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ضروری موارد

اصلی حرکتی هایفرمان

اصلی حرکتی هایفرمان

سیستم پیمایش حرکتی هایفرمان

.است شده انتخاب هاحرکت که شوید مطمئن و بروید سیستم پیمایش>  هاروزرسانیبه و سیستم>  تنظیمات به

بازگشت
سمت به نمایشصفحه راست یا چپ لبه از را انگشتتان قبلی، صفحه به بازگشت برای
.بکشید داخل

اصلی صفحه به بازگشت
.بکشید بالا سمت به پایین از را انگشتتان اصلی، صفحه به رفتن برای

اخیر وظایف مشاهده
بکشید بالا سمت به نمایشصفحه پایین قسمت از را انگشتتان اخیر، وظایف مشاهده برای
.دارید نگه و

برنامه بستن
تا بکشید بالا سمت به برنامه نمایشپیش روی را انگشتتان اخیر، وظایف صفحه در

.شود بسته برنامه

بیشتر هایحرکت

نمایشصفحه تقسیم
.بکشید بالا سمت به نمایشصفحه روی را انگشتتان سه
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اصلی صفحه ویرایش حالت به دسترسی
.کنید نزدیک هم به اصلی صفحه در را انگشتتان دو

قفل صفحه در میانبر پانل نمایش
.بکشید بالا سمت به قفل صفحه پایین قسمت از را انگشتتان

جستجو نوار نمایش
.بکشید پایین سمت به اصلی صفحه در را انگشتتان

اعلانات پانل کردن باز
.بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را انگشتتان

ایدکمه میانبرهای

مجدد اندازیراه و کردن خاموش
اندازیراه و کردن خاموش هایگزینه تا دارید نگه و دهید فشار را خاموش/روشن دکمه
.شوند ظاهر مجدد

صدا میزان افزایش
.دهید فشار را صدا افزایش دکمه

ضروری موارد
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صدا میزان کاهش
.دهید فشار را صدا کاهش دکمه

صفحه عکس گرفتن
.دهید فشار زمانهم را خاموش/روشن و صدا کاهش هایدکمه

ویژه فوری عکس
عکس تا دهید فشار دوبار را صدا کاهش دکمه است، قفل یا خاموش نمایشصفحه وقتی
.شود گرفته

سیستم پیمایش

پیمایش حالت تغییر

.کنید انتخاب خود دلخواهبه را پیمایش حالت تا بروید سیستم پیمایش>  هاروزرسانیبه و سیستم>  تنظیمات به

حرکتی هایفرمان از استفاده با پیمایش

.کنید غیرفعال یا فعال را هاحرکت و بروید سیستم پیمایش>  هاروزرسانیبه و سیستم>  تنظیمات به

:دهید انجام را زیر کارهای توانیدمی ،هاحرکت شدن فعال محضبه

.بکشید داخل سمت به راست یا چپ لبه از را انگشتتان: قبلی صفحه به برگشتن•

.بکشید بالا سمت به نمایشصفحه پایین قسمت از را خود انگشت: اصلی صفحه به بازگشت•

.دارید نگه و بکشید بالا سمت به نمایشصفحه پایین قسمت از را انگشتتان: اخیر وظایف صفحه به دسترسی•

.بکشید بالا سمت به برنامه نمایشپیش روی را انگشتتان: اخیر وظایف صفحه از برنامه بستن•

نزدیک راست یا چپ هایلبه از را انگشتتان قابلیت، این دارای ثالث شخص هایبرنامه در: برنامه داخلی منوهای به دسترسی•
.بکشید داخل سمت به نمایشصفحه بالای قسمت

کلیدیسه پیمایش

.کنید انتخاب را کلیدیسه پیمایش و بروید سیستم پیمایش>  هاروزرسانیبه و سیستم>  تنظیمات به

.کنید لمس را تنظیمات خود، دلخواه پیمایش کلیدهای ترکیب انتخاب برای

:است زیر شرح به پیمایش نوار روی هایآیکون

ضروری موارد
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.صفحه روی کلیدصفحه بستن یا برنامه از خروج قبلی، صفحه به برگشتن برای» بازگشت «کلید: •

.اصلی صفحه به برگشتن برای» اصلی صفحه «کلید: •

.اخیر وظایف صفحه نمایش برای» اخیر موارد «کلید: •

.اعلانات پانل کردن باز برای اعلان کلید: •

پیمایش کلیدهای ترکیب سازیسفارشی

:دهید انجام را زیر کارهای توانیدمی. بروید تنظیمات>  کلیدیسه پیمایش به

.کنید انتخاب را پیمایش کلیدهای ترکیب یک•

.کنید پنهان استفاده عدم صورت در را پیمایش نوار دهد امکان شما به تا کنید فعال را پیمایش کلیدهای کردن پنهان•

پیمایش سکوی

.کنید فعال را هدایت داک و بروید هدایت داک>  سیستم پیمایش>  هاروزرسانیبه و سیستم>  تنظیمات به

:دهید انجام را زیر کارهای توانیدمی ،»هدایت داک «شدن ظاهر از پس

.بکشید خود دلخواه موقعیت به را دکمه•

.کنید لمس را دکمه بازگشت، برای•

.برگردید عقب به مرحله دو تا کنید لمس دوبار را دکمه•

.برگردید اصلی صفحه به تا کنید رها را آن سپس دارید، نگه و کنید لمس را دکمه•

.کنید مشاهده را اخیر وظایف تا بکشید راست یا چپ سمت به را انگشتتان سپس دارید، نگه و کنید لمس را دکمه•

تلفن سازشبیه

تلفن سازشبیه
)ویدیوها و تصاویر تقویم، مخاطبین، ازجمله (اصلی هایداده همه نقص،بی شکلیبه و سرعتبه دهدمی امکان شما به تلفن سازشبیه
.کنید منتقل جدید دستگاه به خود قدیمی دستگاه از را

Android دستگاه از هاداده سازیشبیه

> هاروزرسانیبه و سیستم>  تنظیمات به که است این دیگر راه. کنید باز را تلفن سازشبیه خود، جدید دستگاه در1
.کنید لمس را دیگر Android یا Huawei سپس کنید، لمس را است جدید تلفن این بروید، تلفن سازشبیه

.کنید نصب و دانلود خود قدیمی دستگاه در را تلفن سازشبیه تا کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل2

را صفحه روی هایدستورالعمل. کنید لمس را است قدیمی تلفن این و کنید باز را تلفن سازشبیه خود، قدیمی دستگاه در3
.کنید متصل جدید دستگاه به دستی، اتصال یا کد کردن اسکن با را خود قدیمی دستگاه تا کنید دنبال

لمس سازیشبیه شروع برای را انتقال سپس کنید، انتخاب هستید، آن سازیشبیه به مایل که را هاییداده خود، قدیمی دستگاه در4
.کنید

.است موجود بالاتر یا ۴.۴ نسخه Android عامل سیستم با هاییدستگاه در فقط» تلفن سازشبیه«

ضروری موارد
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iPad یا iPhone از هاداده سازیشبیه

> هاروزرسانیبه و سیستم>  تنظیمات به که است این دیگر راه. کنید باز را تلفن سازشبیه خود، جدید دستگاه در1
.کنید لمس را iPhone/iPad سپس کنید، لمس را است جدید تلفن این بروید، تلفن سازشبیه

.کنید نصب و دانلود خود قدیمی دستگاه در را تلفن سازشبیه تا کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل2

را صفحه روی هایدستورالعمل. کنید لمس را است قدیمی تلفن این و کنید باز را تلفن سازشبیه خود، قدیمی دستگاه در3
.کنید متصل جدید دستگاه به دستی، اتصال یا کد کردن اسکن با را خود قدیمی دستگاه تا کنید دنبال

برای را صفحه روی هایدستورالعمل سپس کنید، انتخاب هستید، آن سازیشبیه به مایل که را هاییداده خود، قدیمی دستگاه در4
.کنید دنبال هاداده سازیشبیه انجام

.است موجود بالاتر یا ۸.۰ نسخه iOS عامل سیستم با هاییدستگاه در فقط» تلفن سازشبیه«

نمایشصفحه قفل کردن باز و کردن قفل

نمایشصفحه قفل کردن باز و کردن قفل

نمایش صفحه کردن قفل

در تا شودمی خواب حالت وارد و کندمی قفل را نمایشصفحه خودکار طوربه بماند، باقی غیرفعال زمانی مدت برای دستگاهتان اگر
.شود جوییصرفه نیرو مصرف

:کنید قفل دستی طوربه را نمایشصفحه زیر هایروش از یکی از استفاده با توانیدمی که است این دیگر راه

.دهید فشار را خاموش/روشن دکمه•

آیکون سپس کنید، لمس را ها ویجت. شوید صفحه ویرایش حالت وارد تا کنید نزدیک هم به را خود انگشت دو اصلی، صفحه در•
.کنید لمس نمایشصفحه کردن قفل برای را صفحه قفل آیکون توانیدمی اکنون،. بکشید اصلی صفحه به را صفحه قفل

نمایشصفحه ماندن روشن زمان مدت تنظیم

.کنید انتخاب را نمایشصفحه ماندن روشن زمان مدت و بروید خواب حالت>  روشنایی و نمایشگر>  تنظیمات به

ورود رمز با نمایشصفحه گشاییقفل

داده نمایش ورود رمز برای ورودی پانل تا بکشید بالا سمت به را انگشتتان نمایشصفحه وسط از نمایش،صفحه شدن روشن محضبه
.کنید وارد را قفل صفحه ورود رمز سپس،. شود

چهره با گشاییقفل از استفاده

.شودمی گشاییقفل دستگاه چهره، شناسایی محضبه. بگیرید خود چهره مقابل را آن و کنید روشن را نمایشصفحه

انگشت اثر با دستگاه گشاییقفل

.شود باز دستگاه قفل تا دهید فشار انگشت اثر حسگر روی را ایشدهثبت انگشت

ضروری موارد
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قفل صفحه نمایشگر تغییر

قفل صفحه در شما امضای نمایش

قفل صفحه در تا کنید تایپ را متن سپس کنید، لمس را قفل صفحه امضای بروید، زمینه تصویر و اصلی صفحۀ>  تنظیمات به
.شود داده نمایش

.کنید حذف را متن و کنید لمس را قفل صفحه امضای امضا، حذف برای

قفل صفحه از هابرنامه به دسترسی
.کنید پیدا دسترسی ،»حساب ماشین «یا» صدا کنندهضبط «،»دوربین «مثل پرکاربرد، هایبرنامه به قفل صفحه از توانیدمی

.شود باز دوربین تا بکشید بالا سمت به را انگشتتان سپس دارید، نگه و کنید لمس را  کنید، روشن را نمایشصفحه•

میانبرهای. شود باز میانبر پانل تا بکشید بالا سمت به قفل صفحه پایین قسمت از را انگشتتان سپس کنید، روشن را نمایشصفحه•
.بود خواهند دسترس در سنج زمان و حساب ماشین ،قوه چراغ ،صدا کنندهضبط به مربوط

اصلی صفحه با آشنایی

اصلی صفحه با آشنایی
:دهید انجام را زیر کارهای توانیدمی اصلی، صفحه از

.کنید بررسی را هااعلان و دستگاه وضعیت نمایش،صفحه بالای قسمت در وضعیت نوار از•

.کنید مشاهده را اصلی صفحه در شدهدادهنمایش هایویجت و هابرنامه تا بکشید چپ یا راست سمت به را انگشتتان•

 

ضروری موارد
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وضعیت و اعلان هایآیکون

وضعیت و اعلان هایآیکون
.باشند متفاوت است ممکن شما، شبکه سرویس دهندهارائه یا منطقه به بسته شبکه، وضعیت هایآیکون

کاربرد شما دستگاه برای است ممکن زیر هایآیکون از برخی. است متفاوت دستگاه مدل به توجه با شدهپشتیبانی عملکردهای
.باشند نداشته

است متصل 4G شبکهاست متصل 5G شبکه

است متصل 2G شبکهاست متصل 3G شبکه

رومینگکامل سیگنال قدرت

ضروری موارد
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شودنمی یافت کارتسیماست فعال داده کنندهذخیره

است برقرار اتصال نقطهاست فعال اتصال نقطه

است فعال VoLTEگرفتن تماس

است شدن استفاده حال در SkyToneاست متصل Wi-Fi شبکه

شودمی جاجابه +Wi-Fi طریق از شبکهاست قطع اتصال نقطه

است شده تنظیم هشدار زنگاست فعال هواپیما حالت

است کم باتری شارژاست خالی باتری

سریع شارژشارژ حال در

است فعال نیرو ذخیره حالتسوپرشارژ

بلوتوثی دستگاه باتریاست فعال بلوتوث

است متصل VPNاست متصل بلوتوثی دستگاه

است متصل تصویر انتقال دستگاهرانندگی حالت

است فعال چشم راحتی حالتاست فعال مکانی موقعیت سرویس

است متصل میکروفن دارای هدستاست متصل هدست

نشدهخوانده SMSپاسخبی تماس

صدابیاست غیرفعال میکروفن

لرزش فقطبیشتر هایاعلان

NFC است فعال مزاحمت بدون حالتاست فعال

بود ناموفق هاداده سازیهمگامهاداده سازیهمگام حال در

جدید هایایمیلاست فعال عملکرد حالت

ضروری موارد
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است فعال دیجیتال توازنرویداد یادآورهای

میانبر کلیدهای

میانبر کلیدهای

میانبر کلید کردن روشن

پایین سمت به آن روی را انگشتتان مجدداً سپس شود، باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را انگشتتان
.شوند داده نشان میانبرها همه تا بکشید

.کنید غیرفعال یا فعال را مربوطه قابلیت تا کنید لمس را میانبر کلید•

.شوید قابلیت آن به مربوط تنظیمات صفحه وارد تا دارید نگه و کنید لمس را میانبری کلید•

.کنید لمس را  تنظیمات، کردن باز برای•

میانبر کلیدهای سازیسفارشی

.بکشید دلخواه موقعیت به را آن سپس دارید، نگه و کنید لمس را آیکون یک کنید، لمس را 

اصلی صفحه هایویجت

اصلی صفحه هایویجت
مطابق را ،»تقویم «و» مخاطبین «،»ساعت «،»یادداشت دفتر«،»وهواآب «،»صفحه قفل «مثل اصلی، صفحه هایویجت توانیدمی
.کنید حذف یا کنید جاجابه کنید، اضافه خود، شخصی نیازهای با

اصلی صفحه به ویجت افزودن

.کنید نزدیک هم به اصلی صفحه در را انگشتتان دو اصلی، صفحه تنظیمات حالت به دسترسی برای1

.کنید مشاهده را هاویجت همه تا بکشید راست سمت به را انگشتتان سپس کنید، لمس را ها ویجت2

برای سپس کنید، لمس را ویجت ها،قالب همه مشاهده برای. شوندمی ارائه مختلفی هایقالب در ،هوا و آب مثل ها،ویجت برخی3
.بکشید چپ سمت به را انگشتتان بازگشت،

لمس را آن ندارد، وجود فضایی هیچ نمایشصفحه فعلی صفحه در اگر. کنید اضافه اصلی صفحه به را آن تا کنید لمس را ویجتی4
.بکشید نمایشصفحه در دیگری صفحه به را آن سپس دارید، نگه و کنید

ویجت حذف یا جاییجابه

لمس را حذف یا بکشید دلخواه موقعیت به را آن سپس بلرزد، دستگاهتان تا دارید نگه و کنید لمس خود اصلی صفحه در را ویجتی
.کنید

زمینه تصویر تنظیم

ضروری موارد
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زمینه تصویر تنظیم

شدهتنظیم پیش از زمینه تصویر از استفاده

.بروید زمینه تصویر>  زمینه تصویر و اصلی صفحۀ>  تنظیمات به1

.کنید لمس شود، تنظیم زمینه تصویر عنوانبه خواهیدمی که را تصویری2

:کنید تنظیم را زیر موارد خود دلخواهبه3

.کندمی اعمال کرد، تنظیم را آن کشویی میله کشیدن با توانمی که را تاری جلوه: کردن مات•

.کندمی فعال اصلی صفحه در را زمینه تصویر پیمایش قابلیت: کردن اسکرول قابل•

.کنید مشخص را دو هر یا اصلی صفحه ،قفل صفحه عنوانبه تصویر این تنظیم سپس کنید، لمس را 4

زمینه تصویر عنوانبه گالری از تصویری تنظیم

.کنید باز هستید، زمینه تصویر عنوانبه آن تنظیم به مایل که را تصویری و کنید باز را گالری1

.کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل تنظیم، این تکمیل برای سپس بروید، زمینه تصویر>  عنوان به تنظیم>   به2

نمایشصفحه از ضبط و صفحه هایعکس

صفحه عکس گرفتن

صفحه عکس گرفتن برای کلیدها ترکیب از استفاده

.دارید نگه و دهید فشار زمانهم را صدا میزان کاهش و خاموش/روشن های دکمه صفحه، عکس گرفتن برای

صفحه عکس گرفتن برای میانبر از استفاده

پایین سمت به آن روی را انگشتتان مجدداً سپس شود، باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را انگشتتان

.کنید لمس را  صفحه، عکس گرفتن برای. شود داده نشان میانبرها همه تا بکشید

طوماری صفحه عکس به جاییجابه یا صفحه عکس ویرایش و گذاریاشتراک
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می سپس. شودمی داده نشان نمایشصفحه راست سمت پایین گوشه در عکس از کوچکی نمای گیرید،می صفحه عکس اینکه از پس
:دهید انجام را کارها این توانید

.بکشید پایین سمت به عکس کوچک نمای روی را انگشتتان بلند، صفحه عکس گرفتن برای•

بالا سمت به کوچک نمای روی را انگشتتان خود، دوستان با صفحه عکس گذاریاشتراک و گذاریاشتراک حالت انتخاب برای•
.بکشید

.کنید لمس آن حذف یا ویرایش برای را عکس کوچک نمای•

.شوندمی ذخیره گالری در فرضپیش طوربه صفحه هایعکس

نمایشصفحه ضبط
صفحه هایفعالیت دست، این از زیادی موارد و بازی انجام در خود العادهفوق هایمهارت کشیدن رخ به آموزشی، ویدیوی ایجاد برای
.کنید ضبط گذاریاشتراک قابل ویدیوهای قالب در را خود نمایش

نمایشصفحه از ضبط شروع برای کلیدها ترکیب از استفاده

ضبط، توقف برای. شود شروع نمایشصفحه از ضبط تا دارید نگه و دهید فشار زمانهم را صدا افزایش و خاموش/روشن هایدکمه
.دارید نگه و دهید فشار مجدداً را دکمه دو هر

نمایشصفحه از ضبط شروع برای میانبر از استفاده

سمت به آن روی را انگشتتان مجدداً سپس شود، باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را انگشتتان1
.شود داده نشان میانبرها همه تا بکشید پایین

.کند لمس را صفحه کنندهضبط نمایش،صفحه از ضبط شروع برای2
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.کنید لمس را نمایشصفحه بالای قسمت سنجزمان ضبط، توقف برای3

.شودمی ذخیره گالری در شدهضبط فایل4

نمایشصفحه از ضبط حین خود صدای ضبط

.کند ضبط را شما صدای نمایش،صفحه کردن ضبط حین تا کنید فعال را میکروفن توانیدمی

.شودمی داده نمایش  شکل به آیکون این که شوید مطمئن و کنید لمس را میکروفن آیکون نمایش،صفحه از ضبط شروع از پس
.کنید ضبط را صدایتان توانیدمی اکنون

موسیقی، مثل را، سیستم صداهای بود خواهید قادر فقط ،)شود داده نمایش  شکل به اگر (باشد غیرفعال میکروفن اگر
صفحه از ضبط شروع از پیش شود، ضبط سیستم صداهای از یکهیچ نمایشصفحه از ضبط در خواهیدنمی اگر. کنید ضبط
.کنید قطع را دیگری رسانه صدای هر یا موسیقی صدای و کنید صدابی را دستگاهتان نمایش،

هااعلان کردن پاک و مشاهده

هااعلان کردن پاک و مشاهده

هااعلان مشاهده

تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را انگشتتان و کنید روشن را نمایشصفحه توانیدمی دارد، وجود اعلانی یادآور وقتی
.کنید مشاهده را اعلان و شود باز اعلانات پانل

هااعلان کردن پاک
.بکشید چپ سمت به اعلان یادآور روی را انگشتتان اعلان، کردن پاک برای•

.کنید لمس اعلانات پانل پایین قسمت در را  ها،اعلان همه کردن پاک برای•

هااعلان انداختن تعویق به یا کردن صدابی کردن، مسدود

را  سپس بکشید، چپ سمت به آن اعلان یک روی خاص، منبع یک از اعلانها انداختن تعویق به یا کردن بیصدا کردن، مسدود
.کنید لمس

.انداخت تعویق به یا کرد حذف یا مسدود تواننمی را سیستم هایاعلان از برخی

صدا تنظیمات کردن میزان

صدا تنظیمات کردن میزان

صدا میزان تنظیم برای صدا میزان دکمه دادن فشار

.دهید فشار را صدا میزان کاهش یا افزایش دکمه صدا، میزان تنظیم برای

خوردن زنگ هنگام دستگاه کردن صدابی برای خاموش/روشن دکمه دادن فشار

.دهید فشار را خاموش/روشن دکمه آن، کردن صدابی برای توانیدمی خورد،می زنگ هشدار یا ورودی تماس برای دستگاهتان وقتی
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فرضپیش صدای میزان تنظیم

:کنید تنظیم زیر موارد برای را صدا میزان توانیدمی سپس بروید، لرزش و صداها>  تنظیمات به

)دست این از مواردی و موسیقی ها،بازی ویدیو، (رسانه•

زنگ آهنگ•

ها هشدار•

هاتماس•

صدابی یا لرزش خوردن، زنگ هایحالت بین جاییجابه برای میانبر از استفاده

سمت به آن روی را انگشتتان مجدداً سپس شود، باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را انگشتتان1
.شود داده نشان میانبرها همه تا بکشید پایین

.کنید لمس را لرزش یا صدابی ،صدا آیکون مختلف، هایحالت بین جاییجابه برای2

متن کردن وارد

متن کردن ویرایش
جای دیگری محل در سپس دهید، برش یا کنید کپی بوردکلیپ در را آن کنید، انتخاب را نمایشصفحه در شدهدادهنمایش متن توانیدمی

.بگذارید اشتراک به را آن روش چندین به توانیدمی همچنین،. کنید گذاری

.شود ظاهر  تا دارید نگه و کنید لمس را متن1

.شود انتخاب متن کل تا کنید لمس را همه انتخاب یا بکشید را  و  متن، از نیاز مورد قسمت انتخاب برای2

.کنید لمس را برش یا کپی نیازتان، به توجه با3

.کنید لمس را چسباندن سپس شود، ظاهر چسباندن تا دارید نگه و کنید لمس هستید، آن در متن گذاریجای به مایل که را محلی4

شناور پنجره و صفحه تقسیم حالت

صفحه تقسیم حالت
.کنید تقسیم را دستگاهتان نمایشصفحه توانیدمی برنامه، دو از زمانهم استفاده منظوربه

صفحه تقسیم حالت سازیفعال
.کنندنمی پشتیبانی صفحه تقسیم حالت از هابرنامه برخی

.کنید باز را ایبرنامه1

:کنید فعال زیر هایروش از یکی به را صفحه تقسیم حالت2

.بکشید بالا سمت به نمایشصفحه وسط قسمت از را خود انگشت سه•

صفحه وارد تا دارید نگه و بکشید بالا سمت به نمایشصفحه پایین قسمت از را انگشتتان حرکتی، پیمایش از استفاده هنگام•

.کنید لمس را  برنامه، نمایشپیش راست سمت بالای گوشۀ در سپس. شوید» اخیر وظایف«
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.دارید نگه و کنید لمس را  کلید کلیده،سه پیمایش از استفاده هنگام•

.کنید اجرا را دیگری برنامه ای،چندوظیفه قابلیت شروع برای3

»صفحه تقسیم «کادرهای اندازه تنظیم

.بکشید نمایشصفحه روی دلخواه موقعیت به را  صفحه، تقسیم خط وسط در
.باشد عمودی جهت در دستگاهتان که کنید استفاده قابلیت این از توانیدمی وقتی فقط

صفحه تقسیم کادرهای بین جاییجابه
.ندارید را کادرها کردن جاجابه امکان شود، داده نمایش صفحه تقسیم کادرهای از یکی در اصلی صفحه اگر

.کنید لمس را  سپس کنید، لمس را  صفحه، تقسیم خط وسط در

»صفحه تقسیم «حالت کردن غیرفعال

.کنید لمس را  سپس کنید، لمس را  صفحه، تقسیم خط وسط در

شناور پنجره
هایپیام توانیدمی دهید،می انجام که کاری کردن متوقف به نیاز بدون صفحه،تمام حالت در هابازی انجام یا ویدیوها تماشای هنگام
.دهید پاسخ آنها به و کنید مشاهده شناوری پنجره در را ورودی

شناور پنجره نمایش

.باشد متفاوت برنامه به توجه با است ممکن شناور پنجره قابلیت از پشتیبانی

»دستیتک «حالت یا» ویژه نیروی ذخیره «حالت ،»ساده «حالت در دستگاه که شوید مطمئن قابلیت، این از استفاده از قبل1
.نیست

پنجره در جدید پیام به مربوط هشدارهای تا کنید لمس اعلان بنر در را  صفحه،تمام حالت در دستگاه از استفاده هنگام2
.شوند داده نمایش شناوری

ً توانیدمی شناور، پنجره در3 .دهید پاسخ هاپیام به مستقیما

شناور پنجره اندازه تغییر

.شود کوچک یا بزرگ پنجره اندازه تا بکشید خارج یا داخل سمت به را آن سپس دارید، نگه و کنید لمس را شناور پنجره لبه

شناور پنجره بستن

.کنید لمس آن روی در را  شناور، پنجره بستن برای

دستگاه مجدد اندازیراه یا کردن خاموش و روشن
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شما دستگاه مجدد اندازیراه یا کردن خاموش و روشن

دستگاه کردن خاموش و روشن

خاموش برای «و» کردن خاموش «دارید، نگه ثانیه چند مدتبه و دهید فشار را» خاموش/روشن «دکمه دستگاه، کردن خاموش برای
.کنید لمس را» کنید لمس کردن،

.دهد نشان را آرم و بلرزد دستگاه تا دارید نگه ثانیه چند مدتبه و دهید فشار را» خاموش/روشن «دکمه دستگاه، کردن روشن برای

دستگاه مجدد اندازیراه

با دستگاهتان وقتی. کنید مجدد اندازیراه را دستگاهتان مرتب طوربه بهینه، حالتی در دستگاه حفظ و پنهان حافظه کردن پاک برای
.کند حل را مشکل است ممکن مجدد اندازیراه اوقات گاهی شود،می مواجه مشکلی

مجدد اندازی راه برای «و» مجدد اندازیراه «سپس دارید، نگه ثانیه چند مدتبه و دهید فشار را خاموش/روشن دکمه است کافی
.کنید لمس را» کنید لمس

دستگاه اجباری مجدد اندازیراه

.کنید مجدد اندازیراه اجباراً را آن توانیدمی شود،نمی خاموش یا کندنمی کار عادی طوربه دستگاهتان اگر

.دارید نگه بیشتر یا ثانیه ۱۰ مدتبه و دهید فشار را خاموش/روشن دکمه است کافی

شارژ حال در

تاندستگاه کردن شارژ
ً. دهدمی هشدار شما به باشد، شدن تمام حال در آن شارژ وقتی دستگاه ً را دستگاهتان لطفا شدن خاموش از تا کنید شارژ موقعبه حتما
.کنید جلوگیری شارژ، شدن تمام هنگام در آن خودکار

کردن شارژ برای احتیاطی اقدامات
سایر از استفاده. کنید شارژ را آن است، شده عرضه دستگاهتان همراه به که استاندارد USB کابل و آداپتور از استفاده با•

نامطلوب اثرات یا حد از بیش شدنداغ کند، شارژ درپی،پی مجدد هایاندازیراه به منجر است ممکن ،USB هایکابل یا شارژرها
.شود دیگر

اگر. دهدمی انجام را ایمنی بررسی خودکار طوربه دستگاهتان شود،می متصل USB درگاه به دیگری دستگاه یا شارژر وقتی•
اتصال. کندمی متوقف را شارژ و فعال را ایمنی اقدامات خودکار طوربه دستگاه شود، داده تشخیص USB درگاه در رطوبت
.کنید صبر شود، خشک USB درگاه که زمانی تا و کنید قطع را USB درگاه از دستگاه

.دارد باتری عمر و محیط دمای به بستگی باتری کامل شارژ برای موردنیاز زمان•

خدمات مجاز مراکز از یکی به شد، ترکوتاه توجهی قابل طوربه باتری عمر وقتی. است محدود هاباتری شارژ هایدوره تعداد•
.کنید تعویض را باتری تا بروید Huawei مشتریان

.نپوشانید چیزی با را شارژر یا دستگاه کردن، شارژ حین•

کردن شارژ حالت، این در. شود داغ دستگاه است ممکن کنید، استفاده دستگاهتان از بالا، دماهای در ویژهبه طولانی، مدتبه اگر•
.ببرید خنکی مکان به را دستگاهتان و کنید غیرفعال را هاقابلیت از بعضی کنید، متوقف را

•ً .نکنید استفاده خود دستگاه از شارژ هنگام در لطفا

مدتبه. باشد شده تمام باتری شارژ است ممکن دهد،نمی پاسخ دستگاهتان خاموش،/روشن دکمه داشتن نگه و دادن فشار از پس اگر•
.کنید روشن سپس و شارژ را آن دقیقه ۱۰

ضروری موارد
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است شده عرضه دستگاه همراه به که شارژری از استفاده

.کنید استفاده است، شده عرضه دستگاهتان همراه به که USB کابل از آداپتور، و دستگاه اتصال برای1

.کنید متصل برق پریز به را آداپتور2

شخصی رایانه با دستگاه شارژ

.کنید متصل دیگر هایدستگاه یا شخصی رایانه به USB کابل از استفاده با را خود دستگاه1

.کنید لمس را شارژ فقط شود،می داده نمایش دستگاهتان در برای USB از استفاده گفتگوی کادر وقتی2
تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را انگشتتان. شودنمی باز گفتگو کادر باشد، شده تنظیم قبل از دیگری گزینه اگر
.کنید انتخاب را شارژ فقط سپس کنید، لمس را تنظیمات شود، باز اعلانات پانل

باتری هایآیکون کلی نمای

.کنید بررسی را باتری شارژ سطح دستگاه، نمایشصفحه روی باتری آیکون روی از توانیدمی

باتری شارژ سطحباتری آیکون

است مانده باقی باتری ٪۴ از کمتر

است مانده باقی باتری ٪۱۰ از کمتر شارژ، حال در

است مانده باقی باتری% ۹۰ تا% ۱۰ شارژ، حال در

است مانده باقی باتری %۹۰ حداقل شارژ، حال در
داده نمایش قفل صفحه در شارژ شدنکامل پیام یا شودمی داده نمایش ٪۱۰۰ باتری آیکون کنار اگر
.است شده شارژ کاملاً باتری شود،می

ضروری موارد
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هوشمند هایقابلیت

آسان تصویر انتقال

سیم بی نمایش
.کنید متصل) تلویزیون مثلاً (خارجی نمایشگری به سیمبی صورتبه را دستگاه توانیدمی

:دهید انجام را زیر کارهای خود، خارجی نمایشگر عملکردهای و مدل براساس1

.کنید فعال آن در را سیمبی تصویر انتقال کند،می پشتیبانی Miracast از خارجی نمایشگر اگر•

مبدل که شوید مطمئن. کنید استفاده خارجی نمایشگر به دستگاه اتصال برای سیمبی HDMI مبدل از صورت،این غیر در•
HDMI است متصل برق منبع به سیمبی.

به آن، در سیمبی تصویر انتقال کردن فعال نحوه و Miracast از خارجی نمایشگر پشتیبانی عدم یا پشتیبانی بررسی برای
.کنید مشورت خارجی نمایشگر سازنده مشتریان خدمات با یا کنید مراجعه خارجی نمایشگر کاربری راهنمای

لمس Wi-Fi کردن روشن برای را  سپس شود، باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار از را انگشتتان2
.کنید

HDMI مبدل یا خارجی نمایشگر دستگاهتان اکنون. شود فعال سیمبی پروجکشن تا بکشید پایین سمت به بیشتر را اعلانات پانل3
.کندمی جستجو را سیمبی

.کنید فعال را سیمبی نمایش و بروید آسان پروجکشن>  بیشتر اتصالات>  تنظیمات به که است این دیگر راه

.شود شروع تصویر انتقال تا کنید لمس جستجو نتایج فهرست در را سیمبی HDMI مبدل یا خارجی نمایشگر نام4

دسکتاپ حالت
به وضعیت نوار روی از را انگشتتان کنید، منتقل خارجی نمایشگری روی را دستگاهتان محتوای تصویر کار، بازدهی افزایش برای
.کنید فعال را دسکتاپ حالت سپس شود، باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت

خارجی نمایشگر روی که چیزی بر دستگاه روی عملیات و شودمی مرتب دسکتاپ چیدمان با دستگاهتان نمایشگر ،دسکتاپ حالت در
نگران نیست لازم. کنید ویرایش خارجی نمایشگر در را سندی خود، دستگاه در زدن گپ حین توانیدمی مثلاً،. گذاردنمی تأثیری است،
شما تا شودمی ظاهر خارجی نمایشگر روی اعلانات پانل در رنگی قرمز نقطه زیرا باشید، هاپیام یا هاتماس ها،اعلان دادن دست از
.دارد نگه مطلع را

لمسی صفحه عنوانبه دستگاه از استفاده

توانیدمی اکنون،. کنید لمس را لمسی صفحۀ سپس شود، باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را انگشتتان
:دهید انجام را زیر کارهای

.کنید استفاده ماوس هایفرمان سازیشبیه برای هاحرکت از دستورالعمل، مطابق•

صفحه روی کلیدصفحه تا کنید کلیک خارجی نمایشگر در متن ورودی کادر روی نیست، متصل خارجی کلیدصفحه هیچ وقتی•
.شود ظاهر متن کردن وارد برای
برای خارجی کلیدصفحه از باید حالت، این در. بود نخواهد دردسترس صفحه روی کلیدصفحه باشد، متصل خارجی کلیدصفحه اگر
.کنید استفاده متن کردن وارد

کار کردن آسان برای خارجی نمایشگر به دستگاه تصویر انتقال

:کنید استفاده زیر هایقابلیت از توانیدمی ،دسکتاپ حالت در
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.کنید باز وظیفه چند انجام برای واحد آن در را پنجره یک از بیش: پنجره چندین•

.کنید حذف یا دهید نام تغییر را هافایل و کنید ایجاد را هاپوشه یا هافایل کنید، ذخیره دسکتاپ در را هافایل: فایل مدیریت•

.کنید جستجو شروع منو جستجوی کادر از استفاده با را هابرنامه و ایچندرسانه هایفایل اسناد،: سریع جستجوی•

.بکشید دسکتاپ به را آن میانبر، ایجاد برای سپس دارید، نگه و کنید لمس را ایبرنامه شروع، منو از: برنامه میانبرهای ایجاد•
انتخاب را آن به مربوط گزینه دسکتاپ، در برنامه میانبر ایجاد برای و کنید راستکلیک ایبرنامه آیکون روی توانیدمی همچنین،

.کنید

دستگاه عنوانبه را خود دستگاه یا خارجی نمایشگر سپس کنید، لمس وضعیت نوار در را صدا خروجی آیکون: صدا خروجی•
.کنید انتخاب صدا خروجی

می اکنون. دارید نگه و کنید لمس دستگاهتان در را برنامه آیکون تصویر، انتقال هایگزینه مشاهده برای: برنامه تصویر انتقال•
.کنید باز خارجی نمایشگر در را آن و کنید منتقل خارجی نمایشگر روی را برنامه تصویر توانید

.کنید استفاده تصویرشده محتوای زدن علامت برای سازبرجسته قابلیت از لمسی، صفحه از استفاده با: سازبرجسته•

»دسکتاپ حالت «از خروج

.کنید لمس را تلفن حالت سپس شود، باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت به تند وضعیت نوار از را انگشتتان

Huawei Share

Huawei Share
Huawei Share فایل انواع سایر و اسناد ویدیوها، ها،عکس سرعتبه دهدمی امکان شما به که است سیمبی گذاریاشتراک فناوری

برای Wi-Fi Direct از و است بلوتوث به متکی نزدیک، هایدستگاه شناسایی برای فناوری این. کنید منتقل هادستگاه بین را ها
.کندمی استفاده همراه تلفن داده از استفاده بدون هافایل انتقال

Huawei Share کردن غیرفعال یا فعال

:کنید غیرفعال یا فعال را Huawei Share توانیدمی زیر، هایروش از هرکدام از استفاده با

 کردن غیرفعال یا فعال برای را  سپس شود، باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را خود انگشت•
Huawei Share تنظیمات صفحه وارد تا دارید نگه و کنید لمس را کلید. کنید لمس Huawei Share شوید.

.کنید غیرفعال یا فعال را Huawei Share بروید، Huawei Share>  بیشتر اتصالات>  تنظیمات به•

.شودمی بلوتوث و Wi-Fi خودکار شدن روشن موجب Huawei Share کردن فعال

Huawei Share از استفاده با خود هایدستگاه بین هافایل سریع گذاریاشتراک

از قبل تواندمی گیرنده. کنید استفاده Huawei هایدستگاه بین هافایل سریع گذاریاشتراک برای Huawei Share از توانیدمی
تواندمی گیرنده مثلاً. ببیند را آنها کامل محتوای هافایل دریافت از بعد و کند مشاهده را آنها نمایشپیش شوند، ارسال هافایل اینکه

.کند مشاهده» گالری «در را دریافتی ویدیوهای یا تصاویر

.کنید فعال را Huawei Share گیرنده، دستگاه در1

را  سپس کنید، انتخاب بگذارید اشتراک به خواهیدمی که را هاییفایل دارید، نگه و کنید لمس را فایلی فرستنده دستگاه در2
.شود ارسال فایل تا کنید لمس را گیرنده دستگاه آیکون سپس کنید، لمس را Huawei Share. کنید لمس

ً را هافایل اگر .باشد متفاوت عملیات است ممکن گذارید،می اشتراک به هابرنامه از مستقیما

.کنید لمس انتقال پذیرفتن برای را پذیرممی گیرنده، دستگاه در3

هوشمند هایقابلیت
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.بروید هابندیدسته زبانه در Huawei Share>  داخلی سازذخیره به سپس بروید، هافایل به شده،دریافت هایفایل مشاهده برای

.کرد پیدا توانمی هم Huawei Share>  هاآلبوم>  گالری در را شدهدریافت ویدیوهای یا تصاویر

رایانه و دستگاه بین هافایل گذاریاشتراک

یا Windows هایرایانه (رایانه و دستگاه میان سیمبی صورتبه و سرعتبه را هافایل توانیدمی Huawei Share از استفاده با
Apple Mac (بگذارید اشتراک به.

ً باید شما رایانه و دستگاه1 .باشند شده متصل یکسانی Wi-Fi به حتما

.کنید فعال را رایانه با گذاریاشتراک و Huawei Share و بروید Huawei Share تنظیمات صفحه به دستگاه، در2

را هارایانه در تأیید بخش در شدهنوشته ورود رمز و کاربری نام و بینیدمی هارایانه در یافتهنمایش نام کنار در که را اینوشته3
.کنید یادداشت

:بروید زیر قسمت به خود، رایانه در4

•Windows: This PC (Computer) > Network.

•macOS: Finder > Go > Network.
در ۱۰.۱۴ تا ۱۰.۸ نسخه macOS عاملسیستم دارای Mac هایرایانه در فقط قابلیت این حاضر،درحال
.است دسترس

.کنید وارد ایدکرده یادداشت قبلاً که را ورودی رمز و کاربری نام و کنید کلیک بار دو دستگاه نام روی رایانه، در5

فایل سپس کنید، باز را) آلبوم( Album پوشه یا داخلی سازذخیره پوشه مثل دستگاهتان، در شدهگذاریاشتراک هایپوشه از یکی6
در تا کنید کپی شدهگذاریاشتراک پوشه این در رایانه از را هاییفایل یا کنید کپی رایانه در یا ویرایش مشاهده، را آن های

.شود ذخیره دستگاهتان
.شودمی سازیهمگام دستگاهتان با خودکار طوربه تغییرات کنید، ویرایش تانرایانه در شدهگذاریاشتراک پوشه در را هافایل اگر
.شودمی سازیهمگام رایانه با تغییرات کنید، ویرایش دستگاهتان در شدهگذاریاشتراک پوشه در را فایلی اگر مشابه، طوربه

Huawei Share با لمس یک با چاپ

و چاپگر یافتن برای Huawei Share از توانیدمی باشد، نزدیکی در کند،می پشتیبانی Huawei Share از که چاپگری وقتی
.کنید استفاده دستگاهتان PDF هایفایل یا تصاویر چاپ

:شوید مطمئن زیر موارد از چاپگر، نوع به توجه با1

.است متصل آن به دستگاهتان که باشد وصل ایشبکه همان به و باشد روشن باید چاپگر: Wi-Fi قابلیت دارای چاپگرهای•

.باشد فعال آن Wi-Fi Direct و باشد روشن باید چاپگر: Wi-Fi Direct قابلیت دارای چاپگرهای•

.باشد شناسایی قابل و روشن باید چاپگر: بلوتوث قابلیت دارای چاپگرهای•

.بروید Huawei Share>  گذاریاشتراک به سپس کنید، مشاهده چاپ از قبل شود، چاپ باید که را فایلی دستگاهتان، در2

انجام برای سپس. کنید تنظیم را نمایشپیش صفحه روی تنظیمات و کنید لمس دستگاهتان در را آن نام چاپگر، شناسایی محضبه3
.کنید لمس را چاپ چاپ،
کنید، لمس را آن نام کنید، پیدا دستگاهتان در را چاپگر کنید،می متصل دستگاهتان به را بلوتوثی چاپگر که است بار اولین اگر
.شود تأیید اتصال تا دارید نگه ثانیه ۱ حدوداً و دهید فشار را چاپگر روی خاموش/روشن دکمه سپس

روی کنید، لمس Huawei Share گذاریاشتراک صفحه در را بدانید بیشتر شده،پشتیبانی چاپگرهای فهرست مشاهده برای
.کنید لمس را شود؟می پشتیبانی چاپگرهایی چه از فهرست، مشاهده برای سپس بکشید، راست سمت به را انگشتتان صفحه

هوشمند کنندهکنترل

هوشمند هایقابلیت
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هوشمند کنندهکنترل
خانگی لوازم با را آن» هوشمند کنندهکنترل «برنامه در دهدمی امکان شما به که کندمی استفاده قرمز مادون فناوری از شما دستگاه
،DVD کنندهپخش دیجیتال، گیرنده مطبوع، تهویه دستگاه تلویزیون، مثل خانگی، لوازم دور راه از کنترل برای آن از و کنید جفت

.کنید استفاده شبکه جعبه و پروژکتور دوربین،

دور راه از کنترل از استفاده و افزودن

کنندهپخش دیجیتال، گیرنده مطبوع، تهویه دستگاه تلویزیون، مثل (دستگاه نوع بروید،>  هوشمند کنندهکنترل به1
DVD، ،کنید انتخاب را آن تجاری نشان سپس و) شبکه جعبه یا پروژکتور دوربین.

را صفحه روی هایدستورالعمل و بگیرید خانگی وسیله سمت به را دستگاهتان بالای قسمت در قرارگرفته قرمز مادون حسگر2
.کنید اضافه خود دور راه از کنترل به را آن تا کنید دنبال

.کنید کنترل دور راه از را آن تا کنید لمس را  است کافی خانگی، وسیله افزودن از پس3

دور راه از کنترل تنظیم

.کنید لمس را  و بروید >  هوشمند کنندهکنترل به1

را دور راه از کنترل پانل سپس کنید، انتخاب را دلخواهتان مورد آنها بین از تا بکشید را دور راه از کنترل هایپانل انگشتتان با2
.کنید لمس را کنید وارد

بگیرید، خانگی دور راه از کنترل وسیله قرمز مادون حسگر سمت به را دستگاه بالای قسمت در قرارگرفته قرمز مادون حسگر3
کنید لمس ثانیه ۲ مدت به را کلیدی کنید، ریزیبرنامه خواهیدمی که دستگاهی در. دارید نگه متریسانتی ۵ حدود فاصله در را آن
.دارید نگه ثابت را خانگی وسیله دور راه از کنترل و دستگاه فرایند، حین در. شود شروع عملیات یادگیری تا دارید نگه و

دور راه از کنترل کلیدصفحه در لمس هنگام صداهای کردن غیرفعال یا فعال

.کنید غیرفعال یا فعال را لمس هنگام لرزش یا/و صداها تا بروید تنظیمات>  >  هوشمند کنندهکنترل به

هوشمند هایقابلیت
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گالری و دوربین

دوربین اندازیراه

دوربین اندازیراه
.دارد وجود» دوربین «برنامه کردن باز برای راه چندین

اصلی صفحه ازطریق

.کنید باز را دوربین اصلی، صفحه در

قفل صفحه ازطریق

تا بکشید چپ سمت پایین قسمت در دوربین آیکون روی را انگشتتان سپس کنید، روشن را نمایشصفحه است، قفل نمایشصفحه وقتی
.شود باز دوربین

ویژه فوری عکس از استفاده

باز دوربین تا دهید فشار بار دو را» صدا کاهش «دکمه است کافی نمایشصفحه بودن خاموش هنگام است، فعال قابلیت این وقتی
.شود

.کنید باز را دوربین1

.کنید انتخاب را سریع فوری عکس گرفتن یا »دوربین «کردن باز و بروید ویژه فوری عکس>   به2

.بگیرید فوری عکس یا کنید باز را دوربین نمایش،صفحه قفل کردن باز بدون توانیدمی اکنون،3

عکس گرفتن

عکس گرفتن
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.کنید باز را دوربین1

:دهید انجام را زیر کارهای توانیدمی سپس،2

.کنید لمس هستید، آن روی فوکوس به مایل که را محلی: فوکوس•
مورد محل به را مربوطه حلقه یا چارچوب و دارید نگه و کنید لمس را یابمنظره نورسنجی، و فوکوس جداگانه تنظیم برای
.بکشید نظر

یا بالا سمت به را آن شود،می ظاهر فوکوس چارچوب کنار در  نماد وقتی. کنید لمس را یابمنظره: روشنایی تنظیم•
.بکشید پایین

.بکشید را زوم کشویی میله یا کنید دور هم از یا نزدیک هم به را انگشتانتان یاب،منظره در: نماییکوچک یا نماییبزرگ•

.بکشید راست یا چپ پایین، بالا، سمت به دوربین حالت هایگزینه روی را انگشتتان: دوربین حالت انتخاب•

همواره(  یا) خاموش(  ،)روشن(  ،)خودکار(  و کنید لمس را : فلاش کردن خاموش یا روشن•
.کنید انتخاب را) روشن

گالری و دوربین
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.نباشد موجود دوربین هایحالت از برخی در است ممکن هاقابلیت این

.کنید لمس را  عکس، گرفتن برای3

متوالی هایعکس گرفتن

.کنید انتخاب را بهترینشان بتوانید تا بگیرید هم از کم زمانی فواصل با متوالی عکس چند تا کنید استفاده» متوالی «حالت از

.است دردسترس پشت دوربین از استفاده هنگام فقط متوالی برداریعکس

.کنید انتخاب را عکس حالت و کنید باز را دوربین1

.شود گرفته متوالی عکس تا دارید نگه و دهید فشار را صدا میزان هایدکمه از یکی یا دارید نگه و کنید لمس را 2
.ایدگرفته عکس چند تاکنون دهدمی نشان که کنیدمی مشاهده را شمارشگری برداری،عکس هنگام

.بردارید را انگشتتان برداری،عکس توقف برای3

.کنید انتخاب هستید، آنها حفظ به مایل که را هاییعکس متوالی، هایعکس بین از برداری،عکس یافتن پایان محضبه

.کنید باز را گالری1

.کنید لمس را  سپس کنید، انتخاب) شودمی زده برچسب  علامت با که (را متوالی عکس یک2

انتخاب هستید، آنها حفظ به مایل که را مواردی آنها بین از تا بگردید متوالی هایعکس میان در صفحه روی انگشت کشیدن با3

.کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل و کنید لمس را  سپس کنید،

.کنید لمس را  سپس شود، انتخاب تا دارید نگه و کنید لمس را عکس کنید، حذف کلاً را متوالی عکس اینکه برای4

دارزمان هایعکس گرفتن

در خود موقعیت در بتوانید شاتر دکمه کردن لمس از پس تا کنید تنظیم را زمانی تأخیری دهدمی امکان شما به دوربین سنجزمان
.بگیرید قرار عکس

.کنید باز را دوربین1

.کنید انتخاب را تاخیری گزینه و بروید تایمر>   به2

.گیردمی عکس دستگاهتان شود، تمام معکوس شمارش وقتی. کنید لمس را شاتر دکمه و برگردید یابمنظره به3

هاعکس گرفتن برای صوتی هایفرمان از استفاده

.کنید استفاده عکس گرفتن برای خود صدای از باشید، شاتر دکمه لمس به مجبور اینکه بدون توانیدمی

.کنید باز را دوربین1

.کنید انتخاب را صوتی کنترل گزینه و کنید فعال را صوتی کنترل بروید، صوتی کنترل>   به2

.بگویید را عکس گرفتن برای خود فرمان سپس برگردید، یابمنظره به3

»باز دیافراگم گشودگی «و» شب «،»پرتره «هایحالت در برداریعکس
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»باز دیافراگم «یا» شب «،»پرتره «هایحالت در عکسبرداری

پرتره برداریعکس برای پرتره حالت از استفاده

ایکنندهخیره هایپرتره تا کنید اضافه هایتانعکس به را» نورپردازی «و» زیبایی «هایجلوه دهدمی امکان شما به» پرتره «حالت
.بگیرید

.کنید انتخاب را افقی جهت حالت و کنید باز را دوربین1

.دهید قرار یابمنظره کادر داخل در را خود سوژه2

.کنید لمس را  سلفی، گرفتن برای

:دهید انجام را زیر کارهای توانیدمی سپس،3

بیشتر، مقدار. بکشید را کشویی میله و کنید لمس را  زیبایی، تنظیمات کردن میزان برای: زیبایی جلوه کردن فعال•
.کندمی ایجاد را چشمگیرتری زیبایی جلوه
.بکشید آن مقدار ترینپایین به را تنظیم این ،»زیبایی «جلوه کردن غیرفعال برای

.کنید انتخاب را هاجلوه از یکی خود دلخواهبه و لمس را : نورپردازی جلوه تنظیم•

.کنید لمس را  عکس، گرفتن برای4

شبانه هایعکس گرفتن

به تریواضح جزئیات و ترروشن هایرنگ تا کندمی حل را شب در برداریعکس و کم نور اثر بر ایجادشده مشکلات» شب «حالت
.ببخشد هایتانعکس

بهتر کنتراست ایجاد برای توانیدمی آبشارها، مثل روان، آب با مناظری و زمینهپس نور با هایسوژه از برداریعکس هنگام همچنین،
.کنید استفاده» شب «حالت از روان، آب از صاف جلوه یا

.کنید انتخاب را شب حالت و کنید باز را دوربین1

شاتر سرعت تنظیم برای را  یا یابمنظره در ISO حساسیت تنظیم برای را  کنید،می استفاده پشت دوربین از اگر2
.کنید لمس

.کنید لمس را  و دارید نگه ثابت را دستگاهتان3

.دارید نگه ثابت را دستگاهتان. کندمی تنظیم محیط روشنایی اساس بر را نوردهی زمان دستگاهتان4
.شوند تار هایتانعکس است ممکن وگرنه نکنید متوقف را برداریعکس معکوس، شمارش پایان از پیش

»باز دیافراگم گشودگی «حالت در ویدیوها و هاعکس گرفتن

سوژه حال عین در و است تار زمینهپس آنها در که بگیرید ویدیوهایی و هاعکس دهدمی امکان شما به» باز دیافراگم گشودگی «حالت
.ماندمی باقی واضح فوکوس حالت در

.کنید انتخاب را دیافراگم گشودگی حالت و کنید باز را دوربین1

۲ محدوده در باید سوژه با دستگاهتان فاصله نتایج، بهترین داشتن برای. کنید لمس کنید، فوکوس آن روی خواهیدمی که را قسمتی2
.باشد) فوت ۷ حدود (متری
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کمتر مقدار. بکشید را کشویی میله و کنید لمس یابمنظره در را  دیافراگم، گشودگی به مربوط تنظیمات کردن میزان برای3
.کندمی ایجاد را تارتری زمینهپس دیافراگم، گشودگی

.کنید لمس فوکوس تنظیم برای را یابمنظره کردن، ضبط هنگام. کنید لمس را شاتر دکمه ویدیو، یا عکس گرفتن برای4

»باز دیافراگم گشودگی «حالت هایعکس در زمینهپس کردن مات ویرایش

.کنید تنظیم را زمینهپس کردن مات و فوکوس توانیدمی ،»باز دیافراگم گشودگی «حالت در عکس گرفتن از پس

.بروید دوربین>  هاآلبوم>  گالری به1

.کنید لمس عکس بالای قسمت در را  سپس کنید، لمس است،  برچسب دارای که را عکسی2

قسمت کشویی میله دیافراگم، گشودگی تنظیم برای. کنید دنبال را مجدد فوکوس منظوربه عکس لمس به مربوط هایدستورالعمل3
.بکشید را صفحه پایین

.کنید لمس را  تنظیمات، ذخیره برای4

برتر مصنوعی هوش

برتر مصنوعی هوش
تنظیمات سازیبهینه و هاصحنه و اشیاء هوشمند شناسایی با که است دوربین شدهنصب پیش از قابلیت یک برتر مصنوعی هوش
.بگیرید بهتری هایعکس کندمی کمک ها،آن تناسب به دوربین

این. دهد تشخیص را متن و سرسبزی آبی، آسمان ساحل، نمایش، صحنه مانند متفاوتی هایصحنه است قادر برتر مصنوعی هوش
.کندمی کار پشت دوربین با تنها قابلیت

.کنید انتخاب را عکس حالت و کنید باز را دوربین1

.کنید لمس را  ،برتر مصنوعی هوش بودن فعال از اطمینان برای2

تشخیص کنیدمی برداریعکس آن از که را چیزی برتر مصنوعی هوش اینکه محضبه. دهید قرار یابمنظره کادر در را سوژه3
.کندمی توصیه را) متن یا سرسبزی پرتره، مثل (حالتی خودکار طوربه داد،

برتر مصنوعی هوش تا کنید لمس را  یا حالت، به مربوط نوشته کنار در را  شده،توصیه حالت کردن غیرفعال برای4
.شود غیرفعال

ماه حالت از استفاده

.کنید انتخاب را عکس حالت و کنید باز را دوربین1

.است فعال برتر مصنوعی هوش که شوید مطمئن تا کنید لمس را 2

.کنید تنظیم بالاتر یا برابر ۱۰ روی را زوم تا کنید دور هم از یابمنظره در را انگشتانتان و بگیرید ماه سمت به را دوربین3
.شودمی ماه حالت وارد خودکار طوربه دهد،می تشخیص را ماه دستگاهتان وقتی

.کنید لمس را  عکس، گرفتن برای4

ممکن باشد، شده پوشانده ابرها با ماه اگر. باشد روشن ماه از نیمی حداقل که دهد تشخیص را ماه تواندمی وقتی فقط ماه حالت
.نشود اندازیراه ماه حالت است

گالری و دوربین
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هاعکس گرفتن برای زوم

متنوع زوم تنظیمات با گرفتن عکس
.کنید ثبت را دور اندازهایچشم یا منظره از بیشتری محتوای تا دهندمی شما به را امکان این دستگاهتان دوربین زوم هایقابلیت

دور فاصله از عکس گرفتن

.نمایید انتخاب را عکس حالت و کنید باز را دوربین1

هم به را انگشتانتان یا بکشید، را زوم کشویی میله. بگیرید هستید، آن از عکس گرفتن به مایل که دوری شیء سمت به را دوربین2
.شود تنظیم زوم میزان تا کنید دور هم از یا نزدیک
خواهد تغییر را وضوح خودکار طوربه دوربین. کنید تنظیم را زوم توانیدنمی باشد، شده تنظیم حداکثر مقدار روی وضوح وقتی
.داد

.کنید لمس را  شد، فوکوس دوربین وقتی. کنید لمس هستید، آن روی فوکوس به مایل که را قسمتی یاب،منظره در3

پانوراما هایعکس گرفتن

پانوراما عکس گرفتن
چندین شما دید میدان محدوده در دوربین. ببخشید وسعت اندازچشم از هایتانعکس یا گروهی هایعکس به ،»پانوراما «قابلیت با

.دهدمی قرار هم کنار در پانوراما عکس یک در را آنها و گیردمی اشیا از عکس

پانوراما هایعکس گرفتن برای پشت دوربین از استفاده

.کنید انتخاب را پانوراما حالت و بروید بیشتر>  دوربین به1

.کنید تنظیم را دوربین افقی چرخش جهت تا کنید لمس را  یاب،منظره پایین قسمت در2

.کنید لمس را  برداری،عکس شروع برای سپس بگیرید، شروع نقطه سمت به را دوربین3

نگه ثابت را دستگاه برداری،عکس مدت درطول. دهید حرکت نمایشصفحه در شدهدادهنشان پیکان جهت در آرامیبه را دوربین4
.دارید نگه مرکزی خط در را پیکان و دارید

.کنید لمس را  کار، اتمام از پس5

پانوراما هایسلفی گرفتن برای جلو دوربین از استفاده

.کنید لمس را  جلو، دوربین به جاییجابه برای ،پانوراما حالت در1

.کنید لمس را  عکس، اولین گرفتن برای سپس بگیرید، برداریعکس صحنه مرکز سمت به را دوربین2

منطبق هم بر کاملاً یابمنظره روی فریم دو وقتی. بچرخانید راست و چپ سمت به آرامیبه را دوربین دستورالعمل، مطابق3
.گیردمی را سوم و دوم هایعکس خودکار طوربه دوربین شدند،

.کندمی ترکیب هم با پانوراما عکس یک در را آنها خودکار طوربه دوربین عکس، سه گرفتن از پس
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وسفیدسیاه هایعکس گرفتن

وسفیدسیاه عکس گرفتن
بافت و شکل فرم، روی بیشتر کندمی کمک شما به شوند،می پرتیحواس موجب که هاییرنگ حذف با وسفیدسیاه برداریعکس
.کنید تمرکز

.کنید باز را دوربین1

:کنید انتخاب را زیر هایحالت از یکی منظره، و سوژه براساس و بروید سفید و سیاه>  بیشتر به2

.است مناسب هاسوژه انواع برای حالت این: عادی•

.کندمی سوژه به معطوف را بیشتری تأکید و کندمی تار را زمینهپس حالت این: دیافراگم گشودگی•

.کنید تنظیم را زیبایی جلوه دهدمی امکان شما به و کندمی تار را زمینهپس حالت این: افقی جهت•

میزان را شاتر، سرعت و حساسیت نورسنجی، حالت ازجمله دوربین، تنظیمات دهدمی امکان شما به حالت این: ایحرفه•
.کنید

.کنید لمس را  عکس، گرفتن برای3

نور با نقاشی

نور با نقاشی
نوری هایدنباله از کندمی کمک شما به کار این با و بماند باز تریطولانی مدت به تا دهدمی امکان شاتر به» نور با نقاشی «قابلیت
.نیست شاتر و دیافراگم گشودگی دستی تنظیم به نیازی هیچ. بگیرید عکس

از استفاده دوربین، خوردن تکان کاهش برای. کنید انتخاب موجود هایگزینه بین از سوژه، و نوردهی شرایط به توجه با است کافی
.شودمی توصیه دستگاه داشتن نگه ثابت برای پایهسه

»ترافیک نوری هایدنباله «حالت در خودروها نوری دنباله ثبت

.بگیرید هنری هاییعکس شب، در خودروها نوری دنباله از دهدمی امکان شما به» ترافیک نوری هایدنباله «حالت

.بروید ترافیک نوری هایدنباله>  نور با نقاشی>  بیشتر>  دوربین به1

هایچراغ که شوید مطمئن. هستید دور از خودروها توسط ایجادشده نوری هایدنباله مشاهده به قادر آنجا از که بیابید را اینقطه2
ً خودرو جلو .شود تصویر به حد از بیش نوردهی باعث تواندمی امر این زیرا نیستند دوربین طرف به مستقیما

را  است، مناسب کاملاً نوردهی وقتی. کنید مشاهده یابمنظره در را عکس. کنید لمس را  برداری،عکس شروع برای3
.کنید لمس برداریعکس به دادن پایان برای

»نور با گرافیتی «حالت در نوری هایطرح ثبت

را هاییواژه یا آورید پدید را الگوهایی دوربین، برابر در نوری منبع دادن حرکت با دهدمی امکان شما به» نور با گرافیتی «قابلیت
.بنویسید

.بروید نور با گرافیتی>  نور با نقاشی>  بیشتر>  دوربین به1
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در را نما،شب میله یا کوچک قوه چراغ مانند مناسب، رنگ با درخشانی نوری منبع مزاحم، نوری منابع بدون تاریکی محیط در2
برداریعکس نتایج روی است ممکن کار این زیرا کنید، خودداری بدن حد از بیش دادن حرکت از. دهید حرکت دوربین مقابل
.بگذارد تأثیر

را  است، مناسب کاملاً نوردهی وقتی. کنید مشاهده یابمنظره در را عکس. کنید لمس را  برداری،عکس شروع برای3
.کنید لمس برداریعکس به دادن پایان برای

»روان آب «حالت در آبشارها و هارودخانه از گرفتن عکس

.بگیرید هارودخانه و آبشارها از روان و مشکل بدون هاییعکس دهدمی امکان شما به» روان آب «قابلیت

.بروید روان آب>  نور با نقاشی>  بیشتر>  دوربین به1

.دارد را عملکرد بهترین است، زیاد آب جریان آنها در که آبشار، یا رودخانه از عکس گرفتن هنگام قابلیت این2

را  است، مناسب کاملاً نوردهی وقتی. کنید مشاهده یابمنظره در را عکس. کنید لمس را  برداری،عکس شروع برای3
.کنید لمس برداریعکس به دادن پایان برای

»ستارگان رد «حالت در ستارگان زیبایی ثبت

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

.بروید ستارگان هایدنباله>  نور با نقاشی>  بیشتر>  دوربین به1

وجود آسمان مشاهده برای مانعی هیچ آن در که کنید انتخاب اضافی نور بدون مکانی در را صافی شب نتایج، بهترین داشتن برای2
.باشد نداشته

را  است، مناسب کاملاً نوردهی وقتی. کنید مشاهده یابمنظره در را عکس. کنید لمس را  برداری،عکس شروع برای3
.کنید لمس برداریعکس به دادن پایان برای

HDR هایعکس گرفتن

HDR هایعکس گرفتن
عکس به ترواضح جزئیات دادن با (HDR)» بالا پویایی محدوده «حالت بالا، نور کنتراست یا زمینهپس نور با برداریعکس هنگام
.ببخشید بهبود هایتانعکس در را سایه و نور هایجلوه کند کمک شما به تواندمی هایتان،

پشت دوربین با HDR از استفاده

.کنید انتخاب را HDR و بروید بیشتر>  دوربین به1

.دارید نگه ثابت را دستگاهتان ایپایهسه کمکبه لزوم، درصورت2

.کنید لمس را  عکس، گرفتن برای3

هاعکس به هابرچسب افزودن

عکس به برچسب افزودن
.شود ترجذاب عکستان تا کنید اضافه را وحال،حس یا وهواآب مکانی، موقعیت زمان، مثل واترمارکی،
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.بروید استیکرها>  بیشتر>  دوربین به1

.کنید دانلود را استیکرها سپس کنید، لمس را  نداشت، وجود حالت این فوق مسیر در اگر

.شودمی داده نمایش یابمنظره در شدهانتخاب واترمارک. کنید انتخاب را واترمارکی و کنید لمس را 2

.کنید ویرایش را هاواترمارک انواع از برخی متن توانیدمی همچنین،. بکشید را آن واترمارک، موقعیت تغییر برای3

.کنید لمس را  عکس، گرفتن برای4

اسناد حالت

اسناد حالت
صاف عکس سندی از توانیدنمی اگر. هستند مشکل دارای عکس مشاهده نمای لحاظ از همواره اندشده گرفته زاویه با که هاییعکس
.کنید استفاده» اسناد «حالت از بگیرید،

.کندمی تنظیم خودکار طوربه اند،شده گرفته مورب صورتبه که را هاییعکس» اسناد «حالت در دوربین

اسناد حالت در برداریعکس

.کنید لمس را اسناد سپس بروید، بیشتر>  دوربین به1

.کنید دانلود را اسناد سپس و لمس را  نیست، موجود گزینه این اگر

.کنید لمس را  سپس دهید، قرار یابمنظره چارچوب داخل در هستید، آن از برداریعکس به مایل که را سندی2

.کندمی خارج مورب حالت از را تصویر و دهدمی تشخیص را یابمنظره داخل متنی قسمت خودکار طوربه دوربین3

متنی قسمت تنظیم

.کنید تنظیم دستی طوربه را متنی ناحیه توانیدمی نیست، بخشرضایت» اسناد «حالت در مورب عکس تصحیح نحوه اگر

.است موجود اسناد حالت در شدهگرفته هایعکس برای فقط قابلیت این

.کنید لمس هستید، آن تنظیم به مایل که را عکسی سپس بروید، دوربین>  هاآلبوم>  گالری به1

.کنید لمس را  عکس، بالای قسمت در2

.کنید لمس را  سپس. بکشید را گوشه چهار تصحیح، ناحیه سازیسفارشی برای3

ایحرفه حالت

ایحرفه حالت
حساسیت نورسنجی، بر کاملی کنترل عکاسی، هنگام و دهدمی را ویدئوها و هاعکس ایحرفه تنظیم امکان شما به ایحرفه حالت
ISO، گذاردمی اختیارتان در هاقابلیت سایر و نوردهی.

.نیستند استفاده قابل ایحرفه حالت در تصویربرداری هنگام فوق تنظیمات از برخی
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.نمایید انتخاب را ایحرفه حالت و کنید باز را دوربین1

با ویدئوهای ، لمس با توانیدمی همچنین. کنید سازیسفارشی را دوربین تنظیمات ای،حرفه و خاص هایعکس گرفتن برای2
.کنید ضبط بالا کیفیت

.نمایید انتخاب نورسنجی حالت یک و کنید لمس را M: نورسنجی حالت تنظیم•

توضیحنورسنجی حالت

ماتریس
برداریعکس هنگام استفاده قابل. کندمی گیریاندازه فریم کل در را نور
.طبیعی اندازهایچشم در

مرکز
هنگام استفاده قابل. دارد صفحه مرکز در نور سطح بر بیشتری تمرکز
.پرتره هایعکس گرفتن
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توضیحنورسنجی حالت

نقطه
هایچشم مانند کند،می تمرکز صفحه از کوچکی ناحیۀ در نور بر

.نظر مورد شخص

.بکشید را کشویی میله و کنید لمس را ISO: ISO حساسیت تنظیم•
از تا دهید کاهش را ISO حساسیت خوب، روشنایی با هاییمحیط در. دهید افزایش را ISO حساسیت نور،کم شرایط در
.شود جلوگیری تصویر نویز

.بکشید را کشویی میله و کنید لمس را S: شاتر سرعت تنظیم•
اشیای یا هاصحنه از برداریعکس هنگام. دهید کاهش را شاتر سرعت پرتره، یا ثابت هایصحنه در برداریعکس هنگام

.دهید افزایش را شاتر سرعت متحرک،

.بکشید را کشویی میله و کنید لمس را EV: EV نوردهی جبران تنظیم•
.کنید کم را آن مقدار خوب، روشنایی با هاییمحیط در و زیاد را EV مقدار نور،کم شرایط در

.بکشید را کشویی میله و کنید لمس را AF: فوکوس تنظیم•

اجرا قابل هایوضعیتفوکوس حالت

AF-S )ساکن هایسوژه)تک

AF-C )متحرک هایسوژه)پیوسته

MF )کنید لمس هستید، آن روی فوکوس به مایل که را ایسوژه)دستی.

.کنید انتخاب را حالتی و کنید لمس را WB: رنگ سایه تنظیم•

.کنید انتخاب را  نور،کم هایمحیط در. کنید انتخاب را  خورشید، درخشان نور در تصویربرداری هنگام

.کنید لمس را  رنگ، دمای تنظیم برای

.کنید فعال را افقی سطح و لمس را : افقی سطح از استفاده•
افقی سطح با دوربین شود،می راستاهم ممتد خط با چیننقطه خط که هنگامی. شودمی ظاهر یابمنظره در افقی راهنمای خط
.نمایدمی جلوگیری کج هایلبه از و گیردمی قرار راستا یک در

.کنید فعال را AF کمکی چراغ و کنید لمس را  نور،کم هایمحیط در بهتر فوکوس برای: AF کمکی چراغ از استفاده•

در را وسیعی پردازشپس هایگزینه و کندمی ثبت را بیشتری جزئیات RAW فرمت: RAW فرمت در هاعکس ذخیره•

.کنید فعال را RAW قالب و بروید وضوح>   به. دهدمی قرار اختیارتان
آلبوم در RAW فرمت دارای هایعکس. شودمی ذخیره استاندارد و RAW هایفرمت در گیرید،می عکسی وقتی حالا،
.شوندمی ذخیره گالری در RAW هایعکس
مطمئن. کندمی اشغال استاندارد فرمت با هایعکس به نسبت را بیشتری سازیذخیره فضای RAW فرمت با هایعکس
.است کافی دستگاهتان سازیذخیره فضای که شوید

.کنید لمس را شاتر دکمه ویدیو، یا عکس گرفتن برای3

ویدیو ضبط
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ویدیو ضبط

.کنید انتخاب را ویدیو حالت و کنید باز را دوربین1

:کنید میزان را زیر تنظیمات2

.بکشید را زوم کشویی میله یا کنید دور هم از یا نزدیک هم به را انگشتتان دو یاب،منظره در: نماییکوچک یا نماییبزرگ•

لمس را یابمنظره فوکوس، و نوردهی کردن قفل برای. کنید لمس کنید، فوکوس آن روی خواهیدمی که را قسمتی: فوکوس•
.دارید نگه و کنید

برای را  یا فلاش، داشتن نگه روشن برای را  سپس کنید، لمس را : فلاش کردن خاموش یا روشن•
.کنید لمس آن کردن خاموش

.بکشید را کشویی میله و کنید لمس را  ،»زیبایی «جلوه تنظیمات کردن میزان برای: زیبایی جلوه تنظیم•

.کنید لمس را  ضبط، شروع برای3

.دارید نگه و کنید لمس را  یا  آرام، نماییکوچک یا نماییبزرگ برای ضبط، حین در

.کنید لمس را  فیلم، ضبط حین در عکس گرفتن برای

.کنید لمس را  ضبط، به دادن پایان برای و  موقت، توقف برای4

آهسته حرکت با ضبط

آهسته حرکت با ضبط
دادن نشان برای خود نظر مورد کندی میزان اساس بر. کنید استفاده زودگذر لحظات جزئیات ثبت برای» آهسته حرکت «حالت از

.کنید تنظیم را آهسته حرکت سرعت فیلم،

آهسته فوق حرکت با باشکوهی ویدیو دهد،می تشخیص یابمنظره در را متحرکی شیء دوربین وقتی: برابر ۳۲ آهسته فوق حرکت•
.است مناسب آب، پاشیدن و حباب ترکیدن مثل سریع، العادهفوق هایحرکت از تصویربرداری برای حالت این. کندمی ضبط

.کنید سفارشی را آهسته حرکت بخش زمانمدت و تصویربرداری زمانمدت مجموع توانیدمی: برابر ۸ یا برابر ۴ آهسته حرکت•
.است مناسب فوتبال، توپ به زدن شوت و رفتن شیرجه مثل سریع، هایحرکت جزئیات از تصویربرداری برای حالت این

برابر ۳۲ سرعت با آهسته حرکت ویدیوهای تصویربرداری

.کنید لمس را آهسته حرکت سپس بروید، بیشتر>  دوربین به1

).شود داده نشان نمایشصفحه بالای قسمت در باید  (است فعال حرکت تشخیص و است برابر ۳۲ سرعت که شوید مطمئن2

در را متحرکی شیء دوربین وقتی. کنید لمس را  ضبط، شروع برای سپس دهید، قرار یابمنظره کادر در را خود سوژه3
.کندمی ضبط آهسته العادهفوق حرکت با باشکوهی ویدیو دهد،می تشخیص یابمنظره

.کنید لمس را  ضبط، شروع برای سپس شود، غیرفعال حرکت تشخیص تا کنید لمس را  ویدیو، دستی ضبط برای
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آهسته حرکت ویدیوهای ضبط

.کنید لمس را آهسته حرکت سپس بروید، بیشتر>  دوربین به1

.کنید انتخاب سرعت یک و کنید لمس را  سپس،2

.کند لمس را  ضبط، شروع برای3

.کنید لمس را  ضبط، به دادن پایان برای4

آهسته حرکت ویدیوهای در آهسته حرکت بخش تنظیم

.داد تغییر آهسته حرکت ویدیوهای در را آهسته حرکت بخش طول توانمی
.است موجود برابر ۸ یا ۴ سرعت در شدهضبط آهسته حرکت ویدیوهای برای فقط قابلیت این

.کنید انتخاب را ایآهسته حرکت ویدیوی و بروید دوربین>  هاآلبوم>  گالری به1

.شود داده نمایش ویرایش صفحه تا کنید لمس را ویدیو پخش، حین در. کنید لمس را  ویدیو، پخش برای2

.بکشید را کشویی هایمیله شود، پخش آهسته حرکت صورتبه خواهیدمی که بخشی تنظیم برای3
.شودمی پخش عادی سرعت با ویدیو دیگر هایبخش

.کنید لمس را  روشنایی، و زمینهپس موسیقی صدای میزان تنظیم برای4

.کنید ذخیره را خود هایویرایش تا بروید آهسته حرکت فایل ذخیره>   به کار، اتمام از پس5

که بگذارید اشتراک به را برابری ۸ یا برابر ۴ آهسته حرکت ویدیوهای گذاری،اشتراک هنگام نتایج بهترین داشتن برای
.است شده ذخیره آنها در هایتانویرایش

زمان گذشت عکاسی

زمان گذشت عکاسی
ویدیو در را آنها سپس بگیرید، عکس تدریجبه ساعت، چندین حتی یا دقیقه چندین طول در تا کنید استفاده» زمان گذشت «از توانیدمی

این از مواردی و حرکت حال در ابرهای ها،گل شدن شکوفا تغییر، زیبایی از دهدمی امکان شما به قابلیت این. کنید فشرده کوتاهی
.بگیرید عکس دست

.کنید لمس را زمان گذشت سپس بروید، بیشتر>  دوربین به1

.کنید استفاده دستگاه داشتن نگه ثابت برای پایهسه از دوربین، خوردن تکان کاهش برای. دهید قرار موقعیت در را دستگاهتان2

را  ضبط، به دادن پایان برای است، نشده تنظیم ضبط برای زمانیمدت هیچ اگر. کنید لمس را  ضبط، شروع برای3
.کنید لمس

.شودمی ذخیره» گالری «در خودکار طوربه شدهضبط ویدیو

Leica هایرنگ
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Leica هایرنگ

.شوید جاجابه پشت دوربین به و کنید باز را دوربین1

.کنید انتخاب را صاف Leica یا زنده Leica ،استاندارد Leica سپس کنید، لمس یابمنظره بالای قسمت در را 2

.کنید لمس را شاتر دکمه ویدیو، یا عکس گرفتن برای3

.کنندنمی پشتیبانی Leica هایرنگ از دوربین هایحالت همه

دوربین هایحالت ویرایش

دوربین هایحالت کردن ویرایش
.کنید حذف و روزرسانیبه دانلود، را دوربین هایحالت دهدمی امکان شما به نیازهایتان، با بیشتر سازگاری منظوربه دستگاه

دوربین هایحالت دانلود

.بروید بیشتر>  دوربین به1

.کنید لمس را افزودن گزینه هستید، آن دانلود به مایل که حالتی کنار سپس کنید، لمس را 2

.شودمی داده نمایش بیشتر در جدید حالت شد، انجام دانلود وقتی

دوربین هایحالت روزرسانیبه

.کنید لمس را  ،بیشتر صفحه در1

.کنید روزرسانیبه را مربوطه حالت تا کنید پیروی صفحه روی هایدستورالعمل از است، موجود روزرسانیبه وقتی2

دوربین هایحالت حذف

.شود داده نمایش ویرایش صفحه تا کنید لمس را  ،بیشتر صفحه در1

را  خود، تنظیمات کردن ذخیره برای سپس کنید، لمس هستید، آن حذف به مایل که حالتی چپ سمت بالا گوشه در را 2

.نیست پذیرامکان حالت حذف نشود، داده نمایش  اگر. کنید لمس

.کرد حذف تواننمی را دوربین شدهنصب پیش از هایحالت دوربین، درست اجرای از اطمینان برای

دوربین تنظیمات کردن میزان

دوربین تنظیمات کردن میزان
.بگیرید ویدیو و عکس ترسریع تا کنید میزان را دوربین تنظیمات توانیدمی

.نباشد موجود دوربین هایحالت از برخی در است ممکن زیر هایقابلیت
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دوربین وضوح کردن میزان

.کنید پیدا دسترسی تنظیمات صفحه به تا کنید لمس را  و کنید باز را دوربین1

.کنید انتخاب را وضوحی و کنید لمس را وضوح2

.نیست موجود هاحالت از برخی در قابلیت این

مکان برچسب کردن فعال

.کنید فعال را مکان برچسب ویدیوها، و هاعکس در خود مکانی موقعیت زدن برچسب برای

است، شده گرفته آن در ویدیو یا عکس که را مکانی موقعیت تا بکشید بالا سمت به ویدیو یا عکس روی را انگشتتان ،»گالری «در
.کنید مشاهده

هاعکس به دستگاه هایواترمارک افزودن

.شودمی افزوده دستگاه واترمارک پشت، دوربین با شدهگرفته ویدیوهای و هاعکس به. کنید فعال را واترمارک افزودن

هاعکس بندیترکیب برای دوربین راهنمای خطوط از استفاده

.کند کمک شما به نقصبی عکسی تنظیم در تا کنید استفاده» دوربین راهنمای خطوط «از

.بروید >  دوربین به1

.کنید فعال را دوربین راهنمای خطوط2

لمس را شاتر دکمه سپس دهید، قرار تقاطع نقاط از یکی روی را خود عکس سوژه. شودمی ظاهر یابمنظره در مشبکی خطوط3
.کنید

آینه انعکاس کردن فعال

.کنید غیرفعال یا فعال را آینه انعکاس تا کنید لمس را  جلو، دوربین از استفاده هنگام

شاتر صدای کردن صدابی

.کنید فعال را بیصدا لزوم، درصورت

لبخند از برداریعکس

.گیردمی عکس خودکار طوربه کند، شناسایی یابمنظره در را لبخندی دوربین وقتی. کنید فعال را لبخند از عکسبرداری

گالری مدیریت

ویدیوها و هاعکس مشاهده
صورتبه که را هاییکلیپ توانیدمی همچنین، کنید، گذاریاشتراک و ویرایش مشاهده، را ویدیوها و هاعکس توانیدمی ،»گالری «در

.کنید مرور است، شده ایجاد آنها از خودکار
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آلبوم براساس مشاهده

.کنید مشاهده آلبوم براساس را ویدیوها و هاعکس توانیدمی ،هاآلبوم زبانه در

می ذخیره دوربین آلبوم در دوربین با شدهضبط ویدیوهای مثلاً،. شوندمی ذخیره فرضپیش هایآلبوم در هاویدیو و هاعکس از برخی
.شوندمی ذخیره صفحه هایعکس آلبوم در نمایشصفحه از شدهضبط هایفایل و صفحه هایعکس. شوند

بندیدسته براساس مشاهده

را بزرگ هایآلبوم سرعتبه دهدمی امکان شما به و کندمی مرتب مجزا هایبندیدسته در را هاعکس هوشمندانه طوربه گالری
.بگردید بندیدسته براساس

.کنید مشاهده را آلبوم آن هایعکس تا کنید لمس کردن کشف زبانه در را) اندازچشم یا پرتره غذا، مثل (آلبوم بندیدسته

ویدیو و عکس درباره جزئیات مشاهده

.کنید لمس دوباره را نمایشصفحه منو، کردن پنهان برای. کنید لمس را آن ،»صفحهتمام «حالت در ویدیو یا عکس مشاهده برای1
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و وضوح سازی،ذخیره مسیر مانند ویدیو، یا عکس به مربوط جزئیات تا کنید لمس را  هستید،» صفحهتمام «حالت در وقتی2
.کنید مشاهده را آن اندازه

عکس جستجوی
.کنید پیدا را هاعکس جای سرعتبه ها،کلیدواژه از استفاده با» گالری «در جستجو با

.کنید لمس نمایشصفحه بالای قسمت در را  سپس کنید، باز را گالری1

.کنید وارد را») گل «یا» منظره «،»غذا «مانند (ایکلیدواژه2

کلیدواژه تر،دقیق نتایج به دستیابی برای یا کنید لمس را پیشنهادی کلیدواژه. شودمی داده نمایش کلیدواژه آن به مربوط هایعکس3
.کنید وارد بیشتری های

ویدیوها و هاعکس کردن ویرایش
.کندمی ارائه ویدیوها و هاعکس برای را ویرایشی هایقابلیت از ایگسترده طیف» گالری«

مقدماتی ویرایش

قابلیت به دسترسی برای را ویرایش سپس کنید، لمس هستید، آن ویرایش به مایل که را عکسی کوچک نمای کنید، باز را گالری
.کنید لمس ویرایش های

.بکشید نظر مورد سمت به را زاویه چرخ و کنید لمس را : چرخش•
.کنید لمس آن برگرداندن برای را آینه یا عکس ایدرجه ۹۰ چرخش برای را چرخش توانیدمی همچنین،

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

.کنید لمس را  فیلتر، انتخاب برای: فیلتر هایجلوه افزودن•

خواهد وسفیدسیاه عکس هایبخش بقیه. کنید لمس را  شوند، برجسته خواهیدمی که هاییرنگ انتخاب برای: رنگ پاشیدن•
.شد

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

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

.کنید لمس را  گرافیتی، افزودن منظوربه رنگ و موقلم انتخاب برای: گرافیتی•

.کنید لمس را  قلم، قالب و متنی عنصر سبک انتخاب برای: متنی عنصر افزودن•

هاعکس به برچسب افزودن

.بروید استیکرها>  ویرایش به ،»گالری «در1

.کنید انتخاب ،روحی حالت یا هوا و آب ،مکانی موقعیت ،زمان مثلاً هستید، آن افزودن به مایل که را برچسبی نوع2

را هابرچسب انواع از بعضی متن توانیدمی همچنین،. بکشید را آن برچسب، موقعیت تغییر برای و کنید انتخاب را برچسبی3
.کنید ویرایش
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.کنید لمس را  عکس، کردن ذخیره برای و  خود، هایویرایش کردن ذخیره برای4

هاعکس کردن پیکسلی

.بروید موزاییکی>  ویرایش به1

.بپوشاند را عکس از هاییبخش تا کنید انتخاب را آن اندازه و موزاییکی سبک2

.کنید پاک عکس از را آن و کنید لمس را کنپاک موزاییکی، قسمت حذف برای3

.کنید لمس را  عکس، کردن ذخیره برای و  خود، هایویرایش کردن ذخیره برای4

هاعکس نام تغییر

.کنید لمس دهید، تغییر را آن نام خواهیدمی که را عکسی کوچک نمای ،گالری در1

.کنید وارد را جدیدی نام و بروید نام تغییر>   به2

.کنید لمس را تأیید3

ویدیوها ویرایش

.کنید لمس هستید، آن ویرایش به مایل که را ویدیویی و بروید ویدیوها>  هاآلبوم>  گالری به1

:دهید انجام را کارها این توانیدمی سپس. کنید لمس را 2

را آن انتهای دو هر در کشویی میله دارید، نگه خواهیدمی که ویدیویی کلیپ از بخشی انتخاب برای: ویدیو دادن برش•

.کنید لمس را  شده،دادهبرش ویدیو نمایشپیش برای. بکشید

.کنید انتخاب را دلخواه وضوح: ویدیو وضوح تنظیم•
.کندمی اشغال نیز بیشتری سازیذخیره فضای اما شود،می ویدیو کیفیت رفتن بالاتر به منجر بالاتر وضوح

.کنید لمس ویدیو کردن صادر برای را  شد، تمام کارتان وقتی3
.شودمی ذخیره اولیه آلبوم در اولیه ویدیو کنار در صادرشده ویدیو

ویدیوها و هاعکس گذاشتن اشتراک به
.دارد وجود» گالری «از ویدیوها و هاعکس گذاریاشتراک برای راه چندین

.کنید باز را گالری1

:کنید استفاده زیر هایروش از یکی از2

.کنید لمس را  سپس کنید، لمس را ویدیو یا عکس: ویدیو یا عکس یک گذاریاشتراک•

را  سپس شوند، انتخاب تا دارید نگه و کنید لمس را ویدیو و عکس چند آلبوم، در: ویدیو یا عکس چند گذاریاشتراک•
.کنید لمس

گالری مدیریت
.بگردید آنها بین راحتیبه تا کنید دهیسازمان هاییآلبوم در را ویدیوها و هاعکس
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آلبوم افزودن

.کنید لمس را هاآلبوم سپس و کنید باز را گالری1

.کنید گذارینام را آلبوم سپس کنید، لمس را آلبوم افزودن2

.کنید لمس را تأیید3

.کنید انتخاب کردن اضافه برای را مدنظرتان هایویدیو یا هاعکس4

ویدیوها و هاعکس انتقال

.شوند انتخاب تا دارید نگه و کنید لمس هستید، آنها کردن منتقل به مایل که را ویدیوهایی و هاعکس سپس کنید، باز را آلبومی1

.کنید لمس را انتقال>   نظر، مورد آلبوم انتخاب برای2

.بود نخواهند اصلی هایآلبوم در دیگر شدهمنتقل موارد انتقال، انجام از پس3

.دهندمی نمایش را دستگاهتان در شدهذخیره ویدیوهای و هاعکس همه ویدیوها و هاعکس همۀ هایآلبوم
.گذاردنمی تأثیری هاآلبوم این در شدهداده نمایش موارد روی ها،آلبوم بین موارد انتقال

ویدیوها و هاعکس حذف

.بروید حذف>   به سپس شوند، انتخاب تا دارید نگه و کنید لمس هستید، حذفشان به مایل که را مواردی
.ندارد وجود دوربین و ویدیوها ،هاعکس همۀ هایآلبوم حذف امکان

شدهحذف اخیراً آلبوم به موقت طوربه شوند، حذف دائمی طوربه روز ۳۰ گذشت از پس اینکه از قبل شده،حذف ویدیوهای و هاعکس
.شوندمی منتقل

سپس دارید، نگه و کنید لمس شدهحذف اخیراً آلبوم در را آن به مربوط کوچک نمای دستی، طوربه ویدیو یا عکس دائمی حذف برای

.بروید حذف>   به

شدهحذف ویدیوهای و هاعکس بازیابی

کنید لمس را  سپس شوند، انتخاب تا دارید نگه و کنید لمس هستید، آنها بازیابی به مایل که را مواردی ،شدهحذف اخیراً آلبوم در
.کنید بازیابی شاناولیه هایآلبوم به را آنها تا

.شودمی ایجاد جدیدی آلبوم باشد، شده حذف اصلی آلبوم اگر

دلخواه موارد به ویدیوها و هاعکس افزودن

.کنید لمس را  سپس کنید، باز را ویدیویی یا عکس

.شودمی ظاهر من دلخواه موارد و خود اولیه آلبوم دو هر در مورد این

هاآلبوم کردن پنهان
.کرد پنهان تواننمی را ،صفحه هایعکس و من دلخواه موارد ،ویدیوها ،دوربین مثل سیستمی، هایآلبوم

به شوند، پنهان خواهیدمی که را هاییآلبوم به مربوط کلیدهای وضعیت و بروید هاآلبوم کردنپنهان>   به ،هاآلبوم زبانه از
.دهید تغییر فعال حالت

.شوندنمی داده نمایش» گالری «در و شوندمی مخفی آنها داخل ویدیوهای و هاعکس و پنهان هایآلبوم
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هاعکس هوشمند بندیدسته

عکس هوشمند بندیدسته
را آنچه بتوانید تا کندمی مرتب غذا و منظره مکانی، موقعیت پرتره، مثل هاییبندیدسته در خودکار طوربه را هایتانعکس» گالری«
.کنید پیدا سرعتبه هستید، دنبالش به که

.کنید مشاهده هابندیدسته در شدهمرتب صورتبه را هایتانعکس تا کنید لمس را کردن کشف زبانه سپس کنید، باز را گالری

.کنید لمس را) هاپرتره برای  یا(  سپس شود، انتخاب تا دارید نگه و کنید لمس را عکس آلبوم، از عکس حذف برای
.کرد حذف بندیدسته هایآلبوم از تواننمی را هاعکس همه

افراد هایآلبوم تنظیم و مشاهده

برای را» افراد «هایآلبوم هایتان،عکس در هاچهره شناسایی با خودکار طوربه» گالری «باشید، گرفته عکس کافی تعداد که زمانی
.شودمی انجام کار این است، خاموش نمایشصفحه و شارژ درحال دستگاهتان وقتی. کندمی ایجاد هاگروه یا اشخاص

.کنید مشخص را خود با اشخاص نسبت و کنید گذارینام را» افراد «هایآلبوم توانیدمی

نام» افراد «هایآلبوم در قبل از که باشد چهره ۱۰ تا ۲ حاوی که دارد هاعکس از مشخصی تعداد به نیاز گروهی عکس هایآلبوم
.اندشده گذاری

.کنید مشاهده را شدهایجاد» افراد «هایآلبوم و بروید کردن کشف>  گالری به1

.کنید مشخص را) مادر یا فرزند مثل (نسبت و نام سپس بروید، نام افزودن>  ویرایش>   به کنید، لمس را آلبومی2

.کنید پیدا را» افراد «آلبوم جستجو، نوار در نسبت یا نام کردن وارد با توانیدمی کار، این انجام محضبه

Huawei Vlog ویرایشگر

Huawei Vlog ویرایشگر
ستارهتک «قبیل از هایی،Huawei Vlog شما، ویدیوهای و هاعکس به زمینهپس موسیقی افزودن با ،Huawei Vlog ویرایشگر

.کندمی ایجاد ،»افراد «آلبوم و» منتخب لحظات فیلم «،»ساز

.کنید ایجاد را خودتان های Huawei Vlog تا کنید انتخاب خودتان را ویدیوها و هاعکس توانیدمی همچنین،

.کنید گذاریاشتراک و ویرایش را هاHuawei Vlog خود، انگشتان از یکی طریق از لمس با توانیدمی حالت، دو هر در

سازهاستارهتک مشاهده

موسیقی با را آنها و کند ایجاد اشیاء و افراد از برجسته لحظات کلیپ تا کندمی وتحلیلتجزیه را شما ویدیوهای» سازستارهتک «قابلیت
.کند ارائه شما به زمینهپس

.بروید ویدیوها>  هاآلبوم>  گالری به1

شخص چهره ایجادشده،» سازستارهتک «مشاهده برای. بکشید بالا سمت به ویدیو روی را انگشتتان سپس کنید، لمس را ویدیویی2
.کنید لمس را برش بهترین یا

.کنید لمس را شروع آن، ایجاد برای است، نشده ایجاد کلیپی هنوز اگر
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فقط قابلیت این. کندمی کار خودکار طوربه قابلیت این است، خاموش نمایشصفحه و شدن شارژ حال در دستگاهتان وقتی
.کندمی کار دقیقه ۳ تا ثانیه ۱۰ بین زمان مدت با دستگاه روی ویدیوهای برای

»سازهاستارهتک «ویرایش

.کنید انتخاب نمایشصفحه پایین از را شدهتنظیم پیش از الگوهای از یکی تا کنید لمس را ویدیو ،»سازستارهتک «تماشای حین1

این از مواردی و پایانی صحنه و آغازین صحنه فیلتر، زمینه،پس موسیقی تا کنید لمس را  نمایش،صفحه بالای قسمت در2

.کنید لمس را  ویدیو، ذخیره برای سپس،. کنید سفارشی را دست

.کنید لمس ویدیو کردن صادر برای را  شد، تمام کارتان وقتی3

»سازهاستارهتک «گذاریاشتراک

.کنیدمی پیدا را صادرشده ویدیوهای همه آنجا در بروید، Video Editor>  هاآلبوم>  گالری به1

.کنید لمس را  سپس شوند، انتخاب تا دارید نگه و کنید لمس هستید، آنها گذاریاشتراک به مایل که را ویدیوهایی2

Huawei Vlog ها

افراد آلبوم ویدیوها
.کندمی ایجاد را» افراد «هایآلبوم ها،عکس در هاچهره شناسایی با خودکار طوربه» گالری«

.کنید گذاریاشتراک و ویرایش مشاهده، است، شده ایجاد» افراد «هایآلبوم این در که را ویدیوهایی

Huawei Vlogs مشاهده

.کنید لمس را افراد هایآلبوم از یکی و بروید کردن کشف>  گالری به1

.کنید لمس را  آلبوم، کاور روی2

افراد آلبوم ویدیوهای ویرایش

.کنید متمایز را ویدیوهایتان تا بگیرید کار به را زمینهپس موسیقی و فیلترها ویژه، هایجلوه

:دهید انجام را زیر کارهای توانیدمی پخش، حین در. کنید لمس را  ویدیو، پخش برای1

.کنید لمس را : ویدیو الگوی انتخاب•

یا اضافه را ویدیویی هاییکلیپ یا کنید تنظیم را آن مدت یا ویدیو فریم تا کنید لمس را : ویدیویی هایکلیپ ویرایش•
.کنید حذف

شدهذخیره هایموسیقی یا شدهتنظیم پیش از زمینهپس هایموسیقی بین از و کنید لمس را : زمینهپس موسیقی ویرایش•
.کنید انتخاب خود دستگاه در

.بکشید را کشویی میله فیلتر، جلوه تنظیم برای. کنید لمس را  فیلتر، انتخاب برای: فیلتر هایجلوه افزودن•

گالری و دوربین
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پیش اتمام از پس. کنید لمس را  پایانی، صحنه و آغازین صحنه انتخاب برای: پایانی صحنه و آغازین صحنه ویرایش•
.کنید ویرایش را آن سبک و محتوا تا کنید لمس را آغازین صحنه متن نمایش،

.کنید پیروی صفحه روی هایدستورالعمل از آن کردن صادر برای و لمس را  ویدیو، ذخیره برای کار، اتمام از پس2

افراد آلبوم ویدیوهای گذاریاشتراک

اشتراک به خود دوستان با را آنها صفحه روی هایدستورالعمل کردن دنبال با توانیدمی ،»افراد «آلبوم ویدیوهای کردن صادر هنگام
.بگذارید

.شوندمی ذخیره Video Editor>  هاآلبوم>  گالری در صادرشده ویدیوهای

.کنید لمس را  سپس شوند، انتخاب تا دارید نگه و کنید لمس هستید، آنها گذاریاشتراک به مایل که را ویدیوهایی

برجسته تصاویر

برجسته تصاویر
و مکانی زمانی، اطلاعات براساس را» برجسته تصاویر «هایآلبوم شما هایویدیو و هاعکس بهترین از خودکار طوربه» گالری«

.کنید زنده ذهنتان در دوباره را خوب خاطرات درنگبی بتوانید تا سازدمی کوتاهی ویدیویی کلیپ حتی و کندمی ایجاد موضوعی،

.کنید فعال را مکان برچسب و بروید >  دوربین به ،»برجسته تصاویر «از استفاده شروع برای•

تصاویر «هایآلبوم است، شده شارژ ٪۵۰ حداقل باتری و است خاموش نمایشصفحه است، شارژ درحال دستگاهتان وقتی•
.ببرد زمان کمی است ممکن فرایند این. شوندمی ساخته خودکار طوربه» برجسته

.شوندنمی ایجاد» برجسته تصاویر «هایآلبوم باشد، داشته وجود» گالری «در ویدیو یا عکس ۱۰ از کمتر اگر

»برجسته تصاویر «ویدیوهای مشاهده

.کنید لمس را آلبومی و بروید برجسته تصاویر>  گالری به1

.کند لمس را  ویدیو، پخش برای2

برجسته تصاویر ویدیوهای ویرایش

نمایشصفحه پایین از را شدهتنظیم پیش از الگوهای از یکی تا کنید لمس را ویدیو ،»برجسته تصاویر «ویدیوی تماشای هنگام1
.کنید انتخاب

:دهید انجام را زیر کارهای توانیدمی بیشتر، موارد سازیسفارشی برای2

.کنید لمس را : ویدیو الگوی انتخاب•

یا اضافه را ویدیویی هاییکلیپ یا کنید تنظیم را آن مدت یا ویدیو فریم تا کنید لمس را : ویدیویی هایکلیپ ویرایش•
.کنید حذف

شدهذخیره هایموسیقی یا شدهتنظیم پیش از زمینهپس هایموسیقی بین از و کنید لمس را : زمینهپس موسیقی ویرایش•
.کنید انتخاب خود دستگاه در

گالری و دوربین
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.بکشید را کشویی میله فیلتر، جلوه تنظیم برای. کنید لمس را  فیلتر، انتخاب برای: فیلتر هایجلوه افزودن•

پیش اتمام از پس. کنید لمس را  پایانی، صحنه و آغازین صحنه انتخاب برای: پایانی صحنه و آغازین صحنه ویرایش•
.کنید ویرایش را آن سبک و محتوا تا کنید لمس را آغازین صحنه متن نمایش،

.کنید پیروی صفحه روی هایدستورالعمل از آن کردن صادر برای و لمس را  ویدیو، ذخیره برای کار، اتمام از پس3

»برجسته تصاویر «ویدیوهای گذاریاشتراک

.کرد خواهید پیدا را خود صادرشده ویدیوهای همه آنجا در بروید، Video Editor>  هاآلبوم>  گالری به1

.کنید لمس را  سپس شوند، انتخاب تا دارید نگه و کنید لمس هستید، آنها گذاریاشتراک به مایل که را ویدیوهایی2

»برجسته تصاویر «هایآلبوم از ویدیوها و هاعکس حذف یا افزودن

.کنید لمس را آلبومی ،برجسته تصاویر زبانه در1

:دهید انجام را زیر کارهای توانیدمی سپس2

را  سپس کنید، انتخاب هستید، افزودنشان به مایل که را مواردی کنید، لمس را : ویدیوها یا هاعکس افزودن•
.کنید لمس

شوند، انتخاب تا دارید نگه و کنید لمس هستید، حذفشان به مایل که را ویدیوهایی یا هاعکس: ویدیوها یا هاعکس حذف•

.کنید لمس را جابجایی سپس کنید، لمس را 

»برجسته تصاویر «هایآلبوم نام تغییر

.کنید لمس را آلبومی ،برجسته تصاویر زبانه در1

.کنید وارد را جدیدی نام و بروید نام تغییر>   به2

»برجسته تصاویر «هایآلبوم حذف

.کنید لمس را آلبومی ،برجسته تصاویر زبانه در1

.کنید لمس را حذف و بروید حذف>   به2

گالری و دوربین
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هابرنامه

هابرنامه

هابرنامه

شدهنصب برنامه یافتن

برنامه وقتی. کنید وارد را برنامه نام سپس شود، داده نشان جستجو نوار تا بکشید پایین سمت به اصلی صفحه وسط از را انگشتتان

.کنید لمس آن نام کنار در را  شد، یافت

برنامه نصب لغو

:کنید نصب لغو را برنامه توانیدمی زیر، هایروش از هرکدام از استفاده با

برای سپس کنید، لمس را نصب لغو بلرزد، دستگاه تا دارید نگه و کنید لمس هستید، آن نصب لغو به مایل که را ایبرنامه آیکون•
.کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل برنامه، نصب لغو

لمس را نصب لغو سپس کنید، لمس هستید، آن نصب لغو به مایل که را ایبرنامه بروید، هابرنامه>  هابرنامه>  تنظیمات به•
.کنید

خطاهای به منجر است ممکن آنها نصب لغو زیرا کرد، نصب لغو تواننمی را سیستم شدهنصب پیش از هایبرنامه از برخی
.شود سیستم

زمینهپس هایبرنامه مدیریت

:کنید پیدا دسترسی اخیر وظایف صفحه به زیر هایروش از یکی از استفاده با کنید،می استفاده که پیمایشی روش به توجه با1

.دارید نگه و بکشید بالا سمت به نمایشصفحه پایین قسمت از را خود انگشت: هاحرکت•

.کنید لمس را : کلیدیسه پیمایش•

:دهید انجام را کارها این توانیدمی اخیر، وظایف صفحه در2

.بکشید نمایشصفحه عرض در را انگشتتان ها،برنامه نمایشپیش مشاهده برای•

.کنید لمس را آن نمایشپیش برنامه، به دسترسی برای•

.بکشید بالا سمت به آن نمایشپیش روی را انگشتتان برنامه، بستن برای•

برنامه نمایشپیش بالای قسمت در . بکشید پایین سمت به آن نمایشپیش روی را انگشتتان برنامه، کردن قفل برای•

.بنددنمی را برنامه این  لمس. شودمی ظاهر

.شودمی ناپدید . بکشید پایین سمت به دوباره را انگشتتان آن، گشاییقفل برای•

.شوند بسته) ایدکرده قفل که آنهایی جزبه (هابرنامه همه تا کنید لمس را •

برنامه پنهان حافظه کردن پاک

.شود آزاد سازیذخیره فضای تا کنید حذف را برنامه پنهان حافظه هایفایل
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به سپس کنید، انتخاب هستید، آن پنهان حافظه کردن پاک به مایل که را ایبرنامه بروید، هابرنامه>  هابرنامه>  تنظیمات به
.بروید پنهان حافظه کردن پاک>  ذخیره محل

مخاطبین

مخاطبین اطلاعات کردن ویرایش و ایجاد
.کنید مدیریت و مشاهده را خود مخاطبین فهرست همچنین، کنید، ایجاد را مخاطبین روش چندین به توانیدمی

مخاطبین ایجاد

.کنید لمس را  سپس کنید، انتخاب نمایشصفحه پایین قسمت در را مخاطبین زبانه کنید، باز را تلفن1
.کنید لمس را جدید مخاطب ایجاد کار، این انجام برای کنید،می ایجاد را مخاطبی بار اولین برای اگر

را مخاطب، تلفن شماره و سازمان نام، ازقبیل اطلاعات، کنید، لمس را دوربین عکس مخاطب، برای نمایه تصویر تنظیم برای2

.کنید لمس را  سپس کنید، وارد

مخاطبین کردن وارد

.بروید کردن صادر/ کردن وارد>  تنظیمات>   به ،مخاطبین صفحه در1

سپس کنید، انتخاب را سازذخیره از کردن وارد یا Wi-Fi Direct طریق از کردن وارد ،بلوتوث طریق از کردن وارد2
.کنید دنبال مخاطبین کردن وارد برای را صفحه روی هایدستورالعمل

مخاطبین افزودن برای ویزیت هایکارت کردن اسکن

.بروید اسکن>  ویزیت هایکارت یا اسکن>   به ،مخاطبین صفحه در1

منظره در واضح طوربه ویزیت کارت محتوای که کنید تنظیم ایگونهبه را دوربین دهید، قرار صافی سطح روی را ویزیت کارت2

.کنید لمس را  ردیف، یک در ویزیت کارت چند یا یک از عکس گرفتن برای سپس شود، داده نمایش یاب

لمس را  مخاطب، ذخیره برای. کندمی شناسایی را مخاطبین اطلاعات خودکار طوربه دستگاهتان ها،عکس گرفتن از پس3
.کنید

.کنید مشاهده ویزیت هایکارت در را شدهاسکن ویزیت هایکارت توانیدمی

مخاطب افزودن برای QR کد اسکن

.کنید اسکن مخاطب سریع افزودن برای را QR کد توانیدمی باشد، مخاطب اطلاعات حاوی QR کد اگر

.بروید اسکن>  ویزیت هایکارت یا اسکن>   به ،مخاطبین صفحه در1

اضافه و شناسایی QR کد داخل مخاطبین اطلاعات کنید، انتخاب» گالری «از را QR کارت عکس یا بگیرید عکس QR کد از2
.شودمی

مخاطبین جستجوی

نمایش مخاطبینتان همه تا کنید لمس را مخاطبین همه و بروید نمایشگر ترجیحات>  تنظیمات>   به ،مخاطبین صفحه از1
.شوند داده

:کنید جستجو را مخاطبین زیر، های روش از یکی از استفاده با2

هابرنامه
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نام و نام اول حروف نام، مثل (ایکلیدواژه جستجو، کادر در بکشید، پایین سمت به اصلی صفحه وسط از را انگشتتان•
.کنید وارد است، نظر مد مخاطب به مربوط که را) ایمیل نشانی یا خانوادگی
.شوند پیدا سرعتبه آن با مطابق مخاطبین تا کنید وارد را» لندن جان «مثل کلیدواژه، چندین توانیدمی همچنین،

زیر در منطبق نتایج. کنید وارد مخاطبین فهرست بالای جستجوی کادر در کنید، پیدا خواهیدمی که را مخاطبی هایکلیدواژه•
.شوندمی داده نمایش جستجو کادر

مخاطبین گذاریاشتراک

.بروید مخاطب گذاریاشتراک>   به سپس کنید، انتخاب بگذارید، اشتراک به خواهیدمی که را مخاطبی ،مخاطبین صفحه در1

.کنید دنبال مخاطب گذاریاشتراک برای را صفحه روی هایدستورالعمل سپس کنید، انتخاب را گذاریاشتراک روش2

مخاطبین کردن صادر

.بروید کردن صادر/ کردن وارد>  تنظیمات>   به ،مخاطبین صفحه در1

.کنید دنبال مخاطبین کردن صادر برای را صفحه روی هایدستورالعمل و کنید لمس را سازذخیره به صدور2

مشاهده برای. شوندمی ذخیره دستگاهتان داخلی سازذخیره ریشه دایرکتوری در فرضپیش طوربه ،vcf. قالب در صادرشده هایفایل
.کنید باز را هافایل توانیدمی داخلی، سازذخیره در صادرشده هایفایل

مخاطبین حذف

:کنید حذف را مخاطبین زیر، هایروش از یکی از استفاده با

.کنید لمس را حذف سپس دارید، نگه و کنید لمس هستید، او حذف به مایل که را ایشدهثبت مخاطب•

که را ایشدهثبت هایمخاطب بروید، مخاطب چندین حذف>  مخاطبین دهیسازمان>  تنظیمات>   به ،مخاطبین صفحه در•

.کنید لمس را  سپس کنید، انتخاب هستید، آنها حذف به مایل

را مخاطبی بروید، اندشده حذف اخیراً که مواردی>  مخاطبین دهیسازمان>  تنظیمات>   به شده،حذف مخاطبین بازیابی برای
هستید، آنها بازیابی به مایل که را دیگری مخاطبین از هرکدام انتخاب کادرهای دارید، نگه و کنید لمس هستید، آن بازیابی به مایل که

.کنید لمس را  سپس کنید، انتخاب

تکراری مخاطبین کردن ادغام

دهیسازمان>  تنظیمات>   سپس کنید، انتخاب نمایشصفحه پایین قسمت در را مخاطبین زبانه کنید، باز را تلفن1
.کنید لمس را تکراری مخاطبین ادغام>  مخاطبین

.کنید لمس را ادغام و کنید انتخاب شوند، ادغام باید که را تکراری مخاطبین2

مخاطبین هایگروه مدیریت
به دستگاهتان. کنید ارسال مخاطب چندین به را گروهی هایپیام یا هاایمیل راحتیبه توانیدمی مخاطبین، هایگروه مدیریت و ایجاد با

هایگروه توانیدمی خود دلخواهبه اما کند،می ایجاد تماس، زمان آخرین و شهر شرکت، براساس را مخاطبین هایگروه خودکار طور
.کنید ایجاد نیز را جدیدی
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مخاطبین گروه ایجاد

.کنید لمس را هاگروه سپس کنید، انتخاب نمایشصفحه پایین قسمت در را مخاطبین زبانه کنید، باز را تلفن1

.کنید لمس را تأیید سپس کنید، وارد را ،»دوستان «یا» خانواده «مثل گروه، نام کنید، لمس را 2

.کنید لمس را  سپس کنید، دنبال گروه به مخاطبین افزودن برای را صفحه روی هایدستورالعمل3

مخاطبین گروه ویرایش

.کنید لمس را  جدید، مخاطب افزودن برای و کنید انتخاب هستید، آن ویرایش به مایل که را گروهی ،هاگروه صفحه در1

.کنید لمس نام تغییر یا گروه حذف ،گروه زنگ آهنگ ،اعضا حذف برای را 2

گروهی هایایمیل یا هاپیام ارسال

.کنید لمس را  ایمیل، ارسال برای یا  پیام، ارسال برای سپس کنید، باز را گروهی ،هاگروه صفحه در

مخاطبین هایگروه حذف

.کنید لمس را حذف سپس دارید، نگه و کنید لمس هستید، آن حذف به مایل که را گروهی ،هاگروه صفحه در

شخصی اطلاعات ایجاد
اطلاعات توانیدمی همچنین،. بگذارید اشتراک به دیگران با را آن تا کنید ایجاد تانشخصی اطلاعات حاوی ویزیتی کارت توانیدمی

.کنید کمک تقاضای سرعتبه اضطراری وضعیت در بتوانید تا کنید اضافه را اضطراری وضعیت برای خود شخصی

شخصی ویزیت کارت ایجاد

.کنید لمس را من کارت سپس کنید، انتخاب نمایشصفحه پایین قسمت در را مخاطبین زبانه کنید، باز را تلفن1

.کنید وارد را تلفن، شماره و کار محل نشانی نام، قبیل از شخصی، اطلاعات کنید، تنظیم را خود نمایه تصویر2

.شود ایجاد خودکار طوربه QR کد دارای ویزیت کارت تا کنید لمس را 3
.بگذارید اشتراک به را خود ویزیت کارت ،QR کد از استفاده با توانیدمی

اضطراری اطلاعات افزودن

.بروید اضطراری اطلاعات>  من کارت به ،مخاطبین صفحه از1

.کنید تنظیم را اضطراری وضعیت مخاطب و پزشکی شخصی، اطلاعات و کنید لمس را افزودن2

قفل صفحه به ورود رمز کردن وارد برای اید،کرده اضافه را اضطراری مخاطبین قبلاً و دارید قرار اضطراری موقعیت در اگر
از یکی تماس، برقراری برای و بروید اضطراری تماس هایشماره>  اضطراری اطلاعات>  اضطراری تماس به کنید، پیدا دسترسی
.کنید انتخاب را اضطراری مخاطبین

مخاطبین رد کردن پاک

او رد کردن پاک به مایل که را مخاطبی سپس کنید، لمس نمایشصفحه پایین قسمت در را مخاطبین زبانه کنید، باز را تلفن1
.کنید لمس هستید،
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.کنید حذف را مخاطب آن به مربوط پیام و تماس سوابق همه تا بروید کردن پاک>  تاریخچه کردن پاک>   به2

خود LinkedIn حساب افزودن
.شود سازیهمگام دستگاهتان با شما LinkedIn مخاطبین اطلاعات تا دهید پیوند را خود LinkedIn حساب

LinkedIn مخاطبین سازیهمگام

حساب افزودن>  تنظیمات>   به سپس کنید، انتخاب نمایشصفحه پایین قسمت در را مخاطبین زبانه کنید، باز را تلفن1
LinkedIn بروید.

به مربوط اطلاعات حساب، به ورود از پس. کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل خود، LinkedIn حساب به ورود برای2
.شودمی سازیهمگام دستگاهتان با خودکار طوربه شما LinkedIn مخاطبین

مخاطبین سازیهمگام به ،LinkedIn تنظیمات صفحه در خود، LinkedIn مخاطبین اطلاعات همه سازیهمگام برای3
LinkedIn  <مخاطبین همۀ LinkedIn خودکار روزرسانیبه یا سازیهمگام و بروید LinkedIn کنید انتخاب را.

مخاطب LinkedIn اطلاعات مشاهده

.کنید لمس را LinkedIn نمایۀ آنلاین مشاهدۀ سپس کنید، انتخاب را LinkedIn مخاطب ،مخاطبین صفحه از

LinkedIn حساب پیوند لغو

.کنید انتخاب را ارتباط قطع و لمس را LinkedIn>  تنظیمات>   ،مخاطبین صفحه از

تلفن

تماس هایگزارش مدیریت
لزوم درصورت یا کنید ادغام را شماره یا مخاطب یک تماس هایگزارش توانیدمی تر،فشرده و ترمرتب کاربری رابط داشتن برای

.کنید حذف را تماس هایگزارش

تماس هایگزارش ادغام

.بروید هاتماس آمار ادغام>  تنظیمات>  >  تلفن به1

ادغام را یکسان مخاطب یا شماره به مربوط تماس هایگزارش خودکار طوربه دستگاهتان سپس کنید، انتخاب را مخاطب براساس2
.کندمی

پاسخبی هایتماس مشاهده

سپس بکشید، پایین سمت به تماس گزارش فهرست در را انگشتتان کنید، باز را تلفن پاسخ،بی هایتماس همه نمایش برای1
.کنید لمس را پاسخبی زبانه
موارد همه صفحه در را آنها سرعتبه تا شوندمی داده نمایش قرمز رنگ به پاسخبی هایتماس همه تماس، گزارش فهرست در

.دهید تشخیص

.کنید لمس تماس گزارش کنار در را  پیام، ارسال یا متقابل تماس برقراری برای2

تماس هایگزارش حذف

:کنید حذف را تماس هایگزارش زیر، هایروش از یکی از استفاده با

.کنید لمس را ورودی حذف سپس دارید، نگه و کنید لمس را شدهثبت موارد از یکی ،تلفن صفحه در•
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را  سپس کنید، انتخاب هستید آنها حذف به مایل که را ایشدهثبت موارد بروید، موارد حذف>   به ،تلفن صفحه در•
.کنید لمس

.کنید لمس را  سپس بکشید، راست سمت به هستید آن حذف به مایل که ایشدهثبت مورد روی را انگشتتان ،تلفن صفحه در•

ورودی هایتماس برای زنگ آهنگ تنظیم
.کنید تنظیم ورودی هایتماس برای زنگ آهنگ عنوانبه را خود دلخواه ویدیوی یا موسیقی توانیدمی

.کنید پیکربندی جداگانه ۲ کارتسیم و ۱ کارتسیم برای را زنگ آهنگ است، شده داده قرار دستگاهتان در کارتسیم دو اگر

زنگ آهنگ برای موسیقی تنظیم

.بروید تلفن زنگ آهنگ>  لرزش و صداها>  تنظیمات یا زنگ آهنگ>  تنظیمات>  >  تلفن به1

زنگ آهنگ عنوانبه محلی هایفایل از را آهنگی تا کنید لمس را دستگاه روی موسیقی یا کنید انتخاب را سیستمی زنگ آهنگ2
.کنید انتخاب

ویدیویی زنگ آهنگ تنظیم

.کنید تنظیم ورودی هایتماس برای زنگ آهنگ عنوانبه را ویدیویی

.بروید تلفن زنگ آهنگ>  لرزش و صداها>  تنظیمات یا زنگ آهنگ>  تنظیمات>  >  تلفن به1

.کنید انتخاب را ویدیویی ورودی، هایتماس برای ویدیویی جلوه نمایشپیش برای و کنید لمس را ویدیویی های زنگ آهنگ2

.کنید تنظیم زنگ آهنگ عنوانبه را ویدیو تا کنید لمس را 3

مخاطب برای زنگ آهنگ تنظیم

زنگ آهنگ تنظیم به مایل که را مخاطبی سپس کنید، لمس نمایشصفحه پایین قسمت در را مخاطبین زبانه کنید، باز را تلفن1
.کنید انتخاب هستید، او برای

.کنید انتخاب را زنگی آهنگ و لمس را زنگ آهنگ مخاطب، جزئیات صفحه در2

تماس برقراری برای VoLTE از استفاده
شبکه روی را هاداده سرویس هم و تماس سرویس هم که است IP بر مبتنی هاداده انتقال فناوری LTE «(VoLTE) روی صدا«

4G کندمی ارائه.

VoLTE با کارتسیم دو از دستگاهتان اگر. کنید برقرار تماس اینترنت به دسترسی حین توانیدمی ،VoLTE شدن فعال محضبه
.کنید دریافت ورودی تماس دیگر کارتسیم در تماس، برای کارتسیم یک از استفاده حین در حتی توانیدمی کند، پشتیبانی دوگانه

.کندمی ارائه شما به را تصویری و صوتی هایتماس در بالاتر کیفیت و تماس در ترسریع برقراری زمان VoLTE همچنین،

تصویری تماس برقراری

.کنند استفاده فعال VoLTE دارای هاییدستگاه از طرف دو هر که است ممکن وقتی فقط تصویری هایتماس برقراری

با تماس برقراری به مایل که را مخاطبی سپس کنید، لمس نمایشصفحه پایین قسمت در را مخاطبین زبانه کنید، باز را تلفن1
.کنید انتخاب هستید، او

.کنید لمس را  تصویری، تماس برقراری برای2
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.شوید جاجابه تصویری تماس به تا کنید لمس را  توانیدمی صوتی، هایتماس حین همچنین،

ورودی هایتماس مدیریت
هایتماس به پاسخ برای تماس انتظار قابلیت از توانیدمی هستید، مکالمه حال در و است شده برقرار شما با تماسی قبل از وقتی

توانیدمی دهید، پاسخ را تماسی توانیدنمی شبکه، سیگنال بودن ضعیف یا خود دستگاه بودن معیوب دلیلبه اگر. کنید استفاده ورودی
.شوند هدایت دیگری دستگاه یا شماره به هاتماس تا کنید تنظیم نیز را تماس هدایت قابلیت

آن کردن رد یا ورودی تماس به دادن پاسخ

:کردید دریافت تماسی نمایشصفحه بودن قفل هنگام اگر

.بکشید چپ سمت به را  تماس، به دادن پاسخ برای•

.بکشید راست سمت به را  تماس، کردن رد برای•

.کنید لمس را  ،SMS پیام با دادن پاسخ و تماس رد برای•

.کنید لمس را  متقابل، تماس یادآور تنظیم برای•

:کردید دریافت تماسی نمایشصفحه نبودن قفل هنگام اگر

.کنید لمس را  تماس، به دادن پاسخ برای•

.کنید لمس را  تماس، رد برای•

.کنید لمس را  ،SMS پیام با دادن پاسخ و تماس رد برای•

.کنید لمس را  متقابل، تماس یادآور تنظیم برای•

تماس انتظار کردن فعال

ورودی هایتماس انتظار، حالت در اول تماس دادن قرار با هستید، مکالمه حال در وقتی دهدمی امکان شما به» تماس انتظار «قابلیت
.دهید پاسخ را

خود مخابراتی شرکت با جزئیات، از اطلاع برای. است آن از همراهتان تلفن مخابراتی شرکت پشتیبانی مستلزم قابلیت این
.بگیرید تماس

به هستید، آن برای تماس انتظار کردن فعال به مایل که کارتیسیم به مربوط قسمت در. بروید تنظیمات>  >  تلفن به
.بروید تماس انتظار>  بیشتر

.باشد متفاوت مخابراتی شرکت به بسته است ممکن قابلیت این

تماس حین جدید ورودی تماس به دادن پاسخ

را  آن، به دادن پاسخ برای ورودی، تماس دریافت درصورت هستید، مکالمه حال در و است شده برقرار تماسی قبل از وقتی1
.کنید لمس

.کنید لمس تماس فهرست در را انتظار حال در تماس یا کنید لمس را  تماس، دو بین جاییجابه برای2
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تماس هدایت کردن فعال

ایشدهمشخص تلفن شماره به خودکار طوربه هستند، شدهتنظیم شرایط واجد که هاییتماس ،»تماس هدایت «قابلیت شدن فعال از پس
.شوندمی منتقل

خود مخابراتی شرکت با جزئیات، از اطلاع برای. است آن از همراهتان تلفن مخابراتی شرکت پشتیبانی مستلزم قابلیت این
.بگیرید تماس

تماس هدایت کردن فعال به مایل که کارتیسیم به مربوط قسمت در را تماس هدایت و بروید تنظیمات>   به ،تلفن صفحه در1
.کنید لمس هستید، آن برای

.کنید تأیید و وارد را نظر مورد شماره سپس کنید، فعال و انتخاب را تماس هدایت روش2

.باشد متفاوت مخابراتی شرکت به بسته است ممکن قابلیت این

تماس هدایت کردن غیرفعال

هدایت کردن غیرفعال به مایل که کارتیسیم به مربوط قسمت در را تماس هدایت و بروید تنظیمات>   به ،تلفن صفحه در1
.کنید لمس هستید، آن برای تماس

.کنید غیرفعال را آن و انتخاب هستید، آن کردن غیرفعال به مایل که را تماس هدایت حالت2

.باشد متفاوت مخابراتی شرکت به بسته است ممکن قابلیت این

ناخواسته هایتماس کردن مسدود و فیلتر
.شود مسدود ناخواسته هایتماس انواع سایر و کلاهبرداری کالا، فروش با مرتبط هایتماس تا کنید تنظیم مختلفی مسدودسازی قوانین

ناخواسته هایتماس فیلتر

.کنید تنظیم را مسدودسازی قوانین و بروید >  مسدودشده>  >  تلفن به1

.کنید تنظیم را مسدودسازی قوانین تا بروید >  مسدودشده>  سازبهینه به که است این دیگر راه

.دهید تغییر فعال حالت به را مربوطه مسدودسازی قوانین کلیدهای وضعیت و کنید لمس را تماس کردن مسدود قوانین2

خاص هایشماره از ورودی هایتماس کردن مسدود

:کنید مسدود را خاصی هایشماره از ورودی هایتماس توانیدمی زیر، هایروش از یکی از استفاده با

به مایل که را هاییتلفن شماره سپس کنید، لمس را  بروید، سیاه لیست>  >  مسدودشده>  >  تلفن به•
.کنید اضافه هستید، آنها کردن مسدود

به سپس کنید، لمس هستید، او کردن مسدود به مایل که را مخاطبی کنید، لمس پایین قسمت از را مخاطبین زبانه ،تلفن صفحه در•

.بروید سیاه لیست به افزودن>  

مسدودشده هایتماس برای هااعلان دریافت عدم یا دریافت تنظیم

مسدودشده هایتماس برای هااعلان دریافت عدم یا دریافت و بروید هااعلان دریافت>  >  مسدودشده>  >  تلفن به
.کنید تنظیم را
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اضطراری کمک تقاضای و هاتماس

»اضطراری کمک تقاضای «قابلیت از استفاده

»کمک تقاضای «پیام خود اضطراری مخاطبین به مخفیانه طوربه و سرعتبه توانیدمی شدید، مواجه اضطراری وضعیت با اگر
.کنید ارسال

1GPS بدهید» اضطراری کمک تقاضای «قابلیت به را مکانی موقعیت به دسترسی مجوز و کنید فعال را.

اضطراری مخاطبین سپس کنید، فعال را شود ارسال SOS پیام همچنین بروید، اضطراری SOS>  امنیت>  تنظیمات به2
.کنید تنظیم را خود

پنج را» خاموش/روشن «دکمه اضطراری، وضعیت با مواجهه صورت در ،»اضطراری کمک تقاضای «قابلیت کردن فعال محضبه
ارسال شما اضطراری مخاطبین به را تانفعلی مکانی موقعیت حاوی پیامی خودکار طوربه دستگاهتان دهید، فشار سریع و متوالی بار
.کندمی

وضعیت خدمات با سریعی تماس توانیدمی آن طریق از که آیدمی بالا دستگاهتان در اضطراری تماس صفحه پیام، ارسال محضبه
.کنید برقرار خود اضطراری مخاطبین از یکی یا اضطراری

اضطراری هایتماس برقراری

ً توانیدمی سیگنال، نبودن موجود صورت در حتی اضطراری، شرایط در را اضطراری هایتماس دستگاهتان قفل صفحه از مستقیما
.کنید برقرار

تداخل انواع سایر یا شبکه مشکلات. است همراه تلفن مخابراتی هایشرکت و محلی مقررات تابع اضطراری تماس قابلیت
.شود اضطراری هایتماس نکردن کار به منجر است ممکن

در اگر. کنید لمس را اضطراری تماس و کنید پیدا دسترسی نمایشصفحه به خود ورود رمز کردن وارد برای قفل، صفحه از1
شما مکانی موقعیت خودکار طوربه دستگاه باشد، داشته اینترنت اتصال دستگاهتان و باشد خوب آن در سیگنال که باشید ایمنطقه
.دهدمی نشان نمایشصفحه در را آن و کندمی دریافت را

را اضطراری اطلاعات که است این دیگر راه. کنید لمس را  شماره، آن با تماس برای و کنید وارد را محلی اضطراری شماره2
.کنید انتخاب تماس برای را اضطراری مخاطبی و کنید لمس

تماس حین عملیات انجام
.شودمی داده نمایش تماس حین منوی تماس، طول در

.کنید لمس را  هندزفری، حالت کردن فعال برای•

مستلزم قابلیت این). باشد شده فعال طرفهسه تماس که است دسترس در وقتی فقط (کنید لمس را  دیگر، تماس برقراری برای•
.بگیرید تماس خود مخابراتی شرکت با جزئیات، از اطلاع برای. است آن از همراهتان تلفن مخابراتی شرکت پشتیبانی

.کنید لمس را  گیر،شماره از استفاده برای•

به و کنید پنهان را تماس صفحه توانیدمی فعلی، پیمایش حالت از استفاده با اصلی، صفحه یا قبلی صفحه به برگشتن با تماس، حین•
.کنید پیدا دسترسی دیگر هایبرنامه
.کنید لمس را وضعیت نوار روی رنگ سبز نوار تماس، صفحه به بازگشت برای

.کنید لمس را  تماس، به دادن پایان برای•
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صوتی پست از استفاده
می گیرندگانتماس. دهید انتقال خود صوتی پست به را هاتماس ندارد، وجود همراه تلفن شبکه پوشش یا است خاموش دستگاهتان وقتی
.دهید گوش آن به بعداً توانیدمی که بگذارند صوتی پیام شما برای توانند

مخابراتی شرکت با جزئیات، از اطلاع برای. دارد نیاز شما همراه تلفن مخابراتی شرکت طرف از سرویس پشتیبانی به قابلیت این
.بگیرید تماس خود همراه تلفن

صوتی پست کردن فعال

.بروید بیشتر>  تنظیمات>  >  تلفن به1
.کنید لمس ۲ کارتسیم یا ۱ کارتسیم قسمت در را بیشتر است، شده داده قرار دستگاهتان در کارتسیم دو اگر

و کنید وارد اید،کرده دریافت تانمخابراتی شرکت از که را صوتی پست شماره بروید، صوتی پست شماره>  صوتی پست به2
.کنید لمس را تأیید

صوتی پست پیام به دادن گوش

.کنید وارد را خود صوتی پست شماره سپس دارید، نگه و کنید لمس گیرشماره در را ۱ کلید

تقویم

رویدادها مدیریت و افزودن

.کنید لمس را  و باز را تقویم1

.کنید وارد را پایان، و شروع زمان و مکانی موقعیت عنوان، مانند رویداد، جزئیات2

.کنید لمس را یادآور افزودن رویداد، یادآوری زمان تنظیم برای3

.کنید لمس را  رویداد، کردن ذخیره برای4

جلسات یادآورهای کردن وارد

.بروید هاحساب مدیریت>  >  تقویم به1

)خود Exchange حساب از (کاری هایایمیل تا کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل سپس کنید، لمس راحساب افزودن2
.کنید مشاهده را جلسات یادآورهای و کنید اضافه تقویم به را

رویدادها جستجوی

.کنید لمس را  ،تقویم صفحه در1

.کنید وارد جستجو کادر در را مکانی، موقعیت و عنوان مانند خود، رویداد کلیدواژه2

رویداد گذاریاشتراک

.کنید لمس را زمانی برنامه در موجود رویدادی یا تقویم در رویدادی ،تقویم صفحه در1

.کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل خود، دلخواه روش از استفاده با رویداد گذاریاشتراک برای و کنید لمس را 2
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رویدادها حذف

:کنید حذف را رویدادها زیر هایروش از استفاده با توانیدمی

.کنید لمس را  و کنید لمس شود، حذف باید که را رویدادی ،زمانی برنامه صفحه در•

کنید، انتخاب هستید، آنها حذف به مایل که را رویدادهایی دارید، نگه و کنید لمس را رویدادها از یکی ،زمانی برنامه صفحه در•

.کنید لمس را  سپس

تقویم اعلان تنظیم
مواردی و صوتی هایاعلان بنری، هایاعلان وضعیت، نوار هایاعلان توانیدمی. کنید تنظیم نیازتان به توجه با را تقویم اعلان نوع
.کنید تنظیم را دست این از

.کنید کنترل را دستگاه توسط یادآور ارسال زمان تا دهید تغییر را یادآور فرضپیش زمان توانیدمی همچنین،

.بروید تنظیمات>  >  تقویم به1

.کنید تنظیم را روز تمام رویدادهای برای یادآور زمان و یادآور فرضپیش زمان یادآور، تنظیمات در2

.کنید دنبال اعلان نوع تنظیم برای را صفحه روی هایدستورالعمل سپس،. کنید فعال را باشد مجاز هااعلان و لمس را هااعلان3

تقویم نمای سازیسفارشی
.کنید تنظیم را دست این از مواردی و هاهفته شماره نمایش عدم یا نمایش هفته، شروع روز تقویم، نمای تنظیمات در

.بروید تنظیمات>  >  تقویم به1

.کنید تنظیم را دست این از مواردی و هفته شماره نمایش عدم یا نمایش هفته، شروع روز2

دیگر هایتقویم تنظیم
.دهد نمایش نیز را اسلامی، تقویم یا چینی قمری تقویم مثل دیگر، هایتقویم تا کنید تنظیم را» تقویم«

.کنید انتخاب را دیگری تقویم و بروید جایگزین هایتقویم>  تنظیمات>  >  تقویم به

ایمنطقه/ملی تعطیلات مشاهده
.کند کمک شما به سفر ریزیبرنامه در تا کنید مشاهده تقویم در را ایمنطقه/ملی تعطیلات

.بروید ایمنطقه/ملی تعطیلات>  تنظیمات>  >  تقویم به1

دانلود را منطقه/کشور آن تعطیلات به مربوط اطلاعات خودکار طوربه دستگاهتان کنید، روشن را منطقه/کشور به مربوط کلید2
.دهدمی نمایش» تقویم «در و کندمی

ساعت

هشدار زنگ
.شوند تلفن لرزش موجب یا بیایند در صدا به مشخصی هایزمان در تا کنید تنظیم را هشدارهایی توانیدمی
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هشدار تنظیم

.کنید تنظیم را زمانی و کنید لمس را  بروید، هشدار>  ساعت به1

صدا میزان تنظیم برای را صدا میزان هایدکمه توانیدمی. شودمی پخش صدا انتخاب، هنگام. کنید انتخاب هشدار برای را صدایی2
.دهید فشار

:کنید تنظیم خود دلخواهبه را زیر هایگزینه3

تکرار•

لرزیدن•

زنگ مدت•

تعویق مدت•

برچسب•

.کنید لمس را  کار، انجام از پس4

هشدار حذف یا تغییر

.کنید لمس را آن موجود، هشدار حذف یا تغییر برای

هشدار زنگ انداختن تعویق به

را» خاموش/روشن «دکمه یا کنید لمس را تعویق دکمه است کافی شوید، بیدار خواهیدنمی هشدار، زنگ درآمدن صدا به هنگام اگر
.دهید فشار

.شودمی تنظیم هشدار زنگ ایجاد هنگام تعویق زمان مدت

هشدار زنگ کردن خاموش

می ظاهر نمایشصفحه پایین قسمت در که ایدکمه روی را انگشتتان آن، کردن خاموش برای آید،درمی صدا به هشداری زنگ وقتی
.بکشید راست یا چپ سمت به شود،

کرونومتر و سنجزمان
رویداد، یک زمان مدت گیریاندازه برای همچنین،. کنید استفاده سنجزمان از توانیدمی مشخص، زمان یک از معکوس شمارش برای
.کنید استفاده کرونومتر از توانیدمی

سنجزمان

آن، توقف برای. کنید لمس را  سنج،زمان کاربهشروع برای و کنید تنظیم را زمان مدت بروید، سنج زمان>  ساعت به

.کنید لمس را 

کرونومتر

.کنید لمس را  آن، توقف برای. کنید لمس را  کرونومتر، کاربهشروع برای و بروید کرونومتر>  ساعت به

جهان سراسر شهرهای در زمان مشاهده
.کنید استفاده ساعت از جهان، سراسر در مختلف زمانی مناطق در محلی زمان مشاهده برای
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.کنید انتخاب را یکی شهرها فهرست از یا کنید وارد را شهر نام و کنید لمس را  بروید، جهانی ساعت>  ساعت به

قفل صفحه در دوگانه هایساعت نمایش
از قفل، صفحه در فعلی مکانی موقعیت و سکونت محل شهر زمان نمایش برای هستید، دور خود سکونت محل زمانی منطقه از وقتی
.کنید استفاده دوتایی های ساعت

را سکونت محل شهر و کنید فعال را دوتایی های ساعت بروید، ساعت و تاریخ>  هاروزرسانیبه و سیستم>  تنظیمات به
.شد خواهند داده نمایش قفل صفحه در دو هر شما، فعلی مکانی موقعیت زمان و سکونت محل شهر زمان. کنید تنظیم

داده نمایش قفل صفحه در ساعت یک فقط باشند، زمانی منطقه یک در سکونتتان محل شهر با شما فعلی مکانی موقعیت اگر
.شودمی

یادداشت دفتر

یادداشت ایجاد
.کنید ایجاد خود، خلاقانه هایایده و افکار ثبت برای را هایییادداشت توانیدمی

.کنید لمس را  سپس بروید، هایادداشت>  یادداشت دفتر به1

.کنید وارد را یادداشت محتوای و عنوان2

محل به را آن سپس دارید، نگه و کنید لمس را تصویر. کنید لمس را  یادداشت، به تصویری افزودن برای لزوم، صورت در3
.بکشید یادداشت در نظر مورد

کردن تمام از پس تا کنید لمس را  کنید، دهیسازمان ترآسان مشاهده و دسترسی برای را خود هاییادداشت خواهیدمی اگر4
.کنید اضافه آن به را برچسبی خود یادداشت

.کنید لمس را  یادداشت، ذخیره برای5

هادادنیانجام فهرست ایجاد
.شود یادآوری شما به آنها انجام برای تا کنید ایجاد شدهتنظیم زمان با را دادنیانجام کارهای توانیدمی

.کندمی ارسال شما به شدهمشخص زمان در را یادآوری اعلان دستگاهتان کنید، تنظیم را زمانی اگر

.کنید لمس را  سپس بروید، وظایف>  یادداشت دفتر به1

.کنید وارد را دادنیانجام کار2

.کنید لمس را ییدتأ سپس کنید، تنظیم را یادآور زمان کنید، لمس را 3

.کنید لمس را ذخیره4

یادداشت دفتر مدیریت
موارد دهید، قرار مختلف هایپوشه در را آنها و کنید مرتب بندیدسته اساس بر را خود» یادداشت دفتر «در موجود موارد توانیدمی

.بگذارید اشتراک به دیگر افراد با را موارد و کنید حذف را ناخواسته

به تا کنید لمس نمایشصفحه بالای قسمت در را وضعیت نوار ،»یادداشت دفتر «در موارد از یکی یا موارد فهرست مشاهده هنگام
.بازگردید هستید، آن مشاهده حال در که موردی ابتدای یا مورد اولین به سرعت
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بندیدسته اساس بر یادداشت دفتر موارد کردن مرتب

هایرنگ در و کرد مرتب بندیدسته اساس بر را دادنیانجام کارهای یا هایادداشت مختلف انواع توانمی تر،راحت مشاهده برای
.داد نمایش مختلف

:کنید مرتب را یادداشت دفتر موارد توانیدمی زیر، هایروش از یکی از استفاده با

سپس کنید، لمس را  بکشید، راست سمت به موردی روی را انگشتتان ،هادادنیانجام همۀ یا هایادداشت همه صفحه در•
.کنید انتخاب را برچسبی

به مایل که را دادنیانجام کارهای یا هایادداشت به مربوط انتخاب کادرهای دارید، نگه و کنید لمس را دادنیانجام کار یا یادداشت•

را  برچسب، یک انتخاب برای سپس بکشید، کادرها روی را انگشتتان یا کنید انتخاب هستید، برچسب یک در آنها بندیدسته
.کنید لمس

یادداشت دفتر موارد گذاریاشتراک

.بگذارید اشتراک به تصاویر یا متنی هایفایل قالب در را» یادداشت دفتر «موارد توانیدمی

سپس کنید، لمس را  کنید، لمس شود، گذاریاشتراک باید که را موردی ،هادادنیانجام همۀ یا هایادداشت همه صفحه در
.کنید دنبال آن گذاریاشتراک برای را صفحه روی هایدستورالعمل

یادداشت دفتر موارد حذف

:کنید حذف را یادداشت دفتر موارد توانیدمی زیر، هایروش از یکی از استفاده با

 سپس بکشید، راست سمت به دادنیانجام کار یا یادداشت روی را انگشتتان ،هادادنیانجام همۀ یا هایادداشت همه صفحه در•
.کنید لمس آن حذف برای را

یادداشت از کدام هر به مربوط انتخاب کادرهای دارید، نگه و کنید لمس هستید، آن حذف به مایل که را دادنیانجام کار یا یادداشت•

را  سپس بکشید، کادرها روی را انگشتتان یا کنید انتخاب هستید، نیز آنها حذف به مایل که را دیگر دادنیانجام کارهای یا ها
.کنید لمس

بازیابی به مایل که را موردی کنید، لمس را هادادنیانجام همۀ یا هایادداشت همه ،»یادداشت دفتر «از شدهحذف مورد بازیابی برای

.کنید لمس را  سپس کنید، انتخاب شدهحذف اخیراً در هستید، آن

صدا کنندهضبط

صدا کنندهضبط

.کنید لمس را  ضبط، شروع برای و کنید باز را صدا کنندهضبط ،ابزارها پوشه در1

.شود اضافه برچسبی تا کنید لمس را  توانیدمی ضبط، حین2

.کنید لمس ضبط توقف برای را  شد، تمام کارتان وقتی3

را آن یا دهید تغییر را آن نام بگذارید، اشتراک به را آن سپس دارید، نگه و کنید لمس را ایشدهضبط فایل توانیدمی همچنین،4
.کنید حذف

.شوندمی ذخیره Sounds>  داخلی سازذخیره>  هابندیدسته>  هافایل بخش در شدهضبط هایفایل
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شدهضبط فایل پخش

.شود پخش تا کنید لمس را شده ضبط فایل یک. شوندمی فهرست صدا کنندهضبط اصلی صفحه در شدهضبط هایفایل

:دهید انجام را زیر موارد توانیدمی شده،ضبط فایل پخش صفحه در

.کنید لمس را  صدا،بی هایبخش کردن رد برای•

.کنید لمس را  پخش، سرعت تنظیم برای•

.کنید لمس را  برچسب، افزودن برای•

.کنید لمس آن نام تغییر برای را برچسبی•

شدهضبط فایل ویرایش

.کنید لمس را ایشدهضبط فایل ،صدا کنندهضبط اصلی صفحه در1

.کنید لمس را  شده،ضبط فایل موج شکل نمایش برای2

یا نماییبزرگ با تا کنید نزدیک هم به موج شکل روی را انگشتانتان. بکشید را پایان و شروع نوارهای کلیپ، مدت تنظیم برای3
.کنید تنظیم تردقیق را کلیپ طول نماییکوچک

.کنید انتخاب را شود حذف شدهانتخاب قسمت یا شود داشته نگه شدهانتخاب قسمت و لمس را 4

شدهضبط هایفایل گذاریاشتراک

.شود پخش تا کنید لمس بگذارید، اشتراک به هستید مایل که را ایشدهضبط فایل ،صدا کنندهضبط اصلی صفحه در1

.بروید گذاریاشتراک>   به2

پیروی صفحه روی هایدستورالعمل از شده،ضبط فایل گذاریاشتراک برای و کنید انتخاب را خود دلخواه گذاریاشتراک روش3
.کنید

ایمیل

ایمیل هایحساب افزودن
.کنید استفاده دستگاهتان از زمان، هر در ایمیل به راحت دسترسی برای توانیدمی سپس کنید، اضافه ایمیل در را ایمیل حساب

شخصی ایمیل حساب افزودن

را موارد سایر یا کنید انتخاب را یکی پستی، صندوق برای موجود دهندگانارائه بین از و کنید باز دستگاهتان در را ایمیل1
.کنید لمس

روی هایدستورالعمل سرور، تنظیمات پیکربندی برای و کنید لمس را سیستم به ورود کنید، وارد را ایمیل ورود رمز و نشانی2
.کندمی بررسی را سرور تنظیمات و شودمی متصل سرور به خودکار طوربه سیستم. کنید دنبال را صفحه
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Exchange حساب افزودن

Microsoft Exchange سرور از شما شرکت پستی صندوق اگر. کندمی فراهم را شرکت داخل در دیجیتال رسانیپیام امکان
Exchange شوید خود شرکتی ایمیل حساب وارد دستگاه در توانیدمی کند،می استفاده.

.بگیرید تماس شرکت ایمیل سرور سرپرست با امنیت، نوع و درگاه نام سرور، نشانی دامنه، نام کسب برای1

.کنید انتخاب را Exchange و کنید باز را ایمیل2

.کنید وارد را ورود رمز و کاربری نام ایمیل، نشانی3

را ایمیل امنیت نوع و درگاه شماره سرور، نشانی دامنه، نام مثل پارامترهایی ،حساب تنظیم صفحه در. کنید لمس را دستی تنظیم4
.کنید تنظیم

سرور به خودکار طوربه سیستم. کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل پیکربندی، انجام برای سپس کنید، لمس را بعدی5
.کندمی بررسی را سرور تنظیمات و شودمی متصل

ایمیل کردن ارسال
.کنید ارسال گیرندگان ایمیل هاینشانی به را آنها تا بنویسید را هاایمیل و کنید انتخاب را ایمیلی حساب

ایمیل ارسال

.کنید لمس را  سپس کنید، باز را ایمیل1

.کنید لمس را  سپس کنید، انتخاب را گروهی یا مخاطب تا کنید لمس را  یا کنید وارد را گیرنده ایمیل نشانی2

یک از بیش اگر. کنید اضافه باشند، ایمیل) کپی پنهان گیرنده( BCC یا) کپی گیرنده( CC هستید مایل که را گیرندگانی نشانی3
.کنید انتخاب کنید، ارسال آن از را ایمیل خواهیدمی که را ایمیلی نشانی است لازم همچنین، دارید، ایمیل حساب

.کنید لمس را  سپس کنید، وارد را موضوع و بنویسید را ایمیل4

نویسپیش قالب در ایمیل ذخیره

نویسپیش قالب در ایمیل تا کنید لمس را  و کنید وارد را ایمیل محتوای یا موضوع گیرنده، ایمیل نشانی ،نگاشتن صفحه در
.شود ذخیره

.بروید هانویسپیش>  هاپوشه تمام نمایش>  ورودی صندوق به شده،نویسپیش هایایمیل مشاهده برای

ایمیل به پاسخ

.کنید باز هستید، آن به دادن پاسخ به مایل که را ایمیلی ،ورودی صندوق صفحه در1

رشته در موجود اشخاص همه به تا کنید لمس را  یا کنید، لمس را  دهید، پاسخ ایمیل فرستنده به فقط اینکه برای2
.دهید پاسخ مکالمه

.کنید لمس را  پاسختان، نوشتن از پس3

خروجی هایایمیل برای رمزگذاری تنظیم

مشاهده اطلاعات، امنیت تضمین منظوربه. کنید رمزگذاری را خروجی هایایمیل توانیدمی خود، محرمانه اطلاعات از محافظت برای
.باشند داشته را نیاز مورد دیجیتال هایگواهی که است پذیرامکان گیرندگانی برای فقط شدهرمزگذاری هایایمیل

.کنید نصب و درخواست را دیجیتال گواهی1
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گواهی درخواست اعتماد، مورد ثالث شخص (CA) گواهی صدور مراجع از یکی از باید دیجیتال، گواهی نصب از قبل
مراجعه مربوطه CA سایتوب به جزئیات، از اطلاع برای. است متفاوت مختلف CA مراجع بین کار انجام روال. کنید
.کنید

.بروید تنظیمات>   به ،ورودی صندوق صفحه از2

را خروجی هایایمیل رمزگذاری سپس کنید، لمس را ایمیل رمزگذاری کنید، لمس هستید، آن رمزگذاری به مایل که را حسابی3
.کنید فعال

.کنید تنظیم را رمزگذاری الگوریتم خود هایاولویت به توجه با و کنید انتخاب را رمزگذاری گواهی است، شده نصب گواهی اگر4
.کنید فعال را هاگواهی نصب بدون شدهرمزگذاری هایایمیل ارسال است، نشده نصب ایگواهی هیچ اگر

Exchange حساب برای خودکار هایپاسخ تنظیم

.بروید تنظیمات>  >  ایمیل به1

کلید و کنید لمس را خودکار های پاسخ کنید، انتخاب هستید، آن برای خودکار هایپاسخ تنظیم به مایل که را Exchange حساب2
.کنید روشن را خودکار های پاسخ

.کنید لمس را شد انجام سپس کنید، تنظیم را خودکار پاسخ محتوای یا زمان3

ایمیل هایاعلان تنظیم
.کنید تنظیم هاایمیل برای را اعلان هایحالت از یکی خود، نیازهای به توجه با

.کنید فعال را باشد مجاز هااعلان و بروید هااعلان>  عمومی>  تنظیمات>  >  ایمیل به1

حالت سپس کنید، روشن را باشد مجاز هااعلان کلید کنید، انتخاب هستید، آن برای هااعلان تنظیم به مایل که را ایمیلی حساب2
.کنید انتخاب را اعلان

هاایمیل مدیریت و مشاهده
.کنید مدیریت و مشاهده دریافت، ورودی صندوق در را هایتانایمیل

ایمیل مشاهده

.بکشید پایین سمت به ورودی صندوق صفحه در را انگشتتان ها،ایمیل فهرست سازیتازه برای سپس کنید، باز را ایمیل1
.کنید انتخاب هستید، آن مشاهده به مایل که را ایمیلی حساب و کنید لمس را ورودی صندوق دارید، ایمیل حساب چندین اگر

.کنید حذف یا هدایت را آن دهید، پاسخ آن به کنید، مشاهده را آن سپس کنید، باز را ایمیلی2

تقویم در را رویداد تا کنید لمس را تقویم به افزودن>   است، شده داده اطلاع شما به مهمی رویداد درباره ایمیلی در اگر
.کنید وارد خود

.بکشید چپ یا راست سمت به را انگشتتان قبلی، یا بعدی ایمیل مشاهده برای3

موضوع براساس هاایمیل دهیسازمان

.کنید فعال را موضوع براساس ترتیب سپس بروید، عمومی>  تنظیمات>   به ، ورودی صندوق صفحه در

هاایمیل سازیهمگام

سازیهمگام سرور در موجود هایایمیل با خودکار طوربه دستگاهتان روی هایایمیل ایمیل، خودکار سازیهمگام شدن فعال از پس
.شوندمی
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.بروید تنظیمات>   به ،ورودی صندوق صفحه در1

.کنید روشن را ایمیل سازیهمگام کلید سپس کنید، لمس هستید، آن برای هاایمیل سازیهمگام به مایل که را حسابی سپس2

.کنید لمس را سازیهمگام زمانی برنامۀ خودکار، سازیهمگام زمانی دوره تنظیم برای3

ایمیل جستجوی

.کنید وارد را ایمیل محتوای یا موضوع قبیل از هاییکلیدواژه سپس کنید، لمس را جستجو کادر ،ورودی صندوق صفحه در

هاایمیل حذف

ایمیل سایر انتخاب کادرهای روی را انگشتتان دارید، نگه و کنید لمس کنید، حذف خواهیدمی که را ایمیلی ،ورودی صندوق صفحه در

.کنید لمس را  سپس بکشید، کنید، حذفشان خواهیدمی که ها،

ایمیل هایحساب مدیریت
.کنید مدیریت را آنها زمانهم بتوانید تا کنید اضافه را ایمیل حساب چندین توانیدمی

ایمیل هایحساب افزودن

.بروید حساب افزودن>  تنظیمات>  >  ایمیل به1

ایمیل، حساب افزودن برای سپس کنید، لمس را موارد سایر یا کنید انتخاب را ایمیل سرویس برای موجود دهندگانارائه از یکی2
.کنید تکرار را کار این هستید، آنها افزودن به مایل که هاییحساب از هرکدام برای. کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل

ایمیل هایحساب بین جاییجابه

.کنید انتخاب هستید، آن از استفاده به مایل که را ایمیلی حساب و کنید لمس را ورودی صندوق ،ورودی صندوق صفحه در

حساب نام و امضا تغییر

پیش حساب و امضا ،حساب نام توانیدمی سپس. کنید انتخاب را حسابی و بروید تنظیمات>   به ، ورودی صندوق صفحه در
.دهید تغییر یا کنید تنظیم را فرض

ایمیل حساب از خروج

.کنید لمس را حساب حذف و کنید انتخاب را حسابی بروید، تنظیمات>   به ، ورودی صندوق صفحه در

مهم مخاطبین مدیریت
در خودکار طوربه» مهم مخاطبین «از دریافتی هایایمیل. کرد اضافه» مهم مخاطبین «عنوانبه توانمی را مهم ایمیل مخاطبین
.شوندمی ذخیره» مهم مخاطبین «ورودی صندوق

مهم مخاطب افزودن

:کنید اضافه را» مهم مخاطبین «توانیدمی زیر، هایروش از یکی از استفاده با

افزودن یا بروید ایجاد>  افزودن به ،مهم مخاطبین فهرست صفحه در. بروید مهم مخاطبین>  تنظیمات>  >  ایمیل به•
.کنید پیروی صفحه روی هایدستورالعمل از سپس کنید، لمس را مخاطبین از

.کنید لمس را مهم مخاطبین فهرست به افزودن سپس کنید، لمس را گیرنده یا فرستنده حساب نام کنید، باز را ایمیلی•
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مهم مخاطب حذف

.بروید مهم مخاطبین>  تنظیمات>  >  ایمیل به1

.کنید لمس را  ،مهم مخاطبین فهرست صفحه در2

.کنید لمس را  سپس کنید، انتخاب شود، حذف باید که را مهمی مخاطب3

حساب ماشین

حساب ماشین
استفاده مثلثاتی و لگاریتمی نمایی، توابع به مربوط محاسبات و ریاضی مقدماتی محاسبات انجام برای دستگاهتان حساب ماشین از
.کنید

مقدماتی حساب ماشین از استفاده

:کنید باز را حساب ماشین زیر، هایروش از یکی از استفاده با توانید می

نتیجه اولین کنید، جستجو را حساب ماشین. بکشید پایین سمت به اصلی صفحه وسط از را خود انگشت جستجو، کادر نمایش برای•
.بود خواهد حساب ماشین شدهنصب پیش از برنامه جستجو

.کنید پیدا ابزارها پوشه در را حساب ماشین•

حساب، ماشین کردن باز برای سپس شود، داده نمایش میانبر پانل تا بکشید بالا سمت به قفل صفحه پایین قسمت از را خود انگشت•

.کنید لمس را 

علمی حساب ماشین از استفاده

.بگیرد قرار افقی جهت در تا بچرخانید را دستگاهتان و کنید باز را حساب ماشین

هاشماره کردن پاک یا حذف کپی،
یادداشت مثل دیگری، جای در را نتیجه سپس کنید، لمس را کپی دارید، نگه و کنید لمس را محاسبه نتیجه: محاسبه نتیجه کردن کپی•

.کنید گذاریجای پیام، یا

.کنید لمس را : رقم آخرین حذف•

پاک برای را  توانیدمی محاسبات، دادن انجام برای  لمس از پس همچنین،. کنید لمس را : نمایشگر کردن پاک•
.کنید لمس نمایشگر کردن

قوهچراغ

قوه چراغ
:کنید روشن را قوهچراغ زیر، هایروش از یکی از استفاده با توانیدمی

چراغ کردن خاموش یا روشن برای را  سپس شود، باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار از را انگشتتان•
.کنید لمس قوه
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کردن خاموش یا روشن برای را  و شود داده نمایش میانبر پانل تا بکشید بالا سمت به قفل صفحه پایین لبه از را انگشتتان•
.کنید لمس قوهچراغ

نماقطب

نماقطب
.دهدمی نشان را فعلی مختصات و دریا سطح از ارتفاع نیز و دارد، قرار آن سمت به دستگاهتان که را جهتی» نماقطب«

:کنید باز را» نماقطب «زیر، هایروش از یکی از استفاده با توانید می1

از برنامه کنید، جستجو را نماقطب. بکشید پایین سمت به اصلی صفحه وسط از را خود انگشت جستجو، کادر نمایش برای•
.بود خواهد جستجو نتیجه اولین نماقطب شدهنصب پیش

.کنید پیدا ابزارها پوشه در را نماقطب•

:دریا سطح از آن ارتفاع و آن مختصات خود، موقعیت مشاهده برای2

دارد، قرار آن سمت به دستگاهتان که جغرافیایی جهت همراه به ایعقربه باشید، داشته نگه افقی حالت در را دستگاه اگر•
.شوندمی داده نمایش» نماقطب «صفحه در دریا سطح از ارتفاع و شما فعلی جغرافیایی مختصات

که جغرافیایی جهت همراه به دستگاهتان پشت دوربین یابمنظره باشید، داشته نگه عمودی حالت در را دستگاه اگر•
داده نمایش» نماقطب «صفحه در دریا، سطح از ارتفاع و شما فعلی جغرافیایی مختصات دارد، قرار آن سمت به دستگاهتان

.شوندمی

.آیندمی در آبی رنگ به عقربه هایعلامت شوید، خارج مسیر از اگر. کنید لمس را نماقطب عقربه فعلی، جهت کردن قفل برای3

.دارید نگه عمودی یا افقی کاملاً را دستگاهتان ،»نماقطب «از استفاده هنگام موقعیت، تردقیق تعیین برای

.کنید فعال را آنلاین ارتفاع کالیبراسیون و لمس را  دریا، سطح از ارتفاع به مربوط هایداده دقت رفتن بالا برای

آینه

آینه
.کنید استفاده دستگاهتان از آینه جایبه توانیدمی ندارید، همراهتان واقعی آینه اما است چگونه ظاهرتان که ببینید خواهیدمی وقتی

:دهید انجام را زیر کارهای توانیدمی آینه، عنوانبه دستگاه از استفاده هنگام. بروید آینه>  ابزارها به

را نمایشصفحه نمایی،بزرگ برای توانیدمی همچنین،. بکشید را زوم کشویی میله پایین، قسمت در: نماییکوچک یا نماییبزرگ•
.کنید لمس بار دو را آن مجدداً شده،نماییبزرگ حالت از خروج برای و کنید لمس بار دو

.کنید لمس مجدداً را نمایشصفحه ادامه، برای. کنید لمس را نمایشصفحه فعلی، تصویر روی مکث برای: تصویر کردن ذخیره•

.کنید پیدا گالری در توانیدمی را شدهذخیره تصاویر. کنید لمس را  تصویر ذخیره برای شود،می مکث تصویر روی وقتی

.کنید لمس را  یا  نمایش،صفحه بالای قسمت در: آینه روشنایی تنظیم•

.بدمید میکروفن داخل نمایش،صفحه گرفتن بخار برای سپس. کنید فعال را دمیدن و لمس را : آینه در روشنایی افزایش•
.شود رفع بخار تا کنید تمیز را نمایشصفحه

.کنید استفاده دیگری قاب از تا کنید لمس را : آینه قاب تغییر•
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درست «برای. دارید نگه و کنید لمس را نمایشصفحه صوتی، ایجلوه همراه به آینه» شکستن «برای: شکسته آینه جلوه ایجاد•
.کنید لمس دوباره را نمایشصفحه آینه،» کردن

جفتی برنامه

جفتی برنامه
حساب دو وارد زمانهم طوربه حساب، دو بین دائم جاییجابه از ناشی دردسر بدون دهدمی امکان شما به» جفتی برنامه«

Facebook کندمی فراهم برایتان را خصوصی و کاری زندگی تفکیک امکان کار این با و شوید.
.کندمی کار هابرنامه برخی با فقط جفتی برنامه

هستید، آن برای دوقلو برنامه ایجاد به مایل که را ایبرنامه به مربوط کلید و بروید جفتی برنامه>  هابرنامه>  تنظیمات به1
.کنید روشن

.شوید جداگانه هایحساب وارد زمانهم طوربه بتوانید تا شوندمی داده نمایش اصلی صفحه در برنامه همان برای آیکون دو2

هایداده همه. کنید لمس را حذف سپس دارید، نگه و کنید لمس را برنامه دوقلوی نسخه ،»جفتی برنامه «کردن غیرفعال برای3
.شودمی حذف دوقلو برنامه

هابرنامه پرکاربرد هایقابلیت به سریع دسترسی

هابرنامه پرکاربرد هایقابلیت به سریع دسترسی
برای را میانبرهایی حتی و کنید پیدا دسترسی هابرنامه برخی پرکاربرد هایقابلیت به توانیدمی اصلی، صفحه در هابرنامه آیکون از
.کنید اضافه اصلی صفحه در هاقابلیت این

هابرنامه پرکاربرد هایقابلیت به سریع دسترسی

پیدا دسترسی آن به تا کنید لمس را پرکاربرد قابلیت سپس. شود داده نمایش بازشونده منو تا دارید نگه و کنید لمس را ایبرنامه آیکون
.کنید

.کنید پیدا دسترسی آن به تا کنید لمس بازشونده منو از را تصویربرداری حالت سپس دارید، نگه و کنید لمس را  آیکون مثلاً،
.کندنمی پشتیبانی قابلیت این از برنامه نشود، داده نمایش بازشونده منو برنامه آیکون داشتن نگه و کردن لمس از پس اگر

اصلی صفحه به هابرنامه پرکاربرد هایقابلیت افزودن

دارید، نگه و کنید لمس را نظر مورد قابلیت. بیاید بالا بازشونده منو تا دارید نگه و کنید لمس اصلی صفحه در را ایبرنامه آیکون
.شود ایجاد میانبری تا بکشید خود اصلی صفحه به را آن سپس

سازبهینه

پاکسازی
ناخواسته، نصب هایبسته برنامه، باقیمانده هایفایل مثل حجیم، یا اضافی هایفایل تا کنید استفاده سازبهینه در پاکسازی از توانیدمی
نشدن یا شدن حذف خصوص در توانیدمی ها،فایل این شناسایی محضبه. کنید جستجو را دست این از مواردی و WeChat هایداده
.کنید گیریتصمیم پیشنهاد، مطابق آنها،
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.کنید لمس را پاکسازی سپس کنید، باز را سازبهینه1

.کنید حذف ندارید، لازم که را هاییفایل و کنید لمس مورد هر از پس را پاکسازی شد، انجام اسکن وقتی2

تکراری هایفایل سازیپاک

.کند شناسایی دستگاهتان در را تکراری هایفایل تواندمی سازبهینه

.کنید انتخاب حذف برای را ناخواسته هایفایل سپس کنید، لمس را تکراری هایفایل ،پاکسازی صفحه در

داده مصرف مدیریت

.کنید مدیریت را شبکه به دسترسی و مشاهده را هاداده مصرف تا کنید لمس را داده مصرف سپس کنید، باز را سازبهینه

داده بالای مصرف با هاییبرنامه مدیریت و مشاهده

با مقایسه در هایتانبرنامه هایداده مصرف میزان از ،»داده مصرف «صفحه در ماه این در داده مصرف به رفتن با توانیدمی1
.کنید پیدا اطلاع دیگر هایبرنامه

آن برای را زمینهپس داده مصرف هایمحدودیت یا رومینگ داده همراه، تلفن داده تا کنید لمس را بالا داده مصرف با ایبرنامه2
.کنید تنظیم

برنامه برای شبکه به دسترسی مجوزهای تنظیم و مشاهده

)ویدیو جریانی پخش هایبرنامه مثل (هاییبرنامه برای را تنظیمات سپس کنید، لمس راشبکه به دسترسی ،»داده مصرف «صفحه در
.کرد استفاده هابرنامه این از بتوان Wi-Fi شبکه به اتصال هنگام فقط تا دهید تغییر کنند،می مصرف داده زیادی میزان که

داده هوشمند کنندهذخیره کردن غیرفعال یا فعال

.کنید جلوگیری زمینه،پس در همراه تلفن داده از هابرنامه استفاده از تا کنید فعال را» داده هوشمند کنندهذخیره«

وضعیت نوار در  آیکون سپس. کنید فعال را آن سپس کنید، لمس را داده هوشمند جویی صرفه ،»داده مصرف «صفحه در1
.شودمی داده نمایش

مربوط کلیدهای وضعیت بدهید، را هاداده به نامحدود دسترسی زمینه،پس در اجرا هنگام حتی هابرنامه برخی به خواهیدمی اگر2
.دهید تغییر فعال حالت به را هابرنامه این به

همراه تلفن داده مصرف میزان یادآورهای افزودن

هاداده مصرف میزان از را شما تا کنید اضافه» سازبهینه «در را مصرف میزان یادآورهای و هاکارتسیم برای ایداده هایطرح
.دارند نگه مطلع

صفحه روی هایدستورالعمل داده، طرح افزودن برای و بروید داده ماهانۀ حد>  داده بیشتر تنظیمات به داده، مصرف صفحه در1
.کنید دنبال را

تنظیم را اعلان ارسال عدم یا ارسال توانیدمی آنجا از. کنید لمس را مصرف میزان یادآورهای ،داده بیشتر تنظیمات صفحه در2
.کنید تنظیم را رومینگ داده حد یا داده ماهانه حد به رسیدن محضبه همراه تلفن داده نشدن یا شدن غیرفعال یا کنید

.کنید تنظیم را نمایشصفحه بودن قفل زمان در شدهمصرف داده نمایش عدم یا نمایش توانیدمی ،داده بیشتر تنظیمات صفحه در3

ناخواسته هایتماس کردن مسدود و فیلتر
.شود مسدود ناخواسته هایتماس انواع سایر و کلاهبرداری کالا، فروش با مرتبط هایتماس تا کنید تنظیم مختلفی مسدودسازی قوانین

ناخواسته هایتماس فیلتر

.کنید تنظیم را مسدودسازی قوانین و بروید >  مسدودشده>  >  تلفن به1
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.کنید تنظیم را مسدودسازی قوانین تا بروید >  مسدودشده>  سازبهینه به که است این دیگر راه

.دهید تغییر فعال حالت به را مربوطه مسدودسازی قوانین کلیدهای وضعیت و کنید لمس را تماس کردن مسدود قوانین2

خاص هایشماره از ورودی هایتماس کردن مسدود

:کنید مسدود را خاصی هایشماره از ورودی هایتماس توانیدمی زیر، هایروش از یکی از استفاده با

به مایل که را هاییتلفن شماره سپس کنید، لمس را  بروید، سیاه لیست>  >  مسدودشده>  >  تلفن به•
.کنید اضافه هستید، آنها کردن مسدود

به سپس کنید، لمس هستید، او کردن مسدود به مایل که را مخاطبی کنید، لمس پایین قسمت از را مخاطبین زبانه ،تلفن صفحه در•

.بروید سیاه لیست به افزودن>  

مسدودشده هایتماس برای هااعلان دریافت عدم یا دریافت تنظیم

مسدودشده هایتماس برای هااعلان دریافت عدم یا دریافت و بروید هااعلان دریافت>  >  مسدودشده>  >  تلفن به
.کنید تنظیم را

لمس یک با سازیبهینه
.دارید نگه ایبهینه حالت در را دستگاهتان تا کنید استفاده سازبهینه در سازیبهینه قابلیت از

.کنید لمس را سازیبهینه و کنید باز را سازبهینه1

.شوندمی داده نمایش هاتوصیه و نتایج سازی،بهینه انجام محضبه2

تلفن سازشبیه

تلفن سازشبیه
)ویدیوها و تصاویر تقویم، مخاطبین، ازجمله (اصلی هایداده همه نقص،بی شکلیبه و سرعتبه دهدمی امکان شما به تلفن سازشبیه
.کنید منتقل جدید دستگاه به خود قدیمی دستگاه از را

Android دستگاه از هاداده سازیشبیه

> هاروزرسانیبه و سیستم>  تنظیمات به که است این دیگر راه. کنید باز را تلفن سازشبیه خود، جدید دستگاه در1
.کنید لمس را دیگر Android یا Huawei سپس کنید، لمس را است جدید تلفن این بروید، تلفن سازشبیه

.کنید نصب و دانلود خود قدیمی دستگاه در را تلفن سازشبیه تا کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل2

را صفحه روی هایدستورالعمل. کنید لمس را است قدیمی تلفن این و کنید باز را تلفن سازشبیه خود، قدیمی دستگاه در3
.کنید متصل جدید دستگاه به دستی، اتصال یا کد کردن اسکن با را خود قدیمی دستگاه تا کنید دنبال

لمس سازیشبیه شروع برای را انتقال سپس کنید، انتخاب هستید، آن سازیشبیه به مایل که را هاییداده خود، قدیمی دستگاه در4
.کنید

.است موجود بالاتر یا ۴.۴ نسخه Android عامل سیستم با هاییدستگاه در فقط» تلفن سازشبیه«
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iPad یا iPhone از هاداده سازیشبیه

> هاروزرسانیبه و سیستم>  تنظیمات به که است این دیگر راه. کنید باز را تلفن سازشبیه خود، جدید دستگاه در1
.کنید لمس را iPhone/iPad سپس کنید، لمس را است جدید تلفن این بروید، تلفن سازشبیه

.کنید نصب و دانلود خود قدیمی دستگاه در را تلفن سازشبیه تا کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل2

را صفحه روی هایدستورالعمل. کنید لمس را است قدیمی تلفن این و کنید باز را تلفن سازشبیه خود، قدیمی دستگاه در3
.کنید متصل جدید دستگاه به دستی، اتصال یا کد کردن اسکن با را خود قدیمی دستگاه تا کنید دنبال

برای را صفحه روی هایدستورالعمل سپس کنید، انتخاب هستید، آن سازیشبیه به مایل که را هاییداده خود، قدیمی دستگاه در4
.کنید دنبال هاداده سازیشبیه انجام

.است موجود بالاتر یا ۸.۰ نسخه iOS عامل سیستم با هاییدستگاه در فقط» تلفن سازشبیه«

HiSuite

HiSuite معرفی
Huawei HiSuiteهوشمند هایدستگاه مدیریت برای که است شخصی رایانه بر مبتنی ابزاری Huawei عامل سیستم با

Android) شودمی استفاده) تبلت و تلفن شامل.

را ها،برنامه و ویدیوها تصاویر، ها،پیام مخاطبین، مثل هاییداده توانیدمی کردید، نصب تانرایانه در را HiSuite اینکه از پس
روزرسانیبه نسخه جدیدترین به را دستگاه و کنید بازیابی دستگاه روی را هاداده و گیریپشتیبان دستگاه هایداده از کنید، مدیریت

.کنید

و دانلود را HiSuite نسخه جدیدترین سپس کنید، جستجو را HiSuite کنید، مراجعه Huawei رسمی سایتوب به رایانه، در1
.کنید نصب

دستگاهتان در برای USB از استفاده عنوان با گفتگویی کادر وقتی. کنید استفاده USB کابل از رایانه، به دستگاه اتصال برای2
.کنید انتخاب را هافایل انتقال شود،می ظاهر

و دستگاه بین اتصال برقراری برای سپس،. کنید تنظیم USB کابل روی را اتصال حالت کنید، باز را HiSuite رایانه، در3
.کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل رایانه،

HiSuite از استفاده با آن کردن بازیابی و هاداده از گیریپشتیبان
مثل (هاداده از گیریپشتیبان برای HiSuite از توانیدمی دستگاه، به رایانه کردن متصل و رایانه در HiSuite نصب از پس

توانیدمی همچنین،. کنید استفاده رایانه به دستگاه از) اسناد و صوتی هایفایل ها،ویدیو ها،عکس تماس، هایگزارش ها،پیام مخاطبین،
.کنید بازیابی رایانه از را دستگاه روی هایداده

رایانه روی هاداده از گیریپشتیبان

.کنید کلیک گیریپشتیبان روی ،HiSuite اصلی صفحه در1

.کنید انتخاب هستید، آنها از گیریپشتیبان به مایل که را مواردی2

و کنید پیروی صفحه روی هایدستورالعمل از ورود، رمز راهنمای و ورود رمز تنظیم برای کنید، کلیک گیریپشتیبان روی3
.کنید تأیید را تنظیمات

.داشت نخواهید را گیریپشتیبان هایداده بازیابی امکان کنید، فراموش را ورود رمز اگر

.دارید نگه متصل را USB کابل ها،داده از گیریپشتیبان هنگام. گیردمی پشتیبان شما شدهانتخاب هایداده از HiSuite سپس،4

.کنید کلیک گرفت انجام روی شد، گیریپشتیبان هاداده همه از وقتی5
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رایانه در C:\Users\User name\Documents\Hisuite\backup مسیر در فرضپیش طوربه گیریپشتیبان هایداده

.بروید گیریپشتیبان>  تنظیمات>   به رایانه، در گیریپشتیبان دایرکتوری تغییر برای. شودمی ذخیره

هاداده بازیابی

.کنید کلیک بازیابی روی ،HiSuite اصلی صفحه در1

بازیابی روی سپس کنید، انتخاب هستید، دستگاهتان در آنها بازیابی به مایل که را مواردی کنید، کلیک پشتیبان هایفایل روی2
.کنید کلیک

.کنید کلیک تأیید روی و کنید وارد را گیریپشتیبان هایداده ورود رمز3

.دارید نگه متصل را USB کابل ها،داده بازیابی هنگام. کندمی بازیابی را تانشدهانتخاب موارد HiSuite سپس،4

.کنید کلیک گرفت انجام روی شد، بازیابی موفقیت با هاداده همه وقتی5

HiSuite از استفاده با سیستم بازیابی یا روزرسانیبه
دستگاهتان سیستم روزرسانیبه برای HiSuite از توانیدمی دستگاه، به رایانه کردن متصل و رایانه در HiSuite نصب از پس

.کنید استفاده

سیستم روزرسانیبه

دستگاه، روزرسانیبه از قبل شودمی توصیه. شود پاک شما شخصی هایداده است ممکن سیستم، روزرسانیبه طول در•
.کنید گیریپشتیبان هایتانداده از

از. دارید نگه متصل را USB کابل روزرسانی،به فرایند طول در و دارد شارژ ٪۲۰ حداقل دستگاه که شوید مطمئن•
.کنید خودداری حافظه کارت دادن قرار یا کردن خارج یا دستگاه مجدد اندازیراه یا کردن خاموش

سازگار سیستم نسخه جدیدترین با است ممکن ها،بازی و آنلاین بانکداری هایبرنامه مثل ثالث، شخص هایبرنامه برخی•
.باشد برزمان کمی دهندگانتوسعه توسط برنامه سازگار نسخه عرضه است ممکن. نباشند

و شودمی داده نمایش نسخه شماره شود، داده تشخیص جدیدی نسخه اگر. کنید کلیک روزرسانیبه روی ،HiSuite اصلی صفحه در
.شود شروع سیستم روزرسانیبه تا کنید کلیک نسخه شماره روی توانیدمی

.شودمی مجدد اندازیراه خودکار طوربه دستگاه روزرسانی،به انجام محضبه

سیستم بازیابی

و صدا کاهش هایدکمه زمانهم طوربه سپس کنید، متصل رایانه به را آن USB کابل از استفاده با کنید، خاموش را دستگاه1
.شود Fastboot حالت وارد دستگاه و شود روشن دستگاهتان نمایشصفحه تا دارید نگه و دهید فشار را خاموش/روشن
راه برای سپس کنید، متصل رایانه به را آن شود،می مجدد اندازیراه مکرراً دستگاه یا ندارد وجود دستگاه شدن روشن امکان اگر

و صدا کاهش هایدکمه نمایش،صفحه شدن روشن از قبل. دارید نگه و دهید فشار را خاموش/روشن دکمه اجباری، مجدد اندازی
.شوید Fastboot حالت وارد تا دارید نگه و دهید فشار را خاموش/روشن

2HiSuite دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل سیستم، بازیابی برای و کنید کلیک سیستم بازیابی روی کنید، باز رایانه در را
.کنید
.شودمی بازیابی شدهمشخص نسخه به خودکار طوربه سیستم شود،می مجدد اندازیراه دستگاه وقتی

کمک، دریافت برای و کنید گیریپشتیبان هایتانداده از شود،نمی انجام سیستم بازیابی یا شودنمی Fastboot حالت وارد دستگاه اگر
.ببرید Huawei مشتریان خدمات مجاز مراکز از یکی به را خود خرید مدرک و دستگاه

نکات

هابرنامه
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نکات

آن از شکل بهترین به و شوید آشنا دستگاهتان با سرعتبه بتوانید تا دهدمی قرار اختیارتان در را فراوانی اطلاعات نکات
.کنید پیدا ترجامع هایدستورالعمل برای را کاربری راهنماهای از کاملی مجموعه توانیدمی ،نکات در همچنین،. کنید استفاده

هستند، تصویر یا کوتاه کلیپ دارای و است آسان آنها خواندن که را هاییکارت: شوندمی داده نمایش واضح شکل به که هاییکارت•
توانیدمی بنابراین اند،شده بندیطبقه هاکارت این. شوید آشنا دستگاهتان در موجود هایقابلیت مفیدترین با سرعتبه تا کنید مرور
.بروید خود علاقه مورد بندیطبقه به مستقیماً

.کنید پیدا جامع کاربری راهنماهای در را ترجزئی هایدستورالعمل: کاربری راهنماهای•

.کنید امتحان را هاقابلیت بلافاصله بتوانید تا است موجود هاکارت برخی در کنید امتحان حالا دکمه: هاقابلیت کردن امتحان•

هابرنامه
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تنظیمات

تنظیمات در موارد برای جستجو

تنظیمات در موارد برای جستجو
.کنید جستجو را آنها جستجو کادر از استفاده با است کافی اید؟شده خسته تنظیمات مختلف مراحل میان زیاد گشتن از

نتایج تا کنید وارد را تنظیمات از یکی نام. بکشید پایین سمت به نمایشصفحه وسط از را خود انگشت جستجو، کادر نمایش برای•
.آورید دستبه را جستجو

به را جستجو نتایج تا کنید وارد نمایشصفحه بالای قسمت در جستجو کادر در را تنظیمات از یکی نام و کنید باز را تنظیمات•
.آورید دست

Wi-Fi

Wi-Fi شبکه به اتصال
اجتناب برای توانیدمی همچنین،. است همراه تلفن داده مصرف در جوییصرفه برای مؤثر راهی Wi-Fi ازطریق اینترنت به اتصال

.کنید فعال را Wi-Fi امنیتی نظارت اینترنت، به امن دسترسی تضمین و پرخطر اتصال نقاط از

Wi-Fi شبکه به اتصال
از ناشی اقتصادی زیان و امنیتی خطرات از تا باشید مراقب شدتبه عمومی رایگان Wi-Fi اتصال نقطه به اتصال هنگام
.کنید جلوگیری خود شخصی هایداده نشت

.کنید فعال را Wi-Fi و بروید Wi-Fi>  تنظیمات به1

:شوید متصل Wi-Fi صفحه در Wi-Fi شبکه به زیر، هایروش از یکی از استفاده با2

به نیاز شده،رمزگذاری هایشبکه برای. شوید متصل آن به تا کنید انتخاب موجود های شبکه قسمت در را Wi-Fi شبکه•
.است ورود رمز داشتن

لمس را شبکه افزودن کنید، پیمایش نمایشصفحه پایین سمت به کنید، اضافه دستی صورتبه را Wi-Fi شبکه اینکه برای•
.کنید وارد آن به مربوط وارهپیام در را ورود رمز و SSID اتصال، تکمیل برای و کنید

.است متصل Wi-Fi به دستگاه که است این دهندهنشان وضعیت نوار در  آیکون نمایش

Wi-Fi Direct
جفت به نیاز بدون تواندمی Wi-Fi Direct. کنید استفاده Wi-Fi Direct از توانیدمی ،Huawei هایدستگاه بین هاداده انتقال برای
.کند منتقل بلوتوث از ترسریع بسیار را بزرگتر هایفایل ها،دستگاه کردن

.کنید فعال را Wi-Fi و بروید Wi-Fi>  تنظیمات به گیرنده، دستگاه در1

شروع است، فعال آنها در Wi-Fi Direct که نزدیکی هایدستگاه یافتن برای جستجو تا بروید Wi-Fi Direct>   به2
.شود
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 و لمس را  شوند، انتخاب تا دارید نگه و کنید لمس هستید، آنها گذاریاشتراک به مایل که را هاییفایل فرستنده، دستگاه در3
Wi-Fi Direct کنید انتخاب را.

ً را هافایل اگر .باشد متفاوت مراحل این است ممکن گذارید،می اشتراک به برنامه داخل از مستقیما

.بگذارید اشتراک به را هافایل سپس کنید، لمس را گیرنده دستگاه آیکون اتصال، برقراری برای4

.بپذیرید را Wi-Fi Direct با انتقال درخواست گیرنده، دستگاه در5

.بروید هابندیدسته زبانه در Wi-Fi Direct>  داخلی سازذخیره به سپس کنید، باز را هافایل شده،دریافت هایفایل مشاهده برای

Wi-Fi+
آنگاه دهد، تشخیص است، شده متصل آن به قبلاً که را ایشبکه یا رایگان Wi-Fi شبکه شما دستگاه اگر ،+Wi-Fi بودن فعال هنگام
و کندمی ارزیابی را فعلی Wi-Fi شبکه کیفیت دستگاهتان همچنین،. شودمی متصل شبکه به و کندمی فعال را Wi-Fi خودکار طوربه
.شودمی جاجابه همراه تلفن داده به باشد، ضعیف Wi-Fi سیگنال اگر

.بروید Wi-Fi>  تنظیمات به1

.کنید غیرفعال یا فعال را +Wi-Fi و بروید +Wi-Fi>   به2

بلوتوث

بلوتوث مقدمات
اشتراک برای بلوتوث از توانیدمی همچنین،. کنید متصل خودرو بلوتوثی هایکیت و بلندگوها ها،هدست به را دستگاهتان توانیدمی

.کنید استفاده هادستگاه سایر و خود دستگاه بین هاداده گذاری

ً (متری ۱۰ محدوده در دستگاهتان که شوید مطمئن .است دیگر بلوتوثی هایدستگاه از) فوتی ۳۳ تقریبا

بلوتوث کردن غیرفعال یا فعال

:کنید غیرفعال یا فعال را بلوتوث توانیدمی زیر، هایروش از هرکدام از استفاده با

کردن غیرفعال یا فعال برای را  سپس شود، باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را خود انگشت•
.شوید بلوتوث تنظیمات صفحه وارد تا دارید نگه و کنید لمس را کلید. کنید لمس بلوتوث

.کنید غیرفعال یا فعال را بلوتوث سپس بروید، بلوتوث>  تنظیمات به•

بلوتوث نام تنظیم

.کنید شناسایی راحتیبه را آن اتصال، هنگام تا کنید تنظیم دستگاهتان بلوتوث برای را نامی

.دهید تغییر فعال حالت به را بلوتوث کلید وضعیت ،بلوتوث تنظیمات صفحه در1

.کنید لمس را تأیید سپس کنید، وارد را نامی کنید، لمس را دستگاه نام2

بلوتوث دستگاه با سازیجفت

به جامع، هایدستورالعمل از اطلاع برای. کنید تنظیم شناسایی قابل حالت روی را آن و کنید فعال نظر مد دستگاه در را بلوتوث1
.کنید مراجعه دستگاه کاربری راهنمای

بلوتوث هایدستگاه خودکار طوربه دستگاهتان تا کنید فعال را بلوتوث و بروید بلوتوث تنظیمات صفحه به خود، دستگاه در2
.کند جستجو را نزدیک

تنظیمات
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روی هایدستورالعمل و کنید انتخاب کنید، جفت دستگاهتان با را آن خواهیدمی که را دستگاهی ،موجود هایدستگاه فهرست در3
.کنید دنبال سازیجفت انجام برای را صفحه

.کنید مشاهده را مختلف بلوتوث هایدستگاه اتصال به مربوط نکات تا کنید لمس را  ،بلوتوث تنظیمات صفحه در

بلوتوث طریق از هافایل انتقال

دو هر اینکه به مشروط دیگر، دستگاه یک به دست این از مواردی و مخاطبین، تصاویر، ویدیوها، انتقال برای بلوتوث از توانیدمی
.کنید استفاده باشند، بلوتوث مؤثر محدوده در دستگاه

.کنید جفت بلوتوث طریق از را گیرنده و فرستنده هایدستگاه1

را  کنید، انتخاب هستید، آنها گذاریاشتراک به مایل که را هاییفایل دارید، نگه و کنید لمس را فایلی فرستنده، دستگاه در2
.کنید انتخاب را بلوتوث و لمس

ً را هافایل اگر .باشد متفاوت عملیات است ممکن گذارید،می اشتراک به هابرنامه از مستقیما

.شود شروع گذاریاشتراک تا کنید لمس را گیرنده دستگاه بلوتوث نام3

.بپذیرید را بلوتوث با انتقال درخواست گیرنده، دستگاه در4

بلوتوث دستگاه سازیجفت لغو

.کنید فعال را بلوتوث کلید ،بلوتوث تنظیمات صفحه در1

لغو سپس کنید، لمس را  هستید، آن سازیجفت لغو به مایل که دستگاهی نام کنار در ،شدهجفت هایدستگاه فهرست در2
.کنید لمس را سازیجفت

همراه تلفن داده

همراه تلفن داده به شدن متصل

.است موجود کارتتانسیم در همراه تلفن داده که شوید مطمئن1

:شوید متصل همراه تلفن داده به زیر، هایروش از یکی از استفاده با2

تا بکشید پایین سمت به بیشتر را آن سپس شود، باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را انگشتتان•

.شود فعال همراه تلفن داده تا کنید لمس را . شوند داده نشان میانبر کلیدهای همه

.کنید فعال را همراه تلفن داده و بروید همراه تلفن دادۀ>  همراه تلفن شبکه>  تنظیمات به•

.کنید غیرفعال را آن ندارید، نیاز همراه تلفن داده سرویس به وقتی ها،داده مصرف کاهش و باتری شارژ حفظ برای

هاکارتسیم مدیریت
.کنید گذارینام را آنها تر،راحت تشخیص برای و کنید غیرفعال یا فعال را هاکارتسیم توانیدمی

کارتسیم کردن غیرفعال یا فعال

میلتان مطابق را ۲ کارتسیم یا ۱ کارتسیم به مربوط کلیدهای و بروید کارتسیم مدیریت>  همراه تلفن شبکه>  تنظیمات به
.کنید خاموش یا روشن

.کرد استفاده آن از اینترنت به دسترسی یا رسانی،پیام گرفتن، تماس برای تواننمی کارت،سیم شدن غیرفعال محضبه

تنظیمات
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کارتسیم گذارینام

عنوان با را کارتسیم یک توانیدمی مثلاً،. کنید گذارینام را آنها توانیدمی خود، هایکارتسیم ترراحت مدیریت و تشخیص برای
.کنید مشخص» شخصی «عنوان با را دیگری و» کاری«

.کنید ویرایش را کارتسیم نام تا کنید لمس را  و بروید کارتسیم مدیریت>  همراه تلفن شبکه>  تنظیمات به

کارتهدوسیم تنظیمات پیکربندی
را دیگری و همراه تلفن داده برای فرضپیش کارتسیم عنوانبه را یکی توانیدمی باشد، گرفته قرار دستگاهتان در کارتسیم دو اگر
.کنید تنظیم را کارتسیم دو بین تماس هدایت یا کنید تنظیم تماس برای فرضپیش کارتسیم عنوانبه

.است دردسترس کارتیسیم دو هایدستگاه برای فقط قابلیت این

تماس و همراه تلفن داده برای فرضپیش کارتسیم تنظیم

برای فرضپیش کارتسیم عنوانبه را ۲ کارتسیم یا ۱ کارتسیم و بروید کارتسیم مدیریت>  همراه تلفن شبکه>  تنظیمات به
.کنید تنظیم تماس یا همراه تلفن داده

هاکارتسیم بین تماس هدایت کردن فعال

هدایت دیگر کارتسیم به نیست، دسترس در که کارتیسیم برای ورودی هایتماس کارت،سیم دو بین تماس هدایت کردن فعال از پس
.شودمی

مخابراتی شرکت با جزئیات، از اطلاع برای. دارد نیاز شما همراه تلفن مخابراتی شرکت طرف از پشتیبانی به قابلیت این
.بگیرید تماس خود

.بروید هاکارتسیم بین تماس هدایت>  کارتسیم مدیریت>  همراه تلفن شبکه>  تنظیمات به1

.کنید روشن را آن به مربوط کلید و کنید انتخاب را تماس هدایت حالت2
.باشند روشن کلید دو هر که شودمی فعال وقتی هاکارتسیم بین تماس هدایت

داده هوشمند جاییجابه

سیم ، خودکار، طوربه دستگاه. کنید فعال را» داده هوشمند جاییجابه «توانیدمی باشد، گرفته قرار شما دستگاه در کارتسیم دو اگر
.کند سازیبهینه را اینترنت از استفاده در شما تجربه تا کندمی جاجابه را همراه تلفن داده کارت

.کنید فعال را هاتماس حین در داده اتصال تغییر و بروید کارتسیم مدیریت>  همراه تلفن شبکه>  تنظیمات به
.باشند مختلفی مخابراتی هایشرکت از باید کارتسیم دو

تماس برقراری برای VoLTE از استفاده
شبکه روی را هاداده سرویس هم و تماس سرویس هم که است IP بر مبتنی هاداده انتقال فناوری LTE «(VoLTE) روی صدا«

4G کندمی ارائه.

VoLTE با کارتسیم دو از دستگاهتان اگر. کنید برقرار تماس اینترنت به دسترسی حین توانیدمی ،VoLTE شدن فعال محضبه
.کنید دریافت ورودی تماس دیگر کارتسیم در تماس، برای کارتسیم یک از استفاده حین در حتی توانیدمی کند، پشتیبانی دوگانه

.کندمی ارائه شما به را تصویری و صوتی هایتماس در بالاتر کیفیت و تماس در ترسریع برقراری زمان VoLTE همچنین،

تصویری تماس برقراری

.کنند استفاده فعال VoLTE دارای هاییدستگاه از طرف دو هر که است ممکن وقتی فقط تصویری هایتماس برقراری

تنظیمات
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با تماس برقراری به مایل که را مخاطبی سپس کنید، لمس نمایشصفحه پایین قسمت در را مخاطبین زبانه کنید، باز را تلفن1
.کنید انتخاب هستید، او

.کنید لمس را  تصویری، تماس برقراری برای2

.شوید جاجابه تصویری تماس به تا کنید لمس را  توانیدمی صوتی، هایتماس حین همچنین،

داده مصرف مدیریت

.کنید مدیریت را شبکه به دسترسی و مشاهده را هاداده مصرف تا کنید لمس را داده مصرف سپس کنید، باز را سازبهینه

داده بالای مصرف با هاییبرنامه مدیریت و مشاهده

با مقایسه در هایتانبرنامه هایداده مصرف میزان از ،»داده مصرف «صفحه در ماه این در داده مصرف به رفتن با توانیدمی1
.کنید پیدا اطلاع دیگر هایبرنامه

آن برای را زمینهپس داده مصرف هایمحدودیت یا رومینگ داده همراه، تلفن داده تا کنید لمس را بالا داده مصرف با ایبرنامه2
.کنید تنظیم

برنامه برای شبکه به دسترسی مجوزهای تنظیم و مشاهده

)ویدیو جریانی پخش هایبرنامه مثل (هاییبرنامه برای را تنظیمات سپس کنید، لمس راشبکه به دسترسی ،»داده مصرف «صفحه در
.کرد استفاده هابرنامه این از بتوان Wi-Fi شبکه به اتصال هنگام فقط تا دهید تغییر کنند،می مصرف داده زیادی میزان که

داده هوشمند کنندهذخیره کردن غیرفعال یا فعال

.کنید جلوگیری زمینه،پس در همراه تلفن داده از هابرنامه استفاده از تا کنید فعال را» داده هوشمند کنندهذخیره«

وضعیت نوار در  آیکون سپس. کنید فعال را آن سپس کنید، لمس را داده هوشمند جویی صرفه ،»داده مصرف «صفحه در1
.شودمی داده نمایش

مربوط کلیدهای وضعیت بدهید، را هاداده به نامحدود دسترسی زمینه،پس در اجرا هنگام حتی هابرنامه برخی به خواهیدمی اگر2
.دهید تغییر فعال حالت به را هابرنامه این به

همراه تلفن داده مصرف میزان یادآورهای افزودن

هاداده مصرف میزان از را شما تا کنید اضافه» سازبهینه «در را مصرف میزان یادآورهای و هاکارتسیم برای ایداده هایطرح
.دارند نگه مطلع

صفحه روی هایدستورالعمل داده، طرح افزودن برای و بروید داده ماهانۀ حد>  داده بیشتر تنظیمات به داده، مصرف صفحه در1
.کنید دنبال را

تنظیم را اعلان ارسال عدم یا ارسال توانیدمی آنجا از. کنید لمس را مصرف میزان یادآورهای ،داده بیشتر تنظیمات صفحه در2
.کنید تنظیم را رومینگ داده حد یا داده ماهانه حد به رسیدن محضبه همراه تلفن داده نشدن یا شدن غیرفعال یا کنید

.کنید تنظیم را نمایشصفحه بودن قفل زمان در شدهمصرف داده نمایش عدم یا نمایش توانیدمی ،داده بیشتر تنظیمات صفحه در3

ارتباطات سایر
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هواپیما حالت
امکان ،»هواپیما حالت «در. کنید فعال را» هواپیما حالت «توانیدمی کند، ملزم را شما هواپیمایی شرکت چنانچه پرواز، هنگام در

دیگر عملکردهای همه اما ندارد، وجود دستگاهتان در همراه تلفن داده از استفاده یا SMS هایپیام دریافت یا ارسال تماس، برقراری
.بود خواهند دسترس در

:کنید غیرفعال یا فعال را» هواپیما حالت «توانیدمی زیر، هایروش از یکی از استفاده با

تا بکشید پایین سمت به را انگشتتان مجدداً سپس شود، باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را انگشتتان•

.کنید لمس هواپیما حالت کردن غیرفعال یا فعال برای را . شود داده نمایش میانبرها همه

.کنید غیرفعال یا فعال را هواپیما حالت و بروید همراه تلفن شبکه>  تنظیمات به•

توانیدمی دهد، اجازه هواپیمایی شرکت اگر. شوندمی غیرفعال خودکار طوربه بلوتوث و Wi-Fi است، فعال» هواپیما حالت «وقتی
.کنید فعال مجدداً را آنها

NFC
بین اتصال برقراری امکان شماریبی هایروش به که است کوتاه برد با سیمبی ارتباطات فناوری (NFC)» نزدیکمیدان ارتباطات«

.کندمی فراهم را الکترونیکی هایدستگاه سایر و همراه تلفن
به بسته است ممکن قابلیت این. کنید فعال) بودن موجود درصورت (را P2P/نوشتن و خواندن ،NFC تنظیمات صفحه در

.باشد متفاوت مخابراتی شرکت

NFC کردن غیرفعال یا فعال

:کنید غیرفعال یا فعال زیر شرح مطابق را NFC توانیدمی

همه تا بکشید پایین سمت به بیشتر را آن سپس شود، باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را انگشتتان•

وارد تا دارید نگه و کنید لمس را کلید. کنید لمس NFC کردن غیرفعال یا فعال برای را . شوند داده نشان میانبر کلیدهای
.شوید NFC تنظیمات صفحه

.دهید تغییر غیرفعال یا فعال حالت به را NFC کلید وضعیت و بروید NFC>  بیشتر اتصالات>  تنظیمات به•

NFC با سریع هایپرداخت انجام

می باشید، کرده فعال را پرداخت سرویس و نصب دستگاهتان در را) WeChat یا Alipay مثل (پرداخت هایبرنامه از یکی اگر
.دهید انجام را هاپرداخت NFC از استفاده با توانید

.کنید فعال را NFC و بروید NFC>  بیشتر اتصالات>  تنظیمات به1

را ،WeChat مثل پرداخت، فرضپیش هایبرنامه از یکی سپس کنید، لمس NFC تنظیمات صفحه در را فرضپیش برنامۀ2
.کنید انتخاب

 و بروید Me > Settings > General به ،WeChat در مثلاً،. کنید فعال پرداخت برنامه در را NFC هایپرداخت3
NFC کنید فعال را.

صفحه وارد خودکار طوربه تا دارید نگه POS پایانه مقابل در را) پشت دوربین نزدیکی در واقع (دستگاهتان NFC حسگر4
.کنید تکمیل را پرداخت انگشت، اثر یا ورود رمز از استفاده با. شوید پرداخت

سیم بی نمایش
.کنید متصل) تلویزیون مثلاً (خارجی نمایشگری به سیمبی صورتبه را دستگاه توانیدمی
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:دهید انجام را زیر کارهای خود، خارجی نمایشگر عملکردهای و مدل براساس1

.کنید فعال آن در را سیمبی تصویر انتقال کند،می پشتیبانی Miracast از خارجی نمایشگر اگر•

مبدل که شوید مطمئن. کنید استفاده خارجی نمایشگر به دستگاه اتصال برای سیمبی HDMI مبدل از صورت،این غیر در•
HDMI است متصل برق منبع به سیمبی.

به آن، در سیمبی تصویر انتقال کردن فعال نحوه و Miracast از خارجی نمایشگر پشتیبانی عدم یا پشتیبانی بررسی برای
.کنید مشورت خارجی نمایشگر سازنده مشتریان خدمات با یا کنید مراجعه خارجی نمایشگر کاربری راهنمای

لمس Wi-Fi کردن روشن برای را  سپس شود، باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار از را انگشتتان2
.کنید

HDMI مبدل یا خارجی نمایشگر دستگاهتان اکنون. شود فعال سیمبی پروجکشن تا بکشید پایین سمت به بیشتر را اعلانات پانل3
.کندمی جستجو را سیمبی

.کنید فعال را سیمبی نمایش و بروید آسان پروجکشن>  بیشتر اتصالات>  تنظیمات به که است این دیگر راه

.شود شروع تصویر انتقال تا کنید لمس جستجو نتایج فهرست در را سیمبی HDMI مبدل یا خارجی نمایشگر نام4

Huawei Share
Huawei Share فایل انواع سایر و اسناد ویدیوها، ها،عکس سرعتبه دهدمی امکان شما به که است سیمبی گذاریاشتراک فناوری

برای Wi-Fi Direct از و است بلوتوث به متکی نزدیک، هایدستگاه شناسایی برای فناوری این. کنید منتقل هادستگاه بین را ها
.کندمی استفاده همراه تلفن داده از استفاده بدون هافایل انتقال

Huawei Share کردن غیرفعال یا فعال

:کنید غیرفعال یا فعال را Huawei Share توانیدمی زیر، هایروش از هرکدام از استفاده با

 کردن غیرفعال یا فعال برای را  سپس شود، باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را خود انگشت•
Huawei Share تنظیمات صفحه وارد تا دارید نگه و کنید لمس را کلید. کنید لمس Huawei Share شوید.

.کنید غیرفعال یا فعال را Huawei Share بروید، Huawei Share>  بیشتر اتصالات>  تنظیمات به•

.شودمی بلوتوث و Wi-Fi خودکار شدن روشن موجب Huawei Share کردن فعال

Huawei Share از استفاده با خود هایدستگاه بین هافایل سریع گذاریاشتراک

از قبل تواندمی گیرنده. کنید استفاده Huawei هایدستگاه بین هافایل سریع گذاریاشتراک برای Huawei Share از توانیدمی
تواندمی گیرنده مثلاً. ببیند را آنها کامل محتوای هافایل دریافت از بعد و کند مشاهده را آنها نمایشپیش شوند، ارسال هافایل اینکه

.کند مشاهده» گالری «در را دریافتی ویدیوهای یا تصاویر

.کنید فعال را Huawei Share گیرنده، دستگاه در1

را  سپس کنید، انتخاب بگذارید اشتراک به خواهیدمی که را هاییفایل دارید، نگه و کنید لمس را فایلی فرستنده دستگاه در2
.شود ارسال فایل تا کنید لمس را گیرنده دستگاه آیکون سپس کنید، لمس را Huawei Share. کنید لمس

ً را هافایل اگر .باشد متفاوت عملیات است ممکن گذارید،می اشتراک به هابرنامه از مستقیما

.کنید لمس انتقال پذیرفتن برای را پذیرممی گیرنده، دستگاه در3

.بروید هابندیدسته زبانه در Huawei Share>  داخلی سازذخیره به سپس بروید، هافایل به شده،دریافت هایفایل مشاهده برای

.کرد پیدا توانمی هم Huawei Share>  هاآلبوم>  گالری در را شدهدریافت ویدیوهای یا تصاویر
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رایانه و دستگاه بین هافایل گذاریاشتراک

یا Windows هایرایانه (رایانه و دستگاه میان سیمبی صورتبه و سرعتبه را هافایل توانیدمی Huawei Share از استفاده با
Apple Mac (بگذارید اشتراک به.

ً باید شما رایانه و دستگاه1 .باشند شده متصل یکسانی Wi-Fi به حتما

.کنید فعال را رایانه با گذاریاشتراک و Huawei Share و بروید Huawei Share تنظیمات صفحه به دستگاه، در2

را هارایانه در تأیید بخش در شدهنوشته ورود رمز و کاربری نام و بینیدمی هارایانه در یافتهنمایش نام کنار در که را اینوشته3
.کنید یادداشت

:بروید زیر قسمت به خود، رایانه در4

•Windows: This PC (Computer) > Network.

•macOS: Finder > Go > Network.
در ۱۰.۱۴ تا ۱۰.۸ نسخه macOS عاملسیستم دارای Mac هایرایانه در فقط قابلیت این حاضر،درحال
.است دسترس

.کنید وارد ایدکرده یادداشت قبلاً که را ورودی رمز و کاربری نام و کنید کلیک بار دو دستگاه نام روی رایانه، در5

فایل سپس کنید، باز را) آلبوم( Album پوشه یا داخلی سازذخیره پوشه مثل دستگاهتان، در شدهگذاریاشتراک هایپوشه از یکی6
در تا کنید کپی شدهگذاریاشتراک پوشه این در رایانه از را هاییفایل یا کنید کپی رایانه در یا ویرایش مشاهده، را آن های

.شود ذخیره دستگاهتان
.شودمی سازیهمگام دستگاهتان با خودکار طوربه تغییرات کنید، ویرایش تانرایانه در شدهگذاریاشتراک پوشه در را هافایل اگر
.شودمی سازیهمگام رایانه با تغییرات کنید، ویرایش دستگاهتان در شدهگذاریاشتراک پوشه در را فایلی اگر مشابه، طوربه

Huawei Share با لمس یک با چاپ

و چاپگر یافتن برای Huawei Share از توانیدمی باشد، نزدیکی در کند،می پشتیبانی Huawei Share از که چاپگری وقتی
.کنید استفاده دستگاهتان PDF هایفایل یا تصاویر چاپ

:شوید مطمئن زیر موارد از چاپگر، نوع به توجه با1

.است متصل آن به دستگاهتان که باشد وصل ایشبکه همان به و باشد روشن باید چاپگر: Wi-Fi قابلیت دارای چاپگرهای•

.باشد فعال آن Wi-Fi Direct و باشد روشن باید چاپگر: Wi-Fi Direct قابلیت دارای چاپگرهای•

.باشد شناسایی قابل و روشن باید چاپگر: بلوتوث قابلیت دارای چاپگرهای•

.بروید Huawei Share>  گذاریاشتراک به سپس کنید، مشاهده چاپ از قبل شود، چاپ باید که را فایلی دستگاهتان، در2

انجام برای سپس. کنید تنظیم را نمایشپیش صفحه روی تنظیمات و کنید لمس دستگاهتان در را آن نام چاپگر، شناسایی محضبه3
.کنید لمس را چاپ چاپ،
کنید، لمس را آن نام کنید، پیدا دستگاهتان در را چاپگر کنید،می متصل دستگاهتان به را بلوتوثی چاپگر که است بار اولین اگر
.شود تأیید اتصال تا دارید نگه ثانیه ۱ حدوداً و دهید فشار را چاپگر روی خاموش/روشن دکمه سپس

روی کنید، لمس Huawei Share گذاریاشتراک صفحه در را بدانید بیشتر شده،پشتیبانی چاپگرهای فهرست مشاهده برای
.کنید لمس را شود؟می پشتیبانی چاپگرهایی چه از فهرست، مشاهده برای سپس بکشید، راست سمت به را انگشتتان صفحه

USB کابل از استفاده با تاپلپ به شدن متصل

USB اتصال حالت انتخاب

.کنید استفاده USB کابل از رایانه، به دستگاه اتصال برای1

بیشتر، هایگزینه برای>  تنظیمات به سپس شود، باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را خود انگشت2
:کنید انتخاب را زیر هایحالت از یکی و بروید کنید لمس
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.کندمی استفاده رایانه و دستگاه بین هاعکس انتقال برای (PTP)» تصاویر انتقال پروتکل «از: تصاویر انتقال•

.کندمی استفاده رایانه و دستگاه بین ایرسانه هایفایل انتقال برای (MTP)» رسانه انتقال پروتکل «از: هافایل انتقال•

صوتی ورودی عنوانبه شما دستگاه از تا کندمی استفاده (MIDI)» موسیقی سازهای دیجیتال رابط «از: MIDI کردن وارد•
.کند استفاده تانرایانه در موسیقی پخش برای

USB کابل از استفاده با هاداده انتقال

شما دستگاه نام با درایوی درایور، برنامه خودکار نصب از پس. کنید استفاده USB کابل از رایانه، به خود دستگاه اتصال برای1
.شودمی داده نمایش رایانه در

:کنید انتخاب هاداده انتقال برای را مناسبی USB اتصال حالت دستگاهتان، در2

آن روی و مشاهده رایانه در را دستگاه هایعکس تا کنید انتخاب را تصاویر انتقال رایانه، در شدهدادهنمایش جدید درایو در•
کپی دستگاه دو بین را هاعکس یا کنید، مشاهده رایانه از را دستگاه روی شدهذخیره هایعکس توانیدمی همچنین،. کنید کپی
.کنید گذاریجای و

کپی آن روی و مشاهده رایانه در را دستگاه هایفایل تا کنید انتخاب را هافایل انتقال رایانه، در شدهدادهنمایش جدید درایو در•
جای و کپی دستگاه دو بین را هافایل یا کنید، مشاهده رایانه از را دستگاه روی شدهذخیره هایفایل توانیدمی همچنین،. کنید

.کنید گذاری
روی را آن از بالاتری نسخه یا Windows Media Player 11 دستگاه، روی ایرسانه هایفایل مشاهده برای
.کنید نصب رایانه

.کنید انتخاب را MIDI کردن وارد دستگاه، در رایانه توسط شدهارسال MIDI هایپیام پردازش و دریافت برای•

چاپ
از را اسناد و تصاویر بود خواهید قادر سپس کنید، متصل Mopria گواهی دارای چاپگری به Wi-Fi طریق از را خود دستگاه
.کنید چاپ خود دستگاه

چاپگر به دستگاه اتصال

.است Mopria گواهی دارای چاپگر که شوید مطمئن تا کنید مشورت آن سازنده با یا کنید بررسی را چاپگر راهنمای دفترچه1
.کنید نصب دستگاهتان در را آن به مربوط افزایه یا برنامه تا کنید مشورت چاپگر سازنده با نیست، طوراین اگر

:کنید متصل یکسانی Wi-Fi شبکه به را چاپگر و دستگاه زیر، هایروش از یکی از استفاده با2

 به خود، دستگاه در. کنید متصل Wi-Fi روتر به را آن و کنید فعال چاپگر در را Wi-Fi: Wi-Fi روتر به اتصال•
دستورالعمل تنظیمات، تکمیل برای و کنید لمس را Wi-Fi روتر همان کنید، فعال را Wi-Fi بروید، Wi-Fi>  تنظیمات

.کنید دنبال را صفحه روی های

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

را Wi-Fi بروید، Wi-Fi>  تنظیمات به خود، دستگاه در. کنید دنبال قابلیت این کردن فعال برای را چاپگر راهنمای

.کنید لمس را چاپگر اتصال، برقراری برای سپس بروید، Wi-Fi Direct>   به کنید، فعال

هایدستورالعمل باشد، داشته هم را سیمبی اتصال نقطه نقش تواندمی شما چاپگر اگر: چاپگر اتصال نقطه به شدن وصل•

 به دستگاهتان، در. کنید دنبال ورود رمز تنظیم و اتصال نقطه کردن فعال برای را چاپگر راهنمای دفترچه در مذکور
را صفحه روی هایدستورالعمل سپس کنید، لمس را چاپگر اتصال نقطه کنید، فعال را Wi-Fi بروید، Wi-Fi>  تنظیمات
.کنید دنبال تنظیمات تکمیل برای
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.کنید فعال را چاپ فرضپیش سرویس و بروید چاپ فرضپیش سرویس>  چاپ>  بیشتر اتصالات>  تنظیمات به3

.کنید دنبال چاپگر افزودن برای را صفحه روی هایدستورالعمل و کنید انتخاب جستجو نتایج میان از را چاپگر4

هافایل چاپ

:دهید انجام را زیر کارهای ،یادداشت دفتر و گالری در موجود هایفایل چاپ برای

به صدور یا چاپ>  بیشتر به کنید، باز هستید، آن کردن چاپ به مایل که را تصویری. کنید باز را گالری: تصویر چاپ•
.کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل چاپ، انجام برای سپس کنید، انتخاب را چاپگر بروید، PDF صورت

سپس کنید، لمس را چاپ کنید، باز هستید، آن کردن چاپ به مایل که را یادداشتی. کنید باز را یادداشت دفتر: یادداشت چاپ•
.کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل چاپ، انجام برای

VPN شبکه یک به شدن متصل
برای و دهدمی گسترش عمومی ایشبکه سراسر در را خصوصی ایشبکه که است موقتی اتصال (VPN) مجازی خصوصی شبکه
.کندمی رمزگذاری را هاداده انتقال امنیت، تأمین

.کنید پیدا دسترسی خود شرکت اینترانت به امن صورتبه VPN از استفاده با توانیدمی باشید، کار مشغول کار محل از بیرون وقتی

:است زیر شرح به شدهپشتیبانی سرورهای انواع

•PPTP :مخفف کلمه این Point-to-Point Tunneling Protocol )از رمزگذاری که است) نقطهبهنقطه زنیتونل پروتکل
.کندمی ارائه را MPPE نوع

•L2TP :مخفف کلمه این Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol) داده پیوند لایه (لایه زنیتونل پروتکل
.کندمی ارائه را IPSec RSA و IPSec PSK نوع از رمزگذاری که است) ۲) ای

•IPSec Xauth :نوع از رمزگذاری PSK، RSA و Hybrid RSA کندمی ارائه را.

PPTP سرور به اتصال

.بگیرید خود VPN سرور سرپرست از را VPN سرور نشانی و نام1

روی را سرور نوع کنید، وارد را VPN نام بروید، VPN شبکه افزودن>  VPN>  بیشتر اتصالات>  تنظیمات به2
PPTP کنید وارد را سرور نشانی سپس کنید، تنظیم.

مسیر و DNS سرور نشانی ،DNS دامنه سپس کنید، لمس را پیشرفته هایگزینه نمایش ندارد، DNS نشانی VPN سرور اگر3
.کنید وارد را هدایت

.کنید لمس را ذخیره4

5VPN ورود رمز و کاربری نام کنید، لمس اید،کرده تنظیم تازگیبه که را VPN کنید لمس را اتصال سپس کنید، وارد را.

L2TP/IPSec PSK سرور به اتصال

IPSec شدهگذاریاشتراک پیش از کلید و) اختیاری( IPSec شناساگر ،)اختیاری( L2TP کلید سرور، نشانی ،VPN سرور نام1
.بگیرید خود VPN سرور سرپرست از را

را سرور نوع کنید، وارد را VPN سرور نام بروید، VPN شبکه افزودن>  VPN>  بیشتر اتصالات>  تنظیمات به2
شدهگذاریاشتراک پیش از کلید و IPsec شناساگر ،L2TP کلید سرور، نشانی سپس کنید، تنظیم L2TP/IPSec PSK روی

IPsec کنید وارد را.

مسیر و DNS سرور نشانی ،DNS دامنه و کنید لمس را پیشرفته هایگزینه نمایش ندارد، DNS نشانی VPN سرور اگر3
.کنید وارد را هدایت
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.کنید لمس را ذخیره4

5VPN ورود رمز و کاربری نام کنید، لمس اید،کرده تنظیم تازگیبه که را VPN کنید لمس را اتصال سپس کنید، وارد را.

زمینه تصویر و اصلی صفحه

اصلی صفحه مدیریت
.کنید سازیسفارشی دستگاه از خود استفاده هایعادت با متناسب را اصلی صفحه چیدمان توانیدمی

اصلی صفحه در برنامه آیکون جاییجابه

.بکشید اصلی صفحه در دلخواه محل به را آن سپس بلرزد، دستگاهتان تا دارید نگه و کنید لمس را ایبرنامه آیکون

اصلی صفحه هایآیکون داشتن نگه مرتب

خودکار کردن همتراز سپس کنید، پیدا دسترسی اصلی صفحۀ تنظیمات حالت به تا کنید نزدیک هم به اصلی صفحه در را انگشتتان دو
.شوندمی پر خودکار طوربه خالی فضاهای هابرنامه حذف هنگام قابلیت، این بودن فعال با. کنید فعال را

اصلی صفحه هایآیکون موقعیت کردن قفل

را طرح کردن قفل سپس کنید، پیدا دسترسی اصلی صفحۀ تنظیمات حالت به تا کنید نزدیک هم به اصلی صفحه در را انگشتتان دو
.کنید فعال

اصلی صفحه چیدمان الگوی انتخاب

را دلخواهتان چیدمان الگوی سپس بروید، طرح>  اصلی صفحۀ تنظیمات به کنید، نزدیک هم به اصلی صفحه در را انگشتتان دو
.کنید انتخاب

هاپوشه در هابرنامه آیکون دادن قرار

نام را پوشه و کنید بندیدسته ایپوشه در را مشابه هایبرنامه توانیدمی اصلی، صفحه در خود هایبرنامه آیکون آسان مدیریت برای
.کنید گذاری

خودکار طوربه ایپوشه. بکشید دیگری برنامه روی را آن سپس بلرزد، دستگاهتان تا دارید نگه و کنید لمس را ایبرنامه آیکون1
.دهد جای خود در را برنامه دو این تا شودمی ایجاد

.کنید وارد آن برای را نامی سپس کنید، لمس را آن نام به مربوط قسمت کنید، باز را ایپوشه2

آنها حذف یا پوشه به هابرنامه آیکون افزودن

:دهید انجام را کارها این توانیدمی سپس. کنید لمس را  و کنید باز را ایپوشه

.کنید اضافه پوشه به را آنها تا کنید لمس را تأیید و کنید انتخاب را برنامه چند یا یک•

کنید، انتخاب لغو را هابرنامه همه اگر. کنید حذف پوشه از را آنها تا کنید لمس را تأیید و کنید انتخاب لغو را برنامه چند یا یک•
.شودمی حذف پوشه

نمایشصفحه در صفحه مکان تغییر

.یابید دسترسی» اصلی صفحه «ویرایشگر به تا کنید نزدیک هم به را انگشتتان دو اصلی، صفحه در1

.بکشید دلخواه مکان به را آن سپس دارید، نگه و کنید لمس دهید، تغییر را آن مکان خواهیدمی که را ایصفحه2
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هابرنامه کشو
نمایش اصلی صفحه در را پرکاربرد هایبرنامه فقط و دهید قرار کشو در را هایتانبرنامه توانیدمی اصلی، صفحه سازیساده برای
.دهید

هابرنامه کشو کردن فعال

.کنید انتخاب را کشو و بروید اصلی صفحۀ سبک>  زمینه تصویر و اصلی صفحۀ>  تنظیمات به

.یابید دسترسی کشو در خود هایبرنامه همه به تا بکشید بالا سمت به اصلی صفحه در را انگشتتان توانیدمی شدن، فعال محضبه

اصلی صفحه به کشو داخل هایبرنامه افزودن

که را ایبرنامه. شود داده نمایش» هابرنامه کشو «تا بکشید بالا سمت به اصلی صفحه روی را انگشتتان توانیدمی ،»کشو «حالت در
.بکشید اصلی صفحه در دلخواه محل به را آن سپس بلرزد، دستگاهتان تا دارید نگه و کنید لمس هستید، آن افزودن به مایل

کشو به هابرنامه بازگرداندن

صفحه از فقط را برنامه آیکون عملیات این. کنید لمس را حذف سپس بلرزد، دستگاهتان تا دارید نگه و کنید لمس را ایبرنامه آیکون
.کندنمی نصب لغو را آن و کندمی حذف اصلی

.کنید پیدا برنامه کشو در را آن توانیدمی همچنان

کشو سبک کردن غیرفعال

.کنید تنظیم استاندارد روی را اصلی صفحۀ سبک کشو، سبک کردن غیرفعال برای

روشنایی و نمایش

تاریک حالت
چشم شدن اذیت از که شود اعمال تریتیره رنگ طرح تا کنید فعال را تاریک حالت توانیدمی است، کم نور که شرایطی در یا شب در

.کندمی جلوگیری نمایشصفحه حد از بیش نور اثر بر هایتان

.کنید غیرفعال یا فعال را تاریک حالت و بروید روشنایی و نمایشگر>  تنظیمات به

متن سبک تنظیمات کردن میزان
.کنید تنظیم را برنامه نمایش اندازه و سیستم متن اندازه متن، سبک بر علاوه توانیدمی

متن اندازه کردن کوچک یا بزرگ

.بکشید را متن اندازۀ به مربوط کشویی میله و بروید متن و نمایش اندازۀ>  روشنایی و نمایشگر>  تنظیمات به

نمایش اندازه کردن کوچک یا بزرگ

.کندمی تعیین را هابرنامه داخل در) تصاویر و متن شامل (شدهدادهنمایش محتوای اندازه نمایش اندازۀ

.بکشید را نمایش اندازۀ به مربوط کشویی میله و بروید متن و نمایش اندازۀ>  روشنایی و نمایشگر>  تنظیمات به
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نمایشصفحه وضوح

نمایشصفحه هوشمند وضوح از استفاده

خودکار طوربه دستگاهتان. کنید فعال را هوشمند وضوح و بروید نمایش صفحۀ وضوح>  روشنایی و نمایشگر>  تنظیمات به
.کندمی تنظیم فعلی اجرای حال در وضعیت با مطابق را نمایشصفحه وضوح

نمایشصفحه وضوح تنظیم

.کنید انتخاب خود دلخواهبه را نمایشصفحه وضوح و بروید نمایش صفحۀ وضوح>  روشنایی و نمایشگر>  تنظیمات به
.کندمی مصرف بیشتری شارژ اما شود،می ترواضح نمایش به منجر بالاتر نمایشصفحه وضوح

وضعیت نوار در شبکه سرعت و مخابراتی شرکت نام نمایش
.کنید بررسی را شبکه سرعت و مخابراتی شرکت نام توانیدمی وضعیت، نوار به کوتاه نگاه یک با

را شبکه سرعت نمایش و مخابراتی شرکت نام نمایش و بروید نمایشگر بیشتر تنظیمات>  روشنایی و نمایشگر>  تنظیمات به
.کنید غیرفعال یا فعال دلخواهتانبه

افقی و عمودی جهت بین خودکار جاییجابه
جاجابه عمودی و افقی هایجهت بین خودکار طوربه نمایش،صفحه چرخش هنگام دهدمی امکان شما به دستگاه داخل گرانشی حسگر
.شوید

پایین سمت به آن روی را انگشتتان مجدداً سپس شود، باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را انگشتتان

.کنید لمس را  قابلیت، این کردن غیرفعال یا فعال برای. شوند داده نشان میانبرها همه تا بکشید

عمودی و افقی جهت بین خودکار جاییجابه

امکان این گرانش، حسگر کمکبه و) شما چهره گیریجهت تشخیص برای» (نوسانی حرکت تشخیص حسگر «کمکبه شما دستگاه
.کند جاجابه را نمایشصفحه در تصویر نمایش جهت خودکار طوربه که دارد را
:مثلاً

را دستگاه است کافی شوید، جاجابه عمودی یا افقی جهت بین خواهیدمی و است گرفته قرار صافی سطح روی دستگاه وقتی•
.بچرخانید

در تصویر نمایش جهت دهید، تغییر را خود کشیدن دراز طرز اگر هستید، دستگاه از استفاده حال در کشیدن دراز هنگام وقتی•
.کندنمی تغییر نمایشصفحه

پایین سمت به آن روی را انگشتتان مجدداً سپس شود، باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را انگشتتان

.شود فعال» خودکار چرخش «قابلیت تا کنید لمس را . شود داده نشان میانبرها همه تا بکشید

لرزش و صداها

صدا بیشتر تنظیمات و لرزش حالت

.کنید غیرفعال یا فعال خود دلخواهبه را صدا بی حالت در لرزش و بروید لرزش و صداها>  تنظیمات به1
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:کنید تنظیم زیر موارد برای را صدا توانیدمی سپس. کنید لمس را صدا بیشتر تنظیمات2

گیرشماره کلیدهای صدای•

صفحه قفل•

صفحه عکس•

نمایش صفحۀ لمس•

لمس هنگام لرزش•

کار به شروع صدای•
.باشد متفاوت دستگاه مدل براساس است ممکن قابلیت این

مزاحمت بدون
فعال حالت این وقتی. کنید جلوگیری مزاحمت ایجاد از دارید، کردن تمرکز به نیاز وقتی تا کندمی کمک شما به مزاحمت بدون حالت
.شوندنمی داده نمایش بنری هایاعلان و شوندمی صدابی هاپیام و هاتماس است،

مزاحمت بدون حالت کردن غیرفعال یا فعال

:کنید غیرفعال یا فعال را» مزاحمت بدون «حالت توانیدمی زیر، هایروش از یکی از استفاده با

تا بکشید پایین سمت به را انگشتتان مجدداً سپس شود، باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را انگشتتان•

نگه و کنید لمس را  توانیدمی. کنید لمس مزاحمت بدون کردن غیرفعال یا فعال برای را . شود داده نمایش میانبرها همه
.بروید مزاحمت بدون تنظیمات صفحه به تا دارید

.کنید غیرفعال یا فعال را مزاحمت بدون و بروید مزاحمت بدون>  لرزش و صداها>  تنظیمات به•

ها،پیام یا هااعلان ها،تماس دریافت هنگام. شودمی داده نمایش وضعیت نوار در  است، فعال» مزاحمت بدون «حالت وقتی
.شوندنمی داده نمایش بنری هایاعلان و شودنمی روشن نمایشصفحه شود،نمی پخش آنها صدای

مزاحمت بدون حالت برای زمانی برنامه تنظیم

کنید، تنظیم را تکرار چرخه و زمانی دوره کنید، لمس را شدهبندیزمان بروید، مزاحمت بدون>  لرزش و صداها>  تنظیمات به
.کنید فعال را شدهبندیزمان سپس

»مزاحمت بدون «حالت در استثنا موارد ایجاد

تا بیاید در صدا به خاصی مبدأ از هاپیام و هاتماس برای که کنید فراهم دستگاه برای را امکان این توانیدمی ،مزاحمت بدون حالت در
.ندهید دست از را مهمی چیز هیچ

این توانیدمی سپس. کنید فعال را شدهبندیزمان یا مزاحمت بدون و بروید مزاحمت بدون>  لرزش و صداها>  تنظیمات به
:دهید انجام را کارها

یا هاتماس برای دستگاهتان کنید، تنظیم را استثنایی مورد اگر. کنید انتخاب را هاگزینه از یکی و کنید لمس را ها پیام یا هاتماس•
.آیددرمی صدا به شدهانتخاب مبدأ به مربوط هایپیام

است، شده برقرار اول تماس از دقیقه ۱۵ فاصله به که یکسان شماره یک از دوم تماس ،مکرر گیرندگانتماس شدن فعال محضبه•
.شودنمی صدابی

تنظیمات
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ورودی هایتماس برای زنگ آهنگ تنظیم
.کنید تنظیم ورودی هایتماس برای زنگ آهنگ عنوانبه را خود دلخواه ویدیوی یا موسیقی توانیدمی

.کنید پیکربندی جداگانه ۲ کارتسیم و ۱ کارتسیم برای را زنگ آهنگ است، شده داده قرار دستگاهتان در کارتسیم دو اگر

زنگ آهنگ برای موسیقی تنظیم

.بروید تلفن زنگ آهنگ>  لرزش و صداها>  تنظیمات یا زنگ آهنگ>  تنظیمات>  >  تلفن به1

زنگ آهنگ عنوانبه محلی هایفایل از را آهنگی تا کنید لمس را دستگاه روی موسیقی یا کنید انتخاب را سیستمی زنگ آهنگ2
.کنید انتخاب

ویدیویی زنگ آهنگ تنظیم

.کنید تنظیم ورودی هایتماس برای زنگ آهنگ عنوانبه را ویدیویی

.بروید تلفن زنگ آهنگ>  لرزش و صداها>  تنظیمات یا زنگ آهنگ>  تنظیمات>  >  تلفن به1

.کنید انتخاب را ویدیویی ورودی، هایتماس برای ویدیویی جلوه نمایشپیش برای و کنید لمس را ویدیویی های زنگ آهنگ2

.کنید تنظیم زنگ آهنگ عنوانبه را ویدیو تا کنید لمس را 3

مخاطب برای زنگ آهنگ تنظیم

زنگ آهنگ تنظیم به مایل که را مخاطبی سپس کنید، لمس نمایشصفحه پایین قسمت در را مخاطبین زبانه کنید، باز را تلفن1
.کنید انتخاب هستید، او برای

.کنید انتخاب را زنگی آهنگ و لمس را زنگ آهنگ مخاطب، جزئیات صفحه در2

اعلان آهنگ تنظیم
.کنید تنظیم اعلان آهنگ ،»تقویم «یا» یادداشت دفتر «مثل مشخص، هایبرنامه برای یا کنید تنظیم سراسری اعلانی آهنگ توانیدمی

فرضپیش اعلان آهنگ تنظیم

.کنید لمس را اعلان صدای و بروید لرزش و صداها>  تنظیمات به1

آهنگ عنوانبه را محلی هایفایل از آهنگی تا کنید لمس را دستگاه روی موسیقی یا کنید انتخاب را ایشدهتنظیمازپیش آهنگ2
.کنید انتخاب اعلان

مشخص ایبرنامه برای اعلان آهنگ تنظیم

:کنید تنظیم اعلان آهنگ هابرنامه برخی برای زیر کارهای انجام با توانیدمی

.بروید هابرنامه>  هابرنامه>  تنظیمات به1

.کنید انتخاب را) یادداشت دفتر مثلاً (ایبرنامه2

.بروید صدا>  یادداشت دفتر>  هااعلان به3

آهنگ عنوانبه را محلی هایفایل از آهنگی تا کنید لمس را دستگاه روی موسیقی یا کنید انتخاب را ایشدهتنظیمازپیش آهنگ4
.کنید انتخاب اعلان

هااعلان

تنظیمات
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برنامه روی هاینشان
داده نمایش دارشماره نشان فرض،پیش طوربه. شودمی ظاهر برنامه آیکون روی نشانی برنامه، برای جدید هایاعلان رسیدن هنگام
.کنید پنهان آنها همه یا هابرنامه از برخی برای را نشان یا کنید تنظیم نشان عنوانبه را اینقطه توانیدمی همچنین،. شودمی

برنامه روی هاینشان کردن خاموش

.کنید لمس را برنامه آیکون روی هاینشان و بروید هااعلان>  تنظیمات به1

.کنید خاموش آنها همه یا هابرنامه از برخی برای را کلید2

نشان نمایش حالت تغییر

.کنید انتخاب میلتان مطابق را نقطه یا شماره و کنید لمس را نشان نمایش حالت ،برنامه آیکون روی هاینشان صفحه در

اعلان بیشتر تنظیمات

کنند روشن را صفحه اعلانات

خودکار طوربه دستگاهتان. کنید فعال را نمایش صفحۀ کردن بیدار و بروید اعلان بیشتر تنظیمات>  هااعلان>  تنظیمات به
.کندمی روشن را نمایشصفحه اعلان دریافت هنگام

هااعلان دریافت هنگام اعلان چراغ زدن چشمک

شود،می دریافت اعلانی وقتی. کنید فعال را زنچشمک اعلان چراغ و بروید اعلان بیشتر تنظیمات>  هااعلان>  تنظیمات به
.زندمی چشمک دستگاهتان نشانگر

برنامه هایاعلان کردن غیرفعال

اعلانات پانل در برنامه هایاعلان کردن غیرفعال

انگشتتان. شود باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را انگشتتان کنید،می دریافت را ایبرنامه اعلان وقتی

.کنید غیرفعال را باشد مجاز هااعلان سپس بروید، بیشتر تنظیمات>   به دارید، نگه و بکشید راست سمت به اعلان روی را

برنامه هایاعلان کردن غیرفعال

:دهید انجام را کارها این توانیدمی سپس،. بروید هااعلان>  تنظیمات به

.کنید غیرفعال را باشد مجاز هااعلان سپس کنید، لمس و پیدا هستید، آن برای هااعلان کردن غیرفعال به مایل که را ایبرنامه•

خاموش هستید، آنها برای هااعلان کردن غیرفعال به مایل که را ایبرنامه چند به مربوط کلیدهای سپس کنید، لمس را همه مدیریت•
.کنید

تنظیمات در برنامه هایاعلان کردن غیرفعال

.کنید جستجو هستید، آن هایاعلان کردن غیرفعال به مایل که را ایبرنامه و بروید هابرنامه>  هابرنامه>  تنظیمات به1

.کنید غیرفعال را باشد مجاز هااعلان و لمس را هااعلان سپس کنید، لمس را برنامه آیکون2

تنظیمات
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برنامه هایاعلان مدیریت

برنامه برای اعلان حالت تنظیم

:کنید تنظیم را زیر موارد سپس کنید، انتخاب را ایبرنامه بروید، هااعلان>  تنظیمات به

باشد مجاز هااعلان•

بنر•

قفل صفحۀ هایاعلان•

هاوقفه کردن مجاز•

صدا•

لرزش•
.باشد متفاوت دستگاه مدل براساس است ممکن قابلیت این

برنامه چندین برای هااعلان مدیریت

.کنید غیرفعال یا فعال را موارد همه و بروید همه مدیریت>  هااعلان>  تنظیمات به

ورود رمز و بیومتریک اطلاعات

انگشت اثر شناسه
و» برنامه قفل «،»گاوصندوق «به دسترسی و نمایشصفحه قفل کردن باز برای آن از سپس کنید، ثبت را انگشتی اثر توانیدمی

.کنید استفاده دست، این از مواردی

انگشت اثر ثبت

صفحه ورود رمز واردکردن یا تنظیم برای و بروید انگشت اثر شناسۀ>  ورود رمز و بیومتریک اطلاعات>  تنظیمات به1
.کنید دنبال را هادستورالعمل قفل،

.کنید لمس را جدید انگشت اثر خود، انگشت اثر ثبت شروع برای2

فشار دوباره سپس بردارید، را انگشتتان کردید، احساس لرزشی وقتی. دهید قرار انگشت اثر حسگر روی را خود انگشت نوک3
.شود ثبت آن مختلف هایقسمت تا دهید حرکت حسگر اطراف در را انگشتتان. دهید

.کنید لمس را تأیید انگشت، اثر ثبت شدن کامل از پس4

.شود باز نمایشصفحه قفل تا دهید قرار انگشت اثر حسگر روی را انگشتتان توانیدمی اکنون

انگشت اثر حذف یا نام تغییر

.کنید وارد را قفل صفحه ورود رمز و بروید انگشت اثر شناسۀ>  ورود رمز و بیومتریک اطلاعات>  تنظیمات به1

.کنید حذف را آن یا دهید تغییر را آن نام تا کنید لمس را ایشدهثبت انگشت اثر ،انگشت اثر فهرست بخش در2

انگشت اثر شناسایی

.دهید تطبیق شدهثبت هایانگشت اثر با را انگشتانتان دهدمی امکان شما به انگشت اثر شناسایی

.کنید وارد را قفل صفحه ورود رمز و بروید انگشت اثر شناسۀ>  ورود رمز و بیومتریک اطلاعات>  تنظیمات به1

تنظیمات
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.کنید لمس را انگشت اثر شناسایی ،انگشت اثر فهرست بخش در2

.شودمی برجسته شدهشناسایی انگشت اثر. کنید لمس خود انگشت با را انگشت اثر حسگر3

گاوصندوق به دسترسی برای خود انگشت اثر از استفاده

.کنید وارد را قفل صفحه ورود رمز و بروید انگشت اثر شناسۀ>  ورود رمز و بیومتریک اطلاعات>  تنظیمات به1

روی هایدستورالعمل ،»گاوصندوق «با انگشت اثر دادن پیوند برای و کنید روشن را »گاوصندوق «به دسترسی به مربوط کلید2
.کنید دنبال را صفحه

استفاده آن به دسترسی برای خود انگشت اثر از سپس کنید، لمس را گاوصندوق بروید، هابندیدسته>  هافایل به توانیدمی اکنون
.کنید

شدهقفل هایبرنامه به دسترسی برای خود انگشت اثر از استفاده

.کنید وارد را قفل صفحه ورود رمز و بروید انگشت اثر شناسۀ>  ورود رمز و بیومتریک اطلاعات>  تنظیمات به1

روی هایدستورالعمل ،»برنامه قفل «با انگشت اثر دادن پیوند برای و کنید روشن را برنامه قفل به دسترسی به مربوط کلید2
.کنید دنبال را صفحه

.کنید استفاده آن به دسترسی برای خود انگشت اثر از و کنید لمس اصلی صفحه در را ایشدهقفل برنامه توانیدمی اکنون

انگشت اثر با پرداخت از استفاده و کردن فعال

.کنید استفاده پرداخت برنامه در خود هایپرداخت تأیید برای خود انگشت اثر از توانیدمی

.کنید دنبال قابلیت این کردن فعال برای را صفحه روی هایدستورالعمل و بروید پرداخت برنامه به

چهره تشخیص
برنامه به یا کنید گشاییقفل را دستگاهتان چهره هایداده از استفاده با تاریک، هایمحیط در حتی دهد،می امکان شما به چهره شناسایی

.کنید پیدا دسترسی شدهقفل های

.گیریدمی دستگاه نمایشصفحه مقابل را خود چهره که شوید مطمئن چهره، شناسایی از استفاده هنگام

چهره هایداده ثبت

.کنید وارد را قفل صفحه ورود رمز و بروید چهره شناسایی>  ورود رمز و بیومتریک اطلاعات>  تنظیمات به1

.کنید انتخاب را کردن بلند با دستگاه شدن بیدار سازیفعال2

.کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل و کنید لمس را چهره ثبت خود، چهره هایداده ثبت برای3

چهره با گشاییقفل کردن فعال

.کنید انتخاب را گشاییقفل هایروش از یکی و کنید لمس را دستگاه گشاییقفل ،چهره شناسایی صفحه در
حساب با یا MainSpace در فقط باشید، کرده اضافه تلفنتان به را کاربر چند یا باشید کرده فعال را PrivateSpace اگر
.کنید استفاده» چهره با گشاییقفل «از توانیدمی» مالک«

چهره شناسایی با برنامه قفل به دسترسی

هایدستورالعمل ،»برنامه قفل «به چهره هایداده افزودن برای و کنید فعال را برنامه قفل به دسترسی ،چهره شناسایی صفحه در
.کنید دنبال را صفحه روی

.کنید استفاده برنامه به دسترسی برای چهره شناسایی از و کنید لمس اصلی صفحه در را ایشدهقفل برنامه توانیدمی سپس،
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چهره هایداده حذف یا کردن غیرفعال

:دهید انجام را زیر کارهای توانیدمی ،چهره شناسایی صفحه در

.کنید غیرفعال را برنامه قفل به دسترسی یا دستگاه گشاییقفل نیاز، مطابق: هاقابلیت برخی برای چهره هایداده کردن غیرفعال•
.کندنمی حذف را شما چهره هایداده کار این انجام

دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل و کنید لمس را چهره هایداده حذف خود، چهره هایداده حذف برای: چهره هایداده حذف•
.کنید

قفل صفحه ورود رمز
.کنید تنظیم قفل صفحه ورود رمز عنوانبه را ترکیبی یا الگو عددی، ورود رمز توانیدمی

قفل صفحه ورود رمز تنظیم

.کنید تنظیم را ترکیبی یا الگو عددی، ورود رمز توانیدمی

.کنید لمس را قفل صفحۀ ورود رمز و بروید ورود رمز و بیومتریک اطلاعات>  تنظیمات به1

.کنید وارد را رقمی ۶ ورودی رمز2

صفحه روی هایدستورالعمل سپس کنید، انتخاب را ورود رمز نوع و کنید لمس را گشاییقفل روش تغییر که است این دیگر راه3
.کنید دنبال جدید ورود رمز کردن وارد برای را

قفل صفحه ورود رمز تغییر

.بروید قفل صفحۀ ورود رمز تغییر به ،ورود رمز و بیومتریک اطلاعات صفحه در1

.کنید وارد را قفل صفحه اولیه ورود رمز2

وارد برای سپس کنید، انتخاب را ورودی رمز نوع تا کنید لمس را گشاییقفل روش تغییر یا کنید وارد را جدیدی ورود رمز3
.کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل جدید، ورود رمز کردن

قفل صفحه ورود رمز کردن غیرفعال

.بروید قفل صفحۀ ورود رمز سازیغیرفعال به ،ورود رمز و بیومتریک اطلاعات صفحه در

هابرنامه

جفتی برنامه
حساب دو وارد زمانهم طوربه حساب، دو بین دائم جاییجابه از ناشی دردسر بدون دهدمی امکان شما به» جفتی برنامه«

Facebook کندمی فراهم برایتان را خصوصی و کاری زندگی تفکیک امکان کار این با و شوید.
.کندمی کار هابرنامه برخی با فقط جفتی برنامه

هستید، آن برای دوقلو برنامه ایجاد به مایل که را ایبرنامه به مربوط کلید و بروید جفتی برنامه>  هابرنامه>  تنظیمات به1
.کنید روشن

.شوید جداگانه هایحساب وارد زمانهم طوربه بتوانید تا شوندمی داده نمایش اصلی صفحه در برنامه همان برای آیکون دو2

هایداده همه. کنید لمس را حذف سپس دارید، نگه و کنید لمس را برنامه دوقلوی نسخه ،»جفتی برنامه «کردن غیرفعال برای3
.شودمی حذف دوقلو برنامه
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برنامه تنظیمات تغییر یا مشاهده

حافظه کردن پاک نصب، لغو اجباری، توقف توانیدمی. کنید لمس را ایبرنامه و بروید هابرنامه>  هابرنامه>  تنظیمات به
.دهید انجام را دست این از مواردی و اعلان هایحالت تنظیم برنامه، مجوزهای تغییر و مشاهده پنهان،

باتری

نیرو مصرف بررسی

:دهید انجام را زیر کارهای توانیدمی. بروید) >  سازبهینه یا( باتری>  تنظیمات به

تا کنید لمس را زیاد نیروی مصرف با ایبرنامه. کنید لمس را باتری مصرف زیاد، نیروی مصرف با هاییبرنامه مشاهده برای•
.کنید غیرفعال یا فعال را نیرو مصرف هشدارهای

.کنید لمس را باتری نیروی مصرف جزئیات افزاری،سخت و افزارینرم نیروی مصرف درباره بیشتر اطلاعات کسب برای•

نیرو مدیریت
باتری عمر افزایش برای را نیرویی ذخیره حالت و کنید بررسی را باتری ماندهباقی تخمینی زمان توانیدمی ،باتری صفحه در

.کنید فعال دستگاهتان

دستگاه نیرو تنظیمات سازیبهینه

خودکار طوربه دستگاهتان. کنید لمس را باتری مصرف کردن بهینه و بروید) >  سازبهینه یا( باتری>  تنظیمات به
سایر به مربوط هایسازیبهینه و کندمی سازیبهینه را تنظیمات برخی کند،می تحلیل را نیرو مصرف به مربوط فعلی مشکلات
.کندمی توصیه را تنظیمات

نیرو ذخیره حالت کردن فعال

:کندمی ارائه را نیرو ذخیره حالت دو سازبهینه

.دهدمی کاهش را نیرو مصرف صداها، و بصری هایجلوه زمینه،پس هایبرنامه فعالیت کردن محدود با نیرو ذخیرۀ حالت•

بیشترین تا تواندمی دستگاهتان که شود حاصل اطمینان تا کندمی کنترل شدتبه را زمینهپس هایبرنامه ویژه نیروی ذخیرۀ حالت•
و Wi-Fi جزبه سیستم، کلیدهای همه و هستید شدهانتخاب هایبرنامه از استفاده به قادر تنها حالت، این در. بماند روشن ممکن حد
.شوندمی خاموش همراه، تلفن داده

:کنید انتخاب را نیرویی ذخیره حالت ،باتری صفحه در

نمایش را رنگیسیاه اصلی صفحه دستگاه سپس،. کنید فعال را ویژه نیروی ذخیرۀ حالت است، پایین خیلی باتری شارژ سطح وقتی•
.دهدمی

انتخاب فهرست از را هابرنامه و لمس را  کنید، استفاده ویژه نیروی ذخیرۀ حالت در خواهیدمی که هاییبرنامه افزودن برای

نیروی ذخیرۀ حالت از تا کنید لمس چپ سمت بالا گوشه در را  یا کنید لمس هابرنامه حذف برای را  توانیدمی. کنید
.شوید خارج ویژه

فعال را نیرو ذخیرۀ حالت کنید، جوییصرفه نیرو مصرف در هستید مایل همچنان اما نیست، پایین خیلی باتری شارژ سطح وقتی•

.شودمی داده نمایش وضعیت نوار در  آیکون سپس. کنید
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که است این دهندهنشان شود،نمی داده نمایش گزینه این اگر. نیست موجود هادستگاه برخی در ویژه نیروی ذخیرۀ حالت
.کندنمی پشتیبانی قابلیت این از شما دستگاه

عملکرد حالت کردن فعال
گرافیکی، سنگین هایبرنامه از استفاده هنگام ویژهبه. کند ارائه را عملکرد بیشترین تا کندمی میزان را نیرو تنظیمات عملکرد حالت
.شودمی باتری شارژ ترسریع تخلیه به منجر کار این

.کنید فعال را عملکرد حالت و بروید) >  سازبهینه یا( باتری>  تنظیمات به است، کافی باتری شارژ سطح وقتی

.شودمی داده نمایش وضعیت نوار در  آیکون سپس
که است این دهندهنشان شود،نمی داده نمایش سازبهینه در گزینه این اگر. نیست موجود هادستگاه برخی در عملکرد حالت
.کندنمی پشتیبانی قابلیت این از شما دستگاه

باتری تنظیمات
خاموش هنگام شبکه اتصال نماندن یا ماندن برقرار و وضعیت نوار در باتری شارژ درصد نمایش عدم یا نمایش توانیدمی همچنین،
.کنید تنظیم را دستگاه نمایشصفحه بودن

وضعیت نوار در باتری شارژ درصد نمایش

باتری شارژ درصد تا کنید انتخاب و کنید لمس را باتری شارژ درصد بروید،) >  سازبهینه یا( باتری>  تنظیمات به
.شود داده نمایش وضعیت نوار در باتری آیکون از خارج یا داخل در

خواب حالت به دستگاه رفتن هنگام اتصال ماندن برقرار

حالت در آن اتصال تا کنید تنظیم را دستگاه کند، پیدا ادامه خواب حالت در دستگاه توسط هاداده دانلود یا هاپیام دریافت خواهیدمی اگر
ً. بماند برقرار خواب .دهد افزایش را نیرو مصرف است ممکن کار این که باشید داشته توجه لطفا

اتصال گیرد،می قرار خواب حالت در دستگاه که زمانی نیاز، مطابق سپس کنید، لمس را باتری بیشتر تنظیمات ،باتری صفحه در
.کنید غیرفعال یا فعال را بماند برقرار

سازذخیره

سازذخیره از استفاده میزان بررسی

.کنید سازیبهینه و بررسی را سازذخیره از استفاده میزان لزوم، صورت در تا بروید ذخیره محل>  تنظیمات به

پاکسازی
ناخواسته، نصب هایبسته برنامه، باقیمانده هایفایل مثل حجیم، یا اضافی هایفایل تا کنید استفاده سازبهینه در پاکسازی از توانیدمی
نشدن یا شدن حذف خصوص در توانیدمی ها،فایل این شناسایی محضبه. کنید جستجو را دست این از مواردی و WeChat هایداده
.کنید گیریتصمیم پیشنهاد، مطابق آنها،

.کنید لمس را پاکسازی سپس کنید، باز را سازبهینه1

.کنید حذف ندارید، لازم که را هاییفایل و کنید لمس مورد هر از پس را پاکسازی شد، انجام اسکن وقتی2
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تکراری هایفایل سازیپاک

.کند شناسایی دستگاهتان در را تکراری هایفایل تواندمی سازبهینه

.کنید انتخاب حذف برای را ناخواسته هایفایل سپس کنید، لمس را تکراری هایفایل ،پاکسازی صفحه در

امنیت

ورود رمز اطلاعات مرکز
می حساب وارد ایبرنامه در که بار هر و کندمی ذخیره را شما ورود رمزهای و کاربری هاینام» ورود رمز اطلاعات مرکز«

.شودمی ذخیره دستگاهتان در فقط و شودمی رمزگذاری افزاریسخت صورتبه هاداده این. کندمی وارد خودکار طوربه را آنها شوید،
Huawei کندنمی آپلود سرور یا شبکه روی را آن و ندارد دسترسی آن به.

.کنید تنظیم دستگاهتان برای را قفل صفحه ورود رمز ،»ورود رمز اطلاعات مرکز «از استفاده از قبل•

.است سازگار هابرنامه برخی با فقط» ورود رمز اطلاعات مرکز«•

شوید سیستم وارد ترسریع ورود، رمز اطلاعات مرکز با

ورود رمز خواهدمی شما از ایوارهپیام در خودکار طوربه دستگاه شوید،می ایبرنامه در خود حساب وارد بار اولین برای وقتی1
.کنید لمس را ذخیره واره،پیام نمایش هنگام. کنید ذخیره را

ورود رمز گاوصندوق>  امنیت>  تنظیمات به رفتن با توانیدمی همچنان کنید، لمس را نشود ذخیره هرگز اتفاقی طوربه اگر
این برای را خودکار کردن پر قابلیت فعال، حالت به برنامه این کنار کلید وضعیت دادن تغییر و خودکار کردن پر تنظیمات> 

.شودمی غیرفعال خودکار کردن پر قابلیت شود،می داده تغییر غیرفعال حالت به کلید وضعیت وقتی. کنید فعال برنامه

ورود رمز از استفاده با را هویتتان آنکه محضبه شوید،می حساب وارد که بعدی دفعه شوید، خارج برنامه در خود حساب از اگر2
.کندمی وارد را ورودتان رمز و کاربری نام خودکار طوربه دستگاه کردید، تأیید چهره شناسه یا انگشت اثر قفل، صفحه

اطلاعات مرکز «در موجود هایداده تا کنید استفاده» تلفن سازشبیه «از توانیدمی شوید،می جاجابه جدیدی Huawei دستگاه به وقتی
.کنید منتقل خود جدید دستگاه به را» ورود رمز

»ورود رمز اطلاعات مرکز «کردن غیرفعال

.کرد غیرفعال را آن توانمی لزوم صورت در اما است، فعال فرضپیش طوربه» ورود رمز اطلاعات مرکز«

.کنید غیرفعال را ورود رمز اطلاعات مرکز و بروید ورود رمز گاوصندوق>  امنیت>  تنظیمات به

برنامه قفل
هایداده حاوی که را، پرداخت هایبرنامه و گپ هایبرنامه مانند هاییبرنامه توانیدمی غیرمجاز، دسترسی از جلوگیری برای

.کنید قفل هستند، خصوصی

خصوصی حریم از محافظت برای» برنامه قفل «از استفاده

هستند، خصوصی هایداده حاوی که را، پرداخت هایبرنامه و گپ هایبرنامه مثل هاییبرنامه توانیدمی ،»برنامه قفل «از استفاده با
قفل روش عنوانبه را» چهره شناسایی «و باشید کرده فعال را» برنامه قفل «اگر. شود جلوگیری غیرمجاز دسترسی از تا کنید قفل

قفل هایبرنامه برای بیشتری امنیتی حفاظت» مصنوعی هوش بر مبتنی خصوصی حریم مشاهده «باشید، کرده تنظیم برنامه گشایی
.کرد خواهد ارائه شده
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برنامه قفل کردن فعال

تا کنید انتخاب را هابرنامه و کنید تنظیم را» برنامه قفل «ورود رمز بروید، سازیفعال>  هابرنامه قفل>  امنیت>  تنظیمات به
.شوند قفل

اثر شناسه یا چهره شناسه با را» برنامه قفل «واره،پیام مطابق توانیدمی باشید، کرده فعال را چهره یا انگشت اثر با گشاییقفل اگر
.دهید پیوند انگشت

.کنندنمی پشتیبانی انگشت اثر هایقابلیت از هادستگاه همه

»برنامه قفل «امنیتی هایپرسش یا ورود رمز تغییر

رمز عنوانبه را سفارشی پین یا قفل صفحۀ ورود رمز و بروید ورود رمز نوع>   به شوید، هابرنامه قفل تنظیمات صفحه وارد
.کنید انتخاب» برنامه قفل «ورود

.کنید تنظیم را جدیدی امنیتی هایپرسش و ورود رمز توانیدمی ادامه در کنید، انتخاب را سفارشی پین اگر

»برنامه قفل «کردن غیرفعال یا لغو

:دهید انجام را زیر کارهای ،هابرنامه قفل تنظیمات صفحه در

برنامه کنار کلید وضعیت هستید، قفلشان کردن لغو به مایل که هاییبرنامه برای شده،قفل هایبرنامه فهرست در»: برنامه قفل «لغو•
.دهید تغییر غیرفعال حالت به را ها

و کندمی لغو را هاقفل همه کار این. بروید سازیغیرفعال>  »هابرنامه قفل «کردن غیرفعال>   به»: برنامه قفل «بازنشانی•
.کندمی پاک را برنامه قفل تنظیمات همه

کارتسیم قفل برای پین تنظیم
روشن را دستگاه که بار هر کار، این انجام از پس. شود تنظیم کارتسیم قفل عنوانبه تواندمی و است کارتسیم شناسایی کد همان پین
سیم گشاییقفل برای را صحیح پین است لازم غیرمجاز، دسترسی از جلوگیری برای شوید،می جاجابه جدیدی دستگاه به یا کنیدمی

.کنید وارد کارت

.کنید دریافت تانمخابراتی شرکت از را کارتسیم پین باید عملکرد، این از استفاده از قبل

کاربری اطلاعات و رمزگذاری>  تنظیمات سایر>  امنیت>  تنظیمات به کارت،سیم قفل تنظیمات صفحه به شدن وارد برای1
.بروید

.کنید لمس را تأیید سپس کنید، وارد را پین کد کنید، فعال را کارت سیم کردن قفل2
.کنید پیروی هادستورالعمل از و لمس را کارتسیم پین تغییر پین، تغییر برای

برای را (PUK)» پین گشاییقفل کلید «باید برود، فراتر مجاز حد از پین کردن وارد برای ناموفق هایتلاش تعداد اگر•
تنظیم را جدیدی پین باید ،PUK از استفاده با کارتسیم موفق گشاییقفل محضبه. کنید وارد کارتسیم قفل کردن باز
می مسدود کارتتانسیم برود، فراتر مجاز حد از PUK کردن وارد برای شما ناموفق هایتلاش تعداد اگر همچنین،. کنید
.شود

•PUK کنید دریافت خود مخابراتی شرکت از توانیدمی فقط را.

صفحه یک کردن سنجاق
از مواردی و ویدیو تماشای ،بازی انجام هنگام. بمانید متمرکز آن روی بتوانید تا کنید سنجاق را ایبرنامه به مربوط صفحه توانیدمی
.کنید امتحان را قابلیت این دست، این
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.کنید فعال را صفحه کردن سنجاق و بروید صفحه کردن سنجاق>  تنظیمات سایر>  امنیت>  تنظیمات به

وظایف صفحه به تا دارید نگه و بکشید بالا سمت به نمایشصفحه پایین قسمت از را انگشتتان حرکتی، پیمایش از استفاده هنگام•

پایین قسمت از را انگشتتان سنجاق، کردن حذف برای. کنید لمس برنامه نمایشپیش در را  سپس کنید، پیدا دسترسی اخیر
.بکشید بالا سمت به دوبار صفحه

نمایشپیش در را  و کنید پیدا دسترسی اخیر وظایف صفحه به تا کنید لمس را  کلیدی،سه پیمایش از استفاده هنگام•

.دارید نگه و کنید لمس را  سنجاق، کردن حذف برای. کنید لمس برنامه

ایمن حالت
می استفاده است، موجود آن در شدهنصب پیش از هایبرنامه و ایپایه عملکردهای فقط که ایشدهساده عامل سیستم از» ایمن «حالت
.کرد استفاده شوند،می سیستم افتادن کار از به منجر که ثالثی شخص هایبرنامه یافتن برای توانمی حالت این از. کند

ایمن حالت عملکردهای

»ایمن «حالت وارد توانیدمی حالت، این در. نکند کار درستیبه دستگاهتان است ممکن ثالث، شخص هایبرنامه برخی نصب از پس
.است سیستم خود از ناشی یا است شده ایجاد ثالث شخص برنامه اثر بر مشکل آیا کنید بررسی تا شوید

حالت در. باشد شده ایجاد ثالث شخص برنامه یک توسط مشکل که دارد احتمال کند،می کار درست» ایمن «حالت در سیستم اگر•

حالت به برگشتن از پس و کنید پیدا را نظر مورد ثالث شخص برنامه بروید، هابرنامه>  هابرنامه>  تنظیمات به ،»ایمن«
.کنید نصب لغو را آن عادی،

دریافت برای و کنید گیریپشتیبان هایتانداده از. است معیوب سیستم شود، اجرا غیرعادی طوربه» ایمن «حالت در سیستم اگر•
.ببرید Huawei مشتریان خدمات مجاز مراکز از یکی به را خود خرید مدرک و دستگاه کمک،

آن از خروج و ایمن حالت به ورود
صفحه تا دارید نگه و دهید فشار زمانهم را صدا افزایش و خاموش/روشن هایدکمه اندازی،راه فرایند حین: ایمن حالت به ورود•

ورود برای را خاموش روشن دکمه و دهید فشار Safe mode انتخاب برای را صدا میزان تنظیم دکمه. شود داده نمایش انتخاب
.شودمی داده نمایش راست سمت پایین گوشه در ایمن حالت ،»ایمن «حالت در. دهید فشار» ایمن «حالت به

.کنید مجدد اندازیراه را دستگاه خروج، برای: ایمن حالت از خروج•

خصوصی حریم

مجوز مدیریت
.باشند داشته ،»مکانی موقعیت «مثل خاصی، مجوزهای به نیاز شما، به مربوطه هایسرویس ارائه منظوربه هابرنامه است ممکن

در را شما خصوصی حریم و اطلاعات امنیت و کنند کسب را زیادی غیرضروری مجوزهای است ممکن هابرنامه برخی اگرچه،
نظر به غیرضروری که را آنهایی و کنید نظارت برنامه هر به شدهاعطا مجوزهای بر توانیدمی. دهند قرار احتمالی خطرات معرض

.کنید رد رسند،می

مکانی موقعیت مجوز مدیریت

به را مکانی موقعیت بر مبتنی هایسرویس تا بیاورند دستبه را شما مکانی موقعیت توانندمی مکانی موقعیت مجوز داشتن با هابرنامه
.کند ارائه را پیمایش و مکانی موقعیت هایسرویس تواندمی کند، کسب را مکانی موقعیت مجوز نقشه برنامه اگر مثلاً،. کنند ارائه شما
.کنید غیرفعال را مجوزها توانیدمی ندارید، نیاز هاسرویس این به اگر

تنظیمات

93



.بروید مجوزها>  هابرنامه>  تنظیمات به1

انتخاب را ایگزینه و کنید لمس هستید، آن مدیریت به مایل که را ایبرنامه کنید، وارد را مکانی موقعیت ،مجوزها صفحه در2
.کنید

خصوصی هایداده سایر به دسترسی برای مجوزها مدیریت

داده به دسترسی به مربوط مجوزهای توانیدمی خود، خصوصی حریم از محافظت و بهتر هایسرویس از مندیبهره برای همچنین،
مدیریت را ،»دوربین «و» تقویم «،»اصلی حسگرهای «،»تماس هایگزارش «،»رسانیپیام «،»مخاطبین «مثل خود، شخصی های
.کنید

نیاز، صورت در را، برنامه هر به مربوط کلید وضعیت و کنید لمس هستید، آن مدیریت به مایل که را مجوزی ،مجوزها صفحه در
.کنید غیرفعال یا فعال

مکانی موقعیت خدمات
مکانی موقعیت هایسرویس توانیدمی. کنند ارائه را بهتری هایسرویس تا دارند شما مکانی موقعیت اطلاعات به نیاز هابرنامه برخی
رد یا بدهید خصوصیبه هایبرنامه به را مکانی موقعیت اطلاعات به دسترسی مجوز لزوم، درصورت و کنید غیرفعال یا فعال را
.کنید

مکانی موقعیت هایسرویس کردن غیرفعال یا فعال

:کنید غیرفعال یا فعال را مکانی موقعیت هایسرویس توانیدمی زیر، هایروش از هرکدام از استفاده با

همه تا بکشید پایین سمت به بیشتر را آن و شود باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را انگشتتان•

.کنید لمس را  عملکرد، این کردن غیرفعال یا فعال برای. شوند داده نمایش میانبر کلیدهای

یا فعال را من مکانی موقعیت به دسترسی و بروید مکانی موقعیت به دسترسی>  تنظیمات به که است این دیگر راه•
.کنید غیرفعال

همه توسط مکانی موقعیت اطلاعات از استفاده و آوریجمع از دستگاهتان شود،می غیرفعال مکانی موقعیت هایسرویس اینکه از پس
مکانی موقعیت اطلاعات از استفاده به نیاز هاسرویس یا هابرنامه این وقتی. ذاتی، هایبرنامه برخی جزبه ها،سرویس و هابرنامه
.کنید فعال مجدداً را مکانی موقعیت هایسرویس که کندمی یادآوری شما به دستگاه باشند، داشته

مکانی موقعیت هایسرویس دقت افزایش

موقعیت دقت توانیدمی نزدیکی، در بلوتوث هایدستگاه و Wi-Fi هایشبکه جستجوی برای هاسرویس و هابرنامه به دادن اجازه با
.ببخشید بهبود دستگاهتان در را یابی

.کنید تنظیم نیاز با مطابق را هاگزینه سپس بروید، پیشرفته تنظیمات>  مکانی موقعیت به دسترسی>  تنظیمات به

مکانی موقعیت اطلاعات به هابرنامه دستیابی از کردن جلوگیری یا دادن اجازه

به را دائمی، یا بارهیک دسترسی جمله از دسترسی، امکان یا کنید جلوگیری مکانی موقعیت اطلاعات به برنامه دسترسی از توانیدمی
.ندهید را مکانی موقعیت اطلاعات به آن دسترسی اجازه برنامه از استفاده هنگام یا بدهید آن

مجوز هابرنامه کدام به کنید بررسی و کنید لمس را مکانی موقعیت بروید، مجوزها>  خصوصی حریم>  تنظیمات به1
.است شده داده مکانی موقعیت اطلاعات به دسترسی

پیروی صفحه روی هایدستورالعمل از مجوزها ندادن یا دادن برای و کنید لمس هستید، آن تنظیمات تغییر به مایل که را ایبرنامه2
.کنید
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نشده داده آنها به» مکانی موقعیت «مجوز که را هاییبرنامه توانیدمی سپس شود، داده نمایش کشویی منوی تا کنید لمس را همه
.کنید فیلتر دارند، استفاده هنگام فقط یا همیشگی صورتبه را آن به دسترسی مجوز یا است،

PrivateSpace
PrivateSpace از مستقل کاملاً که را MainSpace )شناسه از استفاده با توانیدمی. کنید ایجاد است، دستگاهتان) اصلی فضای

.باشد داشته دسترسی آن به خود ورود رمز یا انگشت اثر

غیرمجاز دسترسی از تا کنید منتقل PrivateSpace به را خود وکارکسب محرمانه هایفایل و خصوصی هایعکس توانیدمی
دسترس از را آنها تا کنید منتقل PrivateSpace به را پرداخت هایبرنامه و بازی هایبرنامه توانیدمی همچنین،. کنید جلوگیری
.دارید نگه دور فرزندتان

آن به دسترسی و PrivateSpace کردن فعال

دستورالعمل از ،PrivateSpace ایجاد برای و بروید سازیفعال>  PrivateSpace>  خصوصی حریم>  تنظیمات به1
.کنید پیروی صفحه روی های

:شوید خود PrivateSpace وارد توانیدمی زیر، هایروش از هرکدام از استفاده با2

.کنید پیدا دسترسی آن به ،PrivateSpace فضای برای شدهتنظیم ورود رمز یا انگشت اثر از استفاده با قفل، صفحه در•

به ورود و بروید PrivateSpace>  خصوصی حریم>  تنظیمات به ،MainSpace در که است این دیگر راه•
.کنید لمس را سیستم

سپس کنید، پیدا دسترسی MainSpace به تا کنید وارد را ورود رمز ابتدا باید کنید، مجدد اندازیراه را دستگاهتان اگر
.شوید جاجابه PrivateSpace به

PrivateSpace ورودی کردن پنهان لغو یا کردن پنهان

تنظیم ورود رمز یا انگشت اثر از استفاده با فقط تا کنید، پنهان را PrivateSpace ورودی توانیدمی ،MainSpace تنظیمات در
.باشید داشته را آن به دسترسی امکان ،PrivateSpace فضای برای شده

PrivateSpace>  خصوصی حریم>  تنظیمات به ،PrivateSpace در: PrivateSpace ورودی کردن پنهان برای•
.کنید فعال را PrivateSpace کردن پنهان و بروید

سپس بروید، تنظیمات سایر>  امنیت>  تنظیمات به ،MainSpace در: PrivateSpace ورودی کردن پنهان لغو برای•
.بروید تأیید>  تنظیمات همۀ نمایش به

PrivateSpace و MainSpace بین هافایل انتقال

به MainSpace و بروید PrivateSpace>  خصوصی حریم>  تنظیمات به ،PrivateSpace در1
PrivateSpace یا PrivateSpace به MainSpace کنید لمس را.

کنید لمس را انتقال کنید، انتخاب هستید، آنها انتقال به مایل که را) صوتی هایفایل و ویدیوها ها،عکس مخاطبین، مثل (هاییفایل2
.کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل ها،فایل انتقال برای و

SharedVideos>  سایر>  هاآلبوم>  گالری یا SharedImages>  سایر>  هاآلبوم>  گالری به نظر، مورد فضای در
.کنید مشاهده را ویدیوها و هاعکس تا بروید

PrivateSpace برای ورود رمز بازنشانی

فراموش را ورود رمز اتفاقی طوربه اگر که کنید تنظیم را امنیتی پرسشی توانیدمی ،PrivateSpace برای ورود رمز ایجاد هنگام
.کندمی کمک شما به آن بازنشانی در کردید،
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لمس را ورود رمز از محافظت سپس بروید، PrivateSpace>  خصوصی حریم>  تنظیمات به ،PrivateSpace در1
.کنید

لمس را پایان سپس کنید، انتخاب را امنیتی پرسش پاسخ و کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل اعتبارسنجی، تکمیل برای2
.کنید

ورود رمز بازنشانی>   به سپس بروید، PrivateSpace>  خصوصی حریم>  تنظیمات به ،MainSpace در3
.کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل ورود، رمز بازنشانی و اعتبارسنجی تکمیل برای و بروید

جدید دستگاه به PrivateSpace هایداده انتقال

.کنید منتقل جدید دستگاه به قدیمی دستگاه از سرعتبه را ها،فایل و هاعکس مخاطبین، مثل ،PrivateSpace هایداده توانیدمی

>  خصوصی حریم>  تنظیمات به شوید، آن وارد و کنید ایجاد را PrivateSpace جدیدتان، دستگاه در1
PrivateSpace  <»کنید انتخاب را است جدید تلفن این و بروید »فضا سازیشبیه.

شبیه«>  PrivateSpace>  خصوصی حریم>  تنظیمات به شوید، PrivateSpace وارد خود، قدیمی دستگاه در2
.کنید انتخاب را است قدیمی تلفن این و بروید »فضا سازی

.کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل دستی، صورتبه جدید دستگاه به قدیمی دستگاه اتصال یا QR کد کردن اسکن برای3

به سپس و کنید لغو را هاداده انتقال توانیدمی فرایند، حین. کنید انتخاب شود، منتقل باید که را هاییداده خود، قدیمی دستگاه در4
.دهید ادامه را آن جدید، دستگاه به قدیمی دستگاه مجدد اتصال محض

PrivateSpace حذف

.نیست پذیرامکان آنها بازیابی و شوندمی حذف فضا این در شدهذخیره هایداده و هابرنامه همه کنید، حذف را PrivateSpace اگر
ً ،PrivateSpace حذف هنگام .کنید احتیاط لطفا

:کنید حذف را PrivateSpace توانیدمی زیر، هایروش از هرکدام از استفاده با

حذف>   به سپس بروید، PrivateSpace>  خصوصی حریم>  تنظیمات به ،MainSpace در•
PrivateSpace بروید.

را حذف سپس بروید، PrivateSpace>  خصوصی حریم>  تنظیمات به PrivateSpace در که است این دیگر راه•
.کنید لمس

دیجیتال تعادل

دیجیتال تعادل
مدت دهدمی امکان شما به و است چقدر دستگاه نمایشصفحه از تاناستفاده زمان مدت بفهمید کندمی کمک شما به دیجیتال توازن
.کنید تنظیم را خواب زمان برنامه و برنامه هایمحدودیت نمایش،صفحه از خود روزانه استفاده

دستگاه نمایشصفحه از استفاده مدت تنظیم

.باشید داشته تریمتعادل زندگی کند کمک شما به تا کنید مدیریت را دستگاهتان نمایشصفحه از استفاده مدت توانیدمی

.کنید لمس را شروع و بروید دیجیتال توازن>  تنظیمات به1

.کنید لمس را تأیید و انتخاب را من2

تنظیمات
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:دهید انجام را زیر کارهای توانیدمی همچنین،3

.کنید تنظیم دستگاه نمایشصفحه از استفاده مدت برای را ایروزانه محدوده و کنید لمس را نمایش صفحۀ از استفاده مدت•

.کنید تنظیم برنامه آن برای زمانی ایمحدوده و کنید انتخاب را ایبرنامه کنید، لمس را هابرنامه به مربوط هایمحدودیت•

.کنید ریزیبرنامه را دستگاه از استفاده عدم زمان و بروید افزودن>  استفاده عدم زمان به•

.آینددرمی خاکستری رنگ به و شوندمی خارج دسترس از است، رسیده شدهتعیین حد به آنها از استفاده زمانی محدوده که هاییبرنامه

زمان دریافت سپس و لمس را برنامه است، رسیده شدهتعیین حد به آن از استفاده زمانی محدوده که ایبرنامه از استفاده ادامه برای
جاری روز برای اینکه یا کند، پیدا افزایش دقیقه ۱۵ مدتبه برنامه از استفاده میزان که کنید انتخاب توانیدمی. کنید لمس را بیشتر
.بدهید آن به را نامحدود استفاده اجازه

.کنید لمس را »دیجیتال تعادل «سازیغیرفعال و بروید دیجیتال توازن صفحه به قابلیت، این کردن غیرفعال برای

دستگاه نمایشصفحه از استفاده مدت مشاهده

سبک داشتن سوی به گام اولین. بدانید را مختلف هایبرنامه از استفاده دفعات تعداد که دهدمی را امکان این شما به دیجیتال توازن
.است خود دیجیتالی هایعادت درباره بیشتر آگاهی داشتن متوازن، دیجیتالی زندگی

زیر اطلاعات تا کنید لمس را گذشته روز هفت یا امروز و بروید نمایش صفحۀ از استفاده مدت>  دیجیتال توازن>  تنظیمات به
:کنید بررسی خود دستگاه درباره را

نمایش صفحۀ زمان•

برنامه استفاده میزان•

قفل بازگشایی دفعات•

فرزندتان برای دستگاه از استفاده مدت تنظیم
.کنید راهنمایی متوازن دیجیتالی زندگی سبک سمت به را او و کنید تنظیم فرزندتان برای را دستگاه نمایشصفحه از استفاده مدت

.بروید شروع>  دیجیتال توازن>  تنظیمات به1

.کنید لمس را تأیید و انتخاب را من فرزند2

.کنید پیروی صفحه روی هایدستورالعمل از امنیتی، پرسش و پین تنظیم برای3

:دهید انجام را کارها این توانیدمی اکنون4

.کنید تنظیم را دستگاه نمایشصفحه از فرزندتان روزانه استفاده مدت محدوده تا کنید لمس را نمایش صفحۀ از استفاده مدت•

.کنید تنظیم آن برای را استفاده مدت محدوده و کنید انتخاب را ایبرنامه تا کنید لمس را هابرنامه به مربوط هایمحدودیت•

.کنید ریزیبرنامه را دستگاه نبودن استفاده قابل زمان تا بروید افزودن>  استفاده عدم زمان به•

.بود خواهد الزامی دیجیتال تعادل پین ،»نمایش صفحۀ با کار مدت مدیریت «تنظیمات دادن تغییر هنگام

.کنید لمس را »دیجیتال تعادل «سازیغیرفعال و بروید دیجیتال توازن صفحه به ،»دیجیتال تعادل «کردن غیرفعال برای

دسترسی قابلیت به مربوط امکانات

دسترسی قابلیت
.کنند کمک بینایی ضعف دچار کاربران به دستگاه از استفاده در که اندشده طراحی منظور این به خوانصفحه هایبرنامه

تنظیمات
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TalkBack از خروج

.دارید نگه ثانیه ۳ مدتبه و دهید فشار زمانهم را صدا میزان کاهش و افزایش هایدکمه ،TalkBack از خروج برای

گفتار به متن تبدیل

کنید،می استفاده ،TalkBack مثل خوانصفحه برنامه از وقتی دهدمی امکان شما دستگاه به (TTS)» گفتار به متن «سرویس
.بخواند بلند صدای با را نمایشصفحه محتوای

:دهید انجام را زیر کارهای توانیدمی سپس کنید، لمس را گفتار به متن تبدیل ،دسترسی قابلیت صفحه در

.کنید انتخاب را دلخواه TTS موتور•

.کنید تنظیم را گفتار سرعت•

.کنید تنظیم را گفتار بمی و زیر•

»شدنخوانده برای انتخاب «کردن فعال

.بخواند بلند را نمایشصفحه در شما انتخابی محتوای دهدمی امکان دستگاه به» شدنخوانده برای انتخاب«

.کنیدمی استفاده کلیدیسه پیمایش از که است دردسترس وقتی فقط قابلیت این1

.کنید فعال را آن سپس کنید، لمس را شدنخوانده برای انتخاب ،دسترسی قابلیت صفحه در2

.شودمی داده نشان نمایشصفحه چپ سمت پایین گوشه در . کنید لمس را تأیید3

.کنید فعال را تصاویر روی متن خواندن سپس کنید، لمس را دیگر تنظیمات توانیدمی همچنین،4

را نمایشصفحه روی تصویر یا متن سپس کنید، لمس را  شود، خوانده بلند صدای با نمایشصفحه محتوای خواهیدمی وقتی5
.کنید لمس

نماییبزرگ هایحرکت از استفاده

.کنید استفاده نماییبزرگ هایحرکت از نمایش،صفحه روی نماییبزرگ برای

.کنید فعال را آن سپس کنید، لمس را بزرگنمایی ،بزرگنمایی>  دسترسی قابلیت صفحه در

.دهید انجام نماییکوچک یا نماییبزرگ نمایش،صفحه متوالی لمس بارسه با

را انگشتتان چند یا دو سپس دهید، انجام بیشتری نماییبزرگ تا کنید دور هم از را انگشتتان چند یا دو شده،نماییبزرگ حالت در•
.شوید خارج زوم حالت از تا کنید نزدیک هم به

.کنید مشاهده را صفحه هایبخش سایر تا بکشید انگشت چند یا دو با را نمایشصفحه•

رنگ وارونگی کردن فعال

متن دستگاهتان است، فعال» رنگ وارونگی «وقتی. کنید وارونه را زمینهپس و متن رنگ دهدمی امکان شما به» رنگ وارونگی«
.دهدمی نمایش سیاه رنگ به را زمینهپس و سفید رنگ به را

.کنید فعال را رنگ وارونگی ،دسترسی قابلیت صفحه در

دسترسی قابلیت ویژگی کردن فعال برای میانبر از استفاده

.کنید استفاده دسترسی قابلیت ویژگی سریع سازیفعال برای صدا تنظیم هایدکمه از توانیدمی

.کنید لمس را دسترسی قابلیت میانبر ،دسترسی قابلیت صفحه در1

.کنید انتخاب هستید، میانبر ازطریق آن سازیفعال به مایل که را قابلیتی تا کنید لمس را قابلیت انتخاب2
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۳ مدتبه و دهید فشار زمانهم را صدا میزان کاهش و افزایش هایدکمه توانیدمی اکنون. کنید فعال را دسترسی قابلیت میانبر3
.کنید فعال را قابلیت این تا دارید نگه ثانیه

»داشتن نگه و کردن لمس تأخیر «تنظیم

تنظیم را چیزی داشتن نگه و لمس به نمایشصفحه پاسخ برای لازم زمان دهدمی امکان شما به» داشتن نگه و کردن لمس تأخیر«
.کنید

.کنید انتخاب خود دلخواهبه را تأخیر گزینه سپس کنید، لمس را داشتن نگه و کردن لمس تأخیر ،دسترسی قابلیت صفحه در

دستیتک حالت
.کنید استفاده دستگاهتان از ترراحت دست، یک از استفاده با بتوانید تا شوید جاجابه کوچک صفحه نمای به توانیدمی

.کنید فعال را دستیتک حالت و بروید دستیتک حالت>  دسترسی قابلیت به مربوط امکانات>  تنظیمات به1

.بروید دستیتک حالت به زیر هایروش از یکی از استفاده با کنید،می استفاده دستگاهتان در آن از که پیمایشی حالت به توجه با2

.دارید نگه و بکشید بالا سمت به مورب طوربه پایین هایگوشه از یکی از را انگشتتان کنید،می استفاده هاحرکت از اگر•

.بکشید راست یا چپ سمت به پیمایش نوار روی را انگشتتان کنید،می استفاده کلیدیسه پیمایش از اگر•

.کنید لمس را خالی قسمتی خروج، برای3

هوشمند جلد حالت
.کنید استفاده Huawei استاندارد کلاسوری کاور از شودمی توصیه نتایج، بهترین داشتن برای

هوشمند کاور حالت کردن فعال

کلاسوری کاور اگر. کنید فعال را هوشمند کاور و بروید هوشمند کاور>  دسترسی قابلیت به مربوط امکانات>  تنظیمات به
.کنید فعال نیز را نمایش پنجرۀ از استفاده است، نمایش پنجره دارای

کلاسوری کاور بستن یا کردن باز
.شودمی») گشاییقفل مجموعه «صفحه یا (قفل صفحه نمایش و دستگاه شدن بیدار باعث کاور سریع کردن باز•

صفحه شدن قفل باعث دستگاه کلاسوری کاور بستن باشد، کاربهآماده حالت در دستگاه و باشد شده تنظیم قفل صفحه ورود رمز اگر•
.شودمی نمایش

پنجره در را دست این از مواردی و وهواآب زمان، تاریخ، توانیدمی نمایش، پنجره دارای کلاسوری کاور بودن بسته هنگام•
.کنید بررسی

اشتباهی لمس از جلوگیری
وقتی مثلاً نمایش،صفحه روی تصادفی هایلمس از ناشی ناخواسته عملیات از مانع تا کنید فعال را اشتباهی لمس از جلوگیری
.بشوید دارد، قرار پشتیکوله یا جیب در دستگاهتان

غیرفعال یا فعال نیازتان، به توجه با را اشتباهی لمس از جلوگیری و بروید دسترسی قابلیت به مربوط امکانات>  تنظیمات به
.کنید

دستکش حالت
.دهد پاسخ شما هایلمس به تواندمی دستگاه باشید، داشته دست در دستکش اگر حتی

.کنید فعال را دستکش حالت و بروید دسترسی قابلیت به مربوط امکانات>  تنظیمات به
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.کنید اعمال نمایشصفحه کشیدن یا لمس هنگام را کافی نیروی موفقیت، میزان بودن بالا از اطمینان برای

شدهبندیزمان کردن خاموش/روشن
در تا کنید خاموش و روشن ایشدهتنظیم هایزمان در را دستگاهتان ،شدهبندیزمان کردنروشن و خاموش قابلیت از استفاده با

.کنید جلوگیری استراحت هنگام وقفه ایجاد از و کنید جوییصرفه نیرو مصرف

کردنروشن و خاموش و بروید شدهبندیزمان کردنروشن و خاموش>  دسترسی قابلیت به مربوط امکانات>  تنظیمات به1
.کنید فعال را شدهبندیزمان

روشن خودکار طوربه شدهمشخص هایزمان در دستگاه. کنید تنظیم را شدن خاموش و روشن هایزمان تکرار، چرخه بر علاوه2
.شودمی خاموش و

.کنید غیرفعال را شدهبندیزمان کردنروشن و خاموش قابلیت، این از استفاده توقف برای

هاحساب و کاربران

کاربران تنظیم
و خصوصی حریم از حفاظت منظور به. کند استفاده شما دستگاه از تا کنید ایجاد دیگری شخص برای را ایجداگانه حساب توانیدمی

.داشت خواهد دسترسی شما دستگاه هایقابلیت از برخی به فقط دیگر کاربر شما، هایداده امنیت

.بود خواهد غیرموجود چندکاربری قابلیت اید،کرده مشخص کاربر عنوان به را من فرزند و فعال را دیجیتال توازن که صورتی در

:هستند موجود شما دستگاه در زیر کاربری هایحساب انواع

مالک•
.است مالک حالت در فرضپیش طوربه شما حساب
از استفاده برای دیگر هایحساب به دادن اجازه و دیگر هایحساب کردن حذف یا افزودن شامل عملیاتی، هر است مجاز مالک

.دهد انجام دستگاه در را ،SMS و تماس عملکردهای

کاربر•
.کنید ایجاد کاربری حساب کند،می استفاده دستگاهتان از مکرراً که کسی برای توانیدمی

استفاده هاییقابلیت از توانندنمی دیگر کاربران حال، این با. کند استفاده دستگاهتان عملکردهای اغلب از تواندمی کاربری حساب
کاربر حقوق تغییر تلفن، سازشبیه از استفاده کارخانه، تنظیمات به دستگاه بازیابی مثال، برای باشد؛ داشته تداخل مالک با که کنند
.PrivateSpace ایجاد یا

مهمان•
ً که شخصی برای توانیدمی .کنید ایجاد مهمان حساب دارد، دستگاهتان از موقت استفاده به نیاز صرفا

هایپیام ارسال به مجاز مهمان حساب مثلاً،. کند استفاده دستگاهتان در ایپایه محدود عملکردهای از تواندمی فقط مهمان حساب
SMS، شبکه به جاییجابه نامشخص، هایبرنامه نصب Wi-Fi نیست همراه تلفن داده بر نظارت تنظیم یا دیگر.

مهمان یا کاربر حساب افزودن

هایدستورالعمل سپس کنید، لمس را مهمان افزودن یا کاربر افزودن بروید، کاربران>  هاحساب و کاربران>  تنظیمات به1
.کنید دنبال حساب افزودن برای را صفحه روی

.کنید پیکربندی وارهپیام مطابق را جدید حساب تنظیمات. کنید لمس را تغییر مهمان، یا کاربر حساب به جاییجابه برای2

باشد، کرده نصب را برنامه از جدیدتری نسخه دیگری کاربر اگر که باشید داشته توجه. کنید نصب نیاز صورت در را هابرنامه3
.شودنمی انجام موفقیت با برنامه نصب

.کرد اضافه توانمی را مهمان حساب یک و کاربر حساب سه حداکثر

تنظیمات
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پیام ارسال و تماس برقراری برای مهمان یا کاربر حساب به دادن اجازه

.کنید تنظیم را دست این از مواردی و SMS پیام ارسال تماس، برقراری برای مهمان یا کاربر حساب نبودن یا بودن مجاز توانیدمی

.بروید کاربران>  هاحساب و کاربران>  تنظیمات به سرپرست، عنوانبه دستگاه به دسترسی از پس•

.کنید انتخاب بدهید، حساب به خواهید می که را مجوزهایی و کنید لمس را مربوطه حساب•

مهمان و کاربر سرپرست، بین جاییجابه

:شوید جاجابه دیگری حساب به توانیدمی زیر، هایروش از هرکدام از استفاده با

حسابی نمایه تصویر سپس کنید، لمس را  شود، باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را انگشتتان•
.کنید لمس هستید، آن به جاشدنجابه به مایل که را

.کنید لمس هستید، آن به شدن جاجابه به مایل که را حسابی نام و بروید کاربران>  هاحساب و کاربران>  تنظیمات به•

مهمان یا کاربر حساب حذف

ً. کندمی حذف را آن به مربوط هایداده همه مهمان یا کاربر حساب حذف .کنید احتیاط لطفا

:کنید استفاده مهمان یا کاربر حساب حذف برای زیر هایروش از یکی از سرپرست، عنوانبه دستگاه به دسترسی از پس

سپس کنید، لمس هستید، آن کردن حذف به مایل که را حسابی نام بروید، کاربران>  هاحساب و کاربران>  تنظیمات به•
.کنید دنبال آن حذف برای را صفحه روی هایدستورالعمل

نام کنید، لمس را بیشتر تنظیمات>   شود، باز اعلانات پانل تا بکشید پایین سمت به وضعیت نوار روی از را انگشتتان•
.کنید دنبال آن حذف برای را صفحه روی هایدستورالعمل سپس کنید، لمس هستید، آن حذف به مایل که را حسابی

هاروزرسانیبه و سیستم

منطقه و زبان

آن از استفاده به مایل که را زبانی سپس بروید، منطقه و زبان>  ورودی و زبان>  هاروزرسانیبه و سیستم>  تنظیمات به1
.کنید انتخاب هستید،

.شود اضافه فهرست به تا کنید لمس و پیدا را آن سپس کنید، لمس را زبان افزودن ندارد، وجود فهرست در زبان اگر2

منطقه/کشور محلی هایعادت و فرهنگ با نمایشگر محتوای بنابراین و کنید انتخاب را ایمنطقه/کشور تا کنید لمس را منطقه3
.کند پیدا تطبیق شدهانتخاب

ورودی روش
.کنید تنظیم فرضپیش ورودی روش عنوانبه را آن و کنید دانلود را ثالثی شخص ورودی روش توانیدمی

.کنید دانلود برنامه مجاز بازارهای از یکی از را ورودی روش1

و سیستم>  تنظیمات به یا کنید، تنظیم فرضپیش ورودی روش عنوانبه را آن تا کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل2
.کنید انتخاب را ورودی روش و بروید فرضپیش کلیدصفحه>  ورودی و زبان>  هاروزرسانیبه
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زمان و تاریخ
طوربه توانیدمی همچنین،. شود سازیهمگام محلی زمانی منطقه و زمان تاریخ، با تواندمی همراه تلفن شبکه ازطریق دستگاهتان

.کنید تنظیم دستگاهتان برای را زمانی منطقه و زمان تاریخ، دستی

.کنید تنظیم خود نیازهای به توجه با را هاگزینه سپس بروید، ساعت و تاریخ>  هاروزرسانیبه و سیستم>  تنظیمات به

زمان و تاریخ دستی یا خودکار تنظیم
.شودمی سازیهمگام محلی زمان و تاریخ با همراه تلفن شبکه ازطریق دستگاهتان کنید، فعال را خودکار تنظیم•

.کنید غیرفعال را خودکار تنظیم زمان، و تاریخ دستی تنظیم برای•

زمانی منطقه تغییر
.شودمی سازیهمگام محلی زمانی منطقه با همراه تلفن شبکه ازطریق دستگاهتان کنید، فعال را خودکار تنظیم•

.کنید غیرفعال را خودکار تنظیم زمانی، منطقه دستی تنظیم برای•

زمان قالب تغییر
.دهدمی نمایش ساعته ۲۴ قالب در را زمان دستگاهتان کنید، فعال را ساعته 24 زمان•

.دهدمی نمایش ساعته ۱۲ قالب در را زمان دستگاهتان کنید، غیرفعال را ساعته 24 زمان•

تلفن سازشبیه
)ویدیوها و تصاویر تقویم، مخاطبین، ازجمله (اصلی هایداده همه نقص،بی شکلیبه و سرعتبه دهدمی امکان شما به تلفن سازشبیه
.کنید منتقل جدید دستگاه به خود قدیمی دستگاه از را

Android دستگاه از هاداده سازیشبیه

> هاروزرسانیبه و سیستم>  تنظیمات به که است این دیگر راه. کنید باز را تلفن سازشبیه خود، جدید دستگاه در1
.کنید لمس را دیگر Android یا Huawei سپس کنید، لمس را است جدید تلفن این بروید، تلفن سازشبیه

.کنید نصب و دانلود خود قدیمی دستگاه در را تلفن سازشبیه تا کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل2

را صفحه روی هایدستورالعمل. کنید لمس را است قدیمی تلفن این و کنید باز را تلفن سازشبیه خود، قدیمی دستگاه در3
.کنید متصل جدید دستگاه به دستی، اتصال یا کد کردن اسکن با را خود قدیمی دستگاه تا کنید دنبال

لمس سازیشبیه شروع برای را انتقال سپس کنید، انتخاب هستید، آن سازیشبیه به مایل که را هاییداده خود، قدیمی دستگاه در4
.کنید

.است موجود بالاتر یا ۴.۴ نسخه Android عامل سیستم با هاییدستگاه در فقط» تلفن سازشبیه«

iPad یا iPhone از هاداده سازیشبیه

> هاروزرسانیبه و سیستم>  تنظیمات به که است این دیگر راه. کنید باز را تلفن سازشبیه خود، جدید دستگاه در1
.کنید لمس را iPhone/iPad سپس کنید، لمس را است جدید تلفن این بروید، تلفن سازشبیه

.کنید نصب و دانلود خود قدیمی دستگاه در را تلفن سازشبیه تا کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل2

را صفحه روی هایدستورالعمل. کنید لمس را است قدیمی تلفن این و کنید باز را تلفن سازشبیه خود، قدیمی دستگاه در3
.کنید متصل جدید دستگاه به دستی، اتصال یا کد کردن اسکن با را خود قدیمی دستگاه تا کنید دنبال

برای را صفحه روی هایدستورالعمل سپس کنید، انتخاب هستید، آن سازیشبیه به مایل که را هاییداده خود، قدیمی دستگاه در4
.کنید دنبال هاداده سازیشبیه انجام
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.است موجود بالاتر یا ۸.۰ نسخه iOS عامل سیستم با هاییدستگاه در فقط» تلفن سازشبیه«

خارجی سازذخیره دستگاه با گیریپشتیبان

USB سازذخیره دستگاه با هاداده از گیریپشتیبان

سازذخیره دستگاه روی داده هرگونه و حجیم هایفایل از توانیدمی نیست، کافی دستگاهتان در سازیذخیره فضای که حالتی در
USB، درایو فلش مثل USB کنید گیریپشتیبان خوان،حافظه کارت یا.

.کنید متصل USB سازذخیره دستگاه به USB OTG کابل از استفاده با را دستگاهتان1

.کنید لمس را USB سازذخیره دستگاه، خارجی سازذخیره صفحه در2

.کنید لمس را گیریپشتیبان سپس کنید، انتخاب هستید، آن از گیریپشتیبان به مایل که را هاییداده کنید، لمس را گیریپشتیبان3

می گیریپشتیبان و رمزگذاری هاداده. کنید پیروی صفحه روی هایدستورالعمل از ورود، رمز راهنمای و ورود رمز تنظیم برای4
.بود خواهد الزامی ورود رمز داشتن کنید، بازیابی را خود هایداده پشتیبان فایل بخواهید اگر. شود

.بروید ورود رمز بازنشانی>   سپس و USB سازذخیره گیریپشتیبان صفحه به ورود، رمز بازنشانی برای
.بود خواهد معتبر آن از پس ایجادشده پشتیبان هایفایل برای فقط جدید ورود رمز

USB سازذخیره دستگاه از هاداده بازیابی

.کنید متصل USB سازذخیره دستگاه به USB OTG کابل از استفاده با را دستگاهتان1

.کنید لمس را USB سازذخیره دستگاه، خارجی سازذخیره صفحه در2

.کنید انتخاب پشتیبان نسخۀ از بازیابی فهرست از هستید، آن بازیابی به مایل که را پشتیبان فایل3

.کنید وارد را ورود رمز واره،پیام نمایش هنگام و لمس را بازیابی کنید، انتخاب هستید، آن بازیابی به مایل که را هاییداده4

»شبکه به متصل حافظه «دستگاه با گیریپشتیبان

شناخته هم ابری سازیذخیره خصوصی سرور نام با که ،(NAS) شبکه به متصل حافظه دستگاه روی خود مهم هایداده از توانیدمی
می ارائه هاداده از گیریپشتیبان برای را شدهگذاریاشتراک هایپوشه» شبکه به متصل حافظه «دستگاه. کنید گیریپشتیبان شود،می
.کند

.کنید لمس را شدهگذاریاشتراک پوشۀ دستگاه، خارجی سازذخیره صفحه در1

از یکی سپس کنید، جستجو خود Wi-Fi شبکه از استفاده با را موجود» شبکه به متصل حافظه «هایدستگاه دستگاهتان، در2
.کنید اضافه را آن شدهگذاریاشتراک هایپوشه و باشید داشته دسترسی آن به تا کنید لمس را استفاده قابل هایدستگاه

.کنید لمس را گیریپشتیبان سپس کنید، انتخاب هستید، آن از گیریپشتیبان به مایل که را هاییداده کنید، لمس را گیریپشتیبان3

می گیریپشتیبان و رمزگذاری هاداده. کنید پیروی صفحه روی هایدستورالعمل از ورود، رمز راهنمای و ورود رمز تنظیم برای4
.بود خواهد الزامی ورود رمز داشتن کنید، بازیابی را خود هایداده پشتیبان فایل بخواهید اگر. شود

.بروید ورود رمز بازنشانی>   سپس و شدهگذاریاشتراک پوشۀ گیریپشتیبان صفحه به ورود، رمز بازنشانی برای
.بود خواهد معتبر آن از پس ایجادشده پشتیبان هایفایل برای فقط جدید ورود رمز

»شبکه به متصل حافظه «دستگاه از هاداده بازیابی

.کنید لمس را شدهگذاریاشتراک پوشۀ دستگاه، خارجی سازذخیره صفحه در1

از یکی سپس کنید، جستجو خود Wi-Fi شبکه از استفاده با را موجود» شبکه به متصل حافظه «هایدستگاه دستگاهتان، در2
.کنید اضافه را آن شدهگذاریاشتراک هایپوشه و باشید داشته دسترسی آن به تا کنید لمس را استفاده قابل هایدستگاه

.کنید انتخاب پشتیبان نسخۀ از بازیابی فهرست از هستید، آن بازیابی به مایل که را پشتیبان فایل3
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.کنید وارد را ورود رمز واره،پیام نمایش هنگام و لمس را بازیابی کنید، انتخاب هستید، آن بازیابی به مایل که را هاییداده4

خود دستگاه کردن بازنشانی

شبکه تنظیمات بازنشانی

دیگر تنظیمات از یکهیچ عملیات این. کندمی بازنشانی را بلوتوث و همراه تلفن داده شبکه ،Wi-Fi به مربوط تنظیمات عملیات این
.کندنمی حذف را هاداده از یک هیچ یا دهدنمی تغییر را دستگاه

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

تنظیمات تمام بازنشانی

.کندمی بازنشانی را دستگاهتان در قفل صفحه ورود رمز و چهره شناسایی هایداده ها،انگشت اثر شبکه، تنظیمات همه عملیات این
.کندنمی حذف را دستگاهتان هایداده از یک هیچ عملیات این

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

کارخانه تنظیمات بازیابی

و تصاویر موسیقی، شده،نصب هایبرنامه سیستم، تنظیمات برنامه، هایداده ها،حساب شامل دستگاهتان، هایداده همه عملیات این
ً کارخانه، تنظیمات به دستگاهتان بازیابی از پیش. کندمی پاک را داخلی سازذخیره داخل هایفایل همه گیریپشتیبان هایتانداده از حتما
.کنید

بازیابی برای سپس کنید، لمس را تلفن بازنشانی بروید، تلفن بازنشانی>  بازنشانی>  هاروزرسانیبه و سیستم>  تنظیمات به
.کنید دنبال را صفحهروی هایدستورالعمل کارخانه، تنظیمات به دستگاه

ساده حالت
میزان و کندمی بزرگ را اصلی صفحه هایفونت و هاآیکون گیرد،می بهره آسان پیمایش برای تریفشرده چیدمان از» ساده «حالت
.کندمی بیشینه را صدا

ساده حالت کردن فعال

.کنید لمس را سازیفعال و بروید ساده حالت>  هاروزرسانیبه و سیستم>  تنظیمات به

لغو را آن برنامه، وجود نبودن الزامی درصورت یا بکشید نظر مورد محل به را آنها تا دارید نگه و کنید لمس را هاآیکون از یک هر
.کنید نصب

ساده حالت از خروج

.کنید لمس را ساده حالت از خروج و کنید باز را تنظیمات

سیستم آنلاین روزرسانیبه
.کنید نصب و دانلود را روزرسانیبه بسته که دهدمی اطلاع شما به ایوارهپیام در دستگاه است، موجود روزرسانیبه وقتی
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ممکن صورت، این غیر در. شودمی اجرا دستگاهتان در سیستم از مجاز اینسخه که شوید مطمئن روزرسانی،به از قبل•
.شود مواجه نامشخصی مشکلات با دستگاهتان و نشود انجام روزرسانیبه است

.کنید گیریپشتیبان خود کاربری هایداده از روزرسانی،به از پیش•

خارج دسترس از نیستند، سازگار سیستم جدید نسخه با که ثالثی شخص هایبرنامه است ممکن روزرسانی،به از پس•
.بکشد طول کمی برنامه از سازگاری نسخه عرضه است ممکن ها،حالت برخی در. شوند

.کنید خودداری حافظه کارت کردن وارد یا کردن خارج دستگاه، مجدد اندازیراه یا کردن خاموش از روزرسانی،به حین•

.کنید لمس را افزارنرم روزرسانیبه و بروید هاروزرسانیبه و سیستم>  تنظیمات به1

طوربه شبانه را دستگاه یا کنید نصب و دانلود دستی طوربه را روزرسانیبه بسته توانیدمی است، موجود روزرسانیبه وقتی2
.کنید روزرسانیبه خودکار

روزرسانی،به بسته کردن دانلود هنگام. بروید نصب و دانلود>  جدید نسخه به: کنید نصب و دانلود را روزرسانیبه بسته•
.کنید متصل Wi-Fi شبکه به را دستگاه ها،داده مصرف از جلوگیری برای
.شودمی مجدد اندازیراه خودکار طوربه دستگاه روزرسانی،به انجام محضبه

.کنید فعال را شبانه روزرسانیبه و Wi-Fi طریق از خودکار دانلود و کنید لمس را : شبانه روزرسانیبه•
.شودمی مجدد اندازیراه و روزرسانیبه ۰۴:۰۰ و ۰۲:۰۰ هایساعت بین خودکار طوربه دستگاه
برای هشداری هیچ نشدن تنظیم نمایش،صفحه بودن قفل دستگاه، بودن روشن از شبانه، موفق روزرسانیبه از اطمینان برای
متصل شارژر به را دستگاه لزوم، صورت در. شوید مطمئن ٪،۳۵ از باتری شارژ سطح بودن بالاتر و زمانی بازه این
.کنید

طریق از خودکار دانلود سپس کنید، لمس افزارنرم روزرسانیبه صفحه در را  خودکار، هایروزرسانیبه کردن غیرفعال برای
Wi-Fi کنید غیرفعال را.

تلفن درباره

حقوقی مسئولیت سلب بیانیه
.است محفوظ حقوق کلیه. Huawei 2020 © بردارینسخه حق
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اين راهنما فقط برای مراجعه شما می باشد. محصول واقعی، شامل اما نه محدود به رنگ و 
اندازه چيدمان صفحه ممکن است متفاوت باشد. همه بيانيه ها، اطالعات و توصيه های موجود 

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

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

            

EMUI 10.0_01

 ALP-L09
ALP-L29

مدل: 


	فهرست
	موارد ضروری
	فرمانهای حرکتی اصلی
	فرمانهای حرکتی اصلی
	فرمانهای حرکتی پیمایش سیستم
	حرکتهای بیشتر
	میانبرهای دکمهای


	پیمایش سیستم
	تغییر حالت پیمایش
	پیمایش با استفاده از فرمانهای حرکتی
	پیمایش سهکلیدی
	سفارشیسازی ترکیب کلیدهای پیمایش

	سکوی پیمایش

	شبیهساز تلفن
	شبیهساز تلفن
	شبیهسازی دادهها از دستگاه Android
	شبیهسازی دادهها از iPhone یا iPad


	قفل کردن و باز کردن قفل صفحهنمایش
	قفل کردن و باز کردن قفل صفحهنمایش
	قفل کردن صفحه نمایش
	تنظیم مدت زمان روشن ماندن صفحهنمایش
	قفلگشایی صفحهنمایش با رمز ورود
	استفاده از قفلگشایی با چهره
	قفلگشایی دستگاه با اثر انگشت

	تغییر نمایشگر صفحه قفل
	نمایش امضای شما در صفحه قفل

	دسترسی به برنامهها از صفحه قفل

	آشنایی با صفحه اصلی
	آشنایی با صفحه اصلی

	آیکونهای اعلان و وضعیت
	آیکونهای اعلان و وضعیت

	کلیدهای میانبر
	کلیدهای میانبر
	روشن کردن کلید میانبر
	سفارشیسازی کلیدهای میانبر


	ویجتهای صفحه اصلی
	ویجتهای صفحه اصلی
	افزودن ویجت به صفحه اصلی
	جابهجایی یا حذف ویجت


	تنظیم تصویر زمینه
	تنظیم تصویر زمینه
	استفاده از تصویر زمینه از پیش تنظیمشده
	تنظیم تصویری از گالری بهعنوان تصویر زمینه


	عکسهای صفحه و ضبط از صفحهنمایش
	گرفتن عکس صفحه
	استفاده از ترکیب کلیدها برای گرفتن عکس صفحه
	استفاده از میانبر برای گرفتن عکس صفحه
	اشتراکگذاری و ویرایش عکس صفحه یا جابهجایی به عکس صفحه طوماری

	ضبط صفحهنمایش
	استفاده از ترکیب کلیدها برای شروع ضبط از صفحهنمایش
	استفاده از میانبر برای شروع ضبط از صفحهنمایش
	ضبط صدای خود حین ضبط از صفحهنمایش


	مشاهده و پاک کردن اعلانها
	مشاهده و پاک کردن اعلانها
	مشاهده اعلانها
	پاک کردن اعلانها
	مسدود کردن، بیصدا کردن یا به تعویق انداختن اعلانها


	میزان کردن تنظیمات صدا
	میزان کردن تنظیمات صدا
	فشار دادن دکمه میزان صدا برای تنظیم میزان صدا
	فشار دادن دکمه روشن/خاموش برای بیصدا کردن دستگاه هنگام زنگ خوردن
	تنظیم میزان صدای پیشفرض
	استفاده از میانبر برای جابهجایی بین حالتهای زنگ خوردن، لرزش یا بیصدا


	وارد کردن متن
	ویرایش کردن متن

	حالت تقسیم صفحه و پنجره شناور
	حالت تقسیم صفحه
	فعالسازی حالت تقسیم صفحه
	تنظیم اندازه کادرهای «تقسیم صفحه»
	جابهجایی بین کادرهای تقسیم صفحه
	غیرفعال کردن حالت «تقسیم صفحه»

	پنجره شناور
	نمایش پنجره شناور
	تغییر اندازه پنجره شناور
	بستن پنجره شناور


	روشن و خاموش کردن یا راهاندازی مجدد دستگاه
	روشن و خاموش کردن یا راهاندازی مجدد دستگاه شما
	روشن و خاموش کردن دستگاه
	راهاندازی مجدد دستگاه
	راهاندازی مجدد اجباری دستگاه


	در حال شارژ
	شارژ کردن دستگاهتان
	اقدامات احتیاطی برای شارژ کردن
	استفاده از شارژری که به همراه دستگاه عرضه شده است
	شارژ دستگاه با رایانه شخصی
	نمای کلی آیکونهای باتری



	قابلیتهای هوشمند
	انتقال تصویر آسان
	نمایش بی سیم
	حالت دسکتاپ
	استفاده از دستگاه بهعنوان صفحه لمسی
	انتقال تصویر دستگاه به نمایشگر خارجی برای آسان کردن کار
	خروج از «حالت دسکتاپ»


	Huawei Share
	Huawei Share
	فعال یا غیرفعال کردن Huawei Share
	اشتراکگذاری سریع فایلها بین دستگاههای خود با استفاده از Huawei Share
	اشتراکگذاری فایلها بین دستگاه و رایانه
	چاپ با یک لمس با Huawei Share


	کنترلکننده هوشمند
	کنترلکننده هوشمند
	افزودن و استفاده از کنترل از راه دور
	تنظیم کنترل از راه دور
	فعال یا غیرفعال کردن صداهای هنگام لمس در صفحهکلید کنترل از راه دور



	دوربین و گالری
	راهاندازی دوربین
	راهاندازی دوربین
	ازطریق صفحه اصلی
	ازطریق صفحه قفل
	استفاده از عکس فوری ویژه


	گرفتن عکس
	گرفتن عکس
	گرفتن عکسهای متوالی
	گرفتن عکسهای زماندار
	استفاده از فرمانهای صوتی برای گرفتن عکسها


	عکسبرداری در حالتهای «پرتره»، «شب» و «گشودگی دیافراگم باز»
	عکسبرداری در حالتهای «پرتره»، «شب» یا «دیافراگم باز�»
	استفاده از حالت پرتره برای عکسبرداری پرتره
	گرفتن عکسهای شبانه
	گرفتن عکسها و ویدیوها در حالت «گشودگی دیافراگم باز»
	ویرایش مات کردن پسزمینه در عکسهای حالت «گشودگی دیافراگم باز»


	هوش مصنوعی برتر
	هوش مصنوعی برتر
	استفاده از حالت ماه


	زوم برای گرفتن عکسها
	عکس گرفتن با تنظیمات زوم متنوع
	گرفتن عکس از فاصله دور


	گرفتن عکسهای پانوراما
	گرفتن عکس پانوراما
	استفاده از دوربین پشت برای گرفتن عکسهای پانوراما
	استفاده از دوربین جلو برای گرفتن سلفیهای پانوراما


	گرفتن عکسهای سیاهوسفید
	گرفتن عکس سیاهوسفید

	نقاشی با نور
	نقاشی با نور
	ثبت دنباله نوری خودروها در حالت «دنبالههای نوری ترافیک»
	ثبت طرحهای نوری در حالت «گرافیتی با نور»
	عکس گرفتن از رودخانهها و آبشارها در حالت «آب روان»
	ثبت زیبایی ستارگان در حالت «رد ستارگان»


	گرفتن عکسهای HDR
	گرفتن عکسهای HDR
	استفاده از HDR با دوربین پشت


	افزودن برچسبها به عکسها
	افزودن برچسب به عکس

	حالت اسناد
	حالت اسناد
	عکسبرداری در حالت اسناد
	تنظیم قسمت متنی


	حالت حرفهای
	حالت حرفهای

	ضبط ویدیو
	ضبط ویدیو

	ضبط با حرکت آهسته
	ضبط با حرکت آهسته
	تصویربرداری ویدیوهای حرکت آهسته با سرعت ۳۲ برابر
	ضبط ویدیوهای حرکت آهسته
	تنظیم بخش حرکت آهسته در ویدیوهای حرکت آهسته


	عکاسی گذشت زمان
	عکاسی گذشت زمان

	رنگهای Leica
	رنگهای Leica

	ویرایش حالتهای دوربین
	ویرایش کردن حالتهای دوربین
	دانلود حالتهای دوربین
	بهروزرسانی حالتهای دوربین
	حذف حالتهای دوربین


	میزان کردن تنظیمات دوربین
	میزان کردن تنظیمات دوربین
	میزان کردن وضوح دوربین
	فعال کردن برچسب مکان
	افزودن واترمارکهای دستگاه به عکسها
	استفاده از خطوط راهنمای دوربین برای ترکیببندی عکسها
	فعال کردن انعکاس آینه
	بیصدا کردن صدای شاتر
	عکسبرداری از لبخند


	مدیریت گالری
	مشاهده عکسها و ویدیوها
	مشاهده براساس آلبوم
	مشاهده براساس دستهبندی
	مشاهده جزئیات درباره عکس و ویدیو

	جستجوی عکس
	ویرایش کردن عکسها و ویدیوها
	ویرایش مقدماتی
	افزودن برچسب به عکسها
	پیکسلی کردن عکسها
	تغییر نام عکسها
	ویرایش ویدیوها

	به اشتراک گذاشتن عکسها و ویدیوها
	مدیریت گالری
	افزودن آلبوم
	انتقال عکسها و ویدیوها
	حذف عکسها و ویدیوها
	بازیابی عکسها و ویدیوهای حذفشده
	افزودن عکسها و ویدیوها به موارد دلخواه
	پنهان کردن آلبومها


	دستهبندی هوشمند عکسها
	دستهبندی هوشمند عکس
	مشاهده و تنظیم آلبومهای افراد


	ویرایشگر Huawei Vlog
	ویرایشگر Huawei Vlog
	مشاهده تکستارهسازها
	ویرایش «تکستارهسازها»
	اشتراکگذاری «تکستارهسازها»


	Huawei Vlog ها
	ویدیوها آلبوم افراد
	مشاهده Huawei Vlogs
	ویرایش ویدیوهای آلبوم افراد
	اشتراکگذاری ویدیوهای آلبوم افراد


	تصاویر برجسته
	تصاویر برجسته
	مشاهده ویدیوهای «تصاویر برجسته»
	ویرایش ویدیوهای تصاویر برجسته
	اشتراکگذاری ویدیوهای «تصاویر برجسته»
	افزودن یا حذف عکسها و ویدیوها از آلبومهای «تصاویر برجسته»
	تغییر نام آلبومهای «تصاویر برجسته»
	حذف آلبومهای «تصاویر برجسته»



	برنامهها
	برنامهها
	برنامهها
	یافتن برنامه نصبشده
	لغو نصب برنامه
	مدیریت برنامههای پسزمینه
	پاک کردن حافظه پنهان برنامه


	مخاطبین
	ایجاد و ویرایش کردن اطلاعات مخاطبین
	ايجاد مخاطبین
	وارد کردن مخاطبین
	اسکن کردن کارتهای ویزیت برای افزودن مخاطبین
	اسکن کد QR برای افزودن مخاطب
	جستجوی مخاطبین
	اشتراکگذاری مخاطبین
	صادر کردن مخاطبین
	حذف مخاطبین

	ادغام کردن مخاطبین تکراری
	مدیریت گروههای مخاطبین
	ایجاد گروه مخاطبین
	ویرایش گروه مخاطبین
	ارسال پیامها یا ایمیلهای گروهی
	حذف گروههای مخاطبین

	ایجاد اطلاعات شخصی
	ایجاد کارت ویزیت شخصی
	افزودن اطلاعات اضطراری

	پاک کردن رد مخاطبین
	افزودن حساب LinkedIn خود
	همگامسازی مخاطبین LinkedIn
	مشاهده اطلاعات LinkedIn مخاطب
	لغو پیوند حساب LinkedIn


	تلفن
	مدیریت گزارشهای تماس
	ادغام گزارشهای تماس
	مشاهده تماسهای بیپاسخ
	حذف گزارشهای تماس

	تنظیم آهنگ زنگ برای تماسهای ورودی
	تنظیم موسیقی برای آهنگ زنگ
	تنظیم آهنگ زنگ ویدیویی
	تنظیم آهنگ زنگ برای مخاطب

	استفاده از VoLTE برای برقراری تماس
	برقراری تماس تصویری

	مدیریت تماسهای ورودی
	پاسخ دادن به تماس ورودی یا رد کردن آن
	فعال کردن انتظار تماس
	پاسخ دادن به تماس ورودی جدید حین تماس
	فعال کردن هدایت تماس
	غیرفعال کردن هدایت تماس

	فیلتر و مسدود کردن تماسهای ناخواسته
	فیلتر تماسهای ناخواسته
	مسدود کردن تماسهای ورودی از شمارههای خاص
	تنظیم دریافت یا عدم دریافت اعلانها برای تماسهای مسدودشده

	تماسها و تقاضای کمک اضطراری
	استفاده از قابلیت «تقاضای کمک اضطراری»
	برقراری تماسهای اضطراری

	انجام عملیات حین تماس
	استفاده از پست صوتی
	فعال کردن پست صوتی
	گوش دادن به پیام پست صوتی


	تقویم
	افزودن و مدیریت رویدادها
	وارد کردن یادآورهای جلسات
	جستجوی رویدادها
	اشتراکگذاری رویداد
	حذف رویدادها

	تنظیم اعلان تقویم
	سفارشیسازی نمای تقویم
	تنظیم تقویمهای دیگر
	مشاهده تعطیلات ملی/منطقهای

	ساعت
	زنگ هشدار
	تنظیم هشدار
	تغییر یا حذف هشدار
	به تعویق انداختن زنگ هشدار
	خاموش کردن زنگ هشدار

	زمانسنج و کرونومتر
	زمانسنج
	کرونومتر

	مشاهده زمان در شهرهای سراسر جهان
	نمایش ساعتهای دوگانه در صفحه قفل

	دفتر یادداشت
	ایجاد یادداشت
	ایجاد فهرست انجامدادنیها
	مدیریت دفتر یادداشت
	مرتب کردن موارد دفتر یادداشت بر اساس دستهبندی
	اشتراکگذاری موارد دفتر یادداشت
	حذف موارد دفتر یادداشت


	ضبطکننده صدا
	ضبطکننده صدا
	پخش فایل ضبطشده
	ویرایش فایل ضبطشده
	اشتراکگذاری فایلهای ضبطشده


	ایمیل
	افزودن حسابهای ایمیل
	افزودن حساب ایمیل شخصی
	افزودن حساب Exchange

	ارسال کردن ایمیل
	ارسال ایمیل
	ذخیره ایمیل در قالب پیشنویس
	پاسخ به ایمیل
	تنظیم رمزگذاری برای ایمیلهای خروجی
	تنظیم پاسخهای خودکار برای حساب Exchange

	تنظیم اعلانهای ایمیل
	مشاهده و مدیریت ایمیلها
	مشاهده ایمیل
	سازماندهی ایمیلها براساس موضوع
	همگامسازی ایمیلها
	جستجوی ایمیل
	حذف ایمیلها

	مدیریت حسابهای ایمیل
	افزودن حسابهای ایمیل
	جابهجایی بین حسابهای ایمیل
	تغییر امضا و نام حساب
	خروج از حساب ایمیل

	مدیریت مخاطبین مهم
	افزودن مخاطب مهم
	حذف مخاطب مهم


	ماشین حساب
	ماشین حساب
	استفاده از ماشین حساب مقدماتی
	استفاده از ماشین حساب علمی
	کپی، حذف یا پاک کردن شمارهها


	چراغقوه
	چراغ قوه

	قطبنما
	قطبنما

	آینه
	آینه

	برنامه جفتی
	برنامه جفتی

	دسترسی سریع به قابلیتهای پرکاربرد برنامهها
	دسترسی سریع به قابلیتهای پرکاربرد برنامهها
	دسترسی سریع به قابلیتهای پرکاربرد برنامهها
	افزودن قابلیتهای پرکاربرد برنامهها به صفحه اصلی


	بهینهساز
	پاکسازی
	پاکسازی فایلهای تکراری

	مدیریت مصرف داده
	مشاهده و مدیریت برنامههایی با مصرف بالای داده
	مشاهده و تنظیم مجوزهای دسترسی به شبکه برای برنامه
	فعال یا غیرفعال کردن ذخیرهکننده هوشمند داده
	افزودن یادآورهای میزان مصرف داده تلفن همراه

	فیلتر و مسدود کردن تماسهای ناخواسته
	فیلتر تماسهای ناخواسته
	مسدود کردن تماسهای ورودی از شمارههای خاص
	تنظیم دریافت یا عدم دریافت اعلانها برای تماسهای مسدودشده

	بهینهسازی با یک لمس

	شبیهساز تلفن
	شبیهساز تلفن
	شبیهسازی دادهها از دستگاه Android
	شبیهسازی دادهها از iPhone یا iPad


	HiSuite
	معرفی HiSuite
	پشتیبانگیری از دادهها و بازیابی کردن آن با استفاده از HiSuite
	پشتیبانگیری از دادهها روی رایانه
	بازیابی دادهها

	بهروزرسانی یا بازیابی سیستم با استفاده از HiSuite
	بهروزرسانی سیستم
	بازیابی سیستم


	نکات
	نکات


	تنظیمات
	جستجو برای موارد در تنظیمات
	جستجو برای موارد در تنظیمات

	Wi-Fi
	اتصال به شبکه Wi-Fi
	اتصال به شبکه Wi-Fi

	Wi-Fi Direct
	Wi-Fi+

	بلوتوث
	مقدمات بلوتوث
	فعال یا غیرفعال کردن بلوتوث
	تنظیم نام بلوتوث
	جفتسازی با دستگاه بلوتوث
	انتقال فایلها از طریق بلوتوث
	لغو جفتسازی دستگاه بلوتوث


	داده تلفن همراه
	متصل شدن به داده تلفن همراه
	مدیریت سیمکارتها
	فعال یا غیرفعال کردن سیمکارت
	نامگذاری سیمکارت

	پیکربندی تنظیمات دوسیمکارته
	تنظیم سیمکارت پیشفرض برای داده تلفن همراه و تماس
	فعال کردن هدایت تماس بین سیمکارتها
	جابهجایی هوشمند داده

	استفاده از VoLTE برای برقراری تماس
	برقراری تماس تصویری

	مدیریت مصرف داده
	مشاهده و مدیریت برنامههایی با مصرف بالای داده
	مشاهده و تنظیم مجوزهای دسترسی به شبکه برای برنامه
	فعال یا غیرفعال کردن ذخیرهکننده هوشمند داده
	افزودن یادآورهای میزان مصرف داده تلفن همراه


	سایر ارتباطات
	حالت هواپیما
	NFC
	فعال یا غیرفعال کردن NFC
	انجام پرداختهای سریع با NFC

	نمایش بی سیم
	Huawei Share
	فعال یا غیرفعال کردن Huawei Share
	اشتراکگذاری سریع فایلها بین دستگاههای خود با استفاده از Huawei Share
	اشتراکگذاری فایلها بین دستگاه و رایانه
	چاپ با یک لمس با Huawei Share

	متصل شدن به لپتاپ با استفاده از کابل USB
	انتخاب حالت اتصال USB
	انتقال دادهها با استفاده از کابل USB

	چاپ
	اتصال دستگاه به چاپگر
	چاپ فایلها

	متصل شدن به یک شبکه VPN
	اتصال به سرور PPTP
	اتصال به سرور L2TP/IPSec PSK


	صفحه اصلی و تصویر زمینه
	مدیریت صفحه اصلی
	جابهجایی آیکون برنامه در صفحه اصلی
	مرتب نگه داشتن آیکونهای صفحه اصلی
	قفل کردن موقعیت آیکونهای صفحه اصلی
	انتخاب الگوی چیدمان صفحه اصلی
	قرار دادن آیکون برنامهها در پوشهها
	افزودن آیکون برنامهها به پوشه یا حذف آنها
	تغییر مکان صفحه در صفحهنمایش

	کشو برنامهها
	فعال کردن کشو برنامهها
	افزودن برنامههای داخل کشو به صفحه اصلی
	بازگرداندن برنامهها به کشو
	غیرفعال کردن سبک کشو


	نمایش و روشنایی
	حالت تاریک
	میزان کردن تنظیمات سبک متن
	بزرگ یا کوچک کردن اندازه متن
	بزرگ یا کوچک کردن اندازه نمایش

	وضوح صفحهنمایش
	استفاده از وضوح هوشمند صفحهنمایش
	تنظیم وضوح صفحهنمایش

	نمایش نام شرکت مخابراتی و سرعت شبکه در نوار وضعیت
	جابهجایی خودکار بین جهت عمودی و افقی
	جابهجایی خودکار بین جهت افقی و عمودی


	صداها و لرزش
	حالت لرزش و تنظیمات بیشتر صدا
	بدون مزاحمت
	فعال یا غیرفعال کردن حالت بدون مزاحمت
	تنظیم برنامه زمانی برای حالت بدون مزاحمت
	ایجاد موارد استثنا در حالت «بدون مزاحمت»

	تنظیم آهنگ زنگ برای تماسهای ورودی
	تنظیم موسیقی برای آهنگ زنگ
	تنظیم آهنگ زنگ ویدیویی
	تنظیم آهنگ زنگ برای مخاطب

	تنظیم آهنگ اعلان
	تنظیم آهنگ اعلان پیشفرض
	تنظیم آهنگ اعلان برای برنامهای مشخص


	اعلانها
	نشانهای روی برنامه
	خاموش کردن نشانهای روی برنامه
	تغییر حالت نمایش نشان

	تنظیمات بیشتر اعلان
	اعلانات صفحه را روشن کنند
	چشمک زدن چراغ اعلان هنگام دریافت اعلانها

	غیرفعال کردن اعلانهای برنامه
	غیرفعال کردن اعلانهای برنامه در پانل اعلانات
	غیرفعال کردن اعلانهای برنامه
	غیرفعال کردن اعلانهای برنامه در تنظیمات

	مدیریت اعلانهای برنامه
	تنظیم حالت اعلان برای برنامه
	مدیریت اعلانها برای چندین برنامه


	اطلاعات بیومتریک و رمز ورود
	شناسه اثر انگشت
	ثبت اثر انگشت
	تغییر نام یا حذف اثر انگشت
	شناسایی اثر انگشت
	استفاده از اثر انگشت خود برای دسترسی به گاوصندوق
	استفاده از اثر انگشت خود برای دسترسی به برنامههای قفلشده
	فعال کردن و استفاده از پرداخت با اثر انگشت

	تشخیص چهره
	ثبت دادههای چهره
	فعال کردن قفلگشایی با چهره
	دسترسی به قفل برنامه با شناسایی چهره
	غیرفعال کردن یا حذف دادههای چهره

	رمز ورود صفحه قفل
	تنظیم رمز ورود صفحه قفل
	تغییر رمز ورود صفحه قفل
	غیرفعال کردن رمز ورود صفحه قفل


	برنامهها
	برنامه جفتی
	مشاهده یا تغییر تنظیمات برنامه

	باتری
	بررسی مصرف نیرو
	مدیریت نیرو
	بهینهسازی تنظیمات نیرو دستگاه
	فعال کردن حالت ذخیره نیرو

	فعال کردن حالت عملکرد
	تنظیمات باتری
	نمایش درصد شارژ باتری در نوار وضعیت
	برقرار ماندن اتصال هنگام رفتن دستگاه به حالت خواب


	ذخیرهساز
	بررسی میزان استفاده از ذخیرهساز
	پاکسازی
	پاکسازی فایلهای تکراری


	امنیت
	مرکز اطلاعات رمز ورود
	با مرکز اطلاعات رمز ورود، سریعتر وارد سیستم شوید
	غیرفعال کردن «مرکز اطلاعات رمز ورود»

	قفل برنامه
	استفاده از «قفل برنامه» برای محافظت از حریم خصوصی
	فعال کردن قفل برنامه
	تغییر رمز ورود یا پرسشهای امنیتی «قفل برنامه»
	لغو یا غیرفعال کردن «قفل برنامه»

	تنظیم پین برای قفل سیمکارت
	سنجاق کردن یک صفحه
	حالت ایمن
	عملکردهای حالت ایمن
	ورود به حالت ایمن و خروج از آن


	حریم خصوصی
	مدیریت مجوز
	مدیریت مجوز موقعیت مکانی
	مدیریت مجوزها برای دسترسی به سایر دادههای خصوصی

	خدمات موقعیت مکانی
	فعال یا غیرفعال کردن سرویسهای موقعیت مکانی
	افزایش دقت سرویسهای موقعیت مکانی
	اجازه دادن یا جلوگیری کردن از دستیابی برنامهها به اطلاعات موقعیت مکانی

	PrivateSpace
	فعال کردن PrivateSpace و دسترسی به آن
	پنهان کردن یا لغو پنهان کردن ورودی PrivateSpace
	انتقال فایلها بین MainSpace و PrivateSpace
	بازنشانی رمز ورود برای PrivateSpace
	انتقال دادههای PrivateSpace به دستگاه جدید
	حذف PrivateSpace


	تعادل دیجیتال
	تعادل دیجیتال
	تنظیم مدت استفاده از صفحهنمایش دستگاه
	مشاهده مدت استفاده از صفحهنمایش دستگاه

	تنظیم مدت استفاده از دستگاه برای فرزندتان

	امکانات مربوط به قابلیت دسترسی
	قابلیت دسترسی
	خروج از TalkBack
	تبدیل متن به گفتار
	فعال کردن «انتخاب برای خواندهشدن»
	استفاده از حرکتهای بزرگنمایی
	فعال کردن وارونگی رنگ
	استفاده از میانبر برای فعال کردن ویژگی قابلیت دسترسی
	تنظیم «تأخیر لمس کردن و نگه داشتن»

	حالت تکدستی
	حالت جلد هوشمند
	فعال کردن حالت کاور هوشمند
	باز کردن یا بستن کاور کلاسوری

	جلوگیری از لمس اشتباهی
	حالت دستکش
	روشن/خاموش کردن زمانبندیشده

	کاربران و حسابها
	تنظیم کاربران
	افزودن حساب کاربر یا مهمان
	اجازه دادن به حساب کاربر یا مهمان برای برقراری تماس و ارسال پیام
	جابهجایی بین سرپرست، کاربر و مهمان
	حذف حساب کاربر یا مهمان


	سیستم و بهروزرسانیها
	زبان و منطقه
	روش ورودی
	تاریخ و زمان
	تنظیم خودکار یا دستی تاریخ و زمان
	تغییر منطقه زمانی
	تغییر قالب زمان

	شبیهساز تلفن
	شبیهسازی دادهها از دستگاه Android
	شبیهسازی دادهها از iPhone یا iPad

	پشتیبانگیری با دستگاه ذخیرهساز خارجی
	پشتیبانگیری از دادهها با دستگاه ذخیرهساز USB
	بازیابی دادهها از دستگاه ذخیرهساز USB
	پشتیبانگیری با دستگاه «حافظه متصل به شبکه»
	بازیابی دادهها از دستگاه «حافظه متصل به شبکه»

	بازنشانی کردن دستگاه خود
	بازنشانی تنظیمات شبکه
	بازنشانی تمام تنظیمات
	بازیابی تنظیمات کارخانه

	حالت ساده
	فعال کردن حالت ساده
	خروج از حالت ساده

	بهروزرسانی آنلاین سیستم

	درباره تلفن
	بیانیه سلب مسئولیت حقوقی



