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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

زمینهپس هایبرنامه راحت مدیریت برای اخیر موارد کلید از استفاده
اخیر ایبرنامه از یکی راحتی به بخواهید اگر. رفت خواهد بالا دستگاه انرژی مصرف باشد، فعال زمینهپس در زیادی هایبرنامه اگر
جاجابه اخیر برنامه چند بین راحتی به توانیدمی اخیر، موارد کلید کمک به. کنید استفاده اخیر موارد کلید از توانیدمی کنید، فعال را

.کنید استفاده دستگاه کارکرد سرعت افزایش و زمینهپس هایبرنامه بستن برای آن از توانیدمی همچنین. شوید

:نمایید قفل یا و ببندید کنید، فعال و مشاهده را زمینهپس در فعال هایبرنامه آخرین توانیدمی شما. کنید لمس را 

کشیدن با توانیدمی و شودمی ظاهر نمایش صفحۀ روی بر شده استفاده هایبرنامه آخرین: شده استفاده هایبرنامه آخرین مشاهده•
.کنید بررسی را آنها پایین، یا بالا سمت به انگشت

سمت به نمایش صفحۀ روی از را خود انگشت کنید، استفاده آن از خواهیدمی که ایبرنامه یافتن برای: اخیر برنامه یک کردن فعال•
.کنید لمس را برنامه زبانه سپس و بکشید پایین یا بالا

بالای راست سمت گوشه در را  یا بکشید راست یا چپ سمت به برنامه زبانه روی از را خود انگشت: برنامه یک بستن•
.شود بسته نظر مورد برنامه تا کنید لمس برنامه زبانه

.کنید لمس را  ها،برنامه همه بستن برای: هابرنامه همه بستن•

از پس. کنید قفل را آن توانیدمی نشود، بسته و شود اجرا زمینهپس در همچنان برنامه یک خواهیدمی اگر: برنامه یک کردن قفل•

برنامه تا کنید لمس برنامه یک زبانه بالای راست سمت گوشه در را . بود نخواهد پذیرامکان آن بستن برنامه، یک شدن قفل

.کنید لمس برنامه آن زبانه بالای راست سمت گوشه در را  کنید، باز را برنامه یک قفل خواهیدمی اگر. نشود بسته دیگر

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
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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

بیشتر هایقابلیت

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

 

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

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

در خودکار طور به Wi-Fi اید،شده متصل آنها به قبلاً که Wi-Fi هایشبکه به بسته: Wi-Fi خودکار کردن خاموش یا روشن•

جدید هایشبکه جستجوی حال در مدام دستگاهتان که شودمی آن از مانع کار این. شد خواهد غیرفعال یا فعال خاص هایمکان
.باشد

.شودنمی پشتیبانی قابلیت این از دارند، Wi-Fi فقط که هاییتبلت در

خودکار 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

انگیزهیجان هایقابلیت
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جدید دستگاه

اینترنت به اتصال
.شوید متصل Wi-Fi هایشبکه به دردسری هیچ بدون خود دستگاه از استفاده با

Wi-Fi شبکه یک به اتصال

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

.دارید نگه و کنید لمس را  ،Wi-Fi تنظیمات صفحه به رفتن برای2

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

.شودنمی پشتیبانی همراه تلفن داده از دارند Wi-Fi فقط که هاییتبلت در. 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

راهنمایی دریافت
حقوقی اطلاعیه

.است محفوظ حقوق کلیه. Huawei Technologies Co., Ltd. 2019 © برداری نسخه حق

به وابسته های شرکت و.Huawei Technologies Co., Ltd شرکت رضایت بدون راهنما دفترچه این های قسمت از یک هیچ
.باشد نمی صورتی و نحو هیچ به انتقال یا و تکثیر قابل") Huawei ("آن

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

مجوزها و تجاری علائم

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

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

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

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

توجه

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

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

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

ثالث شخص افزار نرم بیانیه

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

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

نوع هر دسترسی قابلیت Huawei و یابند پایان یا شده متوقف زمانی هر در است ممکن ثالث شخص های برنامه و افزار نرم خدمات
ابزارهای یا شبکه طریق از را هایی سرویس و محتوا ثالث، شخص سرویس دهندگان ارائه. کند نمی ضمانت را سرویسی یا محتوا
ً باشد، مجاز قانون واسطه به که حدی تا. نیست Huawei کنترل تحت که کنند می ارائه انتقال Huawei که است شده عنوان صراحتا
در همچنین داشت، نخواهد تعهدی و نبوده مسئول ثالث شخص سرویس دهندگان ارائه طرف از شده ارائه سرویس هرگونه قبال در
.داشت نخواهد مسئولیتی ثالث، شخص محتواهای یا ها سرویس ارائه پایان یا وقفه بروز قبال

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

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

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

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

مسئولیت سلب

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

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

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

جدید دستگاه
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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

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

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

صورت در. کنید تهیه پشتیبان نسخه خود، دستگاه حافظه یا حافظه کارت روی بر شدهذخیره شخصی اطلاعات از گاه چند از هر•
.ایدکرده حذف خود قدیمی دستگاه از را آنها یا کرده منتقل را خود شخصی اطلاعات که شوید مطمئن دستگاه، تعویض

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

که 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

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

.کنید یابیویروس منظم طوربه و کرده نصب را دستگاه امنیتی افزارنرم•

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

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

تهدید 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

اطلاعات 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

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

بیشتر اطلاعات کسب برای
:کنید استفاده زیر هایروش از توانیدمی ،Huawei هایتبلت دربارۀ بیشتر اطلاعات کسب برای

ً دیگر، جزئیات و محصول اطلاعات از آگاهی برای• .کنید بازدید http://consumer.huawei.com/en از لطفا

غیره و ،)ضمانت سیاست (خدمات اطلاعات ها،فروشگاه نشانی محلی، خدمات مستقیم هایتلفن از لیستی ،HiCare در توانیدمی•
.کنید پیدا را

ً خصوصی، حریم حفظ سیاست مشاهدۀ و متداول، سؤالات بررسی محصولات، راهنمای دانلود برای از لطفا

http://consumer.huawei.com/en/ کنید دیدن.

.بروید حقوقی>  تبلت درباره>  سیستم>  تنظیمات به محصولات، دربارۀ مهم حقوقی اطلاعات مشاهدۀ برای

جدید دستگاه
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ً بیشتر، اطلاعات برای .کنید دیدن /http://consumer.huawei.com/en از لطفا
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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

 

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
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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

 

.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
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.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،

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

وضعیت و اعلان نوار
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
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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

دستگاه 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

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

را 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

نمایش صفحۀ گشاییقفل و کردن قفل
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

اصلی صفحۀ
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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،

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

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

 

اصلی صفحۀ
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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 تبلت تا دارید نگه و کنید لمس اصلی صفحۀ در را ویجتی: هاویجت حذف
.بکشید

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

اصلی صفحۀ
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مخاطبین

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

 

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
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 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> 

.کنید حرکت فهرست در سرعت با بتوانید تا بکشید را کنار فهرست•

جستجو 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

مخاطبین مدیریت
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 تبلت 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 تبلت 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

داخل 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

به 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

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 ،گروه زنگ آهنگ ،اعضا حذف برای را 

مخاطبین
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.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

.شودنمی پشتیبانی قابلیت این از دارند، Wi-Fi فقط که هاییتبلت در

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 تبلت مدیر: 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

.شودنمی پشتیبانی قابلیت این از دارند، Wi-Fi فقط که هاییتبلت در

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

مخاطبین
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گیریشماره

تماس اساسی عملکردهای
تماس برقراری

به خودکار طور به شما تبلت. کنید وارد را مخاطب نام یینپین اول حروف یا اول حرف یا تلفن شماره از قسمتی گیر،شماره صفحۀ در
.پردازدمی مرتبط مخاطبین جستجوی
.شودنمی پشتیبانی تماس خدمات از دارند، Wi-Fi فقط که هاییتبلت در

خودکار طور به دستگاهتان. کنید وارد را مخاطب نام اول حرف یا تلفن شماره گیر،شماره صفحۀ از. کنید باز را گیرشماره
می. کنید لمس شود گرفته تماس او با خواهیدمی که را مخاطبی لیست، داخل از. کرد خواهد جستجو را تماس هایگزارش و مخاطبین
).تماس هدایت قابلیت دارای یا خوردن زنگ حال در مثلاً (کنید بررسی نمایش صفحۀ در را خود مخاطب دستگاه وضعیت توانید

.کنید لمس را  تماس، قطع برای

ً: تماس قطع برای خاموش/روشن دکمۀ دادن فشار می و ایدکرده پنهان را تماس برقراری صفحۀ و ایدگرفته را اشتباهی شماره تصادفا

 به ،گیرشماره صفحۀ در. کنید تنظیم را دهدمی پایان تماس به power دکمۀ توانیدمی کنید؟ قطع را تماس سرعت به 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 تبلت اگر اضطراری، شرایط در

.کنید برقرار اضطراری تماس همراه، تلفن شبکه سیگنال
.شودنمی پشتیبانی تماس خدمات از دارند، Wi-Fi فقط که هاییتبلت در

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 تبلت 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 تبلت 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
.شودنمی پشتیبانی تماس خدمات از دارند، Wi-Fi فقط که هاییتبلت در

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

تماس هایگزارش حذف
.کنید حذف را غیرضروری تماس هایگزارش توانیدمی
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.شودنمی پشتیبانی تماس خدمات از دارند، Wi-Fi فقط که هاییتبلت در

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

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

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

.کنید لمس را 

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
.شودنمی پشتیبانی تماس خدمات از دارند، Wi-Fi فقط که هاییتبلت در

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

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
.شودنمی پشتیبانی SMS خدمات از دارند، Wi-Fi فقط که هاییتبلت در

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

.شودنمی پشتیبانی SMS خدمات از دارند، Wi-Fi فقط که هاییتبلت در

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
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دوربین

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

 

جابجایی بین دوربین جلو و پشت

مشاھدۀ ویدیوی ضبط شده

تغییر بھ حالت عکس

ضبط ویدیو

فعال سازی حالت زیبایی

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

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،

22



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

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

 

دوربین

23



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
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گالری

عکس مدیریت
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

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

.گذاشت 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 ویدئوهای ،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،

 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
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تبلت مدیر

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

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

بررسی را امنیتی خطرات دهد،می افزایش را خود عملکرد سرعت شما تبلت. کنید لمس را سازیبهینه و بروید تبلت مدیر 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

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 راتبلت مدیر 

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

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

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

و 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
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ایمیل

ایمیل هایحساب افزودن
دربارۀ ایمیلتان، پیکربندی حال در اگر. کنید اضافه تلفنتان به را خود تبلت 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، تبلت 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

ایمیل
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تقویم

تقویم در پیمایش
 

رفتن بھ امروز

شمارۀ ھفتھ

امروز

رویدادھای روز

تغییر حالت بین نمای ماه، ھفتھ، روز، و برنامۀ زمانی
افزودن رویداد جدید

جستجو در 
رویدادھا

روز نمایش
 یافتۀ فعلی

رویدادھای روز 
نمایش یافتۀ فعلی

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
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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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ساعت و تاریخ در تاریخ و ساعت ارائھ شده از شبکھ
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
.شودنمی پشتیبانی قابلیت این از دارند، Wi-Fi فقط که هاییتبلت در

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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دستگاه اتصال

بلوتوث
هاداده گذاریاشتراک برای بلوتوث از استفاده
اتصال تنظیم و مخاطبین، صدور و کردن وارد ها؛داده گذاریاشتراک هدف به بلوتوث طریق از دیگر دستگاهی به شما تبلت اتصال

.همراه تلفن با اینترنت به

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

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

 کنید، 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 تبلت از خودکار، طور به اند،شده انتخاب که مخاطبینی

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

دستگاه اتصال
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بازیابی و گیریپشتیبان

رایانه روی بر هاداده از گیریپشتیبان
رایانه، روی بر خود مهم هایداده از گیریپشتیبان با توانیدمی اید؟کرده ذخیره خود تبلت در بزرگی هایفایل یا تصاویر مهم، هایفایل
.کنید خالی را تبلت 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 تبلت روی از آنها بازیابی یا هافایل از گیریپشتیبان برای آن از سپس و کنید نصب رایانه روی بر را HiSuite برنامه لطفا
.نمایید

صورت به HiSuite برنامه. کنید متصل رایانه به USB داده کابل یک از استفاده با را تبلت: رایانه روی بر هاداده از گیریپشتیبان
هایدستورالعمل نموده انتخاب را گیریپشتیبان برای نظر مورد هایداده ،HiSuite 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 HiSuite برنامه. کنید متصل رایانه به USB داده کابل یک از استفاده با را تبلت: تبلت در هاداده کردن وارد
هنگام را ورود رمز است، ورود رمز دارای پشتیبان هایداده اگر. کنید کپی تبلت در رایانه روی از را هاداده و بروید هاداده بازیابی

.کنید وارد درخواست
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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

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

در خودکار طور به Wi-Fi اید،شده متصل آنها به قبلاً که Wi-Fi هایشبکه به بسته: Wi-Fi خودکار کردن خاموش یا روشن•

جدید هایشبکه جستجوی حال در مدام دستگاهتان که شودمی آن از مانع کار این. شد خواهد غیرفعال یا فعال خاص هایمکان
.باشد

.شودنمی پشتیبانی قابلیت این از دارند، Wi-Fi فقط که هاییتبلت در

خودکار 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
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Wi-Fi به اتصال
.شوید متصل Wi-Fi شبکۀ یک به همراه، تلفن دادۀ مصرف در جوییصرفه برای

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

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

صفحه روی هایدستورالعمل و کنید، لمس را …شبکه افزودن بپیمایید، را منو پایین: دستی طور به Wi-Fi اتصال نقطۀ افزودن•
.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

شبکه بهترین به خودکار اتصال برای +Wi-Fi سازیفعال

.کنید فعال را +Wi-Fi و بروید +Wi-Fi  <Wi-Fi>  ها شبکه و سیم بی به کنید، باز را تنظیمات
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ممکن. شود جابجا همراه تلفن دادۀ شبکۀ یک به +Wi-Fi است ممکن است، ضعیف Wi-Fi سیگنال که است جایی در دستگاه وقتی

برای. باشد داشته بر در اضافی هایهزینه بزرگ هایفایل سایر و ویدیو مشاهدۀ یا دانلود برای همراه تلفن دادۀ از استفاده است
.کنید خریداری داده مناسب طرح یک داده، اندازۀ از بیش هایهزینه ایجاد از جلوگیری
.شودنمی پشتیبانی قابلیت این از دارند، Wi-Fi فقط که هاییتبلت در

اینترنت به اتصال
.شوید متصل Wi-Fi هایشبکه به دردسری هیچ بدون خود دستگاه از استفاده با

Wi-Fi شبکه یک به اتصال

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

.دارید نگه و کنید لمس را  ،Wi-Fi تنظیمات صفحه به رفتن برای2

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

.شودنمی پشتیبانی همراه تلفن داده از دارند Wi-Fi فقط که هاییتبلت در. 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

.شودنمی پشتیبانی همراه تلفن دادۀ از دارند، Wi-Fi فقط که هاییتبلت در
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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
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

Wi-Fi شبکه و

39



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
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نمایشگر و صدا

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

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
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سازذخیره

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

.کند کار روان شما تبلت 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 تبلت مدیر
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

42



هوشمند دستیار

هدایت داک و هدایت نوار
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

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

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

راست 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 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
صفحه روی محتوای شدن خوانده بلند برای TalkBack کردن فعال
این. شودمی خوانده بلند صدای با محتوا آن کنید، فعال یا انتخاب لمس، را نمایش صفحۀ روی محتوای اگر ،TalkBack کمک به

.کنند برقرار ارتباط خود دستگاه با کندمی کمک بیناکم کاربران به که است مفیدی ابزار قابلیت

TalkBack تنظیمات نمایش صفحۀ و بروید TalkBack>  دسترسی قابلیت>  هوشمند کمک به و کنید باز را تنظیمات1
.کنید باز را

2TalkBack اینکه از پس. کنید لمس را تأیید و فعال را TalkBack راهنمای یک دستگاه کردید، فعال بار اولین برای را

تنظیمات صفحه و کنید لمس را  دهید، گوش آموزشی راهنمای به دوباره دارید نیاز اگر. کرد خواهد اجرا آموزشی
TalkBack کنید اجرا را آموزشی راهنمای سپس نموده باز را.

با دستگاه توسط کنیدمی لمس که محتوایی ،لمس با کاوش بودن فعال صورت در. شود فعال لمس با کاوش تا کنید لمس را 3
.شودمی خوانده بلند صدای

ممکن کنم؟ غیرفعال را قابلیت این توانممی چگونه کند؟می نمایش صفحۀ روی محتوای خواندن به شروع ناگهان من دستگاه چرا
نگه و دهید فشار را خاموش/روشن دکمه ،TalkBack کردن غیرفعال برای. باشید کرده فعال را TalkBack اتفاقی طور به است
.کنید لمس انگشت دو با را نمایش صفحۀ ثانیه سه حداقل سپس و بلرزد دستگاه تا دارید

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

 

44



.خواندمی بلند را انتخابی مورد محتوای دستگاه). شودنمی باز (شود انتخاب تا کنید لمس انگشت یک با را موردی: مورد یک انتخاب
 

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

سیستم
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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

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

برای. 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

تنظیم 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

.شودنمی پشتیبانی قابلیت این از دارند، Wi-Fi فقط که هاییتبلت در

روی 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

توسط 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

.شودنمی پشتیبانی قابلیت این از دارند، Wi-Fi فقط که هاییتبلت در
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ساعت و تاریخ در تاریخ و ساعت ارائھ شده از شبکھ
شھر انتخابی شما

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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اين راهنما فقط برای مراجعه شما می باشد. محصول واقعی، شامل اما نه محدود به رنگ و اندازه 
چيدمان صفحه ممکن است متفاوت باشد. همه بيانيه ها، اطالعات و توصيه های موجود در اين 

راهنما فاقد هرگونه ضمانت اعم از شفاهى و ضمنى مى باشد.

برای دريافت بروز رسانی های اخير از طريق خط مستقيم و آدرس ايميل در کشور يا منطقه خود به 
سايت http://consumer.huawei.com/en/support/hotline مراجعه کنيد.
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