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انگیزهیجان هایقابلیت

نکات
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

Huawei Share از استفاده با هافایل انتقال
.دهید انتقال Huawei هایدستگاه بین را خود هایفایل سایر و هافیلم ها،عکس ،Huawei Share از استفاده با توانیدمی شما

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

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 نیز بلوتوث
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Huawei Share

لمس را گذاریکاشترا و انتخاب شود گذاشته اشتراک به خواهیدمی که را فایلی: هافایل ارسال برای Huawei Share از استفاده
.شود فرستاده فایل تا کنید انتخاب نزدیک هایدستگاه فهرست داخل از را کنندهدریافت دستگاه. کنید

را اعلانات پانل بکشید، پایین سمت به وضعیت نوار روی از را خود انگشت: هافایل دریافت برای Huawei Share از استفاده

فایل. کنید لمس را پذیرش فایل، انتقال اعلان یک نمایش هنگام. شود فعال Huawei Share تا کنید لمس را  سپس و کنید باز
.شودمی ذخیره هافایل در Huawei Share پوشه در فرضپیش صورت به دریافتی های

هوشمند زندگی
دستگاه در جداگانه کاربری هایحساب ایجاد: متعدد کاربران

افزودن با باشد؟ داشته دسترسی تانخصوصی هایفایل و اطلاعات به ندارید دوست اما دهید قرض کسی به را خود دستگاه خواهیدمی
و تنظیمات. کنید محافظت خود اطلاعات خصوصی حریم از دیگران به دستگاه دادن قرض هنگام کاربر، مختلف انواع و کاربر چند
شخصی، استفاده برای دیگری و کار برای یکی مثلاً کاربری، حساب دو با توانیدمی همچنین. گیردنمی قرار تأثیر تحت شما هایفایل
.دهید حالت تغییر آنها بین راحتی به گزینه یک لمس با و شوید دستگاه وارد

:کنید ایجاد مختلف کاربر نوع سه توانیدمی

lکارها همه به مالک، عنوان به. شوید وارد مالک عنوان به کنید،می استفاده دستگاه از خودتان وقتی. دستگاه مالک: مالک
ارسال و تماس برقراری برای کاربران به مجوز اعطای و مهمانان و کاربران حذف یا افزودن جمله از داشت، خواهید دسترسی

.متنی هایپیام

lتوانندنمی اما دهند انجام را کارها اکثر توانندمی کاربران. کنید اضافه کاربر عنوان به را نزدیک دوستان و خانواده اعضای: کاربر
بدون «حالت کردن فعال یا کارخانه تنظیمات روی بر دستگاه بازیابی جمله از دهند، انجام را مالک بر تأثیرگذار کارهای
».مزاحمت

انگیزهیجان هایقابلیت
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lدهند انجام کار محدودی تعداد فقط توانندمی مهمانان. کنید اضافه مهمان عنوان به را موقتی آشنایان: مهمانان.

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 برای نیاز طبق را» جفتی برنامه «و بروید and دوقلو برنامۀ>  هااعلان و هابرنامه به. کنید باز را تنظیمات
QQ، LINE، 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

دوربین نکات
کنندهخیره هاییپرتره گرفتن برای پرتره حالت از استفاده

متفاوتی زیباسازی تنظیمات دهدمی اجازه شما به پرتره حالت برسید؟ نظر به خود شکل بهترین در همیشه هایتانسلفی در خواهیدمی
.کنید ایجاد سفارشی زیباسازی برای اطلاعاتی هایداده پایگاه یک و کنید پیکربندی را

برای را شب حالت خودکار طور به و شناسایی را محیط نور کمی دستگاهتان بگیرید، ایسلفی نورکم شرایط یا شب در اگر
کند، شناسایی را محیط نور کمی دستگاهتان وقتی و ندارد خود آن از کلیدی حالت این. کرد خواهد فعال هاسلفی کیفیت بهبود
.داد خواهد نشان شما به ایپیامواره کند، فعال را حالت این دستگاهتان وقتی. شد خواهد فعال خودکار طور به

lکنید فعال را پرتره حالت کادر، درون افراد تمام به زیبایی هایجلوه خودکار اعمال برای: پرتره حالت.

lچه هر. کند ایجاد شما برای را زیبایی سفارشی طرح یک دستگاهتان تا کنید فعال را نقص و عیببی سلفی: نقص و عیببی سلفی
.بود خواهند تربرجسته هاجلوه باشد، بالاتر زیباسازی سطح

بگیرید بعدیسه هایعکس حرکت در: بعدیسه پانورامای
بخشیدن جان برای العادهفوق روشی بعدیسه پانورامای اید؟شده ناامیدی احساس دچار هایتانپرتره در بودن مسطح حس از کنون تا آیا
.بکشید را هایتانعکس یا کنید کج را دستگاهتان توانیدمی بعدی،سه ایجلوه ایجاد برای. گذاردمی اختیارتان در را پانوراماهایتان به

اشیاء، از متحرک پانورامیک هایعکس ایجاد برای. است دستگاهتان در دوربین شدۀنصب پیش از حالت یک بعدیسه پانورامای
.کنید استفاده بعدیسه پانورامای از توانیدمی مناظر، و افراد،
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بیشتر هایقابلیت
PrivateSpace :دارید نگه پنهان را خود محرمانۀ اطلاعات

دسترسی از تا دارید نگه پنهان دستگاهتان روی را) ویدیوها و هاعکس قبیل از (خود شخصی هایداده و هابرنامه خواهیدمی آیا
روی مستقل فضایی توانیدمی ،PrivateSpace با. نگردید PrivateSpace از غیر چیزی دنبال باشند؟ امان در دیگران

و MainSpace در مجزا WeChat یک توانیدمی مثلاً،. کنید حفظ را خود محرمانۀ اطلاعات تا کنید ایجاد دستگاهتان
PrivateSpace دارید نگه هم از مستقل کاملاً را برنامه دو هر و کنید، نصب خود.
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+Wi-Fi :شما اتصال قابلیت هوشمند دستیار
+Wi-Fi هایشبکه به هوشمند طور به Wi-Fi یک دستگاهتان وقتی. شود جوییصرفه همراه تلفن دادۀ مصرف در تا شودمی متصل

.شد خواهد متصل شبکه به و کرد خواهد روشن را Wi-Fi خودکار طور به کند، شناسایی را رایگان یا شدهشناخته Wi-Fi شبکۀ
.کندمی انتخاب منطقه در را اینترنت اتصال بهترین برای بهینه شبکۀ خودکار طور به دستگاهتان همچنین
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:داد خواهد انجام را زیر کارهای دستگاهتان کردید، فعال را Wi-Fi+ آنکه از پس

lهایشبکه به خودکار اتصال و انتخاب :بهینه شبکۀ به خودکار اتصال و انتخاب Wi-Fi هایشبکه اید،شده متصل آنها به قبلاً که
.شما فعلی محل در سیگنال قدرت به بسته شما، همراه تلفن دادۀ شبکۀ یا رایگان،

lخودکار کردن خاموش یا روشن Wi-Fi :هایشبکه به بسته Wi-Fi اید،شده متصل آنها به قبلاً که Wi-Fi در خودکار طور به
جدید هایشبکه جستجوی حال در مدام دستگاهتان که شودمی آن از مانع کار این. شد خواهد غیرفعال یا فعال خاص هایمکان
.باشد

lخودکار اتصال از جلوگیری و موجودند حاضر حال در که شبکه اتصال نقاط ارزیابی: موجود هایشبکه کیفیت به دسترسی
.ندارند اینترنت اتصال که هاییشبکه به شما دستگاه

ترسریع کارکرد برای حافظه سازیپاک
شوند؟ حذف باید هافایل کدام نیستید مطمئن ولی کنید پاک را سیستمتان سازذخیره باید آیا شود؟می کند زمان مرور به دستگاهتان آیا

را خود بلااستفادۀ هایبرنامه هایفایل و مانده،باقی و بزرگ هایفایل پنهان، حافظۀ سرعت به کندمی کمک شما به حافظه سازیپاک
.باشد خود وضعیت بهترین در دستگاهتان و شود تسریع سیستم کارکرد تا کنید پاک

انجام را سازیپاک که کندمی یادآوری شما به تلفن مدیر است، کم ماندهباقی سازیذخیره فضای یا شودمی کند سیستمتان کارکرد وقتی
.کنید دنبال را نمایش صفحۀ روی هایپیامواره ساز،ذخیره فضای کردن آزاد و دستگاهتان حافظۀ سازیپاک برای توانیدمی. دهید

پنهان حافظۀ و زائد هایفایل دستگاهتان، کاربرد بر گذاشتن اثر بدون داخلی سازذخیره و حافظه سریع کردن آزاد برای: سازیپاک
.کنید پاک و اسکن را سیستم

هایفایل برنامه، ماندۀباقی هایفایل تصاویر، ویدیوها، بزرگ، هایفایل ،WeChat هایفایل شامل اضافی هایفایل: عمیق سازیپاک
نتایج اساس بر و کنید اسکن را گیرندمی زیادی فضای که هاییفایل و بلااستفاده، هایفایل نصب، غیرضروری هایبسته موسیقی،
کنید، پاک را مهم هایفایل اتفاقی طور به اینکه بدون کندمی کمک شما به کار این. کنید دریافت سازیپاک دربارۀ پیشنهادهایی اسکن،
.کنید آزاد را سازذخیره فضای
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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

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

جدید دستگاه

9



عملیات و هاحرکت

نمایش صفحۀ از ضبط و صفحه هایعکس
صفحه کل ضبط برای طوماری صفحه هایعکس گرفتن

قابلیت از استفاده با توانیدمی اید؟شده خسته بگیرید صفحه عکس چند خود هایچت سوابق یا طولانی مقالات ضبط برای باید اینکه از
را صفحه آن در موجود اطلاعات تمام عکس یک با و بگیرید عکس نظر مورد صفحه از انتها تا دستگاه، طوماری صفحه عکس
.کنید ضبط

میانبرها پانل و بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را خود انگشت: طوماری صفحه عکس گرفتن برای میانبرها از استفاده

 صفحه عکس گرفتن زمان از ثانیه سه مدت ظرف. کنید لمس طوماری صفحه عکس گرفتن برای را  سپس نموده باز را
در قسمت صفحه، حرکت حین در. شود گرفته صفحه عکس همچنان و بیاید پایین خودکار صورت به نمایش صفحۀ تا کنید لمس را
.یابد پایان صفحه عکس تا کنید لمس را حرکت حال

 

و بزنید ضربه نمایش صفحۀ به انگشت بند سر با: طوماری صفحه عکس گرفتن برای انگشت بند سر با حرکتی هایفرمان از استفاده
و رودمی پایین خودکار صورت به نمایش صفحۀ. کنید رسم نمایش صفحۀ روی از انگشت بند سر برداشتن بدون را» S «شکل
.یابد پایان صفحه عکس تا کنید لمس را حرکت حال در قسمت صفحه، حرکت حین در. شودمی گرفته صفحه عکس
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فرض،پیش صورت به کنید لمس صفحه عکس گذاشتن اشتراک به یا ویرایش برای را  یا  صفحه، عکس گرفتن از پس
.شد خواهد ذخیره گالری در صفحه عکس

نمایش صفحۀ در انگیزهیجان لحظات ضبط
به نمایش صفحۀ ضبط قابلیت نمایید، ضبط خود دستگاه در را هابازی انگیزهیجان لحظات یا کنید تهیه آموزشی هایفیلم بخواهید اگر

.آمد خواهد کارتان
.یافت خواهد پایان نمایش صفحۀ ضبط تماس، به دادن پاسخ یا تماس برقراری صورت در

سپس کنید، باز را میانبرها پانل و بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را خود انگشت: ضبط شروع برای میانبر از استفاده

نمایش صفحۀ بالای چپ سمت گوشه در را  ضبط، به دادن پایان برای. کنید لمس نمایش صفحۀ ضبط شروع برای را 
.کنید لمس

 

عملیات و هاحرکت
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.دهید فشار همزمان را صدا افزایش دکمۀ و خاموش/روشن دکمه ضبط، شروع برای: ضبط شروع برای چندمنظوره کلید از استفاده
.دهید فشار همزمان را صدا افزایش دکمۀ و خاموش/روشن دکمه دوباره ضبط، به دادن پایان برای

 

عملیات و هاحرکت
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نمایش صفحۀ روی هم سر پشت بار دو آرامی به انگشت، بند سر دو از استفاده با: ضبط شروع برای انگشت بند سر از استفاده
نمایش صفحۀ به هم سر پشت بار دو انگشت دو بند سر از استفاه با مجدداً ضبط، به دادن پایان برای. شود شروع ضبط تا بزنید ضربه
.بزنید ضربه

 

.کنید مشاهده گالری در را نمایش صفحۀ شده ضبط هایفایل توانیدمی

نمایش صفحۀ کل از عکس گرفتن
را صدا کاهش دکمۀ و خاموش/روشن دکمه صفحه،تمام عکس گرفتن برای: صفحه عکس گرفتن برای چندمنظوره کلید از استفاده
.دهید فشار همزمان

باز را میانبرها پانل و بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را خود انگشت: صفحه عکس گرفتن برای میانبر کلید از استفاده

.کنید لمس صفحهتمام عکس گرفتن برای را  سپس کنید،

بزنید ضربه نمایش صفحۀ به هم سر پشت بار دو آرامی به انگشت، بند سر با: صفحه عکس گرفتن برای انگشت بند سر از استفاده
.شود گرفته صفحهتمام عکس تا
 

عملیات و هاحرکت
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فرض،پیش صورت به کنید لمس صفحه عکس گذاشتن اشتراک به یا ویرایش برای را  یا  صفحه، عکس گرفتن از پس
.شد خواهد ذخیره گالری در صفحه عکس

عملیات و هاحرکت
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اصلی صفحۀ

سریع جابجایی
پرکاربرد هایقابلیت سریع کردن فعال برای میانبر کلیدهای از استفاده

بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را خود انگشت کنید؟ غیرفعال یا فعال سریع خیلی را Wi-Fi یا همراه تلفن دادۀ خواهیدمی
کلید یک آیکون. کنید لمس مربوطه قابلیت کردن غیرفعال یا فعال برای را نظر مورد میانبر کلید سپس کنید، لمس را میانبرها پانل و

.شوید قابلیت آن تنظیمات صفحه وارد تا دارید نگه و کنید لمس را میانبر
 

نمایش ھمۀ کلیدھای میانبر

چیدمان مجدد کلیدھای میانبر

کلید میانبر را لمس کنید تا 
قابلیت متناظر با آن فعال شود

برای ورود بھ تنظیمات، لمس 
کنید و نگھ دارید

فردی سلیقه طبق میانبر کلیدهای موقعیت تنظیم
.دهید قرار بالا در را پرکاربرد موارد میانبر، کلیدهای موقعیت تنظیم با

میانبرها، پانل داخل از. کنید لمس را  و کنید باز را میانبرها پانل بکشید، پایین سمت به وضعیت نوار روی از را خود انگشت
:دهید انجام را زیر کارهای توانیدمی

.بکشید دلخواه موقعیت به را آیکون سپس و دارید نگه و کنید لمس را میانبر کلید یک: میانبر کلیدهای چیدمان تغییر

.کنید لمس را برگشت سپس و بکشید یافته نمایش قسمت به پانل مخفی قسمت از را میانبر کلید یک: میانبر کلید یک افزودن
 

.کنید لمس را برگشت سپس و بکشید مخفی قسمت به پانل یافته نمایش قسمت از را میانبر کلید یک: میانبر کلیدهای حذف
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وضعیت و اعلان نوار
وضعیت نوار هایآیکون با آشنایی

هایاعلان و نمایید بررسی را باتری باقیمانده شارژ کنید، مشاهده را شبکه اتصال به مربوط اطلاعات وضعیت، نوار از استفاده با
.کنید بررسی را جدید

قدرت شبکه، اتصالات جمله از دستگاه، وضعیت مورد در مختلفی اطلاعات وضعیت، هایآیکون کمک به: وضعیت هایآیکون
.گیردمی قرار شما اختیار در زمان و باتری شارژ سیگنال،

.باشد متفاوت وضعیت هایآیکون است ممکن شما، مخابراتی شرکت یا منطقه به بسته

سگنال بدونسیگنال قدرت

3G طریق از متصل+4G طریق از متصل

+HSPA طریق از متصل4G طریق از متصل

LTE طریق از متصل2G طریق از متصل

است شده متصل هدستHSPA طریق از متصل

VoLTE است فعال هواپیما حالتاست فعال

Wi-Fi طریق از متصلرومینگ

است فعال بلوتوث
مکانی موقعیت به مربوط هایداده دریافت

GPS از

است فعال صدابی حالتاست دسترس در Wi-Fi شبکه

شارژ حال دراست فعال لرزش حالت

است ضعیف باتریاست فعال هشدار هایزنگ

اصلی صفحۀ
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است نشده یافت کارتیسیماست پر باتری

.شودمی داده نمایش وضعیت نوار چپ سمت در اعلان هایآیکون جدید، یادآور یا اعلان پیام، یک دریافت هنگام: اعلان هایآیکون

جدید هایایمیلپاسخبی هایتماس

جدید صوتی پستهاداده دانلود حال در

هاداده آپلود حال دررو پیش رویدادهای

است شده پر تلفن حافظههاداده سازیهمگام حال در

است نشده انجام سازیهمگامسازیهمگام یا سیستم به ورود در خطا

بیشتر هایاعلانVPN به متصل

مهم اطلاعات دریافت برای اعلانات پانل کردن باز
ایلحظه اطلاعات توانیدمی دستگاه، وضعیت نوار داخل از داد؟ نخواهید دست از را مهمی اعلان هیچ که شوید مطمئن دارید دوست
.کنید مشاهده را دستگاه کارکرد وضعیت و هااعلان

سمت به وضعیت نوار روی از را خود انگشت و کنید روشن را نمایش صفحۀ توانیدمی آید،می شما برای اعلان یادآور یک که زمانی
:کنید پیدا دسترسی اعلان و وضعیت نوار تنظیمات به زیر هایروش به توانیدمی. کنید مشاهده را اعلان آن و بکشید پایین

lاز را خود انگشت و کنید روشن را نمایش صفحۀ: نمایش صفحۀ بودن قفل هنگام اعلان و وضعیت نوار تنظیمات به دسترسی

و هابرنامه>  تنظیمات به سپس نموده وارد را خود ورود رمز و کنید لمس را  بکشید، پایین سمت به وضعیت نوار روی
.بروید اعلان روش>  وضعیت نوار و هااعلان>  هااعلان

 

lو هابرنامه به سپس و بروید تنظیمات به: نمایش صفحۀ قفل بودن باز هنگام اعلان و وضعیت نوار تنظیمات به دسترسی
.بروید اعلان روش>  وضعیت نوار و هااعلان>  هااعلان

اصلی صفحۀ
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هابرنامه مزاحم هایاعلان کردن غیرفعال
برنامه هایاعلان کردن غیرفعال و تنظیم با توانیدمی است؟ آزاردهنده برایتان متعدد هایبرنامه طرف از اعلان مختلف انواع دریافت

.کنید جلوگیری اتفاق این از ها،

را هابرنامه هایاعلان همه توانیدمی اینجا، در. بروید هااعلان مدیریت>  هااعلان و هابرنامه به سپس و بروید تنظیمات به
.کنید غیرفعال برنامه تنظیمات پیکربندی با را آن هایاعلان نموده انتخاب را خاصی برنامه توانیدمی همچنین. کنید غیرفعال

 

فردی سلیقه به توجه با هااعلان کردن سفارشی
خودتان سلیقه طبق هااعلان که کنید سفارشی ایگونه به را اعلان یادآورهای توانیدمی ندارید؟ دوست را فرضپیش اعلان یادآورهای
.شود دریافت

:دهید انجام را زیر کارهای توانیدمی. بروید وضعیت نوار و هااعلان>  هااعلان و هابرنامه به سپس و بروید تنظیمات به

lدستگاه نمایش صفحۀ اگر. کنید فعال را کنند روشن را صفحه اعلانات: هااعلان توسط نمایش صفحۀ شدن روشن کردن فعال
.شد خواهد روشن اعلان یک دریافت با باشد، خاموش

lجدید هایاعلان دریافت هنگام اعلان نور تا کنید فعال را ضربانی اعلان چراغ: زنچشمک حالت روی بر اعلان نور تنظیم
.بزند چشمک

lرا شبکه سرعت نمایش و مخابراتی شرکت نام نمایش توانیدمی خود، سلیقه به بسته: وضعیت نوار در بیشتر اطلاعات نمایش
.کنید انتخاب را باتری درصد نمایش نحوه و تنظیم را اعلان روش توانیدمی همچنین. کنید فعال

اصلی صفحۀ
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نمایش صفحۀ گشاییقفل و کردن قفل
گشاییقفل مجموعه تنظیم

وقت هیچ تا شودمی داده نمایش قفل صفحۀ در تازه تصویر یک کنیدمی باز را دستگاه قفل که بار هر گشایی،قفل مجموعه از استفاده با
.نشوید خسته تکراری زمینهپس یک از

.بکشید بالا سمت به قفل صفحۀ پایین از را خود انگشت گشایی،قفل مجموعه میانبر پانل نمایش برای

.کنید اضافه اشتراک فهرست به را دلخواه هایمجموعه انواع و کنید لمس را : جلدها در شدن مشترک

برای نظر مورد تصاویر و کنید لمس را . کنید لمس را من توسط شدهاضافه سپس و : جلد عنوان به خود تصاویر افزودن

.کنید لمس را  سپس و انتخاب را افزودن

خصوصی حریم حفظ برای قفل صفحۀ ورود رمز تنظیم
یک اگر. شودمی ذخیره شما دستگاه در بانکداری هایبرنامه و تماس اطلاعات شخصی، هایعکس جمله از زیادی حساس اطلاعات

ورود رمز. بود خواهد الزامی ورود رمز آن کنید باز را دستگاه قفل خواهیدمی که بار هر کنید، تنظیم قفل صفحۀ برای ورود رمز
خود خصوصی اطلاعات از بتوانید آن، به غیرمجاز کاربران دسترسی یا دستگاه شدن گم صورت در کندمی کمک شما به قفل صفحۀ

.کنید محافظت

نوع و ورود رمزهای و نمایش صفحۀ قفل>  خصوصی حریم و امنیت به کنید، باز را تنظیمات :قفل صفحۀ ورود رمز تنظیم
.کنید تنظیم را قفل صفحۀ برای دلخواه ورود رمز

lراحتی و سریع کار دستگاه قفل کردن باز برای پین کردن وارد. است شده تشکیل ارقام سلسله یک از پین شماره یک: پین تنظیم
پیام بروید، پین>  ورود رمز به. کنید استفاده خود پین عنوان به تصادفی اعداد از طولانی سلسله یک از امنیت، بهبود برای. است
.نمایید لمس را تأیید سپس و کنید دنبال را پین تنظیم به مربوط های

lاز بهتر، امنیت برای. کنید رسم نمایش صفحۀ روی را ایشده تنظیم پیش از الگوی دستگاه، قفل کردن باز برای: الگو تنظیم
.کنید رسم بار دو را یکسانی الگوی بروید الگو>  ورود رمز به. شوند رد هم روی از آن خطوط از برخی که کنید استفاده الگویی
.کند متصل هم به را نقطه 4 حداقل باید الگو

lبهبود برای. دارد الگو یا پین به نیست بیشتری امنیت خاص هاینویسه و حروف اعداد، حاوی ورود رمز یک :ورود رمز تنظیم
ً. باشد خاص هاینویسه و حروف اعداد، حاوی و باشد بیشتر یا نویسه 8 شامل که کنید استفاده ورودی رمز از امنیت، رمز لطفا
پیام بروید، گذرواژه>  ورود رمز به. کنید باز را دستگاه قفل توانیدنمی کنید، فراموش را آن اگر زیرا بسپارید خاطر به را ورود
.نمایید لمس را تأیید سپس و کنید دنبال را ورود رمز تنظیم به مربوط های

lوارد با کند، پشتیبانی هوشمند بندمچ با گشاییقفل قابلیت از شما دستگاه اگر: هوشمند بندمچ یک از استفاده با دستگاه گشاییقفل
بر انگشت کشیدن با. شد خواهد روشن خودکار صورت به دستگاه نمایش صفحۀ دستگاه، متریسانتی 80 شعاع به بندمچ شدن
تکمیل برای را صفحه روی هایپیامواره و کنید لمس را هوشمند گشاییقفل. شودمی باز بلافاصله دستگاه قفل نمایش، صفحۀ روی
.نمایید دنبال تنظیم روند
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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 ایمحاوره کادر در را ثبت قفل، صفحۀ برای ورود رمز یک
.نمایید دنبال خود انگشتان اثر ثبت برای را

lایمنی، دلایل به ً دستگاه به غیرمجاز دسترسی از قفل صفحۀ ورود رمز :نکنید غیرفعال را قفل صفحۀ ورود رمز لطفا
.نکنید انتخاب نمایش صفحۀ قفل روش عنوان به را کدامهیچ گزینه خود، دستگاه امنیت حفظ جهت. کندمی جلوگیری شما

lصفحه قفل ورود رمز روز 3 اگر :نکنید فراموش را آن شودمی باعث ورود رمز مورد در مکرر هایپیامواره نمایش
.کنید وارد دستگاه 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

:کنید سفارشی خود سلیقه طبق را قفل صفحۀ سبک توانیدمی همچنین

به. کنید باز را تنظیمات. کندمی استفاده» گشاییقفل مجموعه «از فرضپیش صورت به شما دستگاه :قفل صفحۀ سبک تغییر
.کنید انتخاب را دلخواه قفل صفحۀ سبک و بروید صفحه قفل حالت>  ورود رمزهای و نمایش صفحۀ قفل>  خصوصی حریم و امنیت

می روشن نمایش صفحۀ که بار هر تا کنید لمس را قفل صفحه امضای: قفل صفحۀ امضای عنوان به سفارشی پیام یک تنظیم
.شود داده نمایش قفل صفحۀ در سفارشی پیام یک شود،

»ساده حالت «با سادگی به برگشت
و هاآیکون وجورتر،جمع چیدمانی با» ساده حالت «دارد؟ شلوغی ظاهر ریز متون و برنامه آیکون کلی با دستگاهتان اصلی صفحۀ
.کندمی فراهم شما برای را ترراحت پیمایش امکان و دهدمی نمایش اصلی صفحۀ در تریبزرگ هایفونت

.کنید لمس را  سپس و بروید ساده حالت>  سیستم به کنید، باز را تنظیمات

:دهید انجام را کارها این توانیدمی ،»ساده حالت «در

lاکنون دارید؛ نگه و کنید لمس را هاآیکون از یکی اصلی، صفحۀ ویرایش حالت به ورود برای: اصلی صفحۀ هایآیکون ویرایش
.کنید حذف یا اضافه دلخواه به را هابرنامه آیکون توانیدمی

lکنید لمس را استاندارد حالت ،»ساده حالت« از خروج برای: »ساده حالت «از خروج.
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باز کردن برنامھ

خروج از حالت سادهافزودن مخاطب/برنامھ

مشاھده/باز کردن برنامھ ھای بیشتر

برای ورود بھ حالت ویرایش، 
آیکون را فشار دھید و نگھ دارید

اصلی صفحۀ مدیریت
اصلی صفحۀ هایآیکون مدیریت
آنها یا کنید جاجابه یا حذف را اصلی صفحۀ هایآیکون از بعضی توانیدمی است؟ شده هابرنامه هایآیکون از پر دستگاه اصلی صفحۀ

.شود ترراحت آنها از استفاده تا دهید انتقال هاپوشه داخل به یا و نمایید مرتب را

را آن سپس و بلرزد دستگاه تا دارید نگه و کنید لمس را ایبرنامه اصلی، صفحۀ داخل از: اصلی صفحۀ در آیکون یک کردن جاجابه
.بکشید نمایش صفحۀ از جایی هر به

به را آن سپس و بلرزد دستگاه تا دارید نگه و کنید لمس را حذف برای نظر مورد برنامه اصلی، صفحۀ داخل از: برنامه یک حذف

.کنید دنبال برنامه حذف برای را نمایش صفحٔه روی هایپیامواره. بکشید 
.نیست حذف قابل است شده نصب سیستم روی بر قبل از که هاییبرنامه از بعضی سیستم، نرمال عملکرد از اطمینان برای

سپس و بلرزد دستگاه تا دارید نگه و کنید لمس را ایبرنامه اصلی، صفحۀ داخل از: هابرنامه هایآیکون ذخیره برای پوشه یک ایجاد
.گیرندمی قرار جدید پوشه یک در برنامه دو. بکشید دیگری برنامه روی به را آن
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.کنید لمس را تأیید سپس نموده لغو را هابرنامه تمام انتخاب و نمایید لمس را  کنید، باز را نظر مورد پوشه: پوشه یک حذف
.گرددمی منتقل اصلی صفحۀ به آن در موجود هایبرنامه تمام و شودمی حذف خودکار صورت به پوشه

.کنید وارد جدیدی نام نموده لمس را پوشه نام و کنید باز را نظر مورد پوشه: پوشه یک نام تغییر

انتخاب را دلخواه هایبرنامه و نمایید لمس را  کنید، باز را نظر مورد پوشه: پوشه یک از هابرنامه هایآیکون حذف یا افزودن
لغو که هاییبرنامه و شودمی افزوده پوشه به خودکار صورت به انتخابی هایبرنامه. کنید لمس را تأیید سپس نموده انتخاب لغو یا

.شد خواهد حذف پوشه از است شده انتخاب
و بلرزد دستگاه تا دارید نگه و کنید لمس را پوشه داخل برنامه که است این پوشه یک از برنامه یک حذف برای دیگر روش
.بکشید اصلی صفحۀ داخل به را آن سپس

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

.کنید سفارشی

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

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

lشود حذف صفحه تا کنید لمس خالی صفحۀ یک در را : کنید حذف را اصلی صفحۀ در خالی صفحۀ یک.
.کرد حذف تواننمی را دارند قرار رویشان هابرنامه ویجت یا آیکون که ایاصلی صفحات

اصلی صفحۀ

22



lموقعیت به را آن سپس دارید، نگه و کنید لمس را دهید مکان تغییر خواهیدمی که ایاصلی صفحۀ: اصلی صفحات ترتیب تغییر
.بکشید نظرتان مورد

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

اصلی صفحۀ زمینۀ تصویر تنظیم
چشمگیری جلوه زمینه، تصویر سازیشخصی با کنید؟ تنظیم اصلی صفحۀ زمینۀ تصویر عنوان به را خود دلخواه تصویر خواهیدمی
.بدهید اصلی صفحۀ به

:دهید انجام را زیر کارهای توانیدمی. بروید زمینه تصویر>  نمایشگر به سپس و بروید تنظیمات به

lتصویر ،گالری یا بیشتر داخل از. کنید لمس را زمینه تصویر تنظیم: اصلی صفحۀ زمینۀ تصویر عنوان به تصویر یک تنظیم
.کنید دنبال دو هر یا اصلی صفحه ،قفل صفحه انتخاب برای را صفحه روی هایدستورالعمل نموده انتخاب را دلخواه

lتنظیم را نمایش برای آلبوم و زمانی فاصله و فعال را اصلی صفحه زمینه تصویر تصادفی تغییر: زمینه تصویر تصادفی تغییر
.کنید

تنظیم زمینه تصویر عنوان به را آن خواهیدمی و دارید ایالعادهفوق تصویر: زمینه تصویر عنوان به گالری در تصویر یک تنظیم

تصویر و بروید زمینه تصویر>  عنوان به تنظیم>   به سپس و نمایید باز را دلخواه تصویر کنید، باز را گالری کنید؟
.کنید تنظیم اصلی صفحۀ زمینۀ تصویر عنوان به را نظر مورد

اصلی صفحۀ هایویجت مدیریت
با کنید؟ اضافه اصلی صفحۀ به را هایادداشت دفتر یا هایادداشت مرورگر لمسی،تک صفحه قفل چون مختلفی هایویجت خواهیدمی

.نمایید ترراحت را آن از استفاده و کنید مرتب را اصلی صفحۀ توانیدمی آنها، حذف و جاییجابه یا اصلی صفحۀ به هاویجت افزودن

را ها ویجت. شوید اصلی صفحۀ ویرایش حالت وارد تا دارید نگه و کنید لمس را اصلی صفحۀ از خالی قسمت یک: هاویجت افزودن
.بکشید اصلی صفحۀ خالی هایقسمت از یکی به را آن نموده انتخاب ویجت یک سپس و کنید لمس
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نداشت، وجود کافی فضای اگر. باشد داشته وجود اصلی صفحۀ در ویجت دادن قرار برای کافی خالی فضای کنید بررسی
.نمایید خالی را اصلی صفحۀ فعلی صفحه فضای از مقداری یا کنید اضافه اصلی صفحۀ به دیگری صفحه

نمایش صفحۀ بالای در حذف روی به را ویجت. بلرزد تلفن تا دارید نگه و کنید لمس اصلی صفحۀ در را ویجتی: هاویجت حذف
.بکشید

اصلی صفحه از قسمتی به را ویجت سپس و بلرزد تلفن تا دارید نگه و کنید لمس اصلی صفحه در را ویجتی: هاویجت جاییجابه
.بکشید

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

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

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

صفحۀ در را  ها،برنامه کشوی کردن فعال از پس: اصلی صفحۀ به هابرنامه کشوی از برنامه یک آیکون افزودن
لمس را افزودن برای نظر مورد برنامه آیکون ها،برنامه فهرست داخل از. شوید هابرنامه فهرست وارد تا کنید لمس اصلی
.بکشید اصلی صفحۀ در محلی به را آن و دارید نگه و کنید
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مخاطبین

ویزیت هایکارت مدیریت
بگذارید اشتراک به و کنید اضافه راحتی به را ویزیت هایکارت: ویزیت کارت مدیریت

برای ترآسان راهی دنبال به یابید؟می فرساطاقت کاری را خود تلفن مخاطبین در کاغذی ویزیت هایکارت محتوای کردن وارد
را ویزیت هایکارت راحتی به که دهدمی اجازه شما به ویزیت کارت مدیریت هستید؟ دوستانتان با خود تلفن مخاطبین گذاریاشتراک
.بگذارید اشتراک به و کنید اضافه

:کندمی پشتیبانی زیر هایقابلیت از ویزیت کارت مدیریت

lاشتراک به خود مخاطبین در را کاغذی ویزیت کارت چندین سرعت به خواهیدمی: شما مخاطبین به ویزیت هایکارت افزودن
شرکت، نام تلفن، شماره نام، شامل (آن اطلاعات تا دهید قرار دوربین جلوی در را کاغذی ویزیت کارت یک است کافی بگذارید؟

.شود ذخیره مخاطبین برنامۀ در) عنوان و

lکد کردن اسکن QR کد: مخاطب یک افزودن برای QR در سرعت به آن اطلاعات تا کنید اسکن را ویزیت کارت یک روی
.شود ذخیره مخاطبین برنامه

lطور به دستگاهتان و کنید ایجاد خود مخاطبین در را خود شخصی ویزیت کارت: شخصی ویزیت کارت گذاشتن اشتراک به
.بگذارید اشتراک به QR کد از استفاده با را خود ویزیت کارت سرعت به توانیدمی سپس. کرد خواهد ایجاد QR کد یک خودکار

lکد و کنید انتخاب را گذاشتن اشتراک به برای نظر مورد مخاطب: مخاطبین گذاریاشتراک QR را مخاطب جزئیات صفحۀ بالای
.بگذارید اشتراک به سرعت به را مخاطب بتوانید تا نمایید لمس
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مخاطبین به آنها افزودن برای ویزیت هایکارت اسکن

:دهید انجام را کارها این توانیدمی اکنون کنید، لمس را اسکن بروید، مخاطبین به

lاطلاعات که کنید تنظیم ایگونه به را دوربین فوکوس دهید، قرار صافی سطح روی را ویزیت کارت: ویزیت کارت یک اسکن

.کنید لمس را  سپس و شود داده نمایش یابمنظره در وضوح به کارت
 

lرعایت کارت چندین از عکس گرفتن برای را صفحه روی هایدستورالعمل و بروید متوالی حالت به: ویزیت کارت چندین اسکن
.کنید

.شد خواهند ذخیره ویزیت هایکارت در و تبدیل مخاطبین ورودی به خودکار طور به ویزیت هایکارت روی اطلاعات

الکترونیکی ویزیت هایکارت از استفاده با مخاطبین گذاریاشتراک

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

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

ً را خود ویزیت کارت ،QR کد از استفاده با توانیدمی. کرد خواهد ایجاد لمس را  توانیدمی همچنین،. بگذارید اشتراک به مستقیما
.کنید دنبال گذاریاشتراک برای را صفحه روی هایدستورالعمل نموده انتخاب را گذاریاشتراک روش و کنید
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موجود QR کد سپس و نمایید انتخاب را گذاریاشتراک برای نظر مورد مخاطب کنید، باز را مخاطبین: مخاطبین گذاریاشتراک
را گذاریاشتراک توانیدمی همچنین،. شود گذاشته اشتراک به QR کد از استفاده با مخاطب تا کنید لمس را بالا راست سمت گوشه در

.کنید دنبال گذاریاشتراک فرایند تکمیل برای را صفحه روی هایدستورالعمل نموده انتخاب را گذاریاشتراک روش و کنید لمس
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

مخاطبین جستجوی
:کنید استفاده زیر جستجوی هایروش از توانیدمی مخاطبین، فهرست در کنید؛ باز را مخاطبین

 به مخاطبین، فهرست صفحه در. دهد نمایش را مخاطبین تمام دستگاه کنید دقت جستجو، نتایج تریندقیق حصول برای
.کنید لمس را مخاطبین همه و بروید نمایش هایاولویت> 

lکنید حرکت فهرست در سرعت با بتوانید تا بکشید را کنار فهرست.

lجستجو نتایج تا کنید وارد را مخاطب ایمیل نشانی یا تلفن شماره نام، اول حروف نام، مخاطبین، فهرست بالای جستجوی نوار در
John «مثلاً کنید، وارد خود جستجوی برای متعددی هایکلیدواژه توانیدمی همچنین،. درآید نمایش به جستجو نوار زیر در

London«، کند پیدا سرعت به را منطبق مخاطبین تمام سیستم تا.

و بروید مخاطبین دهیسازمان>   به مخاطبین فهرست صفحه در مخاطب، یک جستجوی هنگام خطا بروز صورت در
.کنید لمس را فهرست هایداده بازسازی سپس
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مخاطبین مدیریت
مخاطبین کردن صادر و کردن وارد
.دهید انتقال را خود موجود مخاطبین باید کنید،می استفاده جدیدی تلفن از که زمانی

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

lو کنید انتخاب را ،دیگر دستگاه از کردن وارد ،کارت سیم از کردن وارد ،سازذخیره از کردن وارد: مخاطبین کردن وارد
.کنید دنبال را هادستورالعمل

lو انتخاب را مخاطبین گذاشتن اشتراک به ، کارت کارت سیم به کردن صادر یا حافظه به صدور: مخاطبین کردن صادر
دایرکتوری در فرضپیش طور به حافظه به صدور طریق از صادرشده vcf. هایفایل. کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل

.کنید باز را هافایل صادرشده، هایفایل مشاهده برای. شوندمی ذخیره شما دستگاه داخلی سازذخیره ریشۀ

 پوشۀ در فرضپیش طور به گیریپشتیبان سوابق. کنید صادر یا وارد گیریپشتیبان قابلیت از استفاده با را مخاطبین توانیدمی همچنین،
Huawei شوندمی ذخیره داخلی سازذخیره>  محلی>  هافایل از.

مخاطبین مدیریت
ساده را خود مخاطبین فهرست توانیدمی. دهدمی قرار شما اختیار در مخاطبین مدیریت برای را زیادی هایقابلیت» مخاطبین «برنامه
ً را خود پرکاربرد مخاطبین و شود داده نمایش کارتسیم یا تلفن در موجود مخاطبین فقط که کنید تعیین کنید، .کنید پیدا سریعا

ادغام برای تکراری مخاطبین ادغام عملکرد از توانیدمی مخاطبین، فهرست در تکراری وجود صورت در: تکراری مخاطبین ادغام

بروید، تکراری مخاطبین ادغام>  مخاطبین دهیسازمان>   به مخاطبین، لیست داخل از. کنید استفاده تکراری مخاطبین

.نمایید لمس را  سپس و کنید انتخاب را ادغام برای نظر مورد مخاطبین

>  به شود؟ داده نمایش کارتسیم یا تلفن در موجود مخاطبین فقط خواهیدمی: مختلف هایحساب به مربوط مخاطبین نمایش
:دهید انجام را زیر کارهای توانیدمی همچنین. کنید انتخاب را نمایش برای نظر مورد هایحساب و بروید نمایش هایاولویت

lداخل از کنید؟ پنهان را مخاطبین فهرست در موجود هایعنوان و هاشرکت نمایه، تصاویر خواهیدمی: ساده چیدمان کردن فعال

.کنید فعال را ساده چیدمان و بروید نمایش هایاولویت>   به مخاطبین، لیست صفحۀ

lبه مخاطبین، لیست داخل از کنید؟ بررسی را خود مخاطبین سازیذخیره فضای خواهیدمی: مخاطبین سازیذخیره فضای مشاهده

را خود کارتسیم یا دستگاه در موجود سازیذخیره فضای کل توانیدمی ،هاحساب بخش در. بروید نمایش هایاولویت>  
.کنید مشاهده

مخاطبین هایگروه مدیریت
صورت به» هوشمند هایگروه «قابلیت کنید؟ میزبانی را گردهمایی یک یا بفرستید همکاران از گروهی برای را پیامی خواهیدمی

ً بتوانید تا کندمی بندیگروه تماس زمان آخرین و شهر شرکت، حسب بر را شما مخاطبین خودکار گروهی ایمیل یا پیام آنها برای سریعا
.بفرستید

سپس و) دوستان یا خانواده مثلاً (نمایید وارد را گروه نام کنید، لمس را  ها،گروه فهرست داخل از: مخاطبین گروه یک ایجاد

.نمایید لمس را  و کنید دنبال مخاطبین افزودن برای را صفحه روی هایدستورالعمل. کنید لمس را تأیید

 و کنید باز را گروهی ،هوشمند های گروه بخش داخل از و هاگروه فهرست داخل از: هوشمند گروهی مخاطبین به پیام ارسال

.کنید لمس ایمیل ارسال برای را  یا پیام ارسال برای را
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یا مخاطب یک افزودن برای را  و کنید انتخاب را ویرایش برای نظر مورد گروه ها،گروه فهرست داخل از: گروه یک ویرایش

.کنید لمس نام تغییر یا گروه حذف ،اعضا حذف برای را 

.کنید لمس را حذف سپس و دارید نگه و کنید لمس را گروهی ها،گروه فهرست داخل از: گروه یک حذف

سیاه لیست به مخاطبین افزودن
.نکنید دریافت مخاطب آن از هرزنامه یا مزاحم تماس دیگر تا کنید اضافه سیاه لیست به را مخاطبی توانیدمی

لیست به افزودن سپس و دارید نگه و کنید لمس شود اضافه سیاه لیست به خواهیدمی که را مخاطبی نام کنید، باز را مخاطبین
.کرد خواهد مسدود را سیاه لیست مخاطبین از دریافتی هایپیام و هاتماس تمام دستگاه. کنید لمس را سیاه

برای را ها شماره سیاه لیست سپس و بروید >  مسدودشده به کنید، باز را تلفن مدیریت: سیاه لیست مخاطبین مشاهده
.کنید لمس سیاه لیست مشاهده

نگه و کنید لمس شود حذف سیاه لیست از خواهیدمی که را مخاطبی نام کنید، باز را مخاطبین: سیاه لیست از مخاطب یک حذف
.کنید لمس را سیاه لیست از حذف سپس و دارید

پیام و تماس سوابق کردن پاک
.شود محافظت تانخصوصی حریم از تا کنید پاک را مخاطب یک پیام و تماس سوابق ،»ردها کردن پاک «قابلیت از استفاده با

آن پیام و تماس سوابق تمام. بروید کردن پاک>  ردها کردن پاک>   به و کنید انتخاب را مخاطبی کنید، باز را مخاطبین
.شد خواهد پاک مخاطب

ثالث شخص برنامۀ مخاطبین ادغام
افراد آوردن هم گرد: شدهادغام اجتماعی هایشبکه
خود مخاطبین با را اجتماعی هایرسانه هایحساب از یکی اطلاعات خواهیدمی دهید؟ گسترش را خود اجتماعی شبکۀ خواهیدمی

خود مخاطبین اطلاعات و شوید) LinkedIn مثل (اجتماعی هایرسانه هایحساب از یکی سیستم وارد توانیدمی کنید؟ سازیهمگام
.ببخشید غنا را خود اجتماعی شبکۀ و کنید سازیهمگام خود محلی مخاطبین با را) ایمیل و عنوان، شرکت، جمله از(

شما اجتماعی حساب و مخاطب اطلاعات بین ارتباط ایجاد
بیشتر اطلاعات یافتن برای هستند؟ چه آنها شغلی هایعنوان چیست؟ آنها هایایمیل کند؟می چه شماتلفن درون مخاطبین از یک هر

.کنید استفاده) LinkedIn مثل (ثالث شخص اجتماعی رسانۀ هایبرنامه از توانیدمی خود، مخاطبین دربارۀ

و بروید LinkedIn حساب کردن مرتبط>  تنظیمات>   به کنید، باز را مخاطبین: LinkedIn حساب با ارتباط ایجاد
طور به شما تلفن شدید، وارد اینکه از پس. کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل خود، LinkedIn حساب به ورود برای

از خود، LinkedIn مخاطبین اطلاعات همۀ روزرسانیبه برای. کرد خواهد روزرسانیبه را محلیتان مخاطبین اطلاعات خودکار
سازیهمگام و بروید، LinkedIn مخاطبین همۀ>  LinkedIn مخاطبین سازیهمگام به ،مخاطبین LinkedIn مخاطبین صفحۀ

.کنید انتخاب را

نمایۀ آنلاین مشاهدۀ و باز را LinkedIn مخاطبین از یکی: LinkedIn وسیلۀ به شدهارائه مخاطبین اطلاعات مشاهدۀ
LinkedIn کنید لمس را.

.کنید انتخاب را ارتباط قطع و بروید LinkedIn>  تنظیمات>   به: LinkedIn مخاطبین ارتباط قطع
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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
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گیریشماره

تماس اساسی عملکردهای
تماس برقراری

به خودکار طور به شما تلفن. کنید وارد را مخاطب نام یینپین اول حروف یا اول حرف یا تلفن شماره از قسمتی گیر،شماره صفحه در
.پردازدمی مرتبط مخاطبین جستجوی

به خودکار طور به دستگاهتان. کنید وارد را مخاطب نام اول حرف یا تلفن شماره گیر،شماره صفحه از. کنید باز را گیرشماره
اگر. کنید لمس شود گرفته تماس او با خواهیدمی که را مخاطبی فهرست، داخل از. گشت خواهد تماس هایگزارش مخاطبین، دنبال

 دارد، کارتسیم دو شما دستگاه
1

 یا 
2

در را خود مخاطب دستگاه وضعیت توانیدمی. شود برقرار تماس تا کنید لمس را 

.کنید لمس را  تماس، قطع برای). تماس هدایت قابلیت دارای یا خوردن زنگ حال در مثلاً (کنید بررسی نمایش صفحۀ

ً: دهید فشار را power دکمه تماس، قطع برای می و ایدکرده پنهان را تماس برقراری صفحه و ایدگرفته را اشتباهی شماره تصادفا

>  به ،گیرشماره صفحه در. کنید تنظیم را دهدمی پایان تماس به power دکمۀ توانیدمی کنید؟ قطع را تماس فوراً خواهید
.کنید فعال هاتماس فوری قطع برای را دهدمی پایان تماس به power دکمۀ و بروید تنظیمات

اضطراری هایتماس برقراری
نبود یا نمایش صفحۀ بودن قفل هنگام حتی توانیدمی باشد، خدمات محدوده در و باشد روشن شما تلفن اگر اضطراری، شرایط در

.کنید برقرار اضطراری تماس همراه، تلفن شبکه سیگنال
ممکن محیطی تداخل یا شبکه مشکلات. شماست اینترنتی خدمات دهندهارائه و محلی مقررات تابع اضطراری تماس قابلیت
.نکنید اتکا ارتباط راه تنها عنوان به خود تلفن به اضطراری، شرایط در. شود اضطراری هایتماس برقراری از مانع است

و کنید وارد گیرشماره در را محلی اضطراری شماره نمایید، لمس قفل صفحۀ در را اضطراری تماس یا کنید باز را گیرشماره

موقعیت باشد، متصل اینترنت به شما تلفن و باشد قوی شما موقعیت در همراه تلفن شبکه دهیآنتن اگر. نمایید لمس را  سپس
.شودمی داده نشان نمایش صفحۀ در اطلاع جهت و آمد خواهد دست به شما مکانی

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

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

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

31



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

تماس هایگزارش حذف
.کنید حذف را غیرضروری تماس هایگزارش توانیدمی

را زیر کارهای از یکی توانیدمی اکنون. نمایید لمس گیریشماره صفحه کردن پنهان برای را  و کنید باز را گیرشماره
:دهید انجام

lکنید لمس را ورودی حذف سپس و دارید نگه و کنید لمس را ورودی یک: واحد سابقه یک حذف.

lسپس و کنید لمس را همه انتخاب یا نمایید انتخاب را حذف برای نظر مورد هایورودی کنید، لمس را : سابقه چند حذف

.کنید لمس را 

گیریشماره
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صوتی پست کردن فعال
از دریافتی هایپیام فوری ضبط با صوتی پست بدهید؟ دست از را مهمی هایتماس است خاموش تانتلفن وقتی که هستید این نگران
.کندمی برطرف مهم هایتماس دادن دست از برای را شما نگران گیرندگان،تماس

ً. دارد نیاز مخابراتی شرکت پشتیبانی به صوتی پست کسب برای. باشید کرده فعال را خدمات این که کنید بررسی لطفا
تماس خود مخابراتی شرکت با ها،هزینه به مربوط اطلاعات و خدمات جزئیات صوتی، پست شماره درباره بیشتر اطلاعات
.بگیرید

دوسیم هایتلفن در (کنید لمس را دیگر تنظیمات بروید تنظیمات>   به کنید، باز را گیرشماره: صوتی پست سازیفعال
و بروید صوتی پست شماره>  صوتی پست به سپس ،)کنید لمس را دیگر تنظیمات ،2 کارتسیم یا 1 کارتسیم بخش در کارته،
.کنید وارد را خود مخابراتی شرکت سوی از شدهارائه صوتی پست شمارۀ

.دارید نگه و کنید لمس هاپیام به دادن گوش و صوتی پست با تماس برای را 1 گیر،شماره در: صوتی پست هایپیام بررسی

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

ً. دارد نیاز مخابراتی شرکت پشتیبانی به قابلیت این شده فعال شما کارتسیم برای المللبین رومینگ یا رومینگ کنید دقت لطفا
.بگیرید تماس خود مخابراتی شرکت با بیشتر، اطلاعات کسب جهت. باشد

.کنید لمس را مخاطبین یا گیرشماره تماس، برقراری برای

به هستید آن سزاوار که را سکوتی و آرامش: مزاحم هایتماس کردن مسدود
آورید دست

.کنید استفاده مسدودشده از اید؟شده خسته تلفنی هایکلاهبرداری و مزاحم هایتماس از

را انسداد قواعد. کنید لمس را  سپس و بروید مسدودشده>   به کنید، باز را گیرشماره: انسداد قواعد پیکربندی
.نمایید تهیه سفید لیست یا سیاه لیست خود، ترجیحات طبق و کنید پیکربندی

VoLTE :همزمان طور به اینترنت مرور و تماس برقراری
امتحان را VoLTE خواهید؟می ترباکیفیت صوتی تماس و صدا کنید؟ استفاده اینترنت از تلفنی تماس برقراری حین در خواهیدمی آیا
شما یعنی این شوند، حمل 4G شبکۀ روی بر داده خدمات هم و هاتماس هم که دهدمی اجازه) LTE در صوتی تماس( VoLTE.کنید
باکیفیت صوتی تماس و صدا نیز و تلفنی ارتباط کمتر زمان VoLTE. کنید استفاده اینترنت از توانیدمی هم تماس برقراری هنگام حتی
.گذاردمی اختیارتان در تری

 

گیریشماره
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.نکنند پشتیبانی قابلیت این از است ممکن مخابراتی هایشرکت برخی

تماس برقراری در جدید ایتجربه برای VoWi-Fi از استفاده
نداشته وجود تبلت همراه تلفن شبکۀ دهیآنتن اگر حتی دارد، Wi-Fi شبکه که مکانی هر در ،VoWi-Fi از استفاده با توانیدمی شما
.کنید برقرار تصویری و صوتی هایتماس باشد،

مخارج، و هاهزینه از آگاهی و بیشتر اطلاعات کسب جهت. باشد برخوردار شما مخابراتی شرکت پشتیبانی از باید قابلیت این
.بگیرید تماس خود مخابراتی شرکت با

نموده لمس را حالت. کنید فعال را Wi-Fi تماس و بروید Wi-Fi تماس>  تنظیمات>   به کنید، باز را گیرشماره
.کنید دنبال برگزیده شبکه تنظیم برای را صفحه روی هایدستورالعمل

گیریشماره
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پیام

رسانیپیام اساسی عملکردهای
پیام ارسال

با توانیدمی متن، بر علاوه. گذارندمی شما اختیار در همکاران و خانواده دوستان، با ارتباط برای آسان و سریع راهی متنی هایپیام
.کنید تکمیل را خود هایپیام صوتی، هایفایل و تصویر کردن وارد یا شکلک افزودن

خود پیام محتوای. کنید انتخاب را هاگروه یا مخاطبین و بروید >   به ها،پیام فهرست داخل از. کنید باز را رسانیپیام

.نمایید لمس پیام ارسال برای را  سپس و کنید لمس محتوا انواع سایر افزودن برای را  کنید، وارد را

.کنید لمس را  نویس،پیش عنوان به پیام ذخیره برای: نویسپیش پیام یک ذخیره

هاپیام مدیریت
.کندمی آسان شما برای را هاپیام مدیریت» رسانیپیام «برنامه

نمایش به فرد آن با شما گفتگوهای تا کنید لمس را مخاطب یک تلفن شماره یا نام ها،پیام لیست داخل از. کنید باز را رسانیپیام
اطلاعات سایر و ساعت ایمیل، سایت،وب نشانی تلفن، شماره خودکار صورت به سیستم تا کنید باز را نشدهخوانده پیام یک. درآید
.کنید لمس را مرتبط اطلاعات عملیات، یک شروع برای. کند پررنگ و شناسایی را پیام داخل

.کنید لمس را  و وارد متنی کادر در را پیام محتوای: هاپیام به دادن پاسخ

ً را مهمی پیام که هستید این نگران: دلخواه موارد به پیام یک افزودن سپس و دارید نگه و کنید لمس را پیامی کنید؟ حذف تصادفا
.کنید دنبال آن کردن قفل یا دلخواه موارد به پیام افزودن برای را صفحه روی هایپیامواره

سپس و دارید نگه و کنید لمس را نظر مورد پیام بگذارید؟ اشتراک به خود دوستان با را پیامی خواهیدمی: دیگران به پیام یک هدایت
.کنید دنبال آن گذاشتن اشتراک به یا دیگران به پیام هدایت برای را صفحه روی هایپیامواره

را خود هایپیام فهرست غیرضروری، هایپیام یا گفتگوها حذف با اید؟شده خسته برهم و درهم هایپیام همه این از: پیام یک حذف

یا پیام اعلان، هایپیام حذف برای. کنید لمس را  سپس و بکشید چپ سمت به را نظر مورد گفتگوی یا پیام. کنید پاکسازی

 به سپس و کنید انتخاب را نظر مورد گفتگوی یا پیام شوید، ویرایش صفحه وارد تا دارید نگه و کنید لمس را نظر مورد گفتگوی
.نیستند بازیابی قابل شدهحذف هایپیام. بروید حذف> 

داده نمایش اعلانات پانل در جدید هایپیام دهید؟ پاسخ ایدکرده دریافت که پیامی به سریع خیلی خواهیدمی: پیام به سریع دادن پاسخ
.کنید لمس را آن سریع، دادن پاسخ برای. شودمی

وارد جستجو نوار در را نظر مورد هایکلیدواژه ها،پیام فهرست داخل از کنید؟ پیدا سریع خیلی را پیامی خواهیدمی: هاپیام جستجوی
.شود داده نمایش جستجو نوار زیر در مرتبط نتایج تا کنید

و کنید لمس را نظر مورد پیام ها،پیام فهرست داخل از کنید؟ سنجاق فهرست بالای در را مهمی پیام خواهیدمی: بالا در کردن سنجاق

برای. شودمی داده نمایش اعلان هایپیام زیر در شدن سنجاق از پس هاپیام. کنید لمس را  سپس و شود انتخاب تا دارید نگه

.بروید نشدهخوانده هایپیام کردن سنجاق>  تنظیمات>   به بالا، در نشدهخوانده هایپیام کردن سنجاق

هرزنامه هایپیام کردن مسدود
!کنید خداحافظی هرزنامه هایپیام با پیام، انسداد قابلیت کردن فعال با اید؟شده خسته هرزنامه هایپیام دریافت از
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و سفید لیست انسداد، قواعد و کنید لمس را  بروید، مسدودشده>   به ها،پیام فهرست در. کنید باز را رسانیپیام
.کنید پیکربندی را سیاه لیست

متنی پیام به امضا یک کردن پیوست
.بگیرند خود به تریرسمی حالت هایتانپیام تا نمایید پیوست متنی پیام هر انتهای به را آن و کنید ایجاد امضا یک توانیدمی شما

و کنید لمس را امضا ویرایش. کنید فعال را امضا پیوست و بروید امضا>  پیشرفته>  تنظیمات>   به کنید، باز را» رسانیپیام«
.کنید لمس را تأیید نموده وارد را خود امضای

پیام
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دوربین

دوربین اساسی عملکردهای
شما دوربین ایپایه عملکردهای از استفاده
.شوید مطلع دوربینتان ایپایه عملکردهای از بهتر، تصاویر گرفتن به کمک برای

 

روشن/خاموش کردن فالش

مشاھده عکس ھا و فیلم ھای ضبط شده

تغییر بھ حالت فیلم

گرفتن عکس

تغییر حالت بین دوربین جلو/پشت

فعال کردن «حالت تصویر متحرک»

فعال کردن «حالت پرتره»

کاهش دکمۀ توانیدمی همچنین. کنید لمس را  یاب،منظره در گرفتن، عکس برای و کنید باز را دوربین: پایه عکس حالت
.کند عمل دوربینتان شاتر دکمۀ عنوان به که کنید پیکربندی ایگونه به را صدا

توانیدمی اینجا در. بکشید راست به را انگشتتان عکس، حالت نمایش صفحۀ به ورود برای یاب،منظره از: عکس حالت یک انتخاب
.دهید تغییر را عکس حالت نیازهایتان، اساس بر

کنید نزدیک هم به را انگشت دو آن و کنید لمس را نمایش صفحۀ انگشت دو با یاب،منظره از: شما دوربین نماییکوچک یا بزرگنمایی
تصویر کیفیت کنید، بزرگنمایی دوربینتان بزرگنمایی حد از بیش اگر. کنید دور هم از را آنها نمایی،کوچک برای یا شود بزرگنمایی تا

در زوم نوار یک دادید، انجام را نماییکوچک یا بزرگنمایی و کردید لمس انگشت دو با را نمایش صفحۀ آنکه از پس. یابدمی کاهش
.کنید استفاده دوربینتان نماییکوچک یا بزرگنمایی برای توانیدمی هم آن از که شد خواهد پدیدار نمایش صفحۀ کنار

افزایش. کرد خواهد تنظیم خودکار طور به را نوردهی محیط، نور سطح اساس بر شما دوربین: شما دوربین نوردهی کردن میزان
تصاویر رسیدن نظر به ترتاریک باعث نوردهی کاهش که حالی در شد خواهد تصاویر رسیدن نظر به ترروشن باعث نوردهی سطح

.کنید میزان دستی طور به را نوردهی پایین، یا بالا به  آیکون کشیدن و نمایش صفحۀ لمس با یاب،منظره از توانیدمی. شد خواهد
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می استفاده نورکم شرایط در گرفتن عکس برای اضافی نورپردازی کردن فراهم برای فلاش از: فلاش سازیغیرفعال یا سازیفعال

:کنید لمس یابمنظره از را  زیر، فلاش هایحالت از یکی انتخاب برای. شود

lکندمی غیرفعال یا فعال محیط نور سطح اساس بر خودکار طور به را فلاش دوربین: خودکار.

lفلاش سازیغیرفعال: خاموش.

lفلاش سازیفعال: روشن.

lاست روشن همواره فلاش هستید، یابمنظره در که مادامی: روشن همواره.

موقعیت مکانی، موقعیت اساس بر تصاویر در جستجو امکان دادن برای گیرید،می عکسی وقتی: جغرافیایی موقعیت سازیفعال
فعال را GPS برچسب و شوید تنظیمات منوی وارد تا بکشید چپ به را انگشتتان یاب،منظره از. کندمی ضبط را شما جغرافیایی

.کنید

ویدیو ضبط برای دوربین از استفاده
.کنید استفاده هم صدا با بالا وضوح دارای ویدیوهای گرفتن برای دوربین از توانیدمی گرفتن، عکس بر علاوه

را  ویدیو، ضبط شروع برای. کنید لمس را  ویدیو، حالت به جابجایی برای و کنید باز را دوربین: ویدیو یک ضبط
.کنید لمس

.کنید ضبط را  توانیدمی ویدیو، ضبط حین در گرفتن عکس برای: ویدیو ضبط حین در گرفتن عکس

را  فلاش، کردن روشن برای و کنید لمس را  توانیدمی کنید،می ضبط ویدیویی نورکم شرایط در وقتی: فلاش کردن روشن
.کنید انتخاب

دوربین تنظیمات کردن میزان
نیازهای مناسب تا کنید میزان را دوربین مشخصات و ها،حالت تنظیمات، از ایمجموعه توانیدمی دوربین، تنظیمات صفحۀ در

.شوند شما کاربردی

عکسبرداری برای لمس سازیفعال و تنظیمات کردن باز برای کنید، باز را دوربین: عکسبرداری برای یابمنظره لمس
می عکس و کندمی فوکوس خودکار طور به دوربین کنید،می لمس یابمنظره در را شیئی وقتی حالا. بکشید چپ سمت به را انگشتتان

.گیرد

شناسایی یابمنظره در را لبخندی دوربین وقتی حالا. کنید فعال را لبخند از عکسبرداری ،تنظیمات از: لبخند از خودکار عکسبرداری
.گرفت خواهد عکس خودکار طور به کند،

حالا. کنید انتخاب را کانونی فاصلۀ کردن قفل و لمس را شاتر دکمه داشتننگه و کردنلمس ،تنظیمات از: فوکوس فاصلۀ کردن قفل
.کرد نخواهد خودکار فوکوس دیگر دوربین دارید،می نگه و کنیدمی لمس را شاتر دکمۀ وقتی

میزان دکمه عملکرد ،تنظیمات از: نماییکوچک یا بزرگنمایی عکس، کردن فوکوس گرفتن، عکس برای صدا میزان دکمۀ از استفاده
.کنید انتخاب را فوکوس یا ،زوم ،شاتر حالت خود، کاربردی نیازهای اساس بر و کنید لمس را صدا

بسیار کیفیت با تصویری و کنندمی ذخیره را دوربین لنز هایداده همۀ RAW قالب دارای تصاویر: RAW قالب با تصاویر ذخیرۀ
انگشتتان ای،حرفه حالت در. دهید انجام تردقیق بسیار پردازشیپس و ویرایش دهندمی اجازه شما به و گذارندمی اختیارتان در بالاتر
با عکس گیرید،می عکس وقتی حالا. کنید فعال را RAW قالب سپس و شوید تنظیمات وارد تا بکشید چپ به نمایش صفحۀ روی را

.شد خواهد ذخیره گالری در بخصوص پوشۀ یک در تصویر استاندارد قالب نیز و RAW قالب
ً. گیرندمی سنتی تصاویر به نسبت بیشتری فضای RAW قالب دارای هایعکس موجود کافی آزاد فضای که کنید بررسی لطفا
.باشید داشته
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هاعکس بندیترکیب برای کمکی مشبک پنجرۀ از استفاده
.یابد بهبود شما بندیترکیب تا کنید استفاده کمکی مشبک پنجرۀ قابلیت از دهید، قرار هایتانعکس کجای در را هاسوژه دانیدنمی اگر

باز تنظیمات صفحۀ تا بکشید چپ به را انگشتتان یاب،منظره در و کنید باز را دوربین کمکی، مشبک پنجرۀ یک انتخاب برای
.کنید انتخاب را مشبک پنجرۀ نوع و لمس را دوربین راهنمای خطوط. شود

می هم به مشبک پنجرۀ خطوط که اینقطه چهار. کنید انتخاب را Phi راهنمای خطوط یا راهنما خطوط مشبک پنجرۀ: هاسوم قانون
.دهید قرار نقاط این از یکی زیر در را سوژه جالب، بندیترکیب یک ایجاد برای. هستند عکس کانونی نقاط رسند

 

.است عکس کانونی نقطۀ مارپیچ وسط. کنید انتخاب را )راست(فیبوناچی حلقه یا )چپ (فیبوناچی حلقه مشبک پنجرۀ: طلایی مارپیچ
.کنید هدایت تصویر گرداگرد به طبیعی جریانی در را بیننده تا دهید قرار اینجا در را سوژه
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متحرک تصاویر گرفتن
.کنید ترطولانی را زندگی العادۀفوق لحظات و بگیرید متحرک عکس بگیرید؟ زنده و انگیزترهیجان هاییعکس خواهیدمی

ً صحنۀ توانیدمی متحرک هایعکس با کنید،می مرور را گالری وقتی. کنید ضبط را شاتر دکمۀ شدن فشرده از بعد و قبل ثانیه 1 تقریبا
.کنید پخش توانیدمی نیز را صدا و متحرک تصویر بلکه کنید، مشاهده را شدهگرفته عکس توانیدمی تنها نه

را  عکسبرداری، برای سپس کنید، لمس نمایشتان صفحۀ بالای در را  کنید، باز را دوربین: متحرک تصاویر گرفتن
.کنید لمس
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دوربین>  هاآلبوم>  گالری به. شد خواهد ذخیره JPG فرمت با گالری در شدهگرفته متحرک تصویر: متحرک تصاویر مشاهدۀ

متحرک عکس جلوۀ تا کنید لمس عکس بالای در را  آیکون سپس و کنید، لمس را  برچسب دارای متحرک عکس بروید،
به پخش قطع برای توانیدمی همچنین. شد خواهند متوقف خودکار طور به متحرک عکس هایجلوه پخش، اتمام از پس. کنید مشاهده را

.کنید لمس را نمایش صفحۀ دستی، طور

کنید، لمس را بگذارید اشتراک به خواهیدمی که متحرکی عکس بروید، دوربین>  گالری به: متحرک تصاویر گذاریاشتراک

را صفحه روی هایدستورالعمل گذاری،اشتراک تکمیل برای و کنید انتخاب را گذاریاشتراک روش یک کنید، لمس را  سپس
.کنید دنبال

ً توانمی را متحرک تصاویر اینکه برای. گذاشت اشتراک به غیره و ،Huawei Share بلوتوث، ،Wi-Fi طریق از مستقیما
پشتیبانی متحرک تصاویر گرفتن از که باشد Huawei دستگاه یک باید گیرنده دستگاه شوند، پخش متحرک عکس هایجلوه
تصاویر شوند،می گذاشته اشتراک به نشدهپشتیبانی هایدستگاه یا ثالث شخص هایبرنامه با متحرک تصاویر وقتی. کندمی

.آینددرمی نمایش به ایستا تصاویر صورت به متحرک

پانوراما
پانورامیک هایسلفی گرفتن برای پانوراما از استفاده

.ترگسترده دید میدان با هاییسلفی گرفتن برای پانوراما از استفاده بگنجانید؟ سلفی یک در را بیشتری منظرۀ و دوستان خواهیدمی

.کنید لمس را  جلو، دوربین به جابجایی برای و کنید باز را دوربین پانورامیک، سلفی یک گرفتن برای1

.کنید لمس را پانوراما و بکشد راست سمت به صفحه روی را انگشتتان2
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.کنید لمس را  تصویر، اولین گرفتن برای و دارید نگه ثابت را دستگاهتان3

پیدا همپوشانی مربع صفحۀ کادر با آبی کادر تا بگردانید جهت یک در را دستگاهتان و کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل4
.گرفت خواهد دیگر تصویری خودکار طور به دوربین. کند

همپوشانی مربع صفحۀ کادر با آبی کادر تا بگردانید مخالف جهت در را دستگاهتان و کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل5
.گرفت خواهد را نهایی تصویر خودکار طور به دوربین. کند پیدا

.کندمی ترکیب گسترده زاویۀ با ایسلفی صورت به را عکس سه خودکار طور به دوربین تکمیل، از پس6

گسترده زاویۀ در جهان از عکسبرداری: پانوراما
.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

برای پانوراما، حالت در. کنید لمس را پانوراما سپس و بکشید راست سمت به صفحه روی را خود انگشت. کنید باز را دوربین

.کنید لمس صفحه بالای در را  عکسبرداری، جهت پیکربندی

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

.شود ایجاد پانوراما یک تا دوخت خواهد هم به را هاعکس خودکار طوربه دوربین. کنید لمس را 
 

بعدیسه پانورامای
بگیرید بعدیسه هایعکس حرکت در: بعدیسه پانورامای

بخشیدن جان برای العادهفوق روشی بعدیسه پانورامای اید؟شده ناامیدی احساس دچار هایتانپرتره در بودن مسطح حس از کنون تا آیا
.بکشید را هایتانعکس یا کنید کج را دستگاهتان توانیدمی بعدی،سه ایجلوه ایجاد برای. گذاردمی اختیارتان در را پانوراماهایتان به

اشیاء، از متحرک پانورامیک هایعکس ایجاد برای. است دستگاهتان در دوربین شدۀنصب پیش از حالت یک بعدیسه پانورامای
.کنید استفاده بعدیسه پانورامای از توانیدمی مناظر، و افراد،
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ایدرجه 360 هایعکس گرفتن برای بعدیسه پانورامای از استفاده
یک از ایدرجه 360 نمایی ثبت برای اید؟شده خسته کنندمی ارائه استاندارد هایعکس که واحدی پرسپکتیو به کردن نگاه از آیا

.کنید امتحان را بعدیسه پانورامای عملکرد فرد، یا صحنه

:دارند وجود بعدیسه پانورامای عملکرد برای عکسبرداری حالت سه

lلمس را . کنید لمس را بعدیسه پانورامای و بکشید راست به را انگشتتان کنید، باز را دوربین: اشیاء از عکسبرداری
.کنید دنبال جهت یک در خود سوژۀ دور دستگاهتان آهستۀ دادن حرکت برای را صفحه روی هایپیامواره سپس دارید، نگه و کنید

عکس یک ایجاد برای سپس و کنید، لمس را دوربین نمای عکسبرداری، از پس. کنید رها را  عکسبرداری، توقف برای

.کنید لمس عکس بالای در را 3D بعدی،سه پانورامیک
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lلمس را . کنید لمس را بعدیسه پانورامای و بکشید راست به را انگشتتان کنید، باز را دوربین: منظره از عکسبرداری
.کنید دنبال جهت یک در خود سوژۀ دور دستگاهتان آهستۀ دادن حرکت برای را صفحه روی هایپیامواره سپس دارید، نگه و کنید

عکس یک ایجاد برای سپس و کنید، لمس را دوربین نمای عکسبرداری، از پس. کنید رها را  عکسبرداری، توقف برای

.کنید لمس گرفتید که عکسی بالای در را 3D بعدی،سه پانورامیک
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lو بکشید راست به را انگشتتان سپس کنید، لمس را  جلو، دوربین به جابجایی برای کنید، باز را دوربین: گرفتن سلفی

آهستۀ دادن حرکت برای را صفحه روی هایپیامواره سپس دارید، نگه و کنید لمس را . کنید لمس را بعدیسه پانورامای

را دوربین نمای عکسبرداری، از پس. کنید رها را  عکسبرداری، توقف برای. کنید دنبال جهت یک در خود دور دستگاه

.کنید لمس گرفتید که عکسی بالای در را 3D بعدی،سه پانورامیک عکس یک ایجاد برای سپس و کنید، لمس

کنید لمس را  سپس کنید، لمس را  ،زیبایی حالت سازیفعال برای ،بعدیسه پانورامای در: زیبایی حالت سازیفعال
.بکشید راست یا چپ به را کشویی میلۀ مطلوبتان، زیباسازی سطح انتخاب برای و

.بکشید را عکس یا کنید کج را دستگاهتان بعدی،سه جلوۀ مشاهدۀ برای توانیدمی بعدی،سه پانورامای یک ایجاد از پس

ایحرفه حالت
منظره هایعکس گرفتن برای ایحرفه دوربین حالت از استفاده
.برجسته مناظر از عکسبرداری و دوربین تنظیمات سازیسفارشی برای ایحرفه دوربین حالت از استفاده

.کنید لمس را ایحرفه عکس ای،حرفه دوربین حالت کردن فعال برای بکشید، راست به را انگشتتان و کنید باز را دوربین

.کنید انتخاب صحنه برای را مناسب نورسنجی حالت. کنید لمس را  ای،حرفه دوربین حالت در: نورسنجی حالت

صحنهنورسنجی حالت

)هاکوه ساحلی، نماهای (گسترده مناظرماتریس

.است جدا زمینهپس از که مرکزی ایسوژه دارای هایعکسمرکز
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با خواهیدمی که عکس از قسمت آن. کنید انتخاب را (MF) دستی فوکوس حالت شودمی توصیه پرتره، هایعکس برای: فوکوس
.بگیرید را عکستان سپس و کنید لمس را) چهره مثلاً (کنید مجزا کردن فوکوس

lتغییر خودکار طور به است ممکن هم دیگر تنظیمات کند،می تغییر تنظیمات از یکی وقتی ای،حرفه دوربین حالت در
.کنند

lمیزان عکسبرداری واقعی شرایط اساس بر را دوربین تنظیمات بهینه، نتایج برای. هستند دستورالعمل فقط بالا تنظیمات
.کنید

 

زیباسازی
برسید نظر به خود شکل بهترین در همیشه: زیبایی حالت
تنظیمات از ایمجموعه دهدمی اجازه شما به زیبایی حالت برسید؟ نظر به خود شکل بهترین در همیشه هایتانسلفی در خواهیدمی

.کند ایجاد شما مختص زیبایی به مربوط اطلاعات هایداده پایگاه تواندمی همچنین. کنید میزان راحتی به را زیباسازی
برای را شب حالت خودکار طور به و شناسایی را محیط نور کمی دستگاهتان بگیرید، ایسلفی نورکم شرایط یا شب در اگر
کند، شناسایی را محیط نور کمی دستگاهتان وقتی و ندارد خود آن از کلیدی حالت این. کرد خواهد فعال هاسلفی کیفیت بهبود
.داد خواهد نشان شما به ایپیامواره کند، فعال را حالت این دستگاهتان وقتی. شد خواهد فعال خودکار طور به

.کنید فعال را زیبایی حالت کادر، درون افراد تمام به زیبایی هایجلوه خودکار اعمال برای: زیبایی حالت

کنندهخیره هاییپرتره گرفتن برای پرتره حالت از استفاده
متفاوتی زیباسازی تنظیمات دهدمی اجازه شما به پرتره حالت برسید؟ نظر به خود شکل بهترین در همیشه هایتانسلفی در خواهیدمی
.کنید ایجاد سفارشی زیباسازی برای اطلاعاتی هایداده پایگاه یک و کنید پیکربندی را
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برای را شب حالت خودکار طور به و شناسایی را محیط نور کمی دستگاهتان بگیرید، ایسلفی نورکم شرایط یا شب در اگر
کند، شناسایی را محیط نور کمی دستگاهتان وقتی و ندارد خود آن از کلیدی حالت این. کرد خواهد فعال هاسلفی کیفیت بهبود
.داد خواهد نشان شما به ایپیامواره کند، فعال را حالت این دستگاهتان وقتی. شد خواهد فعال خودکار طور به

lکنید فعال را پرتره حالت کادر، درون افراد تمام به زیبایی هایجلوه خودکار اعمال برای: پرتره حالت.

lچه هر. کند ایجاد شما برای را زیبایی سفارشی طرح یک دستگاهتان تا کنید فعال را نقص و عیببی سلفی: نقص و عیببی سلفی
.بود خواهند تربرجسته هاجلوه باشد، بالاتر زیباسازی سطح

کنندهخیره هاییپرتره گرفتن برای زیبایی حالت از استفاده
تکتک تا گذاردمی اختیارتان در شدهسفارشی هاییگزینه زیبایی حالت بشوند؟ هم زیباتر جمعیتاندسته هایعکس یا هاسلفی خواهیدمی

.شوند ماندگار و زیبا هاعکس

در را  آیکون سپس و کنید، فعال را  کنید، باز را دوربین: کنید درخشان را هایتانعکس و فعال را زیبایی حالت
هایجلوه بالاتر زیبایی سطح. بکشید راست و چپ به را کشویی هایمیله زیباسازی، تنظیمات کردن میزان برای. کنید لمس یابمنظره

.کنید لمس را  گرفتن، عکس برای کردن، میزان از پس. کندمی متمایزتر را زیباسازی

و کنید، فعال را  کنید، باز را دوربین: زیباسازی تنظیمات سازیسفارشی برای نقص و عیببی سلفی حالت سازیفعال
را نقص و عیببی سلفی و لمس را نقص و عیببی سلفی. بکشید چپ به را انگشتتان دوربین، تنظیمات صفحۀ به ورود برای سپس
عکس کنیدمی نگاه پایین و طرفین، جلو، به که حالی در خودتان از و کنید دنبال را نمایش صفحۀ روی هایپیامواره سپس کنید، فعال

تربرجسته زیباسازی و لاغرسازی هایجلوه به منجر پارامترها برای زیاد هایارزش. کنید تنظیم را زیبایی پارامترهای بعد و بگیرید،

.کنید لمس را  خود، زیبایی شدۀشخصی اطلاعات ذخیرۀ برای تنظیماتتان، تأیید از پس. شوندمی

lو بروید، شخصی اطلاعات ویرایش>  نقص و عیببی سلفی به دوربین، تنظیمات صفحۀ در: شخصی اطلاعات مجدد کردن وارد
کار این. کنید دنبال پایین و طرفین، جلو، به کردن نگاه حال در خود از عکس مجدد گرفتن برای را صفحه روی هایپیامواره
.شد خواهد زیبایی پارامترهای بازنشانی باعث

lبی سلفی به پوست صافی و تن مثل پارامترهایی کردن میزان برای دوربین، تنظیمات صفحۀ در: زیبایی پارامترهای کردن میزان
.بروید زیبایی هایجلوه تنظیم>  نقص و عیب

نور با نقاشی حالت
نوری هایدنباله ثبت: نور با نقاشی
نوری هایدنباله از مدتطولانی نوردهی با هاییعکس تا کندمی تنظیم آهسته را شاتر سرعت خودکار طور به نور با نقاشی حالت
.آوردمی پدید اثیری کیفیتی با کنندهخیره هاییعکس حالت این. بگیرد

:کندمی ارائه مختلف نوری شرایط و هاسوژه برای خلاقانه حالت چهار نور با نقاشی حالت

lکنید ثبت را شب در خودروها توسط ایجادشده نوری هایدنباله: ممتد نوری های دنباله.

lکنید ثبت را نورکم شرایط در نور متحرک منبع یک توسط ایجادشده هایدنباله: نور با گرافیتی.

lبگیرید ابریشم لطافت به تصاویری آبشارها و روان آب از: روان آب.

lکنید ثبت آسمان در ستارگان هایدنباله از کنندهخیره هاییعکس: ستارگان رد.
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شهر نورهای ثبت: ممتد نوری هایدنباله
.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 پایهسه یک روی را دستگاهتان.

.بروید ممتد نوری های دنباله>  نور با نقاشی به سپس و بکشید راست به را انگشتتان نمایش صفحۀ روی. کنید باز را دوربین

داده نمایش یابمنظره در تصویر نمایشپیش. کنید لمس را  عکسبرداری، شروع برای سپس و دارید، نگه ثابت را دستگاهتان

.کنید لمس را  شد، تمام کارتان وقتی. شودمی
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نور با عکس کردن رنگ: نور با گرافیتی
.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 پایهسه یک روی را دستگاهتان.

.بروید نور با گرافیتی>  نور با نقاشی به سپس و بکشید راست به را انگشتتان نمایش صفحۀ روی. کنید باز را دوربین

داده نمایش یابمنظره در تصویر نمایشپیش. کنید لمس را  عکسبرداری، شروع برای سپس و دارید، نگه ثابت را دستگاهتان

.کنید لمس را  شد، تمام کارتان وقتی. شودمی
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آبشارها و روان جویبارهای از عکسبرداری: روان آب
.بگیرید هارودخانه و آبشارها از روان و بالطافت هاییعکس دهدمی اجازه شما به روان آب

lکنید پیدا پرآب آبشاری یا جویبار بهتر، نتایج کسب برای.

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

را دستگاهتان. بروید روان آب>  نور با نقاشی به سپس و بکشید راست به را انگشتتان نمایش صفحۀ روی. کنید باز را دوربین

وقتی. شودمی داده نمایش یابمنظره در تصویر نمایشپیش. کنید لمس را  عکسبرداری، شروع برای سپس و دارید، نگه ثابت

.کنید لمس را  شد، تمام کارتان
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ستارگان زیبایی از عکسبرداری: ستارگان رد
.کنید استفاده شب آسمان در هاستاره حرکت ثبت برای خود دوربین از دهدمی اجازه شما به ستارگان رد

lکنید پیدا آسمان از مانعبی نمایی با و نوری آلودگی بدون محلی است، صاف آسمان که شبی در نتایج، بهترین کسب برای.

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

دستگاهتان. بروید ستارگان رد>  نور با نقاشی به سپس و بکشید راست به را انگشتتان نمایش صفحۀ روی. کنید باز را دوربین

وقتی. شودمی داده نمایش یابمنظره در تصویر نمایشپیش. کنید لمس را  عکسبرداری، شروع برای سپس و دارید، نگه ثابت را

.کنید لمس را  شد، تمام کارتان
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دقیقه در ساعت کردن فشرده برای زمان گذشت قابلیت از استفاده
کنید، فشرده کوتاه ویدیوی یک قالب در را آنها و بگیرید تصویرهایی طولانی زمانی دورۀ یک در توانیدمی زمان گذشت از استفاده با
در ستارگان حرکت و روز در ابرها گیریشکل شهر، ترافیک افزایش و کاهش ها،گل شدن شکوفا دهدمی اجازه شما به کار این

.کنید مشاهده را شب آسمان

lشودمی سازذخیره فضای و باتری نیروی مصرف باعث زیرا کنید پرهیز طولانی مدت برای زمان گذشت ضبط از.

lکنید استفاده محکم پایۀسه یک از زمان، گذشت ضبط طی در دستگاه حرکت کاهش برای.

ثبت از جلوگیری برای. است شده فوکوس دوربین و دارد خوبی روشنایی صحنه که شوید مطمئن زمان، گذشت قابلیت آغاز از پیش
.کنید دقت دوربین دادن قرار در زمینه،پس در نامربوط اشیاء

ضبط، شروع برای. کنید لمس را زمان گذشت سپس و بکشید راست سمت به صفحه روی را خود انگشت. کنید باز را دوربین

.کنید لمس را  ضبط، به دادن پایان برای. کنید لمس را 

.بروید گالری به خود، زمان گذشت ویدیوی پخش برای
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سفارشی تصویربرداری هایحالت با جدید امکانات کشف
هایحالت توانیدمی کنید؟ کشف نیز را خود دوربین از استفاده جدید هایروش تنظیم،پیش عملکردهای بر علاوه دارید دوست

.کنید حذف یا دانلود خود نیازهای به توجه با را تصویربرداری

شوید هاحالت صفحه وارد تا بکشید راست سمت به را خود انگشت کنید، باز را دوربین: بیشتر تصویربرداری هایحالت دانلود

لمس را افزودن نموده انتخاب را نظر مورد تصویربرداری هایحالت. کنید لمس موجود هایحالت مشاهده برای را  سپس و
.کنید مشاهده هاحالت بخش در را شده دانلود تصویربرداری هایحالت توانیدمی دانلود، از پس. کنید

.کنید لمس را  و بروید هاحالت صفحه به تصویربرداری، هایحالت روزرسانیبه برای: تصویربرداری هایحالت روزرسانیبه
به برای توانیدمی. گیردمی قرار آن کنار در قرمزرنگی نقاط باشد موجود آن برای روزرسانیبه که تصویربرداری حالت هر

.کنید دنبال را نمایش صفحه روی هایپیامواره تصویربرداری، هایحالت روزرسانی

حالت وارد تا کنید لمس نمایش صفحۀ بالای قسمت نزدیکی در را  گزینه ،هاحالت صفحه در: تصویربرداری هایحالت حذف

.نمایید لمس غیرضروری تصویربرداری هایحالت حذف برای را  سپس و شوید ویرایش
.نیست حذف قابل تنظیمپیش تصویربرداری هایحالت دوربین، طبیعی کارکرد از اطمینان برای

دوربین

55



گالری

برجسته تصاویر
کنید تبدیل اختصاصی فیلم یک به را خود هایعکس»: هایلایت«
می. کنید ایجاد خود هایعکس از کوتاهی ویدیویی هایکلیپ مکانی، موقعیت اطلاعات به توجه با توانیدمی ،»هایلایت «کمک به

.نمایید انتخاب موجود گسترده طیف میان از را خود دلخواه زمینهپس موسیقی و کنید اضافه پویانمایی هایجلوه توانید

l»برای. کندمی ایجاد فیلم شما، هایعکس در موجود جغرافیایی اطلاعات به توجه با و خودکار صورت به» هایلایت
.باشد شده فعال GPS برچسب کنید بررسی و بروید تنظیمات به کنید، باز را دوربین قابلیت، این از استفاده

lکنید فعال را باشد متصل اینترنت به شما دستگاه کنید بررسی.

lهایلایت «هایآلبوم باشد، شده شارژ 10 %حداقل باتری و باشد خاموش نمایش صفحۀ باشد، شارژ حال در دستگاه اگر«
یا هاعکس تعداد اگر. کند ایجاد را آلبوم بتواند دستگاه تا بکشد طول کمی است ممکن. شودمی ایجاد خودکار صورت به
.نکند ایجاد را» هایلایت «آلبوم دستگاه است ممکن نباشد، کافی» گالری «در موجود هایفیلم

 

»هایلایت «آلبوم ویرایش
با را آن و کنید ویرایش را» هایلایت «فیلم یک توانیدمی دهید؟ تغییر را» هایلایت «فیلم الگوی یا زمینهپس موسیقی خواهیدمی

.نمایید سازیشخصی خود دلخواه الگوی و زمینهپس موسیقی
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l»برای. کندمی ایجاد فیلم شما، هایعکس در موجود جغرافیایی اطلاعات به توجه با و خودکار صورت به» هایلایت
.باشد شده فعال GPS برچسب کنید بررسی و بروید تنظیمات به کنید، باز را دوربین قابلیت، این از استفاده

lکنید فعال را باشد متصل اینترنت به شما دستگاه کنید بررسی.

lهایلایت «هایآلبوم باشد، شده شارژ 10 %حداقل باتری و باشد خاموش نمایش صفحۀ باشد، شارژ حال در دستگاه اگر«
یا هاعکس تعداد اگر. کند ایجاد را آلبوم بتواند دستگاه تا بکشد طول کمی است ممکن. شودمی ایجاد خودکار صورت به
.نکند ایجاد را» هایلایت «آلبوم دستگاه است ممکن نباشد، کافی» گالری «در موجود هایفیلم

.کنید لمس کردن کشف در را ویرایش یا مشاهده برای نظر مورد» هایلایت «آلبوم نموده باز را گالری

lهایگزینه نوار از استفاده با را فیلم زمینهپس موسیقی یا الگو توانیدمی اکنون کنید؛ لمس را : »هایلایت «ویرایش یا پخش
.کنید ویرایش پخش حین در را نمایش صفحۀ پایین

 

lکنید وارد را جدید نام نموده لمس را : »هایلایت «آلبوم یک نام تغییر.

lکنید لمس را حذف سپس و : »هایلایت «آلبوم یک حذف.

lلمس را  سپس و دارید نگه و کنید لمس را» هایلایت «آلبوم داخل هایعکس از یکی: هاعکس حذف یا گذاشتن اشتراک به

»هایلایت «آلبوم از هاعکس حذف برای را انتقال سپس و کنید لمس را . کنید انتخاب را گذاشتن اشتراک به روش نموده
.نمایید لمس
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عکس مدیریت
ویدیوها ویرایش

ویرایش صفحۀ به ورود برای و کنید، انتخاب را کنید ویرایش خواهیدمی که ویدیویی کنید؛ باز را گالری: ویدیو دادن برش

بکشید، برش ناحیۀ درون به را کشویی میلۀ توانیدمی کنید، حفظ را آن خواهیدمی که ایقطعه انتخاب برای. کنید لمس را  ویدیو،

.کنید لمس را  ویدیو، برش به دادن پایان برای و

برای توانیدمی کنید، حفظ خواهیدمی که ویدیو از قطعه آن انتخاب برای کشویی میلۀ کشیدن با همزمان: ویدیو وضوح کردن میزان

وضوح هایگزینه توانیدمی ویدیو، وضوح کردن میزان برای همچنین. کنید لمس را  خورده،برش ویدیوی نمایشپیش مشاهدۀ
.کنید لمس ویرایش صفحۀ در را) استاندارد یا Full HD، HD مانند (ویدیو

نیازهایتان اساس بر. بود خواهد بیشتر نیز سازذخیره نیاز مورد فضای اما شود،می ترشفاف ویدیو باشد، بیشتر وضوح هرچه
.بزنید انتخاب به دست

ویدیوها و هاعکس گذاریاشتراک و مرور
در شما ویدیوهای و هاعکس. بیاورد ذهن به را ارزشمندی خاطرات تواندمی فراغتتان زمان در قدیمی ویدیوهای یا هاعکس مرور
.کنید مشاهده آلبوم یک انتخاب با یا مکان، زمان، اساس بر را آنها توانیدمی. شوندمی ذخیره گالری

برای. کنید مشاهده صفحهتمام حالت در را آن تا کنید لمس را عکسی و کنید باز را گالری: صفحهتمام حالت در هاعکس مشاهدۀ
:دهید انجام را زیر کارهای توانیدمی صفحه،تمام حالت در هاعکس مشاهدۀ هنگام. کنید لمس دوباره را نمایش صفحۀ منو، کردن پنهان

lهم از را آنها عکس، بزرگنمایی برای و دهید قرار نمایش صفحۀ روی را انگشت دو: کنید نماییکوچک یا بزرگنمایی را عکسی
.کنید نزدیک هم به را انگشتان نمایی،کوچک برای یا کنید، دور

lجزئیات، پنجرۀ در و کنید، لمس را عکس، یک عکسبرداری پارامترهای مشاهدۀ برای: عکسبرداری پارامترهای مشاهدۀ
.کنید مشاهده را عکس پارامترهای دیگر و وضوح، ،)نوردهی جبران( EV ،)حساسیت( ISO تا بکشید پایین و بالا به را انگشت

lکنید وارد عکس برای جدید نامی و بروید، نام تغییر>   به: عکس نام تغییر.

lیک عنوان به را عکس و بروید، عنوان به تنظیم>   به: دسکتاپ زمینۀ تصویر یا مخاطب عکس عنوان به عکس تنظیم
.کنید تنظیم مخاطب عکس یا زمینه تصویر

فایل سپس دارید، نگه و کنید لمس را عکسی انتخاب، صفحۀ به ورود برای کنید، باز را گالری :ویدیو یا عکس گذاریاشتراک

تکمیل برای و کنید انتخاب را گذاریاشتراک روش یک. کنید لمس را  و انتخاب را بگذارید اشتراک به خواهیدمی که هایی
.کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل گذاری،اشتراک

صفحۀ از کنند؟ پیروی نمایش صفحۀ چرخش از ویدیوهایتان و هاعکس که کنید کاری خواهیدمی: عکس خودکار چرخش تنظیم

.کنید انتخاب را بچرخد همیشه و بروید، عکس جهت>  تنظیمات>   به ،گالری

 به. کنید مشاهده هاعکس زبانۀ در را ویدیوهایتان و هاعکس شدن گرفته زمان توانیدمی: عکسبرداری زمان اساس بر مشاهده
داده نمایش عکسبرداری تاریخ صفحه،تمام حالت در هاعکس مشاهدۀ هنگام در تا کنید فعال را زمان نمایش و بروید، تنظیمات> 
نمایش بین و کنید، نماییکوچک یا بزرگنمایی را نمایش صفحۀ انگشت، دو کردن نزدیک یا دور با توانیدمی ،هاعکس زبانۀ از. شود
.شوید جابجا ویدیوها و هاعکس برای ماه و روز
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یا عکس بوده، فعال دوربین تنظیمات منوی در GPS برچسب که شرایطی در اگر: عکسبرداری مکانی موقعیت اساس بر مشاهده

و هاعکس کنید، لمس را  ،هاعکس زبانۀ از. کنید مشاهده نقشه حالت در را ویدیوها و هاعکس توانیدمی باشید، گرفته ویدیویی
انگشت دو کردن دور با توانیدمی. شوندمی گذارینشان متناظر هایموقعیت در نقشه روی مکانی، موقعیت اطلاعات شامل ویدیوهای

موقعیت آن در شدهگرفته ویدیوهای و هاعکس همۀ مشاهدۀ برای. کنید مشاهده را عکس جزئیات و کنید بزرگنمایی نقشه، روی هم از
.کنید لمس را عکس نمای مکانی،

ویدیوها و هاعکس از بعضی. کنید مشاهده آلبوم اساس بر را ویدیوها و هاعکس توانیدمی ،هاآلبوم زبانۀ در: آلبوم اساس بر مشاهده
دوربین ویدئوهای آلبوم در دوربین با شدهضبط ویدیوهای مثلاً،. شوندمی ذخیره سیستم وسیلۀ به شدهمشخص فرضپیش هایآلبوم در

.شوندمی ذخیره صفحه هایعکس آلبوم در نمایش صفحۀ از شدهضبط هایفایل و صفحه هایعکس. شوندمی ذخیره

خواهد پخش اسلاید نمایش یک خودکار طور به سیستم بروید، اسلاید نمایش>   به ،هاعکس زبانۀ از: اسلاید نمایش پخش
.کنید لمس را نمایش صفحۀ پخش، توقف برای. کرد

عکس هایآلبوم دهیسازمان

.کنید لمس را تأیید سپس و کنید، وارد آلبوم نام یک کنید، لمس را  ،هاآلبوم زبانۀ از: جدید آلبوم یک به ویدیو یا عکس افزودن
.کنید انتخاب جدید آلبوم به افزودن برای را نظر مورد ویدیوهای یا تصاویر

باز را آلبومی. کنید ترکیب یکدیگر با را جداگانه هایآلبوم ویدیوهای و هاعکس تر،آسان مشاهدۀ برای: ویدیوها یا هاعکس انتقال

انتخاب را شوند منتقل باید که ویدیوهایی یا هاعکس سپس و شود، پدیدار  تا دارید نگه و کنید لمس را ویدیو یا عکس یک کنید،

.شد خواهد حذف اصلی آلبوم از ویدیو، یا عکس یک انتقال از پس. کنید انتخاب را مقصد آلبوم و لمس را . کنید

لمس را آلبومی. کنید منتقل سایر به را هاآلبوم از برخی توانیدمی است، آشفته حد از بیش آلبومتان لیست اگر: هاآلبوم از زداییآشفتگی

سایر به هاآلبوم تا کنید لمس را  سپس و کنید، انتخاب را شوند منتقل باید که هاییآلبوم شود، پدیدار  تا دارید نگه و کنید
را شوند بازیابی باید که هاییآلبوم کنید، باز را سایر کنید، بازیابی اصلیشان هایمحل به را هاآلبوم خواهیدمی اگر. شوند داده انتقال

.کنید لمس را  سپس و دارید، نگه و کنید لمس

lکنید منتقل سایر به را صفحه هایعکس یا دوربین ویدئوهای ،دوربین هایآلبوم توانیدنمی.

lگذاشت نخواهد اثری برنامه آن بر ،سایر به است شده ایجاد ثالث شخص برنامۀ یک وسیلۀ به که آلبومی انتقال.

لمس را آلبومی. کنید منقل لیست بالای به تر،آسان مشاهدۀ برای را کنیدمی استفاده مکرراً که هاییآلبوم: هاآلبوم مجدد سازیمرتب

.شود منقل لیست پایین یا بالا به آلبوم تا بکشید انگشتتان با و دارید نگه و کنید لمس را . شود ظاهر  تا دارید نگه و کنید

.کنید لمس را  تغییرات، ذخیرۀ برای کار، انجام از پس
.کنید مرتب مجدداً را صفحه هایعکس یا ،دوربین هایآلبوم توانیدنمی

هاآلبوم کردنپنهان>   به ،هاآلبوم زبانۀ از. کنید پنهان ببینند دیگران خواهیدنمی که را محرمانه هایآلبوم: هاآلبوم کردن پنهان
.دهید وضعیت تغییر فعال به را شوند پنهان خواهیدمی که هاییآلبوم به مربوط کلیدهای و بروید

.کنید پنهان را صفحه هایعکس یا ،دوربین هایآلبوم توانیدنمی

حذف باید که ویدیوهایی یا هاعکس شود، پدیدار  تا دارید نگه و کنید لمس را ویدیو یا عکس یک: ویدیوها یا هاعکس حذف

با و نگهداری شدهحذف اخیراً آلبوم در شدهحذف ویدیوهای و هاعکس. کنید لمس را حذف>   سپس و کنید، انتخاب را شوند
طور به ویدیوها و هاعکس حذف برای. شوندمی گذارینشان شد خواهند حذف دائم طور به دیگر روز چند دهدمی نشان که آیکونی

.کنید لمس را حذف>   سپس و کنید، انتخاب را شوند حذف باید که ویدیوهایی یا هاعکس بروید، شدهحذف اخیراً به دائمی،
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 تا دارید نگه و کنید لمس را ویدیو یا عکس یک و کنید باز را شدهحذف اخیراً آلبوم: شدهحذف ویدیوهای و هاعکس بازیابی

اگر. شوند بازیابی اصلی آلبوم در تا کنید لمس را  و کنید انتخاب را شوند بازیابی باید که ویدیوهایی یا هاعکس. شود پدیدار
.شد خواهد ایجاد دوباره باشد، نداشته وجود دیگر اصلی آلبوم

گالری
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تلفن مدیریت

لمسیتک سازیبهینه از استفاده
برای باشد؟ پذیرآسیب امنیتی تهدیدهای دیگر و بدافزارها برابر در که نگرانید آیا است؟ شده کند اخیراً شما تلفن که ایدشده متوجه آیا

.کنید محافظت امنیتی تهدیدهای از را آن و کنید استفاده لمسیتک سازیبهینه از خود، تلفن کار کردن ترروان

بررسی را امنیتی خطرات دهد،می افزایش را خود عملکرد سرعت شما تلفن. کنید لمس را سازیبهینه و بروید تلفن مدیریت به
را آنها و دهدمی قرار نظارت تحت را مزاحم هایتماس و ناشناس هایتلفن شماره و کندمی بهینه را نیرو مصرف میزان نماید،می

.کندمی مسدود

همراه تلفن دادۀ مدیریت
شما به داده مدیریت شوید؟ اضافی هایهزینه پرداخت به مجبور و کنید تمام را خود ماهانه طرح داده میزان که هستید این نگران
.کنید جلوگیری داده رویهبی مصرف از و بگیرید نظر تحت را خود داده ترافیک کندمی کمک

.کنید لمس داده مصرف کاهنده کردن فعال یا مصرف جزئیات مشاهده برای را همراه تلفن داده و بروید تلفن مدیریت به

lکنید بررسی را هابرنامه از یک هر دادۀ مصرف میزان: داده مصرف رتبه.

lکنید تنظیم برنامه هر برای را اینترنت به دسترسی مجوزهای: شبکه به متصل هایبرنامه.

lمعاف هایبرنامه و) هابرنامه توسط همراه تلفن دادۀ مصرف از جلوگیری (کنید فعال را داده مصرف کاهنده: داده مصرف کاهنده
.کنید انتخاب را داده مصرف هایمحدودیت از
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نیرو مصرف سازیبهینه
شما باتری عمر شدن طولانی به توانندمی نیرو ذخیرۀ هایقابلیت. کند درست زیادی دردسرهای تواندمی کردن تمام باتری موقعبی

.ببرید لذت دیگر هایقابلیت از یا کنید بازی بیشتری مدت به دهند اجازه شما به و کنند کمک

:کنید لمس را باقیمانده  زیر، موارد انجام برای و کنید باز را تلفن مدیریت

lاز استفاده جزئیات بخش در. کنید لمس را باتری مصرف نیرو، مصرف جزئیات مشاهدۀ برای: نیرو مصرف جزئیات مشاهدۀ
زمان هانشان میان فواصل. دهندمی نشان را است بوده شارژ حال در دستگاهتان که هاییزمان شارژ زیر آبی هاینشان باتری،
هابرنامه کدام اینکه مشاهدۀ برای. کندنمی مصرف نیرو قابلیت این. است نبوده شارژ حال در دستگاهتان که دهندمی نشان را هایی
.کنید لمس را باتری مصرف کنند،می مصرف را نیرو مقدار بیشترین افزارسخت و

lرا سازیبهینه کارکرد، خودکار سازیبهینه و نیرو مصرف مشکلات بررسی برای: نیرو مصرف جامع سازیبهینه و بررسی
.کنید لمس

lاساس بر. کنید فعال را نیرو العادۀفوق ذخیرۀ حالت یا نیرو ذخیرۀ حالت: ویژه نیروی ذخیرۀ حالت یا نیرو ذخیرۀ حالت سازیفعال
.کنید انتخاب را مناسب نیروی ذخیرۀ حالت باتری، عمر افزایش برای دستگاهتان، باتری سطح
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lبرای. کنید انتخاب را هوشمند وضوح و فعال را نمایش صفحۀ وضوح: نیرو ذخیرۀ برای نمایش صفحۀ وضوح کردن میزان
توانیدمی ندارد، ضرورتی بالا وضوح وقتی. آورد خواهد پایین را نمایش صفحۀ وضوح خودکار طور به دستگاهتان نیرو، ذخیرۀ
.کنید تنظیم دستی طور به را نمایش صفحۀ وضوح نیرو، ذخیرۀ برای

lفعال وضعیت نوار در را باتری درصد مانده،باقی باتری درصد نمایش برای: وضعیت نوار در ماندهباقی باتری درصد نمایش
.کنید

lو ثانویه، اندازیراه برنامه، خودکار اندازیراه دستی یا خودکار مدیریت برای: نیرو ذخیرۀ برای برنامه هایاندازیراه مدیریت
.کرد خواهد مدیریت را نیرو مصرف خودکار طور به سیستم نیرو، ذخیرۀ برای. کنید لمس را اندازیراه زمینه،پس در فعالیت

سازیبهینه برای. کرد خواهید دریافت اعلانی باشند، اجرا حال در زمینهپس در باتری زیاد مصرف با هاییبرنامه وقتی
.کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل برنامه، تنظیمات

کنید استفاده ویروس اسکن از خود، تلفن امنیت حفظ برای
شما دستگاه روی بر مخفیانه دهید اجازه بدافزارها و تروجان هایویروس به است ممکن نامناسب، تبلیغات کردن باز صورت در

را بالقوه خطرهای تواندمی ویروس اسکن. ببرند سرقت به را شما شخصی هایداده سایر و مخاطبین اطلاعات و شوند اجرا و نصب
.دارد نگه خوبی وضعیت در را شما تلفن و کند حذف و پیدا

.کند حذف و اسکن خودکار صورت به را امنیتی تهدیدهای دستگاه تا نمایید لمس را ویروس اسکن و کنید باز را تلفن مدیریت

:کنید لمس زیر هایگزینه انجام برای نیز را  توانیدمی حال، عین در

lخود استاندارد اسکن به ابری فضای بر مبتنی و پویا اسکن یک شما تلفن کنید، فعال را ابر اسکن اگر: هاویروس ابری اسکن
.بماند امان در جدید تهدیدهای از تلفن تا کندمی اضافه

lشما به سیستم ندهید، انجام را ویروس ضد اسکن روز 30 از بیش اگر ،اسکن یادآور کردن فعال با: ویروس اسکن یادآور
.کرد خواهد یادآوری

lعملیات حین در را دستگاه مهم هایبرنامه و کلیدی هایموقعیت سرعت به سیستم. کنید انتخاب را سریع اسکن: سریع اسکن
.کندمی اسکن منظم نگهداری

lهایفایل وجود نظر از جامع صورت به را شما دستگاه منظم، زمانی فواصل در سیستم. کنید انتخاب را کامل اسکن: کامل اسکن
برابر در دستگاه حفظ از و گیردمی بر در را تریوسیع طیف اما کشدمی طول بیشتر فرآیند این. کرد خواهد اسکن مخرب

.کندمی حاصل اطمینان مختلف خطرهای

lطریق از فقط روزرسانیبه و خودکار روزرسانیبه: ویروس بایگانی روزرسانیبه Wi-Fi داده پایگاه سیستم. کنید فعال را
می نگه روزبه خطرات با مقابله برای را آن هایقابلیت و کندمی روزرسانیبه Wi-Fi طریق از خودکار صورت به را ویروس
.دارد
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ایمیل

ایمیل هایحساب افزودن
دربارۀ ایمیلتان، پیکربندی حال در اگر. کنید اضافه تلفنتان به را خود تلفن حساب زمان، هر در ایمیل به راحت دسترسی برای

ً دارید، سؤالی خاص تنظیمات .بگیرید تماس ایمیلتان حساب دهندۀارائه با لطفا

نشانی کنید، لمس را موارد سایر یا کنید انتخاب ایمیل سرویس دهندۀارائه یک کنید، باز را : شخصی ایمیل حساب یک افزودن
دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل حسابتان، پیکربندی برای و لمس را سیستم به ورود سپس کنید، وارد را ورودتان رمز و ایمیل
.کندمی بررسی را سرور تنظیمات و شودمی متصل سرور به خودکار صورت به سیستم. کنید

داخلی سیستم عنوان به را آن هاشرکت و یافته توسعه Microsoft وسیلۀ به Exchange: Exchange حساب یک افزودن
کاری ایمیل وارد خود، تلفن در توانیدمی کند،می استفاده Exchange سرورهای از شما شرکت ایمیل اگر. کنندمی استفاده ایمیلشان

را سیستم به ورود سپس کنید، وارد را ورودتان رمز و کاربری، نام ایمیل، نشانی بروید، Exchange>   به. شوید خود
و شودمی متصل سرور به خودکار صورت به سیستم. کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل حسابتان، پیکربندی برای و لمس

.کندمی بررسی را سرور تنظیمات

.کرد خواهد باز را ورودی صندوق صفحۀ فرض،پیش طور به سیستم پیکربندی، از پس

ایمیل هایحساب مدیریت
.کنید اضافه بیشتر یا ایمیل حساب یک توانیدمی

:دهید انجام را زیر کارهای توانیدمی. کنید باز را ایمیل

انتخاب هایتانایمیل لیست مشاهدۀ برای را ایمیل حساب یک سپس و کنید، لمس را  ،ورودی صندوق صفحۀ در: هاایمیل بررسی
باز را آن ایمیل، یک حذف یا هدایت، دادن، پاسخ خواندن، برای. بکشید پایین به را انگشتتان ها،ایمیل لیست سازیتازه برای. کنید
تصویر ایمیل، چندین حذف برای. بکشید راست یا چپ به را انگشتتان نمایش صفحۀ روی بعدی، یا قبلی ایمیل مشاهدۀ برای. کنید

.کنید لمس را  و دارید، نگه و کنید لمس را ایمیل یک ایمیل، مدیریت صفحۀ به رفتن برای یا کنید لمس را نمایه

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

.کنید وارد را ایمیل محتوای موضوع، قبیل از ها،کلیدواژه و کنید، لمس را جستجو نوار ها،ایمیل لیست صفحۀ در: هاایمیل جستجوی

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

.کنید لمس را حساب یک نمایۀ تصویر جابجایی، برای سپس کنید، لمس را  ها،حساب صفحۀ در: ایمیل هایحساب جابجایی

حذف یا ،فرض پیش حساب ،حساب نام تنظیم برای بروید، تنظیمات>   به حساب، صفحۀ در: ایمیل هایحساب پیکربندی
.کنید انتخاب را حساب یک ،حساب
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ایمیل VIP مخاطبین مدیریت
اضافه VIP لیست به را مهم مخاطبین توانیدمی هستید؟ خود پرشمار هایایمیل میان در مهم مخاطب یک ایمیل دادن دست از نگران
.کرد خواهد منتقل VIP ورودی صندوق به را VIP مخاطبین هایایمیل خودکار طور به دستگاهتان. کنید

افزودن یا ایجاد>  افزودن به ،مهم مخاطبین فهرست صفحۀ از. بروید مهم مخاطبین>  تنظیمات>   به و کنید باز را ایمیل
.بروید مخاطبین از

.کنید لمس را  یا  ،VIP مخاطبین مدیریت برای ،مهم مخاطبین فهرست صفحۀ در: VIP مخاطبین حذف یا افزودن

.بروید مهم های اعلان>  تنظیمات>   به ایمیلتان، اصلی صفحۀ از: VIP مخاطبین برای ایمیل اعلان تغییر

Exchange ایمیل برای خودکار پاسخ تنظیم
.کنید فعال را خودکار هایپاسخ ها،ایمیل به خودکار گوییپاسخ برای نیستید؟ هاایمیل پاسخگویی به قادر تعطیلات، در

کنید، لمس را خودکار های پاسخ. کنید انتخاب را خود Exchange حساب و بروید، تنظیمات>   به کنید، باز را ایمیل
.کنید لمس را شد انجام سپس و کنید، انتخاب را خودکارتان پاسخ زمان و محتوا کنید، فعال را خودکار های پاسخ

ایمیل
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تقویم

رویدادها مدیریت مرکز»: تقویم«
و دهدمی قرار شما اختیار در را رویدادها جانبههمه مدیریت امکان» تقویم «برنامه است؟ زیاد خیلی شما نظر مورد رویدادهای تعداد
.کندمی ترراحت را شما شخصی و ایحرفه زندگی

:دهدمی ارائه را زیر عملکردهای» تقویم «برنامه

lحساب (کاری ایمیل آدرس بدهید؟ دست از را مهم کاری جلسه یک که هستید این نگران: جلسات یادآورهای Exchange (خود
یادآور خود دستگاه طریق از جلسه، شروع از پیش و نمایید بررسی را جلسات یادآورهای بتوانید تا کنید اضافه» تقویم «به را

.کنید دریافت

lکنید؟ دعوت رویداد یک به را خود دوستان و بگذارید اشتراک به را خود زمانی برنامه خواهیدمی: رویدادها گذاشتن اشتراک به
.کنید انتخاب را آنها از یکی توانیدمی که دارد وجود گذاشتن اشتراک به برای مختلفی هایروش

 

تقویم در پیمایش
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رفتن بھ امروز

جستجوی رویدادھا

شماره ھفتھ

امروز

روز نمایش یافتھ فعلی

رویدادھای روز

رویدادھای روز نمایش یافتھ فعلی

افزودن رویداد جدید

تغییر حالت بین نمای ماه، ھفتھ، 
روز و برنامھ زمانی

و شروع زمان و مکانی موقعیت عنوان، جمله از رویداد اطلاعات و نمایید لمس را  کنید، باز را تقویم: رویداد یک ایجاد

.کنید لمس را  سپس و بروید یادآوری>  بیشتر به نظر، مورد رویداد برای یادآور یک افزودن جهت. کنید وارد را پایان

وارد را مکانی موقعیت یا عنوان جمله از رویداد هایکلیدواژه نموده لمس را  گزینه ،تقویم صفحه در: رویدادها در جستجو
.کنید

.کنید سفارشی را یادآورها و تقویم نمایش حالت و بروید تنظیمات>   به ،تقویم صفحه در: تقویم پیکربندی

کاری امور سازماندهی برای کارها لیست کردن وارد
برای را نمایش صفحه روی هایپیامواره و برویدحساب افزودن>   به کنید، باز را تقویم: جلسات یادآورهای کردن وارد

.نمایید بررسی را جلسات یادآورهای بتوانید تا کنید دنبال تقویمدر خود) Exchange حساب (کاری ایمیل نشانی افزودن

هایپیامواره نموده لمس را  سپس و کنید لمس زمانی برنامه گزینه ذیل یا تقویم در را رویدادی: رویداد یک گذاشتن اشتراک به
.کنید دنبال مختلف هایروش از یکی با رویداد گذاشتن اشتراک به برای را نمایش صفحه روی

جهانی تعطیلات مشاهده
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

به دستگاه. کنید فعال را خود مقصد کشور به مربوط کلید و بروید جهانی تعطیلات>  تنظیمات>   به کنید، باز را تقویم
.کرد خواهد دانلود را تعطیلات به مربوط اطلاعات خودکار صورت

تقویم
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ساعت

»ساعت «از استفاده
به» ساعت «از توانیدمی. دهدمی قرار شما اختیار در مفید اطلاعات و قدرتمند قابلیت زیادی تعداد دستگأه، ساده ظاهراً» ساعت«

.کنید استفاده سنجزمان یا کرونومتر جهانی، ساعت هشدار، زنگ عنوان

یا نمایید وارد را شهر یک نام و کنید لمس جهانی ساعت زبانه در را  بروید، ساعت به: جهان سراسر ساعت مشاهده

.کنید لمس را  ساعت، و تاریخ تنظیم برای. کنید انتخاب شهرها فهرست در را نظر مورد شهر

ساعت. بروید جهانی ساعت زبانه در ساعت و تاریخ>   به سپس و بروید ساعت به: مختلف منطقه دو ساعت نمایش
.کنید انتخاب شهرها فهرست در را خود سکونت محل شهر نموده لمس را خانه شهر و کنید فعال را دوتایی های
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تاریخ و ساعت شبکھ ساعت و تاریخ در شھر انتخابی شما

خواهد داده نمایش قفل صفحۀ در ساعت یک فقط باشد، یکسان تانسکونت محل شهر ساعت با شما فعلی منطقه ساعت اگر
.شد

ساعت
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یادداشت دفتر

دارید نگه مرتب را خود نظر مورد سوابق و کنید مدیریت را خود هاییادداشت
مدیریت را خود هاییادداشت کنید؟ اضافه خود دلخواه موارد به را چیزی و بگذارید اشتراک رابه خود مهم هاییادداشت خواهیدمی
.دارید نگه مرتب را خود نظر مورد سوابق و کنید

،یادداشت دفتر فهرست صفحه در بفرستید؟ همکارتان برای را خود جلسه هاییادداشت خواهیدمی: یادداشت یک گذاشتن اشتراک به

هایپیامواره نموده لمس گذاریاشتراک روش انتخاب برای را  سپس و کنید باز را گذاریاشتراک برای نظر مورد یادداشت
.کنید دنبال را نمایش صفحه روی

در نمایید؟ رجوع آن به بعداً بتوانید تا کنید اضافه دلخواه موارد به را یادداشتی خواهیدمی: دلخواه موارد به یادداشت یک افزودن

است این دیگر روش. کنید لمس را  و بکشید چپ سمت به یادداشت یک روی از را خود انگشت ،یادداشت دفتر فهرست صفحه

.کنید لمس را  نموده باز را دلخواه موارد به افزودن برای نظر مورد یادداشت که

یک روی از را خود انگشت ،یادداشت دفتر فهرست صفحه در کنید؟ حذف را قدیمی یادداشت یک خواهیدمی: یادداشت یک حذف

گزینه بتوانید تا دارید نگه و کنید لمس را یادداشتی که است این دیگر روش. کنید لمس را  سپس و بکشید چپ سمت به یادداشت

.کنید لمس را  نموده انتخاب را حذف برای نظر مورد) های(یادداشت سپس کنید، مشاهده را موجود های

نموده لمس را یادداشت دفتر فهرست صفحه داخل جستجوی نوار کنید؟ پیدا سریع خیلی را یادداشتی خواهیدمی: هایادداشت در جستجو
تا بکشید پایین سمت به اصلی صفحۀ روی از را خود انگشت که است این دیگر روش. کنید وارد را خود جستجوی هایکلیدواژه
.کنید وارد را خود جستجوی هایکلیدواژه سپس و شود فراهم جستجو نوار به دسترسی

را موردی و کنید لمس را  گزینه ،یادداشت دفتر ویرایش صفحه در کنید؟ تهیه خرید لیست یک خواهیدمی: کارها لیست ایجاد

.کنید ایجاد کارها لیست یک مورد، چند افزودن با. کنید لمس را  سپس نموده وارد

.کنید انتخاب شده تکمیل مورد چپ سمت در را  و بروید یادداشت دفتر ویرایش صفحه به مورد، یک تکمیل از پس

دفتر ویرایش صفحه در کنید؟ مشاهده راحت روشی به را خود هاییادداشت بندیدسته خواهیدمی: هایادداشت به برچسب افزودن

تریواضح نمای تا کنید استفاده گوناگون محتوای بندیدسته برای مختلف رنگی هایبرچسب از نموده لمس را  گزینه ،یادداشت
.شود فراهم هایادداشت از
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مفید ابزارهای

صوتی هاییادداشت ایجاد برای صدا کنندۀضبط از استفاده
کنندۀضبط کنید؟ مرتب را کلاس یا مصاحبه یک هاییادداشت از انبوهی باید ندارید؟ کافی وقت جلسه مهم جزئیات همه نوشتن برای
.کندمی فراهم برایتان را دیگری زمان هر در آنها راحت پخش و صوتی هایفایل ضبط امکان صدا

را هاییبرچسب نیاز طبق توانیدمی ضبط، فرایند طول در. کنید لمس را  ضبط، شروع برای. کنید فعال را صدا کنندهضبط 

.کنید لمس را  صوتی، فایل ذخیرۀ و ضبط به دادن پایان برای. کنید اضافه مهم نقاط در

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

lلمس را شدهضبط فایل یک پخش، رابط به جابجایی برای سپس کنید، لمس را شدهضبط هایفایل: برچسب از شدهضبط فایل پخش
و انتخاب را برچسب یک توانیدمی اینجا در. بکشید چپ به را انگشتتان پخش، رابط در برچسب، صفحۀ به جابجایی برای. کنید
.کنید پخش نقطه آن از را شدهضبط فایل

lهایفایل شده،ضبط هایفایل گذاشتن اشتراک به و کردن مرتب چون هاییگزینه به دسترسی برای: شدهضبط هایفایل مدیریت
.کنید لمس را شدهضبط

برای نمایش نوار جستجو، 
انگشت خود را از روی صفحۀ 

نمایش بھ سمت پایین بکشید

برای مدیریت فایل ضبط شده، 
لمس کنید و نگھ دارید
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کاربر چندین و Huawei شناسۀ

کاربر چندین
دستگاه در جداگانه کاربری هایحساب ایجاد: متعدد کاربران

افزودن با باشد؟ داشته دسترسی تانخصوصی هایفایل و اطلاعات به ندارید دوست اما دهید قرض کسی به را خود دستگاه خواهیدمی
و تنظیمات. کنید محافظت خود اطلاعات خصوصی حریم از دیگران به دستگاه دادن قرض هنگام کاربر، مختلف انواع و کاربر چند
شخصی، استفاده برای دیگری و کار برای یکی مثلاً کاربری، حساب دو با توانیدمی همچنین. گیردنمی قرار تأثیر تحت شما هایفایل
.دهید حالت تغییر آنها بین راحتی به گزینه یک لمس با و شوید دستگاه وارد

:کنید ایجاد مختلف کاربر نوع سه توانیدمی

lکارها همه به مالک، عنوان به. شوید وارد مالک عنوان به کنید،می استفاده دستگاه از خودتان وقتی. دستگاه مالک: مالک
ارسال و تماس برقراری برای کاربران به مجوز اعطای و مهمانان و کاربران حذف یا افزودن جمله از داشت، خواهید دسترسی

.متنی هایپیام

lتوانندنمی اما دهند انجام را کارها اکثر توانندمی کاربران. کنید اضافه کاربر عنوان به را نزدیک دوستان و خانواده اعضای: کاربر
بدون «حالت کردن فعال یا کارخانه تنظیمات روی بر دستگاه بازیابی جمله از دهند، انجام را مالک بر تأثیرگذار کارهای
».مزاحمت

lدهند انجام کار محدودی تعداد فقط توانندمی مهمانان. کنید اضافه مهمان عنوان به را موقتی آشنایان: مهمانان.

دستگاه به متعدد کاربران افزودن
توانیدمی شما کنید؟ جدا هم از را خود شخصی و کاری زندگی تا باشید داشته خود دستگاه در کاربری حساب یک از بیش خواهیدمی

.شوید جاجابه آنها بین لمس یک با و کنید اضافه خود دستگاه به متعددی کاربران

:دهید انجام را کارها این توانیدمی اینجا از. بروید کاربران>  هاحساب و کاربران به و کنید باز را تنظیمات

lکاربر افزودن از پس. کنید لمس را افزودن نموده وارد کاربر برای را نامی و کنید لمس را کاربر افزودن: کاربر یک افزودن
دنبال کاربر حساب تنظیمات پیکربندی برای را صفحه روی هایدستورالعمل و دهید حالت تغییر جدید کاربر به توانیدمی جدید،
.کنید

.است افزودن قابل کاربر سه حداکثر

lنموده انتخاب را حذف برای نظر مورد کاربر. کنید باز را کاربران صفحه و شوید سیستم وارد مالک حساب با: کاربر یک حذف
.کنید لمس کاربر آن حذف برای را حذف>  کاربر حذف

لمس را بیشتر تنظیمات>   و بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را خود انگشت که است این دیگر روش
.کنید لمس را حذف>  کاربر حذف و انتخاب را حذف برای نظر مورد کاربر. کنید

lمهمان کاربر یک افزودن برای را افزودن>  مهمان افزودن گزینه ،کاربران صفحه داخل از: مهمان کاربران حذف یا افزودن
.بروید حذف>  مهمان حذف>  مهمان به صفحه همان داخل از مهمان، کاربر یک حذف برای. کنید لمس جدید

lتغییر سپس نموده لمس را شدن فعال برای نظر مورد کاربر نمایه تصویر ،کاربران صفحه داخل از: دیگر کاربر یک کردن فعال

و کنید لمس را  بکشید، پایین سمت به وضعیت نوار روی از را خود انگشت که است این دیگر روش. کنید لمس را کاربر
کرده تنظیم قفل صفحۀ ورود رمز دستگاه برای مالک اگر. نمایید لمس را شدن فعال برای نظر مورد کاربر نمایه تصویر سپس
.کنید وارد را ورود رمز آن شودمی درخواست شما از مالک، به دیگر کاربر یک از جاییجابه هنگام باشد،
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lلمس را  سپس و کنید فعال را نظر مورد کاربر ،کاربران صفحه داخل از: کاربری حساب یک نمایه تصویر یا نام تغییر
.کنید دنبال کاربر نمایه تصویر یا نام تغییر برای را صفحه روی هایدستورالعمل. نمایید

lداخل از. شوید سیستم وارد مالک حساب با: تماس سوابق گذاشتن اشتراک به یا تماس برقراری برای کاربر یک به دادن اجازه
.کنید انتخاب را ارتباط تاریخچه گذاریاشتراک و هاپیام و هاتماس دادناجازه سپس نموده انتخاب را کاربری ،کاربران صفحه

کاربر چندین و Huawei شناسۀ
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دستگاه اتصال

بلوتوث
بلوتوث هایدستگاه به شما تلفن اتصال

هنگام در دادن گوش موسیقی یا مسیریابی برای خودرو درون بلوتوث و بلوتوث هایهدست به خود تلفن کردن متصل برای بلوتوث از
.کنید متصل بلوتوث هایپوشیدنی به را خود تلفن اندام، تناسب هایداده مدیریت و ضبط برای توانیدمی همچنین. کنید استفاده رانندگی
.دهدنمی افزایش چندان را نیرو مصرف شما تلفن به بلوتوث هایدستگاه کردن متصل

 

:آنها عملکردهای و Huawei هایدستگاه استفادۀ مورد بلوتوث هایپروتکل

HFP، HSPتماس برقراری

A2DPموسیقی پخش

AVRCPموسیقی پخش کنترل

OPPهافایل انتقال

PBAPمخاطبین سازیهمگام

MAPمتنی هایپیام سازیهمگام

HIDبلوتوث هایماوس و کلیدهاصفحه کاربری
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PANهمراه تلفن با اینترنت به اتصال

BLEانرژیکم بلوتوث هایدستگاه به اتصال (BLE)

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

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

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

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

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

ها،هدست خودرو، درون هایسیستم با بلوتوث اتصالات برقراری نحوۀ دربارۀ اطلاعاتی مشاهدۀ برای: بلوتوث راهنمای مشاهدۀ

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

هاداده گذاریاشتراک برای بلوتوث از استفاده
به اتصال تنظیم و مخاطبین، صدور و کردن وارد ها؛داده گذاریاشتراک هدف به بلوتوث طریق از دیگر دستگاهی به شما تلفن اتصال
.همراه تلفن با اینترنت

به سپس و دارید، نگه و کنید لمس را کنید ارسال خواهیدمی که فایلی کنید، باز را هافایل: هافایل ارسال برای بلوتوث از استفاده
دیگر دستگاه وقتی. کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل بلوتوث، کردن فعال برای. بروید بلوتوث>  گذاریکاشترا>  بیشتر

فایل ارسال به شروع و شود برقرار اتصال تا کنید لمس را دستگاه نام ،)باشد مشاهده قابل دستگاه و فعال باید بلوتوث (شد شناسایی
.کنید

سپس و کنید؛ باز را میانبرها پانل بکشید، پایین به وضعیت نوار از را انگشتتان اصلی، صفحۀ در: بلوتوث طریق از هافایل دریافت

هایفایل. شود شروع هافایل دریافت تا کنید لمس را پذیرش فایل، انتقال اعلان در. کنید لمس را  بلوتوث، سازیفعال برای
.شودمی ذخیره هافایل در بلوتوث پوشه در فرضپیش صورت به دریافتی

صدور/کردن وارد>   به زیر، موارد انجام برای و کنید باز را مخاطبین: بلوتوث طریق از مخاطبین صدور یا کردن وارد
:بروید

lاتصال برقراری برای. کنید انتخاب را کندمی پشتیبانی بلوتوث از و لمس را دیگر دستگاه از کردن وارد: مخاطبین کردن وارد
شما تلفن به خودکار طور به دیگر دستگاه مخاطبین سپس. کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل دیگر، دستگاه با بلوتوث
.شد خواهند وارد

lکنید، انتخاب را بگذارید اشتراک به خواهیدمی که مخاطبینی کنید، لمس را مخاطبین گذاشتن اشتراک به: مخاطبین صدور 
آن. کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل دیگر، دستگاه با بلوتوث اتصال برقراری برای. کنید انتخاب را بلوتوث و لمس را

.شد خواهند صادر دیگر دستگاه به شما تلفن از خودکار، طور به اند،شده انتخاب که مخاطبینی
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یک توانیدمی کند،نمی پشتیبانی فوق اتصال هایروش از شما نمایشگر دستگاه اگر. کنید انتخاب را پشتیبانی مورد اتصال هایروش
.کنید متصل خود نمایشگر دستگاه به را آن و کنید خریداری اندروید باکستاپست

.دهید انعکاس نمایشگر دستگاه در را خود نمایش صفحۀ توانیدمی. شودمی پشتیبانی Miracast از: 

باز را میانبرها پانل و بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را خود انگشت: نمایشگر دستگاه یک روی نمایش صفحۀ انعکاس

انتخاب لیست درون از کنید استفاده خواهیدمی که را نمایشگری دستگاه. کنید لمس را  چندگانه، صفحۀ کردن باز برای. کنید
دستگاه راهنمای دفترچۀ به ها،دستورالعمل مشاهدۀ برای. کنید فعال نمایشگر دستگاه در را Miracast قابلیت لزوم، صورت در. کنید

.کنید رجوع

.کنید لمس را اتصال قطع>   نمایشتان، صفحۀ انعکاس توقف برای

USB دستگاه اتصال
رایانه و شما تلفن بین داده انتقال
.دهید انتقال را هاداده و کنید استفاده USB کابل یک از رایانه، به تلفن اتصال برای

USB اتصال حالت انتخاب

به دسترسی اجازه "ایمحاوره کادر یک. کنید استفاده USB کابل یک از دیگر، دستگاه یک یا رایانه به خود تلفن اتصال برای1
.شد خواهد ظاهر شما تلفن روی بر" دستگاه؟ هایداده

.کنید لمس را شود شارژ فقط خیر،2

برای را USB طریق از شارژ سپس و شود باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را خود انگشت3
.کنید لمس USB اتصال روش یک انتخاب

lاتصال از: شارژ فقط USB کنید استفاده خود تلفن شارژ برای فقط.

lدهید انتقال رایانه و خود تلفن بین را مختلف هایفایل: هافایل انتقال.

lاز رایانه اگر. دهید انتقال رایانه و خود تلفن بین را مختلف تصاویر: تصاویر انتقال MTP از توانیدمی کند،نمی پشتیبانی
PTP کنید استفاده رایانه و خود تلفن بین تصاویر و هافایل انتقال برای.

.دهید انجام دیگری کارهای و دهید انتقال را مختلف هایداده بتوانید تا کنید متصل رایانه به USB کابل از استفاده با را خود تلفن

lهافایل ارسال :MTP )رسانه انتقال پروتکل – Media Transfer Protocol (رسانه هایفایل انتقال اجازه که است پروتکلی
ً. کنید استفاده رایانه و خود تلفنبین هافایل انتقال برای قابلیت این از توانیدمی شما. دهدمی شما به را ای از استفاده از پیش لطفا

MTP، Windows Media Player 11 کنید نصب خود رایانه روی را آن جدیدتر نسخه یا.
روی بر را USB اتصال روش سپس و شود باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را خود انگشت
تلفن مدل روی از که را درایوی رایانه، در. کندمی نصب را لازم درایورهای شما رایانه حالت، این در. کنید تنظیم هافایل انتقال
ایچندرسانه محتوای توانیدمی همچنین. نمایید مرور را تلفن در شدهذخیره هایفایل بتوانید تا کنید باز است شده نامگذاری شما

.کنید مرور Windows Media Player از استفاده با را خود تلفن در موجود

lتصاویر انتقال :PTP )تصویر انتقال پروتکل – Picture Transfer Protocol (به را تصاویر انتقال اجازه که است پروتکلی
.دهید انتقال رایانه و تلفنبین ترراحت را تصاویر توانیدمی قابلیت، این از استفاده با. دهدمی شما

روی بر را USB اتصال روش سپس و شود باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را خود انگشت
تلفن مدل روی از که را درایوی رایانه، در. کندمی نصب را لازم درایورهای شما رایانه حالت، این در. کنید تنظیم تصاویر انتقال
.نمایید مرور را خود تلفن در شدهذخیره تصاویر بتوانید تا کنید باز است شده نامگذاری شما

lهایداده انتقال MIDI شما تلفن به :MIDI )موسیقی آلات دیجیتال رابط – Musical Instrument Digital Interface (یک
.رودمی کار به الکترونیکی موسیقی آلات سازندگان و آهنگسازان برای که است صنعتی استانداردهای با مطابق صوتی فرمت
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 روی بر را USB اتصال روش سپس و شود باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را خود انگشت
MIDI هایداده توانیدمی اکنون. کنید تنظیم MIDI دهید انتقال هادستگاه سایر و خود تلفن بین را.

USB دستگاه یک و شما تلفن بین داده انتقال
USB OTG (USB On-The-Go) و هادوربین ها،تبلت ها،تلفن مانند (هادستگاه سایر و شماتلفنبین داده مستقیم انتقال امکان

به خود تلفنمستقیم اتصال برای نیز USB OTG کابل یک از توانیدمی. کندمی فراهم شما برای رایانه به نیاز بدون را) چاپگرها
.کنید استفاده هافایل انتقال و USB سازذخیره دستگاه یک

USB سازذخیره دستگاه یک و شما تلفن بین داده انتقال

درایوهای شامل( USB سازذخیره هایدستگاه به خودتلفن داخل از مستقیم طور به ،OTG کابل یک از استفاده با توانیدمی شما
USB کنید پیدا دسترسی) هاخوانکارت و.

lاز پشتیبانی دارای هایتلفن در تنها قابلیت این USB OTG است موجود.

lدرگاه دارای شما تلفن اگر USB نوع C ،آداپتور یک باید باشد Micro USB به USB نوع C تأیید مورد Huawei
.نمایید استفاده C نوع USB رابط با USB OTG کابل از یا کنید خریداری

.کنید وصل خود تلفن به USB OTG کابل یک از استفاده با را USB درایو1
 

USB OTG کابل

را آن سپس و کنید انتخاب را کپی برای نظر مورد هایداده شوید، USB درایو وارد بروید، USB درایو>  محلی>  هافایل به2
.نمایید کپی مقصد پوشه در

.بروید کردن خارج>  USB درایو>  ذخیره محل>  تنظیمات به انتقال، تکمیل از پس3

.کنید جدا دستگاه دو هر از را USB کابل و USB OTG کابل4
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Huawei Share از استفاده با هافایل انتقال
.دهید انتقال Huawei هایدستگاه بین را خود هایفایل سایر و هافیلم ها،عکس ،Huawei Share از استفاده با توانیدمی شما

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

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 نیز بلوتوث

 

Huawei Share

لمس را گذاریکاشترا و انتخاب شود گذاشته اشتراک به خواهیدمی که را فایلی: هافایل ارسال برای Huawei Share از استفاده
.شود فرستاده فایل تا کنید انتخاب نزدیک هایدستگاه فهرست داخل از را کنندهدریافت دستگاه. کنید

را اعلانات پانل بکشید، پایین سمت به وضعیت نوار روی از را خود انگشت: هافایل دریافت برای Huawei Share از استفاده

فایل. کنید لمس را پذیرش فایل، انتقال اعلان یک نمایش هنگام. شود فعال Huawei Share تا کنید لمس را  سپس و کنید باز
.شودمی ذخیره هافایل در Huawei Share پوشه در فرضپیش صورت به دریافتی های
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خصوصی حریم و امنیت

انگشت اثر
شوید مندبهره بهتر امنیت و ترسریع پیمایش از: انگشت اثر تشخیص
به نیز بیشتری امنیت بلکه کند،می فراهم شما برای را بیشتر سرعت با دستگاه قفل کردن باز امکان تنها نه انگشت اثر تشخیص
.دهدمی شما شخصی اطلاعات

:شما انگشت اثر از استفاده موارد

lنمایش صفحۀ کردن باز برای الگو و کدپین از استفاده دردسرهای از دارید دوست: لمس یک با نمایش صفحۀ قفل کردن باز
.کنید باز لمس یک با تنها را نمایش صفحۀ قفل امن و سریع توانیدمی خود، انگشت اثر از استفاده با شوید؟ راحت

lکه هستید این نگران یا و کنید فراموش را» برنامه قفل «یا» گاوصندوق «ورود رمز ترسیدمی: خصوصی هایفایل به دسترسی
هایبرنامه و هافایل ،»برنامه قفل «و» گاوصندوق «برای انگشت اثر به دسترسی تنظیم با بیفتد؟ اطمینانغیرقابل افراد دست به

.دارید نگه خودتان دسترس در فقط و امن را خود

lپاسخ برای تریسریع راه دنبال به است؟ دشوار عکس گرفتن برای شاتر دکمه به دسترسی: انگشت اثر میانبرهای به دسترسی
خود هایتماس به بگیرید، عکس سریع خیلی انگشت، اثر میانبرهای تنظیم با هستید؟ هشدار زنگ کردن خاموش یا تماس به دادن
.کنید خاموش خود انگشتان از یک هر با را هشدار هایزنگ و دهید پاسخ
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دستگاه عملکرد 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 دکمه 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

برای 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

lو کنید لمس را انگشت اثر حسگر دوربین یابمنظره صفحه داخل از فیلم، ضبط یا عکس گرفتن برای: فیلم ضبط یا عکس گرفتن
.دارید نگه

lدارید نگه و کنید لمس را انگشت اثر حسگر تماس، یک 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

lاثر حسگر روی از را خود انگشت تصاویر، در مرور برای صفحه،تمام حالت در تصاویر مشاهده هنگام: تصاویر در مرور
.بکشید راست یا چپ سمت به انگشت

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

lشده تنظیم گذرواژه یا پین ،الگو روی بر دستگاه گشاییقفل روش که است دسترس در زمانی فقط انگشت اثر با گشاییقفل
رمز از استفاده با را دستگاه قفل باید شما، انگشت اثر تشخیص عدم صورت در یا دستگاه مجدد اندازیراه از پس. باشد
.کنید باز قفل صفحۀ ورود

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

.کنید باز را تنظیمات1

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

.کنید لمس انگشت اثر ثبت برای را جدید انگشت اثر کردید، تنظیم را گشاییقفل ورود رمز اینکه از پس3

.بلرزد دستگاه تا دهید فشار حسگر روی بر آرامی به را خود انگشت. دهید قرار انگشت اثر حسگر روی بر را خود انگشت نوک4
.کنید تکرار انگشت نوک مختلف هایقسمت از استفاده با را مرحله این

.کنید لمس را تأیید ثبت، اتمام از پس5

.دهید قرار انگشت اثر حسگر روی را خود انگشت نوک است کافی نمایش، صفحۀ قفل کردن باز برای

انگشت اثر نام تغییر یا حذف 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
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.کنید لمس را بعدی کرده وارد را قفل صفحۀ ورود رمز3

:دهید انجام را زیر کارهای توانیدمی ،انگشت اثر فهرست بخش در4

lکنید لمس را جدید انگشت اثر جدید، انگشت اثر یک ثبت برای.

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

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

خصوصی اطلاعات به سریع دسترسی برای انگشت اثر از استفاده
وارد را خود ورود رمز باید شده قفل برنامه یک یا» گاوصندوق «در موجود خصوصی اطلاعات به دسترسی برای بار هر اینکه از
.کنید پیدا دسترسی خود خصوصی اطلاعات به بالا امنیت و سرعت با خود انگشت اثر از استفاده با توانیدمی اید؟شده خسته کنید

.کنید باز را تنظیمات1

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

سپس و کنید لمس را برنامه قفل به دسترسی ،گاوصندوق به دسترسی. کنید لمس را بعدی کرده وارد را قفل صفحۀ ورود رمز3
:دهید انجام را کارها این توانیدمی اکنون. کنید دنبال ورود رمزهای کردن وارد برای را صفحه روی هایدستورالعمل

lمی اکنون کنید؛ لمس را گاوصندوق نموده باز را هافایل: »گاوصندوق «به دسترسی برای انگشت اثر از استفاده
.باشید داشته دسترسی» گاوصندوق «به خود انگشت اثر از استفاده با توانید

lدر شده قفل هایبرنامه توانیدمی اکنون: »برنامه قفل «توسط شده قفل هایبرنامه به دسترسی برای انگشت اثر از استفاده
.کنید باز خود انگشت اثر از استفاده با را اصلی صفحۀ

مکانی موقعیت اطلاعات از محافظت
دستگاه موقعیت تعیین: موقعیت خدمات
این جمله از (کندمی ارائه و گردآوری دستگاه در موقعیت بر مبتنی هایبرنامه برای را مکانی موقعیت اطلاعات موقعیت، خدمات
با یابیموقعیت طریق از شما دستگاه تقریبی موقعیت). کرد اشاره خرید و سفر ها،نقشه هوا، و آب هایبرنامه به توانمی هابرنامه

GPS )بودن فعال صورت در GPS خدمات بودن دسترس در و(، با یابیموقعیت و همراه تلفن شبکۀ دادٔه Wi-Fi )فعال صورت در
به را مکانی موقعیت اطلاعات توانندمی همچنان هابرنامه ،GPS با یابیموقعیت بودن غیرفعال صورت در. شودمی تعیین) بودن
.آورند دست به دیگری هایروش

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
مناسب حالت توانیدمی موقعیت، خدمات بودن فعال صورت در. کنید غیرفعال یا فعال را من مکانی موقعیت به دسترسی و بروید
دستگاه روی بر پیش از که افزارهایینرم جز به موقعیت، خدمات بودن غیرفعال صورت در. کنید تنظیم نیز را یابیموقعیت برای
موقعیت اطلاعات از استفاده و گردآوری از شما تلفن ،»)یابتلفن «و SmartCare ،»هوا و آب «ویجت مانند (است شده نصب
برای سیستم نمایید، هابرنامه این از استفاده به اقدام که صورتی در. کرد خواهد جلوگیری خدمات و هابرنامه همه توسط شما مکانی
.کندمی سؤال شما از موقعیت خدمات کردن فعال
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lاز استفاده Wi-Fi اصلی ایستگاه مکانی موقعیت اطلاعات از استفاده با را شما تلفن مکانی موقعیت: همراه تلفن هایشبکه و
تا مکانی موقعیت اطلاعات دقت. کندمی محاسبه شما نزدیکی در Wi-Fi روتر یک مکانی موقعیت اطلاعات یا مخابراتی شرکت

دقت میزان. دارد بستگی Wi-Fi شبکه یا مخابراتی شرکت اصلی ایستگاه از آمدهدستبه مکانی موقعیت اطلاعات به زیادی حد
داخل در یابیموقعیت امکان اما است پایینی دقت دارای شبکه با یابیموقعیت. است متغیر کیلومتر چند تا متر 100 از معمولاً
.نمایدمی استفاده کمتری باتری نیروی از و کندمی فراهم را ساختمان

lاز تنها استفاده GPS :که هاییماهواره از فقط GPS به نیازی. کندمی استفاده شما موقعیت تعیین برای است کرده پیدا تلفن
دقت. کندمی مصرف نیز بیشتری باتری نیروی اما دارد بیشتری دقت GPS هایماهواره با یابیموقعیت. نیست شبکه به اتصال
.نباشد دقیق است ممکن ساختمان داخل در یابیموقعیت اما. است متر ده چند حد در روش این

lاز استفاده GPS، Wi-Fi، با یابیموقعیت مزایای: همراه تلفن هایشبکه و GPS دقت افزایش برای را شبکه با یابیموقعیت و
.کندمی ترکیب ساختمان بیرون و داخل یابیموقعیت 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

شبکه کردن اسکن. کنید غیرفعال یا فعال را بلوتوث و Wi-Fi کردن اسکن قابلیت و بروید اسکن تنظیمات>  >  مکانی موقعیت
.شودمی ساختمان داخل یابیموقعیت دقت بهبود باعث بلوتوث هایدستگاه و Wi-Fi های

PrivateSpace
PrivateSpace :دارید نگه پنهان را خود محرمانۀ اطلاعات

دسترسی از تا دارید نگه پنهان دستگاهتان روی را) ویدیوها و هاعکس قبیل از (خود شخصی هایداده و هابرنامه خواهیدمی آیا
روی مستقل فضایی توانیدمی ،PrivateSpace با. نگردید PrivateSpace از غیر چیزی دنبال باشند؟ امان در دیگران

و MainSpace در مجزا WeChat یک توانیدمی مثلاً،. کنید حفظ را خود محرمانۀ اطلاعات تا کنید ایجاد دستگاهتان
PrivateSpace دارید نگه هم از مستقل کاملاً را برنامه دو هر و کنید، نصب خود.
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PrivateSpace با شما خصوصی اطلاعات از محافظت
ممکن دهید،می نشان همکارانتان و دوستان به خود تلفن در را دیگر چیزهای و هاعکس که زمانی است ممکن که هستید آن نگران آیا

که پنهان فضایی در را خود خصوصی اطلاعات دهدمی اجازه شما به PrivateSpace ببینند؟ را شما خصوصی اطلاعات آنها است
.کنید ذخیره خود دستگاه در است، دسترسی قابل شما ورود رمز یا انگشت اثر با تنها

تنظیمات تحت قبل از حساب سه اگر. کرد اضافه کاربران و PrivateSpace طریق از توانمی را حساب سه حداکثرتلفن
.کرد اضافه تواننمی دیگر را PrivateSpace باشند، شده اضافه کاربر افزودن>  کاربران>  هاحساب و کاربران> 

و امنیت به کنید، باز را تنظیمات کنید،می استفاده PrivateSpace از که است بار اولین اگر: PrivateSpace سازیفعال
را صفحه روی هایدستورالعمل خود، PrivateSpace ایجاد برای و بروید، سازیفعال>  PrivateSpace>  خصوصی حریم
.کنید دنبال

.کنید ایجاد PrivateSpace یک توانیدمی تنها

ورود رمز یا انگشت اثر از استفاده با توانیدمی قفل، صفحۀ از: شوید جابجا PrivateSpace و MainSpace بین سرعت به
رمز با ابتدا که شودمی خواسته شما از کنید،می مجدد اندازیراه را خود تلفن آنکه از پس. شوید جابجا فضاها بین سرعت به خود،

.شوید جابجا فضاها بین خود، قفل صفحۀ از توانیدمی سپس. شوید MainSpace وارد وردتان

ً خود، ورود رمز یا انگشت اثر از استفاده با توانیدمی: PrivateSpace به ورود دیگر راه. شوید PrivateSpace وارد مستقیما

وارد تا بروید سیستم به ورود>  PrivateSpace>  خصوصی حریم و امنیت به و کنید، باز را تنظیمات که است آن
PrivateSpace شوید خود.

PrivateSpace توسط که سیستم حافظۀ تمام شوید،می خارج خود PrivateSpace از وقتی: PrivateSpace از خروج
از خروج برای. برگردید خود PrivateSpace به خواستید، که وقت هر توانیدمی همچنان. شودمی آزاد شد،می استفاده
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PrivateSpace، خصوصی حریم و امنیت به و کنید، باز را تنظیمات  <PrivateSpace  <ترک PrivateSpace
.بروید

فضا آن درون شدهذخیره هایداده و هابرنامه همۀ دائمی حذف به منجر شما PrivateSpace حذف: PrivateSpace حذف
:کنید حذف را خود PrivateSpace توانیدمی زیر روش دو به. شد خواهد

lاز MainSpace، خصوصی حریم و امنیت به سپس کنید، باز را تنظیمات  <PrivateSpace لمس را  و بروید
.کنید

lاز PrivateSpace، خصوصی حریم و امنیت به سپس کنید، باز را تنظیمات  <PrivateSpace  <حذف
PrivateSpace بروید.

شما PrivateSpace ورودی کردن مخفی
در را خود PrivateSpace ورودی توانیدمی بماند؟ پنهان دیگران از شما PrivateSpace وجود آثار تمام خواهیدمی آیا

MainSpace داشتن نگه سّری و پنهان کنید، پنهان PrivateSpace شما.

و بروید، PrivateSpace>  خصوصی حریم و امنیت به کنید، باز را تنظیمات خود، PrivateSpace به ورود از پس
اثر از استفاده با تنها کردید، پنهان را خود PrivateSpace ورودی آنکه از پس. کنید فعال را PrivateSpace کردن پنهان
.شوید فضا وارد توانیدمی قفل صفحۀ در ورود رمز یا انگشت

شما MainSpace و PrivateSpace بین هافایل انتقال
انتقال MainSpace به PrivateSpace از یا PrivateSpace به سرعت به را ویدیوها یا موسیقی، ها،عکس خواهیدمی آیا

دهید؟

.بروید PrivateSpace>  خصوصی حریم و امنیت به و کنید، باز را تنظیمات خود، PrivateSpace به ورود از پس1

2MainSpace به PrivateSpace یا PrivateSpace به MainSpace کنید لمس را.

.کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل نظر، مورد محل به انتقالشان و هافایل انتخاب برای3
منتقل PrivateSpace به MainSpace از توانمی را شما microSD کارت یا دستگاه روی شدهذخیره هایفایل
به PrivateSpace از توانمی را اندشده ذخیره دستگاهتان روی محلی صورت به که هاییفایل فقط اما کرد،

MainSpace هایکارت که است دلیل آن به این. کرد منتقل شما microSD در PrivateSpace اندشده مسدود.
کارت از هادستگاه همۀ. داد انتقال شما MainSpace و PrivateSpace بین تواننمی را ابر در شدهذخیره هایفایل

microSD کنندنمی پشتیبانی.

Shared>  گالری در ویدیویی هایفایل شوند،می ذخیره Shared images>  گالری در شدهمنتقل تصاویر فرض،پیش طور به
videos شوندمی ذخیره صوتی>  هافایل در صوتی هایفایل و شوند،می ذخیره.

مهم هایبرنامه کردن قفل برای برنامه قفل از استفاده
راه از پس. کندمی فراهم شما برای را مهم هایبرنامه سایر و WeChat، Alipay برای ورود رمز تنظیم امکان» برنامه قفل«

ورود رمز شودمی خواسته شما از کنیدمی باز را هابرنامه که ایدفعه اولین ،تلفن نمایش صفحه قفل کردن باز یا تلفن مجدد اندازی
دسترسی از و دهدمی افزایش را شما خصوصی اطلاعات از محافظت میزان» برنامه قفل. «کنید وارد را خود» برنامه قفل«

.کندمی جلوگیری شما دستگاه مهم هایبرنامه به غیرمجاز
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صفحه روی هایدستورالعمل و بروید هابرنامه قفل>  خصوصی حریم و امنیت به. کنید باز را تنظیمات: برنامه قفل سازیفعال
برای قفل برنامه یک کردن باز هنگام. کنید فعال دلخواه هایبرنامه برای را» برنامه قفل «سپس نموده دنبال ورود رمز تنظیم برای را

.کنید دنبال خود امنیتی پرسش پاسخ و ورود رمز کردن وارد برای را صفحه روی هایدستورالعمل بار، اولین
می تنظیم را» برنامه قفل «ورود رمز که است باری اولین و ایدکرده تنظیم خود تلفن گشاییقفل برای انگشت اثر یک اگر

دنبال هابرنامه ترراحت گشاییقفل و خود انگشت اثر کردن مرتبط برای را صفحه روی هایدستورالعمل توانیدمی نمایید،
.کنید

را ورود رمز محافظ تغییر یا ورود رمز تغییر سپس و کنید لمس» برنامه قفل «صفحه در را : »برنامه قفل «ورود رمز تغییر
.نمایید لمس» برنامه قفل «ورود رمز تغییر برای

کنید دفاع خود خصوصی حریم از: هاداده از بهتر محافظت
به تانخصوصی هایداده سایر یا بانکی هایحساب اطلاعات ها،عکس برود، سرقت به یا شود گم شما تلفن اگر که هستید این نگران
فراهم قفل صفحۀ ورود رمز و اعتماد مورد اصلی کلید با که ترکیبی محافظت بر علاوه اکنون Huawei هایتلفن کند؟ درز بیرون
باشد، شده ذخیره داخلی سازذخیره در چه و microSD کارت روی بر چه شما هایداده. هستند نیز امنیتی هایتراشه دارای شود،می
.بود خواهد برخوردار محافظت سطح بالاترین از

از هاداده شدن جدا هنگام که است شده استفاده افزاریسخت کلید یک از Huawei هایتلفن در: ترقوی رمزگذاری و محافظ ابزارهای
تراشه در شدهرمزگذاری اجزای اعتماد، مورد اصلی کلید به توجه با. کرد استفاده هاداده رمزگشایی برای کلید آن از تواننمی ،تلفن

از دستگاه قفل صفحۀ ورود رمز با همراه قابلیت این. یابد بهبود داده از محافظت برای افزارسخت قابلیت تا شودمی ثبت حافظه کنترل
microSD در شدهرمزگذاری هایفایل چندکاربره، قابلیت ،PrivateSpace از که زمانی. کندمی محافظت شما خصوصی هایداده
برای ممکن راه تنها کنید،می استفاده خود شخصی هایداده سایر یا شخصی اطلاعات ها،عکس رمزگذاری برای هاقابلیت سایر یا

دستگاه همۀ.شود شکسته همزمان امنیتی تراشۀ و قفل صفحۀ ورود رمز اعتماد، مورد اصلی کلید که است این شما هایداده رمزگشایی
.کنندنمی پشتیبانی microSD کارت از ها

خصوصی حریم و امنیت
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بازیابی و گیریپشتیبان

هاداده نابودی از جلوگیری: هاداده از گیریپشتیبان
برای برود؟ بین از یا شود حذف اتفاقی طور به است ممکن شما تلفن در مهم شخصی هایداده که ایدشده این نگران حال به تا

.کنید گیریپشتیبان خود هایداده از مرتب طور به خیالتان، شدن راحت و هاداده نابودی از جلوگیری

:دارد وجود شما تلفن هایداده از گیریپشتیبان برای روش چهار

lکارت microSD :هایکارت از شما تلفن اگر microSD روی بر خود هایداده از بخواهید که زمان هر توانیدمی کند، پشتیبانی
.شوید مندبهره هاداده نابودی از جلوگیری برای راحت روشی از و کنید گیریپشتیبان microSD کارت

lکنید گیریپشتیبان خود دستگاه داخلی سازذخیره روی بر ترکوچک هایفایل از توانیدمی: دستگاه داخلی سازذخیره.

lسازذخیره دستگاه USB :کابل از استفاده با را تلفن توانیدمی است، اتمام به رو شما تلفن داخلی سازذخیره در موجود فضای اگر
USB OTG سازذخیره دستگاه یک به USB نمایید گیریپشتیبان خود هایداده از و کنید متصل.

lپشتیبان رایانه یک روی بر خود تلفن در موجود بزرگ هایفایل و تصاویر مهم، هایداده از توانیدمی شما: ایرایانه گیریپشتیبان
.کنید خالی نیز را تلفن داخلی سازذخیره ها،داده نابودی از جلوگیری ضمن و کنید گیری

microSD کارت روی بر هاداده از گیریپشتیبان
جدیدتان تلفن به را خود قبلی دستگاه هایداده دارید دوست هستید؟ سیستم روزرسانیبه زمان در خود هاداده دادن دست از نگران
کارت روی بر خود هایداده از بخواهید که زمان هر توانیدمی کند، پشتیبانی microSD هایکارت از شما تلفن اگر دهید؟ انتقال

microSD شوید مندبهره هاداده نابودی برابر در محافظت برای راحت روشی از و کنید گیریپشتیبان.

lکارت از هادستگاه همۀ microSD کنندنمی پشتیبانی.

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

lکنید بازیابی را خود پشتیبان هایفایل توانیدنمی آن بدون زیرا بسپارید خاطر به را خود پشتیبان فایل ورود رمز همیشه.

> گیریپشتیبان بخش به کنید، باز را گیریپشتیبان گزینه ،microSD کارت روی بر خود هایداده از گیریپشتیبان برای
.کنید لمس را گیریپشتیبان نموده انتخاب را گیریپشتیبان برای نظر مورد هایداده و بروید بعدی>  SD كارت>  دیگر هایروش
برای. است ضروری داده انواع سایر برای اما نیست لازم اسناد و هافیلم و صوتی هایفایل تصاویر، برای پشتیبان فایل ورود رمز
.کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل امنیتی، پرسش و پشتیبان فایل ورود رمز تنظیم

.کنید مشاهده SD کارت>  محلی>  هافایل در Huawei پوشه در را خود پشتیبان هایفایل توانیدمی

داخلی سازذخیره روی بر هاداده از گیریپشتیبان
فایل از شودمی توصیه. شود جلوگیری هاداده نابودی از تا کنید گیریپشتیبان داخلی سازذخیره روی بر تلفن هایداده از توانیدمی شما
ً های .کنید گیریپشتیبان داخلی سازذخیره در کوچک نسبتا

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

lکنید بازیابی را خود پشتیبان هایفایل توانیدنمی آن بدون زیرا بسپارید خاطر به را خود پشتیبان فایل ورود رمز همیشه.

ذخیره>  گیریپشتیبان بخش به کنید، باز را گیریپشتیبان گزینه داخلی، سازذخیره روی بر خود هایداده از گیریپشتیبان برای
فایل ورود رمز. کنید لمس را گیریپشتیبان نموده انتخاب را گیریپشتیبان برای نظر مورد هایداده و بروید بعدی>  داخلی ساز
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ورود رمز تنظیم برای. است ضروری داده انواع سایر برای اما نیست لازم اسناد و هافیلم و صوتی هایفایل تصاویر، برای پشتیبان
.کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل امنیتی، پرسش و پشتیبان فایل

.کنید مشاهده داخلی سازذخیره>  محلی>  هافایل در Huawei\Backup پوشه در را خود پشتیبان هایفایل توانیدمی

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

خود هایداده از و کنید متصل USB سازذخیره دستگاه یک به USB OTG کابل از استفاده با را خود تلفن توانیدمی کنید، گیری
که هاییدستگاه و هاخوانکارت ،USB درایوهایفلش از عبارتند تلفن با سازگار USB سازذخیره هایدستگاه. نمایید گیریپشتیبان
.است شده وارد آنها در microSD کارت یک

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

lکارت از هادستگاه همۀ microSD کنندنمی پشتیبانی.

lکنید بازیابی را خود پشتیبان هایفایل توانیدنمی آن بدون زیرا بسپارید خاطر به را خود پشتیبان فایل ورود رمز همیشه.

گیریپشتیبان بخش به کنید، باز را گیریپشتیبان گزینه ،USB سازذخیره دستگاه روی بر خود هایداده از گیریپشتیبان برای
لمس را گیریپشتیبان نموده انتخاب را گیریپشتیبان برای نظر مورد هایداده و بروید بعدی>  USB حافظه>  دیگر هایروش> 
.است ضروری داده انواع سایر برای اما نیست لازم اسناد و هافیلم و صوتی هایفایل تصاویر، برای پشتیبان فایل ورود رمز. کنید
.کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل امنیتی، پرسش و پشتیبان فایل ورود رمز تنظیم برای

.کنید مشاهده هافایل در Huawei\Backup پوشه در را خود پشتیبان هایفایل توانیدمی

رایانه روی بر هاداده از گیریپشتیبان
رایانه، روی بر خود مهم هایداده از گیریپشتیبان با توانیدمی اید؟کرده ذخیره خود تلفن در بزرگی هایفایل یا تصاویر مهم، هایفایل
.کنید خالی را تلفن سازیذخیره فضای نموده جلوگیری هاداده نابودی از

.کنید بازیابی را خود پشتیبان هایفایل توانیدنمی آن بدون زیرا بسپارید خاطر به را خود پشتیبان فایل ورود رمز همیشه

ً استفاده تلفن روی از آنها بازیابی یا هافایل از گیریپشتیبان برای آن از سپس و کنید نصب رایانه روی بر را Huawei برنامه لطفا
.نمایید

صورت به Huawei برنامه. کنید متصل رایانه به USB داده کابل یک از استفاده با را تلفن: رایانه روی بر هاداده از گیریپشتیبان
هایدستورالعمل نموده انتخاب را گیریپشتیبان برای نظر مورد هایداده ، Huawei برنامه داخل از. شودمی باز رایانه در خودکار
.کنید دنبال رایانه روی بر هاداده از گیریپشتیبان برای را صفحه روی

صفحه به و کنید باز را Huawei برنامه. کنید متصل رایانه به USB داده کابل یک از استفاده با را تلفن: تلفن در هاداده کردن وارد
هنگام را ورود رمز است، ورود رمز دارای پشتیبان هایداده اگر. کنید کپی تلفن در رایانه روی از را هاداده و بروید هاداده بازیابی

.کنید وارد درخواست

بازیابی و گیریپشتیبان
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Wi-Fi شبکه و

Wi-Fi
+Wi-Fi :شما اتصال قابلیت هوشمند دستیار
+Wi-Fi هایشبکه به هوشمند طور به Wi-Fi یک دستگاهتان وقتی. شود جوییصرفه همراه تلفن دادۀ مصرف در تا شودمی متصل

.شد خواهد متصل شبکه به و کرد خواهد روشن را Wi-Fi خودکار طور به کند، شناسایی را رایگان یا شدهشناخته Wi-Fi شبکۀ
.کندمی انتخاب منطقه در را اینترنت اتصال بهترین برای بهینه شبکۀ خودکار طور به دستگاهتان همچنین

 

:داد خواهد انجام را زیر کارهای دستگاهتان کردید، فعال را Wi-Fi+ آنکه از پس

lهایشبکه به خودکار اتصال و انتخاب :بهینه شبکۀ به خودکار اتصال و انتخاب Wi-Fi هایشبکه اید،شده متصل آنها به قبلاً که
.شما فعلی محل در سیگنال قدرت به بسته شما، همراه تلفن دادۀ شبکۀ یا رایگان،

lخودکار کردن خاموش یا روشن Wi-Fi :هایشبکه به بسته Wi-Fi اید،شده متصل آنها به قبلاً که Wi-Fi در خودکار طور به
جدید هایشبکه جستجوی حال در مدام دستگاهتان که شودمی آن از مانع کار این. شد خواهد غیرفعال یا فعال خاص هایمکان
.باشد

lخودکار اتصال از جلوگیری و موجودند حاضر حال در که شبکه اتصال نقاط ارزیابی: موجود هایشبکه کیفیت به دسترسی
.ندارند اینترنت اتصال که هاییشبکه به شما دستگاه

Wi-Fi به اتصال
.شوید متصل Wi-Fi شبکۀ یک به همراه، تلفن دادۀ مصرف در جوییصرفه برای
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Wi-Fi هایشبکه به اتصال در همواره خود، مالی اطلاعات و شخصی هایداده به غیرمجاز دسترسی از جلوگیری برای
.کنید احتیاط عمومی

 

می که را ایشبکه. کنید فعال را Wi-Fi و بروید Wi-Fi>  ها شبکه و سیم بی به کنید، باز را تنظیمات: Wi-Fi به اتصال
لزوم، صورت در. کنید وارد ورود رمز یک باشد لازم است ممکن شبکه، تنظیمات به بسته. کنید انتخاب شوید متصل آن به خواهید
.کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل هویت، تأیید تکمیل برای

lاتصال نقطۀ سازیتازه Wi-Fi :کنید لمس را اسکن موجود، سیمبی هایشبکه مجدد جستجوی برای.

lاتصال نقطۀ افزودن Wi-Fi صفحه روی هایدستورالعمل و کنید، لمس را …شبکه افزودن بپیمایید، را منو پایین: دستی طور به
.کنید دنبال شبکه ورود رمز و SSID ورود برای را

.بروید WPS اتصال>  پیشرفته Wi-Fi تنظیمات>   به ،Wi-Fi صفحۀ در: WPS از استفاده با Wi-Fi شبکه به اتصال
شما به WPS طریق از WPS قابلیت با روتر یک به اتصال. دهید فشار خود روتر روی را WPS دکمۀ اتصال، برقراری برای
.شوید شبکه وارد ورود رمز کردن وارد بدون و سرعت به دهدمی اجازه

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 هایمسافت در بزرگ هایفایل انتقال برای. ندارد هادستگاه شدن جفت به الزامی و است
 

Wi-Fi شبکه و
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3Wi-Fi هایشبکه تمام فهرست دستگاه. کنید روشن را Wi-Fi داد خواهد نمایش را شما مکان در موجود.

را Wi-Fi ورود رمز باید شده، رمزگذاری شبکه یک انتخاب صورت در. کنید انتخاب اتصال جهت را نظر مورد Wi-Fi شبکه4
.کنید وارد

همراه تلفن داده از استفاده با اتصال
ً همراه، تلفن داده از استفاده از پیش به مجبور تا کنید حاصل اطمینان خود مخابراتی شرکت نزد داده طرح بودن فعال از حتما

.نشوید داده مصرف زیاد هایهزینه پرداخت

.شود باز اعلان پانل تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را خود انگشت1

.کنید لمس را  همراه، تلفن داده کردن فعال برای2

جوییصرفه باتری نیروی مصرف در تا کنید غیرفعال را همراه تلفن دادۀ ندارید، اینترنت به دسترسی به نیازی که زمانی
.یابد کاهش داده مصرف و شود

تماس برقراری
.بگذارید اشتراک به خود دوستان با را آن توانیدمی است؟ آمده اضافه همراهتان تلفن دادۀ و رسیده فرا ماه پایان

 

USB

4G 4G

استفاده دیگر هایدستگاه با خود همراه تلفن دادۀ گذاشتن اشتراک به برای بلوتوث یا USB کابل ،Wi-Fi اتصال نقطۀ از توانیدمی
.کنید

> ها شبکه و سیم بی به و کنید باز را تنظیمات: همراه تلفن دادۀ گذاشتن اشتراک به برای Wi-Fi اتصال نقطۀ از استفاده
.بروید Wi-Fi اتصال نقطه پیکربندی>  حمل قابل Wi-Fi اتصال نقطه>  حمل قابل اتصال نقطه و همراه تلفن با اینترنت به اتصال

Wi-Fi شبکه و
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استفاده برای را اتصال نقطۀ نموده لمس را ذخیره سپس و کنید تنظیم را Wi-Fi اتصال نقطۀ ورود رمز و رمزگذاری نوع شبکه، نام
.کنید فعال

صفحه در باشند؟ برخوردار شما اتصال نقطۀ داده به نامحدود دسترسی از است ممکن هادستگاه سایر که هستید این نگران
محدودیت به داده گذاریاشتراک که زمانی. کنید لمس استفاده جلسه هر داده محدودیت تنظیم برای را داده حد گزینه ،تنظیمات
.کندمی غیرفعال را اتصال نقطۀ گذاریاشتراک قابلیت خودکار صورت به دستگاه رسید، تنظیمی

همراه، تلفن دادۀ گذاشتن اشتراک به برای بلوتوث از استفاده از پیش: همراه تلفن دادۀ گذاشتن اشتراک به برای بلوتوث از استفاده

اینترنت به اتصال>  ها شبکه و سیم بی به کنید، باز را تنظیمات. کنید جفت هم با را هادستگاه نموده برقرار بلوتوث اتصال یک

در را  گزینه ،بلوتوث صفحه در. کنید فعال را بلوتوث طریق از اینترنت اتصال و بروید حمل قابل اتصال نقطه و همراه تلفن با
فعال همراه تلفن دادۀ گذاشتن اشتراک به و اینترنتی اتصال برقراری برای را اینترنت به دسترسی و کنید لمس شده جفت دستگاه کنار
.نمایید

. کنید استفاده رایانه به دستگاه اتصال برای USB کابل یک از: همراه تلفن دادۀ گذاشتن اشتراک به برای USB از استفاده
از اینترنت اتصال و بروید حمل قابل اتصال نقطه و همراه تلفن با اینترنت به اتصال>  ها شبکه و سیم بی به کنید، باز را تنظیمات
.کنید فعال همراه تلفن دادۀ گذاریاشتراک شروع برای را USB طریق

رایانه در را مربوطه شبکه اتصال یا کنید نصب را خاصی درایورهای شود لازم است ممکن دستگاه، عامل سیستم به بسته
رایانه عامل سیستم راهنمای دفترچه به بیشتر، اطلاعات کسب برای. کنید استفاده عملکرد این از بتوانید تا نمایید برقرار خود
.کنید رجوع خود

Wi-Fi شبکه و
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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 برای نیاز طبق را» جفتی برنامه «و بروید and دوقلو برنامۀ>  هااعلان و هابرنامه به. کنید باز را تنظیمات
QQ، LINE، 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
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نمایشگر و صدا

»مزاحمت بدون «حالت پیکربندی
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

را »نشوید مزاحم «حالت سپس و کنید روشن را فوری سازیفعال کلید. بروید نشوید مزاحم>  صدا به و کنید باز را تنظیمات
:کنید انتخاب را زیر هایگزینه از یکی نموده لمس

lاینکه تعیین برای سپس و کنید انتخاب را داراولویت هایوقفه تنها: مهم مخاطبین از دریافتی هایپیام و هاتماس به دادن اجازه
.کنید لمس را اولویت دارای هایوقفه تعریف بفرستند، پیام برایتان یا بگیرند تماس شما با توانندمی مخاطبین از یک کدام

lکنید انتخاب را هشدارها فقط دهید، اجازه هشدار زنگ هایآهنگ به فقط اینکه برای: هشدار زنگ هایآهنگ به دادن اجازه.

lخاطر به نمایش صفحۀ شدن روشن از جلوگیری و هالرزش و زنگ هایآهنگ کردن غیرفعال برای: هاوقفه تمام کردن غیرفعال
.کنید انتخاب را نشود قطع هشدار، هایزنگ و هاپیام ورودی، هایتماس

lلمس میانبرها پانل در را  و بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را خود انگشت که است این دیگر روش
.شود غیرفعال یا فعال بلافاصله نشوید مزاحم حالت تا کنید

lصدابی برای. بزنند زنگ همچنان نیز» مزاحمت بدون «حالت فعال هنگام است ممکن ثالث شخص هایبرنامه از برخی
.کنید پیکربندی را برنامه داخل تنظیمات ها،برنامه این هایاعلان کردن

فاصله و زمانی دوره پیکربندی برای را زمان. کنید جلوگیری هاوقفه از هاشب یا هاهفته آخر مانند معینی هایزمان در: زمانی قانون
.کنید روشن را زمان کلید سپس نموده لمس تکرار زمانی

طول در نشوید مزاحم حالت کردن فعال برای را رویداد. کنید جلوگیری وقفه ایجاد از رویدادها یا جلسات در: رویدادها قوانین
.کنید لمس تقویم رویدادهای

صدا تنظیمات پیکربندی
.کنید تنظیم صوتی یادآورهای و زنگ هایآهنگ سناریوها، از متنوعی مجموعۀ برای توانیدمی

زنگ ها،رسانه زنگ، آهنگ صدای میزان تنظیم برای را  و دهید فشار را صدا میزان دکمۀ: سیستم صدای میزان تنظیم
.کنید لمس تماس صدای میزان یا هشدار،

کشویی میلۀ و کنید، لمس را صدا کنید، باز را تنظیمات. دهید تغییر نیز خود سیستم تنظیمات در را صدا میزان توانیدمی
.بکشید صدا میزان تنظیم برای را صدا میزان

برای را . شود باز اعلانات پانل تا بکشید پایین به وضعیت نوار از را انگشتتان: صدابی و لرزش، صدا، هایحالت بین جابجایی
.کنید لمس لرزش و ،صدابی ،صدا هایحالت بین سریع جابجایی
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صفحه صداهای بتوانید تا بروید صدا بیشتر تنظیمات>  صدا به و کنید باز را تنظیمات: اعلان و کلیدصفحه صداهای سازیفعال
.کنید غیرفعال یا فعال را اعلان و کلید

بی حالت در لرزش ،سکوت حالت کردن فعال از پس. کنید فعال را سکوت حالت ،صدا صفحۀ از: صدابی حالت روی بر تلفن تنظیم
.آیددرمی لرزش به دستگاهتان و شودمی روشن نمایشتان صفحۀ ورودی، تماس یک دریافت با اکنون. کنید فعال را صدا

.کنید استفاده اعلان از یا کنید انتخاب سفارشی زنگ آهنگ یک ،صدا صفحۀ از: اعلان آهنگ و زنگ آهنگ کردن سفارشی

چشم خستگی از جلوگیری برای چشم راحتی حالت کردن فعال
را آبی نور مؤثری طور به تواندمی چشم راحتی حالت گیرد؟می درد و شودمی خسته چشمتان ،تلفن به طولانی کردن نگاه از پس

.شود محافظت شما بینایی از و یابد بهبود چشم خستگی تا کند میزان تریگرم هایرنگ با را نمایش صفحۀ و دهد کاهش

حالت آیکون. کنید فعال را چشم راحتی و بروید چشم راحتی>  نمایشگر به کنید، باز را تنظیمات: چشم راحتی حالت سازیفعال

نمایش صفحۀ و شودمی فیلتر آبی نور چشم، راحتی حالت شدن فعال از پس. آیددرمی نمایش به وضعیت نوار در  چشم راحتی
.گیردمی خود به قرمزی رنگته

پانل داخل از. شود باز اعلانات پانل تا بکشید پایین به وضعیت نوار از را انگشتتان: چشم راحتی حالت سریع کردن غیرفعال یا فعال

.کنید غیرفعال یا فعال را  سپس کنید، لمس میانبرها پانل شدن باز برای را  اعلانات،

به روز هر چشم راحتی حالت که کنید پیکربندی ایگونه به را خود تلفن توانیدمی: معین هایزمان در چشم راحتی حالت کردن فعال

برنامه و بروید چشم راحتی>  نمایشگر به کنید، باز را تنظیمات است، غیرفعال چشم راحتی حالت وقتی. شود فعال معینی مدت
.کنید تنظیم را نظرتان مورد پایان زمان و شروع زمان سپس کنید؛ فعال را زمانی

قرمز رنگته نمایش صفحۀ و شودمی فیلتر آبی نور چشم، راحتی حالت شدن فعال از پس: چشم راحتی حالت رنگ دمای تنظیم
میلۀ توانیدمی کردید، فعال را چشم راحتی اینکه از پس. کنید تنظیم خود نیاز طبق را رنگ دمای توانیدمی. گیردمی خود به ملایمی
.کنید میزان نمایش صفحۀ ترگرم یا سردتر رنگ آوردن دست به برای را رنگ دمای کشویی

نمایشگر بیشتر تنظیمات
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

نمایشگر و صدا
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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

نمایش تنظیمات تغییر
.کنید تنظیم را نمایش صفحۀ روشنایی و دهید تغییر را فونت اندازه خود، نیازهای طبق

:دهید انجام را زیر کارهای توانیدمی اینجا از. کنید لمس را نمایشگر و باز را تنظیمات

lکنید انتخاب را دلخواه اندازه و لمس را متن اندازۀ: متن اندازه تغییر.
 

برای کوچک کردن متن، لمس کنید

برای تنظیم اندازۀ متن، بکشید

برای بزرگ کردن متن، لمس کنید

lاست، فعال گزینه این که هنگامی. کنید انتخاب را خودکار کنار انتخاب کادر ،روشنایی داخل از: نمایش صفحۀ روشنایی تنظیم
میلۀ روشنایی، دستی تنظیم برای. کندمی تنظیم محیط روشنایی اساس بر را نمایش صفحۀ روشنایی خودکار طور به شما دستگاه
به بتوانید و شود باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را خود انگشت یا بکشید را روشنایی کشویی
.کنید پیدا دسترسی روشنایی تنظیمات

lرا خود انگشت که است این دیگر روش. کنید فعال را نمایش صفحه خودکار چرخش: نمایش صفحۀ خودکار چرخش سازیفعال

.نمایید روشن را  سپس و کنید باز را میانبرها پانل بکشید، پایین سمت به وضعیت نوار روی از

نمایشگر و صدا
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سازذخیره

سازذخیره کنندۀپاک
ترسریع کارکرد برای حافظه سازیپاک
شوند؟ حذف باید هافایل کدام نیستید مطمئن ولی کنید پاک را سیستمتان سازذخیره باید آیا شود؟می کند زمان مرور به دستگاهتان آیا

را خود بلااستفادۀ هایبرنامه هایفایل و مانده،باقی و بزرگ هایفایل پنهان، حافظۀ سرعت به کندمی کمک شما به حافظه سازیپاک
.باشد خود وضعیت بهترین در دستگاهتان و شود تسریع سیستم کارکرد تا کنید پاک

انجام را سازیپاک که کندمی یادآوری شما به تلفن مدیر است، کم ماندهباقی سازیذخیره فضای یا شودمی کند سیستمتان کارکرد وقتی
.کنید دنبال را نمایش صفحۀ روی هایپیامواره ساز،ذخیره فضای کردن آزاد و دستگاهتان حافظۀ سازیپاک برای توانیدمی. دهید

پنهان حافظۀ و زائد هایفایل دستگاهتان، کاربرد بر گذاشتن اثر بدون داخلی سازذخیره و حافظه سریع کردن آزاد برای: سازیپاک
.کنید پاک و اسکن را سیستم

هایفایل برنامه، ماندۀباقی هایفایل تصاویر، ویدیوها، بزرگ، هایفایل ،WeChat هایفایل شامل اضافی هایفایل: عمیق سازیپاک
نتایج اساس بر و کنید اسکن را گیرندمی زیادی فضای که هاییفایل و بلااستفاده، هایفایل نصب، غیرضروری هایبسته موسیقی،
کنید، پاک را مهم هایفایل اتفاقی طور به اینکه بدون کندمی کمک شما به کار این. کنید دریافت سازیپاک دربارۀ پیشنهادهایی اسکن،
.کنید آزاد را سازذخیره فضای

سازذخیره کنندۀپاک سازیفعال
آزاد برای حافظه سازیپاک از توانیدمی. شود کند شما تلفن است ممکن شود،می کمتر سازتانذخیره فضای چه هر زمان مرور به

.کند کار روان شما تلفن شوید باعث و دهید، بهبود را سیستم کارکرد کنید، استفاده سازذخیره فضای کردن

و حافظه دستگاهتان کارکرد به بخشیدن سرعت برای اسکن، نتایج اساس بر و کنید، لمس را پاکسازی کنید، باز را تلفن مدیریت
و اسکن نتایج اساس بر تا دهید انجام عمیق سازیپاک توانیدمی است، کم همچنان سازتانذخیره فضای اگر. کنید پاک را پنهان حافظۀ
.کنید آزاد سازذخیره از را بیشتری فضای سازی،پاک به مربوط هایتوصیه
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هوشمند دستیار

هدایت داک و هدایت نوار
لمس یک با دستگاهتان کنترل: هدایت داک
حالا،. کنید استفاده دستگاهتان پایین در هدایت نوار از باید برگردید؛ اصلی صفحۀ به یا ببندید را ایبرنامه خواهیدمی که بار هر

.کنید کاربرپسندتر را دستگاهتان و کنید استفاده عملکردها همان انجام برای هدایت داک از توانیدمی همچنین

.کنید استفاده شدهتنظیم پیش از هایحرکت از ها،برنامه بین شدن جابجا یا اصلی، صفحۀ به برگشتن بازگشت، برای

هدایت داک با جا هر از دستگاه عملکردهای به دسترسی
.کنید فعال را هدایت داک باشید، داشته دسترسی پرکاربرد هایقابلیت به ترسریع دستگاهتان در خواهیدمی اگر

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

lکنید لمس بار دو را آن رفتن، عقب مرحله دو برای یا کنید، لمس بار یک را هدایت داک رفتن، عقب مرحله یک برای: بازگشت.

lبروید اصلی صفحۀ به تا کنید رها را آن سپس و دارید، نگه و کنید لمس را هدایت داک: اصلی صفحۀ.

lراست یا چپ به را انگشتتان و دارید نگه و کنید لمس را هدایت داک ها،برنامه میان جابجایی برای: هابرنامه میان جابجایی
.بکشید
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سیستم

ورودی و زبان روش
ورودی روش تغییر
.دهید تغییر خود سلیقه به را دستگاه ورودی روش توانیدمی شما

روش و بروید ورودی های روش پیکربندی>  فرضپیش کلیدصفحه>  ورودی و زبان>  سیستم به. کنید باز را تنظیمات
.کنید انتخاب را ورودی روش نموده لمس را فرضپیش کلیدصفحه و برگردید ورودی و زبان به. کنید انتخاب را دلخواه ورودی

دسترسی قابلیت
TalkBack حرکتی هایفرمان با آشنایی

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

سپس و بلرزد دستگاه تا دارید نگه و دهید فشار را خاموش/روشن دکمه اید،کرده فعال اتفاقی صورت به را TalkBack اگر
.شود غیرفعال تا کنید لمس انگشت دو با را نمایش صفحۀ ثانیه سه حداقل

بین جاییجابه برای. بکشید پایین یا بالا سمت به را خود انگشت دو منو، هایفهرست در حرکت برای: نمایش صفحۀ در پیمایش
.بکشید راست یا چپ سمت به را خود انگشت مختلف، صفحات

 

.خواندمی بلند را انتخابی مورد محتوای دستگاه). شودنمی باز (شود انتخاب تا کنید لمس انگشت یک با را موردی: مورد یک انتخاب
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تأیید را قبل مرحله در خود انتخاب تا کنید لمس بار دو انگشت یک از استفاده با را نمایش صفحۀ از قسمتی: مورد یک کردن باز
.نمایید

 

صفحۀ از قسمتی سپس و کنید لمس انگشت یک با بار یک را تنظیمات آیکون کنید، باز را تنظیمات خواهیدمی اگر مثال، عنوان به
.کنید لمس بار دو را نمایش

TalkBack با گفتار به متن تبدیل خروجی از استفاده
این از توانندمی بیناکم کاربران همچنین. بخواند بلند صدای با را دستگاه نمایش صفحۀ روی متون تواندمی گفتار به متن تبدیل قابلیت
.کنند استفاده خود دستگاه با تعامل برای TalkBack خدمات همراه به قابلیت

سازیفعال برای. کنید فعال را صدا به متن تبدیل تنظیمات و بروید دسترسی قابلیت>  هوشمند کمک به کنید، باز را تنظیمات
.کنید پیکربندی را دلخواه گفتار سرعت و موتور قابلیت، این

رنگ تصحیح سازیفعال
.کند جبران را کوررنگی اثرات تا دهدمی شما دستگاه به را امکان این رنگ تصحیح تنظیم

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

انتخاب جهت. کنید فعال را رنگ تصحیح و بروید رنگ تصحیح>  دسترسی قابلیت>  هوشمند کمک به کنید، باز را تنظیمات
.کنید لمس را تصحیح حالت رنگ، تصحیح برای دلخواه حالت
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عمومی تنظیمات
سیستم زبان تغییر
.است انجام قابل راحتی به کار این دهید؟ تغییر را دستگاه سیستم زبان خواهیدمی

فهرست در را خود زبان اگر. کنید انتخاب را سیستم زبان و بروید زبان>  ورودی و زبان>  سیستم به کنید، باز را تنظیمات
.کنید لمس خود زبان افزودن برای را زبان افزودن نکردید، پیدا را هازبان

سیستم تاریخ و ساعت تنظیم
شبکۀ توسط شده ارائه تاریخ و ساعت خودکار صورت به دستگاه دهید، تغییر را خود کارتسیم یا کنید سفر کشور از خارج به اگر
یا دهید تغییر را ساعت قالب کنید، تنظیم دستی صورت به را تاریخ و ساعت توانیدمی همچنین. داد خواهد نمایش را محلی همراه تلفن

.کنید تنظیم قفل صفحۀ در را دوگانه ساعت

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

lبرای. کنید فعال را خودکار تاریخ و زمان همراه، تلفن شبکۀ با دستگاه تاریخ و ساعت سازیهمگام برای: تاریخ و ساعت تغییر
.کنید غیرفعال را خودکار تاریخ و زمان دستی، صورت به تاریخ و ساعت تنظیم

lتنظیم برای. کنید فعال را خودکار زمانی منطقه همراه، تلفن شبکۀ با دستگاه زمانی منطقۀ سازیهمگام برای: زمانی منطقۀ تغییر
.کنید غیرفعال را خودکار زمانی منطقه دستی، صورت به زمانی منطقۀ

lروی بر ساعت قالب تنظیم برای. کنید فعال را ساعته ۲۴ زمان ساعت، 24 روی بر ساعت قالب تنظیم برای: ساعت قالب تغییر
.کنید غیرفعال را ساعته ۲۴ زمان ساعت، 12

lتوسط شده ارائه محلی تاریخ و ساعت خودکار صورت به دستگاه باشید، کشور از خارج اگر: قفل صفحۀ در دوگانه ساعت تنظیم
قفل صفحۀ در ساعت دو تا کنید تنظیم را خانه شهر و فعال را دوتایی های ساعت توانیدمی. دهدمی نمایش را همراه تلفن شبکۀ
.شما سکونت محل کشور ساعت نمایش برای دیگری و محلی ساعت نمایش برای یکی: شود داده نمایش
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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

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 انتخاب شده شناسایی هایدستگاه فهرست در را خود چاپگر نموده لمس را  و کنید فعال را
.کنید

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

: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: یادداشت چاپ
.کنید دنبال چاپگر به یادداشت ارسال برای را صفحه روی هایدستورالعمل

دستکش حالت کردن فعال
.کنید استفاده تلفن از ترراحت ایدپوشیده دستکش که زمستانی سرد روزهای در توانیدمی دستکش، حالت کمک به

.کنید فعال را دستکش با لمس حالت و بروید هوشمند کمک>  تنظیمات به
 

شده ریزیبرنامه شدن خاموش/روشن تنظیم
با نشود؟ مزاحمتان نیز کسی و شود جوییصرفه باتری عمر در تا کنید خاموش روز از معینی ساعات در را خود دستگاه دارید دوست
.کنید خاموش و روشن روز طول در معینی هایزمان در را خود دستگاه خودکار، کردن خاموش/روشن قابلیت از استفاده

روشن و شدهریزیبرنامه کردن خاموش بروید، شدهبندیزمان کردنروشن و خاموش>  هوشمند کمک به کنید، باز را تنظیمات
زمان در دستگاه. نمایید تنظیم را تکرار تنظیمات و خودکار شدن خاموش و روشن هایزمان و کنید فعال را شدهریزیبرنامه کردن
.شد خواهد خاموش و روشن خودکار صورت به انتخابی های

را شدهریزیبرنامه کردن روشن و شدهریزیبرنامه کردن خاموش شده، ریزیبرنامه شدن خاموش و روشن کردن غیرفعال برای
.کنید غیرفعال
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باتری عمر افزایش و خطربی پرواز برای هواپیما حالت کردن فعال
قصد وقتی که هستید آسان روشی دنبال به باشد؟ داشته خطر است ممکن پرواز حین در دستگاه داشتن نگه روشن که هستید این نگران

تجربه را امنی پرواز ،»هواپیما حالت «کردن فعال با توانیدمی دهید؟ افزایش را دستگاه باتری عمر ندارید تماس دریافت یا برقراری
.دهید افزایش نیز را دستگاه باتری عمر و کنید

ً فعال را» هواپیما حالت «یا و خاموش را دستگاه یا و کنید رعایت را پرواز خدمه هایدستورالعمل پرواز، حین در لطفا
.نمایید

غیرفعال را Wi-Fi و بلوتوث همراه، تلفن دادۀ خدمات ها،تماس خودکار صورت به دستگاه ،»هواپیما حالت «کردن فعال صورت در
.کنید فعال» هواپیما حالت «در دستی صورت به را Wi-Fi و بلوتوث توانیدمی اما. کرد خواهد

از. بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را خود انگشت: میانبر کلید از استفاده با» هواپیما حالت «کردن غیرفعال یا فعال

.نمایید لمس را  سپس و کنید لمس میانبرها پانل شدن باز برای را  اعلانات، پانل داخل

حالت نموده لمس را ها شبکه و سیم بی و کنید باز را تنظیمات: تنظیمات منوی داخل از» هواپیما حالت «کردن غیرفعال یا فعال
.کنید غیرفعال یا فعال را هواپیما

.شودمی ظاهر وضعیت نوار در  آیکون یک ،»هواپیما حالت «کردن فعال از پس

هاحساب روزرسانیبه و مدیریت برای حساب مدیریت از استفاده
استفاده با توانیدمی کنید؟ همگام را رایانه و دستگاه چند سوابق و مختلف هایبرنامه به مربوط هایاعلان ایمیل، حساب چند خواهیدمی
به و مدیریت غیره و دیگر هایرایانه و متعدد هایدستگاه در ایلحظه صورت به را مختلف برنامه و ایمیل حساب چند خود دستگاه از

.کنید روزرسانی

lبر نظر مورد ثالث شخص برنامه که است پذیرامکان صورتی در فقط ثالث شخص هایبرنامه به مربوط هایحساب ایجاد
.باشد شده نصب شما دستگاه روی

lدارد بستگی حساب نوع به سازیهمگام قابل اطلاعات نوع.

:دهید انجام را کارها این توانیدمی اینجا از. کنید لمس را هاحساب و کاربران و باز را تنظیمات

lوارد برای را صفحه روی هایدستورالعمل سپس و نمایید انتخاب را حساب نوع کنید، لمس را حساب افزودن: حساب یک افزودن
.کنید دنبال حساب افزودن و حساب جزئیات کردن

lحساب آن حذف برای را صفحه روی هایدستورالعمل سپس و کنید انتخاب شود حذف خواهیدمی که را حسابی: حساب یک حذف
.کنید دنبال

lدنبال را صفحه روی هایدستورالعمل و نمایید انتخاب را داده خودکار سازیهمگام کنید، لمس را : هاحساب سازیهمگام
نموده انتخاب دستی صورت به را حسابی توانیدمی نکنید، انتخاب را داده خودکار سازیهمگام اگر. کنید لمس را تأیید سپس نموده

.کنید لمس سازیهمگام برای را 

سازیذخیره و حافظه به مربوط اطلاعات مشاهده
مشاهده با است؟ مانده باقی آن سازیذخیره و حافظه فضای از مقدار چه نیستید مطمئن دستگاه، از استفاده زیادی مدت از پس

در و بگیرید نظر تحت را سازیذخیره و حافظه فضای از استفاده میزان توانیدمی دستگاه، سازیذخیره و حافظه به مربوط اطلاعات
.بگیرید تصمیم پاکسازی انجام مورد

.کنندنمی پشتیبانی microSD کارت از هادستگاه همۀ

سیستم

107



محل ،microSD کارت یا داخلی سازذخیره حافظه، از استفاده میزان به مربوط اطلاعات مشاهده برای و کنید باز را تنظیمات
:دهید انجام را زیر موارد و دهید فشار را ذخیره

lپاک را دستگاه حافظه بتوانید و شوید پاکسازی صفحه وارد تا کنید انتخاب را سازذخیره کنندۀپاک: سازیذخیره فضای کردن پاک
.کنید آزاد لمس یک با را سازیذخیره فضای یا کنید

lسازذخیره روی بر را فرضپیش سازیذخیره محل و کنید لمس را فرض پیش مکان گزینه: فرضپیش سازیذخیره محل تغییر
.نمایید تنظیم microSD کارت یا دستگاه داخلی

lکارت کردن فرمت microSD :کارت به SD  <کارت در موجود هایداده تمام و بروید بندیقالب و کردن پاک>  فرمت
microSD نرود بین از تا کنید گیریپشتیبان خود هایداده از کار، انجام از پیش. کنید پاک را.

دستگاه با بهتر آشنایی برای محصول اطلاعات مشاهده
تنظیمات ،IMEI شماره نسخه، شماره مدل، شماره قبیل از دستگاه اطلاعات توانیدمی شوید، آشنا خود دستگاه با بهتر اینکه برای
.کنید مشاهده را قانونی هایگواهی و مصحول مشخصات افزاری،سخت

.دارد IMEI شماره دو کارتدوسیم هایدستگاه و IMEI شماره یک فقط کارتسیمتک هایدستگاه

شماره نسخه، مختلف هایشماره مدل، شماره چون اطلاعاتی مشاهده برای و بروید تنظیمات به: محصول اطلاعات مشاهده
IMEI، لمس را تلفن دربارۀ>  سیستم دستگاه، قانونی هایگواهی و دستگاه وضعیت به مربوط اطلاعات افزاری،سخت اطلاعات
.کنید

.کنید لمس دستگاه نام تغییر برای را دستگاه نام>  تلفن دربارۀ>  سیستم و کنید باز را تنظیمات: دستگاه نام تغییر

تنظیم یک سریع یافتن برای هوشمند تنظیمات از استفاده
یک سریع یافتن در تواندمی هوشمند تنظیمات کنید؟ پیدا را مربوطه تنظیم توانیدنمی اما دهید تغییر را دستگاه فونت سبک خواهیدمی

یا فعال امکان و کند پیشنهاد شما به دستگاه از استفاده نحوه به توجه با را مختلف تنظیمات تواندمی همچنین. کند کمک شما به تنظیم
.نماید فراهم برایتان ساده مرحله یک طی را تنظیم یک کردن غیرفعال

توانیدمی همچنین. کرد خواهد پیشنهاد دستگاه از استفاده نحوه به توجه با را مختلف تنظیمات شما دستگاه. کنید باز را تنظیمات
.دهد نمایش را مرتبط تنظیمات تمام دستگاه تا کنید وارد جستجو نوار در مترادف واژه یا کلیدواژه یک

سیستم
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جستجوی تنظیمات

تنظیمات پیشنھادی

سیستم
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سیستم روزرسانیبه

آنلاین روزرسانیبه انجام
روزرسانیبه قابلیت. کنید نصب و دانلود را سیستم روزرسانیبه که خواست خواهد شما از شما تلفن باشد، موجود جدیدی نسخۀ وقتی
.کنید روزرسانیبه را خود تلفن امنیت با و سرعت به که دهدمی اجازه شما به آنلاین

lنیازمند آنلاین هایروزرسانیبه. است متصل اینترنت به شما تلفن که شوید مطمئن آنلاین، روزرسانیبه انجام از پیش
شبکۀ یک طریق از را خود تلفن داده، غیرضروری هایهزینه شدن متحمل از جلوگیری برای. هستند اینترنت به اتصال

Wi-Fi کنید روزرسانیبه.

lدارد شارژ 20 %حداقل روزرسانی،به فرایند حین در شما تلفن که شوید مطمئن.

lکنید خودداری سیستم هایروزرسانیبه و افزارثابت نصب برای ثالث شخص غیرمجاز افزارهاینرم کارگیریبه از.
نتایج، بهترین کسب برای. شوند شما شخصی اطلاعات شدن فاش یا شما تلفن افتادن کار از به منجر اینها است ممکن
خدمات مرکز تریننزدیک به را خود تلفن یا کنید، روزرسانیبه آنلاین روزرسانیبه قابلیت از استفاده با را خود سیستم

Huawei ببرید خود به.

lکنید گیریپشتیبان خود هایداده از تلفن روزرسانیبه از پیش همیشه ها،داده احتمالی فقدان از جلوگیری برای.

lباشند ناسازگار سیستم جدید نسخۀ با) هابازی یا بانکداری هایبرنامه مثل (ثالث شخص هایبرنامه از برخی است ممکن.
ً .شود منتشر ثالث شخص برنامۀ از جدیدی نسخۀ تا باشید منتظر لطفا

.کنید باز را تنظیمات1

.بروید ها روزرسانی به بررسی>  سیستم روزرسانیبه>  سیستم به2

lبروید سریع رسانی روز به>  جدید نسخه به کرد، شناسایی را جدید روزرسانیبه یک سیستم وقتی.

lرا جدید روزرسانیبه یک سیستم وقتی. بروید کامل بسته آخرین دانلود>   به است، روزبه که داد نشان سیستم اگر
.بروید سریع رسانی روز به>  جدید نسخه به کرد، شناسایی

روزرسانیبه وقتی. کنید خودداری زمان این در خود تلفن از استفاده از. بکشد طول مدتی سیستم هایروزرسانیبه تکمیل است ممکن
.شد خواهد مجدد اندازیراه خودکار طوربه شما تلفن شود، کامل
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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.

            

EMUI 8.0_01

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.
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