید، می استفاده پایه سه از که هنگامی بگیرید. عک
ی  کنید.دریافت تر

ی دایره کادر از خارج ناحیه  هد تار ا شد.خوا

س نزدیک فاصله در ها سوژه از  بگیرید.عک

هاویژگی و ها برنامه 

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

ها از  ی رنگ با غذا س تر زنده ها بگیرید.عک

ی  3 ی رنگ، تن تنظیم برا بکشید.و بزنید ضربه تنظیم نوار رو

ی  4 س گرفتن برا بزنید.ضربه عک

ی تنظیم نوار  2 س تار ی سطح تا بکشید را زمینه پ کنید.تنظیم را تار

ی  2 ی دایره کادر و بزنید ضربه صفحه رو ی را ا شود.برجسته تا بکشید ناحیه آن رو

ی  2 ی تا دارید نگه ثابت و بزنید ضربه خود دستگاه رو شود.کامل تصویربردار



هستهالعاده فوق حرکت بخش  آ

شروعبراکت 

انتهاییبراکت 

بخشویرایش نوار 

ی تنظیم نوار  س تار زمینهپ

است.شفاف یا نازک سوژه  -

س یا موضوع  - است.ساده زمینه پ
س مشابه سوژه رنگ  – است.زمینه پ

است.حرکت حال در سوژه یا دستگاه  –
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هر نمایش پیش صفحه در  Readyوقتی  3 ی شد، ظا س گرفتن برا بزنید.ضربه عک

ت لیست در  1 ی حال ی، ها ی تصویربردار ی و بزنید ضربه   MO SLOW-SUPERبیشتر رو بزنید.ضربه ویدیو ضبط برا

هسته سوپر حرکت  کنید.قدردانی آن از بعداً بتوانید تا کند می ثبت آرامی به را گذر حال در سرعت به لحظه یک که است قابلیتی آ

هاویژگی و ها برنامه 

است ممکن صفحه ضعیف، یا ناکافی نور با خانه داخل در ویدیویی ضبط هنگام کنید. استفاده دارد کافی نور که مکانی در قابلیت این از 
ی شرایط در است ممکن نمایش صفحه برسد. نظر به دانهدار یا تیره  بزند.سوسو فلورسنت، نور با هایی مکان مانند خاص، نور

ی نمایش، پیش صفحه در  2 بزنید.ضربه نمایش پیش کوچک تصویر رو

ی  هسته، العاده فوق قسمت ویرایش برا ی آ بکشید.راست یا چپ سمت به و بزنید ضربه بخش ویرایش نوار رو

هسته فوقالعاده حرکت با را لحظه دستگاه  میکند.ذخیره ویدیو یک عنوان به را آن و میکند ضبط آ

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

ت  هستهبسیار حرکت حال آ



ت  Hyperlapseحال

ت  هستهحرکت حال آ

هستهحرکت بخش  آ

شروعبراکت 

بخشویرایش نوار 

انتهاییبراکت 

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

ت لیست در  1 ی حال ی، ها ی تصویربردار هسته حرکت  بیشتر رو ی و بزنید ضربه آ بزنید.ضربه ویدیو ضبط برا

هسته حرکت بخش یک عنوان به ویدیو سریع بخش  شودمی شروع ویدیو و شود می تنظیم آ

هاویژگی و ها برنامه 

ی فیلم عنوان به را آنها و کنید ضبط را ها اتومبیل یا افراد عبور مانند هایی صحنه  هده سریع ها کنید.مشا
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ی  هسته، حرکت بخش ویرایش برا ی آ بکشید.راست یا چپ سمت به و بزنید ضربه بخش ویرایش نوار رو

ی را فریم نرخ اگر  کند.می تنظیم صحنه تغییر نرخ به توجه با را فریم نرخ خودکار طور به دستگاه کنید، تنظیم  Autoرو

ی  هده برا هسته حرکت در آن مشا ی از هایی بخش توانید می کنید. ضبط ویدیو یک آ ها ت به که کنید مشخص را خود ویدیو حرکت صور
هسته  شوند.پخش آ

ی زدن ضربه با  ی گزینه رو ی ها س ویژگی از توانید می عکسبردار ی ویژگی این کنید. استفاده شب در هایپرلپ هایی انجام برا مانند کار
س  ی ماشین از گرفتن عک ب نیز است حرکت حال در که رسد می نظر به را نور که حرکت حال در ها است.خو

ی  هسته حرکت بخش دو حداکثر کردن. باز شود.می ایجاد ویدیو اساس بر آ

ی نمایش، پیش صفحه در  3 بزنید.ضربه نمایش پیش کوچک تصویر رو

ی  2 ب را فریم نرخ گزینه یک و بزنید ضربه رو کنید.انتخا

ی  4 بزنید.ضربه ضبط پایان برا

ی  3 بزنید.ضربه ضبط شروع برا

ی کردید، تمام را ضبط وقتی  2 بزنید.ضربه توقف برا



ت کردن سفارشی  دوربینتنظیما

ی توانید نمی  • ها ی دستگاه در را  HEVCویدیو ت به را آنها یا کنید پخش دیگر ها بگذارید.اشتراک به آنالین صور

ی فیلم  • هسته حرکت ها هسته العاده فوق و آ کردضبط  HEVCدر توان نمی را آ

ی تا کنید تنظیم را دستگاه  : • ها کند.اسکن نمایش پیش صفحه از را  QRکد

ی عریض زاویه از استفاده  • ی سلفی برا هی: ها ب در نفر دو از بیش که زمانی تا کنید تنظیم را دستگاه گرو به هستند، قا
شود.تبدیل باز زاویه با سلفی به خودکار طور 
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س تا کنید تنظیم را دستگاه  : • ی که همانطور را ها عک هر نمایش پیش صفحه رو س هنگام در شوند، می ظا گرفتن عک
کند.ذخیره زدن، ورق بدون جلو دوربین با 

to: button Shutter Swipe •  ی ب را عملکرد شودانجام دوربین، کشیدن هنگام تا کنید انتخا

هاویژگی و ها برنامه 

ی فیلم  • ب در را ها فیلم توانید می باال: کارایی با ها ی کنید. ضبط  (HEVC)باال کارایی با ویدیویی کدک قال ها ویدیو
HEVC  ی فایل عنوان به شما ی فشرده ها شوند.می ذخیره دستگاه حافظه حفظ برا

هید فشار را صفحه لبه  دارید.نگه و د

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

ت تا کنید تنظیم را دستگاه  : • یا موضوع به بسته خودکار طور به را شده بهینه جلوه و کند تنظیم را رنگ تنظیما
کند.اعمال صحنه 

ی گزینه  • ب ها ب را تصاویر ذخیره نحوه پیشرفته: و قال کنید.انتخا

کندتصحیح را شده گرفته تصاویر در اعوجاج تا کنید تنظیم را دستگاه عریض: بسیار شکل تصحیح  –

ب در  :HEIFتصاویر  – س  (HEIF)باال کارایی با تصویر قال بگیرید.عک

عریضفوق دوربین با 

ی ترکیب تا کنید تنظیم را دستگاه  : • ی را آل ایده بند س برا هدپیشنهاد عک د

ش ویدئو: تثبیت  • ی تصویر تا کنید فعال را گیر لرز هش را حاصل تار ببریدبین از یا کا

قالب

ش از  ویدیو.ضبط حین در دوربین لرز

بشناسید.را خود سوژه زاویه و موقعیت 

تصاویر

ی ویژگی  هوشمندها

یفیلم  ها

هاسلفی 



ت  : • کنید.بازنشانی را دوربین تنظیما

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

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

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

هاویژگی و ها برنامه 

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

نباشد.موجود مدل به بسته است ممکن ها ویژگی از برخی 

ویدیویک 

مناطق.

HDR •  :س خودکار ی رنگ با هایی عک ت و بگیرید غنی ها کنیدبازتولید تاریکی و روشن در حتی را جزئیا

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

س هنگام واترمارک:  • کنید.اضافه چپ سمت پایین گوشه در واترمارک یک گرفتن، عک

ت  • ی تنظیما ت مانند اید، کرده استفاده که را تنظیماتی آخرین حفظ: برا ی، حال ی راه هنگام تصویربردار کنید.حفظ دوربین انداز

ی را حافظه مکان  : • ی ذخیره برا ب ساز ت دادن قرار با ویژگی این کنید. انتخا هر حافظه کار شود.می ظا
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ی برچسب  • کنید.وصل تصویر به را  GPSمکانی موقعیت برچسب یک مکانی: موقعیت ها

ی از استفاده با  ها فردبه منحصر چت اسنپ لنز

ی ویژگی  مفیدها

ی جلوه با تا کنید تنظیم را دستگاه  : • س مختلف ها ی بگیرد، عک ها ت در را  Snapchatلنز هیدنشان کننده سرگرم حال د

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

س، در تصاویرتان آپلود هنگام است ممکن  • ی شما مکانی موقعیت عک هر آن رو شودظا



ی گالر

ی گروه  مشابهتصاویر بند

هاویژگی و ها برنامه 

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

ی برنامه  کنید.اجرا را گالر

گروه

ی برنامه  ی راه را گالر ی و کنید انداز ی گروه برا س بهترین تنها و بزنید ضربه مشابه تصاویر بند هید. نمایش تصاویر نمایش پیش عنوان به را ها عک د

ی وقتی  هده را آن در موجود تصاویر تمام میتوانید میزنید، ضربه تصویر پیشنمایش رو کنیدمشا
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یاز استفاده با  گالر

معرفی

ی گزینه  بیشترها

ی جستجو  تصاویربرا

ی گروه  مشابهتصاویر بند



هده  تصاویرمشا

کوچک تصویر 

شدهذخیره تصویر 

ویدئوو تصویر کوچک تصویر 

ویژنبیکسبی 

ی گزینه  بیشترها

ی را محتوا  View Smartقابلیت از استفاده با  صفحه یک رو
هده بزرگ نمایش  کنید.مشا

کنید.حذف را تصویر 

کنید.اصالح را تصویر 

بگذاریداشتراک به دیگران با را تصویر 

کنید.اضافه دلخواه موارد به را تصویر 

ی برنامه  ب را تصویر یک و کنید اجرا را گالر ی کنید. انتخا هده برا ها، سایر مشا ی را خود انگشت فایل بکشید.راست یا چپ به صفحه رو

هاویژگی و ها برنامه 

ی را خود انگشت دو  2 ی ناحیه رو هید می که ا ی و کنید باز کنید ذخیره خوا بزنید.ضربه رو

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

ش منطقه  شود.می ذخیره فایل یک عنوان به شده داده بر
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ش  شدهبزرگ تصاویر بر



هاآلبوم 

هده  هامشا ویدیو

نمایشصفحه 
کنیدضبط را جریان 

کنیدقفل را پخش 

ی به  ی بروید. قبلی ویدیو دارید.نگه و بزنید ضربه بردن عقب برا

ی کننده پخش به  پ ویدیو پ پا آ
بروید.

نمایشصفحه 

 View Smartقابلیت از استفاده با 

ی را محتوا  نمایش صفحه یک رو
هده بزرگ  کنید.مشا

بروید.جلو یا عقب به نوار، کشیدن با 

هاویژگی و ها برنامه 

62

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

ی  ی گزینه از استفاده برا ی پخش، حین در بیشتر ها بزنید.ضربه ویدیو کننده پخش در کردن باز  رو

ب را آلبوم  2 ی کنید، انتخا س و بزنید ضربه موارد افزودن رو ی یا تصاویر سپ ها هید.انتقال یا کپی را خود نظر مورد ویدیو د

ی برنامه  ی را ویدیو یک و کنید اجرا را گالر ب پخش برا ی کنید. انتخا هده برا ها، سایر مشا ی را خود انگشت فایل بکشید.راست یا چپ به صفحه رو

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

کنید.تنظیم را صدا تا بکشید پایین یا باال 

ی برنامه  1 ی راه را گالر ی و کنید انداز کنید.ایجاد آلبوم تا بزنید ضربه ها آلبوم  آلبوم ایجاد رو

ی و تصاویر و کنید ایجاد آلبوم  ها کنید.مرتب را خود ویدیو

ت  س تنظیما ی را زیرنوی پیکربند
کنید.

بچرخانید.را صفحه 

ی از و توقف  پخش.سرگیر

بسازید.متحرک  GIFیک 

ی  دارید.نگه و بزنید ضربه سریع بردن جلو برا

تغییر را نمایش صفحه نسبت 
هید د

ی گزینه  بیشترها

ی به  ی ویدیو بروید.بعد



هاداستان 

ی همگام  هافیلم و تصاویر ساز

هایا تصاویر حذف  ویدیو

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

ی برنامه وقتی  ی ابر با شما گالر هایی و تصاویر میشود، همگامساز و تصاویر توانید می میشوند. ذخیره ابر در نیز میگیرید که ویدیو
ی  ها ی در شده ذخیره ویدیو ی فضا ی برنامه در را ابر هده ها دستگاه سایر و خود گالر کنید.مشا

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

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

ی دستورالعمل  ی همگام تکمیل برا ی برنامه ساز هند همگام ابر و گالر شد.خوا

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

ب وقتی  ب به را خود سامسونگ حسا ی توانید می کنید، می متصل مایکروسافت حسا ی ذخیره فضا ی ساز عنوان به را ابر
OneDrive Microsoft  کنید.تنظیم

ی برنامه  ی کنید ، اجرا را گالر ت  رو ی همگام  تنظیما ی ساز س و بزنید ضربه ابر ی سپ کنید.دنبال را صفحه رو

ی برنامه  ی کنید، اجرا را گالر ی داستان یک یا ویدیو یک تصویر، یک رو س و دارید نگه و بزنید ضربه حذف برا ی سپ بزنید.ضربه  Deleteرو

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

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

بازیافتسطل ویژگی از استفاده با 



ARمنطقه 

ARایموجی ایجاد 

ی اگر  ی  Emojiرو ب را ایموجی یک توانید می بزنید، ضربه شده ساخته پیش از ها هید می که روشی به را آن و کنید انتخا کنید.تزئین خوا

ی راه را  Zone ARبرنامه  • کنید .انداز

تصویر

هاویژگی و ها برنامه 

.

ی  ی راه برا ش از  Zone ARانداز ی رو کنید:استفاده زیر ها

هنده ارائه به بسته است ممکن ها ویژگی از برخی  ت د نباشند.دسترس در مدل یا خدما

ی و کنید اجرا را  Zone ARبرنامه  1 بزنیدضربه  Camera Emoji ARرو

ی را خود چهره  2 ی کنید، تراز صفحه رو س یک و بزنید ضربه رو ی یا بگیرید عک ب را  aتا بزنید ضربه  pic from Makeرو کنیدانتخا

ی دستورالعمل  3 ی ها ی را صفحه رو کنید.دنبال ایموجی ایجاد برا
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باشد.شما شبیه که کنید درست ایموجی یک 

Zone AR  ی ویژگی هد. می قرار شما اختیار در را  ARبا مرتبط ها ب را ویژگی یک د ی یا تصاویر و کنید انتخا ها بگیرید.کننده سرگرم ویدیو

معرفی

ی راه حال در   ZoneARانداز

 EmojiARدوربین 

ی راه را دوربین برنامه  • ی و کنید انداز بزنید.ضربه  ZONE AR  MOREرو



ایموجیحذف 

ها  3 هید می که همانطور را استیکر ی و کنید ویرایش خوا بزنید.ضربه ذخیره رو

هید می که را حالتی و شکلک  2 ب کنید استفاده خوا ی حالت به بسته کنید. انتخا ت است ممکن موجود ها باشدمتفاو

ی  3 س گرفتن برا ی عک ی یا بزنید ضربه شکلک نماد رو ی ویدیو ضبط برا دارید.نگه و بزنید ضربه نماد رو

هاویژگی و ها برنامه 

هایی و تصاویر توانید می  ی در اید گرفته که را ویدیو هده گالر بگذارید.اشتراک به و مشا

ی و کنید اجرا را  Zone ARبرنامه  1 بزنید.ضربه  Camera Emoji ARرو

ت از استفاده با  ی حال ی، مختلف ها ی یا تصاویر عکسبردار ها کنید.ایجاد ها شکلک با را کننده سرگرم ویدیو

ی  2 ی برچسب ساخت رو بزنید .ضربه صفحه پایین در سفارشی ها

ی زدن ضربه با  هایی توانید می  Customرو هده اید کرده ایجاد که را استیکر کنید .مشا

ی و کنید اجرا را  Zone ARبرنامه  ی بزنید. ضربه  Camera Emoji ARرو هید که را شکلکهایی بزنید ، ضربه شکلکها مدیریت رو عالمت کنید حذف میخوا

س و بزنید  ی سپ بزنید.ضربه حذف رو

ی  ب که ایموجی رو ت ایموجی صحنه:  •کنید می انتخا ت  • :MASKکند. می تقلید را شما عبارا ی شکلک صور ت رو هر شما صور بنابراین شود، می ظا

ت ایموجی آینه:  •اید. زده ماسک که رسد می نظر به  ی شکلک  • :PLAYکند. می تقلید را شما بدن حرکا سزمینه یک رو میکند.حرکت واقعی پ
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ی و کنید اجرا را  Zone ARبرنامه  1 بزنید.ضربه  Stickers Emoji ARرو

س گرفتن  ایموجیبا فیلم یا عک

ی  ها بسازیدرا خود استیکر

ی  ی  ARایموجی برچسبها ها ت با را خود استیکر ت و عبارا در یا پیام ارسال هنگام کنید. ایجاد خود شکلک اقداما

ی از توانید می اجتماعی شبکه یک  ها کنید.استفاده خود ایموجی استیکر



ی حذف  ها ایموجیاستیکر

ی از استفاده  ها چتدر ایموجی استیکر

کنید.ویرایش را ایموجی 

ایموجینماد 

ی را ایموجی یک  ب ویرایش برا کنید.انتخا

ی گزینه  بیشترها

ها ، برنامه در پیام نوشتن هنگام  1 ی پیام بزنید.ضربه سامسونگ صفحهکلید رو

هاویژگی و ها برنامه 

هد درج ایموجی برچسب  شد.خوا

ت  ی نمونه زیر اقداما ی از استفاده از ا ها است. Messagesبرنامه در شما ایموجی استیکر

ی در را خود ایموجی  ها با هایی لباس توانید می همچنین کنید. تزئین یا ویرایش  Emoji ARاستودیو ی رنگ و الگو ی سفارشی ها ایموجی برا
ی  بسازید.خود ها

ی برچسب از یکی  3 ب را خود ایموجی ها کنید.انتخا

66

ی از توانید می  ها کنید.استفاده اجتماعی شبکه یا پیام طریق از مکالمه حین در خود ایموجی استیکر

ی و کنید اجرا را  Zone ARبرنامه  بزنید.ضربه  Studio Emoji ARرو

ی  2 بزنید.ضربه ایموجی نماد رو

ی و کنید اجرا را  Zone ARبرنامه  ی بزنید. ضربه  stickers Delete  Stickers Emoji ARرو ها ی را ایموجی استیکر ب حذف برا انتخا
ی و کنید  بزنید.ضربه  Deleteرو

StudioEmoji AR 



DoodleAR 

س  دکوعک

ی و کنید اجرا را  Zone ARبرنامه  1 بزنید.ضربه  Doodle ARرو

doodle  کنید.حذف را

حوزه

تغییر را قلم رنگ و نوع 
هید. د

شناختنرسمیت به 

یا روشن را صدا جلوه 
ش  کنید.خامو

کنیدوارد را متن 

آماده

ی  ها پنهان را قلم ابزار
کنید.

واگرد

ی در را ویدیو توانید می  هده گالر بگذارید.اشتراک به و مشا

حوزه.
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ی تشخیص ناحیه داد، تشخیص را سوژه دوربین وقتی  هر صفحه رو شود.می ظا

ی  ها ی خط دست با را کننده سرگرم ویدیو ی نقاشی یا مجاز ت رو ی هر یا صور ی جا را فضا یا چهره یک دوربین که هنگامی کنید. ضبط دیگر
هد، تشخیص  ی مید ها ی ابله ت رو ی و میکنند دنبال را چهره حرکت هنگام صور ها همان در کند، حرکت دوربین اگر حتی فضا در موجود ابله

میشوند.ثابت مکان 

ی و کنید اجرا را  Zone ARبرنامه  بزنید.ضربه  Pic Decoرو

کنیدنقاشی یا بنویسید نیز تشخیص از خارج میتوانید بروید، عقب دوربین به اگر 

ی برچسب با  س مختلف ها بگیرید.فیلم یا عک

هاویژگی و ها برنامه 

س و بزنید ضربه اگر  کنید.ضبط  doodingحال در را خودتان توانید می کنید،  doodleبه شروع سپ

بکشید.یا بنویسید تشخیص قسمت در  2

•

•

ی  3 بزنید.ضربه ویدیو ضبط برا

ی  4 بزنید.ضربه ویدیو ضبط توقف برا



بیکسبی

ی یا هدفون از اگر  ها ث صوتی دستگاه میکنید، شروع را مکالمه  ,Bixby» «Hiگفتن با یا میکنید، استفاده بلوتو
ی زدن ضربه بدون میتوانید  هید. ادامه مکالمه به نماد رو ی و کنید اجرا را  Bixbyبرنامه د ش   رو  خودکار دادن گو

ی بدون فقط  بزنید.ضربه هندزفر

هید اگر  ی میخوا ی کلید که حالی در بدانید، را فردا هوا «فردا؟»بگویید فقط نگهدارید، و داده فشار را کنار

ی  ی کلید که حالی در مثال، برا ت است؟» چطور هوا «امروز بگویید میدارید، نگه و داده فشار را کنار ب اطالعا ی هوا و آ هر صفحه رو می ظا
شود.
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Bixby  نباشد.دسترس در است ممکن منطقه به بسته و است موجود ها زبان از برخی به فقط

ی کلید که حالی در  هید می که را آنچه اید، داشته نگه و داده فشار را کنار س و بگویید  Bixbyبه خوا ی از را خود انگشت سپ ها کلید رو کنید. ر
هید می که را آنچه و  ,Bixby" "Hiبگویید دیگر، طرف از  بگویید.خوا

هاویژگی و ها برنامه 

ی  Bixbyکنید. تایپ را متن یا کنید صحبت  Bixbyبا توانید می  ی میکنید درخواست شما که را عملکرد که را اطالعاتی یا میکند راهانداز

هید  هد. نشان میخوا ی کنید مراجعه /bixby www.samsung.comبه مید ت برا بیشتر.اطالعا

ی کلید که حالی در پرسید، سوالی شما از مکالمه حین در  Bixbyاگر  هید. پاسخ  Bixbyبه اید، داشته نگه و داده فشار را کنار ی یا د  Bixbyرو
هید.پاسخ آن به و بزنید ضربه  د

Bixby  ی رابط یک کنید.استفاده خود دستگاه از تر راحت تا کند می کمک شما به که است کاربر

ی کلید  ی راه  Bixbyتا دارید نگه و داده فشار را کنار هر  Bixbyمعرفی صفحه شود. انداز س شود. می ظا ب از پ با استفاده مورد زبان انتخا
Bixby،  ب وارد ی کردن دنبال با و شوید خود سامسونگ حسا ها ی دستورالعمل ت صفحه رو هر  Bixbyصفحه کنید، کامل را تنظیما ظا
میشود.

معرفی

Bixbyاز استفاده با 

ی راه  Bixbyانداز



ی اگر  ی محیط دلیل به شما صدا توانید می است، دشوار کردن صحبت که هستید شرایطی در یا شود نمی داده تشخیص صدا و سر پر ها
کنید.برقرار ارتباط  Bixbyبا متن طریق از 

ی  2 شود.فعال تا بزنید ضربه  Bixby” “Hi, with Wakeکلید رو

ی کنید. شروع  Bixbyبا را مکالمه بیکسبی» «سالم، گفتن با میتوانید  ی به  ,Bixby" "Hiگفتن با  Bixbyتا کنید ثبت را خود صدا شما صدا
هد.پاسخ  د
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ی راه را  Bixbyبرنامه  1 ی و کنید انداز ی  رو بزنید.ضربه صوتی بیدار

ی به نیز  Bixbyارتباط، طول در  هد پاسخ شما به متن طریق از صوتی، بازخورد جا داد.خوا

کنید.شروع را مکالمه و بیکسبی» «سالم، بگویید توانید می اکنون 

هاویژگی و ها برنامه 

ی کنید، اجرا را  Bixbyبرنامه  س و بزنید ضربه آن رو هید می که را آنچه سپ کنید.تایپ خوا

ی  متنتایپ با ارتباط برقرار

ی از استفاده با  Bixbyکردن بیدار  شماصدا

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



ویژنبیکسبی 

•

•

ی نتایج یا نباشد دسترس در ویژگی این است ممکن  • نکنیددریافت درستی جستجو

ت قبال در مسئولیتی سامسونگ  • ندارد. Vision Bixbyتوسط شده ارائه محصول اطالعا

•

•

•

هید می که را قابلیتی  2 ب کنید استفاده خوا کنید.انتخا

ی ویژگی  هنده ارائه یا منطقه به بسته است ممکن جستجو نتایج و موجود ها ت د ت خدما باشد.متفاو

کنید.ترجمه را آن و داده تشخیص تصاویر یا اسناد از را متن  :

Vision Bixby  ش این از یکی از استفاده با را ی راه ها رو کنید.انداز
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ی دوربین ، برنامه در  • ت لیست در  MOREرو ی حال ی ها ی و بزنید ضربه تصویربردار بزنید.ضربه  VISION BIXBYرو

هاویژگی و ها برنامه 

ی  : ت به شده شناسایی شی به شبیه تصاویر ت و آنالین صور کنید.جستجو را مرتبط اطالعا

ی جستجو  : ت برا ت.اطالعا محصوال

ی ، برنامه در  • ب را تصویر یک گالر ی و کنید انتخا بزنید.ضربه رو

Vision Bixby  ی ویژگی که است سرویسی ی  Vision Bixbyاز توانید می کند. می ارائه تصویر تشخیص اساس بر را مختلفی ها ی برا جستجو
ت سریع  ی ویژگی انواع از کنید. استفاده اشیا شناسایی با اطالعا کنید.استفاده  Vision Bixbyمفید ها

ی  : ها ت و بشناسید را  QRکد هده را اطالعا کنید.مشا

ت ، برنامه در  • ی اینترن ی و دارید نگه و بزنید ضربه تصویر یک رو بزنید.ضربه  Vision Bixby with Searchرو

ها صفحه به را  Vision Bixbyبرنامه نماد اگر  کنید.اجرا را  Vision Bixbyبرنامه کردهاید، اضافه برنامه

تصویر.وضوح یا فرمت اندازه، به بسته 

Vision Bixby 1  ی راه را کنید.انداز

ی راه   VisionBixbyانداز

معرفی

 VisionBixbyاز استفاده 



ی روتین  بیکسبیها

•

ب را خود نظر مورد روال  ، Discoverلیست در  2 ی یا کنید انتخا ی خود روال افزودن برا بزنیدضربه  Routine Addرو

هید اگر  ی شرایط میخوا ی را روال اجرا ی کنید، تنظیم دستی رو هر زمانی تنها گزینه این بزنید. ضربه دستی شروع رو که شود می ظا
پ پنجره یک که هنگامی باشد. نشده تنظیم شرایطی هیچ  پ پا هر آ ی شد، ظا یک عنوان به را روال توانید می بزنید. ضربه افزودن رو

باشید.داشته دسترسی آن به سرعت به و کنید اضافه اصلی صفحه به ویجت 

ت و شرایط توانید می  • کنید.تنظیم  Discoverلیست در را ها روتین اقداما

هاویژگی و ها برنامه 
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ی  ها روزمره.کار

ی  ب» از «قبل روال مثال، برا ت کردن روشن مانند اقداماتی خوا ت و بیصدا حال هد انجام را تاریک حال قبل دستگاه از استفاده هنگام تا مید
ب، به رفتن از  ها رختخوا ی و چشم ها ش نبیند.آسیب شما گو

ی  ها کنید.استفاده خود دستگاه از تر راحت و کنید اضافه روال عنوان به را خود مکرر استفاده الگو

هاروال کردن اضافه 

معرفی

ت برنامه  1 ی راه را تنظیما ی و کنید انداز ی ویژگی رو بزنید.ضربه   Routines Bixbyپیشرفته ها

هاتوصیه لیست 

ی روال  کنیداضافه را خود ها



هاروتین مدیریت 

ی  ی روال اجرا دستیها

ی  ی روتین اجرا خودکارها

ی روال افزودن  شدهتوصیه ها

هده  ی روال مشا دویدنها

روالاز استفاده 

هاویژگی و ها برنامه 

ی روال  هر اعالن پانل در اجرا حال در ها ی شوند. می ظا هده برا ت مشا ی روال، یک جزئیا بزنید.ضربه اعالن رو

ی روال  هر شما ها شود.می ظا

ی سرعت به توانید می همچنین  ی اعالن، پانل در کنید. متوقف را ها روتین اجرا ی و بزنید ضربه روتین رو بزنید.ضربه توقف رو

ی و  بزنید.ضربه اصلی صفحه رو

ی  ی روال، یک کردن غیرفعال برا ی یا بزنید ضربه روال این کردن غیرفعال  روال رو بزنید.ضربه رو

ی روال  شود.می اجرا خودکار طور به شود شناسایی آنها شرایط که زمانی خودکار ها

الفکنار در 

ی شما دستگاه وقتی  ها ی ویژگی کردن اضافه گیرد، می یاد را شما استفاده الگو کند.می توصیه روال عنوان به را استفاده پر یا مفید ها

هید می که روتینی کنار در  ی یا، کنید. اجرا خوا بزنیدضربه روتین ویجت رو

ی  ی ها، روال حذف برا ی را هایی روال بزنید، ضربه  حذف رو س و بزنید عالمت حذف برا ی سپ بزنید.ضربه حذف رو

هر توصیه اعالن وقتی  ی شد، ظا کنید.اضافه خود روال عنوان به را آن و بزنید ضربه  all Viewرو
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ی  ی برا ها ت به را اجرا شرایط که دستی روال ی زدن ضربه با خواستید که زمان هر میتوانید میکنید، تنظیم دستی شروع صور ها دکمه رو آن
ت به را  کنید.اجرا دستی صور

ت برنامه  ی و کنید اجرا را تنظیما ی ویژگی رو ی روال  پیشرفته ها ی روال  بیکسبی ها بزنید.ضربه من ها

ت برنامه  ی راه را تنظیما ی و کنید انداز ی ویژگی رو بزنید.ضربه   Routines My  Routines Bixbyپیشرفته ها



پنجرهچند 

ی تقسیم  صفحهنما ی  پ نما پپا آ

هاویژگی و ها برنامه 

ی پنجره چند  هد می امکان شما به ا ی در همزمان را برنامه دو د چندین توانید می همچنین کنید. اجرا صفحه تقسیم نما
ی در همزمان را برنامه  پ نما پ پا کنید.اجرا آ

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

ی تقسیم  صفحهنما

ی برنامه ها، برنامه لیست در  3 ی را دیگر ی راه برا ب انداز کنید.انتخا

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

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



ی راه  Edgeپنل از ها برنامه انداز

پنجرهاندازه تنظیم 

برنامهجفت افزودن 

ی  پ نما پپا آ

ی بازشو پنجره یک از استفاده هنگام اگر  شود. می داده نمایش برنامه نماد عنوان به و شده کوچک پنجره بزنید، ضربه  Homeدکمه رو
ی  پ پنجره از مجدد استفاده برا پ، پا ی آ بزنید.ضربه برنامه نماد رو

بزنید.ضربه  2

ی در برنامه یک که کنید تنظیم زدن، ضربه بار یک با توانید می  ی راه نمایش صفحه تقسیم نما ی شود. انداز زیر در و بزنید ضربه  رو
ی در کردن باز  ی اگر بزنید. ضربه صفحه تقسیم نما ی نمایش کلید رو ها ی میتوانید شود، فعال تا بزنید ضربه اخیر برنامه ها برنامه

ی در را شده استفاده اخیراً  کنید.اجرا  Edgeپانل از صفحه تقسیمشده نما

ی در  1 ی صفحه، تقسیم نما ی رو ها ی بین دایره ها بزنید.ضربه برنامه پنجره

هاویژگی و ها برنامه 

ی وقتی  ها ی بین دایره ها میرسد.حداکثر به پنجره میکشید، صفحه لبه به را برنامه پنجره

ب برنامه  ی در شده انتخا ی راه نمایش صفحه تقسیم نما شود.می انداز

ی در هم با را آنها ضربه یک با تا کنید اضافه  Edgeپنل به را پرکاربرد برنامه دو  کنید.اجرا نمایش صفحه تقسیم نما

ی در برنامه صفحه  پ نما پ پا هر آ شود.می ظا

هر  شود.می ظا

ی  ی پنجره بین را ها دایره ها، پنجره اندازه تنظیم برا بکشید.برنامه ها

ی برنامه دو  ی در که ا شوند.می ذخیره  Edgeپانل در برنامه جفت یک عنوان به کنید می استفاده صفحه تقسیم نما
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ی بکشید، راست یا چپ به را خود انگشت  2 س و بزنید ضربه برنامه یک نماد رو ی سپ ی در کردن باز رو بزنید.ضربه بازشو نما

بکشید.صفحه مرکز سمت به را  Edgeپانل دسته برنامه، یک از استفاده حین در  1

ی  2 س و بکشید چپ سمت به را آن دارید، نگه و بزنید ضربه برنامه یک رو ها جایی در را آن سپ شودباز تا کنید ر

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



ی پنجره جابجایی  پ ها پپا آ

ی راه  Edgeپنل از ها برنامه انداز

ی  هر نما شود.می ظا

معرفی

ی راه   PaySamsungانداز

-iWFi  منطقه.به بسته همراه تلفن شبکه یا

هاویژگی و ها برنامه 

ی هنگام  ی برنامه این اجرا ی راه یا بار اولین برا س آن مجدد انداز ی دستورالعمل داده، بازنشانی انجام از پ ی ها کنید دنبال را صفحه رو
ت تا  کنید.تکمیل را اولیه تنظیما

ی  • شودمتصل یک به دستگاه که باشد نیاز است ممکن  Pay، Samsungبا پرداخت انجام برا

ی پین این  ت تأیید برا میشود.استفاده برنامه قفل کردن باز و پرداختها مانند  Pay، Samsungدر مختلف اقداما

ی  ی بازشو، پنجره یک جابجایی برا بکشید.جدید مکان به را آن و بزنید ضربه پنجره ابزار نوار رو
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ت توانید می  ت مانند بیشتر، اطالعا /pay samsung-www.samsung.comدر را کنند می پشتیبانی ویژگی این از که هایی کار
هده  کنید.مشا

ی رویه  ت ثبت و اولیه تنظیم ها هنده ارائه به بسته است ممکن کار ت د ت مدل یا خدما باشد.متفاو

ها  ت ی تا کنید ثبت  Pay Samsungدر را کار هید.انجام ایمن و سریع را آفالین و آنالین پرداختها د

هنده ارائه به بسته است ممکن ویژگی این  • ت د نباشد.موجود مدل یا خدما

ب برنامه  ی در شده انتخا پ نما پ پا ی راه آ شود.می انداز

کنید.اجرا را  Pay Samsungبرنامه  1

بکشید.صفحه مرکز سمت به را  Edgeپنل دستگیره  1

ی  2 س و بکشید، چپ سمت به را آن دارید، نگه و بزنید ضربه برنامه یک رو ها جایی در را آن سپ ی که کنید ر ها اینجا بازشو برا کنیدر

ی را خود پین یک و انگشت اثر  3 کنید.ثبت پرداخت هنگام در استفاده برا

ب به  2 کنید.موافقت آن با و بخوانید را ضوابط و شرایط و شوید وارد خود  Samsungحسا

PaySamsung 



تنام ثبت  کار

هاپرداخت 

کنید.وارد اید کرده تنظیم که را پرداختی پین یا کنید اسکن را خود انگشت اثر  2

ت به را خود دستگاه پشت  3 س خوان کار کنید.لم

هاپرداخت لغو 
کنید.لغو را آن دادهاید، انجام را پرداختها که مکانی به مراجعه با میتوانید 

هاویژگی و ها برنامه 

ی راه را  Pay Samsungبرنامه  ی دستورالعمل و کنید انداز ی ها ت ثبت تا کنید دنبال را صفحه رو کنید.تکمیل را خود کار

ت کارتخوان که هنگامی  ت اطالعا ش پرداخت کرد، شناسایی را کار پرداخت است ممکن شما شبکه اتصال به بسته  •شود. می پرداز

ش ها  ش  •نشود. پرداز ی تأیید رو ت به بسته است ممکن ها پرداخت برا ت خوان کار باشد.متفاو
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ها، لیست در  ت ی کار ب برا ی بکشید. راست یا چپ به را خود انگشت کردهاید، استفاده که کارتی انتخا پرداخت، لغو تکمیل برا
ی  ها ی دستورالعمل کنید.دنبال را صفحه رو

ی  1 ت تصویر یک رو راه را  Pay Samsungبرنامه دیگر، طرف از بکشید. باال سمت به را آن و دارید نگه و بزنید ضربه صفحه پایین در کار
ی  س، کنید . انداز ها، لیست در سپ ت ی را کارتی و بکشید راست یا چپ به را خود انگشت کار ب استفاده برا کنید.انتخا



HealthSamsung 

نباشند .دسترس در منطقه به بسته است ممکن ها ویژگی از برخی 

ت از قطار یا ماشین با سفر هنگام اگر  • ش کنید، می استفاده قدم کار ی بر است ممکن لرز بگذاردتأثیر شما گام رو

ی هنگام کنید. اجرا را  Health Samsungبرنامه  ی برنامه این اجرا ی راه یا بار اولین برا س آن مجدد انداز دستورالعمل داده، بازنشانی انجام از پ
ی  ی ها ی را صفحه رو ی راه تکمیل برا کنید.دنبال انداز

هاویژگی و ها برنامه 

Health Samsung  هداف کنید. مدیریت را خود اندام تناسب و سالمتی تا کند می کمک شما به را خود پیشرفت کنید، تعیین را اندام تناسب ا
ی کلی طور به را خود اندام تناسب و سالمت و کنید بررسی  ی توانید می همچنین کنید. پیگیر ها ی قدم تعداد رکورد  Healthکاربران سایر با را خود ها

Samsung  ت و کنید مقایسه هده را بهداشتی نکا کنید.مشا

ی  ی  Health، Samsungاصلی صفحه در موارد ویرایش برا ی لیست پایین در موارد مدیریت رو ها ت بزنید.ضربه خانگی کار

شمردن.
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ی کنید دیدن /health samsung-www.samsung.comاز  ت برا بیشتر.اطالعا

 HealthSamsungاز استفاده 

معرفی

باشید.داشته نظر زیر را خود اندام تناسب و سالمت 

ی  ها ی قدم تعداد رکورد  Healthکاربران سایر با را خود ها
Samsung  کنید.رقابت خود دوستان با یا کنید مقایسه

ت  ی کار خانهها

هده  ت مشا بهداشتینکا

http://www.samsung.com/samsung-health


ی یادداشت  سامسونگها

ی  سامسونگاعضا

پگلکسی  شا

ت  خواندنحال

کنیدوارد را عنوانی 
هافایل درج 

ی شد، تمام یادداشت نوشتن وقتی  2 کنید.ذخیره را آن تا بزنید ضربه برگشت دکمه رو

هاویژگی و ها برنامه 

ی  ی یادداشتی رو ی و دارید نگه و بزنید ضربه حذف برا بزنید.ضربه  Deleteرو

ی کنید، اجرا را  Notes Samsungبرنامه  1 س و بزنید ضربه رو کنید.ایجاد یادداشت یک سپ

کنید.اجرا را  Shop Galaxyبرنامه 
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ش توانید می  ی رو ی زدن ضربه با را ورود هید.تغییر یا رو د

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

هید می اگر  ب در را یادداشت خوا ی فایل قال ی کنید، ذخیره دیگر بزنید.ضربه   file as Saveرو

ی یا تصاویر توانید می همچنین  ها ی یادداشت در را شده ضبط صدا هید.قرار خود ها د

ب به  ت و باشید داشته دسترسی سامسونگ سایت و ت به مربوط مختلف اطالعا هده را محصوال کنید.مشا

یادداشتایجاد 

هایادداشت حذف 

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

ت و اخبار آخرین یا بگذارید  هده را نکا ی کنید. مشا حین در است ممکن که مشکالتی حل در شما به توانند می  Samsungاعضا
کنند.کمک شوید مواجه آن با خود دستگاه از استفاده 



WearableGalaxy 

تقویم

ی همگام  ها ساز ب با رویداد ی حسا شماها

هاایجاد  رویداد

ی  ها افزودن برا ب ی حسا ی، برا ی و کنید اجرا را تقویم برنامه همگامساز ها مدیریت  رو بزنید .ضربه تقویم

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

س،  . ی را حسابی سپ ی برا ب همگامساز ب یک وقتی شوید. وارد و کنید انتخا استرنگ آبی دایره یک میشود، اضافه حسا
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ی  2 ی همگام رو ب ساز ی و بزنید ضربه حسا شود.فعال تا بزنید ضربه تقویم کلید رو

هاویژگی و ها برنامه 

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

ب نام کنار در  شود.می داده نمایش حسا

ی  ی پوشیدنی، دستگاه به خود دستگاه اتصال برا ی دستورالعمل بزنید . ضربه  Startرو ی ها ی کنید. تمام را نصب تا کنید دنبال را صفحه رو ت برا اطالعا

ی دفترچه به خود، دستگاه با پوشیدنی دستگاه از استفاده و اتصال نحوه مورد در بیشتر  هنما کنید.مراجعه پوشیدنی دستگاه کاربر را

ت برنامه  1 ی راه را تنظیما ی کنید ، انداز ب رو ی پشتیبان و ها حسا ب مدیریت  گیر سو بزنید ضربه ها حسا سپ

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

ی را حسابی  ی همگام برا ب ساز کنید.انتخا

کنید.اجرا را  Wearable Galaxyبرنامه 

Wearable Galaxy  هد می امکان شما به که است اپلیکیشنی ی دستگاه د پوشیدنی دستگاه به را خود دستگاه وقتی کنید. مدیریت را خود پوشیدنی ها

ت میتوانید میکنید، متصل  ی و تنظیما ها کنید.سفارشی را پوشیدنی دستگاه برنامه

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



یادآور

ی تکمیل  هایادآور

هاحذف  یادآور

یایجاد  یادآور

یشروع  یادآور

ب را دسته یک  2 بزنید .ضربه ویرایش به و کنید انتخا

ی  3 ی را یادآور ب بازیابی برا ی و کنید انتخا بزنید .ضربه بازیابی رو

نباشد.موجود مدل به بسته است ممکن 

ی عنوان به را کار انجام موارد  کنیددریافت اعالن خود شرایط به توجه با و کنید ثبت یادآور
تنظیم.

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

ی و کنید اجرا را تقویم برنامه  ی رو ی صفحه بزنید. ضربه  یادآور هر یادآور ی برنامه نماد و شود می ظا می اضافه ها برنامه صفحه به  ( )یادآور
شود.

هایی  ی کنید.بازیابی را شدهاند تکمیل که یادآور

ها، لیست در  ی یادآور ی یک رو ب یا بزنید ضربه یادآور ی و کنید انتخا بزنید.ضربه  Completeرو

ها، لیست در  1 ی یادآور بزنید.ضربه شده تکمیل  رو

ی  ب را یادآور یک یادآور، یک حذف برا ی و کنید انتخا ی بزنید. ضربه حذف رو ی، چند حذف برا ی یادآور ها دارید، نگه و بزنید ضربه یادآور یک رو یادآور
ی را  س و بزنید عالمت حذف برا ی سپ بزنید.ضربه  Deleteرو

هاویژگی و ها برنامه 
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ها  ها لیست به یادآور ی شما به دوباره و شوند می اضافه یادآور شود.می یادآور

ی برنامه  1 کنید.اجرا را یادآور

ی  • ی از استفاده برا ها ی باشد. فعال باید  GPSویژگی مکانی، موقعیت یادآور مکانیادآور
ی  • ی دریافت برا ها شوید.متصل همراه تلفن یا  iWFi-شبکه به دقیقتر، اعالن

هابازیابی  یادآور



صداضبط 

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

ت این استاندارد:  • ی ضبط حال است.عاد

ی دستگاه متن: به گفتار  • کندمی تبدیل متن به را آن همزمان طور به و کند می ضبط را شما صدا

ضبطحالت تغییر 

ی دستگاه باشد، نداشته مطابقت کنید می صحبت که زبانی با صوتی یادداشت سیستم زبان اگر  را شما صدا
هد تشخیص  ی ویژگی، این از استفاده از قبل داد. نخوا ی صوتی، یادداشت سیستم زبان تنظیم برا فعلی زبان رو

بزنید.ضربه 

ی  2 کنیدصحبت میکروفون با بزنید. ضربه ضبط شروع برا

ی  ها کنید.پخش یا ضبط را شده ضبط صدا

ی متن  ی صفحه رو هان نزدیک را دستگاه نتیجه، بهترین برا ی با ساکت مکانی در و دارید نگه خود د واضح و بلند صدا
کنید.صحبت 

ی  3 بزنید.ضربه ضبط پایان برا

کنید.اجرا را صدا ضبط برنامه  1

ی از را حالت یک  ب صدا ضبط صفحه باال کنید.انتخا

ی صدا، ضبط هنگام  • کنید.وارد نشانک یک تا بزنید ضربه  BOOKMARKرو
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هاویژگی و ها برنامه 

ی  • بزنید.ضربه ضبط مکث برا



کنید.اجرا را  Files Myبرنامه 

ت  هید.انجام را پیچیده یا ساده محاسبا د

ی به دما،  ها دیگرواحد

ب ماشین نمایش  : علمی.حسا

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

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

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

کنید.اجرا را ساعت برنامه 

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

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

ب ماشین برنامه  کنید.اجرا را حسا

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

ساعت

ی پوشه  منها

بماشین  حسا

•

•

•



یالنچر  باز

ی و کنید اجرا را  Launcher Gameبرنامه  ب را خود نظر مورد باز کنید.انتخا

ی بکشید، باال سمت به را کتابخانه پانل  ی یک رو س و دارید نگه و بزنید ضربه باز ی سپ بزنید.ضربه  Launcher Game from Removeرو

ی کنید ، اجرا را  Launcher Gameبرنامه  ی عملکرد  رو ی عملکرد  باز س و بزنید ضربه باز را خود نظر مورد حالت سپ
ب  کنید.انتخا

Launcher Game  ی ها ی ی را  Store Galaxyو  Store Playاز شده دانلود باز ی مکان یک در آسان دسترسی برا جمعآور
ی را دستگاه توانید می میکند.  ت رو ی حال ی تا کنید تنظیم باز هید.انجام تر راحت را ها باز د

هر  Launcher Gameاگر  • ی کنید، اجرا را  Settingsبرنامه نشد، ظا و بزنید ضربه  features Advancedرو
س  ی سپ شود.فعال تا بزنید ضربه  Launcher Gameکلید رو
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ی  کردنباز

ی  • ها ی ی راهانداز صفحه در خودکار بهطور  Store Galaxyو  Store Playاز شده دانلود باز میشوند. داده نشان باز
ی توانید نمی اگر  ی باز ی و بکشید باال سمت به را کتابخانه پانل ببینید، را خود ها بزنید.ضربه ها برنامه افزودن  رو

ی عملکرد حالت توانید می شما  هید.تغییر را باز د

هاویژگی و ها برنامه 

ی بازده  ی انرژ ی به بسته است ممکن باتر ت باز باشد.متفاو

ی یک حذف   LauncherGameاز باز

عملکردحالت تغییر 

استحین در ممکن عملکرد بهترین ارائه بر تمرکز این عملکرد: بر تمرکز  •

ی مصرف زمان و عملکرد متعادل:  • کند.می متعادل را باتر
ی: در جویی صرفه بر تمرکز  • ی مصرف در جویی صرفه باعث کار این انرژ ی حین در باتر شود.می باز



یکننده تقویت  باز

•

شودباز پیمایش نوار از  Booster Gameپانل که کنید تنظیم توانید می  •

ت  : ی را  Booster Gameتنظیما کنید.پیکربند

Booster Game  هد می امکان شما به ی د هید. انجام بهتر محیطی در را ها باز ی حین در د  Booster Gameاز توانید می باز
کنید.استفاده 

بکشید.جهتی هر به را قفل نماد لمسی، صفحه 

ی آالرم  ی برا ی در اختالل از جلوگیر شما.باز

ی  ی، حین در  Booster Gameپانل کردن باز برا ی باز به صفحه پایین از است، پنهان پیمایش نوار اگر بزنید. ضربه پیمایش نوار رو
ی را پیمایش نوار اگر شود. داده نشان تا بکشید باال سمت  ت از استفاده برا و کنید باز را اعالن پانل اید، کرده تنظیم انگشت حرکا
ی  شود.باز  Booster Gameتا بزنید ضربه  Tapرو

ی گزینه  • ی به بسته است ممکن موجود ها ت باز باشد.متفاو

ی  ب و بزنید ضربه ها برنامه لیست از برنامه یک رو کنید.انتخا

ی پیمایش نوار  ت رو ی، کننده تقویت پانل در است. شده تنظیم انگشت حرکا ی باز ی حین در کردن مسدود  رو ضربه باز
ی و بزنید  ی آن، کردن فعال برا ت کلید رو ی حرکا بزنید.ضربه ناوبر
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هاویژگی و ها برنامه 

ی پنجره در را ها برنامه توانید می  پ ها پ پا ی حین در آ کنید.اجرا باز

ی دکمه پیمایش: دکمه قفل  • ی کنید. مخفی را پیمایش نوار ها ی ها، دکمه نمایش برا بزنید.ضربه پیمایش نوار رو

ت ضبط:  • ی جلسا ی کنید. ضبط را خود باز ی ضبط، توقف برا بزنید.ضربه رو

ی تماس تا کنید تنظیم را دستگاه  : • ی ها ت کند، مسدود را ها اعالن همه و ورود اولویتحال

ی / مانیتورینگ  • کند تنظیم را ویدیو فریم نرخ یا صدا میزان خودکار طور به تا کنید تنظیم را دستگاه نظارتی: حافظه دما
ی دستگاه حد از بیش شدن داغ از تا  ت در و کند جلوگیر ی کافی، حافظه کمبود صور س در ها برنامه اجرا را زمینه پ

کند.متوقف 

ی حین در را لمسی صفحه لمسی: محافظت  • ی کنید. قفل باز قفلکردن باز برا

ت : اسکرین  • س نمایش صفحه از شا بگیرید.عک

ی راه  ی پنجره در ها برنامه انداز پ ها پ پا یهنگام آ باز



KidsSamsung 

SmartThings

 KidsSamsungشدن بسته 

ی ویژگی از استفاده  والدینکنترل ها

ب را دستگاه یک  3 ی دستورالعمل کردن دنبال با و کنید انتخا ی ها شوید.متصل آن به صفحه رو
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ی  2 بزنید .ضربه دستگاه رو

ت توانید می  ی را  Kids Samsungتنظیما هده را استفاده سابقه و کنید پیکربند کنید.مشا

ش  • ی رو ی دستگاه نوع به بسته است ممکن اتصال ها ت یا متصل ها باشدمتفاو

هاویژگی و ها برنامه 

ی  Kids، Samsungصفحه در  ی کنترل  رو کنید.وارد را خود قفل کردن باز کد و بزنید ضربه والدین ها

ی  شدهگذاشته اشتراک به محتوا

س و بکشید پایین سمت به را خود انگشت کنید، باز را اعالن پانل  ی سپ پانل در را (کودکان) نمیتوانید اگر شود. فعال تا بزنید ضربه (کودکان) رو ی کنید، پیدا سریع  ی راه هنگام کنید. اضافه را آن تا بکشید و بزنید ضربه دکمه رو ی  Kids Samsungانداز س یا بار اولین برا بازنشانی انجام از پ
ی داده،  کنیددنبال را صفحه رو

ها برخی به کودکان دسترسی میتوانید  ها از استفاده زمان کنید، محدود را برنامه ی را تنظیماتی و کنید، تنظیم را آن سرگرمکننده محیطی ارائه برا
ی امن و  ی دستگاه، از استفاده هنگام کودکان برا کنید.پیکربند

ی دستورالعمل  تتکمیل برا تنظیما

ی  ی  Kids، Samsungبستن برا ی یا بزنید ضربه برگشت دکمه رو س و بزنید ضربه   Kids Samsung Closeرو را خود قفل کردن باز کد سپ
کنید.وارد 

ت و هوشمند لوازم  کنید.مدیریت و کنترل خود هوشمند گوشی با را  (IoT)اشیا اینترنت محصوال

ت منطقه به بسته است ممکن کنید متصل توانید می که هایی دستگاه  • ی ویژگی باشد. متفاو موجودها

ی  هده برا ت مشا ی و کنید اجرا را  SmartThingsبرنامه بیشتر، اطالعا بزنید.ضربه استفاده نحوه  رو

ی نظر مورد برنامه  Kids، Samsungصفحه در  ب را استفاده برا کنید.انتخا

ت متصل دستگاه به بسته است ممکن  باشد.متفاو

ها  • ی نقص یا خطا ی دستگاه خود ها باشد.نمی سامسونگ نامه ضمانت مشمول متصل ها
ت در  ی دستگاه در نقص یا خطا بروز صور بگیرید.تماس دستگاه سازنده با متصل، ها

ش  ی ویژگی کردن فعال هنگام شما شده ایجاد پین یا شده تعیین پیش از صفحه قفل رو ها  Kids Samsungبستن یا والدین کنترل
میشود.استفاده 

کنید.اجرا را  SmartThingsبرنامه  1



ی اشتراک به  محتواگذار

ی تنظیم  کنندپیدا را شما دستگاه توانند می که افراد

ی اشتراک  ی دستگاه با محتوا گذار اطرافها

ی  2 ی (اشتراک رو دارید .نگه و بزنید ضربه سریع) گذار

هستند.شما دستگاه به محتوا ارسال و یافتن به مجاز کسانی چه کنید تعیین 

س و بکشید پایین سمت به را خود انگشت کنید، باز را اعالن پانل  1 ی سپ ی (اشتراک رو شودفعال تا بزنید ضربه سریع) گذار

ث یا  iWDirect Fi-طریق از  ی دستگاه با یا بلوتو ی دستگاه با را محتوا  ،SmartThingsاز شده پشتیبانی ها بگذارید.اشتراک به اطراف ها

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

هاویژگی و ها برنامه 

ی  تی.آ

س و بکشید پایین سمت به را خود انگشت کنید، باز را اعالن پانل دیگر، دستگاه در  2 بزنیدضربه سپ

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

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

ی  2 ش و بزنید ضربه رو ی اشتراک رو ب را خود نظر مورد گذار کنید.انتخا

ی اشتراک (به  ی (اشتراک توانید نمی اگر کنید. فعال را آن سریع) گذار ی کنید، پیدا سریع پانل در را سریع) گذار را آن تا بکشید و بزنید ضربه دکمه رو

کنید.اضافه 

بپذیرید.دیگر دستگاه در را فایل انتقال درخواست  4

ی  3 ی اشتراک رو هی و بزنید ضربه  سریع گذار ی را دستگا ب آن به تصویر انتقال برا کنید.انتخا

ی از ویژگی این  ی یا تلویزیون با ویدیو اشتراکگذار ها ی نمیکند. پشتیبانی  SmartThingsپشتیبانیشده دستگاه ی برا تلویزیون، در ویدیو تماشا
کنید.استفاده  View Smartویژگی از 

ی اشتراک هنگام  ی هزینه است ممکن همراه تلفن شبکه طریق از ها فایل گذار شوید.متحمل اضافی ها

ت صفحه  هر سریع اشتراک تنظیما شود.می ظا

ب را گزینه یک  3 کنید.انتخا
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ی اشتراک  سریعگذار

هید اجازه خود مخاطبین در  Samsungکاربران به فقط مخاطبین: فقط  • ی اشتراک شما دستگاه با د کنند.گذار
ی دستگاه به همه:  • هید اجازه اطراف ها بگذارند.اشتراک به شما دستگاه با د



ی اشتراک  لینکگذار

ت برنامه خود، هوشمند تلفن در  2 ی کنید، اجرا را تنظیما ت رو ث  اتصاال بزنیدضربه  بلوتو

ی  2 ی اشتراک  رو بزنید .ضربه پیوند گذار

ی اشتراک  موسیقیگذار

Advanced،  س و ی سپ شود.فعال تا بزنید ضربه  Share Musicکلید رو

ی زدن ضربه با  ی رو ی از میتوانید موسیقی ، اشتراکگذار ها کنید .استفاده بگذارید، اشتراک به را خود دستگاه کسی چه با اینکه تعیین مانند اضافی، ویژگی

ی خود، دوست هوشمند تلفن در  3 ی دستگاه لیست از را خود بلندگو ث ها ب بلوتو کنید.انتخا

هاویژگی و ها برنامه 

هد می را امکان این شما به موسیقی اشتراک ویژگی  ی تا د ث بلندگو ی شخص با است متصل شما دستگاه به قبالً که را خود بلوتو اشتراک به دیگر

ی شخص  Buds Galaxyو خود  Buds Galaxyدر موسیقی همان به توانید می همچنین بگذارید.  ش دیگر هید.گو د

بپذیرید.را اتصال درخواست خود، هوشمند تلفن در  4

است.دسترس در کنند می پشتیبانی موسیقی اشتراک ویژگی از که هایی دستگاه در فقط ویژگی این 

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

ی فایل  ی ذخیره سرور در را ها فایل بگذارید اشتراک به را حجیم ها ب پیوند طریق از و کرده آپلود سامسونگ ساز بگذارید.اشتراک به دیگران با و

ی و هوشمند تلفن که شوید مطمئن  1 ث بلندگو هستند.متصل شما بلوتو

ی  هد گذاشته اشتراک به شما بلندگو شد.خوا

ی طریق از توانید می  ث بلندگو ش خود دوست هوشمند تلفن و خود هوشمند تلفن در موسیقی به خود بلوتو هید.گو د

ی  ی دستگاه سایر با شدن جفت به اتصال نحوه برا ث ها کنید.مراجعه بلوتو

هد ایجاد تصویر لینک  شد.خوا

شود.می متوقف شما هوشمند تلفن طریق از موسیقی پخش کنید، می پخش خود دوست هوشمند تلفن طریق از را موسیقی وقتی 
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ی اشتراک گزینه  3 ب را گذار کنید.انتخا

معرفی

ی اشتراک به  ثاسپیکر یک گذار بلوتو



ی  4 ی جوانه و بزنید ضربه  Share Musicرو ی دستگاه لیست از را خود دوست ها ب شده شناسایی ها کنید.انتخا

ی  ی دستگاه سایر با شدن جفت به اتصال نحوه برا ث ها کنید.مراجعه بلوتو

ی در فقط ویژگی این  شود.می پشتیبانی بادز گلکسی سر

هستند.متصل هم به جوانه جفت و هوشمند گوشی هر که کنید حاصل اطمینان  1

88

ش آن به  Budsدو هر طریق از هم با توانید می کنید، می پخش خود هوشمند تلفن طریق از را موسیقی که هنگامی  هید.گو د

ی زدن ضربه با  ی رو ی از میتوانید موسیقی ، اشتراکگذار ها کنید .استفاده بگذارید، اشتراک به را خود دستگاه کسی چه با اینکه تعیین مانند اضافی، ویژگی

بپذیرید.را اتصال درخواست خود، دوست هوشمند تلفن در  5

هاویژگی و ها برنامه 

ش  دوستانتان و  Budsطریق از هم با میتوانید بادز گلکسی با همراه موسیقی به دادن گو
ش خود هوشمند تلفن در موسیقی به  هید.گو د

ت برنامه خود، دوست هوشمند تلفن در  2 ی کنید، اجرا را تنظیما ت رو ث  اتصاال س و بزنید ضربه  پیشرفته  بلوتو سپ
ی  ی اشتراک کلید رو شود.فعال تا بزنید ضربه موسیقی گذار

ی و کرده باز را اعالن پانل خود، هوشمند تلفن در  3 بزنید.ضربه رسانه رو



ویندوزبه لینک 

ی  هوشمندنما

س و بکشید پایین سمت به را خود انگشت کنید، باز را اعالن پانل  1 ی سپ ی رو بزنید.ضربه هوشمند) (نما

ت برنامه  1 ی و کنید اجرا را تنظیما ی ویژگی رو بزنید.ضربه  Windowsبه پیوند  پیشرفته ها

کامپیوتربه اتصال 

کنید.دریافت رایانه در را آنها توانید می شوند، می وارد ها پیام یا ها تماس که هنگامی 

هی  2 ی را دستگا س برا ی نمایش یا نمایش صفحه کردن منعک ب خود دستگاه محتوا کنید.انتخا

ی مانیتور یا تلویزیون یک به خود دستگاه اتصال با  ی آینه قابلیت دارا ی صفحه، کار بزرگ صفحه یک در را خود دستگاه شده داده نمایش محتوا
هده  کنید.مشا

ب  ی، حسا ها همه به میتوانید کاربر ی و دستگاه ها س ی مانند مایکروسافت، سروی ها  Windows 10و  Office Microsoftبرنامه
شوید.وارد 

ی شخصی رایانه یک به را خود دستگاه میتوانید  ی به فوراً تا کنید متصل ویندوز ها ها، یا تصاویر مانند خود، دستگاه داده دسترسی رایانه در پیام
باشید.داشته 
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ی  • ب یک به ویژگی این از استفاده برا کنیدمی ایجاد مایکروسافت یک وقتی است. نیاز مایکروسافت حسا

ی کنید دیدن //:setupltw aka.ms/httpsاز  تبرا جزئیا

هاویژگی و ها برنامه 

ی و است موجود باالتر یا  1903نسخه  10ویندوز در فقط قابلیت این  • شود می توصیه قابلیت این از کامل استفاده برا
کنید.استفاده نسخه آخرین از 

ی با را ویدیویی وقتی  ت تلویزیون مدل به بسته است ممکن وضوح میکنید، پخش هوشمند نما باشد.متفاو

ی دستورالعمل  2 ی ها ی را صفحه رو کنید.دنبال اتصال تکمیل برا

https://aka.ms/setupltw


هده  رایانهدر خود دستگاه از ها اعالن و ها داده مشا

هاپیام 

هابرنامه 

اطالعیه

س  هاعک

گیردمی تماس 

شمادستگاه 

کنید.اجرا را  Plus TV Samsungبرنامه 

هداف  هدافی شامل شد، ایجاد  2015سال در متحد ملل سازمان عمومی مجمع توسط که جهانی ا آن هدف که است ا
هداف این است. پایدار جامعه یک ایجاد  ت ا ی با مبارزه فقر، به دادن پایان قدر ت توقف و نابرابر ب تغییرا را هوایی و آ
دارند.

ب را خود نظر مورد دسته و کنید اجرا رایانه در را  Phone Yourبرنامه  کنید.انتخا
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هداف با  هداف درباره سامسونگ، جهانی ا ی جنبش به و بدانید بیشتر جهانی ا ی آینده برا بپیوندید.بهتر ا

ی و ها ویژگی  ها ت افزار نرم مدل یا نسخه به بسته است ممکن موجود منو باشد.متفاو

هاویژگی و ها برنامه 

هایی  ب را کانال ی از و میکنید استفاده تلویزیون از که کنید انتخا ت به مختلف ویدیویی محتوا ت رایگان صور ببرید.لذ

هداف  سامسونگجهانی ا

سامسونگپالس تلویزیون 



ی برنامه  گوگلها

YouTube: •  ها بگذارید.اشتراک به دیگران با را آنها و کنید ایجاد یا تماشا را ویدیو

Music: YT •  ی و موسیقی از ها ت  Music YouTubeتوسط شده ارائه مختلف ویدیو ی مجموعه توانید می همچنین ببرید. لذ موسیقی ها
هده را خود دستگاه در شده ذخیره  کنید.پخش را آنها و کرده مشا

ی را ها پیام ها: پیام  • ی و کنید دریافت و ارسال خود رایانه یا دستگاه رو ها و تصاویر مانند مختلف محتوا بگذارید.اشتراک به را ویدیو

Chrome: •  ی ت جستجو ت مرور و اطالعا ب.صفحا و

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

س  • ی و تصاویر همه ها: عک ها کنیدویرایش و مدیریت جستجو، مختلف منابع از را خود ویدیو

Duo: •  کنید.برقرار ساده ویدیویی تماس یک

ی را خود مکان ها: نقشه  • هده را مکان و کنید جستجو را جهان نقشه بیابید، نقشه رو کنیدمشا

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

TV: & Movies Play Google •  ها، اجاره یا خرید ها مانند ویدیو ی و فیلم ها تلویزیونی،برنامه

Gmail: •  س طریق از ایمیل دریافت یا ارسال  Mail.Googleسروی

مکان.یک 

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

ت  ی مکان اطالعا شمااطراف مختلف ها

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

استورپلی از 

91

هاویژگی و ها برنامه 

هنده ارائه به بسته ها برنامه از برخی است ممکن  ت د نباشند.دسترس در مدل یا خدما



ت  سامسونگاکان

معرفی

ت اتصاال

ت، صفحه در  ی تنظیما ب رو بزنید.ضربه سامسونگ حسا

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه  Connectionsرو

ی  ی برا ت جستجو ت کردن وارد با تنظیما ی، کلما ی کلید ت توانید می همچنین بزنید. ضربه رو ب با را تنظیما برچسب یک انتخا
ت زیر در  کنید.جستجو پیشنهادا

ی همه تا کنید تنظیم را دستگاه  : • ها ت از توانید می فقط کند. غیرفعال را شما دستگاه سیم بی عملکرد ی شبکه غیر خدما کنید.استفاده ا

• -iWFi:  ویژگی-iWFi  ی را یاکنید فعال اینترنت به دسترسی و  iWFi-شبکه به اتصال برا

NFC •  ی پرداخت و ی را دستگاه تماس: بدون ها هدرا نزدیک میدان خواندن امکان شما به که کنید تنظیم طور بد

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

ی برچسب  ی که  (NFC)ارتباطی ها ت مورد در اطالعاتی حاو ی قابلیت این از توانید می همچنین هستند. محصوال بلیط خرید و پرداخت برا
ی  ها یا نقل و حمل برا س رویداد ی اپلیکیشن دانلود از پ ی کنید. استفاده نیاز مورد ها ت برا ی پرداخت و  NFCبه بیشتر اطالعا تماس بدون ها

کنید .مراجعه 

ی دستگاه سایر  ی شبکه ها ت برا کنید .مراجعه  iWFi-به بیشتر اطالعا

ت  کنیدسفارشی را دستگاه تنظیما
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ت برنامه  کنید .اجرا را تنظیما

ت  ت تنظیما ث و  iWFi-ویژگی مانند مختلف اتصاال هید.تغییر را بلوتو د

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

ب وارد  کنید.مدیریت را آن و شوید خود سامسونگ حسا

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

ت تنظیما

هاگزینه 



شودمی متصل آن به دوباره دستگاه شد، متصل  iWFi-شبکه یک به دستگاه که هنگامی  •

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

ی راه مجددا را خود دستگاه  iWFi-ویژگی شوید، متصل  iWFi-شبکه یک به درستی به توانید نمی اگر  • کنیدانداز

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

ی  یوا فا

ی شبکه  2 ی شبکه لیست از را ا ب  iWFi-ها کنید.انتخا

ت: به اتصال و همراه تلفن اتصال نقطه  • ی همراه تلفن اتصال نقطه عنوان به دستگاه از اینترن ی اشتراک برا همراه تلفن داده اتصال گذار
ی دستگاه با دستگاه  ی کنید. استفاده دیگر ها ت برا ت مورد در بیشتر اطالعا ت ها ت به موبایل اسپا ت ها کنید.مراجعه موبایل اسپا

ی شبکه  ی ها دارند.نیاز عبور رمز به قفل نماد دارا

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

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

ی کنید. شبکه است، دسترس در عبور رمز به نیاز بدون که بار هر  ی برا ضربه شبکه کنار در شبکه، به دستگاه خودکار اتصال از جلوگیر
ی و بزنید  شود.غیرفعال تا بزنید ضربه خودکار مجدد اتصال کلید رو

ت تنظیما

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

ی را  iWFi-ویژگی  کنیدفعال موارد سایر یا اینترنت به دسترسی و  iWFi-شبکه یک به اتصال برا

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

سیمبی روتر یا 

ی دستگاه  شبکهها

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

هایی میتوانید همچنین  ب را برنامه  iWFi-شبکه به شما دستگاه که زمانی حتی کنند، استفاده همراه تلفن داده از همیشه که کنید انتخا
ی است. متصل  ت برا ی برنامه به بیشتر اطالعا کنید .مراجعه همراه تلفن داده فقط ها
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ت سیم مدیر  • ی (مدل کار ت): سیم دو ها ت سیم کار ت  USIMیا کار ت و کنید فعال را خود کار ت سیم تنظیما ی کنید. سفارشی را کار برا
ت  ت سیم مدیر به بیشتر اطالعا ی (مدل کار ت) سیم دو ها کنید.مراجعه کار

ی شبکه به اتصال  یوا فا



ی اشتراک  ی گذار ها ی شبکه عبور رمز یوا فا

هده  ت مشا iWFi-شبکه کیفیت اطالعا

ی کمک به مستقیم ارتباط  ی -وا فا

ی  2 بزنید .ضربه  iW Direct Fi-رو

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

ت، صفحه در  ی تنظیما ت رو ی و بزنید ضربه  iWFi- اتصاال ت شود. فعال تا بزنید ضربه سوئیچ رو زیر در شبکه کیفیت اطالعا
ی شبکه  هر  iWFi-ها هر اگر شود. می ظا ی نشد، ظا ی و بزنید ضربه پیشرفته  رو ت نمایش کلید رو ضربه شبکه کیفیت اطالعا
شود.فعال تا بزنید 

ی دستگاه  اند.شده فهرست شده شناسایی ها

ی شبکه یک به که شخصی از اگر  ی وا توانید می بگذارد، اشتراک به را خود عبور رمز کنید درخواست است شده وصل ایمن فا
و است دسترس در دارند تماس یکدیگر با که هایی دستگاه بین ویژگی این شوید. متصل شبکه به عبور رمز کردن وارد بدون 

باشد.روشن باید دیگر دستگاه صفحه 

شوند.می متصل ها دستگاه بپذیرد، را  iWDirect Fi-اتصال درخواست دیگر دستگاه که هنگامی 

ت تنظیما

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

ی  هی دستگاه، اتصال به دادن پایان برا ی را دستگا ب لیست از ارتباط قطع برا کنید.انتخا
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ت  هر  iWFi-شبکه به بسته است ممکن کیفیت اطالعا نشود.ظا

-iWDirect Fi  شبکه یک طریق از مستقیماً را ها دستگاه-iWFi  کند.می متصل دسترسی نقطه به نیاز بدون

هی اگر  هید می که دستگا خود  iWDirect Fi-ویژگی دستگاه که کنید درخواست نیست، لیست در شوید متصل آن به خوا
کند.روشن را 

ت  ی و سرعت مانند  iWFi-شبکه کیفیت اطالعا هده را پایدار کنید.مشا

ی رمز  ی وا ی فا شود.می متصل شبکه به و شده وارد شما دستگاه رو

ی  3 بزنید .ضربه عبور رمز درخواست رو

هی  3 ی را دستگا ب اتصال برا کنید.انتخا

ی اشتراک درخواست  4 بپذیرید.دیگر دستگاه در را گذار

ی شبکه  2 ی شبکه لیست از را ا ب  iWFi-ها کنید.انتخا



ث بلوتو

ی دستگاه سایر با شدن جفت  ثها بلوتو

ی  ی و شود جفت تا بزنید ضربه دستگاه نام کنار در ها، دستگاه کردن جفت لغو برا بزنید .ضربه  Unpairرو

ث ویژگی از  • ی بلوتو ی (مثالً غیرقانونی مقاصد برا ت به غیرقانونی زدن ضربه یا ها فایل از کپی دزد ی ارتباطا ی) مقاصد برا تجار
ث ویژگی از غیرقانونی استفاده عواقب قبال در مسئولیتی سامسونگ نکنید. استفاده  ندارد.بلوتو
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ت، صفحه در  1 ی تنظیما ت رو ث  اتصاال ی و بزنید ضربه بلوتو شود.فعال تا بزنید ضربه کلید رو

ت تنظیما

ی دستگاه  هند لیست شده شناسایی ها شد.خوا

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

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

کنیدمی دریافت و گذاشته اشتراک به هستند اعتماد قابل که هایی دستگاه با را ها داده که کنید حاصل اطمینان همیشه  •

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

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

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

ی  3 ث اتصال درخواست تأیید، برا بپذیرید.خود دستگاه در را بلوتو

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

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

ث توسط که آنهایی خصوص به ها، دستگاه از برخی  • ناسازگار شما دستگاه با است ممکن اند، نشده تایید یا تست  SIGبلوتو
باشند.



ت خواندن  ی برچسب از اطالعا NFCها

دادهدریافت و ارسال 

NFC  ی پرداخت و تماسبدون ها

ث اتصال درخواست  3 بپذیرید.دیگر دستگاه در را بلوتو

هید.قرار  NFCبرچسب یک نزدیک خود دستگاه پشت در را  NFCآنتن ناحیه  2 د

ی  NFCویژگی از  ت خواندن برا ی برچسب از محصول اطالعا کنید.استفاده  NFCها

ت  هر برچسب از اطالعا شود.می ظا

ت، این غیر در است. باز و روشن دستگاه نمایش صفحه که شوید مطمئن  ی تگ دستگاه صور داده یا خواند نمی را  NFCها
کند.نمی دریافت 

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

ت تنظیما

ی دستگاه این  ی است.  NFCداخلی آنتن یک دارا ی برا دقت به دستگاه با  ،NFCآنتن به رساندن آسیب از جلوگیر
کنید.رفتار 
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ی  2 ث رو هی و بزنید ضربه  بلوتو ی را دستگا ب آن به تصویر انتقال برا کنید.انتخا

ت، صفحه در  1 ی تنظیما ت رو ی و بزنید ضربه اتصاال ی پرداخت و  NFCرو بزنیدضربه تماس بدون ها

هد امکان شما به شما دستگاه  ی مید ی که را  (NFC)نزدیک میدانی ارتباط برچسبها ت درباره اطالعاتی حاو بخوانید. هستند، محصوال
ی قابلیت این از توانید می همچنین  ی بلیط خرید و پرداخت برا ها یا نقل و حمل برا س رویداد ی اپلیکیشن دانلود از پ استفاده نیاز مورد ها

کنید.

ی  کنید.سوئیچ آن کردن فعال برا

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

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



NFCقابلیت با پرداخت 

ی  ت صفحه پیشفرض، پرداخت برنامه تنظیم برا ی و کنید باز را تنظیما ت رو ی و   NFCاتصاال  تماس بدون پرداختها
ی  س و بزنید ضربه پرداخت  تماس بدون پرداختها ب را برنامه یک سپ کنید.انتخا

ت، صفحه در  1 ی تنظیما ت رو ی و بزنید ضربه اتصاال ی پرداخت و  NFCرو بزنیدضربه تماس بدون ها

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

دادهکننده ذخیره 
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ی  کنید.سوئیچ آن کردن فعال برا

ی  NFCویژگی از بتوانید اینکه از قبل  س در باید کنید، استفاده پرداخت برا ی کنید. نام ثبت موبایلی پرداخت سروی نام ثبت برا
ت کسب یا  س، این مورد در بیشتر اطالعا هنده ارائه با سروی ت د بگیرید.تماس خود خدما

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

ت فهرست  ی همه شامل است ممکن پرداخت خدما ها نباشد.موجود پرداخت برنامه

ی  ب برا ها انتخا ی برنامه ها از استفاده برا ی محدودیت، بدون داده ضربه است روشن  Saver Dataکه حالی در  data use to Allowedرو

ها و بزنید  ب را برنامه کنید.انتخا

ت تنظیما

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

ت به خود دستگاه پشت در را  NFCآنتن ناحیه  2 س  NFCخوان کار کنید.لم

شدفعال داده ذخیره قابلیت 



ت  ت ها موبایلاسپا

ی برنامه فقط  همراهتلفن داده ها

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

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

ی زدن ضربه با  هید .تغییر را عبور رمز و امنیت سطح توانید می  Configureرو د

ت  ت.ها اسپا

ب به که هایی دستگاه سایر با را خود دستگاه همراه تلفن داده اتصال توانید می کنید ، فعال را خودکار  Hotspotویژگی اگر  • حسا
Samsung  بگذارید.اشتراک به اند شده وارد خود

ی خود، دستگاه در نشد، پیدا همراه تلفن اتصال نقطه اگر  • ی رو ی را باند و بزنید ضربه پیکربند هرتز  2.4رو ی کنید، تنظیم گیگا رو
Advanced  س و بزنید ضربه ی سپ کنید.غیرفعال را آن تا بزنید ضربه پنهان شبکه کلید رو

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

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

هر وضعیت نوار در نماد  شود.می ظا

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

شبکه.

ی یا،  کنید.اسکن دیگر دستگاه با را  QRکد و بزنید ضربه موبایل  hotspotصفحه در  QRکد رو
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ت تنظیما

ی همراه تلفن اتصال نقطه عنوان به خود دستگاه از  ی دستگاه با خود دستگاه همراه تلفن داده اتصال گذاشتن اشتراک به برا کنید.استفاده دیگر ها

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

ی  2 شود.فعال تا بزنید ضربه سوئیچ رو

ی شبکه لیست از را خود دستگاه دیگر، دستگاه صفحه در  3 ب و جستجو  iWFi-ها کنید.انتخا



ت  بیشتراتصال تنظیما

VPN: •  ی شبکه ی خصوصی ها ی راه خود دستگاه در را  (VPN)مجاز متصل شرکت یا مدرسه خصوصی شبکه به تا کنید انداز
شوید.

DNS •  :از تا کنید تنظیم را دستگاه خصوصیDNS  ت:  •کند. استفاده امنیتی یافته ارتقا خصوصی آداپتور یک که هنگامی اترن

ت  ت و کنید استفاده سیمی شبکه از توانید می کنید، می متصل را اترن ی را شبکه تنظیما کنید.پیکربند

پ  محتواچا

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

ت، صفحه در  1 ی تنظیما ت رو ت  اتصاال پ  بیشتر اتصال تنظیما بزنید.ضربه افزونه دانلود  چا

ی افزودن  ها ی چاپگر، افزونه ها ی را چاپگر افزونه هایی برا هید که چاپگر کنید.اضافه کنید، متصل آن به را دستگاه میخوا

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

ی  4 ی را چاپگر ب افزودن برا کنید.انتخا
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ت تنظیما

ها از برخی  نباشند.سازگار دستگاه با است ممکن چاپگر

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

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

ب را چاپگر افزونه  2 کنید.نصب و کرده انتخا

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

ی دستگاه تا کنید تنظیم را دستگاه  : • ی را نزدیک ها پ:  •کند. اسکن آن به اتصال برا ت چا ی شده نصب چاپگر پالگین تنظیما را دستگاه رو

ی  ی توانید می کنید. پیکربند ها ت به را یکی یا کنید جستجو را موجود چاپگر ی دستی صور پ برا ی کنید. اضافه ها فایل چا ت برا بیشتر اطالعا
پ به  کنید .مراجعه چا

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

ب را شده نصب چاپگر افزونه  3 کنید.انتخا

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

پ چا



ها  شو صدا ارتعا

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

هاگزینه 

افکتو صدا کیفیت 

نباشد.موجود مدل به بسته است ممکن ها ویژگی از برخی 

ی کیفیت  کنید.تنظیم را ها جلوه و دستگاه صدا

ت تنظیما

ی  کردنباز

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

ی جلوه و کیفیت  : • ی کنید. تنظیم را صدا ها ت برا را دستگاه  : •کنید . مراجعه ها جلوه و صدا کیفیت به بیشتر اطالعا
ی تا کنید تنظیم  ی جداگانه طور به خاص برنامه یک از را رسانه صدا ی کند. پخش دیگر صوتی دستگاه رو ت برا اطالعا

ی به بیشتر  کنید .مراجعه جداگانه برنامه صدا

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

ی توانید می  Atmos، Dolbyبا صدا. و موسیقی فیلم، عنوان به  ها جریان شما اطراف در که را صوتی متحرک صدا
کنید.تجربه دارند، 
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ت از تا کنید تنظیم را دستگاه  : • ش حالت صدا، حال کند.استفاده صدا بی حالت یا لرز

ی  : • ش الگو هید.تغییر را تماس ارتعا د

Atmos Dolby •  ی ی: برا ی باز ی که را  Atmos Dolbyصدا ی برا کنیدتجربه است، شده بهینه ها باز

ی را دستگاه  : • هنگ و بلرزد که کنید تنظیم طور ی تماس زنگ آ ی ها ی تا کنید تنظیم را دستگاه  : •کند. پخش را ورود ت برا مد

ت از معینی  کند.استفاده صدا بی حال

ی  : • ش الگو هید. تغییر را اعالن لرز ت  •د ش: شد ی لرز ش اعالن نیرو ی را دستگاه  : •کنید. تنظیم را لرز ش یا صدا رو ی لرز برا

کنید.تنظیم لمسی صفحه کنترل مانند اعمالی 

هنگ  : • هید.تغییر را تماس زنگ آ د

Atmos: Dolby •  ت ی حال ب را فراگیر صدا ی که کنید انتخا استشده بهینه صدا مختلف انواع برا

ی  : • هید. تغییر را اعالن صدا هید تغییر را صدا  : •د ی تا د میزان  : •کنید. استفاده آن از دستگاه کردن شارژ مانند خاصی اعمال برا

ی  کنید.تنظیم را دستگاه صدا



ب را اعالن بازشو سبک یک  : • ت و کنید انتخا هید. تغییر را تنظیما ی اعالن که را هایی برنامه شده: ارسال اخیراً  •د ها

هده را اند کرده دریافت اخیر  هیدتغییر را آن و کرده مشا د

ی را صدا بهترین  : • کنید.تنظیم خود برا

ی گزینه اکوالیزر:  • ی را ا ب خاص موسیقی سبک یک برا ی از و کنید انتخا ت شده بهینه صدا هنده ارتقاء  •ببرید. لذ د

UHQ:  ی وضوح هیدافزایش سیمی از استفاده هنگام را ویدیو و موسیقی صدا د

ی را دستگاه  : • ها همه که کنید تنظیم طور ی جز به صدا ها ت  •نشوید . مزاحم کند، صدا بی را مجاز استثنا تنظیما

ت پیشرفته:  ی را پیشرفته تنظیما ی ها اعالن برا کنید.پیکربند

ی  ی تا کنید تنظیم را دستگاه جداگانه برنامه صدا هدست یا بلندگو در خاص برنامه یک از را رسانه صدا
ث  کند.پخش متصل بلوتو

اطالعیه

گوشی

ت  هید.تغییر را اعالن تنظیما د

ی  ی طریق از میتوانید مثال، برا هتان بلندگو ی» برنامه به دستگا ش «ناوبر هید گو ی طریق از که حالی در د ث بلندگو بلوتو
ش «موسیقی» برنامه از پخش به خودرو  هید.گو مید

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

ت تنظیما

ی مدل، به بسته  کنید.وصل هدفون یک باید ها ویژگی برخی از استفاده برا

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه  Notificationsرو

ت، صفحه در  1 ی تنظیما ها رو ش و صدا ی کردن جدا  لرز ی و بزنید ضربه برنامه صدا ی کلید رو ضربه آن کردن فعال برا
بزنید.
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ی برنامه  2 ی را ا ی پخش برا ها ب جداگانه طور به رسانه صدا ی و کنید انتخا بزنید.ضربه برگشت دکمه رو

هی  3 ی را دستگا ی پخش برا ب انتخابی برنامه رسانه صدا کنید.انتخا



دادننمایش 

کنید.غیرفعال یا فعال را تاریک حالت تاریک: روشن /  •

هاگزینه 

ی زمان برنامه یک توانید می شما نمایش صفحه  ی بند کنید.تنظیم ویژگی این اعمال برا

ی ها) دکمه  ت برا بیشتر.اطالعا

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید .ضربه نمایش رو

ت  • ت نمایش: صفحه حال هید تغییر را صفحه حال ی کنید. تنظیم را نمایشگر کنتراست و رنگ تا د ت برا تغییر به بیشتر اطالعا
کنید .مراجعه نمایشگر رنگ تنظیم یا نمایش صفحه حالت 

اصلی.صفحه 

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

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

ی تازه نرخ حرکت: نرمی  • هید. تغییر را صفحه ساز ی نرخ وقتی د میکند. حرکت آرامی به صفحه باشد، شده تنظیم باال تازهساز
ی  ت برا کنید .مراجعه حرکت نرمی به بیشتر اطالعا
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ت تنظیما

س نور  زمینهپ

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

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

کنید.تنظیم را نمایشگر روشنایی روشنایی:  •

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

panels: Edge •  ت هید.تغییر را  Edgeپنل تنظیما د

هش را چشم فشار آن، از شده ساطع آبی نور مقدار کردن محدود با چشم: راحتی سپر  • هیدکا د

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

ت  • ی آسان: حال ی نمایش برا ها ی ساده طرح و بروید آسان حالت به بزرگتر نماد ی را تر کنیداعمال آن رو

ی موارد صفحه: بزرگنمایی  • کنید.کوچکتر یا بزرگتر را صفحه رو

ت  • را چشم فشار تاریک، مکان در یا شب در دستگاه از استفاده هنگام تیره تم اعمال با تاریک: حالت تنظیما
هش  هید. کا ی زمانی برنامه یک توانید می د ت اعمال برا کنید.تنظیم تاریک حال

ت تا کنید تنظیم را دستگاه  : • ی شرایط در خودکار طور به را آنها و کند ردیابی را شما روشنایی تنظیما اعمال مشابه نور
کند.



نمایشگررنگ تنظیم یا نمایش صفحه حالت تغییر 

حرکتنرمی 

نمایشصفحه حالت تغییر 

ت، صفحه در  1 ی تنظیما بزنید.ضربه حرکت صافی  نمایش صفحه رو

ت، صفحه در  ی تنظیما ت  نمایش رو ت و بزنید ضربه صفحه حال ب را خود نظر مورد حال کنید.انتخا

Vivid: •  توانیمی تو کند. می بهینه را شما نمایش صفحه وضوح و اشباع، رنگ، محدوده کار این

ی تازه نرخ  ی شود. می روز به ثانیه هر در نمایش صفحه که است دفعاتی تعداد ساز ی برا جابجایی هنگام صفحه زدن سوسو از جلوگیر
ی تازه نرخ از نمایش، صفحه بین  ی تازه نرخ وقتی کند. می حرکت آرامی به صفحه کنید. استفاده باال ساز ب را استاندارد ساز می انتخا

ت توانید می کنید،  ی زمان مد ی از بیشتر کنید.استفاده باتر

کنید.تنظیم رنگ مقدار اساس بر را نمایشگر رنگ تعادل همچنین 

ت تنظیما

ی با را نمایش صفحه این طبیعی:  • کند.می تنظیم طبیعی صدا

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

ی تازه نرخ  2 ب را ساز کنید.انتخا

هامحافظ 
ی را صفحه لمسی حساسیت لمسی: حساسیت  • هیدافزایش صفحه با استفاده برا د

ت تا کنید تنظیم را دستگاه  : • ی درصد مانند شارژ، اطالعا ش هنگام در باقیمانده باتر شود.داده نمایش نمایش، صفحه بودن خامو

ی نرخ خودکار تنظیم با باال:  • ها هرتز،  120تا صفحه تازهساز ی پیمایش و انیمیشن کنید.دریافت نرمتر

ت در فقط را نمایشگر رنگ توانید می  • کنید.تنظیم  Vividحال

ی تازه نرخ یک از استاندارد:  • ی شرایط در استاندارد ساز ی عاد ی مصرف در جویی صرفه برا کنید.استفاده باتر

ت  هید تغییر را صفحه حال کنید.تنظیم دلخواه به را نمایش رنگ یا د

ی راه دستگاه شدن شارژ هنگام صفحه محافظ تا کنید تنظیم را دستگاه  : • شود.انداز

ت  • ی برنامه با است ممکن زنده حال نباشد.سازگار ثالث شخص ها
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نباشد.موجود مدل به بسته است ممکن ها ویژگی از برخی 



رنگمقدار با صفحه تن تنظیم 

ی بهینه  صفحهتمام رنگ تعادل ساز

هاتم 

یکاغذ  دیوار

اصلیصفحه 

ت، صفحه در  1 ی تنظیما ت  نمایش رو بزنید.ضربه زنده  صفحه حال

ت، صفحه در  ی تنظیما ت  نمایش رو ی توازن زیر در را رنگ تنظیم نوار و بزنید ضربه زنده  صفحه حال تنظیم سفید
کنید.

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

ت تنظیما

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه زمینه تصویر رو

یابد.می افزایش قرمز رنگ تن کشید، می گرم سمت به را نوار وقتی 

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه  Themesرو

کنید .تنظیم دلخواه به را (آبی)  Bیا (سبز)،  G(قرمز)،  Rرنگ نوار  3

ت  ی مانند اصلی، صفحه تنظیما ی را صفحه طرحبند کنید.پیکربند
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ی  هد تنظیم صفحه صدا شد.خوا

کنید.بهینه را نمایشگر رنگ خود، دلخواه به ها رنگ تن تنظیم با 

ت به آبی یا سبز قرمز، مقدار تنظیم با  ی رنگ تن جداگانه، صور هش یا افزایش را خاصی ها هید.کا د

ی تم  ی را مختلف ها ی عناصر تا کنید اعمال دستگاه رو ها و شده قفل صفحه اصلی، صفحه بصر هید.تغییر را نماد د

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه اصلی صفحه رو

یابد.می افزایش آبی رنگ تن کشید، می خنک سمت به را رنگ تنظیم نوار وقتی 

ی  2 ت رو بزنید .ضربه پیشرفته تنظیما



قفلصفحه 

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

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

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

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

ش صفحه که زمانی تا کنید تنظیم را دستگاه  : • ت است، خامو هد.نمایش را اطالعا د

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

کنید.تنظیم قفل صفحه در را ها اعالن نمایش نحوه ها: اعالن  •

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

ت از تا کنید تنظیم را دستگاه  : • ی خدما کنداستفاده پویا قفل مانند کاغذدیوار

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

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

هاگزینه 

هوشمندقفل 

نمایشصفحه 

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

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

ی آدرس،  شدهقفل صفحه رو

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه  screen Lockرو

ت تنظیما

ی  ت برا کنید .مراجعه روشن همیشه نمایش صفحه به بیشتر اطالعا

رومینگهنگام شده قفل صفحه 

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

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

Smart  کنید .مراجعه



روشنهمیشه نمایشگر 

ی اعالن توانید می همچنین  ی پیام ها ی تماس یا جدید ها کنید.بررسی را رفته دست از ها

ت، صفحه در یا  ی تنظیما س و بزنید ضربه  screen Lockرو ی سپ بزنید.ضربه روشن همیشه نمایش صفحه رو

ت، صفحه در  ی تنظیما ی دستورالعمل و بزنید ضربه   Lock Smartصفحه قفل رو ی ها ی را صفحه رو ت تکمیل برا کنید.دنبال تنظیما

هده را تقویم یا ساعت مانند اطالعاتی توانید می  ی را موسیقی پخش یا کنید، مشا ش که زمانی نمایش صفحه رو کنید.کنترل است خامو

س و بکشید پایین سمت به را خود انگشت کنید، باز را اعالن پانل  ی سپ توانید نمی اگر شود. غیرفعال تا بزنید ضربه روشن) همیشه (نمایش رو
ی کنید، پیدا سریع پانل در را روشن) همیشه (نمایش  کنید.اضافه را آن تا بکشید و بزنید ضربه دکمه رو

ت تنظیما

کند.تغییر نور شرایط به بسته خودکار طور به است ممکن روشن همیشه نمایش صفحه روشنایی 
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ی است، قفل صفحه اگر  هده برا کنید.باز را آن قفل باید ها اعالن مشا

Display، On Always   س و ب را خود نظر مورد حالت سپ کنید.انتخا

ی زدن ضربه با فقط که است شده تنظیم روشن همیشه نمایشگر  هر نمایش صفحه رو ی شود. ظا ت تغییر برا ی گونه به تنظیما طور به که ا
هر شده تعیین زمان طول در یا مداوم  ت، صفحه در شود، ظا ی تنظیما بزنید.ضربه قفل صفحه رو

ی  کنید.سوئیچ آن کردن غیرفعال برا

ی که هنگامی  ها ی میکنید، دریافت را برنامه یا بیپاسخ تماس پیام، اعالن ها هر روشن همیشه نمایش صفحه در اعالن نماد ی میشوند. ظا برا
هده  ی اعالن مشا بزنید.ضربه دوبار اعالن نماد رو

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

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

روشنهمیشه نمایش صفحه در ها اعالن کردن باز 

 DisplayOn Alwaysقابلیت کردن غیرفعال 



امنیتو بیومتریک 

ی برنامه و محتوا از تا کنید ایجاد امن پوشه یک امن: پوشه  • کنیدمحافظت خود خصوصی ها

ی را ها فایل تا کنید تنظیم را دستگاه  : • ت رو ی حافظه کار کند.رمزگذار

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

هده را  Play Googleسیستم نسخه  Play: Googleسیستم بهروزرسانی  • ها و کرده مشا کنید.بررسی را بهروزرسانی

ت  • ت بیشتر: بیومتریک تنظیما ی داده تنظیما هید. تغییر را بیومتریک ها هده توانید می همچنین شما د کنیدمشا

ی شبکه از استفاده هنگام تا کنید تنظیم را دستگاه  : • ی داده از ایمن  iWFi-ها کند.محافظت شما ها

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

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

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

ی اشتراک  • ی از استفاده با خصوصی: گذار بگذارید.اشتراک به دیگران با را ها فایل چین، بالک فناور

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

کنید.بررسی را رسانی روز به و بیومتریک امنیتی وصله نسخه 

ی  ت برا کنید .مراجعه ایمن  iWFi-به بیشتر اطالعا

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

Pass: Samsung •  ی داده طریق از ایمن و راحتی به را خود هویت ی کنید. تأیید خود بیومتریک ها ت برا  Passبه بیشتر اطالعا
Samsung  کنید .مراجعه

منابع

هنده ارائه به بسته است ممکن ها ویژگی از برخی  ت د نباشند.دسترس در مدل یا خدما

ت  ی ایمن تنظیما هید.تغییر را دستگاه ساز د
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ی شود. باز صفحه قفل تا کنید ثبت را خود انگشت اثر انگشت: اثر  • ت برا کنید .مراجعه انگشت اثر تشخیص به بیشتر اطالعا

ی دیگران.  ت برا کنید .مراجعه امن پوشه به بیشتر اطالعا

ت تنظیما

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

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

هاگزینه 

http://findmymobile.samsung.com


چهرهتشخیص 

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

ی دستورالعمل  2 ی ها ی و بخوانید را صفحه رو بزنید.ضربه  Continueرو

ش  3 کنید.تنظیم را صفحه قفل رو

ی چهره تشخیص از استفاده از قبل  ت دستگاه، قفل کردن باز برا باشید.داشته نظر در را زیر احتیاطی اقداما

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

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

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

ت تنظیما

ش عنوان به خود چهره از اگر  • ی شما چهره از توان نمی کنید، می استفاده صفحه قفل رو کرداستفاده قفل کردن باز برا

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

غلیظآرایش 

ی نمایش صفحه  س بار اولین برا ی دستگاه. کردن روشن از پ پین الگو، از استفاده با را صفحه قفل باید دستگاه، از استفاده برا
ی رمز یا  ش را خود عبور رمز یا پین الگو، باشید مراقب کنید. باز اید کرده تنظیم چهره ثبت هنگام که عبور نکنید.فرامو

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

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

کنیدحاصل اطمینان دوربین لنز بودن تمیز از نام ثبت هنگام  •

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

ت  ی احتیاطی اقداما چهرهتشخیص از استفاده برا

شماچهره ثبت 

ی  چهرهبهتر تشخیص برا



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

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

ت  5 ب داخل را خود صور ی قا هید.قرار نمایش صفحه رو د

کنید.نگاه صفحه به شده، قفل صفحه در  4

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

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

ی کند، نمی کار درستی به چهره با صفحه قفل کردن باز اگر  • ی داده حذف رو بزنیدضربه چهره ها

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

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

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

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

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

کند.می اسکن را شما چهره دوربین 

هر. ظا

ی  3 شود.فعال تا بزنید ضربه چهره با قفل کردن باز کلید رو
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ی  ی  •خود. چهره مجدد ثبت و خود شده ثبت چهره حذف برا ی چهره، تشخیص تقویت برا هر افزودن رو ظا

کنیداضافه جایگزین یک و بزنید ضربه جایگزین 

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

ت تنظیما

ی داده حذف  شدهثبت چهره ها



انگشتاثر تشخیص 
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ی انگشت اثر از استفاده اجازه که شوید مطمئن کنید، می استفاده صفحه محافظ از اگر  • هدمی را صفحه رو د

کنید.باز پین، الگو، از استفاده با را دستگاه قفل نشد، شناسایی شما انگشت اثر اگر  •

ت تنظیما

سنسور

ی رمز یا  س و اید کرده تعیین انگشت اثر ثبت هنگام که عبور یا پین الگو، اگر کنید. ثبت دوباره را خود انگشت اثر سپ
ش شما عبور رمز  در مسئولیتی سامسونگ کنید. استفاده آن از نمیتوانید نکنید، بازنشانی را دستگاه اگر شود، فرامو
ی فراموشی از ناشی ناراحتی یا داده دادن دست از قبال  ها ندارد.بازگشایی کد

هنده ارائه به بسته است ممکن ویژگی این  • ت د نباشد.موجود مدل یا خدما

ش عنوان به خود انگشت اثر از اگر  • باشدتواند نمی شما انگشت اثر کنید، می استفاده صفحه قفل رو

ی  ت کند، کار انگشت اثر تشخیص اینکه برا شود.ذخیره شما دستگاه در و ثبت باید شما انگشت اثر اطالعا

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

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

کنید.

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



ی  انگشتاثر بهتر تشخیص برا

انگشتاثر ثبت 

•

مانند اشیاء توسط انگشت اثر تشخیص حسگر ناحیه در لمسی صفحه یا صفحه محافظ که کنید حاصل اطمینان نمایش صفحه 
نبیند.آسیب یا خراشیده گردنبند و خودکار کلید، سکه، 

ش  3 کنید.تنظیم را صفحه قفل رو

ی را خود انگشت  4 هید. قرار انگشت اثر تشخیص سنسور رو بلند را آن داد، تشخیص را شما انگشت دستگاه اینکه از بعد د
ی دوباره و کرده  هید.قرار انگشت اثر تشخیص حسگر رو د

استنمایش صفحه پایین مرکز در انگشت اثر تشخیص حسگر ناحیه که شوید مطمئن  •

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

ت تنظیما

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

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

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

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

هید فشار را صفحه  ی شما انگشت نوک تا د شود.پخش انگشت اثر تشخیص ناحیه وسیع سطح رو

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

ی شما دستگاه  • استپایین مرکز در داخلی انگشت اثر تشخیص حسگر یک دارا

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

ی دستورالعمل  2 ی ها ی و بخوانید را صفحه رو بزنید.ضربه  Continueرو



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

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

ی را خود انگشت شده، قفل صفحه در  4 هید قرار انگشت اثر تشخیص حسگر رو کنیداسکن و د

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

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

انگشتاثر با صفحه قفل کردن باز 

ت تغییر  انگشتاثر تشخیص نماد تنظیما

شدهثبت انگشت اثر حذف 

ی زدن ضربه با  خیر .یا است شده ثبت شما انگشت اثر آیا که کنید بررسی توانید می شده ، اضافه انگشت اثر بررسی رو

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

ی را انگشتی اثر  3 ب حذف برا ی و کنید انتخا بزنید .ضربه حذف رو

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

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

کنید.حذف را شده ثبت انگشت اثر توانید می 

ی  3 شود.فعال تا بزنید ضربه انگشت اثر قفل کردن باز کلید رو

شماانگشت اثر 

ت تنظیما

ی  3 ش هنگام نماد نمایش سوئیچ کردن غیرفعال یا فعال برا بزنید .ضربه صفحه بودن خامو

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

ش نمایش صفحه وقتی تا کنید تنظیم را دستگاه  کند.پنهان یا نشان را انگشت اثر تشخیص نماد است، خامو
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PassSamsung 

ی  Pass، Samsungاصلی صفحه در  ت  رو ب  تنظیما ی همگام و حسا س و بزنید ضربه ساز ی سپ  Passکلید رو
Samsung with Verify  شود.فعال تا بزنید ضربه

س و کنید وارد را خود عبور رمز و شناسه برنامه، به ورود صفحه در  1 ی سپ بزنیدضربه برنامه سیستم به ورود رو

هر بازشو پنجره یک که هنگامی  2 هید می آیا پرسد می شما از که شود می ظا ت خوا کنید،ذخیره را سیستم به ورود اطالعا

هر بازشو پنجره یک که هنگامی  2 هید می آیا پرسد می شما از که شود می ظا ت خوا کنید،ذخیره را سیستم به ورود اطالعا

ب به ورود صفحه در  1 س و کنید وارد را خود عبور رمز و شناسه سایت، و ی سپ ب رو بزنیدضربه سایت و

ت، صفحه در  ی تنظیما ی بزنید. ضربه   Pass Samsungامنیت و بیومتریک رو کنیددنبال را صفحه رو

Pass Samsung with in Sign  ی و بزنید عالمت را بسپارید.خاطر به رو

ی دستورالعمل  تتکمیل برا تنظیما

ت تنظیما

ی میتوانید  هایی به آسان ورود برا کنید.استفاده  Pass Samsungاز میکنند، پشتیبانی عبور رمز و شناسه خودکار تکمیل از که برنامه

ی به گلکسی، فروشگاه از محتوا خرید هنگام مثالً  ب عبور رمز کردن وارد جا ی داده از توانید می خود، سامسونگ حسا خود شده ثبت بیومتریک ها
ی  کنید.استفاده خود هویت تأیید برا

ب به ورود ویژگی  • ی فقط سایت و ب برا از برخی است. دسترس در دارید دسترسی آنها به اینترنت برنامه طریق از که هایی سایت و
ب  نکنند.پشتیبانی ویژگی این از است ممکن ها سایت و

ی  ها سهایی از استفاده هنگام و کنید ثبت  Pass Samsungدر را خود بیومتریک داده ت یا سیستم به ورود به نیاز که سروی شما شخصی اطالعا
کنید.تأیید راحتی به را خود هویت دارند، 

ی داده  • ی یا ها دستگاه با و شود می ذخیره شما دستگاه در فقط شده ثبت بیومتریک ها ها ی همگام دیگر سرور شود.نمی ساز

بسایتهایی وارد راحتی به تا کنید استفاده  Pass Samsungاز میتوانید  میکنند.پشتیبانی عبور رمز و شناسه خودکار تکمیل از که شوید و

دکمه.

ی  بزنید .ضربه ذخیره رو
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ی داده  Pass، Samsungاز استفاده از قبل  کنید.ثبت  Pass Samsungدر را خود بیومتریک ها

سیستمبه ورود دکمه 

ی  Pass Samsungاز استفاده  هابرنامه به ورود برا

ی  Pass Samsungاز استفاده  ب به ورود برا هاسایت و

 PassSamsungثبت 

ب عبور رمز تأیید  سامسونگحسا



ی داده حذف حال در   PassSamsungها

ت مدیریت  سیستمبه ورود اطالعا

ت کردن وارد  ت به شما شخصی اطالعا خودکارصور

بسایتها با  Pass Samsungاز استفاده  هاو و برنامه

بسایتها فهرست  هایی و و ی که را برنامه ت و کردهاید تنظیم  Pass Samsungاز استفاده برا هده کردهاید، مدیریت را خود سیستم به ورود اطالعا کنید.مشا

ی  ت حذف برا ی سیستم، به ورود اطالعا بزنید.ضربه  Deleteرو
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شود.حذف 

ی  2 ب نام و عبور رمز شناسه، و بزنید ضربه ویرایش رو هید.تغییر را خود برنامه یا سایت و د

ی  هده برا ب لیست مشا ی  Pass، Samsungاصلی صفحه در کنند، می پشتیبانی  Pass Samsungاز که هایی برنامه و ها سایت و ت  رو  تنظیما

بسایت هیچ اگر بزنید. ضربه شرکا  ی یا و هر  Partnersکند، پشتیبانی  Pass Samsungاز که باشد نداشته وجود برنامها نمیشود.ظا

ت تنظیما

لیست.

ی  Pass Samsungاز میتوانید  ت آسان کردن وارد برا ت یا آدرس مانند شخصی، اطالعا ت اطالعا هایی در پرداخت، کار خودکار تکمیل از که برنامه

کنید.استفاده میکنند پشتیبانی 

ب از استفاده هنگام  شوید.وارد  Pass Samsungبا راحتی به توانید می کنند، می پشتیبانی  Pass Samsungاز که هایی برنامه یا ها سایت و

ی داده توانید می  ت بیومتریک، ها ی داده و سیستم به ورود اطالعا کنید.حذف را  Pass Samsungدر شده ثبت برنامه ها

ی  Pass، Samsungاصلی صفحه در  1 ب یا ها برنامه رو ب یک و بزنید ضربه ها سایت و ب آن از را برنامه یا سایت و کنیدانتخا

ت خودکار کردن وارد هنگام توانید می اکنون  ی برنامه در شخصی اطالعا ی داده از شده، پشتیبانی ها ثبت  Pass Samsungدر که بیومتریکی ها

کنید.استفاده اید کرده 

بسایتها به ورود از ناشی ناراحتی یا ضرر قبال در مسئولیتی سامسونگ  • ها یا و ندارد. Pass Samsungطریق از برنامه

Pass Samsung    کنید.ترک را

ی داده  • ب به که هایی دستگاه سایر در  Pass Samsungها هد نیز اند شده وارد شما  Samsungحسا بودخوا

ب  • ی برنامه و ها سایت و هنده ارائه به بسته است ممکن موجود ها ت د ت مدل یا خدما باشد.متفاو

ی  Pass، Samsungاصلی صفحه در  ت  رو هده  تنظیما ی دستگاه همه مشا بزنیدضربه  Pass Samsungاز استفاده با ها

ب  • هد باقی فعال شما سامسونگ حسا ماند.خوا

ی گزینه از یکی  Pass، Samsungاصلی صفحه در  1 ت زیر ها ب را خصوصی اطالعا کنید.انتخا

ت  2 ی و کرده وارد را اطالعا بزنید.ضربه ذخیره رو



امنپوشه 

ی  ی امن، پوشه نماد یا نام تغییر برا بزنید.ضربه  سفارشی رو

ب را قفل گزینه  2 کنید.انتخا

ی راه  امنپوشه انداز

ی خودکار قفل شرط یک تنظیم  امنپوشه برا

ی برنامه و محتوا از امن پوشه  س مانند شما، خصوصی ها که زمانی حتی کند. می محافظت دیگران دسترسی برابر در مخاطبین، و ها عک
ی و محتوا میتوانید است، باز دستگاه قفل  ها دارید.نگه ایمن را خود خصوصی برنامه

ی راه را امن پوشه برنامه وقتی  • کنیدباز شده تنظیم پیش از از استفاده با را برنامه قفل باید کنید، می انداز

115

هد اضافه به  ( شدخوا

ب.  ی حسا ب عبور رمز و بزنید ضربه قفل صفحه پایین در دکمه رو کنید.وارد را خود سامسونگ حسا

ی  ی امن، پوشه دستی کردن قفل برا بزنید.ضربه خروج و قفل  رو

ت تنظیما

ش مستقیم.  ی تال غیر و قفل خودکار طور به  Folder Secureتا شود می باعث افزار نرم تغییر یا عامل سیستم کردن سفارشی برا
ی امن مکان در ها داده از نسخه یک از که شوید مطمئن امن، پوشه در ها داده ذخیره از قبل شود. دسترس قابل  نسخه دیگر

اید.کرده تهیه پشتیبان 

ش را خود امن پوشه قفل کردن باز کد اگر  • کنیدبازنشانی خود  Samsungاز استفاده با را آن توانید می کردید، فرامو

هر امن پوشه صفحه  ها.برنامه (صفحه امن پوشه برنامه نماد و شود می ظا

ش  کردنقفل رو

ی یک امن پوشه  ی ذخیره فضا ی داده است. جداگانه و ایمن ساز ش طریق از توان نمی را امن پوشه در موجود ها ی رو اشتراک ها
ی  ی دستگاه به  iWFi-یا  USBمانند نشده تایید گذار کرد.منتقل دیگر ها

ی دستورالعمل  2 ی ها ی را صفحه رو ت تکمیل برا کنید.دنبال تنظیما

ت برنامه  1 ی و کنید اجرا را تنظیما بزنید.ضربه امن پوشه  امنیت و بیومتریک رو

ی راه را امن پوشه برنامه  1 ی و کنید انداز ت  رو بزنید.ضربه امن پوشه خودکار قفل  تنظیما



امنپوشه از محتوا انتقال 

امنپوشه به محتوا انتقال 

هابرنامه افزودن 

ی راه را امن پوشه برنامه  1 ی و کنید انداز بزنید.ضربه ها فایل افزودن  رو

ی و کنید اجرا را  Folder Secureبرنامه  1 بزنید.ضربه  Galleryرو

ی  2 ی را تصاویر بزنید ، ضربه تصاویر رو س و بزنید عالمت جابجایی برا ی سپ بزنید .ضربه شد انجام رو

ی  3 بزنید .ضربه انتقال رو

امنپوشه از ها برنامه حذف 
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ب موارد  ی شوند. می منتقل امن پوشه به و شده حذف اصلی پوشه از شده انتخا ی موارد، کردن کپی برا ضربه  Copyرو
بزنید.

ی و کنید اجرا را  Folder Secureبرنامه  1 بزنید.ضربه رو

ت تنظیما

ت کنید. منتقل فرض پیش حافظه در مربوطه برنامه به امن پوشه از را محتوا  ی نمونه زیر اقداما از تصویر انتقال از ا
است.فرض پیش حافظه به امن پوشه 

ی  ی برنامه یک رو ی و دارید نگه و بزنید ضربه حذف برا بزنید.ضربه  Uninstallرو

ی برنامه یک  کنید.اضافه امن پوشه در استفاده برا

ب موارد  ی در شده انتخا ی ذخیره فضا ی به فرض پیش ساز شوند.می منتقل گالر
ب را تصویر یک  2 ی و کنید انتخا بزنید.ضربه امن پوشه از انتقال  رو

ها و تصاویر مانند محتوا،  ت کنید. منتقل امن پوشه به را ویدیو ی نمونه زیر اقداما پیش حافظه از تصویر انتقال از ا
است.امن پوشه به فرض 

ش  ت است ممکن محتوا نوع به بسته محتوا انتقال رو باشد.متفاو

ی و بزنید عالمت را دستگاه در شده نصب برنامه چند یا یک  2 بزنید.ضربه افزودن رو



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

هید اگر  هید، نشان دوباره را امن پوشه میخوا ت برنامه د ی کنید، اجرا را تنظیما س و بزنید ضربه امن پوشه  امنیت و بیومتریک رو ی سپ رو
ها به امن پوشه افزودن نمایش صفحه کلید  شود.فعال تا بزنید ضربه برنامه

س و بکشید پایین سمت به را خود انگشت کنید، باز را اعالن پانل همچنین،  ی سپ غیرفعال ویژگی این تا بزنید ضربه  Folder) (Secureرو ی کنید، پیدا سریع پانل در را  Folder) (Secureتوانید نمی اگر شود.  کنید.اضافه را آن تا بکشید و بزنید ضربه دکمه رو

ی  ی برا ی انتقال تیک امن، پوشه حذف از قبل محتوا از پشتیبانگیر ها ی و بزنید را امن پوشه از خارج به رسانه فایل بزنید. ضربه  Uninstallرو
ی  ی داده به دسترسی برا ی پشتیبان ها ی راه را  Files Myامن، پوشه از شده گیر کنیدانداز

س یک  2 ب سروی ب را حسا کنید.انتخا

ت تنظیما

ی راه را  Folder Secureبرنامه  ی کنید ، انداز س و بزنید ضربه   Settingsرو ی سپ  Apps to Folder Secure Addنمایش صفحه کلید رو
شود.غیرفعال تا بزنید ضربه 

ی از  ی  Notes Samsungدر شده ذخیره یادداشتها نمیشود.پشتیبانگیر

ی و محتوا شامل امن، پوشه میتوانید  ها کنید.نصب حذف را آن در موجود برنامه

117

کنید.پنهان ها برنامه صفحه از را امن پوشه میانبر توانید می 

ی  ها ب ی سایر یا  Googleو  Samsungحسا ها ب ی را خود حسا ی برا ی با همگامساز ها کنید.اضافه امن پوشه در موجود برنامه

امنپوشه کردن پنهان 

ب کردن اضافه  هاحسا

امنپوشه حذف حال در 

ی و کنید اجرا را امن پوشه برنامه  ت  رو ت  تنظیما بزنید.ضربه حذف  بیشتر تنظیما

ی راه را امن پوشه برنامه  1 ی و کنید انداز ت  رو ب مدیریت  تنظیما بزنیدضربه افزودن  ها حسا
ب. حسا

ی و برنامه  بزنید.ضربه امن پوشه  داخلی حافظه رو



ی  ی وا ایمنفا

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

هش به منجر است ممکن ویژگی این از استفاده  • شود. iWFi-شبکه سرعت کا
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هر وضعیت نوار در نماد شود، می فعال ایمن  iWFi-که هنگامی  شود.می ظا

ی رایگان حفاظتی طرح یک ماه هر  ی شبکه برا ی طرح توانید می همچنین شود. می ارائه شما به  iWFi-ها ی پولی حفاظتی ها کنید خریدار
ی و  ت برا ی مد ی از محدود کنید.محافظت نامحدود باند پهنا

-iWFi  شبکه اتصال که است سرویسی امن-iWFi  ی شبکه از استفاده با را ها داده کند. می ایمن را شما ی  iWFi-ها کند می رمزگذار
ب و ها برنامه و  ی سایت و ی شبکه از راحت خیال با بتوانید تا کند می غیرفعال را ردیابی ها مثال، عنوان به کنید. استفاده  iWFi-ها

ی در ناامن  iWFi-شبکه یک از استفاده هنگام  ها ها مانند عمومی مکان ها، یا کافه تا میشود فعال خودکار بهطور امن  iWFi-فرودگاه
ت نتواند کسی  ی بر یا کند هک را شما ورود اطالعا ها در شما فعالیتها بسایتها و برنامه ت و باشد.داشته نظار

ت، صفحه در  ی تنظیما ی دستورالعمل و بزنید ضربه ایمن  iWFi- امنیت و بیومتریک رو ی ها ی را صفحه رو ت تکمیل برا تنظیما
کنید.دنبال 

مدلیا 

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

ی  ی برا ها ی دستگاه به را حفاظتی طرح میتوانید خاص، حفاظتی برنامه ب به که دیگر شده وارد خود سامسونگ حسا
هید.انتقال است،  د

هنده ارائه  ،iWFi-شبکه به بسته است ممکن ویژگی این  • ت، د نباشد.دسترس در خدما

ی را هایی برنامه  ب ایمن  iWFi-از استفاده با محافظت برا خود فعالیت یا عبور رمز مانند هایی داده از راحت خیال با بتوانید تا کنید انتخا
کنید.محافظت دیگران دسترسی برابر در ها برنامه در 

ت تنظیما

ی  2 ب را خود نظر مورد طرح و بزنید ضربه  Plan Protectionرو کنید.انتخا

ب  ها انتخا ی برنامه امن iWFi-از استفاده با محافظت برا

خریدحفاظتی طرح 

ت، صفحه در  1 ی تنظیما بزنید.ضربه ایمن  iWFi- امنیت و بیومتریک رو

ت، صفحه در  ی تنظیما ی برنامه  امن  iWFi- امنیت و بیومتریک رو ی و بزنید ضربه شده محافظت ها ی رو ها برنامه کنار کلید
هید می که هایی  بزنید.ضربه کنید محافظت ایمن  iWFi-از استفاده با خوا



هنده ارائه به بسته است ممکن ها ویژگی از برخی  ت د نباشند.دسترس در مدل یا خدما

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه  Googleرو

ت و مکان  کنید.ویرایش را مجوز تنظیما

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه مکان رو

ت  هید.تغییر را خصوصی حریم تنظیما د

ت  ی ویژگی از برخی تنظیما ی را  Googleتوسط شده ارائه ها کنید.پیکربند

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه  Privacyرو

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

ت تنظیما
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ت توانید می همچنین آنها  کنید.ویرایش را مجوز تنظیما

محل

گوگل

خصوصیحریم 

هده دارند را دستگاه به دسترسی مجوز که را هایی برنامه لیست  : • کنیدمشا

ث یا  iWFi-ویژگی از تا کنید تنظیم را دستگاه  : • ی بلوتو ت دقت افزایش برا حتی شما، مکانی موقعیت اطالعا
ی درخواست  •کند. استفاده هستند، غیرفعال ها ویژگی که زمانی  هده اخیر: مکان ها ها برنامه کدام که کنید مشا

ت  س  : •کنند. می درخواست را شما فعلی مکان اطالعا ی سروی استفاده شما دستگاه که را مکانی موقعیت ها
هده کند، می  کنید.مشا

Samsung: •  ی داده ب به مربوط شخصی ها ت و کنید مدیریت را خود سامسونگ حسا س تنظیما سروی
ی سفارشی  هید.تغییر را ساز د

هده را دارند استفاده مجوز که هایی برنامه و ها ویژگی از لیستی  : • کنیدمشا

Google: •  ت ی را پیشرفته تنظیما ی خصوصی حریم برا کنید.پیکربند



ب  یپشتیبان و ها حسا گیر

ب مدیریت  • ب ها: حسا ی حسا ب سایر یا  Googleو  Samsungها ی را ها حسا ی همگام برا کنیداضافه ساز

Drive: Google •  ت ی داده شخصی، اطالعا ت و برنامه ها توانید می دارید. نگه ایمن خود دستگاه در را خود تنظیما
ت از  ی کنید. تهیه پشتیبان نسخه خود حساس اطالعا ی برا ها از پشتیبانگیر ب وارد باید داده شوید.خود  Googleحسا

ابر

ی پشتیبان  هاداده از گیر

Switch Smart Switch: Smart •  ی راه را هید. انتقال خود قبلی دستگاه از را ها داده و کنید انداز ی د ت برا به بیشتر اطالعا
کنید.مراجعه هوشمند) (سوئیچ خود قبلی دستگاه از داده انتقال 

ت تنظیما

ی داده از توانید می  کنید.تهیه پشتیبان نسخه  Cloud Samsungدر خود دستگاه ها
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ی داده از مرتب طور به  ت در تا کنید تهیه پشتیبان نسخه رایانه یا  Cloud Samsungمانند امن مکان یک در خود ها صور
ب  کنید.بازیابی را آن بتوانید کارخانه، ناخواسته بازنشانی دلیل به ها داده رفتن دست از یا شدن خرا

با.

ت، صفحه در  1 ی تنظیما ها رو ب ی و حسا ی و بزنید ضربه پشتیبانگیر ی رو ها از پشتیبانگیر بزنیدضربه  Samsungدر داده

ی  Cloud Samsungاز استفاده با  ها ی، را خود دستگاه داده ی همگامساز هایی به میتوانید همچنین کنید. بازیابی یا پشتیبانگیر ب ب مانند حسا حسا

ب یا سامسونگ  ها  Switch Smartطریق از یا شوید وارد خود  Googleحسا ی به را داده ها ها از یا دیگر دستگاه هید.انتقال آن د

Cloud: Samsung •  ت و ها داده از ت و ها داده و کنید تهیه پشتیبان نسخه خود تنظیما را قبلی دستگاه تنظیما
ی کنید. بازیابی ندارید را آن که زمانی حتی  ت برا کنید .مراجعه  Cloud Samsungبه بیشتر اطالعا

ت از  کنید.بازیابی را آن بعداً و کنید تهیه پشتیبان نسخه  Cloud Samsungدر خود دستگاه اطالعا

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه  backup and Accountsرو

یسامسونگ  ابر

هاگزینه 

ی  2 هید می که را موارد ی و بزنید عالمت بگیرید پشتیبان خوا ی پشتیبان رو بزنید .ضربه گیر

ی  3 بزنید .ضربه شد انجام رو



ی شود. نمی تهیه پشتیبان نسخه ها داده برخی از  • ها کدام از اینکه بررسی برا ی داده یمیشود، پشتیبانگیر رو

ی  • هده برا ی داده مشا ی پشتیبان ها ی دستگاه برا ت، صفحه در خود،  Cloud Samsungدر دیگر ها ی تنظیما ب رو پشتیبان نسخه و ها حسا

بزنید.ضربه نظرتان مورد  ها داده بازیابی  

هاداده بازیابی 

ت  پیشرفتهخصوصیا

ی داده توانید می  کنید.بازیابی خود دستگاه به  Cloud Samsungاز را خود پشتیبان ها

ها ادامه  • ی در برنامه ها ی از دیگر: دستگاه ها هایی در خود دستگاه برنامه کنیداستفاده شدهاید وارد سیستم به که دستگاه

ب  شماسامسونگ حسا

ی داده به فوراً  :Windowsبه پیوند  • ی کنید. پیدا دسترسی خود رایانه در خود دستگاه در شده ذخیره ها ت برا به لینک به بیشتر اطالعا
کنید .مراجعه ویندوز 

ت تنظیما

ی  2 ب را خود نظر مورد دستگاه و بزنید ضربه داده بازیابی رو کنید.انتخا

Auto: Android •  ی دستگاه از برخی و کنید متصل نقلیه وسیله به را خود دستگاه کنیدکنترل را خود ها

ت، صفحه  ی تنظیما ها رو ب ی و حسا ی و بزنید ضربه پشتیبانگیر ی رو ها از پشتیبانگیر بزنید.ضربه  Cloud Samsungدر داده

ی ویژگی  هید.تغییر کنند می کنترل را آنها که را تنظیماتی و کنید فعال را پیشرفته ها د

س و  ب را دستگاه یک سپ کنیدانتخا

ی ویژگی  خودرونمایشگر ها

ی اشتراک  • ت سریع: گذار ی اشتراک تنظیما هید. تغییر را سریع گذار ی د ت برا ی اشتراک به بیشتر اطالعا کنید .مراجعه سریع گذار

ت، صفحه در  ی تنظیما ی ویژگی رو بزنید.ضربه پیشرفته ها

،

121

ی: کلید  • ی را ویژگی یا برنامه یک کنار ی راه برا ی کلید از استفاده با انداز ب کنار ی کنید. انتخا ت برا ی کلید تنظیم به بیشتر اطالعا مراجعه کنار
کنید .

ی پیام و تماس  • ی در نوشتار ها ی از دیگر: دستگاه ها ی در خود دستگاه پیامرسانی و تماس ویژگی ها ی دستگاه ب به که دیگر حسا
Samsung  کنید.استفاده شدهاند وارد خود

ی  3 هید می که را موارد ی و بزنید عالمت کنید بازیابی خوا بزنید.ضربه بازیابی رو

ت، صفحه در  1 ی تنظیما ها رو ب ی و حسا بزنید.ضربه پشتیبانگیر

هاگزینه 



است.شده قفل صفحه یا اصلی صفحه در خالی ناحیه 

کنندهضبط 

هنده ارائه به بسته است ممکن ها ویژگی از برخی  ت د نباشند.دسترس در مدل یا خدما

ی را دستگاه  : • ش نمایش صفحه کنید، می نگاه آن به وقتی که کنید تنظیم طور بماند.خامو

122

ی تا کنید تنظیم را دستگاه  : • ی گزینه پانل در را اید گرفته تماس آنها با که افراد ی اشتراک ها هد نمایش گذار امکان شما به تا د
ی اشتراک  هد.را محتوا مستقیم گذار بد

س تصویر  : • ی ویدیو یک طول در که کنید تنظیم را زمینه پ هده قابل مقابل طرف برا باشدمشا

ت تنظیما

ت و کنید فعال را حرکت ویژگی  ی را تنظیما کنید.پیکربند

ت  • ت: و حرکا ت و کنید فعال را حرکت ویژگی حرکا ی را تنظیما بهشود رجوع کنید. پیکربند

ت  • ی را دست یک عملکرد حالت دست: یک حال کنیدفعال خود راحتی برا

زدن.زنگ 

ت  ت و حرکا ی حرکا ت برا بیشتر.اطالعا

Messenger: Dual •  ب دو از و کنید نصب را دوم برنامه ی جداگانه حسا ی کنید. استفاده رسان پیام برنامه همان برا برا
ت  کنید .مراجعه  Messenger Dualبه بیشتر اطالعا

دستیک با دستگاه از استفاده 

Launcher: Game •  ی النچر ی کنید. فعال را باز ت برا کنیدمراجعه  Launcher Gameبه بیشتر اطالعا
ت اطالعا

ی کلید دادن فشار با تا کنید تنظیم را دستگاه  : • ی پیام کنار کندارسال کمکی ها

Routines: Bixby •  ی را هایی روال ی برا دستگاه این کنید. اضافه کنید، می استفاده مکرر طور به که تنظیماتی خودکارساز
ی موقعیت به توجه با همچنین  ی روال شما مکرر ها ی ها ی کند. می پیشنهاد را مفید ت برا مراجعه  Bixbyروال به بیشتر اطالعا

کنید .

شود.بیدار تا کند روشن را صفحه دارید، برمی را آن وقتی تا کنید تنظیم را دستگاه  : •

ی  • ی زدن ضربه بار دو با تا کنید تنظیم را دستگاه سریع: ضربه دو صفحه کردن روشن برا که حالی در صفحه از نقطه هر رو
ش صفحه  کند.روشن را صفحه است، خامو

ی  • ش برا ی زدن ضربه بار دو با تا کنید تنظیم را دستگاه بزنید: ضربه دوبار صفحه کردن خامو ش را نمایش صفحه یک رو کندخامو

ت  : • س تنظیما ی عک هیدتغییر را نمایش صفحه و صفحه ها د

بار.چندین 

ت  هاژست و حرکا

ت، صفحه در  ی تنظیما ی ویژگی رو ت  پیشرفته ها ت و حرکا بزنید.ضربه حرکا



ویژگی از برخی  •نباشد. دسترس در است ممکن  Messenger Dualویژگی برنامه، به بسته  •
ی  ی است ممکن برنامه ها باشد.محدود دوم برنامه برا

دومبرنامه 

ت در تا کنید تنظیم را دستگاه  : • ی تماس دریافت صور ی پیام یا پاسخ بی ها هد.هشدار شما به تلفن، برداشتن هنگام جدید ها د

ی تا کنید تنظیم را دستگاه  : • ها ت از استفاده با را خاصی صدا ت یا حرکا ی دست کف با کشیدن تند  •کند. صدا بی اشارا برا

س: گرفتن  س نمایش صفحه از خود انگشت کشیدن هنگام تا کنید تنظیم را دستگاه عک بگیرد.عک

Messenger Dual  ب دو از و کنید نصب را دوم برنامه ی جداگانه حسا کنید.استفاده رسان پیام برنامه همان برا

هد نصب دوم برنامه  شود.می داده نمایش با دوم برنامه نماد شد. خوا

ت تنظیما

ی  2 ی دوم، برنامه نصب برا بزنید.ضربه برنامه یک کلید رو

ش  ی ایجاد باعث است ممکن دستگاه به ضربه یا حد از بیش لرز ی ناخواسته ورود ها برخی برا ها از استفاده با ویژگی حسگر
شود.
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ی برنامه  هر شده پشتیبانی ها شوند.می ظا

هد حذف نیز دوم برنامه کنید، نصب حذف را اول برنامه اگر  شد.خوا

ی در را شده گرفته تصاویر توانید می نمایش. صفحه سراسر در راست یا چپ سمت به دست  هده گالر هنگام کنید. مشا
ت اسکرین گرفتن امکان ها ویژگی و ها برنامه برخی از استفاده  ندارد.وجود شا

ی دستگاه یا باشد روشن نمایش صفحه اگر  نکند.کار ویژگی این است ممکن نگیرد، قرار صافی سطح رو

ت تمام  هد حذف دوم برنامه به مربوط اطالعا شد.خوا

ت، صفحه در  1 ی تنظیما ی ویژگی رو بزنید.ضربه   Messenger Dualپیشرفته ها

ت، صفحه در  1 ی تنظیما ی ویژگی رو بزنید.ضربه   Messenger Dualپیشرفته ها

ی  2 ی برنامه کلید رو هید می که ا ی و بزنید ضربه کنید نصب حذف خوا بزنید.ضربه  Uninstallرو

دومبرنامه نصب حذف 



والدینکنترل و دیجیتال سالمت 

ی از مراقبت  دستگاهو باتر

ی یک دستگاه از مراقبت ویژگی  ی، وضعیت از کلی نما هد. می ارائه شما سیستم امنیت و حافظه حافظه، باتر د
کنید.بهینه خودکار بهطور را دستگاه خود انگشت ضربه یک با میتوانید همچنین 

هید می آنچه بر تمرکز  ت در را آنها از استفاده اجازه که هایی برنامه از توانید می خوا کنید.استفاده اید داده فوکوس حال

ی بهینه ویژگی  ت طریق از را دستگاه عملکرد سریع ساز بخشد.می بهبود زیر اقداما
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هده را خود دستگاه از استفاده تاریخچه  ی هایی ویژگی از و کنید مشا ی برا همچنین کنید. استفاده خود زندگی در دستگاه تداخل از جلوگیر
ی میتوانید  ها ی را والدین کنترل کنید.مدیریت را آنها دیجیتالی استفاده و کنید تنظیم فرزندانتان برا

ی اسکن  • ی برنامه برا ب ها بدافزار.و خرا

ت، صفحه در  ی تنظیما ی و دیجیتال سالمت رو ها بزنید.ضربه والدین کنترل

ب  آشفتگیاز شما خوا

ی مصرف مدیریت  • ی.غیرعاد باتر

کنید.استفاده آن از توانید نمی شما و شود می غیرفعال برنامه محدودیت، 

ت تنظیما

ی برنامه بستن  • س در اجرا حال در ها زمینه.پ

هدافی نمایش: صفحه زمان  • ی را ا کنید.تعیین روز در خود دستگاه از استفاده میزان برا

ت  • ب: زمان حال ت خوا ب از قبل حال ب از قبل را چشم فشار تا کنید فعال را خوا هش خوا هید کا ی آن از و د کنیدجلوگیر

ی کنترل  • کنید.مدیریت را فرزندانتان دیجیتالی استفاده والدین: ها

ت، صفحه در  ی تنظیما ی رو ی بهینه  دستگاه از مراقبت و باتر بزنید.ضربه اکنون ساز

ت  • ت فوکوس: حال ی خود دستگاه پرتی حواس از تا کنید فعال را فوکوس حال بمانیدو کنید جلوگیر

ی  • ها ی روزانه استفاده زمان برنامه: تایمر یوقتی کنید. محدود تایمر یک تنظیم با را برنامه هر برا رسید

معرفی

ی بهینه  شمادستگاه ساز



ی بهینه ویژگی از استفاده با  خودکارساز

ت، صفحه در  ی تنظیما ی رو بزنید.ضربه حافظه  دستگاه از مراقبت و باتر

ت، صفحه در  ی تنظیما ی رو ی  دستگاه از مراقبت و باتر بزنید.ضربه باتر

ی محدودیت  • س در استفاده ها ی مصرف زمینه: پ ی را باتر ب که هایی برنامه برا کنید.محدود کنید نمی استفاده اغل

ت، صفحه در  ی تنظیما ی رو ی ذخیره  دستگاه از مراقبت و باتر ی بزنید. ضربه ساز ها حذف برا هایی نصب حذف یا فایل استفاده دیگر که برنامه

ب را دسته یک نمیکنید،  س کنید. انتخا ی سپ ب یا دارید نگه و بزنید ضربه مورد یک رو ی و کنید انتخا بزنید.ضربه  Uninstallیا  Deleteرو

ی بهینه  اتوماسیون  ی و روزانه خودکار ساز هید می اگر شود. فعال تا بزنید ضربه سوئیچ رو ی بهینه انجام زمان خوا ی کنید، تنظیم را خودکار ساز رو
Time  بزنید.ضربه

ت  • ی: در جویی صرفه حال ت انرژ ی مصرف در جویی صرفه حال ی مصرف زمان تا کنید فعال را انرژ یابد.افزایش باتر

ت  • ی تنظیما ت بیشتر: باتر ی پیشرفته تنظیما ی را باتر کنید.پیکربند

ت تنظیما

ی برنامه و عامل سیستم زیرا ظرفیت،  کنند.می اشغال را حافظه از بخشی فرض پیش ها

ی  ی توقف با خود دستگاه سرعت افزایش برا ها اجرا سزمینه، در برنامه ها پ ها لیست از را برنامه ی و بزنید عالمت برنامه کردن پاک رو
بزنید.ضربه اکنون 

ت از که هایی برنامه برخی از است ممکن  • ی در جویی صرفه حال نکنید.دریافت اعالن کنند می استفاده انرژ
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استشده مشخص مقدار از کمتر داخلی حافظه موجود واقعی ظرفیت  •

ی را دستگاه میتوانید  ی نمیشود، استفاده شما دستگاه از وقتی که کنید تنظیم طور هد. انجام را خودکار بهینهساز ی د بزنیدضربه  رو

ت به بسته است ممکن باقیمانده استفاده زمان بیرون  ت عملکرد شرایط و دستگاه تنظیما باشد.متفاو

ت بخش در را داخلی حافظه موجود ظرفیت توانید می  • ب در خود دستگاه مشخصا هده سامسونگ سایت و کنید.مشا

ی شارژ از قبل باقیمانده زمان مانده، باقی استفاده زمان  • هدمی نشان را باتر د

کنید.بررسی را موجود و شده استفاده حافظه وضعیت 

ی  ی مانده باقی زمان و باتر ی کنید. بررسی را دستگاه از استفاده برا هایی برا ی سطح با دستگاه ی کردن فعال با پایین، باتر ها صرفهجویی ویژگی
ی، مصرف در  ی مصرف در انرژ کنید.صرفهجویی باتر

کند.تغییر دستگاه رسانی روز به با است ممکن موجود ظرفیت 

ی باتر

یذخیره  ساز

حافظه



دستگاهاز حفاظت 

العادهفوق داده در جویی صرفه 

ی را شما دستگاه ویژگی این کنید. بررسی را دستگاه امنیتی وضعیت  کند.می اسکن بدافزار برا

ت، صفحه در  ی تنظیما ی رو س و بزنید ضربه العاده فوق داده در جویی صرفه  دستگاه از مراقبت و باتر ی سپ تا بزنید ضربه سوئیچ رو
شود.فعال 

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه  Appsرو

ی برنامه  ت و کنید مدیریت را دستگاه ها هید. تغییر را آنها تنظیما ت میتوانید د ها استفاده اطالعا هده را برنامه مشا
ت کنید،  ها مجوز یا اعالن تنظیما هید، تغییر را آن ی یا د ها ی غیر برنامه کنید.غیرفعال یا حذف را ضرور

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه عمومی مدیریت رو

ی با  ی استفاده از جلوگیر ها سزمینه برنامه هش و کنترل را خود همراه تلفن داده مصرف همراه، تلفن داده اتصال از پ هید. کا د
ی ویژگی از میتوانید همچنین  ها فشردهساز ی داده ی برا ی فشردهساز ها ها تصاویر، مانند اینترنتی داده ت و ویدیو ب صفحا از که و
کنید.استفاده هستند دسترسی قابل همراه تلفن شبکه طریق 

ی زبان  : • ب را دستگاه ها ی کنید. انتخا ت برا ی زبان افزودن به بیشتر اطالعا کنیدمراجعه دستگاه ها

ت تنظیما

ت  کنید.بازنشانی را دستگاه یا کنید سفارشی را خود دستگاه سیستم تنظیما

TalkBack  ها، مانند میشود.فعال غیره و سرعت زبان

ت از برخی  • ب صفحا ت در است ممکن محتوا یا و هنده ارائه به بسته ویژگی، این شدن فعال صور ت د یا خدما
نباشند.دسترس در همراه، تلفن شبکه شرایط 
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هنده ارائه به بسته است ممکن ویژگی این  • ت د نباشد.موجود مدل یا خدما

ت اطالعا

ت، صفحه در  ی تنظیما ی رو بزنید.ضربه تلفن اسکن  دستگاه از محافظت  دستگاه از مراقبت و باتر

ت گفتار: به متن خروجی  • ی را تنظیما ی ویژگی برا درکه گفتار به متن تبدیل ها

عمومیمدیریت 

هابرنامه 



ی زمان: و تاریخ  • ت به دستگاه، توسط زمان نمایش نحوه کنترل برا هیدتغییر را آنها و کرده پیدا دسترسی تنظیما د

ت بازنشانی:  • ی داده بازنشانی یا کنید بازنشانی را خود دستگاه تنظیما هید.انجام را کارخانه ها د

س  : • ی را خودکار تکمیل سروی ب استفاده برا کنید.انتخا

ی صفحه فرض: پیش و کلید صفحه فهرست  • ی را کلید ب فرض پیش طور به استفاده برا هیدتغییر را کلید صفحه و کنید انتخا د

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

ت  : • هید.تغییر را خارجی ترک پد یا ماوس یک تنظیما د

ت  • ت سامسونگ: کلید صفحه تنظیما هید.تغییر را سامسونگ کلید صفحه تنظیما د

ت  • ی: سفارشی خدما ت تا کنید تنظیم ساز هتان از استفاده نحوه و شما عالیق اساس بر شده شخصی خدما شود.دریافت دستگا

ت فیزیکی: کلید صفحه  • هید.تغییر را خارجی کلید صفحه یک تنظیما د

ی زبان افزودن  دستگاهها

ی اگر  شود.می مجدد تنظیم تاریخ و زمان بماند، خالی کامال باتر

ت  ی فعلی، زبان تنظیما بزنید.ضربه  current Keepرو

ت. تنظیما

ت تنظیما

ی  3 ی فرض، پیش زبان عنوان به انتخابی زبان تنظیم برا ی بزنید. ضربه فرض پیش عنوان به تنظیم رو داشتننگه برا
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ی را هایی زبان توانید می  کنید.اضافه خود دستگاه در استفاده برا

ی  ی فهرست از پیشفرض زبان تغییر برا ها ب را خود نظر مورد زبان خود، زبان ی و کرده انتخا ی اگر بزنید. ضربه  Applyرو برنامها
ی پشتیبانیشده زبان از نمیکند، پشتیبانی پیشفرض زبان از  میشود.استفاده لیست در بعد

تاریخو 

ب زبان  ی زبان لیست به شده انتخا هید، تغییر را فرض پیش زبان اگر شود. می اضافه شما ها ب زبان د ی به شده انتخا باال
شود.می اضافه لیست 

ی  هده برا ی کرد، اضافه توان می که هایی زبان همه مشا بزنید.ضربه ها زبان همه  رو

ت، صفحه در  1 ی تنظیما بزنید.ضربه زبان افزودن  زبان  عمومی مدیریت رو

ی را زبانی  2 ب افزودن برا کنید.انتخا



افزارنرم رسانی روز به 

دسترسی

ت  • ت پیشرفته: تنظیما ی را تنظیما ی ویژگی و مستقیم دسترسی برا ی اعالن ها کنید.پیکربند

ت  : • ی شده نصب دسترسی خدما هده را دستگاه رو کنید.مشا

ها که زمانی تا کنید تنظیم را دستگاه  : • iWFi-طریق از خودکار دانلود کند، دانلود خودکار بهطور را بهروزرسانی

ها نصب: و دانلود  • ت به را بهروزرسانی کنید.نصب و بررسی دستی صور

ت: و تعامل  • ت مهار بخشدبهبود را کاربران دسترسی تا کنید سفارشی را تنظیما

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

ی  • ها ت شنوایی: بهبود ی دسترسی قابلیت تا کنید سفارشی را تنظیما ی کاربران برا یابد.بهبود شنوایی اختالل دارا

ت  : • هده را افزار نرم رسانی روز به آخرین به مربوط اطالعا کنید.مشا

ت  : • ی دسترس اطالعا هده را پذیر کنید.مشا

ی شبکه یک به  ی وا است.متصل فا

دیدهآسیب کاربران 

س طریق از را خود دستگاه افزار نرم  برنامه را افزار نرم رسانی روز به توانید می همچنین کنید. روز به  (FOTA)هوا فرا عامل سیستم سروی
ی  کنید.ریز

ی اگر  ها ی نرمافزار بهروزرسانی ی اضطرار ی و شما دستگاه امنیت برا ی برا ت جدید انواع از جلوگیر بدون شوند، منتشر امنیتی تهدیدا
میشوند.نصب خودکار بهطور شما موافقت 

ت  ی را مختلف تنظیما ی دستگاه به دسترسی بهبود برا کنید.پیکربند

ت  هش را مهار اند.داده کا

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه دسترسی قابلیت رو
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ت تنظیما

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه نرمافزار بهروزرسانی رو

ی ویژگی سایر  شدهتوصیه ها

TalkBack TalkBack: •  هد. می ارائه صوتی بازخورد که کنید فعال را ی د هده برا ت مشا هنما اطالعا این از استفاده نحوه و را
ی ویژگی،  ت رو ش  تنظیما هنما و آموز بزنید.ضربه را

ی  • ها ت دید: بهبود ی دسترسی تا کنید سفارشی را تنظیما بخشدبهبود را بصر

ی شده توصیه  • ی ویژگی شما: برا ببینیدو کنید بررسی کنید می استفاده حاضر حال در که را دسترسی ها



ت  ی رسانی روز به اطالعا امنیتیها

ی  ی خود، دستگاه نام تغییر برا بزنید.ضربه  Editرو

ب  کند.می پشتیبانی را ها زبان از برخی فقط سایت و

ی رسانی روز به  ی امنیتی ها ت از محافظت و شما دستگاه امنیت تقویت برا ی است. شده ارائه شما شخصی اطالعا برا
ی  ها کنید.مراجعه  security.samsungmobile.comبه خود، مدل امنیتی بهروزرسانی

ت  بازمنبع مجوز و اطالعا

ت به  باشید.داشته دسترسی خود دستگاه اطالعا
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ت تنظیما

سریال.شماره و مک آدرس 

ت، صفحه در  ی تنظیما بزنید.ضربه تلفن درباره رو

تلفندرباره 

ت  : • هده را ایمنی مانند دستگاه به مربوط حقوقی اطالعا کنیدمشا

ت  : • ت، سیم وضعیت مانند دستگاه مختلف اطالعا هده را  iWFi-کار کنیدمشا

ت  • ت افزار: نرم اطالعا هده را آن عامل سیستم نسخه و عامل سیستم نسخه مانند دستگاه، افزار نرم اطالعا کنید.مشا

ی وضعیت  : • ت و باتر هده را دستگاه اطالعا کنید.مشا



یابیعیب 

شودنمی روشن شما دستگاه 

می شما از کنید، می استفاده دستگاه از که حالی در یا کنید می روشن را خود دستگاه که هنگامی 
هد  ی از یکی خوا ها کنید:وارد را زیر کد

ی پیام شما دستگاه  ی ها س یا شبکه خطا هدمی نمایش را سروی د

ی  Members Samsungاز میتوانید همچنین  کنید.استفاده شوید، مواجه آن با خود دستگاه از استفاده هنگام است ممکن که مشکالتی حل برا

ی وقتی  ی دستگاه، کردن روشن از قبل شود. نمی روشن شما دستگاه شد، خالی کامال باتر کنید.شارژ کامالً را باتر

ی  دستگاهبرا
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ت مرکز با تماس از قبل  ی حل راه لطفاً سامسونگ، خدما ی است ممکن شرایط برخی کنید. امتحان را زیر ها صدق شما دستگاه برا
نکند.

هنده ارائه توسط شده ارائه  PUKباید شما بار. چندین  ت د کنید.وارد را خود خدما

ت سیم  ت  USIMیا کار ی کار ت برا هنده ارائه با بیشتر، اطالعا ت د بگیرید.تماس خود خدما

ضمیمه

هید. دست از را دریافت است ممکن هستید، ضعیف دریافت یا ضعیف سیگنال با مناطقی در وقتی  • ی منطقه به بد و بروید دیگر
ی پیام جابجایی، حین در کنید. امتحان دوباره  هر مکرر طور به است ممکن خطا ها شوند.ظا

ی رمز باید است، فعال دستگاه قفل ویژگی وقتی عبور: رمز  • کنیدوارد اید کرده تعیین که را عبور

ی دستگاه از استفاده هنگام پین:  • ت سیم همراه به شده ارائه پین باید است، فعال پین به نیاز که زمانی یا بار اولین برا  USIMیا کار
ت  ی از استفاده با کنید. وارد را کار ت سیم قفل منو کنید.غیرفعال را ویژگی این توانید می کار

PIN2: •  ی به که هنگامی باشده ارائه  2پین باید دارید، دسترسی  PIN2به نیاز منو

PUK: •  ت سیم ت  USIMیا کار شماپین اشتباه کردن وارد دلیل به معموالً است، شده مسدود شما کار

ی کنید. پیدا دسترسی ها گزینه از برخی به توانید نمی اشتراک بدون  • ت برا هنده ارائه با بیشتر، اطالعا ت د بگیرید.تماس خود خدما



ی یک با یا زند می یخ شما دستگاه  شودمی مواجه مهلک خطا

شوندنمی وصل ها تماس 

ی به لمسی نمایش صفحه  هدمی پاسخ نامناسب یا کند د

ی  ی راه اجبار مجددانداز

ی راه  دستگاهمجدد انداز

دستگاهکردن ریست 

•

•

ب شرایط در است ممکن لمسی نمایش صفحه  • ب معرض در یا مرطو نکند.کار آ

•

ی را تماس محدودیت که شوید مطمئن  • اید.نکرده تنظیم گیرید می که تلفنی شماره برا

ی راه مجدداً را خود دستگاه  • ی نرم موقت اشکال گونه هر تا کنید انداز شود.پاک افزار

اید.داشته دسترسی مناسب همراه تلفن شبکه به که شوید مطمئن  •

ی را تماس محدودیت که شوید مطمئن  • ی تلفن شماره برا اید.نکرده تنظیم ورود

است.شده روز به نسخه آخرین به شما دستگاه افزار نرم که شوید مطمئن  •

س هنگام اگر میپوشید، دستکش اگر  به انگشتانتان نوک یا تیز اشیاء با اگر یا نیست، تمیز دستهایتان لمسی صفحه لم
نکند.کار لمسی صفحه است ممکن بزنید، ضربه صفحه 

هد، نمی پاسخ و است ثابت شما دستگاه اگر  ی کلید د هش کلید و کنار ی همزمان طور به را صدا کا هید فشار ثانیه  7از بیش برا و د
ی راه دوباره تا دارید نگه  شود.انداز
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ی جانبی لوازم یا صفحه محافظ اگر  نکند.کار درستی به لمسی صفحه است ممکن کنید، وصل لمسی صفحه به را اختیار

ی حل راه  ت مرکز با نشد، حل همچنان مشکل اگر کنید. امتحان را زیر ها بگیرید.تماس سامسونگ خدما

ش را دستگاه یا ببندید را ها برنامه باشد الزم است ممکن کرد، هنگ یا زد یخ شما دستگاه اگر  کنید.روشن دوباره و کنید خامو

ت مرکز به است، دیده آسیب یا خراشیده لمسی صفحه اگر  کنید.مراجعه سامسونگ خدما

ضمیمه

ی اگر  ها ش ی بازنشانی نکرد، حل را شما مشکل باال رو ها هید.انجام را کارخانه داده د

ت برنامه  ی و کنید اجرا را تنظیما ی داده بازنشانی  بازنشانی  عمومی مدیریت رو بزنیدضربه  کارخانه ها
ی داده بازنشانی انجام از قبل همه. حذف  بازنشانی  ی داده تمام از که باشید داشته یاد به کارخانه، ها در شده ذخیره مهم ها
کنید.تهیه پشتیبان نسخه یک دستگاه 



ی قسمت به یا کنید تنظیم ولوم کلید دادن فشار با را صدا  بروید.دیگر

ی یا دستگاه که هنگامی  ی معرض در را باتر هید،می قرار گرم بسیار یا سرد بسیار دما د

کنید.نمی مسدود را دستگاه داخلی آنتن که شوید مطمئن  •

ضمیمه

هش است ممکن مفید شارژ  یابد.کا

ها از وقتی  • ی یا ویژگی ها ی مصرف میکنید، استفاده  GPSمانند خاصی برنامه مییابد.افزایش باتر

هید. دست از را دریافت است ممکن هستید، ضعیف دریافت یا ضعیف سیگنال با مناطقی در وقتی  • به است ممکن بد
ت دلیل  هنده ارائه پایه ایستگاه به مربوط مشکال ت، د ت خدما باشید.داشته اتصال مشکال

هان نزدیک میکروفون که شوید مطمئن  • باشد.شما د

پوشانید.نمی را داخلی میکروفون که شوید مطمئن  •

است.شده وصل درستی به که شوید مطمئن کنید، می استفاده هدفون از اگر 

ی منطقه به  کنید.امتحان دوباره و بروید دیگر

ی  اینترنتیا ها باز

ت حرکت، حین در دستگاه از استفاده هنگام  • ت دلیل به است ممکن سیم بی شبکه خدما هنده ارائه شبکه مشکال ت د خدما
شود.غیرفعال 

است.شده وصل درستی به شارژر که شوید مطمئن  •

ی  • شود.می کمتر مفید شارژ زمان گذشت با و است مصرفی باتر
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ت مرکز به  • ی و کنید مراجعه سامسونگ خدما کنید.تعویض را باتر

شودمی انداز طنین تماس حین در صدا 

ی  ی شود نمی شارژ درستی به باتر ی (برا ها سامسونگ)تایید مورد شارژر

بشنوندتماس یک در را شما صحبت توانند نمی دیگران 

استضعیف صدا کیفیت یا شود می قطع اغلب اینترنت یا همراه تلفن شبکه یک 

ی  ی که زمانی از سریعتر باتر ی بار اولین برا شودمی خالی شود می خریدار

•



ضمیمه

ی و کافی حافظه باید شما دستگاه  ی کافی باتر ی هنگام اگر باشد. داشته دوربین برنامه با کار برا ی دوربین راهانداز ها کردید، دریافت خطا پیام
کنید:امتحان را زیر موارد 

ی اگر  ها ی یا میکنید دریافت خطا پیام ها ی فایل ها کردن باز هنگام چندرسانها هتان در آن کنید:امتحان را زیر موارد نمیشوند، پخش دستگا

ی دستگاه توسط شده گرفته  نکند.کار درستی به است ممکن دیگر ها

هنده ارائه  هندگان ارائه یا د ت د ی از برخی اضافی. خدما ت، در شده پخش محتوا هنگ مانند اینترن ی آ ها زنگ، ها تصاویر یا ویدیو
س  نکنند.کار درستی به است ممکن زمینه پ

س خانه داخل یا شب در تاریک، مناطق در اگر  از خارج است ممکن تصاویر یا شود ایجاد تصویر نویز است ممکن گیرید، می عک
باشند.فوکوس 
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ی راه هنگام  ی پیام دوربین، انداز هر خطا ها شودمی ظا

استنمایش پیش از تر ضعیف تصویر کیفیت 

ی فایل کردن باز هنگام  ی چندرسانه ها ی پیام ا هر خطا ها شودمی ظا

ت است ممکن شما تصاویر کیفیت  • ی تکنیک و اطراف محیط به بسته باشد، متفاو کنید.می استفاده که عکاسی ها

ی  • کنید.شارژ را باتر

ی دستگاه، از ها فایل حذف یا رایانه به ها فایل انتقال با  • کنید.آزاد حافظه مقدار

ی فایل از شما دستگاه  • ی چندرسانه ها س توسط که ا کندمی پشتیبانی هستند مجاز شما شبکه سروی

ی دستگاه، از ها فایل حذف یا رایانه به ها فایل انتقال با  • کنید.آزاد حافظه مقدار

ی فایل اگر باشد. نشده محافظت  (DRM)دیجیتال حقوق مدیریت از موسیقی فایل که شوید مطمئن  • است،  DRMمحافظت دارا
ی مناسب کلید یا مجوز که شوید مطمئن  دارید.را فایل پخش برا

•

ی راه را دستگاه  • س اگر کنید. مجدد انداز ت این امتحان از پ ت مرکز با دارید، مشکل دوربین برنامه با همچنان نکا سامسونگ خدما
بگیرید.تماس 

ب که شوید مطمئن  • ی قال برنامه شود، نمی پشتیبانی  AC3یا  DivXمانند فایلی فرمت اگر شوند. می پشتیبانی دستگاه توسط فایل ها
ی  ی کند. می پشتیبانی آن از که کنید نصب را ا ی فرمت تأیید برا ب از کند، می پشتیبانی شما دستگاه که فایلی ها سامسونگ سایت و

کنید.دیدن 

ی فیلم و تصاویر از شما دستگاه  • س کند. می پشتیبانی دستگاه با شده گرفته ها فیلمو عک



ی  کنید.سوئیچ آن مجدد کردن فعال برا

ث دستگاه اگر  ی بلوتو ت یا ندارد قرار دیگر کنید:امتحان را زیر موارد دارد، وجود نادرست عملکرد یا اتصال مشکال

هی که شوید مطمئن  • هید می که دستگا است.آن به اتصال یا اسکن آماده شوید متصل آن به خوا

ی  ها ها، برخی در است ممکن  GPSسیگنال ی را دستگاه شوند. مسدود خانه، داخل مانند مکان کنیدتنظیم  iWFi-از استفاده برا

ت اگر  ت مرکز با نکرد، حل را مشکل باال نکا بگیرید.تماس سامسونگ خدما

است.سازگار شما دستگاه با شما استفاده مورد  USBکابل که شوید مطمئن  •

ث دستگاه و شما دستگاه که شوید مطمئن  • ث برد حداکثر در دیگر بلوتو دارند.قرار متر)  10)بلوتو

ی را مناسب درایور که شوید مطمئن  • اید.کرده روز به و نصب خود رایانه رو

ی همراه تلفن شبکه یک یا  شرایط.این در شما فعلی مکان کردن پیدا برا

ضمیمه
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س و کنید باز پایین به وضعیت نوار کشیدن با را اعالن پانل  ی بکشید. پایین سمت به را اعالن پانل سپ طرح  رو
ی  ی و بزنید ضربه سریع پانل بند ی روشنایی کنترل نمایش کلید رو شود.فعال تا بزنید ضربه ها اعالن باال

شودنمی برقرار اتصال کنید، می وصل رایانه به را دستگاه که هنگامی 

هر اعالن پانل در نمایش صفحه روشنایی تنظیم نوار  شودنمی ظا

کندپیدا را شما فعلی مکان تواند نمی شما دستگاه 

ث  کندنمی کار خوبی به بلوتو

ت برنامه خود، دستگاه در  • ی کنید، اجرا را تنظیما س و بزنید ضربه  Connectionsرو ی سپ ث رو بزنیدضربه بلوتو

ت برنامه خود، دستگاه در  • ی کنید، اجرا را تنظیما ت بازنشانی  بازنشانی  عمومی مدیریت رو بازنشانی  شبکه تنظیما
ت  ی بازنشانی  تنظیما ت بازنشانی برا ت است ممکن بازنشانی انجام هنگام بزنید. ضربه شبکه تنظیما از را شده ثبت اطالعا

هید.دست  بد



هر  Homeدکمه  شودنمی ظا

ی داده  استرفته بین از دستگاه در شده ذخیره ها

ی  نداردوجود دستگاه حافظه در کافی فضا

ب بیرون اطراف در کوچک شکاف یک  هر دستگاه قا شودمی ظا

یکردن خارج  باتر

ی) سهل جمله از  ها این دقیق رعایت عدم از ناشی است ممکن که انگار مرگ از غیر به باشد، ها دستورالعمل و هشدار
ت یا  ی سهل از ناشی شخصی صدما سامسونگ.انگار

ی داده تمام از همیشه  ت، این غیر در کنید. تهیه پشتیبان نسخه یک دستگاه در شده ذخیره مهم ها ت در صور ب صور رفتن دست از یا شدن خرا
ت رفتن دست از قبال در مسئولیتی سامسونگ کنید. بازیابی را ها آن توانید نمی ها، داده  ندارد.دستگاه در شده ذخیره اطالعا
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کنید.دیدن /ecodesign_energy global/www.samsung.comاز لطفاً حذف، دستورالعمل 
ی  • ی، کردن خارج برا ت مرکز یک با باتر ی بگیرید. تماس مجاز خدما یآوردن بدست برا باتر

ی  ها ی داده ت به یا کنید حذف دستگاه از مراقبت ویژگی از استفاده با را پنهان حافظه مانند غیرضرور ها دستی صور ی یا برنامه ها را نشده استفاده فایل

ی تا کنید حذف  ی فضا شود.آزاد ذخیرهساز

ت  هد.رخ است ممکن قطعا د

ی  • ی کنید سعی نباید خود، ایمنی برا ی اگر کنید. خارج را باتر ی به است ممکن نشود، خارج درستی به باتر و باتر
شود.دستگاه شدن ناامن به منجر یا و/شود شخصی آسیب باعث برساند، آسیب دستگاه 

ضمیمه

ت گونه هر قبال در مسئولیتی سامسونگ  • تخلف،یا قرارداد در (چه ضرر یا خسار

ی پیمایش نوار  ها از استفاده هنگام است ممکن اصلی صفحه دکمه حاو ی یا برنامه ها ی شود. ناپدید خاص ویژگی برا
هده  بکشید.باال سمت به صفحه پایین از پیمایش، نوار مشا

ت بین اصطکاک زمان، گذشت با  • شود.بزرگ کمی شکاف این شود باعث است ممکن قطعا

ی ویژگی یک شکاف این  • ش یا خوردن تکان برخی و ساخت ضرور استجزئی لرز

http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
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