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قابلیتهای هیجانانگیز
نکات
استفاده از میانبرها برای دسترسی به قابلیتهای پرکاربرد
برای نمایش منویی از دسترسی سریع به قابلیتهای پرکاربرد ،آیکون یک برنامه را لمس کنید و نگه دارید .همچنین میتوانید یک
قابلیت را لمس کنید و نگه دارید و آن را به صفحۀ اصلی خود بکشید تا میانبری ایجاد شود.
اگر آیکون یک برنامه را لمس کردید و نگه داشتید و میانبری ایجاد نشد ،این یعنی برنامه از میانبرهای صفحۀ اصلی پشتیبانی
نمیکند.
دسترسی سریع به قابلیتهای پرکاربرد برنامهها :یک آیکون برنامه را در صفحۀ اصلی خود لمس کنید و نگه دارید ،و سپس یک
قابلیت پرکاربرد را برای دسترسی به آن لمس کنید .هر برنامه از حداکثر چهار قابلیت پرکاربرد پشتیبانی میکند .اینها از قبل به وسیلۀ
برنامه تنظیم شدهاند و قابل تغییر نیستند .مثلاً ،برای سلفی گرفتن ،آیکون دوربین را لمس کنید و نگه دارید ،و سپس سلفی را در منوی
بازشونده لمس کنید.
به صفحۀ اصلی خود میانبر اضافه کنید :در صفحۀ اصلی خود ،یک آیکون برنامه را لمس کنید و نگه دارید تا منو بالا بیاید .قابلیت
مورد نظر را لمس کنید و نگه دارید ،و سپس آن را به صفحۀ اصلی خود بکشید تا میانبری ایجاد شود .مثلاً ،میتوانید برای دسترسی
سریع به دوربین سلفی ،به قابلیت سلفی دوربین میانبری اضافه کنید.

انتقال فایلها با استفاده از Huawei Share
شما میتوانید با استفاده از  ،Huawei Shareعکسها ،فیلمها و سایر فایلهای خود را بین دستگاههای  Huaweiانتقال دهید.
 Huawei Shareاز بلوتوث برای شناسایی دستگاههای  Huaweiنزدیک و از  Wi-Fiبرای انتقال سریع فایلها بدون دادۀ تلفن
همراه استفاده میکند.
 Huawei Shareاز  Wi-Fiو بلوتوث برای انتقال داده استفاده میکند .با فعال شدن  Wi-Fi ،Huawei Shareو
بلوتوث نیز به صورت خودکار فعال میشود.
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Huawei Share

استفاده از  Huawei Shareبرای ارسال فایلها :فایلی را که میخواهید به اشتراک گذاشته شود انتخاب و اشتراکگذاری را لمس
کنید .دستگاه دریافتکننده را از داخل فهرست دستگاههای نزدیک انتخاب کنید تا فایل فرستاده شود.
استفاده از  Huawei Shareبرای دریافت فایلها :انگشت خود را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید ،پانل اعلانات را
باز کنید و سپس

را لمس کنید تا  Huawei Shareفعال شود .هنگام نمایش یک اعلان انتقال فایل ،پذیرش را لمس کنید .فایل

های دریافتی به صورت پیشفرض در پوشه  Huawei Shareدر فایلها ذخیره میشود.

زندگی هوشمند
کاربران متعدد :ایجاد حسابهای کاربری جداگانه در دستگاه
میخواهید دستگاه خود را به کسی قرض دهید اما دوست ندارید به اطلاعات و فایلهای خصوصیتان دسترسی داشته باشد؟ با افزودن
چند کاربر و انواع مختلف کاربر ،هنگام قرض دادن دستگاه به دیگران از حریم خصوصی اطلاعات خود محافظت کنید .تنظیمات و
فایلهای شما تحت تأثیر قرار نمیگیرد .همچنین میتوانید با دو حساب کاربری ،مثلاً یکی برای کار و دیگری برای استفاده شخصی،
وارد دستگاه شوید و با لمس یک گزینه به راحتی بین آنها تغییر حالت دهید.
میتوانید سه نوع کاربر مختلف ایجاد کنید:
l

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

l

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

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

برنامه جفتی :همزمان وارد دو حساب رسانههای اجتماعی شوید
تا به حال پیش آمده است که بخواهید وارد دو حساب  WeChatو  Facebookدر تلفن شوید بدون اینکه لازم باشد مدام بین آنها
تغییر حالت دهید؟ برنامه جفتی این امکان را برای شما فراهم میکند تا همزمان وارد دو حساب  WeChatو  Facebookشوید و
زندگی کاری و شخصی خود را از هم تفکیک دهید.
قابلیت »برنامه جفتی« فقط با  WhatsApp ،Snapchat ،Facebook ،LINE ،QQ Messenger ،WeChatو
 Messengerکار میکند .پیش از استفاده از این قابلیت ،آخرین نسخه این برنامهها را دانلود کنید.
تنظیمات را باز کنید .به برنامهها و اعلانها < برنامۀ دوقلو  andبروید و »برنامه جفتی« را طبق نیاز برای ،WeChat
 WhatsApp ،Snapchat ،Facebook ،LINE ،QQیا  Messengerفعال کنید.
در صورت فعال بودن »برنامه جفتی« ،دو آیکون در صفحۀ اصلی برای برنامههای ،Facebook ،LINE ،QQ ،WeChat
 WhatsApp ،Snapchatیا  Messengerبه نمایش درمیآید .این حالت یعنی میتوانید همزمان وارد دو حساب شوید .برای
غیرفعالسازی سریع »برنامه جفتی« ،آیکون برنامه جفت شده را در صفحۀ اصلی لمس کنید و نگه دارید.

نکات دوربین
استفاده از حالت پرتره برای گرفتن پرترههایی خیرهکننده
میخواهید در سلفیهایتان همیشه در بهترین شکل خود به نظر برسید؟ حالت پرتره به شما اجازه میدهد تنظیمات زیباسازی متفاوتی
را پیکربندی کنید و یک پایگاه دادههای اطلاعاتی برای زیباسازی سفارشی ایجاد کنید.
اگر در شب یا شرایط کمنور سلفیای بگیرید ،دستگاهتان کمی نور محیط را شناسایی و به طور خودکار حالت شب را برای
بهبود کیفیت سلفیها فعال خواهد کرد .این حالت کلیدی از آن خود ندارد و وقتی دستگاهتان کمی نور محیط را شناسایی کند،
به طور خودکار فعال خواهد شد .وقتی دستگاهتان این حالت را فعال کند ،پیاموارهای به شما نشان خواهد داد.
l

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

l

سلفی بیعیب و نقص :سلفی بیعیب و نقص را فعال کنید تا دستگاهتان یک طرح سفارشی زیبایی را برای شما ایجاد کند .هر چه
سطح زیباسازی بالاتر باشد ،جلوهها برجستهتر خواهند بود.

پانورامای سهبعدی :در حرکت عکسهای سهبعدی بگیرید
آیا تا کنون از حس مسطح بودن در پرترههایتان دچار احساس ناامیدی شدهاید؟ پانورامای سهبعدی روشی فوقالعاده برای جان بخشیدن
به پانوراماهایتان را در اختیارتان میگذارد .برای ایجاد جلوهای سهبعدی ،میتوانید دستگاهتان را کج کنید یا عکسهایتان را بکشید.
پانورامای سهبعدی یک حالت از پیش نصبشدۀ دوربین در دستگاهتان است .برای ایجاد عکسهای پانورامیک متحرک از اشیاء،
افراد ،و مناظر ،میتوانید از پانورامای سهبعدی استفاده کنید.
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قابلیتهای بیشتر
 :PrivateSpaceاطلاعات محرمانۀ خود را پنهان نگه دارید
آیا میخواهید برنامهها و دادههای شخصی خود )از قبیل عکسها و ویدیوها( را روی دستگاهتان پنهان نگه دارید تا از دسترسی
دیگران در امان باشند؟ دنبال چیزی غیر از  PrivateSpaceنگردید .با  ،PrivateSpaceمیتوانید فضایی مستقل روی
دستگاهتان ایجاد کنید تا اطلاعات محرمانۀ خود را حفظ کنید .مثلاً ،میتوانید یک  WeChatمجزا در  MainSpaceو
 PrivateSpaceخود نصب کنید ،و هر دو برنامه را کاملاً مستقل از هم نگه دارید.
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 :Wi-Fi+دستیار هوشمند قابلیت اتصال شما
 Wi-Fi+به طور هوشمند به شبکههای  Wi-Fiمتصل میشود تا در مصرف دادۀ تلفن همراه صرفهجویی شود .وقتی دستگاهتان یک
شبکۀ  Wi-Fiشناختهشده یا رایگان را شناسایی کند ،به طور خودکار  Wi-Fiرا روشن خواهد کرد و به شبکه متصل خواهد شد.
همچنین دستگاهتان به طور خودکار شبکۀ بهینه برای بهترین اتصال اینترنت را در منطقه انتخاب میکند.
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پس از آنکه  Wi-Fi+را فعال کردید ،دستگاهتان کارهای زیر را انجام خواهد داد:
l

انتخاب و اتصال خودکار به شبکۀ بهینه :انتخاب و اتصال خودکار به شبکههای  Wi-Fiکه قبلاً به آنها متصل شدهاید ،شبکههای

l

رایگان ،یا شبکۀ دادۀ تلفن همراه شما ،بسته به قدرت سیگنال در محل فعلی شما.
روشن یا خاموش کردن خودکار  :Wi-Fiبسته به شبکههای  Wi-Fiکه قبلاً به آنها متصل شدهاید Wi-Fi ،به طور خودکار در
مکانهای خاص فعال یا غیرفعال خواهد شد .این کار مانع از آن میشود که دستگاهتان مدام در حال جستجوی شبکههای جدید
باشد.

l

دسترسی به کیفیت شبکههای موجود :ارزیابی نقاط اتصال شبکه که در حال حاضر موجودند و جلوگیری از اتصال خودکار
دستگاه شما به شبکههایی که اتصال اینترنت ندارند.

پاکسازی حافظه برای کارکرد سریعتر
آیا دستگاهتان به مرور زمان کند میشود؟ آیا باید ذخیرهساز سیستمتان را پاک کنید ولی مطمئن نیستید کدام فایلها باید حذف شوند؟
پاکسازی حافظه به شما کمک میکند به سرعت حافظۀ پنهان ،فایلهای بزرگ و باقیمانده ،و فایلهای برنامههای بلااستفادۀ خود را
پاک کنید تا کارکرد سیستم تسریع شود و دستگاهتان در بهترین وضعیت خود باشد.
وقتی کارکرد سیستمتان کند میشود یا فضای ذخیرهسازی باقیمانده کم است ،مدیر تلفن به شما یادآوری میکند که پاکسازی را انجام
دهید .میتوانید برای پاکسازی حافظۀ دستگاهتان و آزاد کردن فضای ذخیرهساز ،پیاموارههای روی صفحۀ نمایش را دنبال کنید.
پاکسازی :برای آزاد کردن سریع حافظه و ذخیرهساز داخلی بدون اثر گذاشتن بر کاربرد دستگاهتان ،فایلهای زائد و حافظۀ پنهان
سیستم را اسکن و پاک کنید.
پاکسازی عمیق :فایلهای اضافی شامل فایلهای  ،WeChatفایلهای بزرگ ،ویدیوها ،تصاویر ،فایلهای باقیماندۀ برنامه ،فایلهای
موسیقی ،بستههای غیرضروری نصب ،فایلهای بلااستفاده ،و فایلهایی که فضای زیادی میگیرند را اسکن کنید و بر اساس نتایج
اسکن ،پیشنهادهایی دربارۀ پاکسازی دریافت کنید .این کار به شما کمک میکند بدون اینکه به طور اتفاقی فایلهای مهم را پاک کنید،
فضای ذخیرهساز را آزاد کنید.
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قوانین مربوط به واردات و صادرات
مشتریان باید همه قوانین و مقررات اجرایی مربوط به صادرات یا واردات را رعایت کنند و برای صادرات ،صادرات مجدد یا
واردات محصول ذکر شده در این دفترچه راهنما شامل نرم افزار و داده های فنی موجود در آن ،مسئول هستند که همه مجوزهای
دولتی لازم را بدست آورند.

امنیت دادهها و اطلاعات شخصی
استفاده از بعضی از عملکردها یا برنامههای شخص ثالث در دستگاه ممکن است منجر به از دست رفتن اطلاعات شخصی و دادههای
شما یا قابل دسترس بودن آنها برای دیگران شود .از اقدامات زیر جهت کمک به شما در محافظت از اطلاعات شخصی خود استفاده
کنید:
l

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

l

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

l

در فواصل زمانی معین از اطلاعات شخصی ذخیرهشده برروی سیمکارت ،کارت حافظه یا حافظه دستگاه خود ،نسخه پشتیبان تهیه
کنید .در صورت تعویض دستگاه ،مطمئن شوید که اطلاعات شخصی خود را منتقل کرده یا آنها را از دستگاه قدیمی خود حذف
کردهاید.

l

جهت جلوگیری از آلودگی دستگاه خود به ویروس ،پیامها یا ایمیلهای افراد ناشناس را باز نکنید.

l

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

l

اگر از خدماتی مانند نقطه اتصال  Wi-Fiقابلحمل یا بلوتوث استفاده میکنید ،جهت جلوگیری از دسترسی غیرمجاز ،برای این
خدمات رمز ورود تعیین کنید .هنگامیکه از این خدمات استفاده نمیکنید ،آنها را خاموش کنید.

l

نرمافزار امنیتی دستگاه را نصب کرده و بهطور منظم ویروسیابی کنید.

l

دقت کنید برنامههای شخص ثالث را از منبع قانونی تهیه کنید .برنامههای شخص ثالث دانلودشده را باید برای ویروسیابی اسکن
کنید.

l

نرمافزارها یا وصلههای امنیتی منتشرشده توسط  Huaweiیا ارائهدهندگان مجاز برنامههای شخص ثالث را نصب کنید.

l

استفاده از نرمافزارهای غیرمجاز شخص ثالث برای بهروزرسانی دستگاه ممکن است به دستگاه شما آسیب رسانده و یا باعث تهدید
اطلاعات شخصی شما گردد .توصیه میشود از طریق ویژگی بهروزرسانی آنلاین دستگاه خود بهروزرسانی کنید یا بستههای به
روزرسانی رسمی را برای مدل دستگاه خود از  Huaweiدانلود کنید.

l

بعضی از برنامهها اطلاعات مربوط به محل را لازم دارند و آن را منتقل میکنند .در نتیجه ،شخص ثالث میتواند اطلاعات
مربوط به محل شما را به اشتراک بگذارد.

l

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

گرفتن راهنمایی
راهنمای شروع سریع موجود در جعبه تلفن خود را مطالعه نمایید.
برای خواندن اطلاعات حقوقی ،تنظیمات < سیستم < دربارۀ تلفن < حقوقی را لمس کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر ،به  http://consumer.huawei.com/enرجوع کنید.
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عکسهای صفحه و ضبط از صفحۀ نمایش
گرفتن عکسهای صفحه طوماری برای ضبط کل صفحه
از اینکه باید برای ضبط مقالات طولانی یا سوابق چتهای خود چند عکس صفحه بگیرید خسته شدهاید؟ میتوانید با استفاده از قابلیت
عکس صفحه طوماری دستگاه ،تا انتها از صفحه مورد نظر عکس بگیرید و با یک عکس تمام اطلاعات موجود در آن صفحه را
ضبط کنید.
استفاده از میانبرها برای گرفتن عکس صفحه طوماری :انگشت خود را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید و پانل میانبرها
را باز نموده سپس

را برای گرفتن عکس صفحه طوماری لمس کنید .ظرف مدت سه ثانیه از زمان گرفتن عکس صفحه

را لمس کنید تا صفحۀ نمایش به صورت خودکار پایین بیاید و همچنان عکس صفحه گرفته شود .در حین حرکت صفحه ،قسمت در
حال حرکت را لمس کنید تا عکس صفحه پایان یابد.

استفاده از فرمانهای حرکتی با سر بند انگشت برای گرفتن عکس صفحه طوماری :با سر بند انگشت به صفحۀ نمایش ضربه بزنید و
شکل » «Sرا بدون برداشتن سر بند انگشت از روی صفحۀ نمایش رسم کنید .صفحۀ نمایش به صورت خودکار پایین میرود و
عکس صفحه گرفته میشود .در حین حرکت صفحه ،قسمت در حال حرکت را لمس کنید تا عکس صفحه پایان یابد.
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پس از گرفتن عکس صفحه،

یا

را برای ویرایش یا به اشتراک گذاشتن عکس صفحه لمس کنید به صورت پیشفرض،

عکس صفحه در گالری ذخیره خواهد شد.

ضبط لحظات هیجانانگیز در صفحۀ نمایش
اگر بخواهید فیلمهای آموزشی تهیه کنید یا لحظات هیجانانگیز بازیها را در دستگاه خود ضبط نمایید ،قابلیت ضبط صفحۀ نمایش به
کارتان خواهد آمد.
در صورت برقراری تماس یا پاسخ دادن به تماس ،ضبط صفحۀ نمایش پایان خواهد یافت.
استفاده از میانبر برای شروع ضبط :انگشت خود را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید و پانل میانبرها را باز کنید ،سپس
را برای شروع ضبط صفحۀ نمایش لمس کنید .برای پایان دادن به ضبط،

را در گوشه سمت چپ بالای صفحۀ نمایش

لمس کنید.
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استفاده از کلید چندمنظوره برای شروع ضبط :برای شروع ضبط ،دکمه روشن/خاموش و دکمۀ افزایش صدا را همزمان فشار دهید.
برای پایان دادن به ضبط ،دوباره دکمه روشن/خاموش و دکمۀ افزایش صدا را همزمان فشار دهید.
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استفاده از سر بند انگشت برای شروع ضبط :با استفاده از دو سر بند انگشت ،به آرامی دو بار پشت سر هم روی صفحۀ نمایش
ضربه بزنید تا ضبط شروع شود .برای پایان دادن به ضبط ،مجدداً با استفاه از سر بند دو انگشت دو بار پشت سر هم به صفحۀ نمایش
ضربه بزنید.

میتوانید فایلهای ضبط شده صفحۀ نمایش را در گالری مشاهده کنید.

گرفتن عکس از کل صفحۀ نمایش
استفاده از کلید چندمنظوره برای گرفتن عکس صفحه :برای گرفتن عکس تمامصفحه ،دکمه روشن/خاموش و دکمۀ کاهش صدا را
همزمان فشار دهید.
استفاده از کلید میانبر برای گرفتن عکس صفحه :انگشت خود را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید و پانل میانبرها را باز
کنید ،سپس

را برای گرفتن عکس تمامصفحه لمس کنید.

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

یا

را برای ویرایش یا به اشتراک گذاشتن عکس صفحه لمس کنید به صورت پیشفرض،

عکس صفحه در گالری ذخیره خواهد شد.
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جابجایی سریع
استفاده از کلیدهای میانبر برای فعال کردن سریع قابلیتهای پرکاربرد
میخواهید دادۀ تلفن همراه یا  Wi-Fiرا خیلی سریع فعال یا غیرفعال کنید؟ انگشت خود را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید
و پانل میانبرها را لمس کنید ،سپس کلید میانبر مورد نظر را برای فعال یا غیرفعال کردن قابلیت مربوطه لمس کنید .آیکون یک کلید
میانبر را لمس کنید و نگه دارید تا وارد صفحه تنظیمات آن قابلیت شوید.
ﭼﯾدﻣﺎن ﻣﺟدد ﮐﻠﯾدھﺎی ﻣﯾﺎﻧﺑر
ﻧﻣﺎﯾش ھﻣﮥ ﮐﻠﯾدھﺎی ﻣﯾﺎﻧﺑر
ﺑرای ورود ﺑﮫ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ،ﻟﻣس
ﮐﻧﯾد و ﻧﮕﮫ دارﯾد

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

تنظیم موقعیت کلیدهای میانبر طبق سلیقه فردی
با تنظیم موقعیت کلیدهای میانبر ،موارد پرکاربرد را در بالا قرار دهید.
انگشت خود را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید ،پانل میانبرها را باز کنید و

را لمس کنید .از داخل پانل میانبرها،

میتوانید کارهای زیر را انجام دهید:
تغییر چیدمان کلیدهای میانبر :یک کلید میانبر را لمس کنید و نگه دارید و سپس آیکون را به موقعیت دلخواه بکشید.
افزودن یک کلید میانبر :یک کلید میانبر را از قسمت مخفی پانل به قسمت نمایش یافته بکشید و سپس برگشت را لمس کنید.

حذف کلیدهای میانبر :یک کلید میانبر را از قسمت نمایش یافته پانل به قسمت مخفی بکشید و سپس برگشت را لمس کنید.
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نوار اعلان و وضعیت
آشنایی با آیکونهای نوار وضعیت
با استفاده از نوار وضعیت ،اطلاعات مربوط به اتصال شبکه را مشاهده کنید ،شارژ باقیمانده باتری را بررسی نمایید و اعلانهای
جدید را بررسی کنید.
آیکونهای وضعیت :به کمک آیکونهای وضعیت ،اطلاعات مختلفی در مورد وضعیت دستگاه ،از جمله اتصالات شبکه ،قدرت
سیگنال ،شارژ باتری و زمان در اختیار شما قرار میگیرد.
بسته به منطقه یا شرکت مخابراتی شما ،ممکن است آیکونهای وضعیت متفاوت باشد.
قدرت سیگنال

بدون سگنال

متصل از طریق 4G+

متصل از طریق 3G

متصل از طریق 4G

متصل از طریق HSPA+

متصل از طریق 2G

متصل از طریق LTE

متصل از طریق HSPA

هدست متصل شده است

 VoLTEفعال است

حالت هواپیما فعال است

رومینگ

متصل از طریق Wi-Fi

بلوتوث فعال است

دریافت دادههای مربوط به موقعیت مکانی
از GPS

شبکه  Wi-Fiدر دسترس است

حالت بیصدا فعال است

حالت لرزش فعال است

در حال شارژ

زنگهای هشدار فعال است

باتری ضعیف است
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سیمکارتی یافت نشده است

باتری پر است

آیکونهای اعلان :هنگام دریافت یک پیام ،اعلان یا یادآور جدید ،آیکونهای اعلان در سمت چپ نوار وضعیت نمایش داده میشود.
تماسهای بیپاسخ

ایمیلهای جدید

در حال دانلود دادهها

پست صوتی جدید

رویدادهای پیش رو

در حال آپلود دادهها

در حال همگامسازی دادهها

حافظه تلفن پر شده است

خطا در ورود به سیستم یا همگامسازی

همگامسازی انجام نشده است

متصل به VPN

اعلانهای بیشتر

باز کردن پانل اعلانات برای دریافت اطلاعات مهم
دوست دارید مطمئن شوید که هیچ اعلان مهمی را از دست نخواهید داد؟ از داخل نوار وضعیت دستگاه ،میتوانید اطلاعات لحظهای
اعلانها و وضعیت کارکرد دستگاه را مشاهده کنید.
زمانی که یک یادآور اعلان برای شما میآید ،میتوانید صفحۀ نمایش را روشن کنید و انگشت خود را از روی نوار وضعیت به سمت
پایین بکشید و آن اعلان را مشاهده کنید .میتوانید به روشهای زیر به تنظیمات نوار وضعیت و اعلان دسترسی پیدا کنید:
l

دسترسی به تنظیمات نوار وضعیت و اعلان هنگام قفل بودن صفحۀ نمایش :صفحۀ نمایش را روشن کنید و انگشت خود را از
روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید،

را لمس کنید و رمز ورود خود را وارد نموده سپس به تنظیمات < برنامهها و

اعلانها < اعلانها و نوار وضعیت < روش اعلان بروید.

l

دسترسی به تنظیمات نوار وضعیت و اعلان هنگام باز بودن قفل صفحۀ نمایش :به
اعلانها < اعلانها و نوار وضعیت < روش اعلان بروید.

تنظیمات بروید و سپس به برنامهها و
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غیرفعال کردن اعلانهای مزاحم برنامهها
دریافت انواع مختلف اعلان از طرف برنامههای متعدد برایتان آزاردهنده است؟ میتوانید با تنظیم و غیرفعال کردن اعلانهای برنامه
ها ،از این اتفاق جلوگیری کنید.
به

تنظیمات بروید و سپس به برنامهها و اعلانها < مدیریت اعلانها بروید .در اینجا ،میتوانید همه اعلانهای برنامهها را

غیرفعال کنید .همچنین میتوانید برنامه خاصی را انتخاب نموده اعلانهای آن را با پیکربندی تنظیمات برنامه غیرفعال کنید.

سفارشی کردن اعلانها با توجه به سلیقه فردی
یادآورهای اعلان پیشفرض را دوست ندارید؟ میتوانید یادآورهای اعلان را به گونهای سفارشی کنید که اعلانها طبق سلیقه خودتان
دریافت شود.
به
l

تنظیمات بروید و سپس به برنامهها و اعلانها < اعلانها و نوار وضعیت بروید .میتوانید کارهای زیر را انجام دهید:
فعال کردن روشن شدن صفحۀ نمایش توسط اعلانها :اعلانات صفحه را روشن کنند را فعال کنید .اگر صفحۀ نمایش دستگاه
خاموش باشد ،با دریافت یک اعلان روشن خواهد شد.

l

تنظیم نور اعلان بر روی حالت چشمکزن :چراغ اعلان ضربانی را فعال کنید تا نور اعلان هنگام دریافت اعلانهای جدید
چشمک بزند.

l

نمایش اطلاعات بیشتر در نوار وضعیت :بسته به سلیقه خود ،میتوانید نمایش نام شرکت مخابراتی و نمایش سرعت شبکه را
فعال کنید .همچنین میتوانید روش اعلان را تنظیم و نحوه نمایش درصد باتری را انتخاب کنید.
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قفل کردن و قفلگشایی صفحۀ نمایش
تنظیم مجموعه قفلگشایی
با استفاده از مجموعه قفلگشایی ،هر بار که قفل دستگاه را باز میکنید یک تصویر تازه در صفحۀ قفل نمایش داده میشود تا هیچ وقت
از یک پسزمینه تکراری خسته نشوید.
برای نمایش پانل میانبر مجموعه قفلگشایی ،انگشت خود را از پایین صفحۀ قفل به سمت بالا بکشید.
مشترک شدن در جلدها:

را لمس کنید و انواع مجموعههای دلخواه را به فهرست اشتراک اضافه کنید.

افزودن تصاویر خود به عنوان جلد:
افزودن را انتخاب و سپس

و سپس اضافهشده توسط من را لمس کنید.

را لمس کنید و تصاویر مورد نظر برای

را لمس کنید.

تنظیم رمز ورود صفحۀ قفل برای حفظ حریم خصوصی
اطلاعات حساس زیادی از جمله عکسهای شخصی ،اطلاعات تماس و برنامههای بانکداری در دستگاه شما ذخیره میشود .اگر یک
رمز ورود برای صفحۀ قفل تنظیم کنید ،هر بار که میخواهید قفل دستگاه را باز کنید آن رمز ورود الزامی خواهد بود .رمز ورود
صفحۀ قفل به شما کمک میکند در صورت گم شدن دستگاه یا دسترسی کاربران غیرمجاز به آن ،بتوانید از اطلاعات خصوصی خود
محافظت کنید.
تنظیم رمز ورود صفحۀ قفل:

تنظیمات را باز کنید ،به امنیت و حریم خصوصی < قفل صفحۀ نمایش و رمزهای ورود و نوع

رمز ورود دلخواه برای صفحۀ قفل را تنظیم کنید.
l

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

l

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

l

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

l

قفلگشایی دستگاه با استفاده از یک مچبند هوشمند :اگر دستگاه شما از قابلیت قفلگشایی با مچبند هوشمند پشتیبانی کند ،با وارد
شدن مچبند به شعاع  80سانتیمتری دستگاه ،صفحۀ نمایش دستگاه به صورت خودکار روشن خواهد شد .با کشیدن انگشت بر
روی صفحۀ نمایش ،قفل دستگاه بلافاصله باز میشود .قفلگشایی هوشمند را لمس کنید و پیاموارههای روی صفحه را برای تکمیل
روند تنظیم دنبال نمایید.
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l

قفلگشایی دستگاه با استفاده از اثر انگشت :اگر دستگاه شما از قفلگشایی با اثر انگشت پشتیبانی میکند ،روش توصیه
شده برای قفلگشایی همین است .استفاده از اثر انگشت روشی امن و سریع برای قفلگشایی دستگاه است .پس از تنظیم
یک رمز ورود برای صفحۀ قفل ،ثبت را در کادر محاورهای که باز میشود لمس کنید و سپس پیاموارههای روی صفحه
را برای ثبت اثر انگشتان خود دنبال نمایید.

l

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

l

نمایش پیاموارههای مکرر در مورد رمز ورود باعث میشود آن را فراموش نکنید :اگر  3روز رمز ورود قفل صفحه
را وارد نکرده باشید ،سیستم از شما میخواهد آن را برای قفلگشایی دستگاه وارد کنید.

قفل کردن صفحۀ نمایش برای محافظت سریع از دستگاه
اگر تا مدت معینی از دستگاه استفاده نکنید ،صفحۀ نمایش خاموش و قفل میشود .تا زمانی که صفحۀ نمایش روشن بماند ،میتوانید
بدون نیاز به باز کردن قفل صفحۀ نمایش از دستگاه استفاده کنید .زمانی که از دستگاه استفاده نمیکنید ،صفحۀ نمایش را قفل کنید تا از
حریم خصوصیتان محافظت شود و اطلاعات اشتباه وارد نشود.
با تنظیم رمز ورود صفحۀ قفل ،از حریم خصوصی خود محافظت کنید .به دو روش میتوانید دستگاه را قفل کنید:
قفل کردن سریع صفحۀ نمایش با دکمه روشن/خاموش :هر زمان که دکمه روشن/خاموش را فشار دهید ،صفحۀ نمایش قفل میشود.
قفل کردن صفحۀ نمایش با قفل صفحه تکلمسی:در صفحۀ اصلی ،دو انگشت خود را به هم نزدیک کنید تا وارد صفحۀ ویرایش
شوید .ویجت ها < قفل صفحه را لمس نموده ویجت قفل صفحه را به صفحۀ اصلی اضافه کنید .با این کار ،فرسودگی دکمه روشن/
خاموش کاهش مییابد .پس از خروج از حالت ویرایش صفحۀ اصلی ،ویجت قفل صفحه را لمس کنید تا صفحۀ نمایش بلافاصله قفل
شود .برای قفل کردن صفحۀ نمایش به این روش ،ابتدا وارد آن بخش از صفحۀ اصلی شوید که ویجت قفل صفحه قرار گرفته است.
همچنین میتوانید سبک صفحۀ قفل را طبق سلیقه خود سفارشی کنید:
تغییر سبک صفحۀ قفل :دستگاه شما به صورت پیشفرض از »مجموعه قفلگشایی« استفاده میکند.

تنظیمات را باز کنید .به

امنیت و حریم خصوصی < قفل صفحۀ نمایش و رمزهای ورود < حالت قفل صفحه بروید و سبک صفحۀ قفل دلخواه را انتخاب کنید.
تنظیم یک پیام سفارشی به عنوان امضای صفحۀ قفل :امضای صفحه قفل را لمس کنید تا هر بار که صفحۀ نمایش روشن می
شود ،یک پیام سفارشی در صفحۀ قفل نمایش داده شود.

برگشت به سادگی با »حالت ساده«
صفحۀ اصلی دستگاهتان با کلی آیکون برنامه و متون ریز ظاهر شلوغی دارد؟ »حالت ساده« با چیدمانی جمعوجورتر ،آیکونها و
فونتهای بزرگتری در صفحۀ اصلی نمایش میدهد و امکان پیمایش راحتتر را برای شما فراهم میکند.
تنظیمات را باز کنید ،به سیستم < حالت ساده بروید و سپس

را لمس کنید.

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

ویرایش آیکونهای صفحۀ اصلی :برای ورود به حالت ویرایش صفحۀ اصلی ،یکی از آیکونها را لمس کنید و نگه دارید؛ اکنون
میتوانید آیکون برنامهها را به دلخواه اضافه یا حذف کنید.

l

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

اﻓزودن ﻣﺧﺎطب/ﺑرﻧﺎﻣﮫ

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

ﺧروج از ﺣﺎﻟت ﺳﺎده

ﻣﺷﺎھده/ﺑﺎز ﮐردن ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑﯾﺷﺗر

مدیریت صفحۀ اصلی
مدیریت آیکونهای صفحۀ اصلی
صفحۀ اصلی دستگاه پر از آیکونهای برنامهها شده است؟ میتوانید بعضی از آیکونهای صفحۀ اصلی را حذف یا جابهجا کنید یا آنها
را مرتب نمایید و یا به داخل پوشهها انتقال دهید تا استفاده از آنها راحتتر شود.
جابهجا کردن یک آیکون در صفحۀ اصلی :از داخل صفحۀ اصلی ،برنامهای را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه بلرزد و سپس آن را
به هر جایی از صفحۀ نمایش بکشید.
حذف یک برنامه :از داخل صفحۀ اصلی ،برنامه مورد نظر برای حذف را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه بلرزد و سپس آن را به
بکشید .پیاموارههای روی صفح ٔه نمایش را برای حذف برنامه دنبال کنید.
برای اطمینان از عملکرد نرمال سیستم ،بعضی از برنامههایی که از قبل بر روی سیستم نصب شده است قابل حذف نیست.
ایجاد یک پوشه برای ذخیره آیکونهای برنامهها :از داخل صفحۀ اصلی ،برنامهای را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه بلرزد و سپس
آن را به روی برنامه دیگری بکشید .دو برنامه در یک پوشه جدید قرار میگیرند.
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را لمس نمایید و انتخاب تمام برنامهها را لغو نموده سپس تأیید را لمس کنید.

حذف یک پوشه :پوشه مورد نظر را باز کنید،

پوشه به صورت خودکار حذف میشود و تمام برنامههای موجود در آن به صفحۀ اصلی منتقل میگردد.
تغییر نام یک پوشه :پوشه مورد نظر را باز کنید و نام پوشه را لمس نموده نام جدیدی وارد کنید.
افزودن یا حذف آیکونهای برنامهها از یک پوشه :پوشه مورد نظر را باز کنید،

را لمس نمایید و برنامههای دلخواه را انتخاب

یا لغو انتخاب نموده سپس تأیید را لمس کنید .برنامههای انتخابی به صورت خودکار به پوشه افزوده میشود و برنامههایی که لغو
انتخاب شده است از پوشه حذف خواهد شد.
روش دیگر برای حذف یک برنامه از یک پوشه این است که برنامه داخل پوشه را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه بلرزد و
سپس آن را به داخل صفحۀ اصلی بکشید.

مدیریت صفحۀ اصلی شما
آیا تعداد آیکونها روی صفحۀ اصلیتان خیلی زیاد است؟ میتوانید یک صفحۀ جدید به صفحۀ اصلیتان بیفزایید و آن را مطابق میلتان
سفارشی کنید.
برای ورود به حالت ویرایش صفحۀ اصلی ،ناحیهای خالی روی صفحۀ اصلی را لمس کنید و نگه دارید .سپس میتوانید کارهای زیر
را انجام دهید:
l

افزودن صفحهای جدید به صفحۀ اصلی:

را در سمت چپ یا راست صفحۀ نمایش لمس کنید تا یک صفحۀ جدید به صفحۀ

اصلی افزوده شود.
l

یک صفحۀ خالی در صفحۀ اصلی را حذف کنید:

را در یک صفحۀ خالی لمس کنید تا صفحه حذف شود.

صفحات اصلیای که آیکون یا ویجت برنامهها رویشان قرار دارند را نمیتوان حذف کرد.
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l

تغییر ترتیب صفحات اصلی :صفحۀ اصلیای که میخواهید تغییر مکان دهید را لمس کنید و نگه دارید ،سپس آن را به موقعیت
مورد نظرتان بکشید.

l

تنظیم صفحۀ اصلی پیشفرض :برای تنظیم صفحۀ اصلی انتخابشده به عنوان صفحۀ اصلی پیشفرض خود،

را در قسمت

بالایی صفحۀ اصلی لمس کنید.

تنظیم تصویر زمینۀ صفحۀ اصلی
میخواهید تصویر دلخواه خود را به عنوان تصویر زمینۀ صفحۀ اصلی تنظیم کنید؟ با شخصیسازی تصویر زمینه ،جلوه چشمگیری
به صفحۀ اصلی بدهید.
به
l

تنظیمات بروید و سپس به نمایشگر < تصویر زمینه بروید .میتوانید کارهای زیر را انجام دهید:
تنظیم یک تصویر به عنوان تصویر زمینۀ صفحۀ اصلی :تنظیم تصویر زمینه را لمس کنید .از داخل بیشتر یا گالری ،تصویر
دلخواه را انتخاب نموده دستورالعملهای روی صفحه را برای انتخاب صفحه قفل ،صفحه اصلی یا هر دو دنبال کنید.

l

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

تنظیم یک تصویر در گالری به عنوان تصویر زمینه :تصویر فوقالعادهای دارید و میخواهید آن را به عنوان تصویر زمینه تنظیم
کنید؟

گالری را باز کنید ،تصویر دلخواه را باز نمایید و سپس به

< تنظیم به عنوان < تصویر زمینه بروید و تصویر

مورد نظر را به عنوان تصویر زمینۀ صفحۀ اصلی تنظیم کنید.

مدیریت ویجتهای صفحۀ اصلی
میخواهید ویجتهای مختلفی چون قفل صفحه تکلمسی ،مرورگر یادداشتها یا دفتر یادداشتها را به صفحۀ اصلی اضافه کنید؟ با
افزودن ویجتها به صفحۀ اصلی یا جابهجایی و حذف آنها ،میتوانید صفحۀ اصلی را مرتب کنید و استفاده از آن را راحتتر نمایید.
افزودن ویجتها :یک قسمت خالی از صفحۀ اصلی را لمس کنید و نگه دارید تا وارد حالت ویرایش صفحۀ اصلی شوید .ویجت ها را
لمس کنید و سپس یک ویجت انتخاب نموده آن را به یکی از قسمتهای خالی صفحۀ اصلی بکشید.
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بررسی کنید فضای خالی کافی برای قرار دادن ویجت در صفحۀ اصلی وجود داشته باشد .اگر فضای کافی وجود نداشت،
صفحه دیگری به صفحۀ اصلی اضافه کنید یا مقداری از فضای صفحه فعلی صفحۀ اصلی را خالی نمایید.
حذف ویجتها :ویجتی را در صفحۀ اصلی لمس کنید و نگه دارید تا تلفن بلرزد .ویجت را به روی حذف در بالای صفحۀ نمایش
بکشید.
جابهجایی ویجتها :ویجتی را در صفحه اصلی لمس کنید و نگه دارید تا تلفن بلرزد و سپس ویجت را به قسمتی از صفحه اصلی
بکشید.

استفاده از »کشوی برنامهها« برای نگهداری برنامهها
میخواهید برنامههای خود را در یک جا در صفحۀ اصلی نگه دارید و ظاهر مرتبتری به صفحۀ اصلی بدهید؟ با فعال کردن کشوی
برنامهها در صفحۀ اصلی ،میتوانید همه برنامههای خود را در یک جا نگه دارید و فضای صفحۀ اصلی را خالی کنید.
تنظیمات را باز کنید ،به نمایشگر < سبک صفحۀ اصلی بروید و کشو را فعال کنید .اگر میخواهید به صفحۀ اصلی استاندارد
برگردید ،استاندارد را انتخاب کنید.
افزودن آیکون یک برنامه از کشوی برنامهها به صفحۀ اصلی :پس از فعال کردن کشوی برنامهها،

را در صفحۀ

اصلی لمس کنید تا وارد فهرست برنامهها شوید .از داخل فهرست برنامهها ،آیکون برنامه مورد نظر برای افزودن را لمس
کنید و نگه دارید و آن را به محلی در صفحۀ اصلی بکشید.
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مدیریت کارتهای ویزیت
مدیریت کارت ویزیت :کارتهای ویزیت را به راحتی اضافه کنید و به اشتراک بگذارید
وارد کردن محتوای کارتهای ویزیت کاغذی در مخاطبین تلفن خود را کاری طاقتفرسا مییابید؟ به دنبال راهی آسانتر برای
اشتراکگذاری مخاطبین تلفن خود با دوستانتان هستید؟ مدیریت کارت ویزیت به شما اجازه میدهد که به راحتی کارتهای ویزیت را
اضافه کنید و به اشتراک بگذارید.
مدیریت کارت ویزیت از قابلیتهای زیر پشتیبانی میکند:
l

افزودن کارتهای ویزیت به مخاطبین شما :میخواهید به سرعت چندین کارت ویزیت کاغذی را در مخاطبین خود به اشتراک
بگذارید؟ کافی است یک کارت ویزیت کاغذی را در جلوی دوربین قرار دهید تا اطلاعات آن )شامل نام ،شماره تلفن ،نام شرکت،
و عنوان( در برنامۀ مخاطبین ذخیره شود.

l

اسکن کردن کد  QRبرای افزودن یک مخاطب :کد  QRروی یک کارت ویزیت را اسکن کنید تا اطلاعات آن به سرعت در
برنامه مخاطبین ذخیره شود.

l

به اشتراک گذاشتن کارت ویزیت شخصی :کارت ویزیت شخصی خود را در مخاطبین خود ایجاد کنید و دستگاهتان به طور
خودکار یک کد  QRایجاد خواهد کرد .سپس میتوانید به سرعت کارت ویزیت خود را با استفاده از کد  QRبه اشتراک بگذارید.

l

اشتراکگذاری مخاطبین :مخاطب مورد نظر برای به اشتراک گذاشتن را انتخاب کنید و کد  QRبالای صفحۀ جزئیات مخاطب را
لمس نمایید تا بتوانید مخاطب را به سرعت به اشتراک بگذارید.

Anna Wu
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اسکن کارتهای ویزیت برای افزودن آنها به مخاطبین
به
l

مخاطبین بروید ،اسکن را لمس کنید ،اکنون میتوانید این کارها را انجام دهید:
اسکن یک کارت ویزیت :کارت ویزیت را روی سطح صافی قرار دهید ،فوکوس دوربین را به گونهای تنظیم کنید که اطلاعات
کارت به وضوح در منظرهیاب نمایش داده شود و سپس

l

را لمس کنید.

اسکن چندین کارت ویزیت :به حالت متوالی بروید و دستورالعملهای روی صفحه را برای گرفتن عکس از چندین کارت رعایت
کنید.
اطلاعات روی کارتهای ویزیت به طور خودکار به ورودی مخاطبین تبدیل و در کارتهای ویزیت ذخیره خواهند شد.

اشتراکگذاری مخاطبین با استفاده از کارتهای ویزیت الکترونیکی
اشتراکگذاری کارت ویزیت شما:

مخاطبین را باز کنید و برای تنظیم تصویر نمایه ،وارد کردن نام ،نشانی کاری ،شماره تلفن و

سایر اطلاعات خود ،من را لمس کنید .سپس

را لمس کنید ،دستگاهتان به طور خودکار کارت ویزیت دارای کد  QRشما را

ایجاد خواهد کرد .میتوانید با استفاده از کد  ،QRکارت ویزیت خود را مستقیما ً به اشتراک بگذارید .همچنین ،میتوانید

را لمس

کنید و روش اشتراکگذاری را انتخاب نموده دستورالعملهای روی صفحه را برای اشتراکگذاری دنبال کنید.
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اشتراکگذاری مخاطبین:

مخاطبین را باز کنید ،مخاطب مورد نظر برای اشتراکگذاری را انتخاب نمایید و سپس کد  QRموجود

در گوشه سمت راست بالا را لمس کنید تا مخاطب با استفاده از کد  QRبه اشتراک گذاشته شود .همچنین ،میتوانید اشتراکگذاری را
لمس کنید و روش اشتراکگذاری را انتخاب نموده دستورالعملهای روی صفحه را برای تکمیل فرایند اشتراکگذاری دنبال کنید.
اگر دستگاه طرف مقابل از قابلیت تحلیل کد  QRپشتیبانی کند ،میتواند برای افزودن مخاطبین ،به طور مستقیم عکس بگیرد
یا کدهای  QRرا اسکن کند.

جستجوی مخاطبین
مخاطبین را باز کنید؛ در فهرست مخاطبین ،میتوانید از روشهای جستجوی زیر استفاده کنید:
برای حصول دقیقترین نتایج جستجو ،دقت کنید دستگاه تمام مخاطبین را نمایش دهد .در صفحه فهرست مخاطبین ،به
< اولویتهای نمایش بروید و همه مخاطبین را لمس کنید.
l

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

l

در نوار جستجوی بالای فهرست مخاطبین ،نام ،حروف اول نام ،شماره تلفن یا نشانی ایمیل مخاطب را وارد کنید تا نتایج جستجو
در زیر نوار جستجو به نمایش درآید .همچنین ،میتوانید کلیدواژههای متعددی برای جستجوی خود وارد کنید ،مثلاً »John
 ،«Londonتا سیستم تمام مخاطبین منطبق را به سرعت پیدا کند.
در صورت بروز خطا هنگام جستجوی یک مخاطب ،در صفحه فهرست مخاطبین به

< سازماندهی مخاطبین بروید و

سپس بازسازی دادههای فهرست را لمس کنید.
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مدیریت مخاطبین
وارد کردن و صادر کردن مخاطبین
زمانی که از تلفن جدیدی استفاده میکنید ،باید مخاطبین موجود خود را انتقال دهید.
مخاطبین را باز کنید ،به
l

< وارد کردن/صدور بروید و سپس یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

وارد کردن مخاطبین :وارد کردن از ذخیرهساز ،وارد کردن از سیم کارت ،وارد کردن از دستگاه دیگر ،را انتخاب کنید و
دستورالعملها را دنبال کنید.

l

صادر کردن مخاطبین :صدور به حافظه یا صادر کردن به سیم کارت کارت  ،به اشتراک گذاشتن مخاطبین را انتخاب و
دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید .فایلهای  .vcfصادرشده از طریق صدور به حافظه به طور پیشفرض در دایرکتوری
ریشۀ ذخیرهساز داخلی دستگاه شما ذخیره میشوند .برای مشاهده فایلهای صادرشده ،فایلها را باز کنید.

همچنین ،میتوانید مخاطبین را با استفاده از قابلیت پشتیبانگیری وارد یا صادر کنید .سوابق پشتیبانگیری به طور پیشفرض در پوشۀ
 Huaweiاز فایلها < محلی < ذخیرهساز داخلی ذخیره میشوند.

مدیریت مخاطبین
برنامه »مخاطبین« قابلیتهای زیادی را برای مدیریت مخاطبین در اختیار شما قرار میدهد .میتوانید فهرست مخاطبین خود را ساده
کنید ،تعیین کنید که فقط مخاطبین موجود در تلفن یا سیمکارت نمایش داده شود و مخاطبین پرکاربرد خود را سریعا ً پیدا کنید.
ادغام مخاطبین تکراری :در صورت وجود تکراری در فهرست مخاطبین ،میتوانید از عملکرد ادغام مخاطبین تکراری برای ادغام
< سازماندهی مخاطبین < ادغام مخاطبین تکراری بروید،

مخاطبین تکراری استفاده کنید .از داخل لیست مخاطبین ،به

را لمس نمایید.

مخاطبین مورد نظر برای ادغام را انتخاب کنید و سپس

نمایش مخاطبین مربوط به حسابهای مختلف :میخواهید فقط مخاطبین موجود در تلفن یا سیمکارت نمایش داده شود؟ به

<

اولویتهای نمایش بروید و حسابهای مورد نظر برای نمایش را انتخاب کنید .همچنین میتوانید کارهای زیر را انجام دهید:
l

فعال کردن چیدمان ساده :میخواهید تصاویر نمایه ،شرکتها و عنوانهای موجود در فهرست مخاطبین را پنهان کنید؟ از داخل
صفحۀ لیست مخاطبین ،به

l

< اولویتهای نمایش بروید و چیدمان ساده را فعال کنید.

مشاهده فضای ذخیرهسازی مخاطبین :میخواهید فضای ذخیرهسازی مخاطبین خود را بررسی کنید؟ از داخل لیست مخاطبین ،به
< اولویتهای نمایش بروید .در بخش حسابها ،میتوانید کل فضای ذخیرهسازی موجود در دستگاه یا سیمکارت خود را
مشاهده کنید.

مدیریت گروههای مخاطبین
میخواهید پیامی را برای گروهی از همکاران بفرستید یا یک گردهمایی را میزبانی کنید؟ قابلیت »گروههای هوشمند« به صورت
خودکار مخاطبین شما را بر حسب شرکت ،شهر و آخرین زمان تماس گروهبندی میکند تا بتوانید سریعا ً برای آنها پیام یا ایمیل گروهی
بفرستید.
ایجاد یک گروه مخاطبین :از داخل فهرست گروهها،

را لمس کنید ،نام گروه را وارد نمایید )مثلاً خانواده یا دوستان( و سپس

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

را لمس نمایید.

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

را برای ارسال ایمیل لمس کنید.
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ویرایش یک گروه :از داخل فهرست گروهها ،گروه مورد نظر برای ویرایش را انتخاب کنید و

را برای افزودن یک مخاطب یا

را برای حذف اعضا ،حذف گروه یا تغییر نام لمس کنید.
حذف یک گروه :از داخل فهرست گروهها ،گروهی را لمس کنید و نگه دارید و سپس حذف را لمس کنید.

افزودن مخاطبین به لیست سیاه
میتوانید مخاطبی را به لیست سیاه اضافه کنید تا دیگر تماس مزاحم یا هرزنامه از آن مخاطب دریافت نکنید.
مخاطبین را باز کنید ،نام مخاطبی را که میخواهید به لیست سیاه اضافه شود لمس کنید و نگه دارید و سپس افزودن به لیست
سیاه را لمس کنید .دستگاه تمام تماسها و پیامهای دریافتی از مخاطبین لیست سیاه را مسدود خواهد کرد.
مشاهده مخاطبین لیست سیاه:

مدیریت تلفن را باز کنید ،به مسدودشده <

بروید و سپس لیست سیاه شماره ها را برای

مشاهده لیست سیاه لمس کنید.
حذف یک مخاطب از لیست سیاه:

مخاطبین را باز کنید ،نام مخاطبی را که میخواهید از لیست سیاه حذف شود لمس کنید و نگه

دارید و سپس حذف از لیست سیاه را لمس کنید.

پاک کردن سوابق تماس و پیام
با استفاده از قابلیت »پاک کردن ردها« ،سوابق تماس و پیام یک مخاطب را پاک کنید تا از حریم خصوصیتان محافظت شود.
مخاطبین را باز کنید ،مخاطبی را انتخاب کنید و به

< پاک کردن ردها < پاک کردن بروید .تمام سوابق تماس و پیام آن

مخاطب پاک خواهد شد.

ادغام مخاطبین برنامۀ شخص ثالث
شبکههای اجتماعی ادغامشده :گرد هم آوردن افراد
میخواهید شبکۀ اجتماعی خود را گسترش دهید؟ میخواهید اطلاعات یکی از حسابهای رسانههای اجتماعی را با مخاطبین خود
همگامسازی کنید؟ میتوانید وارد سیستم یکی از حسابهای رسانههای اجتماعی )مثل  (LinkedInشوید و اطلاعات مخاطبین خود
)از جمله شرکت ،عنوان ،و ایمیل( را با مخاطبین محلی خود همگامسازی کنید و شبکۀ اجتماعی خود را غنا ببخشید.

ایجاد ارتباط بین اطلاعات مخاطب و حساب اجتماعی شما
هر یک از مخاطبین درون تلفنشما چه میکند؟ ایمیلهای آنها چیست؟ عنوانهای شغلی آنها چه هستند؟ برای یافتن اطلاعات بیشتر
دربارۀ مخاطبین خود ،میتوانید از برنامههای رسانۀ اجتماعی شخص ثالث )مثل  (LinkedInاستفاده کنید.
ایجاد ارتباط با حساب :LinkedIn

مخاطبین را باز کنید ،به

< تنظیمات < مرتبط کردن حساب  LinkedInبروید و

برای ورود به حساب  LinkedInخود ،دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید .پس از اینکه وارد شدید ،تلفن شما به طور
خودکار اطلاعات مخاطبین محلیتان را بهروزرسانی خواهد کرد .برای بهروزرسانی همۀ اطلاعات مخاطبین  LinkedInخود ،از
صفحۀ مخاطبین  LinkedInمخاطبین ،به همگامسازی مخاطبین  < LinkedInهمۀ مخاطبین  LinkedInبروید ،و همگامسازی
را انتخاب کنید.
مشاهدۀ اطلاعات مخاطبین ارائهشده به وسیلۀ  :LinkedInیکی از مخاطبین  LinkedInرا باز و مشاهدۀ آنلاین نمایۀ
 LinkedInرا لمس کنید.
قطع ارتباط مخاطبین  :LinkedInبه

< تنظیمات <  LinkedInبروید و قطع ارتباط را انتخاب کنید.
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مشاهدۀ شرح شغلی فرستنده
اگر همین اخیراً در شغلی شروع به کار کردهاید ،لازم است سریع دریابید کار همۀ همکاران جدیدتان چیست .میتوانید یک حساب
رسانۀ اجتماعی )مثل  (LinkedInرا در ارتباط با مخاطبین ایمیل خود قرار دهید .پس از آن ،اطلاعات شغلی فرستندگان ایمیل در
صفحۀ جزئیات ایمیل نمایش داده خواهد شد.
از صندوق ورودی

ایمیل ،یک ایمیل را که دریافت کردهاید باز کنید .به جزئیات ایمیل بروید ،سپس تصویر نمایۀ فرستنده را

لمس و مشاهدۀ نمایۀ  LinkedInرا انتخاب کنید.
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شمارهگیری
عملکردهای اساسی تماس
برقراری تماس
در صفحه شمارهگیر ،قسمتی از شماره تلفن یا حرف اول یا حروف اول پینیین نام مخاطب را وارد کنید .تلفن شما به طور خودکار به
جستجوی مخاطبین مرتبط میپردازد.
شمارهگیر را باز کنید .از صفحه شمارهگیر ،شماره تلفن یا حرف اول نام مخاطب را وارد کنید .دستگاهتان به طور خودکار به
دنبال مخاطبین ،گزارشهای تماس خواهد گشت .از داخل فهرست ،مخاطبی را که میخواهید با او تماس گرفته شود لمس کنید .اگر
دستگاه شما دو سیمکارت دارد،

1

یا

2

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

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

را لمس کنید.

برای قطع تماس ،دکمه  powerرا فشار دهید :تصادفا ً شماره اشتباهی را گرفتهاید و صفحه برقراری تماس را پنهان کردهاید و می
خواهید فوراً تماس را قطع کنید؟ میتوانید دکمۀ  powerبه تماس پایان میدهد را تنظیم کنید .در صفحه شمارهگیر ،به

<

تنظیمات بروید و دکمۀ  powerبه تماس پایان میدهد را برای قطع فوری تماسها فعال کنید.

برقراری تماسهای اضطراری
در شرایط اضطراری ،اگر تلفن شما روشن باشد و در محدوده خدمات باشد ،میتوانید حتی هنگام قفل بودن صفحۀ نمایش یا نبود
سیگنال شبکه تلفن همراه ،تماس اضطراری برقرار کنید.
قابلیت تماس اضطراری تابع مقررات محلی و ارائهدهنده خدمات اینترنتی شماست .مشکلات شبکه یا تداخل محیطی ممکن
است مانع از برقراری تماسهای اضطراری شود .در شرایط اضطراری ،به تلفن خود به عنوان تنها راه ارتباط اتکا نکنید.
شمارهگیر را باز کنید یا تماس اضطراری را در صفحۀ قفل لمس نمایید ،شماره اضطراری محلی را در شمارهگیر وارد کنید و
را لمس نمایید .اگر آنتندهی شبکه تلفن همراه در موقعیت شما قوی باشد و تلفن شما به اینترنت متصل باشد ،موقعیت

سپس

مکانی شما به دست خواهد آمد و جهت اطلاع در صفحۀ نمایش نشان داده میشود.

انتظار تماس را فعال کنید تا هیچ گاه تماسهای مهم اشخاص ثالث را از دست ندهید
مشغول تماس هستید و یک تماس ورودی دیگر دریافت کردهاید؟ قابلیت انتظار تماس این امکان را برای شما فراهم میکند تا به تماس
جدید پاسخ دهید و سپس بین دو تماس جابهجا شوید.
برخی شرکتهای مخابراتی ممکن است از این قابلیت پشتیبانی نکنند.
شمارهگیر را باز کنید ،به
دیگر،

< تنظیمات < تنظیمات دیگر بروید و انتظار تماس را فعال کنید .هنگام دریافت یک تماس

را لمس کنید تا به تماس پاسخ داده شود و تماس اول در انتظار قرار گیرد .برای جابهجایی بین تماسها،

یا تماس

در انتظار در فهرست تماسها را لمس کنید.
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هدایت تماس را فعال کنید تا هیچ تماسی را از دست ندهید
اگر برای پاسخ دادن به تماس در دسترس نیستید ،میتوانید دستگاه خود را به گونهای تنظیم کنید که تماسها به شماره دیگری هدایت
شود.
برخی شرکتهای مخابراتی ممکن است از این قابلیت پشتیبانی نکنند.
شمارهگیر را باز کنید و به

< تنظیمات < هدایت تماس بروید .اگر دستگاه شما دو سیمکارت دارد ،در بخش سیمکارت 1

یا سیمکارت  2گزینه هدایت تماس را لمس نموده روش هدایت را انتخاب کنید .شماره مقصد هدایت تماسهای خود را وارد نموده
سپس تأیید کنید .در صورت فعال بودن هدایت تماس ،دستگاه به صورت خودکار تماسهای مرتبط را به شماره پیشتنظیم هدایت
خواهد کرد.

حذف گزارشهای تماس
میتوانید گزارشهای تماس غیرضروری را حذف کنید.
شمارهگیر را باز کنید و

را برای پنهان کردن صفحه شمارهگیری لمس نمایید .اکنون میتوانید یکی از کارهای زیر را

انجام دهید:
l
l

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

را لمس کنید ،ورودیهای مورد نظر برای حذف را انتخاب نمایید یا انتخاب همه را لمس کنید و سپس

را لمس کنید.
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فعال کردن پست صوتی
نگران این هستید که وقتی تلفنتان خاموش است تماسهای مهمی را از دست بدهید؟ پست صوتی با ضبط فوری پیامهای دریافتی از
تماسگیرندگان ،نگران شما را برای از دست دادن تماسهای مهم برطرف میکند.
پست صوتی به پشتیبانی شرکت مخابراتی نیاز دارد .لطفا ً بررسی کنید که این خدمات را فعال کرده باشید .برای کسب
اطلاعات بیشتر درباره شماره پست صوتی ،جزئیات خدمات و اطلاعات مربوط به هزینهها ،با شرکت مخابراتی خود تماس
بگیرید.
فعالسازی پست صوتی:

شمارهگیر را باز کنید ،به

< تنظیمات بروید تنظیمات دیگر را لمس کنید )در تلفنهای دوسیم

کارته ،در بخش سیمکارت  1یا سیمکارت  ،2تنظیمات دیگر را لمس کنید( ،سپس به پست صوتی < شماره پست صوتی بروید و
شمارۀ پست صوتی ارائهشده از سوی شرکت مخابراتی خود را وارد کنید.
بررسی پیامهای پست صوتی :در شمارهگیر 1 ،را برای تماس با پست صوتی و گوش دادن به پیامها لمس کنید و نگه دارید.

فعال کردن رومینگ بینالملل برای ارتباط بدون مرز
زمانی که برای کار یا تعطیلات به خارج از کشور سفر میکنید ،میتوانید در حالت رومینگ تلفن خود و بدون نیاز به شمارهگیری کد
کشور ،تماس برقرار کنید.
این قابلیت به پشتیبانی شرکت مخابراتی نیاز دارد .لطفا ً دقت کنید رومینگ یا رومینگ بینالملل برای سیمکارت شما فعال شده
باشد .جهت کسب اطلاعات بیشتر ،با شرکت مخابراتی خود تماس بگیرید.
برای برقراری تماس،

شمارهگیر یا

مخاطبین را لمس کنید.

مسدود کردن تماسهای مزاحم :آرامش و سکوتی را که سزاوار آن هستید به
دست آورید
از تماسهای مزاحم و کلاهبرداریهای تلفنی خسته شدهاید؟ از مسدودشده استفاده کنید.
پیکربندی قواعد انسداد:

شمارهگیر را باز کنید ،به

< مسدودشده بروید و سپس

را لمس کنید .قواعد انسداد را

پیکربندی کنید و طبق ترجیحات خود ،لیست سیاه یا لیست سفید تهیه نمایید.

 :VoLTEبرقراری تماس و مرور اینترنت به طور همزمان
آیا میخواهید در حین برقراری تماس تلفنی از اینترنت استفاده کنید؟ صدا و تماس صوتی باکیفیتتر میخواهید؟  VoLTEرا امتحان
کنید)VoLTE .تماس صوتی در  (LTEاجازه میدهد که هم تماسها و هم خدمات داده بر روی شبکۀ  4Gحمل شوند ،این یعنی شما
حتی هنگام برقراری تماس هم میتوانید از اینترنت استفاده کنید VoLTE .زمان کمتر ارتباط تلفنی و نیز صدا و تماس صوتی باکیفیت
تری در اختیارتان میگذارد.
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برخی شرکتهای مخابراتی ممکن است از این قابلیت پشتیبانی نکنند.

استفاده از  VoWi-Fiبرای تجربهای جدید در برقراری تماس
شما میتوانید با استفاده از  ،VoWi-Fiدر هر مکانی که شبکه  Wi-Fiدارد ،حتی اگر آنتندهی شبکۀ تلفن همراه تبلت وجود نداشته
باشد ،تماسهای صوتی و تصویری برقرار کنید.
این قابلیت باید از پشتیبانی شرکت مخابراتی شما برخوردار باشد .جهت کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از هزینهها و مخارج،
با شرکت مخابراتی خود تماس بگیرید.
شمارهگیر را باز کنید ،به

< تنظیمات < تماس  Wi-Fiبروید و تماس  Wi-Fiرا فعال کنید .حالت را لمس نموده

دستورالعملهای روی صفحه را برای تنظیم شبکه برگزیده دنبال کنید.
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عملکردهای اساسی پیامرسانی
ارسال پیام
پیامهای متنی راهی سریع و آسان برای ارتباط با دوستان ،خانواده و همکاران در اختیار شما میگذارند .علاوه بر متن ،میتوانید با
افزودن شکلک یا وارد کردن تصویر و فایلهای صوتی ،پیامهای خود را تکمیل کنید.
پیامرسانی را باز کنید .از داخل فهرست پیامها ،به
را وارد کنید،

بروید و مخاطبین یا گروهها را انتخاب کنید .محتوای پیام خود

<

را برای افزودن سایر انواع محتوا لمس کنید و سپس

ذخیره یک پیام پیشنویس :برای ذخیره پیام به عنوان پیشنویس،

را برای ارسال پیام لمس نمایید.

را لمس کنید.

مدیریت پیامها
برنامه »پیامرسانی« مدیریت پیامها را برای شما آسان میکند.
پیامرسانی را باز کنید .از داخل لیست پیامها ،نام یا شماره تلفن یک مخاطب را لمس کنید تا گفتگوهای شما با آن فرد به نمایش
درآید .یک پیام خواندهنشده را باز کنید تا سیستم به صورت خودکار شماره تلفن ،نشانی وبسایت ،ایمیل ،ساعت و سایر اطلاعات
داخل پیام را شناسایی و پررنگ کند .برای شروع یک عملیات ،اطلاعات مرتبط را لمس کنید.
پاسخ دادن به پیامها :محتوای پیام را در کادر متنی وارد و

را لمس کنید.

افزودن یک پیام به موارد دلخواه :نگران این هستید که پیام مهمی را تصادفا ً حذف کنید؟ پیامی را لمس کنید و نگه دارید و سپس
پیاموارههای روی صفحه را برای افزودن پیام به موارد دلخواه یا قفل کردن آن دنبال کنید.
هدایت یک پیام به دیگران :میخواهید پیامی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید؟ پیام مورد نظر را لمس کنید و نگه دارید و سپس
پیاموارههای روی صفحه را برای هدایت پیام به دیگران یا به اشتراک گذاشتن آن دنبال کنید.
حذف یک پیام :از این همه پیامهای درهم و برهم خسته شدهاید؟ با حذف گفتگوها یا پیامهای غیرضروری ،فهرست پیامهای خود را
پاکسازی کنید .پیام یا گفتگوی مورد نظر را به سمت چپ بکشید و سپس

را لمس کنید .برای حذف پیامهای اعلان ،پیام یا

گفتگوی مورد نظر را لمس کنید و نگه دارید تا وارد صفحه ویرایش شوید ،پیام یا گفتگوی مورد نظر را انتخاب کنید و سپس به
< حذف بروید .پیامهای حذفشده قابل بازیابی نیستند.
پاسخ دادن سریع به پیام :میخواهید خیلی سریع به پیامی که دریافت کردهاید پاسخ دهید؟ پیامهای جدید در پانل اعلانات نمایش داده
میشود .برای پاسخ دادن سریع ،آن را لمس کنید.
جستجوی پیامها :میخواهید پیامی را خیلی سریع پیدا کنید؟ از داخل فهرست پیامها ،کلیدواژههای مورد نظر را در نوار جستجو وارد
کنید تا نتایج مرتبط در زیر نوار جستجو نمایش داده شود.
سنجاق کردن در بالا :میخواهید پیام مهمی را در بالای فهرست سنجاق کنید؟ از داخل فهرست پیامها ،پیام مورد نظر را لمس کنید و
نگه دارید تا انتخاب شود و سپس

را لمس کنید .پیامها پس از سنجاق شدن در زیر پیامهای اعلان نمایش داده میشود .برای

سنجاق کردن پیامهای خواندهنشده در بالا ،به

< تنظیمات < سنجاق کردن پیامهای خواندهنشده بروید.

مسدود کردن پیامهای هرزنامه
از دریافت پیامهای هرزنامه خسته شدهاید؟ با فعال کردن قابلیت انسداد پیام ،با پیامهای هرزنامه خداحافظی کنید!
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پیامرسانی را باز کنید .در فهرست پیامها ،به

< مسدودشده بروید،

را لمس کنید و قواعد انسداد ،لیست سفید و

لیست سیاه را پیکربندی کنید.

پیوست کردن یک امضا به پیام متنی
شما میتوانید یک امضا ایجاد کنید و آن را به انتهای هر پیام متنی پیوست نمایید تا پیامهایتان حالت رسمیتری به خود بگیرند.
»پیامرسانی« را باز کنید ،به

< تنظیمات < پیشرفته < امضا بروید و پیوست امضا را فعال کنید .ویرایش امضا را لمس کنید و

امضای خود را وارد نموده تأیید را لمس کنید.
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عملکردهای اساسی دوربین
استفاده از عملکردهای پایهای دوربین شما
برای کمک به گرفتن تصاویر بهتر ،از عملکردهای پایهای دوربینتان مطلع شوید.

روﺷن/ﺧﺎﻣوش ﮐردن ﻓﻼش
ﺗﻐﯾﯾر ﺣﺎﻟت ﺑﯾن دورﺑﯾن ﺟﻠو/ﭘﺷت
ﻓﻌﺎل ﮐردن »ﺣﺎﻟت ﺗﺻوﯾر ﻣﺗﺣرک«
ﻓﻌﺎل ﮐردن »ﺣﺎﻟت ﭘرﺗره«

ﻣﺷﺎھده ﻋﮑسھﺎ و ﻓﯾﻠمھﺎی ﺿﺑط ﺷده

ﺗﻐﯾﯾر ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻓﯾﻠم
ﮔرﻓﺗن ﻋﮑس

حالت عکس پایه:

دوربین را باز کنید و برای عکس گرفتن ،در منظرهیاب،

را لمس کنید .همچنین میتوانید دکمۀ کاهش

صدا را به گونهای پیکربندی کنید که به عنوان دکمۀ شاتر دوربینتان عمل کند.
انتخاب یک حالت عکس :از منظرهیاب ،برای ورود به صفحۀ نمایش حالت عکس ،انگشتتان را به راست بکشید .در اینجا میتوانید
بر اساس نیازهایتان ،حالت عکس را تغییر دهید.
بزرگنمایی یا کوچکنمایی دوربین شما :از منظرهیاب ،با دو انگشت صفحۀ نمایش را لمس کنید و آن دو انگشت را به هم نزدیک کنید
تا بزرگنمایی شود یا برای کوچکنمایی ،آنها را از هم دور کنید .اگر بیش از حد بزرگنمایی دوربینتان بزرگنمایی کنید ،کیفیت تصویر
کاهش مییابد .پس از آنکه صفحۀ نمایش را با دو انگشت لمس کردید و بزرگنمایی یا کوچکنمایی را انجام دادید ،یک نوار زوم در
کنار صفحۀ نمایش پدیدار خواهد شد که از آن هم میتوانید برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی دوربینتان استفاده کنید.
میزان کردن نوردهی دوربین شما :دوربین شما بر اساس سطح نور محیط ،نوردهی را به طور خودکار تنظیم خواهد کرد .افزایش
سطح نوردهی باعث روشنتر به نظر رسیدن تصاویر خواهد شد در حالی که کاهش نوردهی باعث تاریکتر به نظر رسیدن تصاویر
خواهد شد .میتوانید از منظرهیاب ،با لمس صفحۀ نمایش و کشیدن آیکون

به بالا یا پایین ،نوردهی را به طور دستی میزان کنید.
37

دوربین

فعالسازی یا غیرفعالسازی فلاش :از فلاش برای فراهم کردن نورپردازی اضافی برای عکس گرفتن در شرایط کمنور استفاده می
شود .برای انتخاب یکی از حالتهای فلاش زیر،

را از منظرهیاب لمس کنید:

l

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

l

خاموش :غیرفعالسازی فلاش.

l

روشن :فعالسازی فلاش.

l

همواره روشن :مادامی که در منظرهیاب هستید ،فلاش همواره روشن است.

فعالسازی موقعیت جغرافیایی :وقتی عکسی میگیرید ،برای دادن امکان جستجو در تصاویر بر اساس موقعیت مکانی ،موقعیت
جغرافیایی شما را ضبط میکند .از منظرهیاب ،انگشتتان را به چپ بکشید تا وارد منوی تنظیمات شوید و برچسب  GPSرا فعال
کنید.

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

دوربین را باز کنید و برای جابجایی به حالت ویدیو،

را لمس کنید .برای شروع ضبط ویدیو،

را

لمس کنید.
عکس گرفتن در حین ضبط ویدیو :برای عکس گرفتن در حین ضبط ویدیو ،میتوانید
روشن کردن فلاش :وقتی در شرایط کمنور ویدیویی ضبط میکنید ،میتوانید

را ضبط کنید.

را لمس کنید و برای روشن کردن فلاش،

را

انتخاب کنید.

میزان کردن تنظیمات دوربین
در صفحۀ تنظیمات دوربین ،میتوانید مجموعهای از تنظیمات ،حالتها ،و مشخصات دوربین را میزان کنید تا مناسب نیازهای
کاربردی شما شوند.
لمس منظرهیاب برای عکسبرداری:

دوربین را باز کنید ،برای باز کردن تنظیمات و فعالسازی لمس برای عکسبرداری

انگشتتان را به سمت چپ بکشید .حالا وقتی شیئی را در منظرهیاب لمس میکنید ،دوربین به طور خودکار فوکوس میکند و عکس می
گیرد.
عکسبرداری خودکار از لبخند :از تنظیمات ،عکسبرداری از لبخند را فعال کنید .حالا وقتی دوربین لبخندی را در منظرهیاب شناسایی
کند ،به طور خودکار عکس خواهد گرفت.
قفل کردن فاصلۀ فوکوس :از تنظیمات ،لمسکردن و نگهداشتن دکمه شاتر را لمس و قفل کردن فاصلۀ کانونی را انتخاب کنید .حالا
وقتی دکمۀ شاتر را لمس میکنید و نگه میدارید ،دوربین دیگر فوکوس خودکار نخواهد کرد.
استفاده از دکمۀ میزان صدا برای عکس گرفتن ،فوکوس کردن عکس ،بزرگنمایی یا کوچکنمایی :از تنظیمات ،عملکرد دکمه میزان
صدا را لمس کنید و بر اساس نیازهای کاربردی خود ،حالت شاتر ،زوم ،یا فوکوس را انتخاب کنید.
ذخیرۀ تصاویر با قالب  :RAWتصاویر دارای قالب  RAWهمۀ دادههای لنز دوربین را ذخیره میکنند و تصویری با کیفیت بسیار
بالاتر در اختیارتان میگذارند و به شما اجازه میدهند ویرایش و پسپردازشی بسیار دقیقتر انجام دهید .در حالت حرفهای ،انگشتتان
را روی صفحۀ نمایش به چپ بکشید تا وارد تنظیمات شوید و سپس قالب  RAWرا فعال کنید .حالا وقتی عکس میگیرید ،عکس با
قالب  RAWو نیز قالب استاندارد تصویر در یک پوشۀ بخصوص در گالری ذخیره خواهد شد.
عکسهای دارای قالب  RAWفضای بیشتری نسبت به تصاویر سنتی میگیرند .لطفا ً بررسی کنید که فضای آزاد کافی موجود
داشته باشید.
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استفاده از پنجرۀ مشبک کمکی برای ترکیببندی عکسها
اگر نمیدانید سوژهها را در کجای عکسهایتان قرار دهید ،از قابلیت پنجرۀ مشبک کمکی استفاده کنید تا ترکیببندی شما بهبود یابد.
برای انتخاب یک پنجرۀ مشبک کمکی،

دوربین را باز کنید و در منظرهیاب ،انگشتتان را به چپ بکشید تا صفحۀ تنظیمات باز

شود .خطوط راهنمای دوربین را لمس و نوع پنجرۀ مشبک را انتخاب کنید.
قانون سومها :پنجرۀ مشبک خطوط راهنما یا خطوط راهنمای  Phiرا انتخاب کنید .چهار نقطهای که خطوط پنجرۀ مشبک به هم می
رسند نقاط کانونی عکس هستند .برای ایجاد یک ترکیببندی جالب ،سوژه را در زیر یکی از این نقاط قرار دهید.

مارپیچ طلایی :پنجرۀ مشبک حلقه فیبوناچی )چپ( یا حلقه فیبوناچی)راست( را انتخاب کنید .وسط مارپیچ نقطۀ کانونی عکس است.
سوژه را در اینجا قرار دهید تا بیننده را در جریانی طبیعی به گرداگرد تصویر هدایت کنید.
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گرفتن تصاویر متحرک
میخواهید عکسهایی هیجانانگیزتر و زنده بگیرید؟ عکس متحرک بگیرید و لحظات فوقالعادۀ زندگی را طولانیتر کنید.
با عکسهای متحرک میتوانید صحنۀ تقریبا ً  1ثانیه قبل و بعد از فشرده شدن دکمۀ شاتر را ضبط کنید .وقتی گالری را مرور میکنید،
نه تنها میتوانید عکس گرفتهشده را مشاهده کنید ،بلکه تصویر متحرک و صدا را نیز میتوانید پخش کنید.
گرفتن تصاویر متحرک:

دوربین را باز کنید،

را در بالای صفحۀ نمایشتان لمس کنید ،سپس برای عکسبرداری،

را

لمس کنید.
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مشاهدۀ تصاویر متحرک :تصویر متحرک گرفتهشده در گالری با فرمت  JPGذخیره خواهد شد .به
بروید ،عکس متحرک دارای برچسب

را لمس کنید ،و سپس آیکون

گالری < آلبومها < دوربین

را در بالای عکس لمس کنید تا جلوۀ عکس متحرک

را مشاهده کنید .پس از اتمام پخش ،جلوههای عکس متحرک به طور خودکار متوقف خواهند شد .همچنین میتوانید برای قطع پخش به
طور دستی ،صفحۀ نمایش را لمس کنید.
اشتراکگذاری تصاویر متحرک :به
سپس

گالری < دوربین بروید ،عکس متحرکی که میخواهید به اشتراک بگذارید را لمس کنید،

را لمس کنید ،یک روش اشتراکگذاری را انتخاب کنید و برای تکمیل اشتراکگذاری ،دستورالعملهای روی صفحه را

دنبال کنید.
تصاویر متحرک را میتوان مستقیما ً از طریق  ،Wi-Fiبلوتوث ،Huawei Share ،و غیره به اشتراک گذاشت .برای اینکه
جلوههای عکس متحرک پخش شوند ،دستگاه گیرنده باید یک دستگاه  Huaweiباشد که از گرفتن تصاویر متحرک پشتیبانی
میکند .وقتی تصاویر متحرک با برنامههای شخص ثالث یا دستگاههای پشتیبانینشده به اشتراک گذاشته میشوند ،تصاویر
متحرک به صورت تصاویر ایستا به نمایش درمیآیند.

پانوراما
استفاده از پانوراما برای گرفتن سلفیهای پانورامیک
میخواهید دوستان و منظرۀ بیشتری را در یک سلفی بگنجانید؟ استفاده از پانوراما برای گرفتن سلفیهایی با میدان دید گستردهتر.

1

برای گرفتن یک سلفی پانورامیک،

2

انگشتتان را روی صفحه به سمت راست بکشد و پانوراما را لمس کنید.

دوربین را باز کنید و برای جابجایی به دوربین جلو،

را لمس کنید.
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3

دستگاهتان را ثابت نگه دارید و برای گرفتن اولین تصویر،

4

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

5

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

6

پس از تکمیل ،دوربین به طور خودکار سه عکس را به صورت سلفیای با زاویۀ گسترده ترکیب میکند.

را لمس کنید.

پانوراما :عکسبرداری از جهان در زاویۀ گسترده
پانوراما زاویۀ دیدی گستردهتر از عکسهای معمولی ارائه میکند و به شما اجازه میدهد از مناظر عکسهایی بسیط بگیرید.
برای گرفتن یک عکس پانوراما ،دوربین چندین عکس از اشیاء درون میدان دید ما میگیرد و آنها را به صورت عکسی واحد به هم
میدوزد.
وقتی در حال گرفتن پانوراما هستید ،فضایی گسترده و باز پیدا کنید که مقداری با سوژه فاصله داشته باشد و سعی کنید از پس
زمینههایی که کاملاً تکرنگ هستند اجتناب کنید.
دوربین را باز کنید .انگشت خود را روی صفحه به سمت راست بکشید و سپس پانوراما را لمس کنید .در حالت پانوراما ،برای
پیکربندی جهت عکسبرداری،

را در بالای صفحه لمس کنید.

دستگاهتان را ثابت نگه دارید ،و سپس برای شروع عکسبرداری،

را لمس کنید .در حالی که دستگاه را ثابت نگه داشتهاید و از

تراز ماندن پیکان با خط مرکزی مطمئن شدهاید ،دستگاه را به آهستگی در جهت مشخصشده حرکت دهید .وقتی کارتان تمام شد،
را لمس کنید .دوربین بهطور خودکار عکسها را به هم خواهد دوخت تا یک پانوراما ایجاد شود.

پانورامای سهبعدی
پانورامای سهبعدی :در حرکت عکسهای سهبعدی بگیرید
آیا تا کنون از حس مسطح بودن در پرترههایتان دچار احساس ناامیدی شدهاید؟ پانورامای سهبعدی روشی فوقالعاده برای جان بخشیدن
به پانوراماهایتان را در اختیارتان میگذارد .برای ایجاد جلوهای سهبعدی ،میتوانید دستگاهتان را کج کنید یا عکسهایتان را بکشید.
پانورامای سهبعدی یک حالت از پیش نصبشدۀ دوربین در دستگاهتان است .برای ایجاد عکسهای پانورامیک متحرک از اشیاء،
افراد ،و مناظر ،میتوانید از پانورامای سهبعدی استفاده کنید.
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استفاده از پانورامای سهبعدی برای گرفتن عکسهای  360درجهای
آیا از نگاه کردن به پرسپکتیو واحدی که عکسهای استاندارد ارائه میکنند خسته شدهاید؟ برای ثبت نمایی  360درجهای از یک
صحنه یا فرد ،عملکرد پانورامای سهبعدی را امتحان کنید.
سه حالت عکسبرداری برای عملکرد پانورامای سهبعدی وجود دارند:
l

عکسبرداری از اشیاء:

دوربین را باز کنید ،انگشتتان را به راست بکشید و پانورامای سهبعدی را لمس کنید.

را لمس

کنید و نگه دارید ،سپس پیاموارههای روی صفحه را برای حرکت دادن آهستۀ دستگاهتان دور سوژۀ خود در یک جهت دنبال کنید.
برای توقف عکسبرداری،

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

پانورامیک سهبعدی 3D ،را در بالای عکس لمس کنید.
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l

عکسبرداری از منظره:

دوربین را باز کنید ،انگشتتان را به راست بکشید و پانورامای سهبعدی را لمس کنید.

را لمس

کنید و نگه دارید ،سپس پیاموارههای روی صفحه را برای حرکت دادن آهستۀ دستگاهتان دور سوژۀ خود در یک جهت دنبال کنید.
برای توقف عکسبرداری،

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

پانورامیک سهبعدی 3D ،را در بالای عکسی که گرفتید لمس کنید.
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l

سلفی گرفتن:

دوربین را باز کنید ،برای جابجایی به دوربین جلو،

پانورامای سهبعدی را لمس کنید.

را لمس کنید ،سپس انگشتتان را به راست بکشید و

را لمس کنید و نگه دارید ،سپس پیاموارههای روی صفحه را برای حرکت دادن آهستۀ

دستگاه دور خود در یک جهت دنبال کنید .برای توقف عکسبرداری،

را رها کنید .پس از عکسبرداری ،نمای دوربین را

لمس کنید ،و سپس برای ایجاد یک عکس پانورامیک سهبعدی 3D ،را در بالای عکسی که گرفتید لمس کنید.
فعالسازی حالت زیبایی :در پانورامای سهبعدی ،برای فعالسازی حالت زیبایی،

را لمس کنید ،سپس

را لمس کنید

و برای انتخاب سطح زیباسازی مطلوبتان ،میلۀ کشویی را به چپ یا راست بکشید.
پس از ایجاد یک پانورامای سهبعدی ،میتوانید برای مشاهدۀ جلوۀ سهبعدی ،دستگاهتان را کج کنید یا عکس را بکشید.

حالت حرفهای
استفاده از حالت دوربین حرفهای برای گرفتن عکسهای منظره
استفاده از حالت دوربین حرفهای برای سفارشیسازی تنظیمات دوربین و عکسبرداری از مناظر برجسته.
دوربین را باز کنید و انگشتتان را به راست بکشید ،برای فعال کردن حالت دوربین حرفهای ،عکس حرفهای را لمس کنید.
حالت نورسنجی :در حالت دوربین حرفهای،

را لمس کنید .حالت نورسنجی مناسب را برای صحنه انتخاب کنید.

حالت نورسنجی

صحنه

ماتریس

مناظر گسترده )نماهای ساحلی ،کوهها(

مرکز

عکسهای دارای سوژهای مرکزی که از پسزمینه جدا است.
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فوکوس :برای عکسهای پرتره ،توصیه میشود حالت فوکوس دستی ) (MFرا انتخاب کنید .آن قسمت از عکس که میخواهید با
فوکوس کردن مجزا کنید )مثلاً چهره( را لمس کنید و سپس عکستان را بگیرید.
l

در حالت دوربین حرفهای ،وقتی یکی از تنظیمات تغییر میکند ،تنظیمات دیگر هم ممکن است به طور خودکار تغییر
کنند.

l

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

زیباسازی
حالت زیبایی :همیشه در بهترین شکل خود به نظر برسید
میخواهید در سلفیهایتان همیشه در بهترین شکل خود به نظر برسید؟ حالت زیبایی به شما اجازه میدهد مجموعهای از تنظیمات
زیباسازی را به راحتی میزان کنید .همچنین میتواند پایگاه دادههای اطلاعات مربوط به زیبایی مختص شما ایجاد کند.
اگر در شب یا شرایط کمنور سلفیای بگیرید ،دستگاهتان کمی نور محیط را شناسایی و به طور خودکار حالت شب را برای
بهبود کیفیت سلفیها فعال خواهد کرد .این حالت کلیدی از آن خود ندارد و وقتی دستگاهتان کمی نور محیط را شناسایی کند،
به طور خودکار فعال خواهد شد .وقتی دستگاهتان این حالت را فعال کند ،پیاموارهای به شما نشان خواهد داد.
حالت زیبایی :برای اعمال خودکار جلوههای زیبایی به تمام افراد درون کادر ،حالت زیبایی را فعال کنید.

استفاده از حالت پرتره برای گرفتن پرترههایی خیرهکننده
میخواهید در سلفیهایتان همیشه در بهترین شکل خود به نظر برسید؟ حالت پرتره به شما اجازه میدهد تنظیمات زیباسازی متفاوتی
را پیکربندی کنید و یک پایگاه دادههای اطلاعاتی برای زیباسازی سفارشی ایجاد کنید.
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اگر در شب یا شرایط کمنور سلفیای بگیرید ،دستگاهتان کمی نور محیط را شناسایی و به طور خودکار حالت شب را برای
بهبود کیفیت سلفیها فعال خواهد کرد .این حالت کلیدی از آن خود ندارد و وقتی دستگاهتان کمی نور محیط را شناسایی کند،
به طور خودکار فعال خواهد شد .وقتی دستگاهتان این حالت را فعال کند ،پیاموارهای به شما نشان خواهد داد.
l

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

l

سلفی بیعیب و نقص :سلفی بیعیب و نقص را فعال کنید تا دستگاهتان یک طرح سفارشی زیبایی را برای شما ایجاد کند .هر چه
سطح زیباسازی بالاتر باشد ،جلوهها برجستهتر خواهند بود.

استفاده از حالت زیبایی برای گرفتن پرترههایی خیرهکننده
میخواهید سلفیها یا عکسهای دستهجمعیتان زیباتر هم بشوند؟ حالت زیبایی گزینههایی سفارشیشده در اختیارتان میگذارد تا تکتک
عکسها زیبا و ماندگار شوند.
حالت زیبایی را فعال و عکسهایتان را درخشان کنید:

دوربین را باز کنید،

را فعال کنید ،و سپس آیکون

را در

منظرهیاب لمس کنید .برای میزان کردن تنظیمات زیباسازی ،میلههای کشویی را به چپ و راست بکشید .سطح زیبایی بالاتر جلوههای
زیباسازی را متمایزتر میکند .پس از میزان کردن ،برای عکس گرفتن،

را لمس کنید.

فعالسازی حالت سلفی بیعیب و نقص برای سفارشیسازی تنظیمات زیباسازی:

دوربین را باز کنید،

را فعال کنید ،و

سپس برای ورود به صفحۀ تنظیمات دوربین ،انگشتتان را به چپ بکشید .سلفی بیعیب و نقص را لمس و سلفی بیعیب و نقص را
فعال کنید ،سپس پیاموارههای روی صفحۀ نمایش را دنبال کنید و از خودتان در حالی که به جلو ،طرفین ،و پایین نگاه میکنید عکس
بگیرید ،و بعد پارامترهای زیبایی را تنظیم کنید .ارزشهای زیاد برای پارامترها منجر به جلوههای لاغرسازی و زیباسازی برجستهتر
میشوند .پس از تأیید تنظیماتتان ،برای ذخیرۀ اطلاعات شخصیشدۀ زیبایی خود،
l

را لمس کنید.

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

l

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

حالت نقاشی با نور
نقاشی با نور :ثبت دنبالههای نوری
حالت نقاشی با نور به طور خودکار سرعت شاتر را آهسته تنظیم میکند تا عکسهایی با نوردهی طولانیمدت از دنبالههای نوری
بگیرد .این حالت عکسهایی خیرهکننده با کیفیتی اثیری پدید میآورد.
حالت نقاشی با نور چهار حالت خلاقانه برای سوژهها و شرایط نوری مختلف ارائه میکند:
l

دنباله های نوری ممتد :دنبالههای نوری ایجادشده توسط خودروها در شب را ثبت کنید.

l

گرافیتی با نور :دنبالههای ایجادشده توسط یک منبع متحرک نور در شرایط کمنور را ثبت کنید.

l

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

l

رد ستارگان :عکسهایی خیرهکننده از دنبالههای ستارگان در آسمان ثبت کنید.
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دنبالههای نوری ممتد :ثبت نورهای شهر
دنبالههای نوری ممتد به شما اجازه میدهد در شب عکسهایی حرفهای از دنبالههای نوری خودروها ایجاد کنید.
l

برای کسب بهترین نتایج ،با فاصله و کمی بالاتر از سوژه عکس بگیرید .مطمئن شوید که چراغهای جلوی خودرو
مستقیما ً به طرف دوربین نیستند زیرا میتواند باعث نوردهی بیش از حد به تصویر شود.

l

دستگاهتان را روی یک سهپایه قرار دهید تا در حین نوردهی حرکت نکند.

دوربین را باز کنید .روی صفحۀ نمایش انگشتتان را به راست بکشید و سپس به نقاشی با نور < دنباله های نوری ممتد بروید.
دستگاهتان را ثابت نگه دارید ،و سپس برای شروع عکسبرداری،
میشود .وقتی کارتان تمام شد،

را لمس کنید .پیشنمایش تصویر در منظرهیاب نمایش داده

را لمس کنید.
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گرافیتی با نور :رنگ کردن عکس با نور
گرافیتی با نور به شما اجازه میدهد با حرکت دادن یک منبع نور در برابر دوربین ،الگوهایی پدید آورید یا واژههایی را بنویسید.
l

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

l

دستگاهتان را روی یک سهپایه قرار دهید تا در حین نوردهی حرکت نکند.

دوربین را باز کنید .روی صفحۀ نمایش انگشتتان را به راست بکشید و سپس به نقاشی با نور < گرافیتی با نور بروید.
دستگاهتان را ثابت نگه دارید ،و سپس برای شروع عکسبرداری،
میشود .وقتی کارتان تمام شد،

را لمس کنید .پیشنمایش تصویر در منظرهیاب نمایش داده

را لمس کنید.
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آب روان :عکسبرداری از جویبارهای روان و آبشارها
آب روان به شما اجازه میدهد عکسهایی بالطافت و روان از آبشارها و رودخانهها بگیرید.
l

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

l

دستگاهتان را روی یک سهپایه قرار دهید تا در حین نوردهی حرکت نکند.

دوربین را باز کنید .روی صفحۀ نمایش انگشتتان را به راست بکشید و سپس به نقاشی با نور < آب روان بروید .دستگاهتان را
ثابت نگه دارید ،و سپس برای شروع عکسبرداری،
کارتان تمام شد،

را لمس کنید .پیشنمایش تصویر در منظرهیاب نمایش داده میشود .وقتی

را لمس کنید.
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رد ستارگان :عکسبرداری از زیبایی ستارگان
رد ستارگان به شما اجازه میدهد از دوربین خود برای ثبت حرکت ستارهها در آسمان شب استفاده کنید.
l

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

l

دستگاهتان را روی یک سهپایه قرار دهید تا در حین نوردهی حرکت نکند.

دوربین را باز کنید .روی صفحۀ نمایش انگشتتان را به راست بکشید و سپس به نقاشی با نور < رد ستارگان بروید .دستگاهتان
را ثابت نگه دارید ،و سپس برای شروع عکسبرداری،
کارتان تمام شد،

را لمس کنید .پیشنمایش تصویر در منظرهیاب نمایش داده میشود .وقتی

را لمس کنید.
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استفاده از قابلیت گذشت زمان برای فشرده کردن ساعت در دقیقه
با استفاده از گذشت زمان میتوانید در یک دورۀ زمانی طولانی تصویرهایی بگیرید و آنها را در قالب یک ویدیوی کوتاه فشرده کنید،
این کار به شما اجازه میدهد شکوفا شدن گلها ،کاهش و افزایش ترافیک شهر ،شکلگیری ابرها در روز و حرکت ستارگان در
آسمان شب را مشاهده کنید.
l

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

l

برای کاهش حرکت دستگاه در طی ضبط گذشت زمان ،از یک سهپایۀ محکم استفاده کنید.

پیش از آغاز قابلیت گذشت زمان ،مطمئن شوید که صحنه روشنایی خوبی دارد و دوربین فوکوس شده است .برای جلوگیری از ثبت
اشیاء نامربوط در پسزمینه ،در قرار دادن دوربین دقت کنید.
دوربین را باز کنید .انگشت خود را روی صفحه به سمت راست بکشید و سپس گذشت زمان را لمس کنید .برای شروع ضبط،
را لمس کنید .برای پایان دادن به ضبط،

را لمس کنید.

برای پخش ویدیوی گذشت زمان خود ،به گالری بروید.
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کشف امکانات جدید با حالتهای تصویربرداری سفارشی
دوست دارید علاوه بر عملکردهای پیشتنظیم ،روشهای جدید استفاده از دوربین خود را نیز کشف کنید؟ میتوانید حالتهای
تصویربرداری را با توجه به نیازهای خود دانلود یا حذف کنید.
دانلود حالتهای تصویربرداری بیشتر:
و سپس

دوربین را باز کنید ،انگشت خود را به سمت راست بکشید تا وارد صفحه حالتها شوید

را برای مشاهده حالتهای موجود لمس کنید .حالتهای تصویربرداری مورد نظر را انتخاب نموده افزودن را لمس

کنید .پس از دانلود ،میتوانید حالتهای تصویربرداری دانلود شده را در بخش حالتها مشاهده کنید.
بهروزرسانی حالتهای تصویربرداری :برای بهروزرسانی حالتهای تصویربرداری ،به صفحه حالتها بروید و

را لمس کنید.

هر حالت تصویربرداری که بهروزرسانی برای آن موجود باشد نقاط قرمزرنگی در کنار آن قرار میگیرد .میتوانید برای به
روزرسانی حالتهای تصویربرداری ،پیاموارههای روی صفحه نمایش را دنبال کنید.
حذف حالتهای تصویربرداری :در صفحه حالتها ،گزینه
ویرایش شوید و سپس

را در نزدیکی قسمت بالای صفحۀ نمایش لمس کنید تا وارد حالت

را برای حذف حالتهای تصویربرداری غیرضروری لمس نمایید.

برای اطمینان از کارکرد طبیعی دوربین ،حالتهای تصویربرداری پیشتنظیم قابل حذف نیست.
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تصاویر برجسته
»هایلایت« :عکسهای خود را به یک فیلم اختصاصی تبدیل کنید
به کمک »هایلایت« ،میتوانید با توجه به اطلاعات موقعیت مکانی ،کلیپهای ویدیویی کوتاهی از عکسهای خود ایجاد کنید .می
توانید جلوههای پویانمایی اضافه کنید و موسیقی پسزمینه دلخواه خود را از میان طیف گسترده موجود انتخاب نمایید.
l

»هایلایت« به صورت خودکار و با توجه به اطلاعات جغرافیایی موجود در عکسهای شما ،فیلم ایجاد میکند .برای
استفاده از این قابلیت ،دوربین را باز کنید ،به تنظیمات بروید و بررسی کنید برچسب  GPSفعال شده باشد.

l

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

l

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

ویرایش آلبوم »هایلایت«
میخواهید موسیقی پسزمینه یا الگوی فیلم »هایلایت« را تغییر دهید؟ میتوانید یک فیلم »هایلایت« را ویرایش کنید و آن را با
موسیقی پسزمینه و الگوی دلخواه خود شخصیسازی نمایید.
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l

»هایلایت« به صورت خودکار و با توجه به اطلاعات جغرافیایی موجود در عکسهای شما ،فیلم ایجاد میکند .برای
استفاده از این قابلیت ،دوربین را باز کنید ،به تنظیمات بروید و بررسی کنید برچسب  GPSفعال شده باشد.

l

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

l

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

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

پخش یا ویرایش »هایلایت«:

را لمس کنید؛ اکنون میتوانید الگو یا موسیقی پسزمینه فیلم را با استفاده از نوار گزینههای

پایین صفحۀ نمایش را در حین پخش ویرایش کنید.

را لمس نموده نام جدید را وارد کنید.

l

تغییر نام یک آلبوم »هایلایت«:

l

حذف یک آلبوم »هایلایت«:

l

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

و سپس حذف را لمس کنید.

نموده روش به اشتراک گذاشتن را انتخاب کنید.

را لمس

را لمس کنید و سپس انتقال را برای حذف عکسها از آلبوم »هایلایت«

لمس نمایید.
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مدیریت عکس
ویرایش ویدیوها
برش دادن ویدیو:
ویدیو،

گالری را باز کنید؛ ویدیویی که میخواهید ویرایش کنید را انتخاب کنید ،و برای ورود به صفحۀ ویرایش

را لمس کنید .برای انتخاب قطعهای که میخواهید آن را حفظ کنید ،میتوانید میلۀ کشویی را به درون ناحیۀ برش بکشید،

و برای پایان دادن به برش ویدیو،

را لمس کنید.

میزان کردن وضوح ویدیو :همزمان با کشیدن میلۀ کشویی برای انتخاب آن قطعه از ویدیو که میخواهید حفظ کنید ،میتوانید برای
را لمس کنید .همچنین برای میزان کردن وضوح ویدیو ،میتوانید گزینههای وضوح

مشاهدۀ پیشنمایش ویدیوی برشخورده،

ویدیو )مانند  Full HD، HDیا استاندارد( را در صفحۀ ویرایش لمس کنید.
هرچه وضوح بیشتر باشد ،ویدیو شفافتر میشود ،اما فضای مورد نیاز ذخیرهساز نیز بیشتر خواهد بود .بر اساس نیازهایتان
دست به انتخاب بزنید.

مرور و اشتراکگذاری عکسها و ویدیوها
مرور عکسها یا ویدیوهای قدیمی در زمان فراغتتان میتواند خاطرات ارزشمندی را به ذهن بیاورد .عکسها و ویدیوهای شما در
گالری ذخیره میشوند .میتوانید آنها را بر اساس زمان ،مکان ،یا با انتخاب یک آلبوم مشاهده کنید.
مشاهدۀ عکسها در حالت تمامصفحه:

گالری را باز کنید و عکسی را لمس کنید تا آن را در حالت تمامصفحه مشاهده کنید .برای

پنهان کردن منو ،صفحۀ نمایش را دوباره لمس کنید .هنگام مشاهدۀ عکسها در حالت تمامصفحه ،میتوانید کارهای زیر را انجام دهید:
l

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

l

مشاهدۀ پارامترهای عکسبرداری :برای مشاهدۀ پارامترهای عکسبرداری یک عکس،

را لمس کنید ،و در پنجرۀ جزئیات،

انگشت را به بالا و پایین بکشید تا )ISOحساسیت()EV ،جبران نوردهی( ،وضوح ،و دیگر پارامترهای عکس را مشاهده کنید.
< تغییر نام بروید ،و نامی جدید برای عکس وارد کنید.

l

تغییر نام عکس :به

l

تنظیم عکس به عنوان عکس مخاطب یا تصویر زمینۀ دسکتاپ :به

< تنظیم به عنوان بروید ،و عکس را به عنوان یک

تصویر زمینه یا عکس مخاطب تنظیم کنید.
اشتراکگذاری عکس یا ویدیو:

گالری را باز کنید ،برای ورود به صفحۀ انتخاب ،عکسی را لمس کنید و نگه دارید ،سپس فایل

هایی که میخواهید به اشتراک بگذارید را انتخاب و

را لمس کنید .یک روش اشتراکگذاری را انتخاب کنید و برای تکمیل

اشتراکگذاری ،دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید.
تنظیم چرخش خودکار عکس :میخواهید کاری کنید که عکسها و ویدیوهایتان از چرخش صفحۀ نمایش پیروی کنند؟ از صفحۀ
گالری ،به

< تنظیمات < جهت عکس بروید ،و همیشه بچرخد را انتخاب کنید.

مشاهده بر اساس زمان عکسبرداری :میتوانید زمان گرفته شدن عکسها و ویدیوهایتان را در زبانۀ عکسها مشاهده کنید .به
< تنظیمات بروید ،و نمایش زمان را فعال کنید تا در هنگام مشاهدۀ عکسها در حالت تمامصفحه ،تاریخ عکسبرداری نمایش داده
شود .از زبانۀ عکسها ،میتوانید با دور یا نزدیک کردن دو انگشت ،صفحۀ نمایش را بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید ،و بین نمایش
روز و ماه برای عکسها و ویدیوها جابجا شوید.
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مشاهده بر اساس موقعیت مکانی عکسبرداری :اگر در شرایطی که برچسب  GPSدر منوی تنظیمات دوربین فعال بوده ،عکس یا
ویدیویی گرفته باشید ،میتوانید عکسها و ویدیوها را در حالت نقشه مشاهده کنید .از زبانۀ عکسها،

را لمس کنید ،عکسها و

ویدیوهای شامل اطلاعات موقعیت مکانی ،روی نقشه در موقعیتهای متناظر نشانگذاری میشوند .میتوانید با دور کردن دو انگشت
از هم روی نقشه ،بزرگنمایی کنید و جزئیات عکس را مشاهده کنید .برای مشاهدۀ همۀ عکسها و ویدیوهای گرفتهشده در آن موقعیت
مکانی ،نمای عکس را لمس کنید.
مشاهده بر اساس آلبوم :در زبانۀ آلبومها ،میتوانید عکسها و ویدیوها را بر اساس آلبوم مشاهده کنید .بعضی از عکسها و ویدیوها
در آلبومهای پیشفرض مشخصشده به وسیلۀ سیستم ذخیره میشوند .مثلاً ،ویدیوهای ضبطشده با دوربین در آلبوم ویدئوهای دوربین
ذخیره میشوند .عکسهای صفحه و فایلهای ضبطشده از صفحۀ نمایش در آلبوم عکسهای صفحه ذخیره میشوند.
پخش نمایش اسلاید :از زبانۀ عکسها ،به

< نمایش اسلاید بروید ،سیستم به طور خودکار یک نمایش اسلاید پخش خواهد

کرد .برای توقف پخش ،صفحۀ نمایش را لمس کنید.

سازماندهی آلبومهای عکس
افزودن عکس یا ویدیو به یک آلبوم جدید :از زبانۀ آلبومها،

را لمس کنید ،یک نام آلبوم وارد کنید ،و سپس تأیید را لمس کنید.

تصاویر یا ویدیوهای مورد نظر را برای افزودن به آلبوم جدید انتخاب کنید.
انتقال عکسها یا ویدیوها :برای مشاهدۀ آسانتر ،عکسها و ویدیوهای آلبومهای جداگانه را با یکدیگر ترکیب کنید .آلبومی را باز
کنید ،یک عکس یا ویدیو را لمس کنید و نگه دارید تا
کنید.

پدیدار شود ،و سپس عکسها یا ویدیوهایی که باید منتقل شوند را انتخاب

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

آشفتگیزدایی از آلبومها :اگر لیست آلبومتان بیش از حد آشفته است ،میتوانید برخی از آلبومها را به سایر منتقل کنید .آلبومی را لمس
کنید و نگه دارید تا

پدیدار شود ،آلبومهایی که باید منتقل شوند را انتخاب کنید ،و سپس

را لمس کنید تا آلبومها به سایر

انتقال داده شوند .اگر میخواهید آلبومها را به محلهای اصلیشان بازیابی کنید ،سایر را باز کنید ،آلبومهایی که باید بازیابی شوند را
را لمس کنید.

لمس کنید و نگه دارید ،و سپس
l

نمیتوانید آلبومهای دوربین ،ویدئوهای دوربین یا عکسهای صفحه را به سایر منتقل کنید.

l

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

مرتبسازی مجدد آلبومها :آلبومهایی که مکرراً استفاده میکنید را برای مشاهدۀ آسانتر ،به بالای لیست منقل کنید .آلبومی را لمس
کنید و نگه دارید تا

ظاهر شود.

پس از انجام کار ،برای ذخیرۀ تغییرات،

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

نمیتوانید آلبومهای دوربین ،یا عکسهای صفحه را مجدداً مرتب کنید.
پنهان کردن آلبومها :آلبومهای محرمانه را که نمیخواهید دیگران ببینند پنهان کنید .از زبانۀ آلبومها ،به

< پنهانکردن آلبومها

بروید و کلیدهای مربوط به آلبومهایی که میخواهید پنهان شوند را به فعال تغییر وضعیت دهید.
نمیتوانید آلبومهای دوربین ،یا عکسهای صفحه را پنهان کنید.
حذف عکسها یا ویدیوها :یک عکس یا ویدیو را لمس کنید و نگه دارید تا
شوند را انتخاب کنید ،و سپس

پدیدار شود ،عکسها یا ویدیوهایی که باید حذف

< حذف را لمس کنید .عکسها و ویدیوهای حذفشده در آلبوم اخیراً حذفشده نگهداری و با

آیکونی که نشان میدهد چند روز دیگر به طور دائم حذف خواهند شد نشانگذاری میشوند .برای حذف عکسها و ویدیوها به طور
دائمی ،به اخیراً حذفشده بروید ،عکسها یا ویدیوهایی که باید حذف شوند را انتخاب کنید ،و سپس

< حذف را لمس کنید.
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بازیابی عکسها و ویدیوهای حذفشده :آلبوم اخیراً حذفشده را باز کنید و یک عکس یا ویدیو را لمس کنید و نگه دارید تا
پدیدار شود .عکسها یا ویدیوهایی که باید بازیابی شوند را انتخاب کنید و

را لمس کنید تا در آلبوم اصلی بازیابی شوند .اگر

آلبوم اصلی دیگر وجود نداشته باشد ،دوباره ایجاد خواهد شد.
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استفاده از بهینهسازی تکلمسی
آیا متوجه شدهاید که تلفن شما اخیراً کند شده است؟ آیا نگرانید که در برابر بدافزارها و دیگر تهدیدهای امنیتی آسیبپذیر باشد؟ برای
روانتر کردن کار تلفن خود ،از بهینهسازی تکلمسی استفاده کنید و آن را از تهدیدهای امنیتی محافظت کنید.
به

مدیریت تلفن بروید و بهینهسازی را لمس کنید .تلفن شما سرعت عملکرد خود را افزایش میدهد ،خطرات امنیتی را بررسی

مینماید ،میزان مصرف نیرو را بهینه میکند و شماره تلفنهای ناشناس و تماسهای مزاحم را تحت نظارت قرار میدهد و آنها را
مسدود میکند.

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

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

l

رتبه مصرف داده :میزان مصرف دادۀ هر یک از برنامهها را بررسی کنید.

l

برنامههای متصل به شبکه :مجوزهای دسترسی به اینترنت را برای هر برنامه تنظیم کنید.

l

کاهنده مصرف داده :کاهنده مصرف داده را فعال کنید )جلوگیری از مصرف دادۀ تلفن همراه توسط برنامهها( و برنامههای معاف
از محدودیتهای مصرف داده را انتخاب کنید.
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بهینهسازی مصرف نیرو
بیموقع باتری تمام کردن میتواند دردسرهای زیادی درست کند .قابلیتهای ذخیرۀ نیرو میتوانند به طولانی شدن عمر باتری شما
کمک کنند و به شما اجازه دهند به مدت بیشتری بازی کنید یا از قابلیتهای دیگر لذت ببرید.
مدیریت تلفن را باز کنید و برای انجام موارد زیر ،باقیمانده را لمس کنید:
l

مشاهدۀ جزئیات مصرف نیرو :برای مشاهدۀ جزئیات مصرف نیرو ،مصرف باتری را لمس کنید .در بخش جزئیات استفاده از
باتری ،نشانهای آبی زیر شارژ زمانهایی که دستگاهتان در حال شارژ بوده است را نشان میدهند .فواصل میان نشانها زمان
هایی را نشان میدهند که دستگاهتان در حال شارژ نبوده است .این قابلیت نیرو مصرف نمیکند .برای مشاهدۀ اینکه کدام برنامهها
و سختافزار بیشترین مقدار نیرو را مصرف میکنند ،مصرف باتری را لمس کنید.

l

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

l

فعالسازی حالت ذخیرۀ نیرو یا حالت ذخیرۀ نیروی ویژه :حالت ذخیرۀ نیرو یا حالت ذخیرۀ فوقالعادۀ نیرو را فعال کنید .بر اساس
سطح باتری دستگاهتان ،برای افزایش عمر باتری ،حالت ذخیرۀ نیروی مناسب را انتخاب کنید.
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l

میزان کردن وضوح صفحۀ نمایش برای ذخیرۀ نیرو :وضوح صفحۀ نمایش را فعال و وضوح هوشمند را انتخاب کنید .برای
ذخیرۀ نیرو ،دستگاهتان به طور خودکار وضوح صفحۀ نمایش را پایین خواهد آورد .وقتی وضوح بالا ضرورتی ندارد ،میتوانید
برای ذخیرۀ نیرو ،وضوح صفحۀ نمایش را به طور دستی تنظیم کنید.

l

نمایش درصد باتری باقیمانده در نوار وضعیت :برای نمایش درصد باتری باقیمانده ،درصد باتری را در نوار وضعیت فعال
کنید.

l

مدیریت راهاندازیهای برنامه برای ذخیرۀ نیرو :برای مدیریت خودکار یا دستی راهاندازی خودکار برنامه ،راهاندازی ثانویه ،و
فعالیت در پسزمینه ،راهاندازی را لمس کنید .برای ذخیرۀ نیرو ،سیستم به طور خودکار مصرف نیرو را مدیریت خواهد کرد.
وقتی برنامههایی با مصرف زیاد باتری در پسزمینه در حال اجرا باشند ،اعلانی دریافت خواهید کرد .برای بهینهسازی
تنظیمات برنامه ،دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید.

برای حفظ امنیت تلفن خود ،از اسکن ویروس استفاده کنید
در صورت باز کردن تبلیغات نامناسب ،ممکن است به ویروسهای تروجان و بدافزارها اجازه دهید مخفیانه بر روی دستگاه شما
نصب و اجرا شوند و اطلاعات مخاطبین و سایر دادههای شخصی شما را به سرقت ببرند .اسکن ویروس میتواند خطرهای بالقوه را
پیدا و حذف کند و تلفن شما را در وضعیت خوبی نگه دارد.
مدیریت تلفن را باز کنید و اسکن ویروس را لمس نمایید تا دستگاه تهدیدهای امنیتی را به صورت خودکار اسکن و حذف کند.
در عین حال ،میتوانید
l

را نیز برای انجام گزینههای زیر لمس کنید:

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

l

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

l

اسکن سریع :اسکن سریع را انتخاب کنید .سیستم به سرعت موقعیتهای کلیدی و برنامههای مهم دستگاه را در حین عملیات
نگهداری منظم اسکن میکند.

l

اسکن کامل :اسکن کامل را انتخاب کنید .سیستم در فواصل زمانی منظم ،دستگاه شما را به صورت جامع از نظر وجود فایلهای
مخرب اسکن خواهد کرد .این فرآیند بیشتر طول میکشد اما طیف وسیعتری را در بر میگیرد و از حفظ دستگاه در برابر
خطرهای مختلف اطمینان حاصل میکند.

l

بهروزرسانی بایگانی ویروس :بهروزرسانی خودکار و بهروزرسانی فقط از طریق  Wi-Fiرا فعال کنید .سیستم پایگاه داده
ویروس را به صورت خودکار از طریق  Wi-Fiبهروزرسانی میکند و قابلیتهای آن را برای مقابله با خطرات بهروز نگه می
دارد.
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ایمیل
افزودن حسابهای ایمیل
برای دسترسی راحت به ایمیل در هر زمان ،حساب تلفن خود را به تلفنتان اضافه کنید .اگر در حال پیکربندی ایمیلتان ،دربارۀ
تنظیمات خاص سؤالی دارید ،لطفا ً با ارائهدهندۀ حساب ایمیلتان تماس بگیرید.
را باز کنید ،یک ارائهدهندۀ سرویس ایمیل انتخاب کنید یا سایر موارد را لمس کنید ،نشانی

افزودن یک حساب ایمیل شخصی:

ایمیل و رمز ورودتان را وارد کنید ،سپس ورود به سیستم را لمس و برای پیکربندی حسابتان ،دستورالعملهای روی صفحه را دنبال
کنید .سیستم به صورت خودکار به سرور متصل میشود و تنظیمات سرور را بررسی میکند.
افزودن یک حساب  Exchange: Exchangeبه وسیلۀ  Microsoftتوسعه یافته و شرکتها آن را به عنوان سیستم داخلی
ایمیلشان استفاده میکنند .اگر ایمیل شرکت شما از سرورهای  Exchangeاستفاده میکند ،میتوانید در تلفن خود ،وارد ایمیل کاری
خود شوید .به

<  Exchangeبروید ،نشانی ایمیل ،نام کاربری ،و رمز ورودتان را وارد کنید ،سپس ورود به سیستم را

لمس و برای پیکربندی حسابتان ،دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید .سیستم به صورت خودکار به سرور متصل میشود و
تنظیمات سرور را بررسی میکند.
پس از پیکربندی ،سیستم به طور پیشفرض ،صفحۀ صندوق ورودی را باز خواهد کرد.

مدیریت حسابهای ایمیل
میتوانید یک حساب ایمیل یا بیشتر اضافه کنید.
ایمیل را باز کنید .میتوانید کارهای زیر را انجام دهید:
بررسی ایمیلها :در صفحۀ صندوق ورودی،

را لمس کنید ،و سپس یک حساب ایمیل را برای مشاهدۀ لیست ایمیلهایتان انتخاب

کنید .برای تازهسازی لیست ایمیلها ،انگشتتان را به پایین بکشید .برای خواندن ،پاسخ دادن ،هدایت ،یا حذف یک ایمیل ،آن را باز
کنید .برای مشاهدۀ ایمیل قبلی یا بعدی ،روی صفحۀ نمایش انگشتتان را به چپ یا راست بکشید .برای حذف چندین ایمیل ،تصویر
نمایه را لمس کنید یا برای رفتن به صفحۀ مدیریت ایمیل ،یک ایمیل را لمس کنید و نگه دارید ،و

را لمس کنید.

همگامسازی ایمیلها :برای تازهسازی لیست ایمیلها ،در صفحۀ صندوق ورودی ،انگشتتان را به پایین بکشید .به

< تنظیمات

بروید ،یک حساب را لمس کنید ،و سپس همگامسازی ایمیل را فعال کنید .برای همگامسازی خودکار ،برنامۀ زمانی همگامسازی را
لمس کنید و برای تکمیل پیکربندی ،زمان همگامسازی را انتخاب کنید.
جستجوی ایمیلها :در صفحۀ لیست ایمیلها ،نوار جستجو را لمس کنید ،و کلیدواژهها ،از قبیل موضوع ،محتوای ایمیل را وارد کنید.
افزودن چندین حساب ایمیل :به

< تنظیمات <

بروید ،ارائهدهندۀ سرویس ایمیل خود را انتخاب کنید ،و اطلاعاتتان را

وارد کنید.
جابجایی حسابهای ایمیل :در صفحۀ حسابها،
پیکربندی حسابهای ایمیل :در صفحۀ حساب ،به

را لمس کنید ،سپس برای جابجایی ،تصویر نمایۀ یک حساب را لمس کنید.
< تنظیمات بروید ،برای تنظیم نام حساب ،حساب پیش فرض ،یا حذف

حساب ،یک حساب را انتخاب کنید.
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ایمیل

مدیریت مخاطبین  VIPایمیل
نگران از دست دادن ایمیل یک مخاطب مهم در میان ایمیلهای پرشمار خود هستید؟ میتوانید مخاطبین مهم را به لیست  VIPاضافه
کنید .دستگاهتان به طور خودکار ایمیلهای مخاطبین  VIPرا به صندوق ورودی  VIPمنتقل خواهد کرد.
ایمیل را باز کنید و به

< تنظیمات < مخاطبین مهم بروید .از صفحۀ فهرست مخاطبین مهم ،به افزودن < ایجاد یا افزودن

از مخاطبین بروید.
افزودن یا حذف مخاطبین  :VIPدر صفحۀ فهرست مخاطبین مهم ،برای مدیریت مخاطبین ،VIP
تغییر اعلان ایمیل برای مخاطبین  :VIPاز صفحۀ اصلی ایمیلتان ،به

یا

را لمس کنید.

< تنظیمات < اعلان های مهم بروید.

تنظیم پاسخ خودکار برای ایمیل Exchange
در تعطیلات ،قادر به پاسخگویی ایمیلها نیستید؟ برای پاسخگویی خودکار به ایمیلها ،پاسخهای خودکار را فعال کنید.
ایمیل را باز کنید ،به

< تنظیمات بروید ،و حساب  Exchangeخود را انتخاب کنید .پاسخ های خودکار را لمس کنید،

پاسخ های خودکار را فعال کنید ،محتوا و زمان پاسخ خودکارتان را انتخاب کنید ،و سپس انجام شد را لمس کنید.
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تقویم
»تقویم« :مرکز مدیریت رویدادها
تعداد رویدادهای مورد نظر شما خیلی زیاد است؟ برنامه »تقویم« امکان مدیریت همهجانبه رویدادها را در اختیار شما قرار میدهد و
زندگی حرفهای و شخصی شما را راحتتر میکند.
برنامه »تقویم« عملکردهای زیر را ارائه میدهد:
l

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

l

به اشتراک گذاشتن رویدادها :میخواهید برنامه زمانی خود را به اشتراک بگذارید و دوستان خود را به یک رویداد دعوت کنید؟
روشهای مختلفی برای به اشتراک گذاشتن وجود دارد که میتوانید یکی از آنها را انتخاب کنید.

پیمایش در تقویم
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تقویم
ﺟﺳﺗﺟوی روﯾدادھﺎ
رﻓﺗن ﺑﮫ اﻣروز

روﯾدادھﺎی روز
اﻣروز
روز ﻧﻣﺎﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻓﻌﻠﯽ
ﺷﻣﺎره ھﻔﺗﮫ
روﯾدادھﺎی روز ﻧﻣﺎﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻓﻌﻠﯽ

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

ایجاد یک رویداد:

را لمس نمایید و اطلاعات رویداد از جمله عنوان ،موقعیت مکانی و زمان شروع و

تقویم را باز کنید،

پایان را وارد کنید .جهت افزودن یک یادآور برای رویداد مورد نظر ،به بیشتر < یادآوری بروید و سپس
جستجو در رویدادها :در صفحه تقویم ،گزینه

را لمس کنید.

را لمس نموده کلیدواژههای رویداد از جمله عنوان یا موقعیت مکانی را وارد

کنید.
< تنظیمات بروید و حالت نمایش تقویم و یادآورها را سفارشی کنید.

پیکربندی تقویم :در صفحه تقویم ،به

وارد کردن لیست کارها برای سازماندهی امور کاری
وارد کردن یادآورهای جلسات:

تقویم را باز کنید ،به

< افزودن حساببروید و پیاموارههای روی صفحه نمایش را برای

افزودن نشانی ایمیل کاری )حساب  (Exchangeخود درتقویم دنبال کنید تا بتوانید یادآورهای جلسات را بررسی نمایید.
به اشتراک گذاشتن یک رویداد :رویدادی را در تقویم یا ذیل گزینه برنامه زمانی لمس کنید و سپس

را لمس نموده پیاموارههای

روی صفحه نمایش را برای به اشتراک گذاشتن رویداد با یکی از روشهای مختلف دنبال کنید.

مشاهده تعطیلات جهانی
قصد سفر به خارج از کشور برای کار یا تعطیلات دارید؟ اطلاعات مربوط به تعطیلات کشور مقصد خود را از قبل دانلود کنید تا
بتوانید بهتر برای کار و وقت خود برنامهریزی کنید.
تقویم را باز کنید ،به

< تنظیمات < تعطیلات جهانی بروید و کلید مربوط به کشور مقصد خود را فعال کنید .دستگاه به

صورت خودکار اطلاعات مربوط به تعطیلات را دانلود خواهد کرد.
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ساعت
استفاده از »ساعت«
»ساعت« ظاهراً ساده دستگا ٔه ،تعداد زیادی قابلیت قدرتمند و اطلاعات مفید در اختیار شما قرار میدهد .میتوانید از »ساعت« به
عنوان زنگ هشدار ،ساعت جهانی ،کرونومتر یا زمانسنج استفاده کنید.

مشاهده ساعت سراسر جهان :به

ساعت بروید،

را در زبانه ساعت جهانی لمس کنید و نام یک شهر را وارد نمایید یا

شهر مورد نظر را در فهرست شهرها انتخاب کنید .برای تنظیم تاریخ و ساعت،
نمایش ساعت دو منطقه مختلف :به

ساعت بروید و سپس به

را لمس کنید.

< تاریخ و ساعت در زبانه ساعت جهانی بروید .ساعت

های دوتایی را فعال کنید و شهر خانه را لمس نموده شهر محل سکونت خود را در فهرست شهرها انتخاب کنید.

68

ساعت

ﺳﺎﻋت و ﺗﺎرﯾﺦ در ﺷﮭر اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺷﻣﺎ

ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋت ﺷﺑﮑﮫ

اگر ساعت منطقه فعلی شما با ساعت شهر محل سکونتتان یکسان باشد ،فقط یک ساعت در صفحۀ قفل نمایش داده خواهد
شد.
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دفتر یادداشت
یادداشتهای خود را مدیریت کنید و سوابق مورد نظر خود را مرتب نگه دارید
میخواهید یادداشتهای مهم خود رابه اشتراک بگذارید و چیزی را به موارد دلخواه خود اضافه کنید؟ یادداشتهای خود را مدیریت
کنید و سوابق مورد نظر خود را مرتب نگه دارید.
به اشتراک گذاشتن یک یادداشت :میخواهید یادداشتهای جلسه خود را برای همکارتان بفرستید؟ در صفحه فهرست دفتر یادداشت،
یادداشت مورد نظر برای اشتراکگذاری را باز کنید و سپس

را برای انتخاب روش اشتراکگذاری لمس نموده پیاموارههای

روی صفحه نمایش را دنبال کنید.
افزودن یک یادداشت به موارد دلخواه :میخواهید یادداشتی را به موارد دلخواه اضافه کنید تا بتوانید بعداً به آن رجوع نمایید؟ در
صفحه فهرست دفتر یادداشت ،انگشت خود را از روی یک یادداشت به سمت چپ بکشید و
که یادداشت مورد نظر برای افزودن به موارد دلخواه را باز نموده

را لمس کنید .روش دیگر این است

را لمس کنید.

حذف یک یادداشت :میخواهید یک یادداشت قدیمی را حذف کنید؟ در صفحه فهرست دفتر یادداشت ،انگشت خود را از روی یک
یادداشت به سمت چپ بکشید و سپس

را لمس کنید .روش دیگر این است که یادداشتی را لمس کنید و نگه دارید تا بتوانید گزینه

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

را لمس کنید.

جستجو در یادداشتها :میخواهید یادداشتی را خیلی سریع پیدا کنید؟ نوار جستجوی داخل صفحه فهرست دفتر یادداشت را لمس نموده
کلیدواژههای جستجوی خود را وارد کنید .روش دیگر این است که انگشت خود را از روی صفحۀ اصلی به سمت پایین بکشید تا
دسترسی به نوار جستجو فراهم شود و سپس کلیدواژههای جستجوی خود را وارد کنید.
ایجاد لیست کارها :میخواهید یک لیست خرید تهیه کنید؟ در صفحه ویرایش دفتر یادداشت ،گزینه
وارد نموده سپس

را لمس کنید و موردی را

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

پس از تکمیل یک مورد ،به صفحه ویرایش دفتر یادداشت بروید و

را در سمت چپ مورد تکمیل شده انتخاب کنید.

افزودن برچسب به یادداشتها :میخواهید دستهبندی یادداشتهای خود را به روشی راحت مشاهده کنید؟ در صفحه ویرایش دفتر
یادداشت ،گزینه

را لمس نموده از برچسبهای رنگی مختلف برای دستهبندی محتوای گوناگون استفاده کنید تا نمای واضحتری

از یادداشتها فراهم شود.
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ابزارهای مفید
استفاده از ضبطکنندۀ صدا برای ایجاد یادداشتهای صوتی
برای نوشتن همه جزئیات مهم جلسه وقت کافی ندارید؟ باید انبوهی از یادداشتهای یک مصاحبه یا کلاس را مرتب کنید؟ ضبطکنندۀ
صدا امکان ضبط فایلهای صوتی و پخش راحت آنها در هر زمان دیگری را برایتان فراهم میکند.
ضبطکننده صدا را فعال کنید .برای شروع ضبط،

را لمس کنید .در طول فرایند ضبط ،میتوانید طبق نیاز برچسبهایی را

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

را لمس کنید.

پس از تکمیل ضبط ،میتوانید کارهای زیر را انجام دهید:
l

پخش فایل ضبطشده از برچسب :فایلهای ضبطشده را لمس کنید ،سپس برای جابجایی به رابط پخش ،یک فایل ضبطشده را لمس
کنید .برای جابجایی به صفحۀ برچسب ،در رابط پخش ،انگشتتان را به چپ بکشید .در اینجا میتوانید یک برچسب را انتخاب و
فایل ضبطشده را از آن نقطه پخش کنید.

l

مدیریت فایلهای ضبطشده :برای دسترسی به گزینههایی چون مرتب کردن و به اشتراک گذاشتن فایلهای ضبطشده ،فایلهای
ضبطشده را لمس کنید.

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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شناسۀ  Huaweiو چندین کاربر
چندین کاربر
کاربران متعدد :ایجاد حسابهای کاربری جداگانه در دستگاه
میخواهید دستگاه خود را به کسی قرض دهید اما دوست ندارید به اطلاعات و فایلهای خصوصیتان دسترسی داشته باشد؟ با افزودن
چند کاربر و انواع مختلف کاربر ،هنگام قرض دادن دستگاه به دیگران از حریم خصوصی اطلاعات خود محافظت کنید .تنظیمات و
فایلهای شما تحت تأثیر قرار نمیگیرد .همچنین میتوانید با دو حساب کاربری ،مثلاً یکی برای کار و دیگری برای استفاده شخصی،
وارد دستگاه شوید و با لمس یک گزینه به راحتی بین آنها تغییر حالت دهید.
میتوانید سه نوع کاربر مختلف ایجاد کنید:
l

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

l

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

l

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

افزودن کاربران متعدد به دستگاه
میخواهید بیش از یک حساب کاربری در دستگاه خود داشته باشید تا زندگی کاری و شخصی خود را از هم جدا کنید؟ شما میتوانید
کاربران متعددی به دستگاه خود اضافه کنید و با یک لمس بین آنها جابهجا شوید.
تنظیمات را باز کنید و به کاربران و حسابها < کاربران بروید .از اینجا میتوانید این کارها را انجام دهید:
l

افزودن یک کاربر :افزودن کاربر را لمس کنید و نامی را برای کاربر وارد نموده افزودن را لمس کنید .پس از افزودن کاربر
جدید ،میتوانید به کاربر جدید تغییر حالت دهید و دستورالعملهای روی صفحه را برای پیکربندی تنظیمات حساب کاربر دنبال
کنید.
حداکثر سه کاربر قابل افزودن است.

l

حذف یک کاربر :با حساب مالک وارد سیستم شوید و صفحه کاربران را باز کنید .کاربر مورد نظر برای حذف را انتخاب نموده
حذف کاربر < حذف را برای حذف آن کاربر لمس کنید.
روش دیگر این است که انگشت خود را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید و

< تنظیمات بیشتر را لمس

کنید .کاربر مورد نظر برای حذف را انتخاب و حذف کاربر < حذف را لمس کنید.
l

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

l

فعال کردن یک کاربر دیگر :از داخل صفحه کاربران ،تصویر نمایه کاربر مورد نظر برای فعال شدن را لمس نموده سپس تغییر
کاربر را لمس کنید .روش دیگر این است که انگشت خود را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید،

را لمس کنید و

سپس تصویر نمایه کاربر مورد نظر برای فعال شدن را لمس نمایید .اگر مالک برای دستگاه رمز ورود صفحۀ قفل تنظیم کرده
باشد ،هنگام جابهجایی از یک کاربر دیگر به مالک ،از شما درخواست میشود آن رمز ورود را وارد کنید.
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شناسۀ  Huaweiو چندین کاربر
l

تغییر نام یا تصویر نمایه یک حساب کاربری :از داخل صفحه کاربران ،کاربر مورد نظر را فعال کنید و سپس

را لمس

نمایید .دستورالعملهای روی صفحه را برای تغییر نام یا تصویر نمایه کاربر دنبال کنید.
l

اجازه دادن به یک کاربر برای برقراری تماس یا به اشتراک گذاشتن سوابق تماس :با حساب مالک وارد سیستم شوید .از داخل
صفحه کاربران ،کاربری را انتخاب نموده سپس اجازهدادن تماسها و پیامها و اشتراکگذاری تاریخچه ارتباط را انتخاب کنید.
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بلوتوث
اتصال تلفن شما به دستگاههای بلوتوث
از بلوتوث برای متصل کردن تلفن خود به هدستهای بلوتوث و بلوتوث درون خودرو برای مسیریابی یا موسیقی گوش دادن در هنگام
رانندگی استفاده کنید .همچنین میتوانید برای ضبط و مدیریت دادههای تناسب اندام ،تلفن خود را به پوشیدنیهای بلوتوث متصل کنید.
متصل کردن دستگاههای بلوتوث به تلفن شما مصرف نیرو را چندان افزایش نمیدهد.

$0

)0

پروتکلهای بلوتوث مورد استفادۀ دستگاههای  Huaweiو عملکردهای آنها:
HFP، HSP

برقراری تماس

A2DP

پخش موسیقی

AVRCP

کنترل پخش موسیقی

OPP

انتقال فایلها

PBAP

همگامسازی مخاطبین

MAP

همگامسازی پیامهای متنی

HID

کاربری صفحهکلیدها و ماوسهای بلوتوث
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PAN

اتصال به اینترنت با تلفن همراه

BLE

اتصال به دستگاههای بلوتوث کمانرژی )(BLE

فعالسازی یا غیرفعالسازی بلوتوث :در صفحۀ اصلی ،انگشتتان را از نوار وضعیت به پایین بکشید ،پانل میانبرها را باز کنید؛ و
را لمس کنید .برای باز کردن صفحۀ تنظیمات بلوتوث،

سپس برای فعالسازی یا غیرفعالسازی بلوتوث،

را لمس کنید و

نگه دارید.
جفت سازی دستگاه  :Bluetoothبلوتوث را از صفحۀ تنظیمات دستگاه بلوتوث فعال کنید .بررسی کنید که دستگاه بلوتوث به
صورت قابل مشاهده تنظیم شده باشد .از دستگاه های موجود ،دستگاهی که میخواهید با آن جفت شوید را انتخاب کنید و سپس برای
تکمیل جفتسازی ،دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید.
لغو جفتسازی دستگاه  :Bluetoothبلوتوث را از صفحۀ تنظیمات دستگاه بلوتوث فعال کنید.

را در کنار نام دستگاه جفت

شده لمس کنید ،و سپس لغو جفت سازی را لمس نمایید.
تغییر نام دستگاه بلوتوث :از صفحۀ تنظیمات بلوتوث ،بلوتوث را فعال کنید .نام دستگاه را لمس کنید ،نام جدیدی برای دستگاه وارد
کنید ،و سپس ذخیره را لمس کنید.
مشاهدۀ راهنمای بلوتوث :برای مشاهدۀ اطلاعاتی دربارۀ نحوۀ برقراری اتصالات بلوتوث با سیستمهای درون خودرو ،هدستها،
بلندگوها ،پوشیدنیها ،تلفنها ،تبلتها ،و رایانهها ،در صفحۀ تنظیمات بلوتوث،

را لمس کنید.

استفاده از بلوتوث برای اشتراکگذاری دادهها
اتصال تلفن شما به دستگاهی دیگر از طریق بلوتوث به هدف اشتراکگذاری دادهها؛ وارد کردن و صدور مخاطبین ،و تنظیم اتصال به
اینترنت با تلفن همراه.
استفاده از بلوتوث برای ارسال فایلها:

فایلها را باز کنید ،فایلی که میخواهید ارسال کنید را لمس کنید و نگه دارید ،و سپس به

بیشتر < اشتراکگذاری < بلوتوث بروید .برای فعال کردن بلوتوث ،دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید .وقتی دستگاه دیگر
شناسایی شد )بلوتوث باید فعال و دستگاه قابل مشاهده باشد( ،نام دستگاه را لمس کنید تا اتصال برقرار شود و شروع به ارسال فایل
کنید.
دریافت فایلها از طریق بلوتوث :در صفحۀ اصلی ،انگشتتان را از نوار وضعیت به پایین بکشید ،پانل میانبرها را باز کنید؛ و سپس
برای فعالسازی بلوتوث،

را لمس کنید .در اعلان انتقال فایل ،پذیرش را لمس کنید تا دریافت فایلها شروع شود .فایلهای

دریافتی به صورت پیشفرض در پوشه بلوتوث در فایلها ذخیره میشود.
وارد کردن یا صدور مخاطبین از طریق بلوتوث:

مخاطبین را باز کنید و برای انجام موارد زیر ،به

< وارد کردن/صدور

بروید:
l

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

l

صدور مخاطبین :به اشتراک گذاشتن مخاطبین را لمس کنید ،مخاطبینی که میخواهید به اشتراک بگذارید را انتخاب کنید،
را لمس و بلوتوث را انتخاب کنید .برای برقراری اتصال بلوتوث با دستگاه دیگر ،دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید .آن
مخاطبینی که انتخاب شدهاند ،به طور خودکار ،از تلفن شما به دستگاه دیگر صادر خواهند شد.
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روشهای اتصال مورد پشتیبانی را انتخاب کنید .اگر دستگاه نمایشگر شما از روشهای اتصال فوق پشتیبانی نمیکند ،میتوانید یک
ستتاپباکس اندروید خریداری کنید و آن را به دستگاه نمایشگر خود متصل کنید.
 :از  Miracastپشتیبانی میشود .میتوانید صفحۀ نمایش خود را در دستگاه نمایشگر انعکاس دهید.
انعکاس صفحۀ نمایش روی یک دستگاه نمایشگر :انگشت خود را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید و پانل میانبرها را باز
کنید .برای باز کردن صفحۀ چندگانه،

را لمس کنید .دستگاه نمایشگری را که میخواهید استفاده کنید از درون لیست انتخاب

کنید .در صورت لزوم ،قابلیت  Miracastرا در دستگاه نمایشگر فعال کنید .برای مشاهدۀ دستورالعملها ،به دفترچۀ راهنمای دستگاه
رجوع کنید.
برای توقف انعکاس صفحۀ نمایشتان،

< قطع اتصال را لمس کنید.

اتصال دستگاه USB
انتقال داده بین تلفن شما و رایانه
برای اتصال تلفن به رایانه ،از یک کابل  USBاستفاده کنید و دادهها را انتقال دهید.
انتخاب حالت اتصال USB

1

برای اتصال تلفن خود به رایانه یا یک دستگاه دیگر ،از یک کابل  USBاستفاده کنید .یک کادر محاورهای "اجازه دسترسی به
دادههای دستگاه؟" بر روی تلفن شما ظاهر خواهد شد.

2

خیر ،فقط شارژ شود را لمس کنید.

3

انگشت خود را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود و سپس شارژ از طریق  USBرا برای
انتخاب یک روش اتصال  USBلمس کنید.
l

فقط شارژ :از اتصال  USBفقط برای شارژ تلفن خود استفاده کنید.

l

انتقال فایلها :فایلهای مختلف را بین تلفن خود و رایانه انتقال دهید.

l

انتقال تصاویر :تصاویر مختلف را بین تلفن خود و رایانه انتقال دهید .اگر رایانه از  MTPپشتیبانی نمیکند ،میتوانید از
 PTPبرای انتقال فایلها و تصاویر بین تلفن خود و رایانه استفاده کنید.

تلفن خود را با استفاده از کابل  USBبه رایانه متصل کنید تا بتوانید دادههای مختلف را انتقال دهید و کارهای دیگری انجام دهید.
l

ارسال فایلها)MTP :پروتکل انتقال رسانه –  (Media Transfer Protocolپروتکلی است که اجازه انتقال فایلهای رسانه
ای را به شما میدهد .شما میتوانید از این قابلیت برای انتقال فایلها بینتلفن خود و رایانه استفاده کنید .لطفا ً پیش از استفاده از
 Windows Media Player 11 ،MTPیا نسخه جدیدتر آن را روی رایانه خود نصب کنید.
انگشت خود را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود و سپس روش اتصال  USBرا بر روی
انتقال فایلها تنظیم کنید .در این حالت ،رایانه شما درایورهای لازم را نصب میکند .در رایانه ،درایوی را که از روی مدل تلفن
شما نامگذاری شده است باز کنید تا بتوانید فایلهای ذخیرهشده در تلفن را مرور نمایید .همچنین میتوانید محتوای چندرسانهای
موجود در تلفن خود را با استفاده از  Windows Media Playerمرور کنید.

l

انتقال تصاویر)PTP :پروتکل انتقال تصویر –  (Picture Transfer Protocolپروتکلی است که اجازه انتقال تصاویر را به
شما میدهد .با استفاده از این قابلیت ،میتوانید تصاویر را راحتتر بینتلفن و رایانه انتقال دهید.
انگشت خود را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود و سپس روش اتصال  USBرا بر روی
انتقال تصاویر تنظیم کنید .در این حالت ،رایانه شما درایورهای لازم را نصب میکند .در رایانه ،درایوی را که از روی مدل تلفن
شما نامگذاری شده است باز کنید تا بتوانید تصاویر ذخیرهشده در تلفن خود را مرور نمایید.

l

انتقال دادههای  MIDIبه تلفن شما)MIDI :رابط دیجیتال آلات موسیقی –  (Musical Instrument Digital Interfaceیک
فرمت صوتی مطابق با استانداردهای صنعتی است که برای آهنگسازان و سازندگان آلات موسیقی الکترونیکی به کار میرود.
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انگشت خود را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود و سپس روش اتصال  USBرا بر روی
 MIDIتنظیم کنید .اکنون میتوانید دادههای  MIDIرا بین تلفن خود و سایر دستگاهها انتقال دهید.

انتقال داده بین تلفن شما و یک دستگاه USB
 (USB On-The-Go) USB OTGامکان انتقال مستقیم داده بینتلفنشما و سایر دستگاهها )مانند تلفنها ،تبلتها ،دوربینها و
چاپگرها( را بدون نیاز به رایانه برای شما فراهم میکند .میتوانید از یک کابل  USB OTGنیز برای اتصال مستقیمتلفن خود به
یک دستگاه ذخیرهساز  USBو انتقال فایلها استفاده کنید.
انتقال داده بین تلفن شما و یک دستگاه ذخیرهساز USB
شما میتوانید با استفاده از یک کابل  ،OTGبه طور مستقیم از داخل تلفنخود به دستگاههای ذخیرهساز )USBشامل درایوهای
 USBو کارتخوانها( دسترسی پیدا کنید.
l

این قابلیت تنها در تلفنهای دارای پشتیبانی از  USB OTGموجود است.

l

اگر تلفن شما دارای درگاه  USBنوع  Cباشد ،باید یک آداپتور  Micro USBبه  USBنوع  Cمورد تأیید Huawei
خریداری کنید یا از کابل  USB OTGبا رابط  USBنوع  Cاستفاده نمایید.

1

درایو  USBرا با استفاده از یک کابل  USB OTGبه تلفن خود وصل کنید.

ﮐﺎﺑل USB OTG

2

به فایلها < محلی < درایو  USBبروید ،وارد درایو  USBشوید ،دادههای مورد نظر برای کپی را انتخاب کنید و سپس آن را
در پوشه مقصد کپی نمایید.

3

پس از تکمیل انتقال ،به تنظیمات < محل ذخیره < درایو  < USBخارج کردن بروید.

4

کابل  USB OTGو کابل  USBرا از هر دو دستگاه جدا کنید.
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انتقال فایلها با استفاده از Huawei Share
شما میتوانید با استفاده از  ،Huawei Shareعکسها ،فیلمها و سایر فایلهای خود را بین دستگاههای  Huaweiانتقال دهید.
 Huawei Shareاز بلوتوث برای شناسایی دستگاههای  Huaweiنزدیک و از  Wi-Fiبرای انتقال سریع فایلها بدون دادۀ تلفن
همراه استفاده میکند.
 Huawei Shareاز  Wi-Fiو بلوتوث برای انتقال داده استفاده میکند .با فعال شدن  Wi-Fi ،Huawei Shareو
بلوتوث نیز به صورت خودکار فعال میشود.

Huawei Share

استفاده از  Huawei Shareبرای ارسال فایلها :فایلی را که میخواهید به اشتراک گذاشته شود انتخاب و اشتراکگذاری را لمس
کنید .دستگاه دریافتکننده را از داخل فهرست دستگاههای نزدیک انتخاب کنید تا فایل فرستاده شود.
استفاده از  Huawei Shareبرای دریافت فایلها :انگشت خود را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید ،پانل اعلانات را
باز کنید و سپس

را لمس کنید تا  Huawei Shareفعال شود .هنگام نمایش یک اعلان انتقال فایل ،پذیرش را لمس کنید .فایل

های دریافتی به صورت پیشفرض در پوشه  Huawei Shareدر فایلها ذخیره میشود.
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امنیت و حریم خصوصی
اثر انگشت
تشخیص اثر انگشت :از پیمایش سریعتر و امنیت بهتر بهرهمند شوید
تشخیص اثر انگشت نه تنها امکان باز کردن قفل دستگاه با سرعت بیشتر را برای شما فراهم میکند ،بلکه امنیت بیشتری نیز به
اطلاعات شخصی شما میدهد.
موارد استفاده از اثر انگشت شما:
l

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

l

دسترسی به فایلهای خصوصی :میترسید رمز ورود »گاوصندوق« یا »قفل برنامه« را فراموش کنید و یا نگران این هستید که
به دست افراد غیرقابلاطمینان بیفتد؟ با تنظیم دسترسی به اثر انگشت برای »گاوصندوق« و »قفل برنامه« ،فایلها و برنامههای
خود را امن و فقط در دسترس خودتان نگه دارید.

l

دسترسی به میانبرهای اثر انگشت :دسترسی به دکمه شاتر برای گرفتن عکس دشوار است؟ به دنبال راه سریعتری برای پاسخ
دادن به تماس یا خاموش کردن زنگ هشدار هستید؟ با تنظیم میانبرهای اثر انگشت ،خیلی سریع عکس بگیرید ،به تماسهای خود
پاسخ دهید و زنگهای هشدار را با هر یک از انگشتان خود خاموش کنید.
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استفاده از میانبرهای اثر انگشت برای سرعت بخشیدن به عملکرد دستگاه
دسترسی به دکمه شاتر برای گرفتن عکس دشوار است یا به دنبال راه سریعتری برای پاسخ دادن به تماس یا خاموش کردن زنگ
هشدار هستید؟ با استفاده از حسگر اثر انگشت ،میتوانید با هر یک از انگشتان خود خیلی سریع عکس بگیرید و به تماسها پاسخ
دهید .نیازی به تأیید اثر انگشت نیست.
تنظیمات را باز کنید و به امنیت و حریم خصوصی < شناسۀ اثر انگشت بروید .از اینجا میتوانید میانبرهای اثر انگشت را برای
قابلیتهای زیر فعال کنید:
l

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

l

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

l

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

l

نمایش پانل اعلانات :زمانی که صفحۀ نمایش در حالت عمودی قرار دارد ،انگشت خود را از روی حسگر اثر انگشت به سمت
پایین بکشید تا پانل اعلانات نمایش داده شود ،سپس دو بار لمس کنید تا اعلانها پاک شود و انگشت خود را به سمت بالا بکشید تا
پانل اعلانات بسته شود.

l

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

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

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

l

1

پیش از ثبت یک اثر انگشت ،دقت کنید انگشتتان تمیز و خشک باشد.
تنظیمات را باز کنید.

2

به امنیت و حریم خصوصی < شناسۀ اثر انگشت < مدیریت اثر انگشت بروید ،الگو ،پین یا گذرواژه را انتخاب کنید و سپس
دستورالعملهای روی صفحه را برای تنظیم یک رمز ورود قفلگشایی دنبال نمایید.

3

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

4

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

5

پس از اتمام ثبت ،تأیید را لمس کنید.

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

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

1
2

تنظیمات را باز کنید.
به امنیت و حریم خصوصی < شناسۀ اثر انگشت < مدیریت اثر انگشت بروید.
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3

رمز ورود صفحۀ قفل را وارد کرده بعدی را لمس کنید.

4

در بخش فهرست اثر انگشت ،میتوانید کارهای زیر را انجام دهید:
l

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

l

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

l

برای تشخیص و برجسته کردن اثر انگشتهای ثبت شده ،تشخیص اثر انگشت را لمس کنید.

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

1

تنظیمات را باز کنید.

2

به امنیت و حریم خصوصی < شناسۀ اثر انگشت < مدیریت اثر انگشت بروید.

3

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

استفاده از اثر انگشت برای دسترسی به »گاوصندوق«:

فایلها را باز نموده گاوصندوق را لمس کنید؛ اکنون می

توانید با استفاده از اثر انگشت خود به »گاوصندوق« دسترسی داشته باشید.
l

استفاده از اثر انگشت برای دسترسی به برنامههای قفل شده توسط »قفل برنامه« :اکنون میتوانید برنامههای قفل شده در
صفحۀ اصلی را با استفاده از اثر انگشت خود باز کنید.

محافظت از اطلاعات موقعیت مکانی
خدمات موقعیت :تعیین موقعیت دستگاه
خدمات موقعیت ،اطلاعات موقعیت مکانی را برای برنامههای مبتنی بر موقعیت در دستگاه گردآوری و ارائه میکند )از جمله این
برنامهها میتوان به برنامههای آب و هوا ،نقشهها ،سفر و خرید اشاره کرد( .موقعیت تقریبی دستگاه شما از طریق موقعیتیابی با
)GPSدر صورت فعال بودن  GPSو در دسترس بودن خدمات( ،داد ٔه شبکۀ تلفن همراه و موقعیتیابی با )Wi-Fiدر صورت فعال
بودن( تعیین میشود .در صورت غیرفعال بودن موقعیتیابی با  ،GPSبرنامهها همچنان میتوانند اطلاعات موقعیت مکانی را به
روشهای دیگری به دست آورند.

فعال یا غیرفعال کردن خدمات موقعیت
برنامهها میتوانند پس از به دست آوردن مجوز اطلاعات موقعیت مکانی ،در هر زمان که بخواهند موقعیت شما را به دست آورند.
اگر یک برنامه مخرب موقعیت شما را به دست آورد ،ممکن است در معرض خطر کلاهبرداری یا سایر گزندها قرار بگیرید .می
توانید خدمات موقعیت را طبق نیاز خود فعال یا غیرفعال کنید و جهت حفظ حریم خصوصی و امنیت ،به طور مرتب مجوزهای
صادرشده برای برنامههای خود را تحت نظر بگیرید و مدیریت کنید.
فعال یا غیرفعال کردن خدمات موقعیت مکانی:

تنظیمات را باز کنید ،به امنیت و حریم خصوصی < دسترسی به موقعیت مکانی

بروید و دسترسی به موقعیت مکانی من را فعال یا غیرفعال کنید .در صورت فعال بودن خدمات موقعیت ،میتوانید حالت مناسب
برای موقعیتیابی را نیز تنظیم کنید .در صورت غیرفعال بودن خدمات موقعیت ،به جز نرمافزارهایی که از پیش بر روی دستگاه
نصب شده است )مانند ویجت »آب و هوا« SmartCare ،و »تلفنیاب«( ،تلفن شما از گردآوری و استفاده از اطلاعات موقعیت
مکانی شما توسط همه برنامهها و خدمات جلوگیری خواهد کرد .در صورتی که اقدام به استفاده از این برنامهها نمایید ،سیستم برای
فعال کردن خدمات موقعیت از شما سؤال میکند.
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l

استفاده از  Wi-Fiو شبکههای تلفن همراه :موقعیت مکانی تلفن شما را با استفاده از اطلاعات موقعیت مکانی ایستگاه اصلی
شرکت مخابراتی یا اطلاعات موقعیت مکانی یک روتر  Wi-Fiدر نزدیکی شما محاسبه میکند .دقت اطلاعات موقعیت مکانی تا
حد زیادی به اطلاعات موقعیت مکانی بهدستآمده از ایستگاه اصلی شرکت مخابراتی یا شبکه  Wi-Fiبستگی دارد .میزان دقت
معمولاً از  100متر تا چند کیلومتر متغیر است .موقعیتیابی با شبکه دارای دقت پایینی است اما امکان موقعیتیابی در داخل
ساختمان را فراهم میکند و از نیروی باتری کمتری استفاده مینماید.

l

استفاده تنها از  :GPSفقط از ماهوارههایی که  GPSتلفن پیدا کرده است برای تعیین موقعیت شما استفاده میکند .نیازی به
اتصال به شبکه نیست .موقعیتیابی با ماهوارههای  GPSدقت بیشتری دارد اما نیروی باتری بیشتری نیز مصرف میکند .دقت
این روش در حد چند ده متر است .اما موقعیتیابی در داخل ساختمان ممکن است دقیق نباشد.

l

استفاده از  ،GPS، Wi-Fiو شبکههای تلفن همراه :مزایای موقعیتیابی با  GPSو موقعیتیابی با شبکه را برای افزایش دقت
در موقعیتیابی داخل و بیرون ساختمان ترکیب میکند.
l

بسته به شرکت مخابراتی شما ،قابلیتها ممکن است متفاوت باشد.

l

 Huaweiفقط از دادههای مربوط به موقعیت برای ارائه عملکردها و خدمات ضروری استفاده میکند و از آن برای
شناسایی و گردآوری اطلاعات خصوصی شما استفاده نمیکند.

تنظیم ابزارهای کمکی برای موقعیتیابی داخل ساختمان:
موقعیت مکانی <

تنظیمات را باز کنید ،به امنیت و حریم خصوصی < دسترسی به

< تنظیمات اسکن بروید و قابلیت اسکن کردن  Wi-Fiو بلوتوث را فعال یا غیرفعال کنید .اسکن کردن شبکه

های  Wi-Fiو دستگاههای بلوتوث باعث بهبود دقت موقعیتیابی داخل ساختمان میشود.

PrivateSpace
 :PrivateSpaceاطلاعات محرمانۀ خود را پنهان نگه دارید
آیا میخواهید برنامهها و دادههای شخصی خود )از قبیل عکسها و ویدیوها( را روی دستگاهتان پنهان نگه دارید تا از دسترسی
دیگران در امان باشند؟ دنبال چیزی غیر از  PrivateSpaceنگردید .با  ،PrivateSpaceمیتوانید فضایی مستقل روی
دستگاهتان ایجاد کنید تا اطلاعات محرمانۀ خود را حفظ کنید .مثلاً ،میتوانید یک  WeChatمجزا در  MainSpaceو
 PrivateSpaceخود نصب کنید ،و هر دو برنامه را کاملاً مستقل از هم نگه دارید.
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محافظت از اطلاعات خصوصی شما با PrivateSpace
آیا نگران آن هستید که ممکن است زمانی که عکسها و چیزهای دیگر را در تلفن خود به دوستان و همکارانتان نشان میدهید ،ممکن
است آنها اطلاعات خصوصی شما را ببینند؟  PrivateSpaceبه شما اجازه میدهد اطلاعات خصوصی خود را در فضایی پنهان که
تنها با اثر انگشت یا رمز ورود شما قابل دسترسی است ،در دستگاه خود ذخیره کنید.
تلفنحداکثر سه حساب را میتوان از طریق  PrivateSpaceو کاربران اضافه کرد .اگر سه حساب از قبل تحت تنظیمات
< کاربران و حسابها < کاربران < افزودن کاربر اضافه شده باشند PrivateSpace ،را دیگر نمیتوان اضافه کرد.
فعالسازی  :PrivateSpaceاگر اولین بار است که از  PrivateSpaceاستفاده میکنید،

تنظیمات را باز کنید ،به امنیت و

حریم خصوصی <  < PrivateSpaceفعالسازی بروید ،و برای ایجاد  PrivateSpaceخود ،دستورالعملهای روی صفحه را
دنبال کنید.
تنها میتوانید یک  PrivateSpaceایجاد کنید.
به سرعت بین  MainSpaceو  PrivateSpaceجابجا شوید :از صفحۀ قفل ،میتوانید با استفاده از اثر انگشت یا رمز ورود
خود ،به سرعت بین فضاها جابجا شوید .پس از آنکه تلفن خود را راهاندازی مجدد میکنید ،از شما خواسته میشود که ابتدا با رمز
وردتان وارد  MainSpaceشوید .سپس میتوانید از صفحۀ قفل خود ،بین فضاها جابجا شوید.
ورود به  :PrivateSpaceمیتوانید با استفاده از اثر انگشت یا رمز ورود خود ،مستقیما ً وارد  PrivateSpaceشوید .راه دیگر
آن است که

تنظیمات را باز کنید ،و به امنیت و حریم خصوصی <  < PrivateSpaceورود به سیستم بروید تا وارد

 PrivateSpaceخود شوید.
خروج از  :PrivateSpaceوقتی از  PrivateSpaceخود خارج میشوید ،تمام حافظۀ سیستم که توسط PrivateSpace
استفاده میشد ،آزاد میشود .همچنان میتوانید هر وقت که خواستید ،به  PrivateSpaceخود برگردید .برای خروج از
84

امنیت و حریم خصوصی

،PrivateSpace

تنظیمات را باز کنید ،و به امنیت و حریم خصوصی <  < PrivateSpaceترک PrivateSpace

بروید.
حذف  :PrivateSpaceحذف  PrivateSpaceشما منجر به حذف دائمی همۀ برنامهها و دادههای ذخیرهشده درون آن فضا
خواهد شد .به دو روش زیر میتوانید  PrivateSpaceخود را حذف کنید:
l

از ،MainSpace

تنظیمات را باز کنید ،سپس به امنیت و حریم خصوصی <  PrivateSpaceبروید و

را لمس

کنید.
l

از ،PrivateSpace

تنظیمات را باز کنید ،سپس به امنیت و حریم خصوصی <  < PrivateSpaceحذف

 PrivateSpaceبروید.

مخفی کردن ورودی  PrivateSpaceشما
آیا میخواهید تمام آثار وجود  PrivateSpaceشما از دیگران پنهان بماند؟ میتوانید ورودی  PrivateSpaceخود را در
 MainSpaceپنهان کنید ،پنهان و سرّ ی نگه داشتن  PrivateSpaceشما.
پس از ورود به  PrivateSpaceخود،

تنظیمات را باز کنید ،به امنیت و حریم خصوصی <  PrivateSpaceبروید ،و

پنهان کردن  PrivateSpaceرا فعال کنید .پس از آنکه ورودی  PrivateSpaceخود را پنهان کردید ،تنها با استفاده از اثر
انگشت یا رمز ورود در صفحۀ قفل میتوانید وارد فضا شوید.

انتقال فایلها بین  PrivateSpaceو  MainSpaceشما
آیا میخواهید عکسها ،موسیقی ،یا ویدیوها را به سرعت به  PrivateSpaceیا از  PrivateSpaceبه  MainSpaceانتقال
دهید؟

1

پس از ورود به  PrivateSpaceخود،

2

 MainSpaceبه  PrivateSpaceیا  PrivateSpaceبه  MainSpaceرا لمس کنید.

3

برای انتخاب فایلها و انتقالشان به محل مورد نظر ،دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید.
فایلهای ذخیرهشده روی دستگاه یا کارت  microSDشما را میتوان از  MainSpaceبه  PrivateSpaceمنتقل

تنظیمات را باز کنید ،و به امنیت و حریم خصوصی <  PrivateSpaceبروید.

کرد ،اما فقط فایلهایی که به صورت محلی روی دستگاهتان ذخیره شدهاند را میتوان از  PrivateSpaceبه
 MainSpaceشما منتقل کرد .این به آن دلیل است که کارتهای  microSDدر  PrivateSpaceمسدود شدهاند.
فایلهای ذخیرهشده در ابر را نمیتوان بین  PrivateSpaceو  MainSpaceشما انتقال داد .همۀ دستگاهها از کارت
 microSDپشتیبانی نمیکنند.
به طور پیشفرض ،تصاویر منتقلشده در گالری <  Shared imagesذخیره میشوند ،فایلهای ویدیویی در گالری < Shared
 videosذخیره میشوند ،و فایلهای صوتی در فایلها < صوتی ذخیره میشوند.

استفاده از قفل برنامه برای قفل کردن برنامههای مهم
»قفل برنامه« امکان تنظیم رمز ورود برای  Alipay ،WeChatو سایر برنامههای مهم را برای شما فراهم میکند .پس از راه
اندازی مجدد تلفن یا باز کردن قفل صفحه نمایش تلفن ،اولین دفعهای که برنامهها را باز میکنید از شما خواسته میشود رمز ورود
»قفل برنامه« خود را وارد کنید» .قفل برنامه« میزان محافظت از اطلاعات خصوصی شما را افزایش میدهد و از دسترسی
غیرمجاز به برنامههای مهم دستگاه شما جلوگیری میکند.
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فعالسازی قفل برنامه:

تنظیمات را باز کنید .به امنیت و حریم خصوصی < قفل برنامهها بروید و دستورالعملهای روی صفحه

را برای تنظیم رمز ورود دنبال نموده سپس »قفل برنامه« را برای برنامههای دلخواه فعال کنید .هنگام باز کردن یک برنامه قفل برای
اولین بار ،دستورالعملهای روی صفحه را برای وارد کردن رمز ورود و پاسخ پرسش امنیتی خود دنبال کنید.
اگر یک اثر انگشت برای قفلگشایی تلفن خود تنظیم کردهاید و اولین باری است که رمز ورود »قفل برنامه« را تنظیم می
نمایید ،میتوانید دستورالعملهای روی صفحه را برای مرتبط کردن اثر انگشت خود و قفلگشایی راحتتر برنامهها دنبال
کنید.
تغییر رمز ورود »قفل برنامه«:

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

برای تغییر رمز ورود »قفل برنامه« لمس نمایید.

محافظت بهتر از دادهها :از حریم خصوصی خود دفاع کنید
نگران این هستید که اگر تلفن شما گم شود یا به سرقت برود ،عکسها ،اطلاعات حسابهای بانکی یا سایر دادههای خصوصیتان به
بیرون درز کند؟ تلفنهای  Huaweiاکنون علاوه بر محافظت ترکیبی که با کلید اصلی مورد اعتماد و رمز ورود صفحۀ قفل فراهم
میشود ،دارای تراشههای امنیتی نیز هستند .دادههای شما چه بر روی کارت  microSDو چه در ذخیرهساز داخلی ذخیره شده باشد،
از بالاترین سطح محافظت برخوردار خواهد بود.
ابزارهای محافظ و رمزگذاری قویتر :در تلفنهای  Huaweiاز یک کلید سختافزاری استفاده شده است که هنگام جدا شدن دادهها از
تلفن ،نمیتوان از آن کلید برای رمزگشایی دادهها استفاده کرد .با توجه به کلید اصلی مورد اعتماد ،اجزای رمزگذاریشده در تراشه
کنترل حافظه ثبت میشود تا قابلیت سختافزار برای محافظت از داده بهبود یابد .این قابلیت همراه با رمز ورود صفحۀ قفل دستگاه از
دادههای خصوصی شما محافظت میکند .زمانی که از  ،PrivateSpaceقابلیت چندکاربره ،فایلهای رمزگذاریشده در microSD
یا سایر قابلیتها برای رمزگذاری عکسها ،اطلاعات شخصی یا سایر دادههای شخصی خود استفاده میکنید ،تنها راه ممکن برای
رمزگشایی دادههای شما این است که کلید اصلی مورد اعتماد ،رمز ورود صفحۀ قفل و تراشۀ امنیتی همزمان شکسته شود.همۀ دستگاه
ها از کارت  microSDپشتیبانی نمیکنند.
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پشتیبانگیری و بازیابی
پشتیبانگیری از دادهها :جلوگیری از نابودی دادهها
تا به حال نگران این شدهاید که دادههای شخصی مهم در تلفن شما ممکن است به طور اتفاقی حذف شود یا از بین برود؟ برای
جلوگیری از نابودی دادهها و راحت شدن خیالتان ،به طور مرتب از دادههای خود پشتیبانگیری کنید.
چهار روش برای پشتیبانگیری از دادههای تلفن شما وجود دارد:
l

کارت  :microSDاگر تلفن شما از کارتهای  microSDپشتیبانی کند ،میتوانید هر زمان که بخواهید از دادههای خود بر روی
کارت  microSDپشتیبانگیری کنید و از روشی راحت برای جلوگیری از نابودی دادهها بهرهمند شوید.

l

ذخیرهساز داخلی دستگاه :میتوانید از فایلهای کوچکتر بر روی ذخیرهساز داخلی دستگاه خود پشتیبانگیری کنید.

l

دستگاه ذخیرهساز  :USBاگر فضای موجود در ذخیرهساز داخلی تلفن شما رو به اتمام است ،میتوانید تلفن را با استفاده از کابل
 USB OTGبه یک دستگاه ذخیرهساز  USBمتصل کنید و از دادههای خود پشتیبانگیری نمایید.

l

پشتیبانگیری رایانهای :شما میتوانید از دادههای مهم ،تصاویر و فایلهای بزرگ موجود در تلفن خود بر روی یک رایانه پشتیبان
گیری کنید و ضمن جلوگیری از نابودی دادهها ،ذخیرهساز داخلی تلفن را نیز خالی کنید.

پشتیبانگیری از دادهها بر روی کارت microSD
نگران از دست دادن دادهها خود در زمان بهروزرسانی سیستم هستید؟ دوست دارید دادههای دستگاه قبلی خود را به تلفن جدیدتان
انتقال دهید؟ اگر تلفن شما از کارتهای  microSDپشتیبانی کند ،میتوانید هر زمان که بخواهید از دادههای خود بر روی کارت
 microSDپشتیبانگیری کنید و از روشی راحت برای محافظت در برابر نابودی دادهها بهرهمند شوید.
l

همۀ دستگاهها از کارت  microSDپشتیبانی نمیکنند.

l

بسته به شرکت مخابراتی شما ،قابلیتها ممکن است متفاوت باشد.

l

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

برای پشتیبانگیری از دادههای خود بر روی کارت  ،microSDگزینه

پشتیبانگیری را باز کنید ،به بخش پشتیبانگیری <

روشهای دیگر < كارت  < SDبعدی بروید و دادههای مورد نظر برای پشتیبانگیری را انتخاب نموده پشتیبانگیری را لمس کنید.
رمز ورود فایل پشتیبان برای تصاویر ،فایلهای صوتی و فیلمها و اسناد لازم نیست اما برای سایر انواع داده ضروری است .برای
تنظیم رمز ورود فایل پشتیبان و پرسش امنیتی ،دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید.
میتوانید فایلهای پشتیبان خود را در پوشه  Huaweiدر فایلها < محلی < کارت  SDمشاهده کنید.

پشتیبانگیری از دادهها بر روی ذخیرهساز داخلی
شما میتوانید از دادههای تلفن بر روی ذخیرهساز داخلی پشتیبانگیری کنید تا از نابودی دادهها جلوگیری شود .توصیه میشود از فایل
های نسبتا ً کوچک در ذخیرهساز داخلی پشتیبانگیری کنید.
l

بسته به شرکت مخابراتی شما ،قابلیتها ممکن است متفاوت باشد.

l

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

برای پشتیبانگیری از دادههای خود بر روی ذخیرهساز داخلی ،گزینه

پشتیبانگیری را باز کنید ،به بخش پشتیبانگیری < ذخیره

ساز داخلی < بعدی بروید و دادههای مورد نظر برای پشتیبانگیری را انتخاب نموده پشتیبانگیری را لمس کنید .رمز ورود فایل
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پشتیبان برای تصاویر ،فایلهای صوتی و فیلمها و اسناد لازم نیست اما برای سایر انواع داده ضروری است .برای تنظیم رمز ورود
فایل پشتیبان و پرسش امنیتی ،دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید.
میتوانید فایلهای پشتیبان خود را در پوشه  Huawei\Backupدر فایلها < محلی < ذخیرهساز داخلی مشاهده کنید.

پشتیبانگیری از دادهها بر روی دستگاه ذخیرهساز USB
اگر فضای ذخیرهسازی تلفن شما رو به اتمام است یا میخواهید از دادههای مهم خود بر روی یک دستگاه ذخیرهساز خارجی پشتیبان
گیری کنید ،میتوانید تلفن خود را با استفاده از کابل  USB OTGبه یک دستگاه ذخیرهساز  USBمتصل کنید و از دادههای خود
پشتیبانگیری نمایید .دستگاههای ذخیرهساز  USBسازگار با تلفن عبارتند از فلشدرایوهای  ،USBکارتخوانها و دستگاههایی که
یک کارت  microSDدر آنها وارد شده است.
l

بسته به شرکت مخابراتی شما ،قابلیتها ممکن است متفاوت باشد.

l

همۀ دستگاهها از کارت  microSDپشتیبانی نمیکنند.

l

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

برای پشتیبانگیری از دادههای خود بر روی دستگاه ذخیرهساز  ،USBگزینه

پشتیبانگیری را باز کنید ،به بخش پشتیبانگیری

< روشهای دیگر < حافظه  < USBبعدی بروید و دادههای مورد نظر برای پشتیبانگیری را انتخاب نموده پشتیبانگیری را لمس
کنید .رمز ورود فایل پشتیبان برای تصاویر ،فایلهای صوتی و فیلمها و اسناد لازم نیست اما برای سایر انواع داده ضروری است.
برای تنظیم رمز ورود فایل پشتیبان و پرسش امنیتی ،دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید.
میتوانید فایلهای پشتیبان خود را در پوشه  Huawei\Backupدر فایلها مشاهده کنید.

پشتیبانگیری از دادهها بر روی رایانه
فایلهای مهم ،تصاویر یا فایلهای بزرگی در تلفن خود ذخیره کردهاید؟ میتوانید با پشتیبانگیری از دادههای مهم خود بر روی رایانه،
از نابودی دادهها جلوگیری نموده فضای ذخیرهسازی تلفن را خالی کنید.
همیشه رمز ورود فایل پشتیبان خود را به خاطر بسپارید زیرا بدون آن نمیتوانید فایلهای پشتیبان خود را بازیابی کنید.
لطفا ً برنامه  Huaweiرا بر روی رایانه نصب کنید و سپس از آن برای پشتیبانگیری از فایلها یا بازیابی آنها از روی تلفن استفاده
نمایید.
پشتیبانگیری از دادهها بر روی رایانه :تلفن را با استفاده از یک کابل داده  USBبه رایانه متصل کنید .برنامه  Huaweiبه صورت
خودکار در رایانه باز میشود .از داخل برنامه  ، Huaweiدادههای مورد نظر برای پشتیبانگیری را انتخاب نموده دستورالعملهای
روی صفحه را برای پشتیبانگیری از دادهها بر روی رایانه دنبال کنید.
وارد کردن دادهها در تلفن :تلفن را با استفاده از یک کابل داده  USBبه رایانه متصل کنید .برنامه  Huaweiرا باز کنید و به صفحه
بازیابی دادهها بروید و دادهها را از روی رایانه در تلفن کپی کنید .اگر دادههای پشتیبان دارای رمز ورود است ،رمز ورود را هنگام
درخواست وارد کنید.
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Wi-Fi
 :Wi-Fi+دستیار هوشمند قابلیت اتصال شما
 Wi-Fi+به طور هوشمند به شبکههای  Wi-Fiمتصل میشود تا در مصرف دادۀ تلفن همراه صرفهجویی شود .وقتی دستگاهتان یک
شبکۀ  Wi-Fiشناختهشده یا رایگان را شناسایی کند ،به طور خودکار  Wi-Fiرا روشن خواهد کرد و به شبکه متصل خواهد شد.
همچنین دستگاهتان به طور خودکار شبکۀ بهینه برای بهترین اتصال اینترنت را در منطقه انتخاب میکند.

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

انتخاب و اتصال خودکار به شبکۀ بهینه :انتخاب و اتصال خودکار به شبکههای  Wi-Fiکه قبلاً به آنها متصل شدهاید ،شبکههای

l

رایگان ،یا شبکۀ دادۀ تلفن همراه شما ،بسته به قدرت سیگنال در محل فعلی شما.
روشن یا خاموش کردن خودکار  :Wi-Fiبسته به شبکههای  Wi-Fiکه قبلاً به آنها متصل شدهاید Wi-Fi ،به طور خودکار در
مکانهای خاص فعال یا غیرفعال خواهد شد .این کار مانع از آن میشود که دستگاهتان مدام در حال جستجوی شبکههای جدید
باشد.

l

دسترسی به کیفیت شبکههای موجود :ارزیابی نقاط اتصال شبکه که در حال حاضر موجودند و جلوگیری از اتصال خودکار
دستگاه شما به شبکههایی که اتصال اینترنت ندارند.

اتصال به Wi-Fi
برای صرفهجویی در مصرف دادۀ تلفن همراه ،به یک شبکۀ  Wi-Fiمتصل شوید.
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برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به دادههای شخصی و اطلاعات مالی خود ،همواره در اتصال به شبکههای Wi-Fi
عمومی احتیاط کنید.

اتصال به :Wi-Fi

تنظیمات را باز کنید ،به بی سیم و شبکه ها <  Wi-Fiبروید و  Wi-Fiرا فعال کنید .شبکهای را که می

خواهید به آن متصل شوید انتخاب کنید .بسته به تنظیمات شبکه ،ممکن است لازم باشد یک رمز ورود وارد کنید .در صورت لزوم،
برای تکمیل تأیید هویت ،دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید.
l

تازهسازی نقطۀ اتصال  :Wi-Fiبرای جستجوی مجدد شبکههای بیسیم موجود ،اسکن را لمس کنید.

l

افزودن نقطۀ اتصال  Wi-Fiبه طور دستی :پایین منو را بپیمایید ،افزودن شبکه… را لمس کنید ،و دستورالعملهای روی صفحه
را برای ورود  SSIDو رمز ورود شبکه دنبال کنید.

اتصال به شبکه  Wi-Fiبا استفاده از  :WPSدر صفحۀ  ،Wi-Fiبه

< تنظیمات  Wi-Fiپیشرفته < اتصال  WPSبروید.

برای برقراری اتصال ،دکمۀ  WPSرا روی روتر خود فشار دهید .اتصال به یک روتر با قابلیت  WPSاز طریق  WPSبه شما
اجازه میدهد به سرعت و بدون وارد کردن رمز ورود وارد شبکه شوید.

انتقال داده با استفاده از Wi-Fi Direct
 Wi-Fi Directبه شما اجازه میدهد به سرعت دادهها را بین دستگاههای  Huaweiمنتقل کنید Wi-Fi Direct .از بلوتوث سریعتر
است و الزامی به جفت شدن دستگاهها ندارد .برای انتقال فایلهای بزرگ در مسافتهای کوتاه مناسبتر است.
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3
4

 Wi-Fiرا روشن کنید .دستگاه فهرست تمام شبکههای  Wi-Fiموجود در مکان شما را نمایش خواهد داد.
شبکه  Wi-Fiمورد نظر را جهت اتصال انتخاب کنید .در صورت انتخاب یک شبکه رمزگذاری شده ،باید رمز ورود  Wi-Fiرا
وارد کنید.

اتصال با استفاده از داده تلفن همراه
پیش از استفاده از داده تلفن همراه ،حتما ً از فعال بودن طرح داده نزد شرکت مخابراتی خود اطمینان حاصل کنید تا مجبور به
پرداخت هزینههای زیاد مصرف داده نشوید.

1
2

انگشت خود را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید تا پانل اعلان باز شود.
برای فعال کردن داده تلفن همراه،

را لمس کنید.

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

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

4G

4G

USB

میتوانید از نقطۀ اتصال  ،Wi-Fiکابل  USBیا بلوتوث برای به اشتراک گذاشتن دادۀ تلفن همراه خود با دستگاههای دیگر استفاده
کنید.
استفاده از نقطۀ اتصال  Wi-Fiبرای به اشتراک گذاشتن دادۀ تلفن همراه:

تنظیمات را باز کنید و به بی سیم و شبکه ها <

اتصال به اینترنت با تلفن همراه و نقطه اتصال قابل حمل < نقطه اتصال  Wi-Fiقابل حمل < پیکربندی نقطه اتصال  Wi-Fiبروید.
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نام شبکه ،نوع رمزگذاری و رمز ورود نقطۀ اتصال  Wi-Fiرا تنظیم کنید و سپس ذخیره را لمس نموده نقطۀ اتصال را برای استفاده
فعال کنید.
نگران این هستید که سایر دستگاهها ممکن است از دسترسی نامحدود به داده نقطۀ اتصال شما برخوردار باشند؟ در صفحه
تنظیمات ،گزینه حد داده را برای تنظیم محدودیت داده هر جلسه استفاده لمس کنید .زمانی که اشتراکگذاری داده به محدودیت
تنظیمی رسید ،دستگاه به صورت خودکار قابلیت اشتراکگذاری نقطۀ اتصال را غیرفعال میکند.
استفاده از بلوتوث برای به اشتراک گذاشتن دادۀ تلفن همراه :پیش از استفاده از بلوتوث برای به اشتراک گذاشتن دادۀ تلفن همراه،
یک اتصال بلوتوث برقرار نموده دستگاهها را با هم جفت کنید.

تنظیمات را باز کنید ،به بی سیم و شبکه ها < اتصال به اینترنت

با تلفن همراه و نقطه اتصال قابل حمل بروید و اتصال اینترنت از طریق بلوتوث را فعال کنید .در صفحه بلوتوث ،گزینه

را در

کنار دستگاه جفت شده لمس کنید و دسترسی به اینترنت را برای برقراری اتصال اینترنتی و به اشتراک گذاشتن دادۀ تلفن همراه فعال
نمایید.
استفاده از  USBبرای به اشتراک گذاشتن دادۀ تلفن همراه :از یک کابل  USBبرای اتصال دستگاه به رایانه استفاده کنید.
تنظیمات را باز کنید ،به بی سیم و شبکه ها < اتصال به اینترنت با تلفن همراه و نقطه اتصال قابل حمل بروید و اتصال اینترنت از
طریق  USBرا برای شروع اشتراکگذاری دادۀ تلفن همراه فعال کنید.
بسته به سیستم عامل دستگاه ،ممکن است لازم شود درایورهای خاصی را نصب کنید یا اتصال شبکه مربوطه را در رایانه
خود برقرار نمایید تا بتوانید از این عملکرد استفاده کنید .برای کسب اطلاعات بیشتر ،به دفترچه راهنمای سیستم عامل رایانه
خود رجوع کنید.

94

برنامهها و اعلانها
برنامه جفتی :همزمان وارد دو حساب رسانههای اجتماعی شوید
تا به حال پیش آمده است که بخواهید وارد دو حساب  WeChatو  Facebookدر تلفن شوید بدون اینکه لازم باشد مدام بین آنها
تغییر حالت دهید؟ برنامه جفتی این امکان را برای شما فراهم میکند تا همزمان وارد دو حساب  WeChatو  Facebookشوید و
زندگی کاری و شخصی خود را از هم تفکیک دهید.
قابلیت »برنامه جفتی« فقط با  WhatsApp ،Snapchat ،Facebook ،LINE ،QQ Messenger ،WeChatو
 Messengerکار میکند .پیش از استفاده از این قابلیت ،آخرین نسخه این برنامهها را دانلود کنید.
تنظیمات را باز کنید .به برنامهها و اعلانها < برنامۀ دوقلو  andبروید و »برنامه جفتی« را طبق نیاز برای ،WeChat
 WhatsApp ،Snapchat ،Facebook ،LINE ،QQیا  Messengerفعال کنید.
در صورت فعال بودن »برنامه جفتی« ،دو آیکون در صفحۀ اصلی برای برنامههای ،Facebook ،LINE ،QQ ،WeChat
 WhatsApp ،Snapchatیا  Messengerبه نمایش درمیآید .این حالت یعنی میتوانید همزمان وارد دو حساب شوید .برای
غیرفعالسازی سریع »برنامه جفتی« ،آیکون برنامه جفت شده را در صفحۀ اصلی لمس کنید و نگه دارید.
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پیکربندی حالت »بدون مزاحمت«
حالت »بدون مزاحمت« تماسهای دریافتی از افراد ناشناس را مسدود میکند و در صورت دریافت تماس و پیام از مخاطبین منتخب،
به شما اطلاع میدهد.
تنظیمات را باز کنید و به صدا < مزاحم نشوید بروید .کلید فعالسازی فوری را روشن کنید و سپس حالت »مزاحم نشوید« را
لمس نموده یکی از گزینههای زیر را انتخاب کنید:
l

اجازه دادن به تماسها و پیامهای دریافتی از مخاطبین مهم :تنها وقفههای اولویتدار را انتخاب کنید و سپس برای تعیین اینکه
کدام یک از مخاطبین میتوانند با شما تماس بگیرند یا برایتان پیام بفرستند ،تعریف وقفههای دارای اولویت را لمس کنید.

l

اجازه دادن به آهنگهای زنگ هشدار :برای اینکه فقط به آهنگهای زنگ هشدار اجازه دهید ،فقط هشدارها را انتخاب کنید.

l

غیرفعال کردن تمام وقفهها :برای غیرفعال کردن آهنگهای زنگ و لرزشها و جلوگیری از روشن شدن صفحۀ نمایش به خاطر
تماسهای ورودی ،پیامها و زنگهای هشدار ،قطع نشود را انتخاب کنید.
l

روش دیگر این است که انگشت خود را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید و

را در پانل میانبرها لمس

کنید تا حالت مزاحم نشوید بلافاصله فعال یا غیرفعال شود.
l

برخی از برنامههای شخص ثالث ممکن است هنگام فعال حالت »بدون مزاحمت« نیز همچنان زنگ بزنند .برای بیصدا
کردن اعلانهای این برنامهها ،تنظیمات داخل برنامه را پیکربندی کنید.

قانون زمانی :در زمانهای معینی مانند آخر هفتهها یا شبها از وقفهها جلوگیری کنید .زمان را برای پیکربندی دوره زمانی و فاصله
زمانی تکرار لمس نموده سپس کلید زمان را روشن کنید.
قوانین رویدادها :در جلسات یا رویدادها از ایجاد وقفه جلوگیری کنید .رویداد را برای فعال کردن حالت مزاحم نشوید در طول
رویدادهای تقویم لمس کنید.

پیکربندی تنظیمات صدا
میتوانید برای مجموعۀ متنوعی از سناریوها ،آهنگهای زنگ و یادآورهای صوتی تنظیم کنید.
تنظیم میزان صدای سیستم :دکمۀ میزان صدا را فشار دهید و

را برای تنظیم میزان صدای آهنگ زنگ ،رسانهها ،زنگ

هشدار ،یا میزان صدای تماس لمس کنید.
میتوانید میزان صدا را در تنظیمات سیستم خود نیز تغییر دهید.

تنظیمات را باز کنید ،صدا را لمس کنید ،و میلۀ کشویی

میزان صدا را برای تنظیم میزان صدا بکشید.
جابجایی بین حالتهای صدا ،لرزش ،و بیصدا :انگشتتان را از نوار وضعیت به پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود.

را برای

جابجایی سریع بین حالتهای صدا ،بیصدا ،و لرزش لمس کنید.
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فعالسازی صداهای صفحهکلید و اعلان:

تنظیمات را باز کنید و به صدا < تنظیمات بیشتر صدا بروید تا بتوانید صداهای صفحه

کلید و اعلان را فعال یا غیرفعال کنید.
تنظیم تلفن بر روی حالت بیصدا :از صفحۀ صدا ،حالت سکوت را فعال کنید .پس از فعال کردن حالت سکوت ،لرزش در حالت بی
صدا را فعال کنید .اکنون با دریافت یک تماس ورودی ،صفحۀ نمایشتان روشن میشود و دستگاهتان به لرزش درمیآید.
سفارشی کردن آهنگ زنگ و آهنگ اعلان :از صفحۀ صدا ،یک آهنگ زنگ سفارشی انتخاب کنید یا از اعلان استفاده کنید.

فعال کردن حالت راحتی چشم برای جلوگیری از خستگی چشم
پس از نگاه کردن طولانی به تلفن ،چشمتان خسته میشود و درد میگیرد؟ حالت راحتی چشم میتواند به طور مؤثری نور آبی را
کاهش دهد و صفحۀ نمایش را با رنگهای گرمتری میزان کند تا خستگی چشم بهبود یابد و از بینایی شما محافظت شود.
فعالسازی حالت راحتی چشم:
راحتی چشم

تنظیمات را باز کنید ،به نمایشگر < راحتی چشم بروید و راحتی چشم را فعال کنید .آیکون حالت

در نوار وضعیت به نمایش درمیآید .پس از فعال شدن حالت راحتی چشم ،نور آبی فیلتر میشود و صفحۀ نمایش

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

را برای باز شدن پانل میانبرها لمس کنید ،سپس

را فعال یا غیرفعال کنید.

فعال کردن حالت راحتی چشم در زمانهای معین :میتوانید تلفن خود را به گونهای پیکربندی کنید که حالت راحتی چشم هر روز به
مدت معینی فعال شود .وقتی حالت راحتی چشم غیرفعال است،

تنظیمات را باز کنید ،به نمایشگر < راحتی چشم بروید و برنامه

زمانی را فعال کنید؛ سپس زمان شروع و زمان پایان مورد نظرتان را تنظیم کنید.
تنظیم دمای رنگ حالت راحتی چشم :پس از فعال شدن حالت راحتی چشم ،نور آبی فیلتر میشود و صفحۀ نمایش تهرنگ قرمز
ملایمی به خود میگیرد .میتوانید دمای رنگ را طبق نیاز خود تنظیم کنید .پس از اینکه راحتی چشم را فعال کردید ،میتوانید میلۀ
کشویی دمای رنگ را برای به دست آوردن رنگ سردتر یا گرمتر صفحۀ نمایش میزان کنید.

تنظیمات بیشتر نمایشگر
استفاده از میانبرها برای دسترسی به قابلیتهای پرکاربرد
برای نمایش منویی از دسترسی سریع به قابلیتهای پرکاربرد ،آیکون یک برنامه را لمس کنید و نگه دارید .همچنین میتوانید یک
قابلیت را لمس کنید و نگه دارید و آن را به صفحۀ اصلی خود بکشید تا میانبری ایجاد شود.
اگر آیکون یک برنامه را لمس کردید و نگه داشتید و میانبری ایجاد نشد ،این یعنی برنامه از میانبرهای صفحۀ اصلی پشتیبانی
نمیکند.
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دسترسی سریع به قابلیتهای پرکاربرد برنامهها :یک آیکون برنامه را در صفحۀ اصلی خود لمس کنید و نگه دارید ،و سپس یک
قابلیت پرکاربرد را برای دسترسی به آن لمس کنید .هر برنامه از حداکثر چهار قابلیت پرکاربرد پشتیبانی میکند .اینها از قبل به وسیلۀ
برنامه تنظیم شدهاند و قابل تغییر نیستند .مثلاً ،برای سلفی گرفتن ،آیکون دوربین را لمس کنید و نگه دارید ،و سپس سلفی را در منوی
بازشونده لمس کنید.
به صفحۀ اصلی خود میانبر اضافه کنید :در صفحۀ اصلی خود ،یک آیکون برنامه را لمس کنید و نگه دارید تا منو بالا بیاید .قابلیت
مورد نظر را لمس کنید و نگه دارید ،و سپس آن را به صفحۀ اصلی خود بکشید تا میانبری ایجاد شود .مثلاً ،میتوانید برای دسترسی
سریع به دوربین سلفی ،به قابلیت سلفی دوربین میانبری اضافه کنید.

تغییر تنظیمات نمایش
طبق نیازهای خود ،اندازه فونت را تغییر دهید و روشنایی صفحۀ نمایش را تنظیم کنید.
تنظیمات را باز و نمایشگر را لمس کنید .از اینجا میتوانید کارهای زیر را انجام دهید:
l

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

ﺑرای ﺗﻧظﯾم اﻧدازۀ ﻣﺗن ،ﺑﮑﺷﯾد
ﺑرای ﮐوﭼﮏ ﮐردن ﻣﺗن ،ﻟﻣس ﮐﻧﯾد

l

ﺑرای ﺑزرگ ﮐردن ﻣﺗن ،ﻟﻣس ﮐﻧﯾد

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

l

فعالسازی چرخش خودکار صفحۀ نمایش :چرخش خودکار صفحه نمایش را فعال کنید .روش دیگر این است که انگشت خود را
از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید ،پانل میانبرها را باز کنید و سپس

را روشن نمایید.
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ذخیرهساز
پاککنندۀ ذخیرهساز
پاکسازی حافظه برای کارکرد سریعتر
آیا دستگاهتان به مرور زمان کند میشود؟ آیا باید ذخیرهساز سیستمتان را پاک کنید ولی مطمئن نیستید کدام فایلها باید حذف شوند؟
پاکسازی حافظه به شما کمک میکند به سرعت حافظۀ پنهان ،فایلهای بزرگ و باقیمانده ،و فایلهای برنامههای بلااستفادۀ خود را
پاک کنید تا کارکرد سیستم تسریع شود و دستگاهتان در بهترین وضعیت خود باشد.
وقتی کارکرد سیستمتان کند میشود یا فضای ذخیرهسازی باقیمانده کم است ،مدیر تلفن به شما یادآوری میکند که پاکسازی را انجام
دهید .میتوانید برای پاکسازی حافظۀ دستگاهتان و آزاد کردن فضای ذخیرهساز ،پیاموارههای روی صفحۀ نمایش را دنبال کنید.
پاکسازی :برای آزاد کردن سریع حافظه و ذخیرهساز داخلی بدون اثر گذاشتن بر کاربرد دستگاهتان ،فایلهای زائد و حافظۀ پنهان
سیستم را اسکن و پاک کنید.
پاکسازی عمیق :فایلهای اضافی شامل فایلهای  ،WeChatفایلهای بزرگ ،ویدیوها ،تصاویر ،فایلهای باقیماندۀ برنامه ،فایلهای
موسیقی ،بستههای غیرضروری نصب ،فایلهای بلااستفاده ،و فایلهایی که فضای زیادی میگیرند را اسکن کنید و بر اساس نتایج
اسکن ،پیشنهادهایی دربارۀ پاکسازی دریافت کنید .این کار به شما کمک میکند بدون اینکه به طور اتفاقی فایلهای مهم را پاک کنید،
فضای ذخیرهساز را آزاد کنید.

فعالسازی پاککنندۀ ذخیرهساز
به مرور زمان هر چه فضای ذخیرهسازتان کمتر میشود ،ممکن است تلفن شما کند شود .میتوانید از پاکسازی حافظه برای آزاد
کردن فضای ذخیرهساز استفاده کنید ،کارکرد سیستم را بهبود دهید ،و باعث شوید تلفن شما روان کار کند.
مدیریت تلفن را باز کنید ،پاکسازی را لمس کنید ،و بر اساس نتایج اسکن ،برای سرعت بخشیدن به کارکرد دستگاهتان حافظه و
حافظۀ پنهان را پاک کنید .اگر فضای ذخیرهسازتان همچنان کم است ،میتوانید پاکسازی عمیق انجام دهید تا بر اساس نتایج اسکن و
توصیههای مربوط به پاکسازی ،فضای بیشتری را از ذخیرهساز آزاد کنید.
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دستیار هوشمند
نوار هدایت و داک هدایت
داک هدایت :کنترل دستگاهتان با یک لمس
هر بار که میخواهید برنامهای را ببندید یا به صفحۀ اصلی برگردید؛ باید از نوار هدایت در پایین دستگاهتان استفاده کنید .حالا،
همچنین میتوانید از داک هدایت برای انجام همان عملکردها استفاده کنید و دستگاهتان را کاربرپسندتر کنید.
برای بازگشت ،برگشتن به صفحۀ اصلی ،یا جابجا شدن بین برنامهها ،از حرکتهای از پیش تنظیمشده استفاده کنید.

دسترسی به عملکردهای دستگاه از هر جا با داک هدایت
اگر میخواهید در دستگاهتان سریعتر به قابلیتهای پرکاربرد دسترسی داشته باشید ،داک هدایت را فعال کنید.
تنظیمات را باز کنید .سیستم < هدایت سیستم < داک هدایت را لمس کنید ،و داک هدایت را فعال کنید .داک هدایت روی صفحۀ
نمایش پدیدار خواهد شد .سپس میتوانید آن را به جایی که ترجیح میدهید بکشید .داک هدایت میتواند اعمال زیر را انجام دهد:
l

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

l

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

l

جابجایی میان برنامهها :برای جابجایی میان برنامهها ،داک هدایت را لمس کنید و نگه دارید و انگشتتان را به چپ یا راست
بکشید.
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روش زبان و ورودی
تغییر روش ورودی
شما میتوانید روش ورودی دستگاه را به سلیقه خود تغییر دهید.
تنظیمات را باز کنید .به سیستم < زبان و ورودی < صفحهکلید پیشفرض < پیکربندی روش های ورودی بروید و روش
ورودی دلخواه را انتخاب کنید .به زبان و ورودی برگردید و صفحهکلید پیشفرض را لمس نموده روش ورودی را انتخاب کنید.

قابلیت دسترسی
آشنایی با فرمانهای حرکتی TalkBack
 TalkBackاز مجموعه خاصی از فرمانهای حرکتی برای کار با دستگاه استفاده میکند .زمانی که  TalkBackفعال میشود ،این
فرمانهای حرکتی برای تعامل با دستگاه لازم خواهد بود.
اگر  TalkBackرا به صورت اتفاقی فعال کردهاید ،دکمه روشن/خاموش را فشار دهید و نگه دارید تا دستگاه بلرزد و سپس
حداقل سه ثانیه صفحۀ نمایش را با دو انگشت لمس کنید تا غیرفعال شود.
پیمایش در صفحۀ نمایش :برای حرکت در فهرستهای منو ،دو انگشت خود را به سمت بالا یا پایین بکشید .برای جابهجایی بین
صفحات مختلف ،انگشت خود را به سمت چپ یا راست بکشید.

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

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

استفاده از خروجی تبدیل متن به گفتار با TalkBack
قابلیت تبدیل متن به گفتار میتواند متون روی صفحۀ نمایش دستگاه را با صدای بلند بخواند .همچنین کاربران کمبینا میتوانند از این
قابلیت به همراه خدمات  TalkBackبرای تعامل با دستگاه خود استفاده کنند.
تنظیمات را باز کنید ،به کمک هوشمند < قابلیت دسترسی بروید و تنظیمات تبدیل متن به صدا را فعال کنید .برای فعالسازی
این قابلیت ،موتور و سرعت گفتار دلخواه را پیکربندی کنید.

فعالسازی تصحیح رنگ
تنظیم تصحیح رنگ این امکان را به دستگاه شما میدهد تا اثرات کوررنگی را جبران کند.
در زمان فعال بودن تصحیح رنگ ،کاربرانی که رنگها را درست میبینند ممکن است در مشاهده بعضی از رنگها با
مشکل روبهرو شوند.
تنظیمات را باز کنید ،به کمک هوشمند < قابلیت دسترسی < تصحیح رنگ بروید و تصحیح رنگ را فعال کنید .جهت انتخاب
حالت دلخواه برای تصحیح رنگ ،حالت تصحیح را لمس کنید.
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تنظیمات عمومی
تغییر زبان سیستم
میخواهید زبان سیستم دستگاه را تغییر دهید؟ این کار به راحتی قابل انجام است.
تنظیمات را باز کنید ،به سیستم < زبان و ورودی < زبان بروید و زبان سیستم را انتخاب کنید .اگر زبان خود را در فهرست
زبانها را پیدا نکردید ،افزودن زبان را برای افزودن زبان خود لمس کنید.

تنظیم ساعت و تاریخ سیستم
اگر به خارج از کشور سفر کنید یا سیمکارت خود را تغییر دهید ،دستگاه به صورت خودکار ساعت و تاریخ ارائه شده توسط شبکۀ
تلفن همراه محلی را نمایش خواهد داد .همچنین میتوانید ساعت و تاریخ را به صورت دستی تنظیم کنید ،قالب ساعت را تغییر دهید یا
ساعت دوگانه را در صفحۀ قفل تنظیم کنید.
تنظیمات را باز کنید و به سیستم < تاریخ و ساعت بروید .از اینجا میتوانید این کارها را انجام دهید:
l

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

l

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

l

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

l

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

ﺳﺎﻋت و ﺗﺎرﯾﺦ در ﺷﮭر اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺷﻣﺎ

چاپ کردن اسناد و عکسها از داخل دستگاه
دستگاه خود را از طریق  Wi-Fiبه یک چاپگر متصل کنید و اسناد و عکسهای خود را به راحتی چاپ نمایید.
l

به کمک  ،Mopriaمیتوانید اسناد مورد نظر خود را به طور مستقیم از داخل دستگاه بر روی یک چاپگر مورد تأیید
 Mopriaچاپ کنید .چاپگر از طریق  Wi-Fiبه دستگاه شما متصل میشود.

l

اگر چاپگر شما مورد تأیید  Mopriaنیست ،جهت دریافت افزونه برای مدل مورد نظر خود با سازنده چاپگر تماس
بگیرید.

1

دستگاه و چاپگر خود را به یک شبکه  Wi-Fiمشترک متصل کنید.
l

وصل شدن به نقطۀ اتصال چاپگر :اگر چاپگر شما دارای یک نقطۀ اتصال بیسیم است ،دستورالعملهای مذکور در دفترچه
راهنمای چاپگر را برای فعال کردن نقطۀ اتصال و تنظیم رمز ورود دنبال کنید .در دستگاه،

تنظیمات را باز کنید و به

بی سیم و شبکه ها <  Wi-Fiبروید Wi-Fi .را فعال کنید ،نقطۀ اتصال چاپگر را انتخاب نمایید و سپس دستورالعملهای
روی صفحه را برای برقراری اتصال دنبال کنید.
l

اتصال با  :Wi-Fi Directاگر چاپگر شما از  Wi-Fi Directپشتیبانی میکند ،دستورالعملهای مذکور در دفترچه
راهنمای چاپگر را برای فعال کردن این قابلیت دنبال کنید .در دستگاه،
<  Wi-Fiبروید Wi-Fi .را فعال کنید و

تنظیمات را باز کنید و به بی سیم و شبکه ها

را لمس نموده چاپگر خود را در فهرست دستگاههای شناسایی شده انتخاب

کنید.
l

اتصال به روتر :در چاپگر Wi-Fi ،را فعال کرده به روتر منزل خود متصل شوید .در دستگاه،

تنظیمات را باز کنید و

به بی سیم و شبکه ها <  Wi-Fiبروید Wi-Fi .را فعال کنید ،روتر خود را انتخاب نمایید و سپس دستورالعملهای روی
صفحه را برای تکمیل تنظیمات دنبال کنید.
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2

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

3

اکنون میتوانید عملیات چاپ را به طور مستقیم از داخل دستگاه خود انجام دهید:
l

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

l

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

l
l

چاپ مدرک :مدرک مورد نظر برای چاپ را در یک برنامه بهرهوری باز کنید و گزینه چاپ را از داخل منو انتخاب نمایید.
چاپ یادداشت:

دفتر یادداشت را باز .یادداشت مورد نظر برای چاپ را باز کنید ،به

< چاپ بروید و سپس

دستورالعملهای روی صفحه را برای ارسال یادداشت به چاپگر دنبال کنید.

فعال کردن حالت دستکش
به کمک حالت دستکش ،میتوانید در روزهای سرد زمستانی که دستکش پوشیدهاید راحتتر از تلفن استفاده کنید.
به

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

تنظیم روشن/خاموش شدن برنامهریزی شده
دوست دارید دستگاه خود را در ساعات معینی از روز خاموش کنید تا در عمر باتری صرفهجویی شود و کسی نیز مزاحمتان نشود؟ با
استفاده از قابلیت روشن/خاموش کردن خودکار ،دستگاه خود را در زمانهای معینی در طول روز روشن و خاموش کنید.
تنظیمات را باز کنید ،به کمک هوشمند < خاموش و روشنکردن زمانبندیشده بروید ،خاموش کردن برنامهریزیشده و روشن
کردن برنامهریزیشده را فعال کنید و زمانهای روشن و خاموش شدن خودکار و تنظیمات تکرار را تنظیم نمایید .دستگاه در زمان
های انتخابی به صورت خودکار روشن و خاموش خواهد شد.
برای غیرفعال کردن روشن و خاموش شدن برنامهریزی شده ،خاموش کردن برنامهریزیشده و روشن کردن برنامهریزیشده را
غیرفعال کنید.
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فعال کردن حالت هواپیما برای پرواز بیخطر و افزایش عمر باتری
نگران این هستید که روشن نگه داشتن دستگاه در حین پرواز ممکن است خطر داشته باشد؟ به دنبال روشی آسان هستید که وقتی قصد
برقراری یا دریافت تماس ندارید عمر باتری دستگاه را افزایش دهید؟ میتوانید با فعال کردن »حالت هواپیما« ،پرواز امنی را تجربه
کنید و عمر باتری دستگاه را نیز افزایش دهید.
لطفا ً در حین پرواز ،دستورالعملهای خدمه پرواز را رعایت کنید و یا دستگاه را خاموش و یا »حالت هواپیما« را فعال
نمایید.
در صورت فعال کردن »حالت هواپیما« ،دستگاه به صورت خودکار تماسها ،خدمات دادۀ تلفن همراه ،بلوتوث و  Wi-Fiرا غیرفعال
خواهد کرد .اما میتوانید بلوتوث و  Wi-Fiرا به صورت دستی در »حالت هواپیما« فعال کنید.
فعال یا غیرفعال کردن »حالت هواپیما« با استفاده از کلید میانبر :انگشت خود را از روی نوار وضعیت به سمت پایین بکشید .از
داخل پانل اعلانات،

را برای باز شدن پانل میانبرها لمس کنید و سپس

فعال یا غیرفعال کردن »حالت هواپیما« از داخل منوی تنظیمات:

را لمس نمایید.

تنظیمات را باز کنید و بی سیم و شبکه ها را لمس نموده حالت

هواپیما را فعال یا غیرفعال کنید.
پس از فعال کردن »حالت هواپیما« ،یک آیکون

در نوار وضعیت ظاهر میشود.

استفاده از مدیریت حساب برای مدیریت و بهروزرسانی حسابها
میخواهید چند حساب ایمیل ،اعلانهای مربوط به برنامههای مختلف و سوابق چند دستگاه و رایانه را همگام کنید؟ میتوانید با استفاده
از دستگاه خود چند حساب ایمیل و برنامه مختلف را به صورت لحظهای در دستگاههای متعدد و رایانههای دیگر و غیره مدیریت و به
روزرسانی کنید.
l

ایجاد حسابهای مربوط به برنامههای شخص ثالث فقط در صورتی امکانپذیر است که برنامه شخص ثالث مورد نظر بر
روی دستگاه شما نصب شده باشد.

l

نوع اطلاعات قابل همگامسازی به نوع حساب بستگی دارد.

تنظیمات را باز و کاربران و حسابها را لمس کنید .از اینجا میتوانید این کارها را انجام دهید:
l

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

l

حذف یک حساب :حسابی را که میخواهید حذف شود انتخاب کنید و سپس دستورالعملهای روی صفحه را برای حذف آن حساب
دنبال کنید.

l

همگامسازی حسابها:

را لمس کنید ،همگامسازی خودکار داده را انتخاب نمایید و دستورالعملهای روی صفحه را دنبال

نموده سپس تأیید را لمس کنید .اگر همگامسازی خودکار داده را انتخاب نکنید ،میتوانید حسابی را به صورت دستی انتخاب نموده
را برای همگامسازی لمس کنید.

مشاهده اطلاعات مربوط به حافظه و ذخیرهسازی
پس از مدت زیادی استفاده از دستگاه ،مطمئن نیستید چه مقدار از فضای حافظه و ذخیرهسازی آن باقی مانده است؟ با مشاهده
اطلاعات مربوط به حافظه و ذخیرهسازی دستگاه ،میتوانید میزان استفاده از فضای حافظه و ذخیرهسازی را تحت نظر بگیرید و در
مورد انجام پاکسازی تصمیم بگیرید.
همۀ دستگاهها از کارت  microSDپشتیبانی نمیکنند.
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تنظیمات را باز کنید و برای مشاهده اطلاعات مربوط به میزان استفاده از حافظه ،ذخیرهساز داخلی یا کارت  ،microSDمحل
ذخیره را فشار دهید و موارد زیر را انجام دهید:
l

پاک کردن فضای ذخیرهسازی :پاککنندۀ ذخیرهساز را انتخاب کنید تا وارد صفحه پاکسازی شوید و بتوانید حافظه دستگاه را پاک
کنید یا فضای ذخیرهسازی را با یک لمس آزاد کنید.

l

تغییر محل ذخیرهسازی پیشفرض :گزینه مکان پیش فرض را لمس کنید و محل ذخیرهسازی پیشفرض را بر روی ذخیرهساز
داخلی دستگاه یا کارت  microSDتنظیم نمایید.

l

فرمت کردن کارت  :microSDبه کارت  < SDفرمت < پاک کردن و قالببندی بروید و تمام دادههای موجود در کارت
 microSDرا پاک کنید .پیش از انجام کار ،از دادههای خود پشتیبانگیری کنید تا از بین نرود.

مشاهده اطلاعات محصول برای آشنایی بهتر با دستگاه
برای اینکه بهتر با دستگاه خود آشنا شوید ،میتوانید اطلاعات دستگاه از قبیل شماره مدل ،شماره نسخه ،شماره  ،IMEIتنظیمات
سختافزاری ،مشخصات مصحول و گواهیهای قانونی را مشاهده کنید.
دستگاههای تکسیمکارت فقط یک شماره  IMEIو دستگاههای دوسیمکارت دو شماره  IMEIدارد.
مشاهده اطلاعات محصول :به

تنظیمات بروید و برای مشاهده اطلاعاتی چون شماره مدل ،شمارههای مختلف نسخه ،شماره

 ،IMEIاطلاعات سختافزاری ،اطلاعات مربوط به وضعیت دستگاه و گواهیهای قانونی دستگاه ،سیستم < دربارۀ تلفن را لمس
کنید.
تغییر نام دستگاه:

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

استفاده از تنظیمات هوشمند برای یافتن سریع یک تنظیم
میخواهید سبک فونت دستگاه را تغییر دهید اما نمیتوانید تنظیم مربوطه را پیدا کنید؟ تنظیمات هوشمند میتواند در یافتن سریع یک
تنظیم به شما کمک کند .همچنین میتواند تنظیمات مختلف را با توجه به نحوه استفاده از دستگاه به شما پیشنهاد کند و امکان فعال یا
غیرفعال کردن یک تنظیم را طی یک مرحله ساده برایتان فراهم نماید.
تنظیمات را باز کنید .دستگاه شما تنظیمات مختلف را با توجه به نحوه استفاده از دستگاه پیشنهاد خواهد کرد .همچنین میتوانید
یک کلیدواژه یا واژه مترادف در نوار جستجو وارد کنید تا دستگاه تمام تنظیمات مرتبط را نمایش دهد.
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ﺟﺳﺗﺟوی ﺗﻧظﯾﻣﺎت
ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی
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بهروزرسانی سیستم
انجام بهروزرسانی آنلاین
وقتی نسخۀ جدیدی موجود باشد ،تلفن شما از شما خواهد خواست که بهروزرسانی سیستم را دانلود و نصب کنید .قابلیت بهروزرسانی
آنلاین به شما اجازه میدهد که به سرعت و با امنیت تلفن خود را بهروزرسانی کنید.
l

پیش از انجام بهروزرسانی آنلاین ،مطمئن شوید که تلفن شما به اینترنت متصل است .بهروزرسانیهای آنلاین نیازمند
اتصال به اینترنت هستند .برای جلوگیری از متحمل شدن هزینههای غیرضروری داده ،تلفن خود را از طریق یک شبکۀ
 Wi-Fiبهروزرسانی کنید.

l

مطمئن شوید که تلفن شما در حین فرایند بهروزرسانی ،حداقل  20%شارژ دارد.

l

از بهکارگیری نرمافزارهای غیرمجاز شخص ثالث برای نصب ثابتافزار و بهروزرسانیهای سیستم خودداری کنید.
ممکن است اینها منجر به از کار افتادن تلفن شما یا فاش شدن اطلاعات شخصی شما شوند .برای کسب بهترین نتایج،
سیستم خود را با استفاده از قابلیت بهروزرسانی آنلاین بهروزرسانی کنید ،یا تلفن خود را به نزدیکترین مرکز خدمات
 Huaweiبه خود ببرید.

l

برای جلوگیری از فقدان احتمالی دادهها ،همیشه پیش از بهروزرسانی تلفن از دادههای خود پشتیبانگیری کنید.

l

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

1
2

تنظیمات را باز کنید.
به سیستم < بهروزرسانی سیستم < بررسی به روزرسانی ها بروید.
l
l

وقتی سیستم یک بهروزرسانی جدید را شناسایی کرد ،به نسخه جدید < به روز رسانی سریع بروید.
اگر سیستم نشان داد که بهروز است ،به

< دانلود آخرین بسته کامل بروید .وقتی سیستم یک بهروزرسانی جدید را

شناسایی کرد ،به نسخه جدید < به روز رسانی سریع بروید.
ممکن است تکمیل بهروزرسانیهای سیستم مدتی طول بکشد .از استفاده از تلفن خود در این زمان خودداری کنید .وقتی بهروزرسانی
کامل شود ،تلفن شما بهطور خودکار راهاندازی مجدد خواهد شد.
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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 ،اطﻼﻋﺎت و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻣوﺟود در اﯾن راھﻧﻣﺎ ﻓﺎﻗد ھرﮔوﻧﮫ
ﺿﻣﺎﻧت اﻋم از ﺷﻔﺎھﻰ و ﺿﻣﻧﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷد.

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/hotlineﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
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