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انگیزهیجان هایقابلیت

هدایت سکوی با جا هر از دستگاه عملکردهای به دسترسی
سکوی قابلیت کردن فعال با. کنید استفاده خود دستگاه پایین پیمایش نوار از باید اصلی، صفحه به بازگشت یا هابرنامه بستن برای

با دست یک از استفاده با راحتیبه توانیدمی همچنین،. کنید استفاده پیمایش هایدکمه از نیست لازم دیگر دستگاهتان، در پیمایش
.کنید کار دستگاهتان

صفحۀ روی پیمایش سکوی. کنید فعال را هدایت داک و بروید هدایت داک>  سیستم پیمایش>  سیستم به. کنید باز را تنظیمات
:دهد انجام را زیر اعمال تواندمی پیمایش سکوی. بکشید دهیدمی ترجیح که جایی به را آن توانیدمی سپس. شد خواهد پدیدار نمایش

lلمس بار دو را آن رفتن، عقب مرحله دو برای یا کنید، لمس بار یک را پیمایش سکوی رفتن، عقب مرحله یک برای: بازگشت
.کنید

lبروید اصلی صفحۀ به تا کنید رها را آن سپس و دارید، نگه و کنید لمس را پیمایش سکوی: اصلی صفحه.

lهر تا بکشید راست یا چپ به را انگشتتان سپس و دارید نگه و کنید لمس را پیمایش سکوی: زمینهپس در فعال هایبرنامه مشاهدۀ
.کنید مشاهده را زمینهپس در فعال برنامۀ

دوربین نکات
پانوراما هایعکس گرفتن برای پانوراما حالت از استفاده
.بگیرید بسیط هاییعکس مناظر از دهدمی اجازه شما به و کندمی ارائه معمولی هایعکس از ترگسترده دیدی زاویۀ پانوراما

هم به واحد عکسی صورت به را آنها و گیردمی ما دید میدان درون اشیاء از عکس چندین دوربین پانوراما، عکس یک گرفتن برای
.دوزدمی

پس از کنید سعی و باشد داشته فاصله سوژه با مقداری که کنید پیدا باز و گسترده فضایی هستید، پانوراما گرفتن حال در وقتی
.کنید اجتناب هستند رنگتک کاملاً که هاییزمینه

.بروید پانوراما>  بیشتر>  دوربین بخش به1

.کنید لمس صفحه پایین در را  عکسبرداری، جهت پیکربندی برای2

و ایدداشته نگه ثابت را دستگاه که حالی در. کنید لمس را  عکسبرداری، شروع برای سپس و دارید، نگه ثابت را خود تلفن3
.دهید حرکت شدهمشخص جهت در آهستگی به را تلفن اید،شده مطمئن مرکزی خط با پیکان ماندن تراز از

.شود ایجاد پانوراما یک تا دوخت خواهد هم به را هاعکس خودکار طوربه دوربین. کنید لمس را  شد، تمام کارتان وقتی4
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کنید مدیریت را تلفنتان
برنامه قفل سازیفعال

کردن باز یا دستگاه مجدد اندازیراه از پس. کندمی فراهم شما برای را مهم هایبرنامه برای عبور رمز تنظیم امکان» برنامه قفل«
»برنامه قفل. «کنید وارد را خود» برنامه قفل «عبور رمز شودمی خواسته شما از هابرنامه این کردن باز هنگام نمایش، صفحه قفل

می جلوگیری شما دستگاه مهم هایبرنامه به غیرمجاز دسترسی از و دهدمی افزایش را شما خصوصی اطلاعات از محافظت میزان
.کند

قفل به بار اولین برای وقتی. بروید هابرنامه قفل>  خصوصی حریم و امنیت به. کنید باز را تنظیمات: »برنامه قفل «سازیفعال
درخواست از بعد. کنید انتخاب هابرنامه قفل تأیید عبور رمز عنوانبه را سفارشی پین یا قفل صفحۀ ورود رمز شوید،می وارد برنامه
قفل برای نظر مورد هایبرنامه به مربوط سوییچ سپس کنید، وارد را آن نیز برنامه قفل صفحه در و کنید وارد را آن عبور رمز
.کنید جاجابه را کردن

باز را» برنامه قفل «که است باری اولین و ایدکرده تنظیم دستگاه گشاییقفل برای را چهره شناسایی و انگشت اثر یک اگر
»برنامه قفل «با چهره شناسایی و خود انگشت اثر کردن مرتبط برای را صفحه روی هایدستورالعمل توانیدمی کنید،می
.شود انجام ترآسان برنامه گشاییقفل تا کنید دنبال

صفحۀ ورود رمز. کنید لمس را ورود رمز نوع سپس و کرده لمس برنامه قفل صفحه روی را : »برنامه قفل «عبور رمز تنظیم
.کنید انتخاب را سفارشی پین یا قفل

می قفل دقیقه یک مدت به دستگاه کنید، وارد اشتباه متوالی صورتبه بار پنج را عبور رمز برنامه، قفل به ورود هنگام اگر
دقیقه ۱۰ باید کنید، وارد متوالی صورتبه دیگر بار سه را اشتباه عبور رمز اگر. کنید سعی دوباره دقیقه یک از پس. ماند

.کنید باز را دستگاه قفل دوباره سپس و بمانید منتظر

اصلی صفحۀ زمینۀ تصویر تنظیم
زمینۀ تصویر عنوان به دارید دوست که را عکسی اصلی، صفحۀ کردن شخصی برای اید؟شده خسته فرضپیش زمینۀ تصاویر از

.کنید تنظیم خود اصلی صفحۀ

:دهید انجام را کارها این توانیدمی. بروید زمینه تصویر>  زمینه تصویر و اصلی صفحۀ به سپس و کنید باز را تنظیمات

دستگاه در را شدهتنظیم پیش از زمینۀ تصویر یک یا کنید لمس را گالری: اصلی صفحۀ زمینۀ تصویر عنوان به تصویر یک تنظیم
.نمایید دنبال دو هر یا اصلی صفحه ،قفل صفحه انتخاب برای را صفحه روی هایدستورالعمل و کنید انتخاب

انگیزهیجان هایقابلیت
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زمینۀ تصویر عنوان به را آن خواهیدمی که دارید ایالعادهفوق عکس: زمینه تصویر عنوان به» گالری «داخل از عکس یک تنظیم

و بروید زمینه تصویر>  عنوان به تنظیم>   به کنید، انتخاب دارید دوست که را عکسی ،گالری در کنید؟ انتخاب خود
.کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل اصلی، صفحۀ زمینۀ تصویر عنوان به عکس تنظیم برای

اصلی صفحه هایویجت مدیریت
خود اصلی صفحه به سرعتبه را تقویم یا مخاطبین ساعت، یادداشت، دفتر وهوا،آب نمایش،صفحه قفل مانند هاییویجت خواهیدمی

آنها یا کنید اضافه اصلی صفحه به را هاییویجت توانیدمی آن، از ترآسان استفاده و خود اصلی صفحه کردن مرتب برای کنید؟ اضافه
.کنید حذف یا جاجابه را

لمس را ها ویجت. شوید اصلی صفحه ویرایش حالت وارد تا کنید نزدیک هم به را خود انگشتان اصلی صفحه در: هاویجت افزودن
.کنید لمس را نظر مورد ویجت یا بکشید اصلی صفحه روی خالی قسمتی به را آن و دارید نگه و کنید لمس را ویجتی کنید،

 

ایصفحه ندارد، وجود کافی فضای اگر. باشد داشته وجود ویجت برای اصلی صفحه در کافی خالی فضاهای کنید بررسی
.کنید خالی را فعلی صفحه فضای از مقداری یا کنید اضافه اصلی صفحه به خالی

.کنید انتخاب را حذف سپس بلرزد، دستگاهتان تا دارید نگه و کنید لمس اصلی صفحه در را ویجتی: هاویجت حذف

روی اینقطه به را ویجت. بلرزد شما دستگاه کهزمانی تا دارید نگه و کنید لمس اصلی صفحه در را ویجتی: هاویجت جاییجابه
.بکشید نمایشصفحه

هابرنامه نگهداری برای هابرنامه کشوی از استفاده
کردن فعال با بدهید؟ خود اصلی صفحۀ به تریمرتب ظاهر و دارید نگه اصلی صفحۀ در جا یک در را هایتانبرنامه خواهیدمی

.کنید خالی را اصلی صفحۀ فضای و دارید نگه جا یک در را خود هایبرنامه همۀ توانیدمی اصلی، صفحۀ در هابرنامه کشوی

انگیزهیجان هایقابلیت
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به خواهیدمی اگر. کنید فعال را کشو و بروید، اصلی صفحۀ سبک>  زمینه تصویر و اصلی صفحۀ به کنید، باز را تنظیمات
.کنید انتخاب را استاندارد برگردید، استاندارد اصلی صفحۀ

صفحۀ در را  ها،برنامه کشوی کردن فعال از پس: اصلی صفحۀ به هابرنامه کشوی از برنامه یک آیکون افزودن
و کنید لمس را کنید اضافه خواهیدمی که ایبرنامه آیکون ها،برنامه لیست از. شوید هابرنامه لیست وارد تا کنید لمس اصلی
.بکشید اصلی صفحۀ در نظر مورد محل به را آن سپس و بلرزد، شما تلفن تا دارید نگه

»حافظه پاکسازی «کردن فعال
کردن آزاد برای» حافظه سازیپاک «از. شود کند دستگاهتان عملکرد است ممکن سازی،ذخیره فضای شدن کمتر با و زمان مرور به

.کنید استفاده دستگاه روان عملکرد حفظ و سیستم، عملکرد بهبود سازی،ذخیره فضای

اگر. شود پاک پنهان حافظه و پاکسازی حافظه تا کنید لمس را پاکسازی سپس و کنید باز را سازبهینه عملکرد، کردن بهینه برای
.شود آزاد بیشتری سازیذخیره فضای تا دهید انجام عمیق پاکسازی است، کم همچنان تانسازیذخیره فضای

انگیزهیجان هایقابلیت
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جدید دستگاه

جدید دستگاه پیکربندی
انگشت اثر ثبت
خود نمایش صفحۀ ورود، رمز به نیاز بدون و خود انگشت اثر از استفاده با سپس و کنید ثبت خود تلفن در انگشت اثر یک توانیدمی
.کنید پیدا دسترسی» برنامه قفل «یا» گاوصندوق «به یا کنید گشاییقفل را

lباشد شده تنظیم گذرواژه یا پین ،الگو روی شما گشاییقفل روش که است دسترس در زمانی فقط انگشت اثر با گشاییقفل.
از استفاده با را خود تلفن بود خواهید مجبور انگشت، اثر نشدن شناسایی صورت در یا دستگاه مجدد اندازیراه از پس
.کنید گشاییقفل نمایش صفحۀ گشاییقفل ورود رمز

lباشد خشک و تمیز انگشتتان کنید دقت انگشت، اثر ثبت از پیش.

.کنید باز را تنظیمات1

،رقمی ۴ پین ،الگو بروید، گشاییقفل روش تغییر>  انگشت اثر مدیریت>  انگشت اثر شناسۀ>  خصوصی حریم و امنیت به2
.کنید دنبال گشاییقفل ورود رمز تنظیم برای را صفحه روی هایدستورالعمل سپس و کنید، انتخاب را گذرواژه یا سفارشی پین

.کنید لمس را تأیید ثبت، تکمیل از پس3

Wi-Fi به اتصال
.کنید جوییصرفه همراه تلفن دادۀ مصرف در مؤثر شکلی به توانیدمی ،Wi-Fi شبکۀ به دستگاهتان کردن متصل با

ً ،)خود مالی اطلاعات و شخصی هایداده به غیرمجاز دسترسی قبیل از (امنیتی هایریسک از جلوگیری برای زمان در لطفا
.کنید احتیاط عمومی Wi-Fi شبکۀ یک به اتصال
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دسترسی برای. کنید فعال را Wi-Fi و بروید، Wi-Fi>  ها شبکه و سیم بی به کنید، باز را تنظیمات: Wi-Fi شبکۀ به اتصال
.کنید تکمیل را هویت تأیید یا وارد را شبکه ورود رمز شد، خواسته شما از که صورتی در و کنید لمس را آن ،Wi-Fi شبکۀ یک به
نقطۀ ورود رمز و نام کردن وارد با و کنید، لمس را شبکه افزودن کنید، حرکت منو پایین تا توانیدمی جایگزین، روشی عنوان به

.کنید اضافه را آن شبکه، اتصال

جدید دستگاه
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عملیات و هاحرکت

هوشمند تشخیص
اشیاء فوری تشخیص برای اسکن
با را تصویری هر. کنید کسب بیشتری اطلاعات نمایشگاه یک در دلخواه هاینقاشی و سفر یک طی در اصلی مرزنماهای درباره
.کنید کسب بیشتری اطلاعات تا کنید اسکن HiVision از استفاده

HiVision هادستورالعمل. باشید داشته بهتری تجربه تا دهدمی قرار اختیارتان در را مرتبط اطلاعات:

لمس را  و شود باز کلی جستجوی کادر تا بکشید پایین به اصلی صفحه مرکز از را انگشتتان دستگاهتان، گشاییقفل از پس1
.شود فعال HiVision تا کنید

صورتبه HiVision. دهید قرار فوکوس کادر در را هنری کارهای یاب،منظره در و کنید لمس را  ،HiVision صفحه در2
.دهدمی نمایش آنها برای را دقیق اطلاعات حاوی هایکارت و کندمی شناسایی را هنری کارهای خودکار

کالری مورد در اطلاعات کسب برای غذا اسکن
و کالری وزن، مورد در اطلاعات دریافت برای اید؟کرده فکر ماندن لاغر و سالم غذای انتخاب نحوه شروع درباره تاکنون آیا

.کنید اسکن HiVision از استفاده با موادمغذی
متصل Wi-Fi شبکه به داده، مصرف غیرضروری هایهزینه از اجتناب برای. است اینترنت به اتصال نیازمند قابلیت این
.شوید

:کنید اجرا را زیر موارد آن، کردن امتحان برای

لمس HiVision کردن باز برای را  و بکشید پایین به اصلی صفحه وسط قسمت از شد، گشاییقفل دستگاهتان که زمانی1
.کنید

و کالری وزن، مورد در اطلاعات و دارد قرار قاب مرکز در غذا که شوید مطمئن و کنید لمس را  ،HiVision صفحه در2
.شد خواهد داده نشان مغذی مواد
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اصلی صفحۀ

پیمایش نوار
پیمایش نوار چیدمان پیکربندی

آخرین یا شوید خارج هابرنامه از برگردید، قبلی صفحه به بروید، اصلی صفحۀ به راحتی به توانیدمی پیمایش، نوار از استفاده با
.ببینید را شدهاستفاده هایبرنامه

تنظیمات>  کلیدیسه پیمایش>  سیستم پیمایش>  سیستم به سپس کنید، باز را تنظیمات پیمایش، نوار چیدمان پیکربندی برای
.کنید غیرفعال یا فعال را پیمایش کلیدهای کردن پنهان تاناستفاده هایعادت اساس بر و کنید انتخاب را پیمایش کلید ترکیب و بروید،

 

lروی کلیدصفحه بستن برای. کنید لمس را کلید این برنامه، یک از خروج یا قبلی صفحه به بازگشت برای: بازگشت کلید
.کنید لمس را کلید این متن، کردن وارد هنگام صفحه

lنماد نمایش برای. کنید لمس را کلید این اصلی، صفحۀ به بازگشت برای: اصلی صفحه کلید Google Assistant کلید این
.بکشید بالا سمت به تند نماد روی از HiVoiceGoogle Assistant کردن فعال برای و دارید نگه و کنید لمس را

lحالت کردن فعال برای. کنید لمس را کلید این اند،شده استفاده اخیراً که هاییبرنامه لیست کردن باز برای: اخیر موارد کلید
.دارید نگه و کنید لمس را کلید این صفحه، تقسیم

lکنید لمس را کلید این اعلانات، پانل کردن باز برای: پایین سمتبه کشیدن با اعلان کلید.

زمینهپس هایبرنامه مدیریت برای» اخیر موارد «کلید از استفاده
موارد «کلید کمک به. کنید استفاده» اخیر موارد «کلید از توانیدمی شوید، جابجا اخیر هایبرنامه از یکی به سرعت به بخواهید اگر
و زمینهپس هایبرنامه بستن برای آن از توانیدمی همچنین. شوید جابجا شدهاستفاده اخیراً برنامه چند بین سرعت به توانیدمی ،»اخیر

.کنید استفاده خود دستگاه کارکرد سرعت افزایش

:کنید قفل یا ببندید، را آنها بروید، آنها به کنید، مشاهده را شدهاستفاده اخیراً زمینهپس هایبرنامه توانیدمی شما. کنید لمس را 

lکشیدن با توانیدمی و شوندمی ظاهر نمایش صفحۀ روی بر شده استفاده هایبرنامه آخرین: شدهاستفاده اخیراً هایبرنامه مشاهدۀ
.کنید بررسی را آنها راست، یا چپ سمت به انگشت
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lاز را خود انگشت کنید، استفاده آن از خواهیدمی که ایبرنامه یافتن برای: شدهاستفاده اخیراً هایبرنامه از یکی به شدن جابجا
.کنید لمس را برنامه زبانه سپس و بکشید راست یا چپ سمت به نمایش صفحۀ روی

lبکشید بالا به برنامه زبانه روی را خود انگشت مربوطه، برنامه بستن برای: برنامه یک بستن.

lکنید لمس را  ها،برنامه همۀ بستن برای: هابرنامه همۀ بستن.

هاحرکت از استفاده با پیمایش
.کنید پیمایش» هاحرکت «با اخیر، کارهای مشاهده یا اصلی صفحه به برگشتن قبلی، صفحه به سریع برگشتن برای

انجام را زیر کارهای توانیدمی اینجا از. کنید انتخاب را هاحرکت و بروید سیستم پیمایش>  سیستم به کنید، باز را تنظیمات
:دهید

lبکشید داخل سمت به نمایشصفحه طرف یک از را انگشتتان: قبلی صفحه به برگشتن.

lبکشید بالا سمت به نمایشصفحه پایین از را انگشتتان: اصلی صفحه به بازگشت.

lروی را انگشتتان برنامه، بستن برای. دارید نگه و بکشید بالا سمت به نمایشصفحه پایین از را انگشتتان: اخیر وظایف مشاهده

.کنید لمس را  ها،برنامه همه بستن برای یا بکشید، بالا سمت به برنامه نمایشپیش

lدستیار «کردن فعال Google« :دستیار و کنید لمس را تنظیمات Google دستیار «کردن فعال برای. کنید فعال را
Google«، بکشید بالا سمت به نمایشصفحه پایینی هایگوشه از یکی از را انگشتتان.

وضعیت نوار و اعلانات پانل
برنامه هایاعلان کردن غیرفعال
.کنید غیرفعال یا تنظیم را خاصی اعلان توانیدمی است؟ کنندهاذیت هابرنامه از فشاری هایپیام انواع دریافت

:دهید انجام را زیر کارهای توانیدمی اینجا از. کنید لمس را هااعلان و بروید و کنید، باز را تنظیمات

lکنید غیرفعال را شود داده اجازه هااعلان و انتخاب، را برنامه: برنامه یک هایاعلان کردن مسدود.

lکنید غیرفعال را موارد همه و انتخاب، را ایدسته مدیریت: هابرنامه همه هایاعلان کردن مسدود.

نمایش صفحۀ گشاییقفل و کردن قفل
خصوصی حریم حفظ برای قفل صفحۀ ورود رمز تنظیم
مثل (بانکداری هایبرنامه و مخاطبین، اطلاعات شخصی، هایعکس قبیل از حساس، اطلاعات زیادی مقدار ذخیرۀ محل شماتلفن

Alipay (الزامی ورود رمز کنید، گشاییقفل را خود تلفنخواهیدمی که بار هر تا کنید تنظیم قفل صفحۀ برای ورود رمز یک. است
اطلاعات از بتوانید آن، به غیرمجاز کاربران دسترسی یا تانتلفن شدن گم صورت در کندمی کمک شما به قفل صفحۀ ورود رمز. شود

.کنید محافظت خود خصوصی

رمز نوع و بروید، قفل صفحۀ ورود رمز>  خصوصی حریم و امنیت به کنید، باز را تنظیمات :قفل صفحۀ ورود رمز تنظیم
.کنید تنظیم قفل صفحۀ برای دهیدمی ترجیح که را ورودی

lبرای. است ایساده و سریع کار تلفن گشاییقفل برای پین کردن وارد. است شده تشکیل ارقام از ایتوالی از پین شمارۀ: پین تنظیم
بروید، قفل صفحۀ ورود رمز تنظیم به. کنید استفاده خود پین عنوان به تصادفی اعداد از طولانی توالی یک از امنیت، بهبود

پین یا رقمی ۴ پین و کنید، لمس را گشاییقفل روش تغییر که است آن دیگر راه. کنید دنبال را پین تنظیم به مربوط هایپیامواره
.کنید تنظیم را سفارشی

اصلی صفحۀ
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lالگویی از بهتر، امنیت برای. کنید گشاییقفل را خود تلفن نمایش، صفحۀ روی شدهتنظیم پیش از الگویی کردن رسم با: الگو تنظیم
بروید الگو>  گشاییقفل روش تغییر>  قفل صفحۀ ورود رمز تنظیم به. شوند رد هم روی از آن خطوط از برخی که کنید استفاده

.کند متصل هم به را نقطه 4 حداقل باید الگو. کنید رسم بار دو را یکسانی الگوی و

lبهبود برای. است الگو یا پین امنیت از بیشتر خاص هاینویسه و حروف، اعداد، از متشکل ورودی رمز امنیت: ورود رمز تنظیم
شوید مطمئن. باشد خاص هاینویسه و حروف اعداد، حاوی و باشد بیشتر یا نویسه 8 شامل که کنید استفاده ورودی رمز از امنیت،

ورود رمز تنظیم به. کنید گشاییقفل را خود تلفن توانیدنمی کنید، فراموش را آن اگر زیرا ایدسپرده خاطر به را ورود رمز که
.کنید دنبال را ورود رمز تنظیم به مربوط هایپیامواره بروید، گذرواژه>  گشاییقفل روش تغییر>  قفل صفحۀ

lوارد با کند، پشتیبانی هوشمند بندمچ با گشاییقفل قابلیت از شما دستگاه اگر: هوشمند بندمچ یک از استفاده با دستگاه گشاییقفل
روی انگشت کشیدن با. شد خواهد روشن خودکار صورت به دستگاه نمایش صفحۀ دستگاه، متریسانتی 80 شعاع به بندمچ شدن

برای را صفحه روی هایپیامواره و کنید لمس را هوشمند گشاییقفل. شودمی گشاییقفل بلافاصله دستگاه تان،تلفن نمایش صفحۀ
.کنید دنبال تنظیم روند تکمیل

lتوصیه روش کند،می پشتیبانی انگشت اثر با گشاییقفل از شما دستگاه اگر: انگشت اثر از استفاده با دستگاه گشاییقفل
تنظیم از پس. است دستگاه گشاییقفل برای سریع و امن روشی انگشت اثر از استفاده. است همین گشاییقفل برای شده
صفحه روی هایپیامواره سپس و کنید لمس شودمی باز که گفتگویی جعبۀ در را ثبت قفل، صفحۀ برای ورود رمز یک
.کنید دنبال خود انگشتان اثر ثبت برای را

lامنیتی، دلایل به ً دستگاه به غیرمجاز دسترسی از قفل صفحۀ ورود رمز :نکنید غیرفعال را قفل صفحۀ ورود رمز لطفا
صفحۀ قفل روش عنوان به را قفل صفحۀ ورود رمز سازیغیرفعال خود، دستگاه امنیت حفظ جهت. کندمی جلوگیری شما

.نکنید انتخاب نمایش

lصفحه قفل ورود رمز روز 3 اگر :نکنید فراموش را آن شودمی باعث ورود رمز مورد در مکرر هایپیامواره نمایش
.کنید وارد دستگاهتان گشاییقفل برای را آن خواهدمی شما از سیستم باشید، نکرده وارد را

دستگاه از سریع محافظت برای نمایش صفحۀ کردن قفل
توانیدمی بماند، روشن نمایش صفحۀ که زمانی تا. شودمی قفل و خاموش نمایش صفحۀ نکنید، استفاده دستگاه از معینی مدت تا اگر
از تا کنید قفل را نمایش صفحۀ کنید،نمی استفاده دستگاه از که زمانی. کنید استفاده دستگاه از نمایش صفحۀ قفل کردن باز به نیاز بدون
.نشود وارد اشتباه اطلاعات و شود محافظت تانخصوصی حریم

:کنید قفل را دستگاه توانیدمی روش دو به. کنید محافظت خود خصوصی حریم از قفل، صفحۀ ورود رمز تنظیم با

.شودمی قفل نمایش صفحۀ دهید، فشار را خاموش/روشن دکمه که زمان هر: خاموش/روشن دکمه با نمایش صفحۀ سریع کردن قفل

ویرایش صفحۀ وارد تا کنید نزدیک هم به را خود انگشت دو اصلی، صفحۀ در:لمسیتک صفحه قفل با نمایش صفحۀ کردن قفل
/روشن دکمه فرسودگی کار، این با. کنید اضافه اصلی صفحۀ به را صفحه قفل ویجت نموده لمس را صفحه قفل>  ها ویجت. شوید

قفل بلافاصله نمایش صفحۀ تا کنید لمس را صفحه قفل ویجت اصلی، صفحۀ ویرایش حالت از خروج از پس. یابدمی کاهش خاموش
.است گرفته قرار صفحه قفل ویجت که شوید اصلی صفحۀ از بخش آن وارد ابتدا روش، این به نمایش صفحۀ کردن قفل برای. شود

اصلی صفحۀ مدیریت
اصلی صفحه هایآیکون مدیریت

اصلی صفحه به خواهیدمی که را نظمی ها،پوشه در هاآن مجدد کردن مرتب یا اصلی صفحه از هابرنامه هایآیکون حذف و انتقال با
.ببخشید تان

دارید، نگه بلرزد دستگاه کهزمانی تا و کنید لمس را موردنظرتان پوشه یا برنامه آیکون اصلی، صفحه در: پوشه یا برنامه جاییجابه
.بکشید اصلی صفحه در دیگری مکان به را آن سپس

اصلی صفحۀ
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نگه بلرزد دستگاه کهزمانی تا و کنید لمس شود نصب لغو خواهیدمی که را ایبرنامه آیکون اصلی، صفحه در: برنامه آیکون حذف
.شود حذف برنامه تا کنید لمس را نصب لغو سپس دارید،

.کرد نصب لغو را سیستمی شدهنصب پیش از هایبرنامه از برخی تواننمی سیستم، عادی عملکرد از اطمینان برای

قفل و بروید اصلی صفحۀ تنظیمات>  زمینه تصویر و اصلی صفحۀ به کنید، باز را تنظیمات: اصلی صفحه بندیطرح کردن قفل
.کنید فعال را طرح کردن

برنامه آیکون روی را آن سپس دارید، نگه بلرزد دستگاه کهزمانی تا و کنید لمس را ایبرنامه آیکون اصلی، صفحه در: پوشه ایجاد
.شد خواهند داده قرار جدیدی پوشه در آیکون دو. بکشید دیگری

و شودمی حذف پوشه. کنید لمس را تأیید نهایت در و انتخاب لغو را هابرنامه همه کنید، لمس را  کنید، باز را پوشه: پوشه حذف
.شودمی منتقل اصلی صفحه به پوشه در موجود هایبرنامه همه آیکون

.کنید وارد جدیدی نام و کنید لمس را پوشه نام و باز را پوشه: پوشه نام تغییر

شوند اضافه پوشه به خواهیدمی که را هاییبرنامه. کنید لمس را  و باز را پوشه: پوشه از هابرنامه هایآیکون حذف یا افزودن
.کنید لمس را تأیید سپس کنید، انتخاب لغو شوند برداشته پوشه از خواهیدمی که را هاییآن کنید، انتخاب

دستگاه کهزمانی تا و کنید لمس را پوشه در موجود آیکون که است این پوشه از برنامه آیکون برداشتن برای دیگر روش
.بکشید اصلی صفحه در خالی فضایی به را آن سپس دارید، نگه بلرزد

اصلی صفحۀ مدیریت
میلتان مطابق را آن و بیفزایید تاناصلی صفحۀ به جدید صفحۀ یک توانیدمی است؟ زیاد خیلی تاناصلی صفحۀ روی هاآیکون تعداد آیا

.کنید سفارشی

را زیر کارهای توانیدمی. دارید نگه و کنید لمس را اصلی صفحۀ روی خالی ایناحیه اصلی، صفحۀ ویرایش حالت به ورود برای
:دهید انجام

lصفحۀ به جدید صفحۀ یک تا کنید لمس نمایش صفحۀ راست یا چپ سمت در را : نمایش صفحۀ به جدید ایصفحه افزودن
.شود افزوده نمایش

lکنید لمس را  صفحه، حذف برای: نمایش صفحۀ از خالی صفحۀ یک حذف.
.کرد حذف تواننمی را دارد قرار رویشان ویجت یا آیکون که صفحاتی

lموقعیت به را آن سپس دارید، نگه و کنید لمس را کنید منتقل خواهیدمی که ایصفحه: نمایش صفحۀ در صفحات ترتیب تغییر
.بکشید دلخواه

lبالایی قسمت در را  خود، فرضپیش اصلی صفحۀ عنوان به شدهانتخاب صفحۀ تنظیم برای: فرضپیش اصلی صفحۀ تنظیم
.کنید لمس اصلی صفحۀ

اصلی صفحۀ زمینۀ تصویر تنظیم
زمینۀ تصویر عنوان به دارید دوست که را عکسی اصلی، صفحۀ کردن شخصی برای اید؟شده خسته فرضپیش زمینۀ تصاویر از

.کنید تنظیم خود اصلی صفحۀ

:دهید انجام را کارها این توانیدمی. بروید زمینه تصویر>  زمینه تصویر و اصلی صفحۀ به سپس و کنید باز را تنظیمات

دستگاه در را شدهتنظیم پیش از زمینۀ تصویر یک یا کنید لمس را گالری: اصلی صفحۀ زمینۀ تصویر عنوان به تصویر یک تنظیم
.نمایید دنبال دو هر یا اصلی صفحه ،قفل صفحه انتخاب برای را صفحه روی هایدستورالعمل و کنید انتخاب

اصلی صفحۀ
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زمینۀ تصویر عنوان به را آن خواهیدمی که دارید ایالعادهفوق عکس: زمینه تصویر عنوان به» گالری «داخل از عکس یک تنظیم

و بروید زمینه تصویر>  عنوان به تنظیم>   به کنید، انتخاب دارید دوست که را عکسی ،گالری در کنید؟ انتخاب خود
.کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل اصلی، صفحۀ زمینۀ تصویر عنوان به عکس تنظیم برای

اصلی صفحه هایویجت مدیریت
خود اصلی صفحه به سرعتبه را تقویم یا مخاطبین ساعت، یادداشت، دفتر وهوا،آب نمایش،صفحه قفل مانند هاییویجت خواهیدمی

آنها یا کنید اضافه اصلی صفحه به را هاییویجت توانیدمی آن، از ترآسان استفاده و خود اصلی صفحه کردن مرتب برای کنید؟ اضافه
.کنید حذف یا جاجابه را

لمس را ها ویجت. شوید اصلی صفحه ویرایش حالت وارد تا کنید نزدیک هم به را خود انگشتان اصلی صفحه در: هاویجت افزودن
.کنید لمس را نظر مورد ویجت یا بکشید اصلی صفحه روی خالی قسمتی به را آن و دارید نگه و کنید لمس را ویجتی کنید،

 

ایصفحه ندارد، وجود کافی فضای اگر. باشد داشته وجود ویجت برای اصلی صفحه در کافی خالی فضاهای کنید بررسی
.کنید خالی را فعلی صفحه فضای از مقداری یا کنید اضافه اصلی صفحه به خالی

.کنید انتخاب را حذف سپس بلرزد، دستگاهتان تا دارید نگه و کنید لمس اصلی صفحه در را ویجتی: هاویجت حذف

روی اینقطه به را ویجت. بلرزد شما دستگاه کهزمانی تا دارید نگه و کنید لمس اصلی صفحه در را ویجتی: هاویجت جاییجابه
.بکشید نمایشصفحه

هابرنامه نگهداری برای هابرنامه کشوی از استفاده
کردن فعال با بدهید؟ خود اصلی صفحۀ به تریمرتب ظاهر و دارید نگه اصلی صفحۀ در جا یک در را هایتانبرنامه خواهیدمی

.کنید خالی را اصلی صفحۀ فضای و دارید نگه جا یک در را خود هایبرنامه همۀ توانیدمی اصلی، صفحۀ در هابرنامه کشوی

اصلی صفحۀ
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به خواهیدمی اگر. کنید فعال را کشو و بروید، اصلی صفحۀ سبک>  زمینه تصویر و اصلی صفحۀ به کنید، باز را تنظیمات
.کنید انتخاب را استاندارد برگردید، استاندارد اصلی صفحۀ

صفحۀ در را  ها،برنامه کشوی کردن فعال از پس: اصلی صفحۀ به هابرنامه کشوی از برنامه یک آیکون افزودن
و کنید لمس را کنید اضافه خواهیدمی که ایبرنامه آیکون ها،برنامه لیست از. شوید هابرنامه لیست وارد تا کنید لمس اصلی
.بکشید اصلی صفحۀ در نظر مورد محل به را آن سپس و بلرزد، شما تلفن تا دارید نگه

اصلی صفحۀ
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مخاطبین

الکترونیکی ویزیت هایکارت از استفاده با مخاطبین گذاریاشتراک

سایر و تلفن شماره کاری، نشانی نام، کردن وارد نمایه، تصویر تنظیم برای و کنید باز را مخاطبین: ویزیت کارت گذاریاشتراک

خواهد ایجاد را شما QR کد دارای ویزیت کارت خودکار طور به دستگاهتان کنید، لمس را  سپس. کنید لمس را خود، اطلاعات

ً را خود ویزیت کارت ،QR کد از استفاده با توانیدمی. کرد و کنید لمس را  توانیدمی همچنین،. بگذارید اشتراک به مستقیما
.کنید دنبال گذاریاشتراک برای را صفحه روی هایدستورالعمل نموده انتخاب را گذاریاشتراک روش

 

QR کد آیکون سپس و انتخاب را گذاریاشتراک برای نظر مورد مخاطب کنید، باز را مخاطبین: مخاطبین گذاریاشتراک
اشتراک توانیدمی همچنین،. شود گذاشته اشتراک به QR کد از استفاده با مخاطب تا کنید لمس را بالا راست سمت گوشۀ در موجود
دنبال گذاریاشتراک فرایند تکمیل برای را صفحه روی هایدستورالعمل و انتخاب را گذاریاشتراک روش و کنید لمس را گذاری
.کنید

بگیرد عکس مستقیم طور به مخاطبین، افزودن برای تواندمی کند، پشتیبانی QR کد تحلیل قابلیت از مقابل طرف دستگاه اگر
.کند اسکن را QR کدهای یا
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مخاطبین مدیریت
مخاطبین کردن صادر و کردن وارد
.دهید انتقال دستگاه آن به را خود فعلی مخاطبین باید کنید،می استفاده جدیدی دستگاه از که زمانی

:کنید انتخاب را زیر موارد از یکی سپس و بروید صدور/کردن وارد>  تنظیمات>   به کنید، باز را مخاطبین

lروی هایدستورالعمل و انتخاب را از کردن وارد یابلوتوث طریق از کردن وارد ،سازذخیره از کردن وارد: مخاطبین کردن وارد
.کنید دنبال را صفحه

lروی هایدستورالعمل و انتخاب را به کردن صادر یا مخاطبین گذاشتن اشتراک به ،حافظه به صدور: مخاطبین کردن صادر
سازذخیره اصلی دایرکتوری در فرضپیش طور به حافظه به صدور طریق از شده صادر. vcf هایفایل. کنید دنبال را صفحه
.کنید باز را هافایل صادرشده، هایفایل مشاهده برای. شودمی ذخیره شما دستگاه داخلی

مخاطبین مدیریت
فقط یا دستگاه در مخاطبین مشاهده با. دهدمی قرار شما اختیار در مخاطبین مدیریت برای را زیادی هایقابلیت» مخاطبین «برنامه
.کنید پیدا را آنها راحتیبه تا کنید اضافه دلخواه موارد به را مخاطبین. کنید بندیفهرست را مخاطبین راحتیبه توانیدمی کارتسیم

مخاطبین فهرست صفحه از. کنید استفاده تکراری مخاطبین ادغام برای تکراری مخاطبین ادغام عملکرد از: تکراری مخاطبین ادغام

و انتخاب شود ادغام خواهیدمی که را مخاطبینی. بروید تکراری مخاطبین ادغام>  مخاطبین دهیسازمان>  تنظیمات>   به
.کنید لمس را ادغام

و بروید نمایش هایاولویت>  تنظیمات>   به مخاطبین، فهرست صفحه از: مختلف هایحساب به مربوط مخاطبین نمایش
:دهید انجام را زیر کارهای توانیدمی همچنین. کنید انتخاب دهید نمایش خواهیدمی که را هاییحساب

lکنید فعال را ساده نمای و بروید نمایش هایاولویت>  تنظیمات>   به: ساده نمای کردن فعال.

lذخیره فضای کل هاحساب قسمت در. بروید نمایش هایاولویت>  تنظیمات>   به: مخاطبین سازیذخیره فضای مشاهده
.شودمی داده نمایش کارتتان سیم در موجود فضای و سازی

.کنید لمس را حذف سپس و داریدنگه و کنید لمس را حذف برای نظر مورد ورودی مخاطبین، فهرست صفحه از: مخاطبین حذف

هایورودی و بروید مخاطب چندین حذف>  مخاطبین دهیسازمان>  تنظیمات>   به ای،دسته صورتبه مخاطبین حذف برای

.کنید لمس را  سپس کنید، انتخاب را حذف برای نظر مورد

ثالث شخص برنامۀ مخاطبین ادغام
اجتماعی رسانه هایحساب با تماس اطلاعات کردن مرتبط
.کنید استفاده) LinkedIn مثل (ثالث شخص اجتماعی رسانه هایبرنامه از توانیدمی مخاطبین، درباره بیشتر اطلاعات یافتن برای

و بروید LinkedIn حساب کردن متصل>  تنظیمات>   به کنید، باز را مخاطبین: LinkedIn هایحساب با ارتباط
دستگاهتان در تماس اطلاعات سیستم، به ورود از بعد. کنید دنبال LinkedIn حساب به ورود برای را صفحه روی هایدستورالعمل

LinkedIn تنظیمات صفحه در مخاطبین قسمت از خود، LinkedIn تماس اطلاعات همه سازیهمگام برای. شوندمی روزرسانیبه
را LinkedIn خودکار روزرسانیبه یا سازیهمگام و بروید LinkedIn مخاطبین همۀ>  LinkedIn مخاطبین سازیهمگام به

.کنید انتخاب

مخاطبین
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را LinkedIn نمایۀ آنلاین مشاهدۀ و باز را LinkedIn مخاطبین از یکی: LinkedIn توسط شدهارائه تماس اطلاعات مشاهده
.کنید لمس

را ارتباط قطع سپس بروید، LinkedIn>  تنظیمات>   به و کنید باز را مخاطبین: LinkedIn مخاطب ارتباط لغو
.کنید انتخاب

فرستنده شغلی شرح مشاهدۀ
حساب یک توانیدمی. چیست جدیدتان همکاران همۀ کار دریابید سریع است لازم اید،کرده کار به شروع شغلی در اخیراً همین اگر

در ایمیل فرستندگان شغلی اطلاعات آن، از پس. دهید قرار خود ایمیل مخاطبین با ارتباط در را) LinkedIn مثل (اجتماعی رسانۀ
.شد خواهد داده نمایش ایمیل جزئیات صفحۀ

را فرستنده نمایۀ تصویر سپس بروید، ایمیل جزئیات به. کنید باز ایدکرده دریافت که را ایمیل یک ،ایمیل ورودی صندوق از
.کنید انتخاب را LinkedIn نمایۀ مشاهدۀ و لمس

مخاطبین
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گیریشماره

تماس اساسی عملکردهای
اضطراری تماس برقراری

شبکه سیگنال نبود یا صفحه بودن قفل هنگام حتی توانیدمی باشد، خدمات محدوده در و باشد روشن دستگاه اگر اضطراری شرایط در
.کنید برقرار اضطراری تماس همراه، تلفن

بر است ممکن شبکه یا محیطی عوامل. است شما اینترنتی خدمات دهندهارائه و محلی مقررات تابع اضطراری تماس قابلیت
.نکنید اتکا ارتباط راه تنها عنوان به خود دستگاه به اضطراری، شرایط در. بگذارند تأثیر اضطراری تماس عملکرد

سپس و کنید وارد محلی اضطراری شماره یک کنید، لمس قفل صفحه روی از را اضطراری تماس یا کنید باز را گیرشماره

بیشتر اطلاعات برای مکانتان باشد، فعال محلی خدمات با تاناینترنتی اتصال و دارید قوی همراه تلفن سیگنال اگر. کنید لمس را 
.شودمی داده نمایش دستگاه روی

ندهید دست از را ثالث اشخاص مهم هایتماس گاه هیچ تا کنید فعال را تماس انتظار
تماس به تا کندمی فراهم شما برای را امکان این تماس انتظار قابلیت اید؟کرده دریافت دیگر ورودی تماس یک و هستید تماس مشغول
.شوید جاجابه تماس دو بین سپس و دهید پاسخ جدید

.نکنند پشتیبانی قابلیت این از است ممکن مخابراتی هایشرکت برخی

 دیگر، تماس یک دریافت هنگام. کنید فعال را تماس انتظار و بروید بیشتر>  تنظیمات>   به کنید، باز را گیرشماره

در انتظار در تماس یا  ها،تماس بین جاییجابه برای. گیرد قرار انتظار در اول تماس و شود داده پاسخ تماس به تا کنید لمس را
.کنید لمس را هاتماس فهرست

ندهید دست از را تماسی هیچ تا کنید فعال را تماس هدایت
هدایت دیگری شماره به هاتماس که کنید تنظیم ایگونه به را خود دستگاه توانیدمی نیستید، دسترس در تماس به دادن پاسخ برای اگر
.شود

.نکنند پشتیبانی قابلیت این از است ممکن مخابراتی هایشرکت برخی

1 کارتسیم بخش در دارد، کارتسیم دو شما دستگاه اگر. بروید تماس هدایت>  تنظیمات>   به و کنید باز را گیرشماره
نموده وارد را خود هایتماس هدایت مقصد شماره. کنید انتخاب را هدایت روش نموده لمس را تماس هدایت گزینه 2 کارتسیم یا

هدایت تنظیمپیش شماره به را مرتبط هایتماس خودکار صورت به دستگاه تماس، هدایت بودن فعال صورت در. کنید تأیید سپس
.کرد خواهد

مرز بدون ارتباط برای المللبین رومینگ کردن فعال
گیریشماره به نیاز بدون و خود دستگاه رومینگ حالت در توانیدمی کنید،می سفر کشور از خارج به تعطیلات یا کار برای که زمانی

.کنید برقرار تماس کشور، کد

.بگیرید تماس خود مخابراتی شرکت با الملل،بین رومینگ یا تماس سرویس کردن فعال برای1

.کنید لمس را مخاطبین یا گیرشماره تماس، برقراری برای2
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دوربین

عکسبرداری هایسوژه سازیبرجسته برای» باز دیافراگم «حالت از استفاده
سوژۀ به بیشتری تأکید که کندمی ایجاد تاری زمینهپس حالت، این. کندمی ایجاد کم میدان عمق با هاییعکس» باز دیافراگم «حالت
.دهدمی عکس

نقطه یک انتخاب برای را نمایش صفحۀ عکسبرداری، هنگام. بروید دیافراگم گشودگی>  دوربین به: باز دیافراگم عکس گرفتن

.کنید لمس عکس گرفتن برای را  سپس و کنید لمس فوکوس

lباشد نگرفته قرار دوربین از متر 2 از بیش ایفاصله در سوژه شوید مطمئن بهینه، نتایج به دستیابی برای.

lبکشید راست یا چپ به کشویی میلۀ روی را انگشتتان و کنید لمس را  دیافراگم، گشودگی سطح کردن میزان برای.
.رسید خواهد نظر به تارتر زمینهپس باشد، کمتر دیافراگم گشودگی مقدار چه هر

پانوراما هایعکس گرفتن برای پانوراما حالت از استفاده
.بگیرید بسیط هاییعکس مناظر از دهدمی اجازه شما به و کندمی ارائه معمولی هایعکس از ترگسترده دیدی زاویۀ پانوراما

هم به واحد عکسی صورت به را آنها و گیردمی ما دید میدان درون اشیاء از عکس چندین دوربین پانوراما، عکس یک گرفتن برای
.دوزدمی

پس از کنید سعی و باشد داشته فاصله سوژه با مقداری که کنید پیدا باز و گسترده فضایی هستید، پانوراما گرفتن حال در وقتی
.کنید اجتناب هستند رنگتک کاملاً که هاییزمینه

.بروید پانوراما>  بیشتر>  دوربین بخش به1

.کنید لمس صفحه پایین در را  عکسبرداری، جهت پیکربندی برای2

و ایدداشته نگه ثابت را دستگاه که حالی در. کنید لمس را  عکسبرداری، شروع برای سپس و دارید، نگه ثابت را خود تلفن3
.دهید حرکت شدهمشخص جهت در آهستگی به را تلفن اید،شده مطمئن مرکزی خط با پیکان ماندن تراز از

.شود ایجاد پانوراما یک تا دوخت خواهد هم به را هاعکس خودکار طوربه دوربین. کنید لمس را  شد، تمام کارتان وقتی4
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نور با نقاشی حالت
شهر نورهای از عکسبرداری برای ممتد نوری هایدنباله از استفاده
.کنید ایجاد خودروها نوری هایدنباله از ایحرفه هاییعکس شب در دهدمی اجازه شما به ممتد نوری هایدنباله

lخودرو جلوی هایچراغ که شوید مطمئن. بگیرید عکس سوژه از بالاتر کمی و فاصله با نتایج، بهترین کسب برای
.شود تصویر به حد از بیش نوردهی باعث تواندمی زیرا نیستند دوربین طرف به مستقیماً

lنکند حرکت نوردهی حین در تا دهید قرار سفت سطح یا پایهسه یک روی را دستگاهتان.

سپس و دارید، نگه ثابت را خود تلفن. بروید به و کنید باز را ترافیک نوری هایدنباله>  نور با نقاشی>  بیشتر>  دوربین

را  شد، تمام کارتان وقتی. شودمی داده نمایش یابمنظره در تصویر نمایشپیش. کنید لمس را  عکسبرداری، شروع برای
.کنید لمس

 

نوری الگوهای ایجاد برای نور با گرافیتی از استفاده
.بنویسید را هاییواژه یا آورید پدید الگوهایی دوربین، برابر در نور منبع یک دادن حرکت با دهدمی اجازه شما به نور با گرافیتی

lروشن و مناسب منبع یک. نیست پدیدار شئ سایۀ که شوید مطمئن و کنید پیدا نور دیگر منابع از دور به تاریک محلی
.کنید انتخاب نورانی ایلوله یا کوچک مشعلی مثل مناسب رنگی با نور

lنکند حرکت نوردهی حین در تا دهید قرار سفت سطح یا پایهسه یک روی را دستگاهتان.

دوربین
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شروع برای سپس و دارید، نگه ثابت را خود تلفن. بروید کنید باز را نور با گرافیتی>  نور با نقاشی>  بیشتر>  دوربین

.کنید لمس را  شد، تمام کارتان وقتی. شودمی داده نمایش یابمنظره در تصویر نمایشپیش. کنید لمس را  عکسبرداری،
 

»روان آب «با آبشار و رودخانه از برداریعکس
.بگیرید هارودخانه و آبشارها از روان و لطافت با هاییعکس دهدمی اجازه شما به» روان آب «ویژگی

lدارد عظیم آبشارهای یا آب از زیادی جریان برای را کارکرد بهترین ویژگی این.

lنکند حرکت نوردهی حین در تا دهید قرار سفت سطح یا پایهسه یک روی را دستگاهتان.

 تصویربرداری، شروع برای سپس دارید نگه ثابت را دستگاهتان. بروید روان آب>  نور با نقاشی>  بیشتر>  دوربین به

.کنید لمس را  شد، تمام کارتان وقتی. شودمی داده نمایش نمایاب در تصویر نمایشپیش. کنید لمس را
 

دوربین
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ستارگان زیبایی از تصویربرداری برای» ستارگان رد «از استفاده
.کنید استفاده شب آسمان در هاستاره حرکت ثبت برای دوربینتان از دهدمی امکان شما به» ستارگان رد«

lنیز مانعی هیچ که بگیرید نظر در اضافی نور بدون مکانی در را شفاف آسمانی باشید، داشته را نتیجه بهترین اینکه برای
.نباشد آسمان و دوربین بین

lنکند حرکت نوردهی حین در تا دهید قرار سفت سطح یا پایهسه یک روی را دستگاهتان.

شروع برای سپس دارید نگه ثابت را دستگاهتان. بروید ستارگان هایدنباله>  نور با نقاشی>  بیشتر>  دوربین به

.کنید لمس را  شد، تمام کارتان وقتی. شودمی داده نمایش نمایاب در تصویر نمایشپیش. کنید لمس را  تصویربرداری،

دوربین
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دوربین
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گالری

عکس مدیریت
هاعکس ویرایش
اضافه هاآن به) فیلتر و سفارشی هایواترمارک دیوارنگاری، جمله از (هاجلوه انواع و بچرخانید دهید، برش را تانگالری هایعکس
.کنید

زیر هایروش به را عکس. کنید لمس را  سپس و نمایید، انتخاب کنید ویرایش خواهیدمی که را عکسی کنید، باز را گالری
:کنید ویرایش

lعکس، ایدرجه ۹۰ چرخاندن برای توانیدمی همچنین. بکشید نظر مورد سمتبه را زاویه چرخ و کنید لمس را : چرخاندن
.کنید لمس را آینه آن، کردن وارونه برای یا کنید لمس را چرخش

lنسبت توانیدمی همچنین. کنید انتخاب را نظر مورد بخش آن، هایگوشه یا مشبک پنجره کشیدن با و کنید لمس را : برش
.بکشید را مشبک پنجره هایگوشه عکس، دادن برش برای و کنید انتخاب را ثابتی

lکنید لمس را  فیلتر، انتخاب برای: فیلتر هایجلوه افزودن.

lخواهد سفید و سیاه عکس هایبخش بقیه. کنید لمس را  شوند، برجسته خواهیدمی که هاییرنگ انتخاب برای: رنگ پاشیدن
.شد

lبکشید را کشویی میله تاری، میزان تنظیم برای و کنید انتخاب را کردن تار هایحالت از یکی کنید، لمس را : کردن تار.

lلمس را  عکس، هایویژگی سایر و رنگ، اشباع کنتراست، روشنایی، میزان تنظیم برای: عکس هایجلوه کردن میزان
.کنید

lچهره ،هالکه ،صاف مانند هاییقابلیت تا کنید لمس را . است شده ارائه پرتره هایعکس برای زیبایی: پرتره زیباسازی
.گردند ترجذاب هایتانپرتره و شوند اعمال چشم کردن درشت و ،لاغر

lشوند سانسور عکس از هاییبخش تا کنید لمس را  آن، اندازه و موزاییک سبک انتخاب برای: کردن پیکسلی.

lکنید اضافه را دیوارنگاری و کنید، لمس را  رنگ، و موقلم انتخاب برای: دیوارنگاری.

lروحی حالت یا ،هوا و آب ،مکانی موقعیت ،زمان مانند (را نظرتان مورد واترمارک و کنید لمس را : واترمارک افزودن(
.نمایید انتخاب

lکنید لمس را  قلم، فرمت و متنی عنصر سبک انتخاب برای: متنی عنصر افزودن.

هاآلبوم دهیسازمان
ویدیو یا هاعکس. کنید لمس را تأیید سپس و نمایید، گذارینام را آلبوم کنید، لمس را آلبوم افزودن ،هاآلبوم زبانه از: آلبوم افزودن
.نمایید انتخاب کنید، اضافه خواهیدمی که را هایی

.کنید منتقل واحد آلبوم یک به مختلف هایآلبوم از را هاویدیو و هاعکس آسان، مرور و مدیریت برای: هاویدیو و هاعکس انتقال

که را هاییویدیو و هاعکس تمام سپس شود، داده نمایش  تا دارید نگه و کنید لمس کنید، منتقل خواهیدمی که را ویدیویی یا عکس

اصلی هایآلبوم در دیگر موارد، انتقال از پس. کنید لمس را  موردنظر، آلبوم انتخاب برای. کنید انتخاب شوند منتقل خواهیدمی
.بود نخواهند شان
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یا عکس. کنید اضافه دلخواه موارد به را هاویدیو و هاعکس تر،آسان مشاهده برای: دلخواه موارد به هاویدیو و هاعکس افزودن

آلبوم در دلخواه هایویدیو و هاعکس. کنید لمس را  سپس و باز کنید، اضافه من دلخواه موارد آلبوم به خواهیدمی که را ویدیویی

.گیردمی قرار کوچکشان نمای روی  نماد و مانندمی باقی خود اصلی های

خواهیدمی که را مواردی. شود ظاهر  نماد تا دارید نگه و کنید لمس را هاآلبوم یا هاعکس از یکی: ویدیوها و هاعکس حذف

آلبوم در مدتی برای دائمی، حذف از پیش شدهحذف هایویدیو و هاعکس. بروید حذف>   به سپس و کنید انتخاب شوند، حذف
یا عکس دائمی حذف برای. شودمی داده نشان هاعکس روی علامت صورتبه حذف تا مانده روزهای. مانندمی باقی شدهحذف اخیراً

.بروید حذف>   به سپس دارید، نگه و کنید لمس را آن کوچک نمای دستی، صورتبه ویدیو

 نماد تا دارید نگه و کنید لمس را هاویدیو یا هاعکس از یکی ،شدهحذف اخیراً آلبوم در: شدهحذف ویدیوهای و هاعکس بازیابی

بازیابی شاناصلی هایآلبوم در موارد این تا کنید لمس را  و کنید انتخاب شوند، بازیابی خواهیدمی که را مواردی. شود ظاهر
.شودمی ایجاد جدیدی آلبوم باشد، شده حذف اصلی آلبوم اگر. شوند

گالری
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سازبهینه

همراه تلفن داده مصرف مدیریت
.کنید مدیریت را همراه تلفن داده مصرف اضافی، های هزینه شدن متحمل از اجتناب برای

.کنید لمس را داده مصرف یا کنید باز را سازبهینه ،داده هوشمند کنندۀذخیره کردن فعال یا داده مصرف آمار مشاهده برای

lکنید بررسی را برنامه هر داده مصرف بندیرتبه: ماه این در داده مصرف.

lکنید مدیریت برنامه هر برای را اینترنت به دسترسی مجوزهای: شبکه به دسترسی.

lزمینهپس در اجرا هنگام هستند مجاز که کنید انتخاب را هاییبرنامه و کنید فعال را داده مصرف کاهنده: داده هوشمند کنندۀذخیره
.کنند استفاده همراه تلفن داده از
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ایمیل

ایمیل هایحساب مدیریت
.کنید مدیریت را ایمیل حساب چندین همزمان، طور به خود، Huawei تلفن در توانیدمی

:دهید انجام را کارها این توانیدمی. کنید باز را ایمیل

lهایتانایمیل لیست مشاهدۀ برای را ایمیل حساب یک سپس، و کنید؛ لمس را  ،ورودی صندوق صفحۀ در: هاایمیل بررسی
آن ایمیل، یک حذف یا هدایت، دادن، پاسخ خواندن، برای. بکشید پایین به را انگشتتان ها،ایمیل لیست سازیتازه برای. کنید انتخاب

ایمیل، چندین حذف برای. بکشید راست یا چپ به را انگشتتان نمایش صفحۀ روی بعدی، یا قبلی ایمیل مشاهدۀ برای. کنید باز را

.کنید لمس را  و کنید، انتخاب را هاایمیل بروید، ایمیل مدیریت صفحۀ به تا دارید نگه و کنید لمس را ایمیل یک

lبه. بکشید پایین به را انگشتتان ،ورودی صندوق صفحۀ در ها،ایمیل لیست سازیتازه برای: هاایمیل سازیهمگام  <
زمانی برنامۀ خودکار، سازیهمگام برای. کنید فعال را ایمیل سازیهمگام سپس، و کنید؛ لمس را حساب یک بروید، تنظیمات
.کنید انتخاب را سازیهمگام زمان پیکربندی، تکمیل برای و کنید لمس را سازیهمگام

lوارد را ایمیل، محتوای و موضوع مثل کلیدواژه، یک و کنید؛ لمس را جستجو نوار ها،ایمیل لیست صفحۀ در: هاایمیل جستجوی
.کنید

lو کنید، انتخاب را خود ایمیل خدمات دهندۀارائه بروید، حساب افزودن>  تنظیمات>   به: ایمیل حساب چندین افزودن
.کنید وارد را اطلاعاتتان

lرا آن نام ها،حساب از یکی به جابجایی برای سپس و کنید، لمس را  ها،حساب صفحۀ در: ایمیل هایحساب بین جابجایی
.کنید لمس

lحذف و ،فرض پیش حساب ،حساب نام تنظیم برای بروید، تنظیمات>   به حساب، صفحۀ در: ایمیل هایحساب پیکربندی
.کنید انتخاب را حساب یک ،حساب

تقویم به مهم رویدادهای کردن وارد
را آنها و وارد» تقویم «به را مهم رویدادهای توانیدمی هستید؟ خود پرشمار هایایمیل میان در مهم رویداد یک دادن دست از نگران
.کنید مشاهده مکان هر و زمان هر در

.کنید انتخاب را تقویم به افزودن>   و انتخاب، ایمیل داخل از را رویداد کنید، باز را ایمیل
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تقویم

جهانی تعطیلات مشاهدۀ
تا کنید دانلود قبل از را خود مقصد کشور تعطیلات به مربوط اطلاعات دارید؟ تعطیلات یا کار برای کشور از خارج به سفر قصد
.کنید ریزیبرنامه خود وقت و کار برای بهتر بتوانید

متصل Wi-Fi شبکه به داده، مصرف غیرضروری هایهزینه از اجتناب برای. است اینترنت به اتصال نیازمند قابلیت این
.شوید

.کنید فعال را خود مقصد کشور به مربوط کلید و بروید ایمنطقه/ملی هایجشنواره>  تنظیمات>   به کنید، باز را تقویم
.کرد خواهد دانلود را تعطیلات به مربوط اطلاعات خودکار صورت به دستگاهتان
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مفید ابزارهای

صوتی هاییادداشت ایجاد برای صدا کنندۀضبط از استفاده
یادداشت از انبوهی باید ندارید؟ را مهم مطالب از بردارییادداشت برای لازم وقت جلسه، یک حین در ایدکرده احساس حال به تا آیا

را دیگری زمان هر در آنها راحت پخش و صوتی هایفایل ضبط امکان صدا کنندۀضبط کنید؟ مرتب را کلاس یا مصاحبه یک های
.کندمی فراهم برایتان

.کنید اضافه برچسب مهم نقاط در توانیدمی ضبط، حین در. نمایید لمس را  ضبط، شروع برای و کنید باز را صدا کنندهضبط

.کنید لمس را  صوتی، فایل ذخیرۀ و ضبط به دادن پایان برای

:دهید انجام را زیر کارهای توانیدمی ضبط، تکمیل از پس

lلمس را شدهضبط هایفایل از یکی پخش، صفحه به رفتن برای شده، ضبط های فایل فهرست در: برچسب از شدهضبط فایل پخش
.کنید پخش نقطه آن از را شدهضبط فایل و انتخاب کنید اضافه خواهیدمی که را برچسبی توانیدمی پخش، صفحه در. کنید

lو کنید لمس را شدهضبط فایل شده،ضبط فایل حذف و گذاریاشتراک مثل هاییگزینه به دسترسی برای: شدهضبط هایفایل مدیریت
.دارید نگه

سازیذخیره محل مشاهده برای سپس و دارید، نگه و کنید لمس را شدهضبط هایفایل از یکی شده،ضبط هایفایل فهرست در

.کنید لمس را جزئیات>   آن،
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دستگاه اتصال

بلوتوث هایدستگاه به تلفن اتصال
موسیقی به دادن گوش یا مسیریابی به و کنید متصل خودرو داخل بلوتوث و بلوتوث هایهدست به را خود تلفن بلوتوث، از استفاده با
بلوتوث پوشیدنی هایدستگاه به را خود تلفن اندام، تناسب هایداده مدیریت و ضبط برای توانیدمی همچنین. بپردازید رانندگی هنگام در

.دهدنمی افزایش چندان را نیرو مصرف شما تلفن به بلوتوث هایدستگاه کردن متصل. کنید متصل
 

:آنها عملکردهای و Huawei هایدستگاه استفادۀ مورد بلوتوث هایپروتکل

HFP، HSPتماس برقراری

A2DPموسیقی پخش

AVRCPموسیقی پخش کنترل

OPPهافایل کردن منتقل

PBAPمخاطبین سازیهمگام

MAPمتنی هایپیام سازیهمگام

HIDبلوتوث هایماوس و کلیدهاصفحه از استفاده

PANاینترنت اتصال گذاریاشتراک
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BLEانرژیکم بلوتوث هایدستگاه به اتصال (BLE)

کنید باز را میانبرها پانل بکشید، پایین به وضعیت نوار روی از را انگشتتان اصلی، صفحۀ در: بلوتوث سازیغیرفعال یا سازیفعال

کنید لمس را  بلوتوث، تنظیمات صفحۀ کردن باز برای. کنید لمس را  بلوتوث، سازیغیرفعال یا سازیفعال برای سپس و
.دارید نگه و

روی بر بلوتوث دستگاه کنید بررسی. کنید فعال بلوتوث دستگاه تنظیمات صفحۀ داخل از را بلوتوث: بلوتوث دستگاه سازیجفت
سپس و کنید انتخاب شوید جفت آن با خواهیدمی که را دستگاهی ،موجود های دستگاه داخل از. باشد شده تنظیم مشاهده قابل حالت
.کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل سازی،جفت تکمیل برای

شدهجفت دستگاه نام کنار در را . کنید فعال بلوتوث دستگاه تنظیمات صفحۀ داخل از را بلوتوث: بلوتوث دستگاه سازیجفت لغو
.نمایید لمس را سازی جفت لغو سپس و کنید لمس

دستگاه برای جدیدی نام کنید، لمس را دستگاه نام. کنید فعال را بلوتوث بلوتوث، تنظیمات صفحۀ داخل از: بلوتوث دستگاه نام تغییر
.کنید لمس را ذخیره سپس و کنید وارد

ها،هدست خودرو، داخل هایسیستم با بلوتوث اتصال برقراری نحوۀ به مربوط اطلاعات مشاهدۀ برای: بلوتوث راهنمای مشاهدۀ

.کنید لمس را  بلوتوث، تنظیمات صفحۀ در ها،رایانه و هاتبلت ها،تلفن پوشیدنی، هایدستگاه بلندگوها،

Huawei Share
Huawei Share :هافایل گذاریاشتراک برای بهتر روشی

هارایانه و خود تلفن بین یا همراه تلفن هایدستگاه سایر و خود تلفن بین را هافایل و تصاویر بگذارم، اشتراک به را هابرنامه چطور
بین سیمبی طور به را هافایل و بگذارید اشتراک به سرعت به را هابرنامه که دهدمی اجازه شما به Huawei Share کنم؟ منتقل
.دهید انتقال خود رایانۀ و تبلت، تلفن،

Huawei Share کندمی پشتیبانی زیر هایدستگاه بین هاداده انتقال از:

lاز توانیدمی: هاتبلت و همراه هایتلفن بین Huawei Share تبلت و هاتلفن با خود تلفن هایفایل و هاعکس گذاریاشتراک برای
از مندیبهره برای سپس دارید، نگه و کنید لمس بگذارید اشتراک به خواهیدمی که را هاییفایل و هاعکس. کنید استفاده دیگر های
Huawei Share گذاری،اشتراک گزینۀ از کند،نمی مصرف را همراهتان تلفن دادۀ که گذاریاشتراک آسان و ساده فرآیند یک
.کنید انتخاب را

lیا شخصی رایانۀ (هارایانه و شماتلفن بین Mac :(از توانیدمی Huawei Share تلفنهایفایل و هاعکس گذاریاشتراک برای
وجود دلیل به. کنید ویرایش را خود تلفن روی هایعکس رایانه، از استفاده با توانیدمی همچنین کنید، استفاده خود رایانۀ با تان

Huawei Share، کابل از استفاده به نیازی حتی رایانه، و خود تلفن بین هاداده انتقال برای USB ندارید هم.
.باشند متصل) واحد Wi-Fi شبکۀ یک به مثلاً (واحد شبکۀ یک به رایانه هم و شماتلفن هم است لازم این، وجود با
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Huawei هایدستگاه بین هافایل سریع گذاریاشتراک برای Huawei Share از استفاده
.دهید انتقال Huawei هایدستگاه بین را خود هایفایل سایر و هافیلم ها،عکس ،Huawei Share از استفاده با توانیدمی شما

Huawei Share هایدستگاه سایر شناسایی برای بلوتوث از Huawei از سپس و کندمی استفاده نزدیک Wi-Fi Direct برای
.کندمی استفاده همراه تلفن دادۀ مصرف بدون هافایل سریع انتقال

Huawei Share از Wi-Fi شدن فعال با. کندمی استفاده داده انتقال برای بلوتوث و Huawei Share، Wi-Fi و
.شودمی فعال خودکار صورت به دو هر بلوتوث

را گذاریکاشترا سپس و انتخاب را بگذارید اشتراک به خواهیدمی که هاییفایل: هافایل ارسال برای Huawei Share از استفاده
.کنید تأیید سپس و انتخاب نزدیک هایدستگاه لیست از را کنندهدریافت دستگاه ها،فایل ارسال برای. کنید لمس

و شود، باز اعلانات پانل تا بکشید پایین به وضعیت نوار از را خود انگشت: هافایل دریافت برای Huawei Share از استفاده

شدهدریافت هایفایل. کنید لمس را پذیرش فایل، انتقال اعلان نمایش هنگام. شود فعال Huawei Share تا کنید لمس را  سپس
.شوندمی ذخیره شما هافایل در Huawei Share پوشۀ در فرض،پیش طور به

.نیست نیازی تأیید به باشند، شده سیستم وارد واحد HUAWEI شناسۀ یک با Huawei دستگاه دو اگر

Huawei Share از استفاده با رایانه و دستگاه میان فایل انتقال
Huawei Share کنید؟ منتقل) Mac یا Windows شخصی رایانه (رایانه به سریع را دستگاهتان ویدیوهای و تصاویر خواهیدمی
.ندارید نیاز USB کابل به حتی قابلیت این با و است کرده قبل از ترآسان را کار این

Windows شخصی رایانه به دستگاه از

).Wi-Fi شبکه یک مثلاً، (باشند متصل شبکه یک به رایانه هم و دستگاه هم شوید مطمئن کار، به شروع برای1
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اشتراک و Huawei Share سپس بروید، Huawei Share>  دستگاه ارتباط به کنید، باز دستگاهتان در را تنظیمات2
.کنید فعال را رایانه با گذاری

هارایانه در تأیید ورود، رمز و کاربری نام ثبت و مشاهده برای سپس کنید، ثبت و بررسی را هارایانه در نام صفحه، همان در3
.کنید لمس را

کاربری نام و کنید کلیک بار دو هارایانه در نام روی بروید، Network < Computer به ،Windows شخصی رایانه در4
در موجود» هاآلبوم «یا» داخلی سازذخیره «هایپوشه سپس. کنید وارد کردید یادداشت قبل مرحله در که را ورودی رمز و

.شودمی داده نشان رایانه در دستگاهتان
در محلی صورتبه توانمی اما شود،نمی ذخیره Windows شخصی رایانه در خودکار طوربه هاپوشه این محتوای
.کرد ذخیره و کپی را آن یا داشت دسترسی آن به رایانه

خودکار طوربه تغییرات و کنید، ویرایش تانرایانه در را» هاآلبوم «یا» داخلی سازذخیره «هایعکس یا هافایل توانیدمی همچنین،5
همگام نیز تانرایانه با تغییرات کنید، ویرایش دستگاهتان در را عکسی یا فایل اگر همینطور،. شودمی سازیهمگام دستگاهتان با

.شودمی سازی

Mac به دستگاه از

).Wi-Fi شبکه یک مثلاً، (باشند متصل شبکه یک به رایانه هم و دستگاه هم شوید مطمئن کار، به شروع برای1

اشتراک و Huawei Share سپس بروید، Huawei Share>  دستگاه ارتباط به کنید، باز دستگاهتان در را تنظیمات2
.کنید فعال را رایانه با گذاری

هارایانه در تأیید ورود، رمز و کاربری نام ثبت و مشاهده برای سپس کنید، ثبت و بررسی را هارایانه در نام صفحه، همان در3
.کنید لمس را

را کاربری حساب ثبت کنید، کلیک بار دو هارایانه در نام روی بروید، Network < Go to < Finder به ،Mac در4
یا» داخلی سازذخیره «هایپوشه سپس. کنید وارد کردید یادداشت قبل مرحله در که را ورودی رمز و کاربری نام و کنید انتخاب

.شودمی داده نشان Mac در» هاآلبوم«
دسترسی آن به رایانه در محلی صورتبه توانمی اما شود،نمی ذخیره Mac در خودکار طوربه هاپوشه این محتوای
.کرد ذخیره و کپی را آن یا داشت

با خودکار طوربه تغییرات و کنید، ویرایش Mac در را» هاآلبوم «یا» داخلی سازذخیره «هایعکس یا هافایل توانیدمی همچنین،5
سازیهمگام نیز Mac با تغییرات کنید، ویرایش دستگاهتان در را عکسی یا فایل اگر همینطور،. شودمی سازیهمگام دستگاهتان

.شودمی

.شودمی پشتیبانی بالاتر یا ۱۰.۸ نسخه iOS با Mac هایرایانه در قابلیت این
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خصوصی حریم و امنیت

چهره هایداده حذف
را فعلی چهره هایداده توانیدمی کنید، وارد دوباره را چهره هایداده خواهیدمی یا کنیدنمی استفاده چهره با گشاییقفل از دیگر اگر
.کنید حذف

رمز و کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل بروید، چهره شناسایی>  خصوصی حریم و امنیت به کنید، باز را تنظیمات
روی هایدستورالعمل فعلی، چهره هایداده حذف برای و کنید لمس را چهره هایداده حذف سپس کنید، وارد را قفل صفحه ورود
.کنید دنبال را صفحه

lهایداده ،»کدامهیچ «روی ورود رمز تنظیم یا کارخانه، تنظیمات به دستگاه بازیابی تنظیمات، تمام بازنشانی صورت در
.شوندمی پاک چهره

lروزرسانیبه از پس چهره هایداده HOTA شوندنمی پاک.

انگشت اثر
شوید مندبهره بهبودیافته امنیت و ترسریع پیمایش از: انگشت اثر تشخیص
شخصی اطلاعات به نیز بیشتری امنیت بلکه کند،می فراهم شما برای را تلفن ترسریع گشاییقفل امکان تنها نه انگشت اثر تشخیص

.دهدمی شما

:کنید استفاده خود انگشت اثر از توانیدمی زیر کارهای برای

lراحت نمایش صفحۀ گشاییقفل برای الگو و کد پین از استفاده دردسرهای از دارید دوست: لمس یک با نمایش صفحۀ گشاییقفل
.کنید گشاییقفل لمس یک با تنها را خود نمایش صفحۀ امن و سریع توانیدمی خود، انگشت اثر از استفاده با شوید؟

lدست به که هستید این نگران یا و کنید فراموش را برنامه قفل یا گاوصندوق ورود رمز ترسیدمی: خصوصی هایفایل به دسترسی
و امن را خود هایبرنامه و هافایل برنامه، قفل و گاوصندوق برای انگشت اثر به دسترسی تنظیم با بیفتد؟ اطمینان قابل غیر افراد
.دارید نگه خودتان دسترس در فقط

دستگاه کارکرد به بخشیدن سرعت برای انگشت اثر میانبرهای از استفاده
زنگ کردن خاموش یا تماس به دادن پاسخ برای تریسریع راه دنبال به یا است دشوار عکس گرفتن برای شاتر دکمۀ به دسترسی
پاسخ هاتماس به و بگیرید عکس سریع خیلی خود انگشتان از یک هر با توانیدمی انگشت، اثر حسگر از استفاده با هستید؟ هشدار
.نیست انگشت اثر تأیید به نیازی. دهید

را انگشت اثر میانبرهای توانیدمی اینجا از. بروید انگشت اثر شناسۀ>  خصوصی حریم و امنیت به و کنید باز را تنظیمات
:کنید فعال زیر هایقابلیت برای

lو کنید لمس را انگشت اثر حسگر دوربین، یابمنظره صفحۀ از ویدیو، یا عکس یک گرفتن برای: ویدیو ضبط یا عکس گرفتن
.دارید نگه

lدارید نگه و کنید لمس را انگشت اثر حسگر تماس، به دادن پاسخ برای: تماس به دادن پاسخ.

lدارید نگه و کنید لمس را انگشت اثر حسگر هشدار، زنگ کردن خاموش برای: هشدار زنگ کردن خاموش.

lسمت به انگشت اثر حسگر روی از را خود انگشت دارد، قرار عمودی حالت در نمایش صفحۀ که زمانی: اعلانات پانل نمایش
تا بکشید بالا سمت به را خود انگشت و شود پاک هااعلان تا کنید لمس بار دو سپس شود، داده نمایش اعلانات پانل تا بکشید پایین
.شود بسته اعلانات پانل
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lبه انگشت اثر حسگر روی از را خود انگشت تصاویر، مرور برای صفحه،تمام حالت در تصاویر مشاهدۀ هنگام: تصاویر مرور
.بکشید راست یا چپ سمت

انگشت اثر ثبت
خود نمایش صفحۀ ورود، رمز به نیاز بدون و خود انگشت اثر از استفاده با سپس و کنید ثبت خود تلفن در انگشت اثر یک توانیدمی
.کنید پیدا دسترسی» برنامه قفل «یا» گاوصندوق «به یا کنید گشاییقفل را

lباشد شده تنظیم گذرواژه یا پین ،الگو روی شما گشاییقفل روش که است دسترس در زمانی فقط انگشت اثر با گشاییقفل.
از استفاده با را خود تلفن بود خواهید مجبور انگشت، اثر نشدن شناسایی صورت در یا دستگاه مجدد اندازیراه از پس
.کنید گشاییقفل نمایش صفحۀ گشاییقفل ورود رمز

lباشد خشک و تمیز انگشتتان کنید دقت انگشت، اثر ثبت از پیش.

.کنید باز را تنظیمات1

،رقمی ۴ پین ،الگو بروید، گشاییقفل روش تغییر>  انگشت اثر مدیریت>  انگشت اثر شناسۀ>  خصوصی حریم و امنیت به2
.کنید دنبال گشاییقفل ورود رمز تنظیم برای را صفحه روی هایدستورالعمل سپس و کنید، انتخاب را گذرواژه یا سفارشی پین

.کنید لمس را تأیید ثبت، تکمیل از پس3

انگشت اثر دادن تغییر یا افزودن
را آنها نام یا کنید حذف را خود هایانگشت اثر توانیدمی علاوه، به. کنید ثبت خود دستگاه در انگشت اثر پنج حداکثر توانیدمی شما
.دهید تغییر

.کنید باز را تنظیمات1

.بروید انگشت اثر مدیریت>  انگشت اثر شناسۀ>  خصوصی حریم و امنیت به2

:دهید انجام را زیر کارهای توانیدمی انگشت، اثر فهرست بخش در3

lکنید لمس را آن است، شده ثبت قبلاً که انگشتی اثر حذف یا نام تغییر برای: انگشت اثر حذف یا نام تغییر.

lکنید لمس را انگشت اثر شناسایی شده،ثبت هایانگشت اثر کردن برجسته و تشخیص برای: انگشت اثر شناسایی.

خصوصی اطلاعات به سریع دسترسی برای انگشت اثر از استفاده
کنید وارد را خود ورود رمز باید شدهقفل برنامۀ یک یا گاوصندوق در موجود خصوصی اطلاعات به دسترسی برای بار هر اینکه از

ایمن و راحت روش این. کنید پیدا دسترسی خود خصوصی اطلاعات به سرعت به انگشتتان، اثر از استفاده با توانیدمی اید؟شده خسته
.است

.کنید باز را تنظیمات1

.بروید انگشت اثر مدیریت>  انگشت اثر شناسۀ>  خصوصی حریم و امنیت به2

:دهید انجام را کارها این توانیدمی اکنون

lاز استفاده با توانیدمی اکنون کنید؛ لمس را آرشیوها و باز را هافایل: گاوصندوق به دسترسی برای انگشت اثر از استفاده
.باشید داشته دسترسی گاوصندوق به خود انگشت اثر

lهایبرنامه اصلی، صفحۀ در توانیدمی اکنون: برنامه قفل وسیلۀ به شدهقفل هایبرنامه به دسترسی برای انگشت اثر از استفاده
.کنید باز خود انگشت اثر از استفاده با را شدهقفل
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موقعیت خدمات کردن غیرفعال یا فعال
.آورند دست به را شما موقعیت بخواهند که زمان هر در مکانی، موقعیت اطلاعات مجوز آوردن دست به از پس توانندمی هابرنامه
می. بگیرید قرار گزندها سایر یا کلاهبرداری خطر معرض در است ممکن آورد، دست به را شما موقعیت مخرب برنامه یک اگر

مجوزهای مرتب طور به امنیت، و خصوصی حریم حفظ جهت و کنید غیرفعال یا فعال خود نیاز طبق را موقعیت خدمات توانید
.کنید مدیریت و بگیرید نظر تحت را خود هایبرنامه برای صادرشده

مکانی موقعیت به دسترسی>  خصوصی حریم و امنیت به کنید، باز را تنظیمات: مکانی موقعیت خدمات کردن غیرفعال یا فعال
بودن غیرفعال صورت در. کنید تنظیم نیز را یابیموقعیت برای مناسب حالت توانیدمی من مکانی موقعیت به دسترسی و بروید
و SmartCare ،»هوا و آب «ویجت مانند (است شده نصب دستگاه روی بر پیش از که افزارهایینرم جز به موقعیت، خدمات

.کرد خواهد جلوگیری خدمات و هابرنامه همه توسط شما مکانی موقعیت اطلاعات از استفاده و گردآوری از شما تلفن ،»)یابتلفن«
.کندمی سؤال شما از موقعیت خدمات کردن فعال برای سیستم نمایید، هابرنامه این از استفاده به اقدام که صورتی در

lباشد متفاوت است ممکن هاقابلیت شما، مخابراتی شرکت به بسته.

lHuawei برای آن از و کندمی استفاده ضروری خدمات و عملکردها ارائه برای موقعیت به مربوط هایداده از فقط
.کندنمی استفاده شما خصوصی اطلاعات گردآوری و شناسایی

به دسترسی>  خصوصی حریم و امنیت به کنید، باز را تنظیمات: ساختمان داخل یابیموقعیت برای کمکی ابزارهای تنظیم
هایشبکه کردن اسکن. کنید غیرفعال یا فعال را بلوتوث و Wi-Fi کردن اسکن قابلیت و بروید پیشرفته تنظیمات>  مکانی موقعیت
Wi-Fi شودمی ساختمان داخل یابیموقعیت دقت بهبود باعث بلوتوث هایدستگاه و.

برنامه قفل سازیفعال
کردن باز یا دستگاه مجدد اندازیراه از پس. کندمی فراهم شما برای را مهم هایبرنامه برای عبور رمز تنظیم امکان» برنامه قفل«
»برنامه قفل. «کنید وارد را خود» برنامه قفل «عبور رمز شودمی خواسته شما از هابرنامه این کردن باز هنگام نمایش، صفحه قفل

می جلوگیری شما دستگاه مهم هایبرنامه به غیرمجاز دسترسی از و دهدمی افزایش را شما خصوصی اطلاعات از محافظت میزان
.کند

قفل به بار اولین برای وقتی. بروید هابرنامه قفل>  خصوصی حریم و امنیت به. کنید باز را تنظیمات: »برنامه قفل «سازیفعال
درخواست از بعد. کنید انتخاب هابرنامه قفل تأیید عبور رمز عنوانبه را سفارشی پین یا قفل صفحۀ ورود رمز شوید،می وارد برنامه
قفل برای نظر مورد هایبرنامه به مربوط سوییچ سپس کنید، وارد را آن نیز برنامه قفل صفحه در و کنید وارد را آن عبور رمز
.کنید جاجابه را کردن

باز را» برنامه قفل «که است باری اولین و ایدکرده تنظیم دستگاه گشاییقفل برای را چهره شناسایی و انگشت اثر یک اگر
»برنامه قفل «با چهره شناسایی و خود انگشت اثر کردن مرتبط برای را صفحه روی هایدستورالعمل توانیدمی کنید،می
.شود انجام ترآسان برنامه گشاییقفل تا کنید دنبال

صفحۀ ورود رمز. کنید لمس را ورود رمز نوع سپس و کرده لمس برنامه قفل صفحه روی را : »برنامه قفل «عبور رمز تنظیم
.کنید انتخاب را سفارشی پین یا قفل

می قفل دقیقه یک مدت به دستگاه کنید، وارد اشتباه متوالی صورتبه بار پنج را عبور رمز برنامه، قفل به ورود هنگام اگر
دقیقه ۱۰ باید کنید، وارد متوالی صورتبه دیگر بار سه را اشتباه عبور رمز اگر. کنید سعی دوباره دقیقه یک از پس. ماند

.کنید باز را دستگاه قفل دوباره سپس و بمانید منتظر

خصوصی حریم و امنیت
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بازیابی و گیریپشتیبان

USB سازذخیره دستگاه روی بر هاداده از گیریپشتیبان
پشتیبان خارجی سازذخیره دستگاه یک روی بر خود مهم هایداده از خواهیدمی یا است اتمام به رو شما تلفن سازیذخیره فضای اگر

در خود هایداده از و کنید متصل USB سازذخیره دستگاه یک به USB OTG کابل از استفاده با را خود تلفن توانیدمی کنید، گیری
خوانکارت ،USB درایوهای فلش از عبارتند شما تلفن با سازگار USB سازذخیره هایدستگاه. کنید گیریپشتیبان سازذخیره دستگاه
.است شده وارد آنها در SD کارت یک که هاییدستگاه و ها،

USB حافظه>  خارجی سازذخیره>  هاداده از گیریپشتیبان>  بازیابی و گیریپشتیبان>  سیستم به کنید، باز را تنظیمات
گیریپشتیبان و انتخاب گیریپشتیبان برای را نظر مورد هایداده ،هاهداد انتخاب صفحۀ در کنید، لمس را گیریپشتیبان سپس بروید،

.کنید لمس را

lگیریپشتیبان رمزگذاری>   به توانیدمی گیری،پشتیبان صفحۀ در گیریپشتیبان رمزگذاری کردن فعال برای <
بخواهید بعداً که وقتی. کنید تنظیم ورود رمز یک شد، خواسته شما از وقتی سپس و بروید پشتیبان هاینسخه رمزگذاری

یا باشید داشته خاطر به را خود گیریپشتیبان ورود رمز همیشه. شد خواهد استفاده ورود رمز از کنید، بازیابی را هافایل
هایفایل بازیابی به قادر آن بدون زیرا شود کمک ورود رمز آوردن یاد به در شما به تا کنید تنظیم امنیتی هاییپرسش
.بود نخواهید خود پشتیبان

شما تلفن بازنشانی
تلفن توانیدمی است، گذاشته کاهش به رو بلندمدت در ماندهباقی هایفایل و پنهان هایحافظه شدن جمع دلیل به شما تلفن سرعت اگر
.کنید بازیابی را دستگاهتان کارخانۀ تنظیمات و شوند پاک کلی به پنهان حافظۀ درون هایفایل این تا کنید بازنشانی را خود

اتصال گذاریاشتراک شامل شما، بلوتوث و همراه تلفن دادۀ شبکۀ ،Wi-Fi تنظیمات بازیابی به کار این: شبکه تنظیمات بازنشانی
به یا داد نخواهد تغییر شما تلفن در را دیگر تنظیمات کار این. شودمی منجر بلوتوث، سازیجفت اطلاعات و اتصال نقطۀ از اینترنت
.شد نخواهد منجر فایلی یا داده حذف

برای و کنید لمس را شبکه تنظیمات بازنشانی بروید، شبکه تنظیمات بازنشانی>  بازنشانی>  سیستم به کنید، باز را تنظیمات
.کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل تنظیمات، بازنشانی

ورود رمزهای و چهره، هایداده انگشت، اثر هایداده دستگاهتان، شبکۀ اولیۀ تنظیمات بازیابی به کار این: تنظیمات همۀ بازیابی
نیز را فایلی یا داده همچنین کرد، نخواهد بازنشانی را HUAWEI شناسۀ یا یابتلفن تنظیمات کار این. شد خواهد منجر قفل صفحۀ
.کرد نخواهد حذف

برای و کنید لمس را تنظیمات تمام بازنشانی بروید، تنظیمات تمام بازنشانی>  بازنشانی>  سیستم به کنید، باز را تنظیمات
.کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل تنظیمات، بازنشانی

داده سیستم، تنظیمات حساب، تنظیمات شامل دستگاهتان، سازذخیره و حافظه درون هایداده همۀ کار این: کارخانه تنظیمات بازیابی
اشکارخانه اصلی تنظیمات به را شما تلفن و کرد خواهد حذف را شما اسناد و تصاویر، موسیقی، شده،نصب هایبرنامه برنامه، های

.کنید گیریپشتیبان هایتانداده از کارخانه، تنظیمات به دستگاهتان بازیابی از پیش. کرد خواهد بازیابی

در (را قفل صفحۀ ورود رمز کنید، لمس را تلفن بازنشانی بروید، تلفن بازنشانی>  بازنشانی>  سیستم به کنید، باز را تنظیمات
.کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل تنظیمات، بازنشانی برای و کنید، وارد) وجود صورت
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یا شما رایانۀ در شدهگذاریاشتراک هایپوشه وسیلۀ به هاداده از گیریپشتیبان
خانگی NAS هایدستگاه

داده از شده،گذاریاشتراک پوشۀ یک از استفاده با توانیدمی اید؟کرده ذخیره خود تلفن در بزرگی هایفایل یا تصاویر، مهم، هایداده
تلفن سازیذخیره فضای و بگیرید را هاداده رفتن دست از جلوی تا کنید گیریپشتیبان خانگی NAS دستگاه یا رایانه یک در خود های
.کنید آزاد را خود

اشتراک پوشۀ>  خارجی سازذخیره>  هاداده از گیریپشتیبان>  بازیابی و گیریپشتیبان>  سیستم به کنید، باز را تنظیمات
کلیه ،Wi-Fi اسکن از استفاده با شما تلفن آنکه از پس. کنید لمس را شدهگذاریاشتراک هایپوشه برای اسکن و بروید، شدهگذاری

PCهایدستگاه یا شخصی های NAS مورد دستگاه به دسترسی برای کرد، پیدا را است متصل آن به خودش که ایشبکه همان در را
پشتیبان برای را نظر مورد هایداده کنید، لمس را گیریپشتیبان سپس. کنید لمس آن، شدۀگذاریاشتراک پوشۀ به شدن متصل و نظر
.کنید لمس را گیریپشتیبان و انتخاب را هاهداد انتخاب در گیری

lتوانیدمی گیری،پشتیبان صفحۀ در پشتیبان هاینسخه رمزگذاری>  گیریپشتیبان رمزگذاری>   کردن فعال برای
بعداً که وقتی. کنید تنظیم ورود رمز یک شد، خواسته شما از وقتی سپس و کنید، لمس را گیریپشتیبان رمزگذاری
داشته خاطر به را خود گیریپشتیبان ورود رمز همیشه. شد خواهد استفاده ورود رمز از کنید، بازیابی را هافایل بخواهید
فایل بازیابی به قادر آن بدون زیرا شود کمک ورود رمز آوردن یاد به در شما به تا کنید تنظیم امنیتی هایپرسش یا باشید
.بود نخواهید خود گیریپشتیبان های

بازیابی و گیریپشتیبان
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Wi-Fi شبکه و

Wi-Fi
Wi-Fi به اتصال

.کنید جوییصرفه همراه تلفن دادۀ مصرف در مؤثر شکلی به توانیدمی ،Wi-Fi شبکۀ به دستگاهتان کردن متصل با
ً ،)خود مالی اطلاعات و شخصی هایداده به غیرمجاز دسترسی قبیل از (امنیتی هایریسک از جلوگیری برای زمان در لطفا
.کنید احتیاط عمومی Wi-Fi شبکۀ یک به اتصال

 

دسترسی برای. کنید فعال را Wi-Fi و بروید، Wi-Fi>  ها شبکه و سیم بی به کنید، باز را تنظیمات: Wi-Fi شبکۀ به اتصال
.کنید تکمیل را هویت تأیید یا وارد را شبکه ورود رمز شد، خواسته شما از که صورتی در و کنید لمس را آن ،Wi-Fi شبکۀ یک به
نقطۀ ورود رمز و نام کردن وارد با و کنید، لمس را شبکه افزودن کنید، حرکت منو پایین تا توانیدمی جایگزین، روشی عنوان به

.کنید اضافه را آن شبکه، اتصال

Wi-Fi Direct از استفاده با داده انتقال
Wi-Fi Direct هایدستگاه بین را هاداده سرعت به دهدمی اجازه شما به Huawei کنید منتقل .Wi-Fi Direct ترسریع بلوتوث از

.است ترمناسب کوتاه فاصلۀ در بزرگ هایفایل انتقال برای. ندارد هادستگاه شدن جفت به نیازی و است
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> بیشتر به و دارید نگه و کنید لمس شود ارسال خواهیدمی که را فایلی کنید، باز را هافایل: Wi-Fi Direct با هافایل ارسال
را آن نام فایل، انتقال آغاز و اتصال برقراری برای شد، شناسایی دیگری دستگاه وقتی. بروید Wi-Fi Direct>  گذاریکاشترا
.کنید لمس

Wi-Fi>   شناسایی، سازیفعال برای ،Wi-Fi تنظیمات صفحۀ در. کنید فعال را Wi-Fi Direct :Wi-Fi با هافایل دریافت

Direct فرض،پیش طوربه. کنید لمس را پذیرفتن انتقال، شروع برای کردید، دریافت ورودی فایل پیاموارۀ یک وقتی. کنید لمس را
.شد خواهد ذخیره Wi-Fi Direct پوشۀ در هافایل قسمت در شدهدریافت فایل

+Wi-Fi کردن خاموش یا روشن

.کنید غیرفعال یا فعال را +Wi-Fi و بروید +Wi-Fi  <  <Wi-Fi>  ها شبکه و سیم بی به کنید، باز را تنظیمات

lشدن فعال از پس Wi-Fi+، شد خواهد متصل بهینه شبکۀ به خودکار طور به شما تلفن.

lهایسیگنال قدرت به بسته Wi-Fi+ است ممکن شما، منطقۀ در Wi-Fi+ همراه تلفن دادۀ شبکۀ به خودکار طور به

هایفایل سایر و ویدیو مشاهدۀ یا دانلود برای همراه تلفن دادۀ از استفاده است ممکن که باشید داشته توجه. شود متصل شما
مناسب طرح یک داده، اندازۀ از بیش هایهزینه ایجاد از جلوگیری برای. باشد داشته بر در داده اضافی هایهزینه بزرگ
.کنید خریداری داده

lشدن فعال از پس Wi-Fi+، اگر حتی Wi-Fi شبکۀ یک دستگاه وقتی باشد، شده غیرفعال دستی طور به Wi-Fi قابل

.شود متصل آن به خودکار طور به است ممکن دهد، تشخیص ایدشده متصل آن به قبلاً که را اعتماد

Wi-Fi شبکه و

39



هااعلان و هابرنامه

شوید اجتماعی هایرسانه حساب دو وارد همزمان: جفتی برنامه
آنها بین مدام باشد لازم اینکه بدون شوید تلفن در Facebook و WeChat حساب دو وارد بخواهید که است آمده پیش حال به تا

و شوید Facebook و WeChat حساب دو وارد همزمان تا کندمی فراهم شما برای را امکان این جفتی برنامه دهید؟ حالت تغییر
.دهید تفکیک هم از را خود شخصی و کاری زندگی

و WeChat، QQ Messenger، LINE، Facebook، Snapchat، WhatsApp با فقط» جفتی برنامه «قابلیت
Messenger کنید دانلود را هابرنامه این نسخه آخرین قابلیت، این از استفاده از پیش. کندمی کار.

،WeChat، QQ، LINE برای نیاز طبق را» جفتی برنامه «و بروید ،جفتی برنامه>  هابرنامه به. کنید باز را تنظیمات
Facebook، Snapchat، WhatsApp یا Messenger کنید فعال.

،WeChat، QQ، LINE، Facebook هایبرنامه برای اصلی صفحۀ در آیکون دو ،»جفتی برنامه «بودن فعال صورت در
Snapchat، WhatsApp یا Messenger برای. شوید حساب دو وارد همزمان توانیدمی یعنی حالت این. آیددرمی نمایش به

.دارید نگه و کنید لمس اصلی صفحۀ در را شده جفت برنامه آیکون ،»جفتی برنامه «سریع سازیغیرفعال

40



نمایشگر و صدا

»مزاحمت بدون «حالت تنظیم
منتخب، مخاطبین از پیام و تماس دریافت صورت در و کندمی مسدود را ناشناس افراد از دریافتی هایتماس» مزاحمت بدون «حالت
.دهدمی اطلاع شما به

:دهید انجام را کارها این بتوانید تا بروید مزاحمت بدون>  صداها به و کنید باز را تنظیمات

lکنید لمس را مزاحمت بدون قابلیت، این فوری کردن غیرفعال یا فعال برای: مزاحمت بدون.

lتکرار، چرخه و زمانی دوره تنظیم برای. شوید وقفه از مانع هاشب یا هاهفته آخر مانند معینی هایزمان در: ریزیبرنامه قانون
.کنید لمس را شدهبندیزمان

lکنید انتخاب را دلخواه موارد تنها یا مخاطبین فقط سپس و هاتماس: مهم مخاطبین سوی از ورودی هایتماس به دادن اجازه.

lکنید انتخاب را دلخواه موارد تنها یا مخاطبین فقط سپس و ها پیام: مهم مخاطبین سوی از ورودی هایپیام به دادن اجازه.

lتلفن شماره یک وقتی. است شده فعال فرضپیش طوربه مکرر گیرندگانتماس: تکراری هایتماس خوردن زنگ به دادن اجازه
.خوردمی زنگ دستگاهتان گیرد،می تماس بار یک از بیشتر دقیقه ۳ ظرف

صدا تنظیمات پیکربندی
بهتری صوتی تجربه تا شودمی استریو صدای حالت وارد خودکار طوربه دستگاه هستید، بازی انجام یا فیلم تماشای مشغول وقتی
.کنید تنظیم را صوتی یادآور و زنگ آهنگ تنظیمات مختلف، هایموقعیت با متناسب توانیدمی. باشید داشته

دیگر راه. بکشید را خود انگشت رسانه صدای میزان تنظیم برای سپس دهید، فشار را صدا میزان دکمه: سیستم صدای میزان تنظیم

را هشدار و رسانه زنگ، آهنگ صدای میزان آنجا از و کنید لمس را  توانیدمی صدا تنظیمات صفحه نمایش برای که است این
.کنید تنظیم

برای و کنید لمس را صداها کنید، باز را تنظیمات. دهید تغییر سیستم تنظیمات در را صدا میزان توانیدمی همچنین،
.بکشید را خود انگشت صدا میزان تنظیم
حالا. کنید انتخاب را زنگ آهنگ صدای میزان و کنید لمس را صدا افزایش دکمۀ فرضپیش کنترل صدا، تنظیمات صفحه در
.کنید استفاده زنگ آهنگ صدای میزان تنظیم برای صدا میزان هایدکمه از توانیدمی

.شود باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را انگشتتان: سکوت و لرزش صدا، هایحالت بین جاییجابه

.کنید لمس را  ،لرزش حالت و صدابی حالت ،صدا حالت بین جاییجابه برای

در لرزش و صفحه عکس صداهای کلید،صفحه لمس صداهای کردن غیرفعال یا فعال برای: اعلان و کلیدصفحه صداهای کردنفعال

.بروید صدا بیشتر تنظیمات>  صداها به و کنید باز را تنظیمات لمس هنگام

با اکنون. کنید فعال را صدا بی حالت در لرزش سپس کنید، فعال را صدابی حالت ،صداها صفحه از: سکوت حالت روی دستگاه تنظیم
.آیددرمی لرزش به شما دستگاه و شودمی روشن نمایشصفحه ورودی، تماس دریافت

.کنید انتخاب دلخواهتان به را اعلان آهنگ یا زنگ آهنگ صداها صفحه از: اعلان آهنگ و زنگ آهنگ کردن سفارشی

.کنید غیرفعال را گوشی شدن روشن صدای و بروید صدا بیشتر تنظیمات>  صداها به: کاربهشروع صدای کردن غیرفعال
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پرکاربرد هایقابلیت به دسترسی برای میانبرها از استفاده
یک توانیدمی همچنین. دارید نگه و کنید لمس را برنامه یک آیکون پرکاربرد، هایقابلیت به سریع دسترسی از منویی نمایش برای
.شود ایجاد میانبری تا بکشید خود اصلی صفحۀ به را آن و دارید نگه و کنید لمس را قابلیت

پشتیبانی اصلی صفحۀ میانبرهای از برنامه یعنی این نشد، ایجاد میانبری و داشتید نگه و کردید لمس را برنامه یک آیکون اگر
.کندنمی

یک سپس و دارید، نگه و کنید لمس خود اصلی صفحۀ در را برنامه آیکون یک: هابرنامه پرکاربرد هایقابلیت به سریع دسترسی
وسیلۀ به قبل از اینها. کندمی پشتیبانی پرکاربرد قابلیت چهار حداکثر از برنامه هر. کنید لمس آن به دسترسی برای را پرکاربرد قابلیت
منوی در را سلفی سپس و دارید، نگه و کنید لمس را دوربین آیکون گرفتن، سلفی برای مثلاً،. نیستند تغییر قابل و اندشده تنظیم برنامه

.کنید لمس بازشونده

قابلیت. بیاید بالا منو تا دارید نگه و کنید لمس را برنامه آیکون یک خود، اصلی صفحۀ در: کنید اضافه میانبر خود اصلی صفحۀ به
دسترسی برای توانیدمی مثلاً،. شود ایجاد میانبری تا بکشید خود اصلی صفحۀ به را آن سپس و دارید، نگه و کنید لمس را نظر مورد
.کنید اضافه میانبری دوربین سلفی قابلیت به سلفی، دوربین به سریع

نمایشگر و صدا
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سازذخیره

»حافظه پاکسازی «کردن فعال
کردن آزاد برای» حافظه سازیپاک «از. شود کند دستگاهتان عملکرد است ممکن سازی،ذخیره فضای شدن کمتر با و زمان مرور به

.کنید استفاده دستگاه روان عملکرد حفظ و سیستم، عملکرد بهبود سازی،ذخیره فضای

اگر. شود پاک پنهان حافظه و پاکسازی حافظه تا کنید لمس را پاکسازی سپس و کنید باز را سازبهینه عملکرد، کردن بهینه برای
.شود آزاد بیشتری سازیذخیره فضای تا دهید انجام عمیق پاکسازی است، کم همچنان تانسازیذخیره فضای
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هوشمند دستیار

هدایت سکوی با جا هر از دستگاه عملکردهای به دسترسی
سکوی قابلیت کردن فعال با. کنید استفاده خود دستگاه پایین پیمایش نوار از باید اصلی، صفحه به بازگشت یا هابرنامه بستن برای

با دست یک از استفاده با راحتیبه توانیدمی همچنین،. کنید استفاده پیمایش هایدکمه از نیست لازم دیگر دستگاهتان، در پیمایش
.کنید کار دستگاهتان

صفحۀ روی پیمایش سکوی. کنید فعال را هدایت داک و بروید هدایت داک>  سیستم پیمایش>  سیستم به. کنید باز را تنظیمات
:دهد انجام را زیر اعمال تواندمی پیمایش سکوی. بکشید دهیدمی ترجیح که جایی به را آن توانیدمی سپس. شد خواهد پدیدار نمایش

lلمس بار دو را آن رفتن، عقب مرحله دو برای یا کنید، لمس بار یک را پیمایش سکوی رفتن، عقب مرحله یک برای: بازگشت
.کنید

lبروید اصلی صفحۀ به تا کنید رها را آن سپس و دارید، نگه و کنید لمس را پیمایش سکوی: اصلی صفحه.

lهر تا بکشید راست یا چپ به را انگشتتان سپس و دارید نگه و کنید لمس را پیمایش سکوی: زمینهپس در فعال هایبرنامه مشاهدۀ
.کنید مشاهده را زمینهپس در فعال برنامۀ
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سیستم

دسترسی قابلیت
TalkBack حرکتی هایفرمان با آشنایی

TalkBack وقتی. کندمی استفاده حرکتی هایفرمان از خاصی مجموعه از TalkBack برای حرکتی هایفرمان این شود،می فعال
.بود خواهد لازم دستگاه با تعامل

/روشن دکمه یا دارید، نگه و دهید فشار ثانیه سه حداقل را صدا کاهش و افزایش هایدکمه ،TalkBack کردن غیرفعال برای
.کنید لمس انگشت دو با را نمایشصفحه ثانیه سه حداقل برای سپس و بلرزد، دستگاهتان تا دارید نگه و دهید فشار را خاموش

و هاصفحه بین حرکت برای. بکشید پایین یا بالا سمتبه را خود انگشت دو ،صفحه در پیمایش برای: نمایش صفحۀ در پیمایش
.بکشید راست یا چپ سمتبه را انگشتتان صفحه، روی مطالب

 

محتوای دستگاه). شود باز اینکه نه (شود انتخاب تا کنید لمس انگشت یک با را موارد از یکی: متمرکز مورد روی زدن ضربه یکبار
.خواندمی بلند را انتخابی مورد

 

مرحله انتخاب تا بزنید ضربه نمایشصفحه از بخشی روی بار دو انگشت، یک از استفاده با: مورد کردن فعال برای زدن ضربه دوبار
.شود تأیید قبلتان
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بار دو را نمایشصفحه از بخشی سپس و کنید، لمس انگشت یک با یکبار را تنظیمات نماد کنید، باز را تنظیمات خواهیدمی اگر مثلاً،
.کنید لمس

:حرکتی هایفرمان سایر

lبروید بعدی مورد به تا بکشید چپ سمتبه صفحه روی را انگشتانتان از یکی.

lبروید قبلی مورد به تا بکشید راست سمتبه صفحه روی را انگشتانتان از یکی.

lبروید پایینی مورد به تا بکشید پایین سمتبه صفحه روی را انگشتانتان از یکی.

lبروید بالایی مورد به تا بکشید بالا سمتبه صفحه روی را انگشتانتان از یکی.

lعمومی منوی تا بکشید چپ سمتبه سپس و پایین سمتبه صفحه روی را انگشتانتان از یکی TalkBack از توانیدمی. شود باز
ً اینجا .کنید پیدا دسترسی TalkBack هایقابلیت از برخی به سریعا

lمنوی تا بکشید چپ سمتبه سپس و بالا سمتبه صفحه روی را انگشتانتان از یکی TalkBack حالت توانیدمی. شود باز محلی
.کنید تنظیم TalkBack برای را مرور

lحرکتی، فرمان این. بازگردید قبلی صفحه به تا بکشید راست سمتبه سپس و پایین سمتبه صفحه روی را انگشتانتان از یکی
.دهدمی انجام را برگشت کلید کار همان

TalkBack با گفتار به متن تبدیل خروجی از استفاده
با همراه توانمی را قابلیت این. بخواند بلند صدای با را دستگاه نمایش صفحۀ روی متون تواندمی گفتار به متن تبدیل قابلیت

TalkBack باشید داشته تعامل دستگاهتان با هم باز بخوانید، واضح را صفحه روی محتوای توانیدنمی که زمانی تا برد کار به نیز.

پیکربندی را مدنظرتان موتور سپس بروید، گفتار به متن تبدیل>  دسترسی قابلیت>  هوشمند کمک به کنید، باز را تنظیمات
.نمایید تنظیم را صدا زیروبمی و گفتار سرعت و کنید

رنگ تصحیح سازیفعال
.کند جبران را کوررنگی اثرات دهدمی امکان دستگاهتان به» رنگ تصحیح«

با هارنگ از بعضی مشاهده در است ممکن بینندمی درست را هارنگ که کاربرانی رنگ، تصحیح بودن فعال زمان در
.شوند روروبه مشکل

انتخاب برای. کنید فعال را رنگ تصحیح و بروید، رنگ تصحیح>  دسترسی قابلیت>  هوشمند کمک به کنید، باز را تنظیمات
.کنید لمس را تصحیح حالت موردنظرتان، رنگ تصحیح حالت

سیستم
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عمومی تنظیمات
سیستم زمان و تاریخ تنظیم
تلفن شبکه توسط شدهارائه زمان و تاریخ خودکار صورتبه دستگاه دهید، تغییر را خود کارتسیم یا کنید سفر کشور از خارج به اگر

ساعت یا دهید، تغییر را زمان قالب کنید، تنظیم را زمان و تاریخ دستی صورتبه توانیدمی همچنین. داد خواهد نمایش را محلی همراه
.کنید تنظیم خود قفل صفحه روی را دوتایی های

:دهید انجام را زیر کارهای توانیدمی اینجا از. بروید ساعت و تاریخ>  سیستم به و کنید باز را تنظیمات

lدستی تنظیم برای. کنید فعال را خودکار تنظیم همراه، تلفن شبکه با دستگاه زمان و تاریخ سازیهمگام برای: زمان و تاریخ تغییر
.کنید غیرفعال را خودکار تنظیم زمان، و تاریخ

lدستی تنظیم برای. کنید فعال را خودکار تنظیم همراه، تلفن شبکه با دستگاه زمانی منطقه سازیهمگام برای: زمانی منطقه تغییر
.کنید غیرفعال را خودکار تنظیم زمانی، منطقه

lقالب ساعتی، ۱۲ زمان قالب انتخاب برای. کنید فعال را ساعته ۲۴ قالب ساعتی، ۲۴ زمان قالب انتخاب برای: زمان قالب تغییر
.کنید غیرفعال را ساعته ۲۴

lمحلی وقت و تاریخ خودکار صورتبه دستگاه باشید، کشور از خارج در سفر حال در وقتی: قفل صفحه در دوتایی ساعت تنظیم
را خانه شهر و فعال را دوتایی های ساعت دوتایی، هایساعت نمایش برای. دهدمی نمایش را همراه تلفن شبکه توسط شدهارائه
.داد خواهد نشان را تاناصلی کشور زمان دیگری و محلی زمان هاساعت از یکی. کنید تنظیم

 

تاریخ و ساعت شبکھ ساعت و تاریخ در شھر انتخابی شما

دستگاه داخل از هاعکس و اسناد کردن چاپ
.نمایید چاپ راحتی به را خود هایعکس و اسناد و کنید متصل چاپگر یک به Wi-Fi طریق از را خود دستگاه

سیستم
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lکمک به Mopria، تأیید مورد چاپگر یک روی بر دستگاه داخل از مستقیم طور به را خود نظر مورد اسناد توانیدمی
Mopria طریق از چاپگر. کنید چاپ Wi-Fi شودمی متصل شما دستگاه به.

lتأیید مورد شما چاپگر اگر Mopria ،تماس چاپگر سازنده با خود نظر مورد مدل برای افزونه دریافت جهت نیست
.بگیرید

.کنید متصل مشترک Wi-Fi شبکه یک به را خود چاپگر و دستگاه1

lدفترچه در مذکور هایدستورالعمل است، سیمبی اتصال نقطۀ یک دارای شما چاپگر اگر: چاپگر اتصال نقطۀ به شدن وصل

به و کنید باز را تنظیمات دستگاه، در. کنید دنبال ورود رمز تنظیم و اتصال نقطۀ کردن فعال برای را چاپگر راهنمای
هایدستورالعمل سپس و نمایید انتخاب را چاپگر اتصال نقطۀ کنید، فعال را Wi-Fi. بروید Wi-Fi>  ها شبکه و سیم بی

.کنید دنبال اتصال برقراری برای را صفحه روی

lبا اتصال Wi-Fi Direct :از شما چاپگر اگر Wi-Fi Direct دفترچه در مذکور هایدستورالعمل کند،می پشتیبانی

ها شبکه و سیم بی به و کنید باز را تنظیمات دستگاه، در. کنید دنبال قابلیت این کردن فعال برای را چاپگر راهنمای

 <Wi-Fi بروید .Wi-Fi و کنید فعال را   <Wi-Fi Direct هایدستگاه فهرست در را خود چاپگر نموده لمس را
.کنید انتخاب شده شناسایی

lچاپگر، در: روتر به اتصال Wi-Fi و کنید باز را تنظیمات دستگاه، در. شوید متصل خود منزل روتر به کرده فعال را
روی هایدستورالعمل سپس و نمایید انتخاب را خود روتر کنید، فعال را Wi-Fi. بروید Wi-Fi>  ها شبکه و سیم بی به

.کنید دنبال تنظیمات تکمیل برای را صفحه

فرضپیش سرویس کنید بررسی و بروید چاپ فرضپیش سرویس>  چاپ>  دستگاه ارتباط بخش به. کنید باز را تنظیمات2
برای را صفحه روی هایدستورالعمل نموده لمس را یا کنید انتخاب جستجو نتایج میان از را چاپگری. باشد شده فعال چاپ

.کنید دنبال چاپگر دستی افزودن

:دهید انجام خود دستگاه داخل از مستقیم طور به را چاپ عملیات توانیدمی اکنون3

lصورت به صدور یا چاپ>  بیشتر به کنید، باز را چاپ برای نظر مورد تصویر. بروید گالری به: تصویر یک چاپ PDF
.کنید دنبال چاپگر به تصویر ارسال برای را صفحه روی هایدستورالعمل سپس و بروید

lمنو داخل از را چاپ گزینه سپس و کنید باز را چاپ برای نظر مورد وب صفحه خود، مرورگر در: وب صفحه چاپ
.نمایید انتخاب

lنمایید انتخاب منو داخل از را چاپ گزینه و کنید باز وریبهره برنامه یک در را چاپ برای نظر مورد مدرک: مدرک چاپ.

lسپس و بروید چاپ به کنید، باز را چاپ برای نظر مورد یادداشت. باز را یادداشت دفتر دستگاه، در: یادداشت چاپ
.کنید دنبال چاپگر به یادداشت ارسال برای را صفحه روی هایدستورالعمل

سازذخیره و حافظه وضعیت مشاهدۀ
اطلاعات مشاهدۀ با است؟ مانده باقی آن سازذخیره و حافظه فضای از مقدار چه نیستید مطمئن تان،تلفن از استفاده زیادی مدت از پس

پاکسازی انجام دربارۀ و کنید نظارت سازذخیره و حافظه از خود استفادۀ میزان بر توانیدمی تان،تلفن سازذخیره و حافظه به مربوط
.بگیرید تصمیم

.کنندنمی پشتیبانی microSD کارت از هادستگاه برخی

به موجود، سازیذخیره فضای اساس بر و مشاهده را حافظه از استفاده میزان تا کنید لمس را ذخیره محل و باز را تنظیمات
.کنید آزاد را بیشتری فضای موقع

نتایج اساس بر. کنید مشاهده را هابرنامه از استفاده جزئیات توانیدمی کنید، انتخاب را پاکسازی اگر: )شودمی توصیه (فضا پاکسازی
.کنید مشخص را شوند پاکسازی باید که مواردی یا کنید پاکسازی توصیه طبق را سیستم توانیدمی همچنین، اسکن،

سیستم
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سیستم روزرسانیبه

دستگاه سیستم آنلاین روزرسانیبه
آنلاین هایروزرسانیبه. کنید نصب و دانلود را آن خواهدمی شما از دستگاهتان گیرد،می قرار دردسترس سیستم روزرسانیبه وقتی
.هستند راحت و امن

lتلفن داده شدن مصرف باعث آنلاین هایروزرسانیبه. کنید متصل اینترنت به را دستگاهتان روزرسانی،به نصب از پیش
.کنید متصل Wi-Fi شبکه به روزرسانیبه هنگام را دستگاهتان شودمی توصیه بنابراین شود،می همراه

lباشد ٪۳۰ از بیش روزرسانیبه حین در باتری ماندهباقی شارژ میزان شوید مطمئن.

lیا برساند آسیب شما دستگاه به است ممکن دستگاه روزرسانیبه برای ثالث شخص غیرمجاز افزارهاینرم از استفاده
انجام برای یا کنید روزرسانیبه آنلاین صورتبه را دستگاهتان شودمی توصیه. شود شما شخصی اطلاعات تهدید باعث
.ببرید Huawei مشتریان خدمات مجاز مراکز از یکی به را خریدتان مدرک و دستگاه روزرسانی،به

lپشتیبان مهم هایداده از دستگاه، روزرسانیبه از پیش. شود پاک سیستم روزرسانیبه از بعد شما هایداده است ممکن
.کنید گیری

lبا ها،بازی و الکترونیک بانکداری هایبرنامه مانند ثالث، شخص هایبرنامه از برخی است ممکن روزرسانی،به از پس
روزرسانیبه مرتب طوربه را ثالث شخص هایبرنامه این سازگاری، مشکلات رفع برای. نباشند سازگار جدید سیستم
.کنید

.کنید باز را تنظیمات1

.بروید نصب و دانلود>  جدید نسخه به کرد، شناسایی جدیدی نسخه سیستم اگر. بروید افزارنرم روزرسانیبه>  سیستم به2

طوربه دستگاهتان روزرسانی،به از بعد. ندهید انجام عملیاتی رسانی روز به طول در. کشدمی طول مدتی دستگاه روزرسانیبه
.شودمی مجدد اندازیراه خودکار
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به وابسته های شرکت و.Huawei Technologies Co., Ltd شرکت رضایت بدون راهنما دفترچه این های قسمت از یک هیچ

.باشد نمی صورتی و نحو هیچ به انتقال یا و تکثیر قابل") Huawei ("آن

به مشتریان. باشد ممکن مجوزهای و Huawei چاپ حق دارای افزار نرم شامل است ممکن راهنما این در شده داده توضیح محصول
کرده، استخراج یا و رمزگشایی مجزا، برگردانند، منبع زبان به یا و کرده اصلاح توزیع، تکثیر، را مذکور افزار نرم نباید نحوی هیچ
ممنوع قبول قابل قوانین توسط ها محدودیت اینکه مگر بگیرند، دیگری فرد از را مجوز یا دهند اختصاص دهند، اجاره بریزند، هم به
.باشد شده تأیید مربوطه برداری نسخه حق صاحبان توسط عملیاتی چنین یا باشد شده

مجوزها و تجاری علائم

.باشد می .Huawei Technologies Co., Ltd شده ثبت تجاری علائم یا تجاری علائم  و  ،

™Android تجاری علامت Google Inc است.

چنین از استفاده گونه هر و است .Bluetooth SIG, Inc به متعلق شده ثبت تجاری علائم لوگوها، و Bluetooth® علامت

.شود می انجام مجوز تحت .Huawei Technologies Co., Ltd توسط هایی علامت

.Qualcomm Inc شرکت شده ثبت تجاری علائم  و 

(NASDAQ: QCOM) هستند.

.باشد می آنها مربوطه صاحبان به متعلق شده ذکر های شرکت اسامی و خدمات محصولات، تجاری، علائم دیگر

توجه

و ها ظرفیت شده، نصب افزار نرم با استناد در شد داده توضیح آن درباره که جانبی لوازم و محصول این ویژگیهای از تعدادی
شبکه خدمات دهندگان ارائه یا محلی شبکه اپراتورهای توسط یا باشد نشده فعال است ممکن بنابراین و است محلی شبکه تنظیمات
.باشد شده محدود

نداشته مطابقت آن شده خریداری جانبی لوازم یا محصول این با دقیق طور به قسمت این در شده ذکر های تعریف است ممکن بنابراین
.باشد

Huawei کند اصلاح یا داده تغییر را راهنما دفترچه این در موجود مشخصات یا اطلاعات قبلی، تعهد یا اطلاع بدون دارد حق.

ثالث شخص افزار نرم بیانیه

از. نیست Huawei به متعلق شوند، می ارائه محصول این با همراه که هایی برنامه و ثالث شخص افزارهای نرم معنوی های دارایی
را ای نامه ضمانت هیچ ثالث شخص های برنامه و افزارها نرم برای نوع هر از نامه ضمانت هرگونه قبال در Huawei رو این
نخواهد مسئولیتی کنند می استفاده ثالث شخص های برنامه و ها افزار نرم از که مشتریانی قبال در Huawei. کرد نخواهد ارائه

.داشت نخواهد تعهدی ثالث شخص های برنامه و افزارها نرم عملکردهای قبال در همچنین داشت،

نوع هر دسترسی قابلیت Huawei و یابند پایان یا شده متوقف زمانی هر در است ممکن ثالث شخص های برنامه و افزار نرم خدمات
ابزارهای یا شبکه طریق از را هایی سرویس و محتوا ثالث، شخص سرویس دهندگان ارائه. کند نمی ضمانت را سرویسی یا محتوا

50



ً باشد، مجاز قانون واسطه به که حدی تا. نیست Huawei کنترل تحت که کنند می ارائه انتقال Huawei که است شده عنوان صراحتا
در همچنین داشت، نخواهد تعهدی و نبوده مسئول ثالث شخص سرویس دهندگان ارائه طرف از شده ارائه سرویس هرگونه قبال در
.داشت نخواهد مسئولیتی ثالث، شخص محتواهای یا ها سرویس ارائه پایان یا وقفه بروز قبال

Huawei آپلود کار هرگونه یا محصول این در شده نصب افزار نرم با ارتباط در ای مسئله یا کیفیت قانونی، مسئله هرگونه قبال در
.بود نخواهد مسئول غیره و افزار نرم یا ویدیو تصویر، متن، به محدود نه ولی شامل ثالث، شخص طرف از شده دانلود یا شده

کارهای دانلود یا آپلود افزار، نرم نصب اثر در که بپذیرند را محصول و افزار نرم بین ناسازگاری شامل خطرات، کلیه باید مشتریان
.شود می ناشی ثالث شخص

از. است کرده ایجاد پلتفورم این در را نیاز مورد تغییرات Huawei. است آزاد منبع Android™ پلتفورم اساس بر محصول این
نرم با یا و نکند پشتیبانی شود می پشتیبانی Android استاندارد پلتفورم توسط که عملکردهایی تمام از دستگاه این است ممکن رو این

همه صریح بطور و دهد نمی ارائه نمایندگی یا ضمانت هیچ هایی قابلیت چنین مورد در Huawei. باشد ناسازگار ثالث شخص افزار
.کند می سلب خود از را مورد این به مربوط های مسئولیت

مسئولیت سلب

در شود، مى قانون مشمول که مواردى از غیر به. است شده ارائه (AS IS) است که همانگونه راهنما دفترچه این مطالب همه
ضمنى ضمانتهاى به، محدود نه ولى شامل، ضمنى، و شفاهى از اعم ضمانتی هیچ راهنما دفترچه این اعتبار و صحت خصوص
.گیرد نمى عهده بر خاص، اهداف با تناسب و تجارى

HUAWEI درآمد، شغل، سود، رفتن بین از یا تبعی یا مستقیم، غیر تصادفی، خاص، های خسارت قبال در شرایطی هیچ تحت
.پذیرد نمی مسئولیتی خیر یا است بینی پیش قابل تلفاتی چنین آیا اینکه از صرفنظر انتظار، مورد اندازهای پس یا سرقفلی اطلاعات،

توسط که حدی تا شخصی جراحت بروز صورت در (شود می ایجاد محصول این از استفاده قبال در که HUAWEI تعهد حداکثر
راهنما دفترچه این در و) گرفت نخواهد قرار محدودیتی چنین پوشش تحت باشد، مجاز محدودیتی موارد چنین در اجرا قابل قانون
.است شده پرداخت محصول خرید هنگام در مشتری توسط که است مبلغی به محدود است، شده داده توضیح آن درباره

صادرات و واردات به مربوط قوانین

یا مجدد صادرات صادرات، برای و کنند رعایت را واردات یا صادرات به مربوط اجرایی مقررات و قوانین همه باید مشتریان
مجوزهای همه که هستند مسئول آن، در موجود فنی های داده و افزار نرم شامل راهنما دفترچه این در شده ذکر محصول واردات
.آورند بدست را لازم دولتی

شخصی اطلاعات و هاداده امنیت
هایداده و شخصی اطلاعات رفتن دست از به منجر است ممکن دستگاه در ثالث شخص هایبرنامه یا عملکردها از بعضی از استفاده
استفاده خود شخصی اطلاعات از محافظت در شما به کمک جهت زیر اقدامات از. شود دیگران برای هاآن بودن دسترس قابل یا شما
:کنید

lبگذارید امن جای یک در را خود دستگاه غیرمجاز، استفاده از جلوگیری جهت.

lنمایید ایجاد قفل الگوی یا عبور رمز یک و کنید قفل را خود دستگاه نمایشصفحه.

lتهیه پشتیبان نسخه خود، دستگاه حافظه یا حافظه کارت کارت،سیم برروی شدهذخیره شخصی اطلاعات از معین زمانی فواصل در
حذف خود قدیمی دستگاه از را آنها یا کرده منتقل را خود شخصی اطلاعات که شوید مطمئن دستگاه، تعویض صورت در. کنید
.ایدکرده

lنکنید باز را ناشناس افراد هایایمیل یا هاپیام ویروس، به خود دستگاه آلودگی از جلوگیری جهت.

lکه هاییسایتوب از خود، شخصی اطلاعات شدن دزدیده از جلوگیری جهت اینترنت، مرور جهت خود دستگاه از استفاده هنگام
.نکنید بازدید باشند امنیتی خطر دارای است ممکن

حقوقی اطلاعیۀ
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lاتصال نقطه مانند خدماتی از اگر Wi-Fi این برای غیرمجاز، دسترسی از جلوگیری جهت کنید،می استفاده بلوتوث یا حملقابل
.کنید خاموش را هاآن کنید،نمی استفاده خدمات این از هنگامیکه. کنید تعیین ورود رمز خدمات

lکنید یابیویروس منظم طوربه و کرده نصب را دستگاه امنیتی افزارنرم.

lاسکن یابیویروس برای باید را دانلودشده ثالث شخص هایبرنامه. کنید تهیه قانونی منبع از را ثالث شخص هایبرنامه کنید دقت
.کنید

lتوسط منتشرشده امنیتی هایوصله یا هاافزارنرم Huawei کنید نصب را ثالث شخص هایبرنامه مجاز دهندگانارائه یا.

lتهدید باعث یا و رسانده آسیب شما دستگاه به است ممکن دستگاه روزرسانیبه برای ثالث شخص غیرمجاز افزارهاینرم از استفاده
به هایبسته یا کنید روزرسانیبه خود دستگاه لاینآن روزرسانیبه ویژگی طریق از شودمی توصیه. گردد شما شخصی اطلاعات

.کنید دانلود Huawei از خود دستگاه مدل برای را رسمی روزرسانی

lاطلاعات تواندمی ثالث شخص نتیجه، در. کنندمی منتقل را آن و دارند لازم را محل به مربوط اطلاعات هابرنامه از بعضی
.بگذارد اشتراک به را شما محل به مربوط

lرا تشخیصی یا شناسایی اطلاعات خود، خدمات و محصولات بهبود جهت است ممکن ثالث شخص برنامه دهندگانارائه از برخی
.کنند آوریجمع شما دستگاه از

راهنمایی گرفتن
.نمایید مطالعه را خود تلفن جعبه در موجود سریع شروع راهنمای

.کنید لمس را حقوقی>  تلفن دربارۀ>  سیستم>  تنظیمات حقوقی، اطلاعات خواندن برای

.کنید رجوع /http://consumer.huawei.com/en به بیشتر، اطلاعات کسب برای
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این راھنما فقط برای مراجعھ شما می باشد. محصول واقعی، شامل اما نھ محدود بھ رنگ و اندازه چیدمان 
صفحھ ممکن است متفاوت باشد. ھمھ بیانیھ ھا، اطالعات و توصیھ ھای موجود در این راھنما فاقد ھرگونھ 

ضمانت اعم از شفاھى و ضمنى مى باشد.

توجھ: بھ خاطر بسپارید کھ آخرین دفعھ با کدام حساب Google وارد دستگاه شده اید. در صورت بازیابی 
تنظیمات کارخانھ بھ صورت غیر قابل اطمینان یا بھ روزرسانی مبتنی بر کارت حافظھ microSD، مکانیزم 
ضد سرقت Google از شما می خواھد بھ منظور تأیید ھویت در صفحھ پیمایش راه اندازی اولیھ، آن حساب 

Google را کھ دستگاه آخرین بار وارد آن شده است وارد کنید. دستگاه شما فقط در صورتی می تواند بھ 
درستی روشن شود کھ تأیید ھویت با موفقیت انجام گیرد.

برای دریافت بروز رسانی ھای اخیر از طریق خط مستقیم و آدرس ایمیل در کشور یا منطقھ خود بھ سایت 
http://consumer.huawei.com/en/support/hotline مراجعھ کنید.

FLA-LX1
FLA-LX2            

مدل:


	FLA-FA
	EMUI9.1_FLA_FA_PDF
	فهرست
	قابلیتهای هیجانانگیز
	دسترسی به عملکردهای دستگاه از هر جا با سکوی هدایت
	نکات دوربین
	استفاده از حالت پانوراما برای گرفتن عکسهای پانوراما

	تلفنتان را مدیریت کنید
	فعالسازی قفل برنامه
	تنظیم تصویر زمینۀ صفحۀ اصلی
	مدیریت ویجتهای صفحه اصلی
	استفاده از کشوی برنامهها برای نگهداری برنامهها
	فعال کردن «پاکسازی حافظه»


	دستگاه جدید
	پیکربندی دستگاه جدید
	ثبت اثر انگشت
	اتصال به Wi-Fi


	حرکتها و عملیات
	تشخیص هوشمند
	اسکن برای تشخیص فوری اشیاء
	اسکن غذا برای کسب اطلاعات در مورد کالری


	صفحۀ اصلی
	نوار پیمایش
	پیکربندی چیدمان نوار پیمایش
	استفاده از کلید «موارد اخیر» برای مدیریت برنامههای پسزمینه
	پیمایش با استفاده از حرکتها

	پانل اعلانات و نوار وضعیت
	غیرفعال کردن اعلانهای برنامه

	قفل کردن و قفلگشایی صفحۀ نمایش
	تنظیم رمز ورود صفحۀ قفل برای حفظ حریم خصوصی
	قفل کردن صفحۀ نمایش برای محافظت سریع از دستگاه

	مدیریت صفحۀ اصلی
	مدیریت آیکونهای صفحه اصلی
	مدیریت صفحۀ اصلی
	تنظیم تصویر زمینۀ صفحۀ اصلی
	مدیریت ویجتهای صفحه اصلی
	استفاده از کشوی برنامهها برای نگهداری برنامهها


	مخاطبین
	اشتراکگذاری مخاطبین با استفاده از کارتهای ویزیت الکترونیکی
	مدیریت مخاطبین
	وارد کردن و صادر کردن مخاطبین
	مدیریت مخاطبین

	ادغام مخاطبین برنامۀ شخص ثالث
	مرتبط کردن اطلاعات تماس با حسابهای رسانه اجتماعی
	مشاهدۀ شرح شغلی فرستنده


	شمارهگیری
	عملکردهای اساسی تماس
	برقراری تماس اضطراری
	انتظار تماس را فعال کنید تا هیچ گاه تماسهای مهم اشخاص ثالث را از دست ندهید
	هدایت تماس را فعال کنید تا هیچ تماسی را از دست ندهید
	فعال کردن رومینگ بینالملل برای ارتباط بدون مرز


	دوربین
	استفاده از حالت «دیافراگم باز» برای برجستهسازی سوژههای عکسبرداری
	استفاده از حالت پانوراما برای گرفتن عکسهای پانوراما
	حالت نقاشی با نور
	استفاده از دنبالههای نوری ممتد برای عکسبرداری از نورهای شهر
	استفاده از گرافیتی با نور برای ایجاد الگوهای نوری
	عکسبرداری از رودخانه و آبشار با «آب روان»
	استفاده از «رد ستارگان» برای تصویربرداری از زیبایی ستارگان


	گالری
	مدیریت عکس
	ویرایش عکسها
	سازماندهی آلبومها


	بهینهساز
	مدیریت مصرف داده تلفن همراه

	ایمیل
	مدیریت حسابهای ایمیل
	وارد کردن رویدادهای مهم به تقویم

	تقویم
	مشاهدۀ تعطیلات جهانی

	ابزارهای مفید
	استفاده از ضبطکنندۀ صدا برای ایجاد یادداشتهای صوتی

	اتصال دستگاه
	اتصال تلفن به دستگاههای بلوتوث
	Huawei Share
	Huawei Share: روشی بهتر برای اشتراکگذاری فایلها
	استفاده از Huawei Share برای اشتراکگذاری سریع فایلها بین دستگاههای Huawei
	انتقال فایل میان دستگاه و رایانه با استفاده از Huawei Share


	امنیت و حریم خصوصی
	حذف دادههای چهره
	اثر انگشت
	تشخیص اثر انگشت: از پیمایش سریعتر و امنیت بهبودیافته بهرهمند شوید
	استفاده از میانبرهای اثر انگشت برای سرعت بخشیدن به کارکرد دستگاه
	ثبت اثر انگشت
	افزودن یا تغییر دادن اثر انگشت
	استفاده از اثر انگشت برای دسترسی سریع به اطلاعات خصوصی

	فعال یا غیرفعال کردن خدمات موقعیت
	فعالسازی قفل برنامه

	پشتیبانگیری و بازیابی
	پشتیبانگیری از دادهها بر روی دستگاه ذخیرهساز USB
	بازنشانی تلفن شما
	پشتیبانگیری از دادهها به وسیلۀ پوشههای اشتراکگذاریشده در رایانۀ شما یا دستگاههای NAS خانگی

	Wi-Fi و شبکه
	Wi-Fi
	اتصال به Wi-Fi
	انتقال داده با استفاده از Wi-Fi Direct
	روشن یا خاموش کردن Wi-Fi+


	برنامهها و اعلانها
	برنامه جفتی: همزمان وارد دو حساب رسانههای اجتماعی شوید

	صدا و نمایشگر
	تنظیم حالت «بدون مزاحمت»
	پیکربندی تنظیمات صدا
	استفاده از میانبرها برای دسترسی به قابلیتهای پرکاربرد

	ذخیرهساز
	فعال کردن «پاکسازی حافظه»

	دستیار هوشمند
	دسترسی به عملکردهای دستگاه از هر جا با سکوی هدایت

	سیستم
	قابلیت دسترسی
	آشنایی با فرمانهای حرکتی TalkBack
	استفاده از خروجی تبدیل متن به گفتار با TalkBack
	فعالسازی تصحیح رنگ

	تنظیمات عمومی
	تنظیم تاریخ و زمان سیستم
	چاپ کردن اسناد و عکسها از داخل دستگاه
	مشاهدۀ وضعیت حافظه و ذخیرهساز


	بهروزرسانی سیستم
	بهروزرسانی آنلاین سیستم دستگاه

	اطلاعیۀ حقوقی
	اطلاعیه حقوقی
	حق نسخه برداری © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. کلیه حقوق محفوظ است.
	علائم تجاری و مجوزها
	توجه
	بیانیه نرم افزار شخص ثالث
	سلب مسئولیت
	قوانین مربوط به واردات و صادرات

	امنیت دادهها و اطلاعات شخصی
	گرفتن راهنمایی



