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کار به شروع

Android™  –چرا؟ و چیست
Android وسایل. کندمی کار Android پلتفرم با Sony ساخت ™Xperia هوشمند تلفن این
نیازهای با مطابق را آنها توانیدمی شما و دهند انجام را رایانه عملکردهای از بسیاری توانندمی
حذف یا اضافه را خود دلخواه های برنامه توانید می مثال، عنوان به. کنید سازی شخصی خود
Google در توانیدمی شما. بخشید بهبود را عملکردشان و دهید ارتقا را آنها اینکه یا و کنید

Play™ دانلود رشد به رو دائماً مجموعه یک از را مختلف هایبازی و هابرنامه از وسیعی طیف
و هابرنامه سایر با را خود ™Android وسیله در موجود هایبرنامه توانیدمی همچنین. کنید

فایل خود مخاطبین از توانیدمی مثال، عنوان به. کنید یکپارچه خود آنلاين خدمات هایاشتراک
دسترسی خود مختلف هایتقویم و ایمیل هایاشتراک به وسیله یک از کنید، تهیه پشتیبان
.کنید فعالیت جمعی هایشبکه در و برسید خود قرارهای به باشید، داشته

و باشد موجود افزارینرم جدید نسخه گاه هر. است تکامل به رو دائماً ™Android وسایل
و کنید رسانی روز به را خود تلفن توانیدمی کند، پشتیبانی جدید افزارنرم آن از نیز شما وسیله

.شوید برخوردار هاپیشرفت آخرین و جدبد هایویژگی از

بتوانید اینکه برای. است شده بارگذاری شما ™Android وسیله روی بر قبل از ™Google خدمات
باری اولین و باشید داشته ™Google اشتراک باید ببرید، ™Google خدمات کلیه از را استفاده بیشترین

بسیاری از استفاده برای همچنین. شوید اشتراک آن وارد کنیدمی وسیله از استفاده به شروع که
.باشید داشته دسترسی اینترنت به باید ™Android هایویژگی

.نباشد سازگار وسایل تمام با است ممکن جدید افزارهاینرم

کلی نمای

مجاورت حسگر / نوری حسگر1

2LED مجاورت

3LED اعلان

گوشی بلندگوی4

هدست رابط5

لمسی صفحه6

منو کلید7

اصلی صفحه کلید8

بازگشت کلید9

کارت سیم شیار10

HDMI ™رابط11

USB کابل/شارژر رابط12
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جلو دوربین لنز13

دوربین LED چراغ14

دوربین لنز15

™NFC تشخیص محدوده16

اصلی میکروفون17

دوربین کلید18

نماییکوچک/نماییبزرگ/صدا کلید19

خاموش/روشن کلید20

بلندگو21

قطعات کردن وصل

دستگاه در میکرو کارت سیم دادن قرار

از را درپوش سپس دهید، قرار میکرو کارت سیم شیار درپوش امتداد شکاف در را ناخن1
.کنید جدا شیار

سمت به آن رنگ طلایی اتصالات که دهید قرار شیار داخل در طوری را میکرو کارت سیم2
.باشد بیرون

.کنید نصب مجدداً را میکرو کارت سیم شیار درپوش3
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کارت سیم آوردن بیرون برای

.کنید باز را کارت سیم شیار درپوش1
بیرون سمت به را کارت سیم سپس کنید، رها را آن و وارد فشار کارت سیم لبه به2

.بکشید

وسیله کردن خاموش و روشن

وسیله کردن روشن برای

.باشد شده شارژ دقیقه 30 حداقل باتری نخست، بار برای وسیله کردن روشن از پیش کنید دقت

.درآید لرزش به وسیله تا دارید نگه و دهید فشار را  خاموش و روشن کلید1
صفحه تا دهید فشار لحظه یک را  خاموش و روشن کلید شد، تیره نمایش صفحه اگر2

.شود فعال نمايش
.بکشید پایین سمت به را  یا بالا سمت به را  نمايش، صفحه قفل کردن باز برای3
.کنید انتخاب را تأیید سپس و وارد را خود کارت سیم پین درخواست، صورت در4
.کند کار به شروع وسیله تا کنید صبر لحظه چند5

از را آن بعداً توانید می اما است، داده قرار شما اختیار در را کارت سیم پین ابتدا همان از شبکه اپراتور
ضربه  به کارت، سیم پین کردن وارد هنگام در اشتباه تصحیح برای. دهید تغییر تنظیمات منوی طریق
.بزنید

وسیله كردن خاموش برای
.شود باز هاگزینه منوی تا دارید نگه و دهید فشار را  خاموش و روشن کلید1
.بزنید ضربه تلفن کردن خاموش به ها،گزینه منوی در2
.بزنید ضربه تأیید به3

.شود خاموش وسیله تا بکشد طول کمی است ممکن

وسیله اجباری کردن خاموش برای
.دارید نگه و دهید فشار ثانیه 10 مدت به را  خاموش و روشن کلید و صدا افزایش کلید1
خاموش خودکار صورت به وسیله. کنید رها را کلیدها لرزید، بار سه وسیله که آن از پس2

.شد خواهد

صفحه قفل
نمایش صفحه بماند، استفاده بدون ایشده تنظیم زمان مدت برای و باشد روشن وسیله اگر
کارهای انجام از قفل این. گرددمی قفل خودکار طور به و شودمی تاریک انرژی ذخیره برای
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صفحه در. کندمی جلوگیری استفاده عدم هنگام در لمسی نمایش صفحه روی بر ناخواسته
.کنید پخش را خود صوتی هایآهنگ و بگیرید عکس همچنان توانیدمی قفل نمایش

نمایش صفحه کردن فعال برای
.دهید فشار لحظه یک را  خاموش و روشن کلید•

صفحه قفل کردن باز برای

.بکشید پایین سمت به را  یا بالا سمت به را •

دستی صورت به نمایش صفحه کردن قفل برای
.دهید فشار لحظه یک را  خاموش و روشن کلید است، فعال نمايش صفحه وقتی•

تنظیم راهنمای
و شود می باز تنظیم راهنمای برنامه یک کنید، می اندازی راه را خود دستگاه که باری اولین

کمک شما به آن اصلی تنظیمات کردن وارد در و دهد می شرح شما برای را اصلی عملکردهای
پیکربندی خود خاص نیازهای به توجه با را خود دستگاه تا است خوبی فرصت اکنون. کند می
.یابید دسترسی تنظیم راهنمای به تنظیمات منوی طریق از نیز بعداً توانید می همچنین. کنید

تنظیم راهنمای به دستی دسترسی برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه تنظیم راهنمای>  تنظیمات به2

خدمات و هااشتراک
که چیزی هر به حرکت حین در و شوید خود آنلاين خدمات هایاشتراک وارد وسیله طریق از

اشتراک مخاطبین توانیدمی مثال، عنوان به. باشید داشته آسان دسترسی خواهیدمی
Google™ از توانیدمی. آورید گرد جا یک در را آنها تمام و کنید ادغام وسیله مخاطبین با را خود

.شوید جدید آنلاين خدمات وارد دیگری رایانه هر از همچنین و خود وسیله طریق

™Google اشتراک
خدمات و هابرنامه از وسیعی طیف از استفاده برای کلیدی اینکته ™Google اشتراک داشتن
با کردن چت وسیله، در ™Gmail برنامه از استفاده برای مثلاً. شماست Android وسیله
Google با وسیله تقویم برنامه كردن همگام و ™Google Talk از استفاده با دوستان

Calendar™ اشتراک باید خود Google™ و هابرنامه دانلود برای همچنین. باشید داشته
.باشید داشته ™Google اشتراک باید ™Google Play از هاکتاب و هافیلم موسیقی، ها،بازی

®Microsoft® Exchange ActiveSync اشتراک

بدین. کنید همگام خود ®Microsoft® Exchange ActiveSync شرکتی اشتراک با را خود وسیله
داشته خود همراه همیشه را خود کاری تقویم رویدادهای و مخاطبین ایمیل، توانیدمی ترتیب،
.باشید

™Facebook اشتراک
Facebook™ و خانواده دوستان، با را شما ارتباط که است اجتماعی شبکه خدمات از یکی
بتوانید تا کنید تنظیم خود وسیله برای را Facebook. کندمی حفظ جهان سراسر در همکارانتان

.باشید تماس در آنها با جا همه از
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وسیله با آشنایی

کلیدها از استفاده

بازگشت
قبلی صفحه به بازگشت•
اعلان پانل یا ها گزینه منوی ای، محاوره کادر نمايش، صفحه روی کلید صفحه بستن•

اصلی صفحه
اصلی صفحه به رفتن•
دارید نگه و دهید فشار شده استفاده اخیراً که هایی برنامه نمایش پنجره کردن باز برای•

منو
کنید باز را فعلی برنامه یا صفحه در موجود های گزینه از لیستی•

باتری
.است شده تعبیه باتری یک شما وسیله داخل در

باتری کردن شارژ
از پس دقیقه چند  باتری نماد است ممکن. دارد شارژ مقداری آن باتری وسیله، خرید هنگام
.شود ظاهر نمایش صفحه روی بر) شارژر یا USB درگاه مثل (برق منبع به شارژر کابل اتصال
مثلاً (وسیله طولانی شارژ. کنید استفاده وسیله از همچنان باتری شدن شارژ هنگام توانیدمی
.رساندنمی وسیله یا باتری به آسیبی) شب طول در

مشخصی مدت از بعد سپس و کندمی شارژ تخلیه به شروع شد شارژ کاملاً باتری که این از پس کمی
باعث است ممکن و است باتری عمر افزایش برای کار این. شودمی شارژ دوباره شارژر، کردن وصل از پس
.شود داده نمایش درصد 100 از کمتر شارژ وضعیت شود
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وسیله کردن شارژ برای

.کنید وصل برق پریز به را شارژر1
.کنید وصل) رایانه USB درگاه به یا (شارژر به را USB کابل سر یک2
رو USB نماد که ایگونه به کنید، وصل وسیله در micro USB درگاه به را کابل دیگر سر3

.شودمی روشن شارژ شروع با باتری وضعیت LED چراغ. باشد بالا به
قطع برای. است شده شارژ کاملاً وسیله شد، سبز باتری وضعیت LED چراغ وقتی4

از کابل کردن جدا هنگام. بکشید بیرون مستقیم طور به را آن وسیله، از USB کابل اتصال
.نشود تا رابط کنید دقت وسیله،

.کنید استفاده وسیله همراه USB کابل و شارژر از تر،سریع شارژ از اطمینان برای

طول دقیقه چند برق منبع به شارژر کابل اتصال از پس است ممکن باشد، شده خالی کاملاً باتری اگر
.شود روشن LED چراغ تا بکشد

باتری LED وضعیت

است شده شارژ کاملاً باتریسبز

است ضعیف باتریقرمز

است پر و کم بین باتری سطح. شودمی شارژ باترینارنجی

باتری سطح بررسی
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را باتری میزان>  وضعیت>  تلفن درباره>  تنظیمات2

باتری کارآیی بهبود
:کند کمک شما به باتری کارآیی بهبود در تواند می زیر نکات

.داشت نخواهد باتری عمر طول بر تأثیری کار این. کنید شارژ مرتب طور به را خود وسیله•
می کنید نمی استفاده اینترنت از وقتی. است انرژی مصرف نیازمند اینترنت از ها داده دانلود•

انرژی مصرف در و فعال غیر را موبایل تلفن های شبکه به مربوط ای داده اتصالات تمام توانید
جلوگیری سیمبی هایشبکه سایر طریق از هاداده انتقال از تنظیم این. کنید جویی صرفه
.کندنمی

روشن در بیشتر سهولت برای. کنید خاموش نیاز عدم زمان در را ®Wi-Fi و ™Bluetooth ویژگی•
.کنید اضافه اصلی صفحه به را فوری تنظیمات ويجت توانید می آنها، کردن خاموش و

.کنید استفاده باتری مصرف کاهش برای کم باتری حالت و STAMINA حالت ویژگی از•
با متناسب نحو بهترین به که کنید استفاده انرژی جوییصرفه هایحالت از یکی از توانیدمی

در جویی صرفه حالات از یک هر تنظیمات توانید می همچنین. باشد وسیله از استفاده شیوه
.دهید تغییر خود سلیقه با مطابق را انرژی

طوری را) مخاطبین و تقویم ایمیل، کردن همگام برای استفاده مورد (سازی همگام های برنامه•
نیز خودکار صورت به را کردن همگام توانید می. شوند همگام دستی صورت به که کنید تنظیم
.دهید افزایش را سازی همگام زمانی های فاصله باید کار این برای اما دهید انجام

انرژی از هابرنامه از یک کدام ببینید و کنید بررسی را وسیله باتری از استفاده میزان منوی•
مثل موسیقی و فیلم وب از پخش هایبرنامه از که زمانی. کندمی استفاده بیشتری

YouTube™ دانلود هایبرنامه از برخی. کندمی مصرف بیشتری انرژی باتری کنید،می استفاده
.کنندمی مصرف بیشتری انرژی نیز ™Google Play طریق از شده

.شوید خارج آنها از و ببندید را استفاده بدون های برنامه•
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.دهید کاهش را نمایش صفحه روشنایی میزان•
حالت تنظیم یا خاموش را خود وسیله ندارد، وجود شبکه پوشش که هستید ایمنطقه در اگر•

اسکن را موجود هایشبکه مرتب طور به وسیله صورت، این غیر در. کنید فعال را هواپیما
.گرددمی انرژی مصرف باعث کار این و کندمی

وسایل. کنید استفاده Sony اصلی هندزفری وسیله یک از موسیقی به دادن گوش برای•
.کنندمی مصرف کمتری انرژی بلندگوها به نسبت هندزفری

اشاره زمانی به کار آماده زمان مدت. دارید نگه کار آماده حالت در را خود وسیله الامکانحتی•
.شودنمی استفاده آن از اما است متصل شبکه به وسیله که دارد

.کنید فعال غیر را زنده زمینه تصاویر تمام•

باتری مصرف مقدار منوی به دسترسی
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را باتری مصرف میزان>  نیرو مدیریت>  تنظیمات2

اصلی صفحه به داده ترافیک ویجت افزودن برای
.دارید نگه و بزنید ضربه اصلی صفحه خالی قسمت به1
.بزنید ضربه ابزارها>  ها ویجت به2
خالی قسمت به را آن سپس دارید، نگه و بزنید ضربه همراه تلفن داده ویجت به3

.بکشید اصلی صفحه

اصلی صفحه به فوری تنظیمات ویجت افزودن برای
.دارید نگه و بزنید ضربه اصلی صفحه خالی قسمت به1
.بزنید ضربه ابزارها>  ها ویجت به2
صفحه خالی قسمت به را آن سپس دارید، نگه و بزنید ضربه سریع تنظیمات ویجت به3

.بکشید اصلی

STAMINA حالت از استفاده
-Wi اتصال است غیرفعال نمایش صفحه که زمانی ،STAMINA حالت ویژگی کردن فعال با
Fi ®، که زمانی. دهید قرار موقت توقف حالت در را باتری کنندهمصرف برنامه چند و داده ترافیک

و متنی هایپیام و تلفنی هایتماس توانیدمی همچنان است فعال STAMINA حالت
و کنید تهیه خود هایبرنامه از فهرستی توانیدمی همچنین. کنید دریافت را خود ایچندرسانه

نمايش صفحه که زمانی. کنید مجاز نمایش صفحه بودن غیرفعال هنگام را آنها از برخی اجرای
.یابدمی ادامه است بوده موقت توقف حالت در که عملکردهایی تمام شد، فعال دوباره

STAMINA حالت کردن فعال برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را نیرو مدیریت>  تنظیمات2
.بزنید ضربه کردن فعال به سپس بزنید، ضربه STAMINA حالت کنار در  به3

STAMINA حالت کردن غیرفعال برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را نیرو مدیریت>  تنظیمات2
.بزنید ضربه STAMINA حالت کنار در  به3

STAMINA حالت تنظیمات تغییر برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را نیرو مدیریت>  تنظیمات2
.بزنید ضربه STAMINA حالت به تنظیمات، منوی کردن باز برای3
.کنید حذف یا اضافه را خود دلخواه هایبرنامه4
.بزنید ضربه شد انجام به اتمام، از پس5

وسیله کار آماده زمان تخمین
آن از اما است متصل شبکه به وسیله که هنگامی باتری دوام مدت یعنی کار آماده زمان

فعال STAMINA حالت اگر. شودنمی برقرار یا دریافت تلفنی تماس مثلاً شود،نمی استفاده
مقدار به زمان این البته شود؛می برآورد پیوسته صورت به ماندهباقی کار آماده زمان شود،

نگه شده قفل صورت به را خود وسیله نمایش صفحه اگر. دارد بستگی وسیله از استفاده
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به را نمایش صفحه اگر. بود خواهد مؤثرتر کار آماده زمان افزایش برای STAMINA حالت دارید،
.نکنید مشاهده باتری کارآیی در خاصی بهبود است ممکن کنید، قفل ندرت

که چرا نباشد، صحیح است ممکن کار آماده تقریبی زمان نخست، بار برای وسیله از استفاده هنگام
.ندارد وجود برآورد برای قبلی استفاده سابقه

کار آماده تقریبی زمان مشاهده برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را نیرو مدیریت>  تنظیمات2

ضعیف باتری حالت از استفاده
این. کنید فعال را کم باتری حالت ویژگی است کم باتری شارژ میزان که زمانی توانیدمی شما
به لرزش عملکرد و داده ترافیک نمايش، صفحه روشنایی به مربوط تنظیمات تغییر در ویژگی
.دهید کاهش را باتری مصرف میزان توانیدمی ترتیب بدین و کندمی شما

ضعیف باتری حالت کردن فعال برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را نیرو مدیریت>  تنظیمات2
.بزنید ضربه کردن فعال به سپس بزنید، ضربه کم باتری حالت کنار در  به3

ضعیف باتری حالت کردن غیرفعال برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را نیرو مدیریت>  تنظیمات2
.بزنید ضربه کم باتری حالت کنار در  به3

ضعیف باتری حالت تنظیمات تغییر برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را نیرو مدیریت>  تنظیمات2
.بزنید ضربه کم باتری حالت به تنظیمات، منوی کردن باز برای3
.دهید تغییر خود سلیقه طبق را تنظیمات4
.بزنید ضربه  به اتمام، از پس5

لمسی صفحه از استفاده
شده چسبانده نمایش صفحه روی بر قبل از محافظ پلاستیکی صفحه یک وسیله، خرید هنگام
صفحه صورت، این غیر در. بردارید را صفحه این باید لمسی، صفحه از استفاده از پیش. است

.کندنمی کار درست لمسی

نمایش صفحه بماند، استفاده بدون ایشده تنظیم زمان مدت برای و باشد روشن وسیله اگر
کارهای انجام از قفل این. گرددمی قفل خودکار طور به و شودمی تاریک انرژی ذخیره برای

همچنین. کندمی جلوگیری استفاده عدم هنگام در لمسی نمایش صفحه روی بر ناخواسته
مطمئن و کنید حفاظت خود اشتراک از و کنید تنظیم را خاصی شخصی هایقفل توانیدمی

.باشید داشته دسترسی وسیله محتوای به توانیدمی شما خود فقط که شوید

به شیشه، شدن خرد یا شکستن صورت در. است شده ساخته شیشه از شما وسیله نمايش صفحه
نمايش هایصفحه. کنید خودداری دیده صدمه نمايش صفحه تعمیر از. نزنید دست نمايش صفحه
خدمات پوشش از مراقبت در انگاریسهل موارد. است حساس مکانیکی ضربه و افتادن به ایشیشه
.نیست برخوردار Sony ضمانت

مورد کردن پررنگ یا کردن باز برای
.بزنید ضربه دلخواه مورد به•

هاگزینه علامتگذاری

دار علامت مربع

علامت بدون مربع

لیست در دار علامت گزینه

لیست در علامت بدون گزینه
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ها گزینه علامت حذف یا علامتگذاری
.بزنید ضربه فهرست در نظر مورد گزینه یا مربع به•

کوچکنمایی/بزرگنمایی
.دارد بستگی شما استفاده مورد برنامه به نمایی کوچک/بزرگنمایی برای موجود های گزینه

نماییکوچک/نماییبزرگ برای

یکدیگر به را آنها و دهید قرار نمايش صفحه روی بر همزمان طور به را خود انگشت دو•
).نماییبزرگ برای (کنید دور یکدیگر از یا) نماییکوچک برای (کنید نزدیک

کنید،می استفاده نمايش صفحه روی بر نماییکوچک/نماییبزرگ برای انگشت دو از که هنگامی
برای ممکن محدوه در انگشت دو هر که بود خواهد پذیرامکان صورتی در فقط نماییکوچک/نماییبزرگ
داشته توجه کنید، نماییبزرگ را عکسی خواهیدمی مثلاً اگر. باشد گرفته قرار نماییکوچک/نماییبزرگ
.بگیرد قرار عکس کادر داخل باید شما انگشت دو هر که باشید

کردن حرکت
همچنین. بکشید پایین یا بالا به آن روی بر را خود انگشت نمایش، صفحه در کردن حرکت برای
.کنید حرکت نیز ها کناره به توانید می وب صفحات برخی در

.کرد نخواهد فعال نمایش صفحه در را چیزی انگشت کشیدن با دادن حرکت یا کشیدن

کردن حرکت

یا بکشید کند حرکت نمايش صفحه روی بر خواهید می که جهتی در را خود انگشت•
.دهید حرکت

.دهید حرکت خود دلخواه جهت به نمايش صفحه روی بر را خود انگشت سریعتر، حرکت برای
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انگشت کشیدن با کردن حرکت برای

.بکشید خود دلخواه جهت به نمايش صفحه روی بر را خود انگشت سریعتر، حرکت برای•
تا بزنید ضربه نمايش صفحه به یا و شود متوقف حرکت خود تا کنید صبر توانید می

.شود متوقف بلافاصله

حسگرها
حسگر. دهدمی تشخیص را مجاورت و روشنایی که است حسگرهایی دارای شما وسیله

تنظیم آن اساس بر را نمایش صفحه روشنایی و دهدمی تشخیص را محیط نور میزان روشنایی
مجاورت حسگر شود، نزدیک نمایش صفحه به شما گوش صوتی تماس حین در اگر. کندمی

تماس برقراری هنگام شودمی باعث امر این. کندمی خاموش را لمسی نمایش صفحه
.نشود فعال ناخواسته صورت به وسیله عملکردهای

قفل صفحه از استفاده
ضبط فیلم و بگیرید عکس کنید، پخش آهنگ صفحه قفل کردن باز بدون توانیدمی قفل صفحه در

.کنید

قفل صفحه داخل از عکس گرفتن برای

.دهید فشار لحظه یک را  خاموش/روشن کلید نمایش، صفحه کردن فعال برای1
.بکشید نمايش صفحه چپ سمت به را  دوربین، هایکنترل کردن فعال برای2
.بزنید ضربه  به3

قفل صفحه روی از صوتی آهنگ پخش برای

.دهید فشار لحظه یک را  خاموش/روشن کلید نمایش، صفحه کردن فعال برای1
نمايش صفحه راست سمت به را  موسیقی، کنندهپخش هایکنترل نمایش برای2

.بکشید
.بزنید ضربه  به3

قفل صفحه از صوتی آهنگ یک موقت کردن متوقف
.دهید فشار مختصراً را  روشن و خاموش کلید نمایش، صفحه کردن فعال برای1
.بزنید ضربه را  شود، می ظاهر موسیقی کننده پخش های کنترل وقتی2
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قفل صفحه از پخش حال در صوتی آهنگ دادن تغییر
.دهید فشار مختصراً را  روشن و خاموش کلید نمایش، صفحه کردن فعال برای1
.بزنید ضربه را  یا  شود، می ظاهر موسیقی کننده پخش های کنترل وقتی2

اصلی صفحه
توانید می. شما دستگاه در اصلی های ویژگی به دسترسی برای است راهی اصلی، صفحه
ها گزینه سایر و زمینه تصاویر ها، تم ها، پوشه میانبرها، ها، ویجت با را خود اصلی صفحه

.کنید سفارشی

تمام در محتوا مشاهده برای بنابراین است، نمایش صفحه معمول عرض از فراتر اصلی صفحه
در که دهد می نشان . شوید جابجا راست یا چپ سمت به باید اصلی، صفحه های بخش
اصلی صفحه اصلی بخش بعنوان را بخش یک توانید می. دارید قرار اصلی صفحه از بخش کدام
.کنید حذف یا کرده اضافه را هایی بخش یا و کنید تنظیم

.است موجود فوری دسترسی برای همیشه نمايش صفحه پایین نوار در موجود های گزینه

اصلی صفحه به رفتن برای
.دهید فشار را •

اصلی صفحه در جستجو برای
.دهید حرکت چپ یا راست سمت به را خود انگشت•

اصلی صفحه عنوان به صفحه یک تنظیم برای

به وسیله که این تا دارید نگه و کنید لمس را اصلی صفحه خالی هایقسمت از یکی1
.آید در لرزش

انگشت اصلی، صفحه عنوان به تنظیم جهت نظر مورد صفحه به رفتن و جستجو برای2
.بزنید ضربه  به سپس و بکشید راست یا چپ سمت به را خود

اصلی صفحه به صفحه یک افزودن برای
.آید در لرزش به وسیله تا بزنید ضربه اصلی صفحه خالی هایقسمت از یکی به1
سپس دهید، حرکت راست یا چپ سمت به را خود انگشت صفحات، در جستجو برای2

.دارید نگه و کنید لمس را 
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اصلی صفحه از صفحه یک حذف برای
به وسیله که این تا دارید نگه و کنید لمس را اصلی صفحه خالی هایقسمت از یکی1

.آید در لرزش
یا چپ سمت به را خود انگشت حذف، جهت نظر مورد صفحه به رفتن و جستجو برای2

.بزنید ضربه  به سپس و بکشید راست

ها ویجت
به اصلی صفحه داخل از مستقیم طور به توانیدمی که هستند کوچکی هایبرنامه ها ویجت
شما برای را امکان این ”WALKMAN“ ویجت مثال، عنوان به. باشید داشته دسترسی آنها

.کنید پخش مستقیماً را خود دلخواه موسیقی تا کندمی فراهم

آنها بیشتر، محتوای مشاهده برای توانیدمی بنابراین و است تغییر قابل ها ویجت برخی اندازه
.کنید ترکوچک را آنها ،اصلی صفحه روی بر بیشتر فضای ذخیره برای و کنید تربزرگ را

اصلی نمایش صفحه به ویجت افزودن
سپس آید، در لرزش به وسیله تا بزنید ضربه اصلی صفحه خالی هایقسمت از یکی به1

.بزنید ضربه ها ویجت به
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را افزودن برای نظر مورد ویجت2

ویجت یک اندازه تغییر برای
را ویجت سپس آید، در لرزش به وسیله و شود بزرگ تا دارید نگه و کنید لمس را ویجت1

و پررنگ کادر یک باشد، مقدور تقویم ويجت مثل ویجتی اندازه تغییر اگر. کنید رها
.شد خواهد داده نشان اندازه تغییر هاینقطه

.شود بزرگ ویجت تا بکشید بیرون یا داخل به را هانقطه2
.بزنید ضربه اصلی صفحه از نقطه یک به ویجت، جدید اندازه تأیید برای3

اصلی صفحه کردن مرتب
دسترسی آنجا از توانید می که را هایی ویژگی و کنید سفارشی را خود اصلی صفحه ظاهر
ایجاد پوشه کنید، جابجا را موارد دهید، تغییر را نمايش صفحه زمینه پس. دهید تغییر کنید، پیدا
.کنید اضافه را خود دلخواه های ویجت و میانبرها و کنید

سازیشخصی هایگزینه
سازیشخصی هایگزینه اصلی، صفحه خالی هایقسمت از یکی داشتن نگه و کردن لمس با
:شودمی داده نشان زیر

.اصلی صفحه به هاويجت افزودن

.میانبرها و هابرنامه افزودن

.اصلی صفحه برای زمینه تصویر تنظیم

.زمینهپس تم تنظیم

اصلی صفحه داخل از سازیشخصی هایگزینه مشاهده برای
و آید در لرزش به وسیله تا دارید نگه و کنید لمس را اصلی صفحه خالی قسمت•

.شود ظاهر نمایش صفحه پایین در سازیشخصی هایگزینه

اصلی صفحه به میانبر افزودن برای
به وسیله که این تا دارید نگه و کنید لمس را اصلی صفحه خالی هایقسمت از یکی1

.آید در لرزش
.بزنید ضربه میانبرها>  ها برنامه به2
.کنید انتخاب را میانبر یک3

صفحه داخل از مستقیماً برنامه آن میانبرهای تا دارید نگه و کنید لمس را خود نظر مورد برنامه توانیدمی
.شود افزوده هابرنامه

اصلی صفحه در مورد یک دادن حرکت برای
به را مورد سپس آید، در لرزش به وسیله و شود بزرگ تا دارید نگه و کنید لمس را مورد•

.بکشید جدید محل روی
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اصلی صفحه از مورد یک حذف برای
به را مورد سپس آید، در لرزش به وسیله و شود بزرگ تا دارید نگه و کنید لمس را مورد•

.بکشید  روی

اصلی صفحه در پوشه یک ایجاد برای
در لرزش به وسیله و شود بزرگ تا دارید نگه و کنید لمس را آن میانبر یا برنامه یک نماد1

.کنید رها و بکشید دیگری میانبر یا برنامه نماد روی به را آن سپس آید،
.بزنید ضربه شد انجام به و کنید وارد را پوشه نام2

اصلی صفحه در پوشه یک به موارد افزودن برای
به را مورد سپس آید، در لرزش به وسیله و شود بزرگ تا دارید نگه و کنید لمس را مورد•

.بکشید پوشه روی

اصلی صفحه در پوشه یک نام تغییر برای
.بزنید ضربه آن به پوشه، کردن باز برای1
.شود داده نمایش پوشه نام قسمت تا بزنید ضربه پوشه عنوان نوار به2
.بزنید ضربه شد انجام به و کنید وارد را پوشه جدید نام3

اصلی صفحه زمینه پس تغییر
.دهید تطبیق خود سلیقه با را اصلی صفحه مختلف، های تم و زمینه تصاویر از استفاده با

اصلی صفحه زمینه تصویر دادن تغییر
دستگاه که زمانی تا نگهدارید و کرده لمس را خود اصلی صفحه در خالی فضای یک1

.بلرزد
.کنید انتخاب را ای گزینه و بزنید ضربه زمینه تصاویر به2

اصلی صفحه تم تنظیم برای
به وسیله که این تا دارید نگه و کنید لمس را اصلی صفحه خالی هایقسمت از یکی1

.آید در لرزش
.کنید انتخاب را نظر مورد تم سپس بزنید، ضربه زمینه های طرح به2

.کندمی تغییر نیز هابرنامه برخی زمینهپس تم، تغییر هنگام

آنها از استفاده و ها برنامه به دسترسی
.کنید باز ها برنامه صفحه طریق از یا و اصلی صفحه در موجود میانبرهای طریق از را ها برنامه

ها برنامه صفحه
خرید هنگام که است هاییبرنامه حاوی شودمی باز اصلی صفحه در که هابرنامه صفحه
.ایدکرده دانلود شما خود یا و بوده نصب آن روی بر وسیله

مشاهده برای بنابراین و است بیشتر معمولی نمايش صفحه عرض از ها برنامه صفحه عرض
.دهید حرکت راست و چپ به را خود انگشت باید آن در موجود محتوای تمام

ها برنامه صفحه کردن باز برای

.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از•

ها برنامه صفحه در جستجو برای
.دهید حرکت چپ یا راست سمت به را خود انگشت ها، برنامه صفحه داخل از•
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اصلی صفحه در برنامه یک میانبر ایجاد برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
را نماد سپس آید، در لرزش به نمايش صفحه تا دارید نگه و کنید لمس را برنامه یک نماد2

.شودمی باز اصلی صفحه. بکشید نمايش صفحه بالای به
.کنید رها را خود انگشت سپس بکشید، اصلی صفحه در نظر مورد محل به را نماد3

هابرنامه صفحه داخل از برنامه یک گذاشتن اشتراک به
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
که هاییبرنامه تمام. بزنید ضربه گذاشتن اشتراک به به سپس بزنید، ضربه  به2

.است شده مشخص  با گذاشت اشتراک به را آنها بتوان
لزوم صورت در سپس بزنید، ضربه شود گذاشته اشتراک به خواهیدمی که ایبرنامه به3

.شودمی ارسال انتخابی افراد برای برنامه دانلود پیوند. کنید تأیید و انتخاب را ایگزینه

ها برنامه بستن و کردن باز

برنامه یک کردن باز برای
.بزنید ضربه برنامه نام به ها برنامه صفحه یا اصلی صفحه از•

برنامه یک بستن برای
.دهید فشار را •

ممکن دیگر های برنامه برخی اما شوند می مکث حالت وارد خروج برای  دادن فشار با ها برنامه برخی
همان از توانید می کنید می باز دوباره را برنامه وقتی اول، مورد در. دهند ادامه زمینه پس در کار به است
زمینه پس در ها برنامه از بعضی اجرای که باشید داشته یاد به. دهید ادامه کردید رها را آن که جایی
.جمعی شبکه خدمات مثل باشد، داشته بر در داده اتصال های هزینه است ممکن

اند شده استفاده اخیراً که هایی برنامه پنجره
دسترسی آنها به و مشاهده را اخیر شده استفاده کاربردی های برنامه توانید می پنجره این از

.کنید پیدا

استفاده مورد هایبرنامه آخرین پنجره کردن باز برای
.دارید نگه و دهید فشار را •

برنامه منوی
به بسته منو ظاهر. کنید باز را منو بخواهید که وقت هر توانید می برنامه، یک از استفاده هنگام
.بود خواهد متفاوت کنید می استفاده که کاربردی برنامه

برنامه یک در منو کردن باز برای
.دهید فشار را  نظر، مورد برنامه از استفاده هنگام•

.نیست موجود هابرنامه همه در منو

ها برنامه صفحه کردن مرتب
.کنید جابجا ها برنامه صفحه روی بر خود ترجیحات با مطابق را ها برنامه

هابرنامه صفحه در هابرنامه کردن مرتب برای
.بروید هابرنامه صفحه به بتوانید تا بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
انتخاب را ایگزینه و بزنید ضربه نمایش صفحه بالای چپ سمت در کشویی لیست به2

.کنید

هابرنامه صفحه در برنامه یک انتقال برای
.کنید باز را هابرنامه صفحه1
را مورد سپس آید، در لرزش به وسیله و شود بزرگ تا دارید نگه و کنید لمس را مورد یک2

.بکشید جدید محل روی به

.دهید حرکت را خود هایبرنامه توانیدمی باشد شده انتخاب شخصی ترتیب که صورتی در فقط
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هابرنامه صفحه از برنامه یک نصب لغو برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
قابل آن نصب که هاییبرنامه تمام. بزنید ضربه نصب لغو به سپس بزنید، ضربه  به2

.است شده مشخص  با باشد لغو
ضربه نصب لغو به سپس بزنید، ضربه کنید خارج نصب از خواهیدمی که ایبرنامه به3

.بزنید

ها اعلان و وضعیت
رخ شما وسیله در که است اتفاقاتی دهنده نشان نمايش صفحه بالای در وضعیت نوار
عنوان به. شود می ظاهر جاری یا جدید موارد به مربوط های اعلان چپ، قسمت در. دهدمی
قدرت چپ، قسمت در. شود می ظاهر اینجا در جدید پیام و تقویم به مربوط های اعلان مثال،

.شود می داده نمايش اطلاعات سایر و باتری وضعیت سیگنال،

تغییر را خود وسیله اساسی تنظیمات تا کندمی فراهم شما برای را امکان این وضعیت نوار
پانل تنظیمات منوی توانیدمی همچنین. صدا و داده ترافیک ،™Wi-Fi®، Bluetooth مثل دهید،
.دهید تغییر را تنظیمات سایر و کنید باز را اعلان

می شما به دیگر های اعلان برخی و باتری وضعیت مورد در را اطلاعاتی نیز اعلان چراغ یک
شارژ میزان اگر. پاسخ بی تماس یا جدید پیام یعنی زن چشمک آبی چراغ مثال، عنوان به. دهد
.نکند کار اعلان چراغ است ممکن باشد پایین باتری

روزمره های فعالیت و ها آگهی بررسی
به بیشتری اطلاعات و شود باز آگهی پانل تا بکشید پایین به را وضعیت نوار توانید می شما
از یکی یا باز را جدیدی پیام پانل، از استفاده با توانید می مثال، عنوان به. آورید دست

حال در کاربردی های برنامه از برخی توانید می همچنین. کنید مشاهده را تقویم رویدادهای
.کنید باز را موسیقی، کننده پخش همچون زمینه، پس در اجرا

آگهی پانل کردن باز برای

.بکشید پایین سمت به را وضعیت نوار•
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آگهی پانل بستن برای

.بکشید بالا سمت به را آگهی پانل پایین زبانه•

اعلان پانل از اجرا حال در برنامه یک کردن باز
.بزنید ضربه آن روی اجرا، حال در برنامه کردن باز برای•

اعلان پانل از اعلان یک نمایش عدم
.کنید حرکت راست یا چپ به و دهید قرار اعلان روی را خود انگشت•

آگهی پانل کردن پاک برای
.بزنید ضربه را حذف آگهی، پانل از•

اعلان پانل طریق از وسیله تنظیم
تغییر را خود وسیله اساسی تنظیمات و کنید باز را اعلان پانل تنظیمات منوی توانیدمی شما
.کنید روشن را ®Wi-Fi توانیدمی مثال، عنوان به. دهید

اعلان پانل طریق از وسیله تنظیمات منوی کردن باز برای
.بکشید پایین سمت به را وضعیت نوار1
.بزنید ضربه  به2

اعلان پانل داخل از صدا تنظیمات تغییر برای
.بکشید پایین سمت به را وضعیت نوار1
.بزنید ضربه  به2

اعلان پانل طریق از ™Bluetooth عملکرد کنترل برای
.بکشید پایین سمت به را وضعیت نوار1
.بزنید ضربه  به2

اعلان پانل طریق از ®Wi-Fi عملکرد کنترل برای
.بکشید پایین سمت به را وضعیت نوار1
.بزنید ضربه  به2

اعلان پانل از داده ترافیک کردن غیرفعال یا فعال
.بکشید پایین سمت به را وضعیت نوار1
.بزنید ضربه  روی2

تنظیمات منوی
.دهید تغییر و کنید مشاهده تنظیمات موی در را خود وسیله تنظیمات
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وسیله تنظیمات به دسترسی برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه تنظیمات به2

تنظیمات به دسترسی برای و بکشید پایین سمت به اصلی صفحه در را وضعیت نوار توانیدمی همچنین
.بزنید ضربه  به وسیله،

متن تایپ
متن ورود هایروش از یکی کاراکترها سایر و اعداد حروف، حاوی متن تایپ برای توانیدمی شما
.کنید انتخاب را كلید صفحه یا

نمایش صفحه روی کلیدهای
برخی. بزنید نمایش صفحه روی کورتی کلیدهای روی قراردادی صورت به متن کردن وارد جهت
قسمت یک لمس با. کنند می باز خودکار طور به را نمایش صفحه روی کلیدهای ها برنامه
.کنید باز را صفحه این توانید می نیز متنی

نمایش صفحه روی کلیدهای از استفاده

برای کلید این از ها،زبان برخی در. کنید روشن را بزرگ حروف قفل و دهید تغییر را کاراکترها کوچکی یا بزرگی1
.شودمی استفاده زبان آن اضافی کاراکترهای به دسترسی

داده نشان عمودی حالت در نماد این که باشید داشته توجه. ببندید را نمایش صفحه روی کلیدهای نمای2
.شودنمی

.دهید نمایش را هانشانه و اعداد3

.شد خواهد ناپدید کلید این كلید، صفحه شدن شخصی از پس. کنید شخصی را خود كلید صفحه4

.کنید وارد فاصله یک5

.کنید تأیید را متن ورود یا کنید وارد بازگشت کاراکتر6

.کنید حذف را نمامکان از قبل کاراکتر7

.نباشد واقعی وسیله مانند دقیقاً است ممکن و است نمایش برای صرفاً تصاویر تمام

متن کردن وارد جهت نمایش صفحه روی کلیدهای نمایش
.بزنید ضربه متن ورودی قسمت یک به•

نمایش صفحه روی کلیدهای کردن مخفی
.دهید فشار را  است، باز نمایش صفحه روی کلیدهای وقتی•

نمایش صفحه روی کلیدهای سازی شخصی برای
.بزنید ضربه  به سپس کنید، باز را نمایش صفحه روی کلیدهای1
دنبال را مربوط های دستورالعمل نمایش، صفحه روی کلیدهای سازی شخصی برای2

.کنید علامتگذاری را شكلك كلید کادر مثلاً کنید،

نماد نکنید، علامتگذاری نمایش صفحه روی کلیدهای سازی شخصی هنگام را شكلك كلید کادر اگر
.شد نخواهد داده نشان شکلک
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افقی جهت در نمایش صفحه روی کلیدهای از استفاده برای
.بچرخانید پهلو به را وسیله متن، کردن وارد هنگام•

پشتیبانی افقی حالت از استفاده مورد برنامه باید کند، پشتیبانی ویژگی این از کلید صفحه که این برای
.شود تنظیم خودکار حالت روی بر صفحه جهت تنظیمات و کند

نمایش صفحه روی کلیدهای از استفاده با متن کردن وارد
.بزنید ضربه کاراکتر آن به کلید، صفحه روی بر مشاهده قابل کاراکتر یک کردن وارد برای•
تا دارید نگه و کنید لمس را کلید صفحه روی کاراکتر دیگر، کاراکتر یک کردن وارد برای•

مثال عنوان به. نمایید انتخاب لیست از سپس شود، ظاهر موجود های گزینه از لیستی
سپس شود، ظاهر دیگر های گزینه تا دارید نگه و کنید لمس را" é"،" e "کردن وارد برای
را" é "و بکشید را آن اید داده فشار كلید صفحه روی بر را خود انگشت که طور همان
.کنید انتخاب

کوچک حروف و بزرگ حروف بین جابجایی برای
.برعکس یا شود تبدیل  بزرگ حروف به تا بزنید ضربه  به حرف، کردن وارد از قبل•

بزرگ حروف قفل کردن فعال
.شود داده نشان  تا دارید نگه یا بزنید ضربه  یا  روی کلمه، یک تایپ از قبل•

ها علامت یا ها شماره کردن وارد
علامت و ها شماره با کلید صفحه یک. بزنید ضربه  به کردید، وارد را متن که هنگامی•

.بزنید ضربه  به دیگر های گزینه مشاهده برای. شود می ظاهر ها

گذاری نقطه رایج علائم کردن وارد برای
.بزنید ضربه فاصله کلید به واژه، کردن وارد از پس1
از قبل شده انتخاب علامت. کنید انتخاب پیشنهادها نوار در را گذاری نقطه علائم از یکی2

.شود می وارد فاصله

.بزنید ضربه فاصله کلید به بار دو واژه، یک کردن وارد از پس نقطه، فوری کردن وارد برای

کاراکترها حذف برای
 به سپس دهید، قرار حذف برای نظر مورد کاراکتر از بعد را نما مکان و بزنید ضربه•

.بزنید ضربه

بازگشت نشانه کردن وارد برای
.شود وارد بازگشت نشانه تا بزنید ضربه  به متن، کردن وارد هنگام•

متن انتخاب برای
می ضربه آن به که ای واژه. بزنید ضربه بار دو متن به سپس کنید، وارد را نظر مورد متن1

.شود می پررنگ آن طرف دو در زبانه دو از استفاده با زنید
.بکشید راست یا چپ سمت به را ها زبانه بیشتر، متن انتخاب برای2

صفحه افقی جهت در متن ویرایش برای
.بزنید ضربه بار دو شده وارد متن به سپس کنید، وارد را نظر مورد متن1
انتخاب را ایگزینه و بزنید ضربه ...ویرایش به سپس کنید، انتخاب را نظر مورد متن2

.کنید

سپس شود، داده نشان چسباندن تا بزنید ضربه بار دو متن قسمت به بورد، کلیپ از متن چسباندن برای
.بزنید ضربه چسباندن به

صفحه عمودی جهت در متن ویرایش برای
برنامه نوار تا بزنید ضربه شده وارد متن به بار دو سپس کنید، وارد را نظر مورد متن1

.شود داده نشان
تغییرات اعمال برای برنامه نوار از سپس کنید، انتخاب ویرایش برای را نظر مورد متن2

.کنید استفاده دلخواه
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برنامه نوار

ببندید را برنامه نوار1

کنید انتخاب را همه2

ببرید را متن3

کنید کپی را متن4

بچسبانید را متن5

.باشید کرده ذخیره بورد کلیپ در را متنی که شودمی داده نشان زمانی فقط 

واژگان نوشتن برای بزنید ضربه نوشتن برای عملکرد از استفاده
نمایش، صفحه روی کلیدهای در دیگر حرف به حرفی روی از انگشت کشیدن با توانیدمی شما
.کنید وارد را خود نظر مورد متن

.است دسترس در نمایش صفحه روی کلیدهای از استفاده هنگام فقط بزنید ضربه نوشتن برای

بزنید ضربه نوشتن برای عملکرد از استفاده با متن کردن وارد برای
از را خود انگشت نمایش، صفحه روی کلیدهای از استفاده با متن کردن وارد هنگام1

.شود نوشته دارید را آن نوشتن قصد که ایواژه تا بکشید دیگر حرف به حرفی
ایواژه ایدنوشته که حروفی اساس بر. کنید بلند را خود انگشت واژه، کردن وارد از پس2

.کنید انتخاب پیشنهادها نوار در را صحیح واژه نیاز، صورت در. شودمی پیشنهاد به
چپ یا راست سمت به پیشنهادی هایواژه نوار در بیشتر، هایگزینه مشاهده برای3

حذف واژه کل تا بزنید ضربه  به بار یک نکردید، پیدا را نظر مورد واژه اگر. کنید حرکت
امتحان ایاشاره متن ورود عملکرد از استفاده با را واژه کردن دنبال دوباره سپس. شود
.بزنید ضربه حروف از یک هر به آن، کردن وارد برای یا کنید

این غیر در. کنید وارد را بعدی واژه ،جابجایی از قبل فاصله تنظیم بودن فعال صورت در4
.کنید وارد را بعدی واژه سپس و بزنید ضربه فاصله کلید به صورت،

ممکن ،جابجایی از قبل فاصله تنظیم بودن فعال هنگام چسبیده هم به مرکب هایواژه کردن وارد برای
به زدن ضربه با را واژه بقیه سپس شود، وارد واژه نخست بخش تا بکشید را خود انگشت شود نیاز است
.کنید وارد حرف هر

بزنید ضربه نوشتن برای تنظیمات تغییر برای
.بزنید ضربه  به نمایش، صفحه روی کلیدهای از استفاده با متن کردن وارد هنگام1
.بزنید ضربه کلید صفحه تنظیمات به سپس بزنید، ضربه  به2
.بزنید ضربه متن ورودی تنظیمات به3
.کنید علامت حذف یا علامتگذاری را بزنید ضربه نوشتن برای مربع4
نیازی بار هر و شود افزوده لمسی حرکات بین خودکار طور به فاصله یک خواهید می اگر5

.کنید علامتگذاری را جابجایی از قبل فاصله مربع نباشد، فاصله دکمه به زدن ضربه به

تلفن کلید صفحه
چند ورودی های گزینه. است تلفن استاندارد کلیدی 12 صفحه یک شبیه تلفن کلید صفحه
از توانید می را پیشگو متن ورودی روش. دهد می قرار شما اختیار در را پیشگو متن و ضربه
می دسترس در عمودی جهت در فقط تلفن کلید صفحه. کنید فعال کلید صفحه تنظیمات طریق
.باشد
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تلفن کلید صفحه از استفاده

کنید انتخاب متن ورود برای را ایگزینه1

کنید روشن را بزرگ حروف قفل و دهید تغییر را کاراکترها کوچکی یا بزرگی2

دهید نمایش را اعداد3

دهید نمایش را هاشکلک و هانشانه4

کنید وارد فاصله یک5

کنید تأیید را متن ورود یا کنید وارد را بازگشت کاراکتر6

کنید حذف را نمامکان از قبل کاراکتر7

.نباشد واقعی وسیله مانند دقیقاً است ممکن و است نمایش برای صرفاً تصاویر تمام

نخست بار برای تلفن کلید صفحه کردن باز برای
.بزنید ضربه  به سپس و بزنید ضربه متن کردن وارد قسمت به1
.بزنید ضربه کلید صفحه تنظیمات به سپس بزنید، ضربه  به2
.بزنید ضربه كلید صفحه بندی طرح>  کلید صفحه ظاهری شکل به3
.کنید انتخاب را تلفن کلید صفحه4

.است استفاده قابل عمودی حالت در فقط تلفن کلید صفحه

تلفن کلید صفحه از استفاده با متن کردن وارد برای
کاراکتر هر به مربوط کلید به بار یک فقط شد، داده نشان تلفن کلید صفحه در  وقتی•

که ای واژه به. نباشد کلید آن روی حرف اولین شما نظر مورد حرف اگر حتی بزنید، ضربه
 به بیشتر، پیشنهادی های واژه مشاهده برای یا و بزنید ضربه شود می داده نشان
.کنید انتخاب فهرست از را ای واژه و بزنید ضربه

وارد خواهید می که کاراکتری برای شد، داده نشان تلفن کلید صفحه در  که هنگامی•
تا دهید ادامه کلید این دادن فشار به. بزنید ضربه نمایش صفحه روی کلید به کنید

وارد خواهید می که بعدی کاراکتر برای را کار همین سپس. شود انتخاب دلخواه کاراکتر
.دهید ادامه طور همین و دهید انجام کنید

تلفن کلید صفحه از استفاده با ها شماره کردن وارد
شماره با تلفن کلید صفحه یک. بزنید ضربه  به است، باز تلفن کلید صفحه وقتی•

.شود می ظاهر

گوشی کلید صفحه از استفاده با ها شکلک و ها علامت کردن وارد
شکلک و ها علامت با شبکه یک. بزنید ضربه  به است، باز تلفن کلید صفحه وقتی1

.شود می ظاهر ها
بر شکلک یا علامت انتخاب برای. بروید پایین یا بالا به دیگر های گزینه مشاهده برای2

.بزنید ضربه آن روی

تلفن کلید صفحه و کلید صفحه تنظیمات
نمایش صفحه روی کلیدهای برای را خودکار تصحیح و نوشتاری زبان قبیل از تنظیمات توانید می
.کنید انتخاب تلفن کلید صفحه و
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تلفن کلید صفحه و نمايش صفحه روی كلیدهای تنظیمات به دسترسی برای
موبایل، کلید صفحه یا نمایش صفحه روی کلیدهای از استفاده با متن کردن وارد هنگام1

.بزنید ضربه  یا  به
.بزنید ضربه کلید صفحه تنظیمات به سپس بزنید، ضربه  به2

متن ورود در نوشتن زبان افزودن برای
به تلفن، کلید صفحه یا نمایش صفحه روی کلیدهای از استفاده با متن کردن وارد هنگام1

.بزنید ضربه  یا 
.بزنید ضربه کلید صفحه تنظیمات به سپس و  به2
برای. کنید علامتگذاری را مربوط کادرهای و بزنید ضربه نوشتن های زبان و ها زبان3

.بزنید ضربه OK به تایید

متن ورود تنظیمات
توانید می تلفن، کلید صفحه یا نمايش صفحه روی كلیدهای از استفاده با متن کردن وارد هنگام

پیش های گزینه تنظیم در منو این که باشید داشته دسترسی متن ورود تنظیمات منوی به
توانید می مثال، برای. کند می کمک شما به سریع تصحیح و خودکار گذاری فاصله متن، بینی
تایپ با همزمان چگونه کلمات و شوند می ارائه چگونه کلمات های گزینه که بگیرید تصمیم
کلمات که کنید تنظیم طوری را متن ورود برنامه توانید می همچنین. شوند می تصحیح شما
.بسپارد یاد به را شما توسط شده نوشته جدید

متن ورود تنظیمات تغییر برای
به تلفن، کلید صفحه یا نمایش صفحه روی کلیدهای از استفاده با متن کردن وارد هنگام1

.بزنید ضربه  یا 
ضربه متن ورودی تنظیمات>  کلید صفحه تنظیمات به سپس بزنید، ضربه  به2

.کنید انتخاب را مربوط تنظیمات و بزنید

صوتی درج قابلیت از استفاده با متن درج
کلمات تایپ جای به صوتی درج قابلیت از توانید می کنید، می درج را متنی که هنگامی
یک صوتی درج. کنید ادا را نمایید درج خواهید می که کلماتی است کافی. کنید استفاده
.باشد می موجود مناطق و ها زبان از برخی برای که است ™Google از آزمایشی فناوری

.باشید داشته® Wi-Fi یا همراه تلفن شبکه یک به ای داده اتصال باید سرویس، این از استفاده برای
.باشد اضافی های هزینه پرداخت مشمول است ممکن سرویس این از استفاده

صوتی متن ورود کردن فعال برای
به تلفن، کلید صفحه یا نمایش صفحه روی کلیدهای از استفاده با متن کردن وارد هنگام1

.بزنید ضربه  یا 
.بزنید ضربه کلید صفحه تنظیمات به سپس بزنید، ضربه  به2
.کنید علامتگذاری را Google صدای تایپ کلید مربع3
صفحه روی كلیدهای در  میکروفون نماد. دهید فشار را  تنظیمات، ذخیره برای4

.شود می داده نشان تلفن کلید صفحه یا نمايش

صوتی متن ورود قابلیت از استفاده با متن کردن وارد برای
.کند کار نیز داده اتصال و باشد فعال صوتی متن ورود عملکرد کنید دقت1
آن به شود،می داده نشان تلفن کلید صفحه یا نمایش صفحه روی کلیدهای در  وقتی2

نگه و کنید لمس را آن شد داده نشان ، مثلاً متن، ورود زبان کلید وقتی. بزنید ضربه
.دارید

به دوباره اتمام، از پس. کنید صحبت متن کردن وارد برای شد، داده نشان  که زمانی3
.شد خواهد داده نشان پیشنهادی متن. بزنید ضربه 

.کنید ویرایش دستی طور به را متن لزوم، صورت در4

وسیله سازیشخصی
مثال، برای. دهید تغییر خود نیازهای به توجه با را وسیله تنظیمات از مورد چند توانیدمی شما
صفحه روشنایی یا کنید اضافه را گیرنده تماس يک ويژه زنگ دهید، تغییر را زبان توانیدمی

.دهید تغییر را نمايش
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صدا میزان تنظیم
پخش همچنین و هااعلان و ورودی هایتماس برای را زنگ صدای میزان توانیدمی شما

.کنید تنظیم فیلم و موسیقی

صدا میزان کلید با زنگ صدای میزان تنظیم برای
.دهید فشار پایین یا بالا به را صدا میزان کلید•

صدا میزان کلید از استفاده با رسانه پخش صدای میزان تنظیم برای
.دهید فشار پایین یا بالا به را صدا میزان کلید فیلم، تماشای یا موسیقی پخش هنگام•

صوتی تنظیمات تغییر
روی را خود وسیله توانیدمی مثال، عنوان به. دهید تغییر را صوتی تنظیمات انواع توانیدمی شما
.نزند زنگ جلسات در تا کنید تنظیم سکوت حالت

بیصدا حالت روی دستگاه تنظیم
داده نشان وضعیت نوار در  و بلرزد دستگاه تا دهید فشار را صدا میزان کردن کم کلید1

.شود
می داده نشان وضعیت نوار در . دهید فشار را صدا میزان کردن کم کلید دوباره سپس2

.شود

شده باز منوی در  روی سپس نگهدارید، و داده فشار را  خاموش/روشن کلید توانید می همچنین
.برود بیصدا حالت به شما دستگاه تا بزنید ضربه

لرزش حالت روی بر وسیله تنظیم برای
.شود داده نشان وضعیت نوار در  تا دهید فشار پایین سمت به را صدا کلید•

شده باز منوی در  به سپس و دارید نگه و دهید فشار را  روشن/خاموش کلید توانیدمی همچنین
.کنید تنظیم لرزش حالت روی بر را وسیله و بزنید ضربه

زنگ و لرزش حالت روی بر تلفن تنظیم برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را صدا>  تنظیمات2
.کنید گذاریعلامت را زدن زنگ هنگام لرزش کادر3

™xLOUD از استفاده با بلندگو صدای میزان بهبود برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را صدا>  تنظیمات2
.کنید گذاریعلامت را ™xLOUD کادر3

صدای کیفیت مثال، برای. ندارد صوتی ارتباط هایبرنامه بر تأثیری هیچ ™xLOUD ویژگی سازیفعال
.کندنمی تغییری هیچ صوتی تماس

تاریخ و زمان
.دهید تغییر خود وسیله در را تاریخ و زمان توانیدمی شما

دستی صورت به تاریخ تنظیم برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را زمان و تاریخ>  تنظیمات2
.کنید حذف را آن علامت است، شده گذاریعلامت خودکار تاریخ و زمان کادر اگر3
.بزنید ضربه تاریخ تنظیم به4
.کنید تنظیم رفتن پایین و بالا با را تاریخ5
.بزنید ضربه شد انجام به6
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دستی صورت به زمان تنظیم برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را زمان و تاریخ>  تنظیمات2
.کنید حذف را آن علامت است، شده گذاریعلامت خودکار تاریخ و زمان کادر اگر3
.بزنید ضربه زمان تنظیم به4
.کنید حرکت پایین یا بالا به دقیقه، و ساعت تنظیم برای5
.برعکس یا یابد تغییر ظ.ب به ظ.ق تا کنید حرکت بالا به امکان، صورت در6
.بزنید ضربه شد انجام به7

زمانی منطقه تنظیم
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را زمان و تاریخ>  تنظیمات2
.بردارید را آن علامت است، شده علامتگذاری خودکار زمانی منطقه مربع اگر3
.بزنید ضربه زمانی منطقه تنظیم روی4
.کنید انتخاب را ها گزینه از یکی5

زنگ صدای تنظیمات

زنگ صدای تنظیم برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را تلفن زنگ آهنگ>  صدا>  تنظیمات2
.كنید انتخاب را زنگ صدای3
.بزنید ضربه شد انجام به4

لمسی تون صداهای کردن فعال
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را صدا>  تنظیمات2
.کنید علامتگذاری را لمسی صداهای و گیریشماره لمسی پد صداهای کادر3

اعلان صدای انتخاب برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را فرض پیش اعلان>  صدا>  تنظیمات2
.کنید انتخاب هااعلان رسیدن هنگام پخش برای را نظر مورد صدای3
.بزنید ضربه شد انجام به4

صفحه تنظیمات

نمایش صفحه روشنایی تنظیم برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را روشنایی>  نمایش صفحه>  تنظیمات2
.کنید حذف را آن علامت است، شده گذاریعلامت نور شرایط با متناسب کادر اگر3
.بکشید را کشویی نشانگر روشنایی، تنظیم برای4
.بزنید ضربه تأیید به5

حالت یا روشنایی حالت - کنید انتخاب را شده تعیین پیش از روشنایی میزان توانیدمی همچنین،
.نور شرایط با متناسب کادر گذاریعلامت هنگام نیرو مصرف در جویی صرفه

کارآیی بهبود نحوه درباره بیشتر اطلاعات کسب جهت. گذاردمی تأثیر باتری کارآیی بر روشنایی میزان
.کنید مراجعه باتری کارآیی بهبود بخش به باتری،

نمایش صفحه لرزش تنظیم
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را صدا>  تنظیمات2
کلیدهای به زدن ضربه هنگام اکنون. کنید علامتگذاری را لمس هنگام لرزش کادر3

.آید می در لرزش به نمایش صفحه ها، برنامه از برخی و انتخاب
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نمایش صفحه شدن خاموش از قبل فعالیت عدم زمان تنظیم
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را خواب حالت>  نمایش صفحه>  تنظیمات2
.کنید انتخاب را ها گزینه از یکی3

.دهید فشار لحظه یک را  روشن و خاموش کلید نمایش، صفحه سریع کردن خاموش برای

وسیله شدن شارژ هنگام نمایش صفحه داشتن نگه فعال برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را نویس برنامه های گزینه>  تنظیمات2
.کنید گذاریعلامت را ماندن فعال کادر3

زبان تنظیمات
.دهید تغییر را آن دوباره بعداً و کنید انتخاب خود وسیله برای فرضپیش زبان یک توانیدمی شما

زبان تغییر برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را زبان>  ورودی و زبان>  تنظیمات2
.کنید انتخاب را ایگزینه3
.بزنید ضربه تأیید به4

.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  بخوانید، را منوها متن توانیدنمی و ایدکرده انتخاب را اشتباه زبان اگر
زبان توانیدمی اکنون. کنید انتخاب شده باز منوی در را ورودی اولین و کنید انتخاب را  کنار متن سپس
.کنید انتخاب را خود نظر مورد

هواپیما حالت
با اختلال از جلوگیری برای رادیویی هایگیرنده و هافرستنده و شبکه هواپیما، حالت در

تماشای موسیقی، به دادن گوش کردن، بازی حال، این با. شودمی خاموش حساس تجهیزات
.بود خواهد پذیرامکان همچنان باشد شده ذخیره داخلی حافظه در اگر محتوا انواع سایر و فیلم

.شد خواهید مطلع هشدار زنگ آن از باشد، فعال هشداری زنگ اگر همچنین

.دهدمی کاهش را باتری مصرف میزان هواپیما حالت کردن روشن

هواپیما حالت کردن روشن برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ...بیشتر>  تنظیمات2
.کنید گذاریعلامت را هواپیما حالت کادر3

منوی در را هواپیما حالت سپس و دارید نگه و دهید فشار را  خاموش/روشن کلید توانیدمی همچنین
.کنید انتخاب شده باز

حافظه
.کنید ذخیره وسیله داخلی حافظه در را خود نظر مورد محتوای توانیدمی

داخلی حافظه کردن فرمت
انجام با. کنید فرمت حافظه، آزاد فضای افزایش برای مثلاً را، گوشی داخلی حافظه توانید می
.شود می پاک داخلی حافظه در موجود اطلاعات کلیه کار، این

خواهید می که اطلاعاتی کلیه از داخلی، حافظه کردن فرمت از پیش که کنید حاصل اطمینان
را آن توانید می محتوا، از پشتیبان فايل تهیه برای. باشید نموده تهیه پشتیبان فايل کنید ذخیره

101 صفحه در رایانه به وسیله اتصال به بیشتر، اطلاعات کسب برای. کنید کپی خود رایانه در
.کنید مراجعه

داخلی حافظه کردن پاک
.بزنید ضربه  روی ،اصلی صفحه از1
ضربه آن به و کنید پیدا را داخلی حافظه کردن پاک>  ذخیره محل>  تنظیمات2

.بزنید
.بزنید ضربه موارد همه کردن پاک>  داخلی حافظه کردن پاک روی3
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هدست از استفاده

.کنید استفاده آن با سازگار جانبی وسایل سایر یا و وسیله همراه جانبی وسایل از بهینه، کارآیی جهت

هدست از استفاده برای
.کنید وصل خود وسیله به را هدست1
.دهید فشار را تماس به گوییپاسخ کلید تماس، یک به دادن پاسخ برای2
.دهید فشار را تماس به گوییپاسخ کلید تماس، یک به دادن پایان برای3

.کنید خریداری جداگانه را آن توانیدمی است، نشده عرضه وسیله با همراه هدست اگر

پایان از پس و شودمی متوقف تماس به دادن پاسخ هنگام موسیقی دهید،می گوش موسیقی به اگر
.یابدمی ادامه دوباره تماس به دادن

رسانیپیام و اینترنت تنظیمات
و موبایل داده اتصال باید اینترنت، به دسترسی و ایچندرسانه و متنی هایپیام ارسال برای

:دارد وجود تنظیمات این دریافت برای مختلفی هایروش. باشید داشته را صحیح تنظیمات

وسیله روی قبل از رسانی پیام و اینترنت تنظیمات همراه، تلفن هایشبکه و اپراتورها اکثر برای•
پیام بلافاصله و کنید اینترنت از استفاده به شروع توانیدمی سپس. است شده نصب شما
.کنید ارسال

و اینترنت تنظیمات دانلود برای کنید،می روشن را خود وسیله که باری نخستین موارد، برخی در•
بعداً را تنظیمات این توانیدمی همچنین. گرفت خواهد قرار شما اختیار در ایگزینه رسانی پیام
.کنید دانلود تنظیمات منوی از

.دهید تغییر یا بیفزایید خود وسیله در را شبکه و اینترنت تنظیمات فرصتی هر در توانیدمی شما•
خود مخابراتی شرکت با رسانی، پیام و اینترنت تنظیمات درباره تردقیق اطلاعات کسب جهت
.بگیرید تماس

رسانی پیام و اینترنت تنظیمات دریافت برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را اینترنت تنظیمات>  ™Xperia>  تنظیمات2
.بزنید ضربه پذیرش به3

اینترنت فرض پیش تنظیمات مجدد تنظیم برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
)هاAPN (دسترسی نقاط نام>  موبایل های شبکه>  ...بیشتر>  تنظیمات به2

.بزنید ضربه
.بزنید ضربه  به3
.بزنید ضربه فرض پیش به بازنشانی به4

)هاAPN (دسترسی نقاط نام
نوع APN. شودمی استفاده APN یک از اینترنت و شما وسیله بین داده اتصال برقراری برای
را استفاده مورد بستهته اتصالات و استفاده مورد امنیتی هایروش استفاده، مورد IP آدرس
دریافت یا ارسال عدم یا داده اتصال بودن قطع اینترنت، به دسترسی عدم هنگام. کندمی تعریف
.شود واقع مفید تواندمی APN بررسی ای، رسانه چند هایپیام
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فعلی APN مشاهده برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را موبایل های شبکه>  ...بیشتر>  تنظیمات2
.بزنید ضربه دستیابی نقطه نامهای به3

.شود می داده نشان شده علامتگذاری دکمه یک با فعال شبکه اتصال است، دسترس در اتصال چند اگر

دستی صورت به اینترنت تنظیمات افزودن برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
کنید پیدا را دستیابی نقطه نامهای>  موبایل های شبکه>  ...بیشتر>  تنظیمات2

.بزنید ضربه آن به و
.بزنید ضربه  به3
.بزنید ضربه جدید APN به4
.کنید وارد ایجاد جهت را نظر مورد شبکه وضعیت نام و بزنید ضربه نام به5
.کنید وارد را دسترسی نقطه نام و بزنید ضربه APN به6
.کنید وارد را مخابراتی شرکت نیاز مورد اطلاعات تمام7
.بزنید ضربه ذخیره به سپس بزنید، ضربه  به8

هاداده از استفاده کنترل
کنترل را آن و باشید داشته نظر تحت خاص دوره یک در را آن از و وسیله به داده انتقال مقدار
در داده از استفاده میزان برای را هاییمحدودیت و اخطارها توانیدمی مثال، عنوان به. کنید

داده مقدار توانیدمی همچنین. شود جلوگیری اضافی هایهزینه از تا کنید تنظیم خود وسیله
.کنید محدود نیز را هابرنامه از یک هر در استفاده مورد

داشته داده از استفاده مقدار بر بیشتری کنترل کند کمک شما به تواندمی داده از استفاده تنظیمات تغییر
.کند تضمین را اضافی هایهزینه از جلوگیری تواندنمی اما باشید

داده از استفاده تنظیمات به دسترسی برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را داده مصرف میزان>  تنظیمات2

داده ترافیک کردن خاموش یا روشن برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را داده مصرف میزان>  تنظیمات2
ترافیک کنار در روشن/خاموش سوئیچ به داده، ترافیک کردن خاموش یا روشن برای3

.بزنید ضربه همراه تلفن داده

های شبکه>  ...بیشتر>  تنظیمات ذیل در را همراه تلفن داده ترافیک کادر توانید می همچنین
.شود خاموش یا روشن داده ترافیک تا کنید علامتگذاری موبایل

داده از استفاده اخطار تنظیم برای
.باشد روشن داده ترافیک کنید دقت1
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از2
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را داده مصرف میزان>  تنظیمات3
ترافیک مقدار اگر. بکشید نظر مورد مقادیر روی به را ها خط اخطار، سطح تنظیم برای4

.کرد خواهید دریافت را نظر مورد اخطار اعلان برسد، تنظیمی سطح به داده

داده از استفاده محدودیت تنظیم برای
.باشد روشن داده ترافیک کنید دقت1
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از2
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را داده مصرف میزان>  تنظیمات3
را آن است، نشده گذاریعلامت همراه تلفن داده محدودیت تنظیم كادر اگر4

.بزنید ضربه تأیید به سپس کنید، گذاریعلامت
.بکشید نظر مورد مقادیر روی به را هاخط داده، از استفاده محدودیت تنظیم برای5

خواهد خاموش خودکار طور به وسیله داده ترافیک برسد، شده تنظیم حد به داده از استفاده مقدار وقتی
.شد
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هابرنامه از یک هر در داده از استفاده میزان کنترل برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را داده مصرف میزان>  تنظیمات2
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را نظر مورد برنامه3
.کنید گذاریعلامت را زمینه پس هایداده کردن محدود کادر4
ضربه برنامه تنظیمات مشاهده به برنامه، آن خاص تنظیمات سایر به دسترسی برای5

.کنید اعمال را لازم تغییرات و بزنید

.نباشد دسترس در همیشه است ممکن برنامه یک خاص تنظیمات

قرار تأثیر تحت است ممکن برنامه آن عملکرد داده، از برنامه یک استفاده میزان تنظیمات تغییر صورت در
.گیرد

همراه تلفن شبکه تنظیمات
بین جابجایی خودکار طور به مختلف، مناطق در موجود هایشبکه به توجه با شما وسیله
دستی طور به را خود وسیله توانیدمی همچنین. دهدمی انجام را همراه تلفن هایشبکه
.GSM یا WCDMA مثل باشد، داشته دسترسی خاصی همراه تلفن شبکه به تا کنید تنظیم

شبکه حالت یک انتخاب
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را موبایل های شبکه>  ...بیشتر>  تنظیمات2
.بزنید ضربه شبکه حالت به3
.کنید انتخاب شبکه حالت یک4

دستی صورت به دیگر شبکه یک انتخاب برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
به و کنید پیدا را شبکه اپراتورهای>  موبایل های شبکه>  ...بیشتر>  تنظیمات2

.بزنید ضربه آن
.بزنید ضربه دستی>  حالت جستجوی به3
.کنید انتخاب را شبکه4

شده انتخاب دستی صورت به که ایشبکه محدوده از اگر حتی دستی، صورت به شبکه انتخاب صورت در
.پردازدنمی هاشبکه سایر جستجوی به وسیله شودی خارج

خودکار شبکه انتخاب کردن فعال
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
به و کنید پیدا را شبکه اپراتورهای>  موبایل های شبکه>  ...بیشتر>  تنظیمات2

.بزنید ضربه آن
.بزنید ضربه حالت جستجوی به بازشو، پیام شدن ظاهر هنگام3
.بزنید ضربه خودکار به4

داده ترافیک کردن خاموش
به ایداده اتصالات تمام توانیدمی ها،داده ناخواسته دانلود و سازیهمگام از جلوگیری منظور به

داده ترافیک هایهزینه و اشتراک طرح جزئیات به اگر. کنید غیرفعال را همراه تلفن هایشبکه
.بگیرید تماس مخابراتی شرکت با دارید، نیاز خود

ارسال. کنید استفاده ™Bluetooth و ®Wi-Fi اتصالات از توانیدمی همچنان داده، ترافیک شدن خاموش با
.بود خواهد پذیرامکان همچنان نیز ایچندرسانه هایپیام دریافت و

داده های ترافیک همه کردن خاموش
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را موبایل های شبکه>  ...بیشتر>  تنظیمات2
.کنید علامت حذف را همراه تلفن داده ترافیک كادر3

داده رومینگ
)رومینگ هنگام (باشید خانگی شبکه از بیرون که هنگامی شبکه اپراتورهای برخی در
که باشید داشته توجه. کنید برقرار موبایل داده اتصال همراه تلفن شبکه طریق از توانیدمی
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بیشتر، اطلاعات کسب جهت. شود منظور شما حساب به است ممکن داده انتقال هایهزینه
.بگیرید تماس خود شبکه اپراتور با

برای کنند، استفاده شما خانگی شبکه در اینترنت اتصال از اعلان بدون اوقات گاهی است ممکن ها برنامه
هنگام اینترنتی اتصالات این برقراری صورت در. سازی همگام و جستجو درخواست ارسال هنگام مثال،

اپراتور با بیشتر، اطلاعات کسب جهت. شود منظور شما حساب به اضافی هزینه است ممکن رومینگ،
.کنید مشورت خود شبکه

داده رومینگ کردن فعال
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را موبایل های شبکه>  ...بیشتر>  تنظیمات2
.کنید گذاریعلامت را داده رومینگ کادر3

.کنید فعال را داده رومینگ توانیدنمی باشد غیرفعال داده اتصالات وقتی
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Google Play™

™Google Play از استفاده آغاز
Google Play™ می شما. شوید ها بازی و کاربردی های برنامه از دنیایی وارد و کنید باز را

.کنید جستجو مختلف های بندی دسته اساس بر را ها بازی و کاربردی های برنامه این توانید
ارسال آن درباره را خود نظر و دهید رتبه خاصی بازی یا کاربردی برنامه به توانید می همچنین

.کنید

اطلاعات کسب برای. باشید داشته ™Google اشتراک باید ،™Google Play از استفاده برای
.کنید مراجعه52 صفحه در وسیله در ™Google اشتراک تنظیم برای به بیشتر،

Google Play™ نباشد موجود مناطق و کشورها همه در است ممکن

™Google Play کردن باز برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را Play فروشگاه2

™Google Play از دانلود
.کنید دریافت ™Google Play از را رایگان های برنامه جمله از ها برنامه انواع توانید می

هابرنامه دانلود از پیش
.باشد برقرار اینترنت اتصال شوید مطمئن ،Google Play ™از دانلود شروع از پیش

هایهزینه است ممکن شما وسیله در محتوا دانلود که باشید داشته خاطر به همچنین،
تماس خود خدمات دهنده ارائه با بیشتر اطلاعات کسب جهت. باشد داشته بر در داده ترافیک
.بگیرید

رایگان برنامه یک دانلود
عملکرد از استفاده با یا و کنید جستجو ™Google Play مختلف هایبندیدسته در1

.کنید پیدا دانلود برای را نظر مورد گزینه جستجو
دنبال را ها دستورالعمل نصب تکمیل برای و بزنید مورد روی جزئیات مشاهده جهت2

.کنید

فروشی برنامه یک دانلود برای
را نظر مورد گزینه جستجو عملکرد از استفاده با یا و کنید جستجو Google Play ™در1

.کنید پیدا دانلود برای
دنبال را هادستورالعمل خرید، روند تکمیل برای و بزنید مورد به جزئیات، مشاهده جهت2

.کنید

شده دانلود برنامه یک کردن باز
.بزنید ضربه من هایبرنامه به سپس دهید، فشار را  ،™Google Play در1
.بزنید ضربه شده دانلود برنامه به2

.باشید داشته دسترسی شده دانلود های برنامه به برنامه صفحه از توانید می همچنین

خود کاربردی برنامه های داده کردن پاک
اتفاق این است ممکن. کنید پاک را کاربردی برنامه یک از هایی داده باشد لازم است ممکن
را بازی یک بالای رکوردهای بخواهید یا شود پر کاربردی برنامه حافظه وقتی مثال، برای بیفتد،
برخی در نیز را ای چندرسانه و متنی های پیام ورودی، ایمیل بخواهید است ممکن. کنید پاک

.کتید پاک کاربردی های برنامه
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کاربردی برنامه یک برای نهان حافظه کل کردن پاک
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را تنظیمات2
.بزنید ضربه هابرنامه به3
.بزنید کنید پاک آن برای را نهان حافظه کل خواهید می که کاربردی برنامه روی4
.بزنید ضربه پنهان حافظه کردن پاک به5

.نیست پذیر امکان کاربردی های برنامه از برخی برای نهان حافظه کردن پاک

شده نصب برنامه یک حذف برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را تنظیمات2
.بزنید ضربه هابرنامه به3
.کنید انتخاب حذف برای را نظر مورد برنامه4
.بزنید ضربه نصب لغو به5

.ندارد وجود شده نصب پیش از هایبرنامه از بعضی حذف امکان

مجوزها
ها،داده به دسترسی به نیاز کند کار درست بتواند که این برای است ممکن هابرنامه برخی

شود نیاز است ممکن موارد، این در. باشد داشته شما وسیله مختلف عملکردهای و تنظیمات
و ارسال برای پیمایش برنامه مثال، برای. کنید فراهم هابرنامه آن برای را نیاز مورد مجوزهای
با است ممکن هابرنامه برخی. دارد نیاز مجوز به شما محل به دسترسی و داده ترافیک دریافت
فقط باشید مراقب. کنند استفاده سوء خود مجوز از شما محل گزارش یا هاداده حذف یا سرقت
.دارید اعتماد آنها به که دهید مجوز آن به و کنید نصب را هاییبرنامه

برنامه یک مجوزهای مشاهده
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را تنظیمات2
.بزنید ضربه هابرنامه روی3
.بزنید ضربه دلخواه برنامه به4
.کنید حرکت پایین به مجوزها در مرتبط جزئیات مشاهده برای5

™Google Play از خارج هایبرنامه نصب
.برساند آسیب شما وسیله به تواندمی اطمینان قابل غیر یا ناشناس منابع از برنامه نصب
فرض پیش طور به هاییبرنامه چنین نصب که است شده تنظیم ایگونه به شما وسیله
را ناشناس منابع از برنامه نصب و دهید تغییر را تنظیم این توانیدمی حال، این با. گردد مسدود
.کنید مجاز

Sony وسیله به هارابط سایر یا دانلود طریق از یافته انتقال محتوای یا ثالث اشخاص هایبرنامه عملکرد
کارایی کاهش یا زیان و ضرر گونه هر قبال در مسئولیتی Sony همچنین،. کندنمی ضمانت و تضمین را شما

استفاده اعتماد قابل منابع محتوای از فقط. ندارد ثالث اشخاص محتوای انتقال با ارتباط در شما وسیله
.بگیرید تماس محتوا دهنده ارائه با دارید نگرانی یا سؤال اگر. کنید

نیستند ™Google Play از که هایی برنامه نصب برای اجازه

.بزنید ضربه  روی ، خود اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را امنیت>  تنظیمات2
.کنید علامتگذاری را نامعلوم منابع کادر3
.بزنید ضربه تأیید روی4
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گرفتن تماس

اورژانس هایتماس
در چنانچه. کندمی پشتیبانی 911 یا 112 مثل المللیبین اورژانس هایشماره از شما وسیله
این از کارت سیم کردن وارد بدون یا با توانیدمی باشید، داشته قرار شبکه یک پوشش محدوده
.کنید استفاده کشوری هر در اورژانس تماس برقراری برای هاشماره

اضطراری تماس کردن برقرار
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را تلفن2
 به شماره، یک حذف برای. بزنید ضربه تماس به و کنید وارد را اضطراری شماره3

.بزنید ضربه

های تماس توانید می است شده مسدود خروجی های تماس وقتی یا نشده جاگذاری کارت سیم وقتی
.کنید بقرار را اضطراری

است قفل کارت SIM که هنگامی اضطراری تماس برقراری برای
.بزنید ضربه رااضطراری تماس1
ضربه را  شماره، یک حذف برای. بزنید ضربه را تماس و کرده وارد را اضطراری شماره2

.بزنید

هاتماس مدیریت
که ایشماره به بگیرید، دستی طور به را نظر مورد تلفن شماره توانیدمی تماس برقراری برای
گزارش نمای در موجود تلفن شماره به یا و بزنید ضربه است شده ذخیره مخاطبین فهرست در

و کنید استفاده هوشمند گیریشماره ويژگی از توانیدمی همچنین. بزنید ضربه ها تماس
.کنید پیدا فوراً را ها تماس گزارش و مخاطبین لیست هایشماره

و خش تا کندمی کار دوم میکروفون همراه به وسیله اصلی میکروفون تماس، برقراری هنگام
.یابد کاهش زمینهپس صدای

.باشد نپوشانده را دوم میکروفون چیزی کنید دقت تماس برقراری هنگام

تلفن شماره یک با تماس برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را 2
شماره صفحه نمای وارد تا بزنید ضربه  به ها، تماس گزارش شدن ظاهر صورت در3

.شوید گیری
.بزنید ضربه  به و کنید وارد را تلفن شماره4

.بزنید ضربه  به است، شده وارد اشتباه به که رقمی حذف برای

هوشمند گیری شماره از استفاده با گرفتن تماس برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را تلفن2
می که مخاطبی به مربوط های شماره یا حروف کردن وارد برای گیری شماره صفحه از3

گزینه فهرست شماره، یا حرف هر کردن وارد با. کنید استفاده بگیرید تماس او با خواهید
.شود می ظاهر ممکن های

.بزنید ضربه بگیرید تماس آن با خواهید می که مخاطبی نام به4

تماس به دادن پایان
.بزنید ضربه تماس پایان روی•
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المللی بین تماس کردن برقرار
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را تلفن2
.شود داده نشان "+" علامت تا دارید نگه و کرده لمس را 30
تماس به سپس کنید، وارد را تلفن شماره و) آغازین 0 عدد بدون (منطقه کد کشور، کد4

.بزنید ضربه

تماس به دادن پاسخ برای

.بکشید راست سمت به نمایش صفحه در را •

تماس نپذیرفتن برای
.بکشید چپ سمت به صفحه در را •

دوم تماس کردن رد
.بزنید ضربه  روی شنويد، می ممتد بوق صدای تماس حین در وقتی•

تماس طول در گوشی بلندگوی صدای میزان تغییر برای
.دهید فشار پایین یا بالا به را صدا میزان کلید•

تماس حین در بلندگو کردن روشن
.بزنید ضربه  به•

تماس حین در میکروفون کردن صدا بی برای
.بزنید ضربه را •

تماس هنگام صفحه کردن فعال
.دهید فشار را •

تماس طی ها شماره کردن وارد
.شود می داده نشان کلید صفحه یک. بزنید گیر شماره روی تماس، طی در1
.بزنید ضربه کنید وارد خواهید می که هایی شماره به2

ورودی تماس زنگ صدای کردن صدا بی برای
.دهید فشار را صدا کلید تماس، دریافت هنگام•

اخیر های تماس
را  شده گرفته و  دریافتی ، پاسخ بی های تماس آخرین توانید می ها تماس گزارش در

.کنید مشاهده

پاسخ بی های تماس مشاهده
نوار. شود می داده نشان وضعیت نوار در  باشید، داشته پاسخ بی تماس وقتی1

.بکشید پایین سمت به را وضعیت
.بزنید ضربه پاسخ بی تماس روی2

ها تماس گزارش از شماره یک با تماس
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.شود می ظاهر صفحه بالای در تماسها گزارش نمای. بزنید آن روی و کنید پیدا را تلفن2
شماره یک ویرایش جهت. بزنید ضربه شماره آن به شماره، یک با مستقیم تماس برای3

شماره ویرایش به سپس دارید، نگه و کرده لمس را موردنظر شماره تماس، از قبل
.بزنید ضربه تماس از قبل

.بگیرید تماس شماره با تماس پاسخ>  به زدن ضربه با توانید می همچنین
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خود مخاطبین به ها تماس گزارش از شماره یک افزودن
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.شود می ظاهر صفحه بالای در تماسها گزارش نمای. بزنید آن روی و کنید پیدا را تلفن2
.بزنید ضربه مخاطبین به افزودن به سپس دارید، نگه و بزنید ضربه شماره به3
.بزنید ضربه جدید مخاطب ایجاد به یا بزنید ضربه نظر مورد مخاطب به4
.بزنید ضربه شد انجام به و كنید وارد را مخاطب جزئیات5

صوتی پست
عدم صورت در تواند می گیرنده تماس باشد، نیز صوتی پست خدمات شامل شما اشتراک اگر

روی بر معمولاً صوتی پست خدمات شماره. بگذارد صوتی پیام تماس، به شما پاسخگویی
خدمات دهنده ارائه از را شماره این توانید می صورت، این غیر در. است شده ذخیره کارت سیم
.کنید وارد دستی طور به را آن و دریافت خود

صوتی پست شماره کردن وارد
.بزنید ضربه  روی ،اصلی صفحه از1
شماره>  صوتی پست تنظیمات> صوتی پست>  تماس تنظیمات>  تنظیمات2

.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را صوتی پست
.کنید وارد را خود صوتی پست شماره3
.بزنید ضربه تأیید روی4

صوتی پست خدمات با تماس برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را تلفن2
.دارید نگه و کنید لمس را 31

تماس چندین
.کنید استفاده همزمان بصورت را تماس چندین توانید می اید، کرده فعال را مکالمه انتظار اگر

اعلان شما به بیپ صدای با دیگر، تماس دریافت صورت در شود، می فعال مکالمه انتظار وقتی
.شود می

مکالمه انتظار کردن فعال غیر یا فعال برای
.بزنید ضربه  روی ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه و یافته را دیگر تنظیمات>  تماس تنظیمات>  تنظیمات2
.بزنید ضربه را مکالمه انتظار مکالمه، انتظار کردن فعال غیر یا فعال برای3

اول تماس داشتن نگه انتظار در و دوم تماس به پاسخ
.بزنید ضربه  روی شنويد، می ممتد بوق صدای تماس حین در وقتی•

دوم تماس کردن برقرار
.بزنید ضربه گیر شماره به فعلی، تماس حین در1
.بزنید ضربه تماس به و کنید وارد را گیرنده شماره2
.شود می داشته نگه انتظار حالت در تماس اولین3

.شود می اجرا نیز بعدی های تماس برای مراحل همین

تماس چند بین جابجایی
ضربه  روی انتظار، حالت در کنونی تماس دادن قرار و دیگر تماس یک به جابجایی برای•

.بزنید

انتظار در بعدی تماس به بازگشت و خروجی تماس به دادن پایان
.بزنید ضربه تماس پایان به•

کنفرانسی های تماس
.بپیوندید نفره چند یا دو گفتگوی یک به توانید می نفره چند یا کنفرانسی تماس یک با

اپراتور با بیفزایید، كنفرانسی تماس یک به توانید می که کنندگانی شرکت تعداد جزئیات از اطلاع جهت
.بگیرید تماس خود شبکه
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کنفرانسی تماس کردن برقرار
.بزنید ضربه گیر شماره به فعلی، تماس حین در1
کننده شرکت اینکه از بعد. بزنید ضربه تماس به و بگیرید را کننده شرکت دومین شماره2

.شود می داشته نگه انتظار حالت در کننده شرکت اولین داد، پاسخ دوم
.بزنید ضربه  به کنفرانسی تماس به کننده شرکت دومین افزودن برای3
.کنید تکرار را 3 تا 1 مراحل تماس به دیگر کنندگان شرکت افزودن برای4

کنفرانسی تماس در کننده شرکت با خصوصی گفتگوی
.بزنید ضربه کننده شرکت} 0{ روی جاری، کنفرانسی تماس حین در1
ضربه کنید صحبت او با خصوصی صورت به خواهید می که ای کننده شرکت شماره روی2

.بزنید
ضربه  روی کنفرانسی، تماس به برگشت و خصوصی گفتگوی به دادن پایان برای3

.بزنید

کنفرانسی تماس از کننده شرکت یک کردن خارج
نشان را کنندگان شرکت تعداد که ای دکمه روی بر جاری، کنفرانسی تماس طول در1

3 روی بر دارد وجود تماس در کننده شرکت سه اگر مثال برای. بزنید ضربه دهد می
.بزنید ضربه کنندهشرکت

.بزنید ضربه کنید خارج خواهید می که ای کننده شرکت کنار در  به2

کنفرانسی تماس به دادن پایان برای
.بزنید ضربه کنفرانسی تماس پایان به کنفرانسی، تماس حین در•

تماس تنظیمات

پیام یک ارسال با تماس نپذيرفتن
تماسی وقتی. کنید رد را خود هایتماس شده، تعریف پیش از پیام یک ارسال با توانیدمی شما
وسیله در و ارسال گیرنده تماس برای خودکار طور به پیام آن کنید،می رد پیامی چنین با را

.شودمی ذخیره شما

هایپیام این از یکی توانیدمی شما. است شده تعریف شما وسیله روی بر پیش از پیام شش
.کنید ویرایش را آن لزوم صورت در و انتخاب را شده تعریف پیش از

شده تعریف پیش از پیام یک ارسال با تماس یک نپذیرفتن برای
.کنید انتخاب را پیامی سپس بکشید، بالا سمت به را پیام با رد•

شده تعریف پیش از پیام یک ارسال با دوم تماس نپذیرفتن برای
بکشید، بالا سمت به را پیام با رد تماس، یک حین در مکرر های بیپ شنیدن هنگام•

.کنید انتخاب را پیامی سپس

تماس نپذيرفتن جهت استفاده مورد پیام ویرایش برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را پیام با تماس رد>  تماس تنظیمات>  تنظیمات2
.کنید ایجاد را لازم تغییرات سپس بزنید، ضربه شود ویرایش خواهید می که پیامی به3
.بزنید ضربه OK به افزودن، از پس4

ها تماس هدایت
پاسخگویی سرویس یا تلفن شماره به یا دیگر شخص به را ها تماس توانید می مثال برای
.نمود ارسال

ها تماس انتقال
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را تماس انتقال>  تماس تنظیمات>  تنظیمات2
.کنید انتخاب را ای گزینه3
فعال روی و کرده وارد دهید، انتقال آن به را ها تماس خواهید می که را ای شماره4

.بزنید
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تماس انتقال کردن خاموش
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را تماس انتقال>  تماس تنظیمات>  تنظیمات2
.بزنید ضربه غیرفعال به سپس کرده، انتخاب را ای گزینه3

خود تلفن شماره کردن پنهان یا نمایش
نمایش آنها دستگاه روی شما تلفن شماره دیگران، با تماس هنگام که کنید انتخاب توانید می
.خیر یا شود داده

شما تلفن شماره نمایش عدم یا نمایش برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
پیدا را گیرنده تماس شناسه>  دیگر تنظیمات>  تماس تنظیمات>  تنظیمات2

.بزنید ضربه آن به و کنید

ثابت گیری شماره های شماره
های شماره از فهرستی از توانید می اید، کرده دریافت 2 پین کد خود مخابراتی شرکت از اگر

.کنید استفاده ورودی و خروجی های تماس کردن محدود برای) FDN (ثابت گیری شماره

ثابت گیری شماره کردن غیرفعال یا فعال
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
ضربه آن به و کنید پیدا را ثابت گیری شماره شماره>  تماس تنظیمات>  تنظیمات2

.بزنید
.بزنید ضربه FDN کردن غیرفعال یا FDN کردن فعال به3
.بزنید ضربه تأیید به و کنید وارد را خود 2پین4

پذیرش مورد تماس گیرندگان لیست به دسترسی
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
شماره شماره>  ثابت گیری شماره شماره>  تماس تنظیمات>  تنظیمات2

.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ثابت گیری
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مخاطبین

مخاطبین درباره
های داده سایر و ايمیل های آدرس ها، شماره تمام مدیریت و ذخیره برای مخاطبین برنامه از

در بتوانید تا بزنید ضربه مخاطب یک نام روی به است کافی. کنید استفاده جا یک در مخاطبین
.ببینید مخاطب آن با را خود ارتباطات تمام ساده کلی نمای یک

اشتراک در شده ذخیره مخاطبین با را آنها و بیفزایید دستگاه به را جدیدی مخاطبین توانید می
Google™، اشتراک Microsoft® Exchange ActiveSync®  همگام از که هایی اشتراک سایر یا
ایجاد را جدیدی موارد خودکار طور به مخاطبین برنامه. کنید همگام کنند می پشتیبانی سازی
کمک شما به موجود موارد با ایمیل های آدرس مثل هایی داده مطابقت در همچنین و کند می
.کند می

خود جدید دستگاه به مخاطبین انتقال
مطابق را انتقال روش بهترین. دارد وجود شما جدید دستگاه به مخاطبین انتقال برای راه چندین

.کنید انتخاب خود شرایط با

رایانه از استفاده با مخاطبین انتقال
شامل مختلف برند چند با وسایلی از را خود مخاطبین رایانه از استفاده با توانیدمی شما

iPhone، Samsung، HTC و Nokia دهید انتقال.

:داشت خواهید نیاز زیر موارد به کار این برای

®Windows دارای و اینترنت به متصل رایانه•

قبلی وسیله USB کابل•
شما جدید ™Android وسیله مخصوص USB کابل•
قبلی وسیله•
شما جدید ™Android وسیله•

مخاطبین انتقال برای PC Companion برنامه از استفاده
استفاده PC Companion برنامه از کنید، منتقل را مخاطبین رایانه از استفاده با خواهیدمی اگر
ذخیره شما جدید وسیله روی بر پیش از نیز آن نصب هایفایل و است رایگان برنامه این. کنید
که دهدمی قرار شما اختیار در نیز را دیگری هایویژگی همچنین PC Companion. است شده
.کرد اشاره وسیله افزار نرم رسانی روز به راهنمای به توانمی جمله از

PC Companion نصب برای
کابل از استفاده با را آن و کنید روشن را خود جدید ™Android وسیله: جدید وسیله1

USB کنید وصل رایانه به.
.بزنید ضربه نصب به رایانه، روی بر PC Companion نصب برای: جدید وسیله2
گزینه کرد، آگاه رایانه افزارنرم وجود از را شما و شد ظاهر بازشو پنجره یک اگر: رايانه3

.کنید انتخاب را Startme.exe کنید اجرا
نصب، تکمیل برای سپس و شود شروع نصب تا کنید کلیک Install گزینه روی بر: رايانه4

.کنید دنبال را هادستورالعمل

PC Companion از استفاده با جدید وسیله به مخاطبین انتقال برای
.باشد شده نصب رایانه روی بر PC Companion که کنید حاصل اطمینان1
Contacts گزینه روی بر سپس کنید، باز را خود رایانه در موجود PC Companion برنامه2

Setup کنید دنبال را مخاطبین انتقال به مربوط های دستورالعمل و کنید کلیک.

®Apple® Mac رایانه از استفاده با مخاطبین انتقال
وسیله از مخاطبین انتقال و Apple Mac رایانه از استفاده دقیق هایدستورالعمل مطالعه جهت
.کنید مراجعه Transfer your contacts نشانی به خود، قبلی
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سازی همگام هایاشتراک از استفاده با مخاطبین انتقال
®Google Sync™، Microsoft چون معروفی سازی همگام هایاشتراک با شما وسیله

Exchange ActiveSync® یا Facebook™ یک با را خود قبلی وسیله مخاطبین اگر. کندمی کار
به اشتراک همان از استفاده با را خود مخاطبین توانیدمی باشید، کرده همگام آنلاین اشتراک
همگام بخش به سازی، همگام درباره بیشتر اطلاعات کسب جهت. دهید انتقال جدید وسیله
.کنید مراجعه 106 صفحه در شرکتی مخاطبین و تقویم ایمیل، كردن

سازی همگام اشتراک یک با وسیله مخاطبین کردن همگام برای
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه سازی همگام و ها اشتراک>  تنظیمات به سپس بزنید، ضربه  به2
آن با خواهیدمی و ایدکرده تنظیم را خود نظر مورد سازی همگام اشتراک قبلاً اگر3

هم به و بزنید ضربه  به سپس و بزنید ضربه اشتراک آن به شوید، همگام اشتراک
.بزنید ضربه کنید سازی همگام اکنون

کارت سیم روی از تلفن دفترچه انتقال

کارت سیم از مخاطبین کردن وارد برای
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه کارت سیم>  کنید وارد را مخاطبین به سپس دهید، فشار را 2
سیم مخاطبین که کنید انتخاب توانیدمی اید،کرده تنظیم سازی همگام اشتراک اگر3

در را مخاطبین این از استفاده فقط توانیدمی یا و. شود اضافه اشتراک آن ذیل در کارت
.کنید انتخاب را خود دلخواه گزینه. کنید انتخاب وسیله

وارد برای. بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را نظر مورد مخاطب مخاطب، یک کردن وارد برای4
.بزنید ضربه همه واردکردن به مخاطبین، تمام کردن

وسایل سایر از مخاطبین دریافت

است شده ارسال ™Bluetooth آوریفن از استفاده با که مخاطبی اطلاعات دریافت برای

شده تنظیم رؤیت قابل صورت به وسیله و شده روشن ™Bluetooth عملکرد کنید دقت1
.کنید دریافت اطلاعات وسایل سایر از توانیدنمی صورت، این غیر در. باشد

.بزنید ضربه پذیرش به کنید، تأیید را فایل دریافت شودمی خواسته شما از که هنگامی2
مخاطب اطلاعات تا بزنید ضربه دریافتی فایل به و بکشید پایین سمت به را اعلان پانل3

.شود وارد

رسانی پیام خدمات از استفاده با ارسالی مخاطبین دریافت برای

دریافت را پیام آن جدید، ایمیل پیام یا ای رسانه چند پیام متنی، پیام دریافت هنگام1
.کنید

.شود می ظاهر شده پیوست الکترونیک ویزیت کارت صورت به دریافتی مخاطب اطلاعات2
شود؛ باز منو تا دارید نگه و کنید لمس را آن یا بزنید ضربه الکترونیک ویزیت کارت فایل به
.کنید ذخیره را مخاطب اطلاعات توانید می ترتیب این به

مخاطبین نمایش صفحه کلی نمای
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میانبر های زبانه1

کنید مشاهده را آن جزئیات بتوانید تا بزنید ضربه مخاطب یک به2

مخاطبین جستجوی برای الفبایی فهرست3

بزنید ضربه مخاطب آن کوچک نمای به مخاطب، فوری منوی به دسترسی برای4

تلفن دفترچه در جستجو زبانه5

بزنید ضربه اینجا به مخاطب، ایجاد برای6

مخاطبین مدیریت
شما. کنید همگام و ویرایش ایجاد، ساده گام چند طی را خود مخاطبین توانیدمی شما
وسیله در را آن نمایش نحوه و انتخاب را مختلف هایاشتراک در شده ذخیره مخاطبین توانیدمی
.کنید مدیریت خود

در موجود مخاطبین توانیدمی کنید،می همگام اشتراک یک از بیش با را خود مخاطبین اگر
.شود پیشگیری تکراری موارد ایجاد از تا کنید ادغام یکدیگر با را وسیله

ویرایش به مجاز اجتماعی هایشبكه خدمات از بعضی مثل سازی همگام خدمات برخی در است ممکن
.نباشید مخاطبین جزئیات

مخاطبین مشاهده برای
در شما مخاطبین لیست. بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از•

.است آمده اینجا

مخاطبین برنامه در نمایش جهت مخاطبین انتخاب
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه فیلتر به سپس دهید، فشار را 2
علامت حذف یا علامتگذاری را خود دلخواه های گزینه شود، می ظاهر که فهرستی در3

اشتراک آن باشید، کرده همگام سازی همگام اشتراک یک با را خود مخاطبین اگر. کنید
ضربه اشتراک نام به ها، گزینه فهرست کردن باز برای. شد خواهد داده نشان لیست در

.بزنید
.بزنید ضربه تأيید به پايان، در4

مخاطب یک افزودن برای
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه  به2
خواهیدمی که را اشتراکی اید،کرده همگام اشتراک چند یا یک با را خود مخاطبین اگر3

در مخاطب این از فقط خواهیدمی اگر یا و کنید انتخاب شود افزوده آن به مخاطب این
.بزنید ضربه محلی مخاطب به کنید استفاده خود وسیله

.کنید انتخاب یا وارد مخاطب برای را دلخواه اطلاعات4
.بزنید ضربه شد انجام به پايان، در5

مخاطب یک ویرایش برای
.بزنید ضربه  به سپس و بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه شود ویرایش خواهیدمی که فیلمی به2
.بزنید ضربه شد انجام به پايان، در. کنید ویرایش را نظر مورد اطلاعات3

مخاطب به تصوير اختصاص
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه شود ویرایش خواهیدمی که فیلمی به2
.کنید انتخاب مخاطب تصویر افزودن برای را دلخواه روش و بزنید ضربه  به3
.بزنید ضربه شد انجام به تصویر، افزودن از بعد4

.کنید اضافه تصویر مخاطب به آلبوم برنامه از مستقیماً توانید می همچنین

مخاطب یک با خود ارتباطات مشاهده برای
.بزنید ضربه  به سپس و بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه کنید مشاهده خواهید می که مخاطبی نام به2
فیلتر موارد به مختلف، های رسانه حسب بر مخاطب آن با خود ارتباطات مشاهده برای3

.دهید حرکت را خود انگشت یا بزنید ضربه نمایش صفحه پایین در
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مخاطبین حذف برای
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به اصلی صفحه داخل از1
.دارید نگه و کنید لمس حذف برای را نظر مورد مخاطب2
و شود باز کشویی منوی تا بزنید ضربه پایین به رو پیکان به مخاطبین، تمام حذف برای3

.کنید انتخاب را همه علامتگذاری سپس
.بزنید ضربه تأيید به سپس بزنید، ضربه  به4

خود تماس اطلاعات ویرایش برای
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه خودم به2
.کنید اعمال را لازم تغییرات یا و کنید وارد را جدید اطلاعات3
.بزنید ضربه شد انجام به افزودن، از پس4

مخاطبین کاربردی برنامه در تکراری های کپی آمدن وجود به از پیشگیری
دیگر های روش به را مخاطب اطلاعات یا كنید همگام جدید اشتراک یک با را خود مخاطبین اگر
در. آید وجود به مخاطبین کاربردی برنامه در تکراری های کپی نهایت در است ممکن کنید، وارد
و. کنید ایجاد واحد مدخل یک و کنید ادغام هم با را تکراری های کپی این توانید می صورت، این
.کنید جدا را آنها دوباره بعداً توانید می کردید، ادغام هم با اشتباه به را هایی مدخل اگر

مخاطبین دادن پیوند برای
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه شود داده پیوند دیگر مخاطب با خواهیدمی که مخاطبی به2
.بزنید ضربه مخاطب با پیوند به سپس دهید، فشار را 3
بزنید، ضربه شود ادغام اول مخاطب با آن اطلاعات خواهیدمی که مخاطبی نام به4

می ادغام دوم مخاطب با اول مخاطب اطلاعات. بزنید ضربه تأیید به تأیید برای سپس
.شود نمی داده نمایش مخاطبین لیست در دیگر اول مخاطب و شود

خورده پیوند مخاطبین کردن جدا برای
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
ضربه  به سپس بزنید، ضربه شود ویرایش خواهیدمی که ایخورده پیوند مخاطب به2

.بزنید
.بزنید ضربه مخاطب با پیوند حذف به3
.بزنید ضربه تأیید به4

ها علاقه مورد
آنها به مخاطبین برنامه از تا کنید تنظیم علاقه مورد عنوان به را مخاطبها برخی توانید می

.باشید داشته سریع دسترسی

علاقه مورد عنوان به مخاطب یک علامت حذف یا علامتگذاری برای
.بزنید ضربه  به سپس و بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
ضربه کنید حذف آن از یا اضافه خود علاقه مورد مخاطبین به خواهید می که مخاطبی به2

.بزنید
.بزنید ضربه  به3

خود دلخواه مخاطبین مشاهده برای
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه  روی2

ها گروه
دسترسی مخاطبین داخل از و کنید تقسیم هاییگروه به را خود مخاطبین توانیدمی شما
.باشید داشته آنها به تریسریع
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گروه یک به مخاطب یک افزودن برای
نگه و کنید لمس یابد تخصیص گروهی به خواهیدمی که را مخاطبی مخاطبین، برنامه در1

.دارید
قرار گروه به دادن اختصاص زیر در مستقیماً که نواری به سپس بزنید، ضربه  به2

.بزنید ضربه دارد
شود، افزوده آن به مخاطب خواهید می که هایی گروه به مربوط کادر علامتگذاری از پس3

.بزنید ضربه شد انجام به
.بزنید ضربه شد انجام به4

خود مخاطبین با ارتباط

مخاطب یک جستجوی برای
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.کنید وارد مخاطب جستجو قسمت در را مخاطب نام اول حرف چند و بزنید ضربه  به2

.شد خواهند ظاهر شوند می شروع حروف آن با که مخاطبینی تمام

مخاطب فوری منوی
مخاطب آن کوچک نمای تصویر روی خاص، مخاطب یک با فوری ارتباط های گزینه مشاهده برای
و ای رسانه چند یا متنی پیام ارسال مخاطب، با تماس از است عبارت ها گزینه این. بزنید ضربه
.™Google Talk کاربردی برنامه از استفاده با گپ آغاز

شود لازم است ممکن شود، ظاهر مخاطب فوری منوی در گزینه صورت به کاربردی برنامه یک اینکه برای
باید ابتدا مثال، عنوان به. شوید برنامه آن وارد و کنید نصب خود دستگاه در را نظر مورد کاربردی برنامه
™Gmail برنامه از توانید می سپس کنید، وارد را سیستم به ورود اطلاعات و کنید شروع را ™Gmail برنامه

.کنید استفاده مخاطب فوری منوی در

خود مخاطبین گذاری اشتراک

خود ویزیت كارت ارسال برای
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه خودم به2
.بزنید ضربه تأيید>  مخاطب ارسال به سپس دهید، فشار را 3
می دیده نمايش صفحه در که را دستوراتی و انتخاب را موجود انتقال های روش از یکی4

.کنید دنبال شود

مخاطب ارسال
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه کنید ارسال آن اطلاعات خواهید می که مخاطبی به2
.بزنید ضربه تأيید>  مخاطب ارسال به سپس دهید، فشار را 3
می دیده نمايش صفحه در که را دستوراتی و انتخاب را موجود انتقال های روش از یکی4

.کنید دنبال شود

همزمان طور به مخاطب چندین ارسال برای
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه مورد چند علامتگذاری به سپس دهید، فشار را 2
را مخاطبین همه خواهید می اگر یا کنید علامتگذاری ارسال برای را نظر مورد مخاطبین3

.نمایید انتخاب را همه کنید ارسال
روی هایدستورالعمل و انتخاب را موجود انتقال هایروش از یکی بزنید، ضربه  به4

.کنید دنبال را نمايش صفحه

مخاطبین از پشتیبان فایل تهیه
یا کارت سیم داخلی، حافظه از خود، مخاطبین از پشتیبان فايل تهیه برای توانید می شما

.کنید استفاده ®Microsoft® Exchange ActiveSync مثل آنلاين سازی همگام ابزارهای
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تلفن داخلی حافظه به مخاطبین کلیه فرستادن برای
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
ضربه داخلی ذخیره محل>  مخاطبین کردن صادر به سپس دهید، فشار را 2

.بزنید
.بزنید ضربه تأيید روی3

کارت سیم به مخاطبین کردن صادر برای
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه کارت سیم>  مخاطبین کردن صادر به سپس دهید، فشار را 2
همه خواهید می اگر یا و کنید علامتگذاری را کردن صادر برای نظر مورد مخاطبین3

.بزنید ضربه همه علامتگذاری به کنید صادر را مخاطبین
.بزنید ضربه کردن صادر به4
افزودن کنید، اضافه کارت سیم در موجود مخاطبین به را مخاطبین خواهید می اگر5

جایگزین را کارت سیم در موجود مخاطبین خواهید می اگر و کنید انتخاب را مخاطبین
.کنید انتخاب را مخاطبین همه جایگزینی کنید،

حافظه امر این علت. نشود صادر اطلاعات کل است ممکن کنید می صادر کارت سیم به را مخاطبین وقتی
.است کارت سیم محدود

USB حافظه به مخاطبین تمام کردن صادر برای
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه USB دستگاه>  مخاطبین کردن صادر به سپس دهید، فشار را 2
.بزنید ضربه تأيید به3
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رسانی پیام

ایچندرسانه و متنی هایپیام از استفاده
و ارسال) کوتاه پیام خدمات( SMS طریق از را متنی هایپیام خود وسیله با توانیدمی شما

باشد،) ایچندرسانه رسانیپیام خدمات( MMS دارای شما اشتراک اگر همچنین. کنید دریافت
.کنید دریافت و ارسال را هافیلم و تصاویر جمله از ایرسانه هایفایل حاوی هایپیام توانیدمی
استفاده مورد زبان و اپراتور به کنید ارسال متنی پیام یک در توانیدمی که کاراکترهایی تعداد

یکدیگر به شما واحد هایپیام تمام باشد، لازم حد از بیش کاراکترها تعداد اگر. دارد بستگی
جداگانه پیام هر برای ارسال هزینه. شودمی ارسال پیام یک صورت به هم با و خوردمی پیوند

شوند،می ظاهر گفتگو صورت به کنیدمی مشاهده را خود هایپیام وقتی. شد خواهد محاسبه
.گیرندمی قرار گروه یک در شده ارسال او به یا دریافت خاصی فرد از که هاییپیام تمام یعنی

تنظیمات بخش به. باشد موجود وسیله در MMS صحیح تنظیمات باید ای،چندرسانه هایپیام ارسال برای
.کنید مراجعه رسانیپیام و اینترنت

پیام ارسال و ایجاد برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه  به2
اگر. کنید انتخاب تلفن دفترچه فهرست از را دلخواه گیرندگان سپس بزنید، ضربه  به3

به و کنید وارد دستی طور به را مخاطب شماره ندارد، قرار مخاطبین فهرست در گیرنده
.بزنید ضربه 

.بزنید ضربه شد انجام به گیرندگان، افزودن از پس4
.کنید وارد را خود پیام متن و بزنید ضربه پیام نوشتن به5
.کنید انتخاب را ای گزینه و بزنید ضربه  به ای، رسانه فایل یک افزودن برای6
.بزنید ضربه ارسال به پیام، ارسال برای7

پیش واژه با گفتگو. شد خواهد ذخیره نویس پیش عنوان به شوید، خارج آن از پیام ارسال از قبل اگر
.شود می گذاری برچسب ها نويس

دریافتی پیام خواندن برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.کنید انتخاب را دلخواه گفتگوی2
دانلود به سپس دارید، نگه و کنید لمس را پیام آن است، نشده دریافت هنوز پیام اگر3

.بزنید ضربه پیام

کافی. کنید باز جا همان از را ها پیام شود، می داده نشان وضعیت نوار در  وقتی توانید می همچنین
.بزنید ضربه پیام به و بکشید پایین به نوار است

پیام یک به دادن پاسخ برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه پیام آن حاوی گفتگوی به2
.بزنید ضربه ارسال به و کنید وارد را خود پاسخ3

دیگری به پیام ارسال برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه دارید دیگری به را آن ارسال قصد که پیامی حاوی گفتگوی به2
انتقال به سپس دارید، نگه و کنید لمس کنید ارسال دیگری به خواهید می که را پیامی3

.بزنید ضربه پیام
اگر. کنید انتخاب تلفن دفترچه فهرست از را دلخواه گیرنده سپس بزنید، ضربه  به4

به و کنید وارد دستی طور به را مخاطب شماره ندارد، قرار مخاطبین فهرست در گیرنده
.بزنید ضربه 

.بزنید ضربه شد انجام به گیرندگان، افزودن از پس5
.بزنید ضربه ارسال به و كنید ويرايش را پیام لزوم، صورت در6

.کنید وارد دستی صورت به را گیرنده تلفن شماره و بزنید ضربه به به 4 مرحله در توانیدمی همچنین
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پیام یک حذف
.بزنید ضربه آن روی و یافته را  سپس بزنید، ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه دارید را آن حذف قصد که پیامی حاوی گفتگوی روی2
حذف>  پیام حذف روی سپس دارید، نگه و کنید لمس را حذف برای نظر مورد پیام3

.بزنید ضربه

گفتگوها حذف برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه مکالمات حذف به سپس بزنید، ضربه  به2
>  به سپس کنید، گذاریعلامت را حذف برای نظر مورد گفتگوهای به مربوط کادر3

.بزنید ضربه حذف

فرستنده یک شماره ذخیره برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه ذخیره>   به2
.بزنید ضربه جدید مخاطب ایجاد به یا کنید انتخاب را موجود مخاطب3
.بزنید ضربه شد انجام به و کنید وارد را مخاطب اطلاعات4

پیام فرستنده با تماس
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه گفتگو یک به2
گیرنده شماره یا نام سپس و بزنید ضربه نمايش صفحه بالای در گیرنده شماره یا نام به3

.کنید انتخاب شود می داده نشان که فهرستی از را
آن با خواهید می که تلفنی شماره به است، شده ذخیره شما مخاطبین در گیرنده اگر4

ضربه  به اید، نکرده ذخیره خود مخاطبین در را گیرنده اگر. بزنید ضربه بگیرید تماس
.بزنید

است شده دریافت پیام با همراه که فایلی ذخیره برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه شود باز خواهید می که گفتگویی به2
دانلود به سپس دارید، نگه و بزنید ضربه پیام آن به است، نشده دریافت هنوز پیام اگر3

.بزنید ضربه پیام
را دلخواه گزینه سپس دارید، نگه و کنید لمس شود ذخیره خواهید می که را فایلی4

.کنید انتخاب

پیام کردن دارد ستاره برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه شود باز خواهید می که گفتگویی به2
.بزنید ضربه  به شود، دار ستاره خواهید می که پیامی در3
.بزنید ضربه  به پیام، یک ستاره حذف برای4

دارستاره هایپیام مشاهده برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه دار ستاره های پیام به سپس بزنید، ضربه  به2
.شد خواهد داده نشان فهرست یک در دارستاره هایپیام تمام3

هاپیام جستجوی برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه جستجو به سپس بزنید، ضربه  به2
.بزنید ضربه تأیید کلید به سپس کنید، وارد را خود جستجوی هایکلیدواژه3

ای چندرسانه و متنی پیام های گزینه

پیام اعلان تنظیمات تغییر برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه تنظیمات به سپس بزنید، ضربه  به2
.کنید انتخاب را ایگزینه و بزنید ضربه اعلان آهنگ به اعلان، صدای تنظیم برای3
.کنید علامت حذف یا گذاریعلامت را مربوط کادر اعلان، تنظیمات سایر برای4
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خروجی هایپیام برای تحویل گزارش تنظیمات تغییر جهت
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه تنظیمات به سپس بزنید، ضربه  به2
.بزنید ضربه دریافت گزارش به تحویل، گزارش کردن غیرفعال یا فعال برای3

کارت سیم در شده ذخیره هایپیام مشاهده برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه کارت سیم های پیام>  تنظیمات به سپس بزنید، ضربه  به2

Google Talk™
با کردن چت برای خود وسیله در ™Google Talk فوری رسانی پیام برنامه از توانیدمی

.کنید استفاده کنندمی استفاده برنامه این از که دوستانی

™Google Talk اجرای
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
2Talk بزنید ضربه آن روی و کرده پیدا را.

™Google Talk با فوری پیام یک به دادن پاسخ برای
داده نشان وضعیت نوار در  گیرد،می تماس شما با ™Google Talk در فردی که زمانی1

.شودمی
.كنید شروع را چت و بزنید ضربه پیام به سپس بكشید، پایین سمت به را وضعیت نوار2
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ایمیل

ایمیل با آشنایی
قبیل از ایمیل اشتراک چند با همزمان طور به ایمیل برنامه از استفاده با توانیدمی شما

طریق از که هاییایمیل. کنید کار Microsoft Exchange Active Sync شرکتی هایاشتراک
قابل ™Gmail در هم و ایمیل برنامه در هم کنیدمی دریافت وسیله در خود ™Gmail اشتراک

.است دسترسی

ایمیل های اشتراک از استفاده

وسیله در ایمیل اشتراک تنظیم برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل2
.کنید دنبال را نمایش صفحه روی هایدستورالعمل تنظیم، روند تکمیل برای3

ایمیل اشتراک تنظیمات جزئیات از اطلاع کسب جهت شود نیاز است ممکن ایمیل، خدمات برخی مورد در
.بگیرید تماس خود ایمیل خدمات دهنده ارائه با

فرض پیش اشتراک عنوان به ایمیل اشتراک تنظیم برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل2
.بزنید ضربه تنظیمات به سپس دهید، فشار را 3
ایمیل ارسال و ایجاد برای فرض پیش اشتراک عنوان به خواهید می که اشتراکی به4

.بزنید ضربه شود تنظیم
صندوق ایمیل، برنامه کردن باز هنگام. کنید علامتگذاری را فرض پیش اشتراک مربع5

.شود می داده نشان فرض پیش اشتراک ورودی

فرض پیش اشتراک عنوان به خودکار صورت به اشتراک همان باشید، داشته ایمیل اشتراک یک فقط اگر
.شد خواهد تنظیم

وسیله در دیگر ایمیل اشتراک یک افزودن برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل2
.بزنید ضربه اشتراک افزودن به سپس بزنید، ضربه نمایش صفحه بالای در  به3
خودکار دانلود اگر. بزنید ضربه بعد به سپس کنید، وارد را عبور رمز و ايمیل آدرس4

.کنید تکمیل دستی صورت به را تنظیمات نبود، مقدور ایمیل اشتراک تنظیمات
راحت آن شناسایی تا کنید وارد خود ایمیل اشتراک برای نام یک درخواست، صورت در5

داده نشان کنیدمی ارسال اشتراک این طریق از که هاییایمیل در نام همین. باشد
.شد خواهد

.بزنید ضربه بعد به پايان، در6

وسیله از ایمیل اشتراک حذف برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل2
.بزنید ضربه تنظیمات به سپس دهید، فشار را 3
.کنید انتخاب حذف جهت را نظر مورد اشتراک4
.بزنید ضربه تأيید>  اشتراک حذف به5

Gmail™ خدمات دیگر و Google™
خواندن، برای خود وسیله ™Gmail برنامه از توانیدمی باشید، داشته ™Google اشتراک اگر

خود ™Google اشتراک تنظیم از پس. کنید استفاده ایمیل هایپیام دهیسازمان و نوشتن
استفاده دوستان با کردن چت برای نیز ™Google Talk برنامه از توانیدمی وسیله، در کار برای
از را مختلفی هایبازی و هابرنامه و کنید همگام ™Google Calendar با را تقویم برنامه کنید،

Google Play™ کنید دانلود.

دهندگانارائه یا و هاشبکه همه پشتیبانی از است ممکن فصل این در مشروح هایویژگی و خدمات
.نباشد برخوردار مناطق تمام در خدمات
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وسیله در ™Google اشتراک تنظیم برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را Google>  حساب افزودن>  تنظیمات2
اشتراک اگر یا و کنید دنبال را نام ثبت جادویی برنامه ،™Google اشتراک ایجاد برای3

.شوید سیستم وارد دارید

اشتراک وارد تنظیم راهنمای داخل از کنید،می اندازیراه را وسیله که باری نخستین توانیدمی همچنین
Google™ نشانی در و شوید آنلاین توانید می یا و. کنید ایجاد را آن یا و شوید 

www.google.com/accounts کنید ایجاد اشتراک.

برنامه ™Gmail کردن باز برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
. Gmail بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را2

ایمیل از استفاده

ایمیل پیام ارسال و ایجاد
.کنید ایجاد ایمیل حساب یک حتما1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل سپس بزنید، ضربه  روی خود، اصلی صفحه از2
و بزنید ضربه نمايش صفحه بالای در  روی ایمیل، حساب چندین از استفاده صورت در3

.کنید انتخاب استفاده برای را نظر مورد حساب
آدرس یا گیرنده نام تایپ به شروع و بزنید ضربه به روی سپس بزنید، ضربه  روی4

انتخاب مخاطبین لیست از را گیرنده چند یا یک و بزنید ضربه  روی یا کنید، او ایمیل
.کنید

.بزنید ضربه  روی و کنید وارد را پیام متن و ایمیل موضوع5

ایمیل هایپیام دریافت برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل2
و بزنید ضربه نمايش صفحه بالای در  به ایمیل، اشتراک چند از استفاده صورت در3

ایمیل هایاشتراک تمام خواهیدمی اگر. کنید انتخاب بررسی برای را نظر مورد اشتراک
.بزنید ضربه ترکیبی نمای به کنید، بررسی همزمان طور به را خود

.بزنید ضربه  به جدید، هایپیام دانلود برای4

)ارسال (خودکار روی بر را بررسی زمانی فاصله توانیدمی شرکتی، ایمیل اشتراک تنظیم صورت در
.کنید تنظیم

ایمیل های پیام خواندن برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل2
و بزنید ضربه نمايش صفحه بالای در  به ایمیل، اشتراک چند از استفاده صورت در3

ایمیل های اشتراک تمام خواهید می اگر. کنید انتخاب بررسی برای را نظر مورد اشتراک
.بزنید ضربه ترکیبی نمای به کنید، بررسی همزمان طور به را خود

خواهید می که ایمیلی به و کنید حرکت پایین یا بالا سمت به ایمیل ورودی صندوق در4
.بزنید ضربه بخوانید
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ایمیل نمايشپیش کادر از استفاده برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل سپس بزنید، ضربه  به اصلی صفحه داخل از1
را اشتراکی و بزنید ضربه  به کنید،می استفاده ایمیل اشتراک چند از که صورتی در2

خود ایمیل هایاشتراک تمام خواهیدمی اگر. کنید انتخاب شود بررسی خواهیدمی که
.بزنید ضربه ترکیبی نمای به کنید، بررسی همزمان طور به را

.شد خواهد داده نشان ایمیل نمايشپیش کادر. دارید نگه افقی صورت به را خود وسیله3
خواهیدمی که ایمیلی به و کنید حرکت پایین یا بالا سمت به ایمیل ورودی صندوق در4

مشاهده برای. شد خواهد باز نمایشپیش کادر در نظر مورد ایمیل. بزنید ضربه بخوانید
در. بزنید ضربه فرستنده نام کنار در پایین به رو پیکان به ایمیل، آن به مربوط اطلاعات
نماییبزرگ تا کنید دور هم از یا نزدیک یکدیگر به را خود انگشت دو اصلی، متن قسمت

.شود انجام نماییکوچک یا
ایمیل فهرست بین در واقع (جداکننده نوار به صفحه، تمام فرمت در ایمیل مشاهده برای5

خواندن برای راست و چپ هایپیکان از صفحه، تمام فرمت در. بزنید ضربه) ایمیل متن و
.کنید استفاده خود بعدی یا قبلی هایپیام

.بزنید ضربه جداکننده نوار به ورودی، صندوق نمای به بازگشت برای6

.کنید فعال نمایشپیش تنظیمات در را آن نمايش،پیش کادر از استفاده از پیش

نمایشپیش کادر تنظیمات یا و دارید نگه عمودی طور به را خود وسیله نمايش،پیش کادر نمايش عدم برای
.دهید تغییر را

ایمیل نمایش پیش کادر تنظیمات تغییر برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه تنظیمات به سپس دهید، فشار را 2
.کنید انتخاب را ای گزینه سپس بزنید، ضربه نمایش پیش صفحه>  عمومی به3

ایمیل پیام یک پیوست مشاهده برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل2
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را مشاهده برای نظر مورد پیوست حاوی ایمیل پیام3

.است شده مشخص  با پیوست دارای هایایمیل
.بزنید ضربه مشاهده به سپس بزنید، ضربه  به ایمیل، پیام شدن باز از پس4

مخاطبین در فرستنده ایمیل آدرس ذخیره برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل2
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا خود ورودی صندوق در را پیام یک3
.بزنید ضربه تأیید به سپس بزنید، ضربه فرستنده نام به4
.بزنید ضربه جدید مخاطب ایجاد به یا کنید انتخاب را موجود مخاطب5
.بزنید ضربه شد انجام به سپس کنید، ویرایش را مخاطب اطلاعات تمایل صورت در6

ایمیل پیام یک به دادن پاسخ
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه آن روی و کرده پیدا را ایمیل2
و کنید پیدا دهید پاسخ آن به خواهید می که را پیامی خود، ایمیل ورودی صندوق در3

.بزنید ضربه  روی سپس بزنید، ضربه آن روی
.بزنید ضربه همه به دادن پاسخ یا دادن پاسخ روی4
.بزنید ضربه  روی سپس کنید، وارد را خود پاسخ5

ایمیل پیام یک بازارسال
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه آن روی و کرده پیدا را ایمیل2
ضربه آن روی و کنید پیدا را بازارسال برای نظر مورد پیام خود، ایمیل ورودی صندوق در3

.بزنید ضربه  روی سپس بزنید،
.بزنید ضربه انتقال روی4
انتخاب برای یا کنید، وارد دستی طور به را گیرنده ايمیل آدرس و بزنید ضربه به روی5

.بزنید ضربه  روی مخاطبین، از گیرنده
.بزنید ضربه  روی سپس کنید، وارد را خود پیام متن6
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ایمیل پیام یک حذف
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل2
آن به و کنید پیدا شود حذف خواهید می که را پیامی خود، ایمیل ورودی صندوق در3

.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه
.بزنید ضربه بله به4

ها ایمیل کردن مرتب برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل2
و بزنید ضربه نمايش صفحه بالای در  به ایمیل، اشتراک چند از استفاده صورت در3

ایمیل های اشتراک تمام خواهید می اگر. کنید انتخاب بررسی برای را نظر مورد اشتراک
.بزنید ضربه ترکیبی نمای به کنید، بررسی همزمان طور به را خود

.بزنید ضربه بندی ترتیب به سپس دهید، فشار را 4
.كنید انتخاب را کردن مرتب های گزینه از یکی5

هاایمیل جستجوی برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل سپس بزنید، ضربه  به اصلی صفحه داخل از1
انتخاب جستجو برای را نظر مورد اشتراک و بزنید ضربه نمايش صفحه بالای در  به2

.کنید
.بزنید ضربه  به3
.بزنید ضربه كلید صفحه روی بر رفتن به سپس کنید، وارد را جستجو متن4
که ایمیلی به. شد خواهد داده نشان تاریخ ترتیب به فهرستی در جستجو نتیجه5

.بزنید ضربه شود باز خواهیدمی

.کنید انتخاب را دیگری گزینه و بزنید ضربه  به جستجو، هایگزینه تغییر برای

ايمیل اشتراک یک به مربوط های پوشه تمام مشاهده برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل سپس. بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
انتخاب بررسی برای را نظر مورد اشتراک و بزنید ضربه نمايش صفحه بالای در  به2

و بزنید ضربه  به دوباره اشتراک، این در ها پوشه تمام مشاهده برای سپس کنید،
.کنید انتخاب را ها پوشه همه نمایش

ورودی صندوق بررسی زمانی فاصله تغییر برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل2
.بزنید ضربه تنظیمات به سپس دهید، فشار را 3
.کنید انتخاب ورودی صندوق بررسی فاصله تغییر برای را نظر مورد اشتراک4
.کنید انتخاب را ای گزینه و بزنید ضربه ورودی صندوق بررسی دفعات تعداد به5

Exchange Active Sync اشتراک در کار محل در حضور عدم هنگام خودکار پاسخ تنظیم برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه تنظیمات به سپس دهید، فشار را 2
هنگام خودکار پاسخ تنظیم برای را نظر مورد EAS (Exchange Active Sync) اشتراک3

.کنید انتخاب کار محل در حضور عدم
.بزنید ضربه کار محل از خارج به4
.یابد تغییر  به  تا بزنید ضربه کار محل از خارج کنار در  به5
پاسخ زمانی محدوده و علامتگذاری را زمانی محدوده تنظیم مربع نیاز، صورت در6

.کنید تنظیم را خودکار
.کنید وارد اصلی متن قسمت در خود غیبت دوره برای را خود پیام7
.بزنید ضربه تأيید به تایید برای8
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»WALKMAN «برنامه

"WALKMAN "برنامه درباره
به رایانه از که صوتی های کتاب و موسیقی به. ببرید" WALKMAN "از را استفاده بیشترین
آنها و دهید گوش اید کرده دانلود و خریده آنلاین های فروشگاه از یا اید داده انتقال خود دستگاه

.کنید سازماندهی را

از توانید می باشد، دسترس در" WALKMAN "در آسانی به شما نظر مورد محتوای اینکه برای
و رایانه بین موسیقی انتقال در شما به ™Media Go. کنید استفاده ™Media Go برنامه

را 101 صفحه در رایانه به وسیله اتصال بخش بیشتر، اطلاعات برای .کند می کمک دستگاه
.ببینید

»WALKMAN «برنامه کلی نمای

موسیقی در جستجو1

وسیله در شده ذخیره هایآهنگ تمام جستجوی2

ضربه نامحدود دکمه به ،™Google Play در موجود هایافزونه و آنلاین منابع در مرتبط اطلاعات کردن پیدا برای3
بزنید

)وجود صورت در (آلبوم تصویر4

بروید جلو به یا و بروید کنونی پخش لیست در بعدی آهنگ به5

آهنگ زمان مدت کل6

است گذشته کنونی آهنگ از که زمانی مقدار7

بزنید ضربه خط به یا بکشید را نشانگر رفتن، عقب یا جلو به برای – پیشرفت نشانگر8

موقت توقف/پخش دکمه9

برگردید عقب به یا و بروید کنونی پخش لیست در قبلی آهنگ به10

وسیله به ایرسانه هایفایل انتقال
به رایانه از را خود دلخواه محتوای تمام است بهتر ،»WALKMAN «برنامه از استفاده از پیش

محتوای. کنید مشاهده یا پخش خود وسیله در را محتوا آن سپس و دهید انتقال وسیله
هافایل انتقال برای راه ترینآسان. است شده تشکیل هافیلم و هاعکس موسیقی، از ایرسانه

از توانیدمی ،USB کابل از استفاده با رایانه و وسیله اتصال از پس. است USB کابل طریق از
.کنید استفاده هافایل انتقال برای ™Media Go برنامه یا رایانه فایل مدیریت برنامه
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»WALKMAN «برنامه از استفاده

صوتی محتوای پخش برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
آهنگی جستجوی به و کنید انتخاب را موسیقی هایدسته از یکی ،من موسیقی در2

.بپردازید شود باز خواهیدمی که
.بزنید ضربه آن به آهنگ، پخش برای3

به برای لازم حقوق از کنید دقت لطفاً. نباشد مقدور نشر حق حفاظت تحت موارد پخش است ممکن
.باشید برخوردار نظر مورد مطلب گذاشتن اشتراک

ها آهنگ تغییر برای
.بزنید ضربه  یا  به است، پخش حال در آهنگی وقتی•
.بکشید راست یا چپ سمت به را آلبوم تصوير آهنگ، پخش هنگام•

آهنگ یک موقت توقف برای
.بزنید ضربه  به•

موسیقی سریع بردن عقب و جلو برای
.دارید نگه و کنید لمس را  یا •

.بکشید راست یا چپ سمت به را پیشرفت نشانگر به مربوط علامت توانید می همچنین

صدا میزان تنظیم برای
.دهید فشار را صدا میزان كلید•

اکولایزر از استفاده با صدا کیفیت بهبود برای
.دهید فشار را  است، باز» WALKMAN «برنامه وقتی1
.بزنید ضربه صدا ارتقای>  تنظیمات به2
برای. بکشید پایین یا بالا به را فرکانس باند هایدکمه دستی، طور به صدا تنظیم برای3

.کنید انتخاب را خود نظر مورد سبک و بزنید ضربه  به خودکار، طور به صدا تنظیم

صدا احاطه ویژگی کردن روشن برای
.دهید فشار را  است، باز» WALKMAN «برنامه وقتی1
.بزنید ضربه )VPT (فراگیر صدای>  تنظیمات>  صدا ارتقای>  تنظیمات به2
.بزنید ضربه تأيید به تأیید برای سپس کنید، انتخاب را دلخواه تنظیم3

فعلی پخش لیست مشاهده برای
.بزنید ضربه  به ،»WALKMAN «برنامه در آهنگ پخش هنگام1
.بزنید ضربه پخش صف به2

»WALKMAN «برنامه کردن کوچک برای
را  قبلی، نمایش صفحه به رفتن برای ،»WALKMAN «برنامه در آهنگ پخش هنگام•

به» WALKMAN «برنامه. بروید اصلی صفحه به تا دهید فشار را  یا و دهید فشار
.داد خواهد ادامه زمینه پس در آهنگ پخش

زمینهپس در پخش هنگام» WALKMAN «برنامه کردن باز برای
باز اعلان پانل تا بکشید پایین سمت به را وضعیت نوار زمینه، پس در آهنگ پخش هنگام1

.شود
.بزنید ضربه آهنگ عنوان به ،»WALKMAN «برنامه کردن باز برای2

.کنید انتخاب را» WALKMAN «برنامه سپس و دارید نگه و دهید فشار را  توانیدمی یا

آهنگ یک حذف برای
.کنید جستجو حذف برای را نظر مورد فیلم ،من موسیقی در1
.بزنید ضربه حذف به سپس دارید، نگه و کنید لمس را آهنگ عنوان2

.کنید حذف روش این به نیز را ها آلبوم توانید می
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آهنگ یک ارسال برای
.دارید نگه و کنید لمس را آهنگ یک عنوان هاآهنگ جستجوی هنگام ،من موسیقی در1
.بزنید ضربه ارسال به2
دنبال را نمایش صفحه روی هایدستورالعمل و کنید انتخاب فهرست داخل از را ایبرنامه3

.کنید

.کنید ارسال نحو همین به نیز را پخش هایلیست و هاآلبوم توانیدمی همچنین

™Facebook در آهنگ یک» پسندیدن«
.بزنید ضربه آلبوم تصوير روی ،WALKMAN کننده پخش در آهنگ پخش هنگام1
می «را آهنگ آن شما که شود داده نشان ™Facebook در تا بزنید ضربه  روی2

.کنید وارد نظرات قسمت در نیز را خود نظر تمایل، صورت در». پسندید
با آهنگ اگر. شود ارسال ™Facebook به آهنگ تا بزنید ضربه گذاشتن اشتراک روی3

.کنید می دریافت ™Facebook از تأیید پیام یک شود، دریافت موفقیت

نور رقص
افزوده آنها به خاصی تصویری هایجلوه موسیقی هایآهنگ پخش هنگام نور، رقص ویژگی با

به واکنش در مثلاً. دارد بستگی موسیقی آن های ویژگی به آهنگ هر های جلوه. شودمی
می همچنین. کند می تغییر نیز ها جلوه این موسیقی، بسامد سطح و ریتم بلندی، تغییرات
.دهید تغییر نیز را زمینه پس تم توانید

نور رقص کردن روشن برای
.دهید فشار را  ،»WALKMAN «برنامه در1
.بزنید ضربه نور رقص به2

.بزنید ضربه  به صفحه، تمام نمای به جابجایی برای

زمینه پس تم تغییر برای
.دهید فشار را  ،»WALKMAN «برنامه در1
.بزنید ضربه نور رقص به2
.کنید انتخاب را نظر مورد تم و دهید فشار را زمینه طرح > 3

هنرمند یا آهنگ مورد در بیشتر اطلاعات دریافت
به که هنرمندی مورد در  نامحدود دکمه روی زدن ضربه با توانید می ،"WALKMAN "برنامه در

.کنید کسب بیشتری اطلاعات دهید می گوش آن آهنگ

هنرمند مورد در بیشتری اطلاعات" WALKMAN "برنامه در  دکمه روی زدن ضربه با توانید می
:شامل اطلاعات این. کنید کسب مرتبط محتوای و آهنگ

™YouTube در ها نماهنگ•
Wikipedia در هنرمند اطلاعات•
Google در ترانه متن•
™YouTube در کارائوکه ویدیوهای•
وب در بیشتر جستجوی•
™PlayNow خدمات در موجود محتوای•

.باشد متفاوت است ممکن جستجو نتایج دقت

آهنگ یا هنرمند یک درباره بیشتر اطلاعات کسب جهت
.بزنید ضربه به ،»WALKMAN «برنامه در آهنگ یک پخش هنگام•

هاآهنگ دهیسازمان برای من موسیقی از استفاده
برنامه در من موسیقی زبانه به وسیله، در موجود هایآهنگ تمام کلی نمای مشاهده برای

»WALKMAN «پخش هایلیست و هاآلبوم تمام توانیدمی من موسیقی بخش در. بزنید ضربه
.کنید مرتب آن ضرب و حالت اساس بر را خود موسیقی و کنید ایجاد میانبر کنید، مدیریت را خود
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من موسیقی کلی نمای

فعلی آهنگ به بازگشت1

)وجود صورت در (است پخش حال در او اثر که هنرمندی تصوير2

هنرمند نام اساس بر موسیقی جستجوی3

SensMe™ channels از استفاده با موسیقی بندیدسته4

™Music Unlimited از استفاده با موسیقی ویرایش و مدیریت5

دلخواه پخش هایلیست در جستجو6

اشتراک به آنلاين خدمات از استفاده با دوستانتان و شما که مرتبطی محتوای و موسیقی پیوندهای گردآوری7
ایدگذاشته

پخش هایلیست تمام در جستجو8

آهنگ نام اساس بر صوتی هایفایل در جستجو9

آلبوم اساس بر جستجو10

آهنگ یک به میانبر افزودن برای
برای خواهیدمی که را آهنگی سپس بزنید، ضربه  یا  ، ، به ،من موسیقی در1

.کنید جستجو شود ایجاد میانبر آن
.دارید نگه و کنید لمس را آهنگ عنوان2
من موسیقی اصلی نمای در میانبر اکنون. بزنید ضربه میانبر عنوان به افزودن به3

.شد خواهد داده نشان

میانبرها کردن مرتب برای
لرزش به وسیله و شود بزرگ تا دارید نگه و کنید لمس را میانبر یک ،من موسیقی در•

.بکشید جدید محل روی به را مورد سپس آید، در

میانبر یک حذف برای
در لرزش به وسیله و شود بزرگ تا دارید نگه و کنید لمس را میانبری ،من موسیقی در•

.بکشید  روی به را مورد سپس آید،

.باشید کرده ایجاد شما خود که دارد وجود میانبرهایی حذف امکان فقط

اطلاعات آخرین با موسیقی روزرسانیبه برای
.دهید فشار را  سپس بزنید، ضربه من موسیقی به ،»WALKMAN «برنامه در1
منابع در شما وسیله. بزنید ضربه شروع>  موسیقی اطلاعات کردن دانلود به2

موسیقی برای را موجود آلبوم تصویر و آهنگ اطلاعات آخرین و کندمی جستجو آنلاین
.کندمی دانلود شما

.شودمی فعال موسیقی اطلاعات دانلود هنگام SensMe™ channels برنامه
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SensMe™ channels از استفاده با موسیقی بندیدسته
کمک شما به آن ضرب و حالت اساس بر موسیقی کردن مرتب در SensMe™ channels برنامه
بتوانید تا کندمی بندیگروه کانال یا دسته چند در را شما هایآهنگ تمام ™SensMe. کندمی

.کنید انتخاب را روز زمان یا شخصی حالت با مطابق موسیقی

SensMe™ channels برنامه کردن فعال برای
موسیقی اطلاعات کردن دانلود به سپس دهید، فشار را  ،من موسیقی در•

.بزنید ضربه

.است ®Wi-Fi یا همراه تلفن شبکه به اتصال نیازمند برنامه این

موسیقی گذاشتن اشتراک به برای دوستان موسیقی عملکرد از استفاده
و شما که را موسیقی به مربوط محتوای و موسیقی پیوندهای دوستان موسیقی عملکرد

.کندمی گردآوری ایدگذاشته اشتراک به ™Facebook از استفاده با دوستانتان

خود دوستان موسیقی مدیریت برای
.بزنید ضربه اخیر>  دوستان موسیقی به ،من موسیقی در1
.دهید انجام آن روی را نظر مورد کارهای سپس شود، باز تا بزنید ضربه موردی به2
نمایش ™Facebook در آهنگ آن مورد در شما» Like یا پسندیدن «تا بزنید ضربه  به3

.بیفزایید نظرات قسمت در نیز را خود نظر تمایل، صورت در. شود داده

ایدگذاشته اشتراک به که موسیقی مشاهده برای
.بزنید ضربه من گذاری اشتراک>  دوستان موسیقی به ،من موسیقی در1
تمام. بزنید ضربه آن به سپس کنید، حرکت شود باز خواهیدمی که موردی روی به2

.شودمی داده نمایش مورد آن خصوص در نظرات

تصادفی بصورت موسیقی پخش
برای. کنید پخش اتفاقی بصورت را پخش های لیست در موجود های آهنگ توانید می شما
آلبوم یک یا شده ایجاد شما توسط که باشد پخشی لیست تواند می پخش لیست مثال،
.باشد

تصادفی طور به هاآهنگ پخش برای
ضربه  به یا کنید، جستجو هاآلبوم از یکی در و بزنید ضربه  به من موسیقی در1

.کنید جستجو را پخش لیست و بزنید
روشن تصادفی انتخاب حالت تا بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه آلبوم تصوير به2

.شود

تصادفی انتخاب حالت کردن خاموش برای
.دهید فشار را  تصادفی، صورت به ها آهنگ پخش هنگام•

پخش هایلیست مدیریت
در شده ذخیره موسیقی روی از را خود دلخواه پخش هایلیست توانیدمی من موسیقی در

آن از و کنید نصب رایانه روی بر را ™Media Go برنامه توانیدمی علاوه، به. کنید ایجاد وسیله
.کنید استفاده خود وسیله در رایانه روی از پخش هایلیست کردن کپی برای

.کنید مراجعه 101 صفحه در رایانه به وسیله اتصال بخش به بیشتر، اطلاعات کسب جهت

شخصی پخش های لیست ایجاد
.بزنید ضربه من موسیقی زبانه روی ،WALKMAN کننده پخش در1
.بزنید ضربه پخش لیستهای روی2
.بزنید ضربه جدید پخش لیست ایجاد روی شده، باز منوی در3
.بزنید ضربه تأيید روی و کنید وارد را پخش لیست نام4
ضربه صفحه بالای راست سمت در ذخیره نماد روی و کنید انتخاب را خود های آهنگ5

.بزنید
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پخش لیست به ها آهنگ افزودن برای
که را آهنگی یا آلبوم عنوان یا هنرمند نام ،من موسیقی در آهنگ جستجوی هنگام1

.دارید نگه و کنید لمس شود افزوده خواهیدمی
.بزنید ضربه به افزودن به2
ضربه کنید اضافه آن به را آهنگ یا آلبوم هنرمند، خواهید می که پخشی لیست نام به3

.شود می افزوده پخش لیست به آهنگ یا آلبوم هنرمند،. بزنید

شخصی پخش های لیست پخش برای
.بزنید ضربه  به ،من موسیقی در1
.بزنید ضربه نظر مورد پخش لیست به ،پخش لیستهای در2
.بزنید ضربه آن به آهنگ، پخش برای3

پخش لیست از آهنگ حذف برای
.دارید نگه و کنید لمس کنید حذف خواهید می که را آهنگی عنوان پخش، لیست یک در1
.بزنید ضربه پخش لیست از حذف به شودمی ظاهر که فهرستی در2

پخش لیست یک حذف برای
.کنید انتخاب را پخش لیستهای ،من موسیقی در1
.دارید نگه و کنید لمس را حذف برای نظر مورد پخش لیست2
.بزنید ضربه حذف به3
.بزنید ضربه حذف به تأیید برای دوباره4

.نیست مقدور فرض پیش پخش های لیست حذف

»WALKMAN «برنامه ويجت
برنامه به مستقیم دسترسی که است کوچکی برنامه" WALKMAN "برنامه ویجت

"WALKMAN "ویجت این از استفاده از قبل. کندمی فراهم شما برای اصلی صفحه داخل از را
.کنید اضافه خود اصلی صفحه به را آن باید

اصلی صفحه به» WALKMAN «برنامه ویجت افزودن برای
.بزنید ضربه ها ویجت به سپس بزنید، ضربه اصلی صفحه خالی قسمت به1
2WALKMAN بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را.

شنوایی از حفاظت
سایر یا» WALKMAN «برنامه به بلند خیلی صدای با یا مدت طولانی دادن گوش
موسیقی صدای اگر حتی برساند، آسیب شما شنوایی به تواندمی ایرسانه هایکنندهپخش
بلند خیلی صدا اگر شود، داده هشدار به خطرات این درباره که این برای. باشد متوسط حد در

یک گیرد، قرار استفاده مورد ساعت 20 از بیش» WALKMAN «برنامه که صورتی در یا و باشد
.شد خواهد داده نشان صدا میزان مورد در اخطار

صدا میزان اخطار کردن خاموش برای
.بزنید ضربه تایید به شد داده نشان  وقتی اخطار، نمایش عدم جهت•

.شد خواهد تنظیم متوسط سطح روی بر خودکار طور به رسانه صدای میزان وسیله، مجدد شروع بار هر با
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موسیقی خدمات

TrackID آوری فن

TrackID آوری فن از استفاده با موسیقی شناسایی
™TrackID موسیقی تشخیص خدمات از شودمی پخش اطراف در که آهنگی تشخیص برای

به مربوط اطلاعات تا کنید ضبط را نظر مورد آهنگ از کوتاهی نمونه است کافی. کنید استفاده
هایآهنگ توانیدمی شما. گیرد قرار اختیارتان در ثانیه چند ظرف آن آلبوم و عنوان هنرمند،

ببینید و کنید مشاهده را TrackID نمودارهای و بخرید را ™TrackID توسط شده شناسایی
از نتایج، بهترین کسب برای. اندکرده جستجو را چیزی چه جهان سراسر در TrackID کاربران

.کنید استفاده ساکت هایمحیط در ™TrackID آوری فن

یا و هاشبکه تمام پشتیبانی از مناطق/کشورها همه در ™TrackID خدمات و ™TrackID برنامه
.نیست برخوردار مختلف نواحی مخابراتی هایشرکت

™TrackID برنامه کردن باز برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
2TrackID™ بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را.

.کنید استفاده ™TrackID برنامه کردن باز برای ™TrackID ویجت از توانید می همچنین

™TrackID از استفاده با آهنگ اطلاعات جستجوی
.بگیرید آهنگ منبع سمت به را خود دستگاه سپس کنید، باز را ™TrackID برنامه1
روی نتایج شد، شناسایی ™TrackID سرویس توسط آهنگ اگر. بزنید ضربه  روی2

.شوند می ظاهر صفحه

.دهید فشار را  ،™TrackID اصلی صفحه به بازگشت برای

™TrackID نمودارهای مشاهده
که باری اولین. بزنید ضربه ها جدول روی سپس کنید، باز را ™TrackID برنامه1

.شود می تنظیم شما منطقه روی بر نمودار این کنید، می مشاهده را نموداری
مناطق>   روی مناطق، سایر در جستجوها ترین محبوب نمودارهای مشاهده برای2

.بزنید ضربه
.کنید انتخاب را منطقه یا کشور یک3

™TrackID فناوری نتایج از استفاده
.شود می ظاهر آهنگ اطلاعات دهد، می تشخیص را آهنگ یک ™TrackID برنامه که هنگامی

شبکه خدمات پیامک، از استفاده با را آن یا کنید خریداری را آهنگ که کنید انتخاب توانید می
آهنگ هنرمند مورد در بیشتری اطلاعات توانید می. بگذارید اشتراک به ایمیل یا اجتماعی
.نمایید کسب

™TrackID برنامه توسط شده شناسایی آهنگ یک خرید
.بزنید ضربه دانلود روی ،™TrackID برنامه توسط آهنگ یک شناسایی از پس1
.کنید دنبال را دستگاه های دستورالعمل خود، خرید کردن کامل برای2

را آهنگ یک ،™TrackID اصلی صفحه از ها جدول یا تاریخچه زبانه بازکردن با توانید می همچنین
.کنید انتخاب

خدمات دهندگان ارائه یا و ها شبکه همه توسط یا مناطق/کشورها همه در آهنگ خرید ویژگی است ممکن
.نشود پشتیبانی مناطق همه در

آهنگ گذاری اشتراک
گذاشتن اشتراک به روی ،™TrackID برنامه توسط آهنگ یک شناسایی از پس1

.کنید انتخاب گذاری اشتراک روش یک سپس بزنید، ضربه
.کنید دنبال را خود دستگاه های دستورالعمل فرآیند، کردن کامل برای2

برای را آهنگ یک ،™TrackID اصلی صفحه از ها جدول یا تاریخچه زبانه بازکردن با توانید می همچنین
.کنید انتخاب گذاری اشتراک
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آهنگ یک هنرمند اطلاعات مشاهده
ضربه هنرمند اطلاعات روی ،™TrackID برنامه توسط آهنگ یک شناسایی از پس•

.بزنید

هنرمند اطلاعات ،™TrackID اصلی صفحه از ها جدول یا تاریخچه زبانه بازکردن با توانید می همچنین
.کنید مشاهده را آهنگ یک

آهنگ تاریخچه از آهنگ یک حذف
.بزنید ضربه تاریخچه روی سپس کنید، باز را ™TrackID برنامه صفحه1
.بزنید ضربه حذف روی بر سپس بزنید ضربه آهنگ عنوان روی بر2
.بزنید ضربه بله روی تایید برای3

Music Unlimited™

™Music Unlimited از استفاده
Music Unlimited™ را آهنگ ها میلیون به دسترسی که است اشتراک بر مبتنی سرویس یک

کتابخانه توانید می. سازد می پذیر امکان ®Wi-Fi یا همراه تلفن شبکه اتصال طریق از
ویرایش و مدیریت مختلف های دستگاه از استفاده با را ابری فضای در خود شخصی موسیقی

عامل سیستم با که ای رایانه از استفاده با را خود های آهنگ و پخش های لیست یا کنید
Windows® به بیشتر اطلاعات کسب برای. نمایید سازی همگام کند می کار 

www.sonyentertainmentnetwork.com بروید.

Music Unlimited™ نباشد موجود مناطق و کشورها همه در است ممکن.

™Music Unlimited بازکردن برای
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را 2

™PlayNow خدمات درباره
و زنگ صداهای ها،بازی موسیقی، ها،برنامه دانلود برای PlayNow ™خدمات از توانیدمی شما
ارائه را غیررایگان هم و رایگان دانلود هم PlayNow ™خدمات. کنید استفاده زمینه تصاویر
ممکن غیررایگان کاربردی های برنامه برای پرداخت های گزینه که باشید داشته توجه. دهدمی
.باشد متفاوت مختلف کشورهای در است

.نیست دسترس در کشورها همه در PlayNow ™خدمات

محتوا دانلود از پیش
دانلود برای است ممکن همچنین. باشد برقرار اینترنت اتصال شوید مطمئن دانلود، از پیش
.کنید پیدا نیاز داخلی حافظه در کافی فضای به محتوا

.شود دریافت هزینه شما از داده انتقال حجم ازای به است ممکن وسیله، طریق از محتوا دانلود هنگام
.بگیرید تماس مربوطه اپراتور با خود، کشور در انتقال هایهزینه درباره بیشتر اطلاعات کسب برای

™PlayNow شروع برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را 2

™PlayNow خدمات از دانلود
دانلود خود وسیله روی بر مستقیم طور به را ™PlayNow خدمات محتوای از وسیعی طیف
محتوا سایر و زنگ صداهای موسیقی، ها،بازی ها،برنامه انواع بین از را خود دلخواه موارد. کنید

است ممکن غیررایگان هایبرنامه برای پرداخت هایگزینه که باشید داشته توجه. کنید انتخاب
.باشد متفاوت مختلف کشورهای در
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وسیله در PlayNow مورد یک دانلود برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
2PlayNow™ بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را.
.کنید پیدا دانلود جهت را موردی جستجو، عملکرد از استفاده با یا هادسته جستجوی با3
.بزنید ضربه آن به مورد، یک جزئیات مشاهده برای4
توانیدمی خرید تأیید از پس. کنید کلیک!" بخرید اکنون "روی بر خرید، فرآیند شروع برای5

.کنید خود محتوای دانلود به شروع
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FM رادیو

FM رادیو درباره
توانید می مثال، عنوان به. است دیگری FM رادیو هر مثل شما دستگاه FM رادیو کارکرد

علاقه مورد های کانال عنوان به را آنها و کنید گوش آنها به و مرور را FM رادیویی های ایستگاه
دار سیم هدفون یا هدست یک باید کنید، استفاده رادیو از بتوانید آنکه برای. نمایید ذخیره خود
آنتن عنوان به هدفون یا هدست که است دلیل این به کار این انجام. کنید وصل دستگاه به را

تمایل صورت در توانید می کردید، وصل را ها دستگاه این از یکی آنکه از بعد. کند می عمل
.کنید پخش گوشی بلندگوی از را رادیو صدای

اطلاعات کانالی اگر. شوند می ظاهر خودکار طور به موجود های کانال کنید، می باز را FM رادیو وقتی
RDS شود می ظاهر دادید گوش کانال به آنکه از بعد ثانیه چند اطلاعات این باشد، داشته.

FM رادیو اندازیراه برای
.کنید وصل وسیله به هدفون یا هدست یک1
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از2
باند در حرکت هنگام موجود هایکانال.  بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را FM رادیو3

.شودمی ظاهر فرکانس

کانالی اگر. شودمی داده نشان خودکار طور به موجود هایکانال کنید،می اندازیراه را FM رادیو وقتی
.شودمی داده نشان کانال به دادن گوش از پس ثانیه چند اطلاعات این باشد، داشته RDS اطلاعات

رادیو هایکانال بین کردن حرکت برای
فرکانس باند پایین یا بالا سمت به را خود انگشت نمایش، صفحه ملایم کردن لمس با•

.دهید حرکت

رادیویی منطقه انتخاب برای
.دهید فشار را  است، باز رادیو وقتی1
.بزنید ضربه رادیویی منطقه تنظیم به2
.کنید انتخاب را ایگزینه3

FM رادیو کلی نمای

دلخواه موارد لیست1

کنید اندازیراه را ™TrackID موسیقی تشخیص برنامه2

رادیو کردن خاموش/روشن دکمه3
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شده تنظیم فرکانس4

فرکانس تنظیم صفحه5

کانال یک جستجوی برای فرکانس باند بالای به حرکت6

کانال یک جستجوی برای فرکانس باند پایین به حرکت7

علاقه مورد کانال عنوان به کانال یک حذف یا ذخیره8

راديو علاقه مورد های کانال از استفاده
ذخیره دلخواه موارد عنوان به را دهید می گوش بیشتر که رادیویی های کانال توانید می شما
.بازگردید رادیویی کانال یک به سریعاً توانید می دلخواه، موارد از استفاده با. کنید

دلخواه کانال عنوان به كانال یک ذخیره برای
ذخیره دلخواه هایکانال در خواهیدمی كه برويد كانالی روی به است، باز رادیو وقتی1

.شود
.بزنید ضربه  به2
.دهید فشار را ذخیره سپس کنید، انتخاب را کانال رنگ و کنید وارد را نظر مورد نام3

دلخواه هایکانال لیست از کانال یک حذف برای
دلخواه هایکانال لیست از خواهیدمی که بروید کانالی روی به است، باز رادیو وقتی1

.شود حذف
.بزنید ضربه حذف به سپس بزنید، ضربه  به2

رادیویی های کانال جدید جستجوی
کانال یافتن برای است، یافته بهبود دریافت فعلی مکان در یا اید داده تغییر را خود موقعیت اگر
.دهید انجام جدیدی اسکن توانید می رادیویی های

.گذارد نمی تأثیر اید کرده ذخیره که دلخواهی موارد بر جدید اسکن

رادیویی های کانال جدید جستجوی شروع برای
.دهید فشار را  است، باز رادیو وقتی1
جستجو را رادیویی فرکانس باندهای همه رادیو. بزنید ضربه ها كانال جستجوي به2

.شوند می داده نمایش ها کانال همه و کند می

صدا تنظیمات

هادستگاه بین رادیو صدای پخش جابجایی
یک هر اتصال از پس. کنید گوش رادیو به باسیم هدفون یا باسیم هدست یک طریق از توانیدمی
.کنید پخش بلندگو از را رادیو صدای تمایل صورت در توانیدمی وسایل، این از

بلندگو به رادیو از صدا جابجای برای
.دهید فشار را  است، باز رادیو وقتی1
.بزنید ضربه بلندگو در پخش به2

ضربه هدفون در پخش به و دهید فشار را  باسیم، هدست یا هدفون به صدا مجدد جابجایی برای
.بزنید

استریو و مونو صوتی حالت بین جابجایی
جابجایی شرایط، از برخی در. بدهید گوش FM رادیو به استریو یا مونو حالت در توانید می شما
.بخشد بهبود نیز را صدا کیفیت و دهد کاهش را نویز میزان تواند می مونو حالت به

استریو و مونو صوتی حالت بین جابجایی برای
.دهید فشار را  است، باز رادیو وقتی1
.بزنید ضربه استریو صدای کردن فعال به2
به و دهید فشار را  دهید، گوش رادیو به مونو صدای حالت در دوباره بتوانید اینکه برای3

.بزنید ضربه مونو صدای اجبار
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™TrackID از استفاده با رادیویی هایآهنگ تشخیص
وسیله FM رادیو در پخش هنگام موسیقی هایآهنگ تشخیص برای ™TrackID آوریفن از

.کنید استفاده خود

™TrackID از استفاده با FM رادیو در آهنگ یک تشخیص برای
.بزنید ضربه  به وسیله، FM رادیو در نظر مورد آهنگ پخش هنگام1
اگر. شد خواهد ظاهر پیشرفت نشانگر یک آهنگ، از ™TrackID بردارینمونه حین در2

شما اختیار در احتمالی های آهنگ لیست یا آهنگ نتیجه باشد، آمیز موفقیت عملیات
.گرفت خواهد قرار

.دهید فشار را  ،FM رادیو به بازگشت برای3

یا و هاشبکه تمام پشتیبانی از مناطق/کشورها همه در ™TrackID خدمات و ™TrackID برنامه
.نیست برخوردار مختلف نواحی خدمات دهندگانارائه
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دوربین

دوربین درباره
گرفتن در شما به که است مجهز Exmor R حساس بسیار حسگر به شما دستگاه دوربین
توانید می دوربین در. کند می کمک نور کم شرایط در حتی باکیفیت ویدیوهای و ها عکس

وب های سرویس در آپلود یا دوستان به پیام عنوان به ویدیو یا عکس ارسال مانند را کارهایی
مفید خود از عکس گرفتن برای که است جلو دوربین دارای شما دستگاه همچنین. دهید انجام
.است

دوربین های کنترل کلی نمای

فیلم ضبط/عکس گرفتن/دوربین كردن فعال – دوربین کلید1

ثابت و فیلمبرداری دوربین بین جابجایی2

تنظیمات تمام نمایش3

ویدیویی های کلیپ ضبط یا عکس گرفتن4

دوربین از خروج یا تر عقب مرحله یک به بازگشت5

ها فیلم و ها عکس مشاهده6

دوربین تنظیم نمادهای7

جلو دوربین8

نمایی کوچک یا بزرگنمایی9

دوربین اصلی نمایش صفحه10

دوربین کردن باز
.دارید نگه و دهید فشار را دوربین کلید است، فعال صفحه وقتی•

دوربین بستن برای
.دهید فشار را  دوربین، اصلی نمايش صفحه از•

ثابت دوربین از استفاده
دهید، فشار را دوربین کلید توانید می. دارد وجود ثابت دوربین با عکس گرفتن برای روش سه
.نمایید لمس را صفحه از نقطه یک یا بزنید، ضربه صفحه روی دوربین دکمه به

دوربین کلید از استفاده با عکس گرفتن
.کنید فعال را دوربین1
.بکشید  سمت به را  است، نشده انتخاب ثابت دوربین اگر2
.دهید فشار نیمه تا را دوربین کلید کانونی فاصله خودکار تنظیم کردن فعال برای3
فشار کامل بطور را دوربین کلید است، سبز کانونی فاصله های قاب یا قاب که هنگامی4

.دهید
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نمایش صفحه روی دکمه به زدن ضربه با عکس گرفتن برای
.کنید فعال را دوربین1
.بکشید  سمت به را  است، نشده انتخاب ثابت دوربین اگر2
.دهید فشار را  تنظیمات، تمام نمایش برای3
است نشده انتخاب اگر را صفحه روی دکمه و بزنید ضربه عکسبرداری روش به4

.کنید انتخاب
.بگیرید نظر مورد سوژه سمت به را دوربین5
عکس شما، انگشت شدن آزاد محض به. بزنید ضربه  نمایش صفحه روی دکمه به6

.شود می گرفته

جلو دوربین از استفاده با خود از برداری تصویر برای
.کنید فعال را دوربین1
.بکشید  سمت به را  است، نشده انتخاب ثابت دوربین اگر2
.نمایید انتخاب را جلو دوربین سپس بزنید، ضربه صفحه چپ سمت بالای نماد به3
.دهید فشار را  تنظیمات، تمام نمایش برای4
عکس انگشت، برداشتن محض به. دهید فشار را دوربین دکمه عکس، گرفتن برای5

.شود می گرفته

کوچکنمایی/بزرگنمایی عملکرد از استفاده
بزرگنمایی تا دهید فشار پایین یا بالا سمت به را صدا کلید است، باز دوربین که هنگامی•

.شود انجام کوچکنمایی یا

ثابت دوربین فلاش از استفاده
.دهید فشار را  است، باز دوربین وقتی1
.کنید انتخاب را فلاش به مربوط دلخواه تنظیمات و بزنید ضربه فلاش به2
.بگیرید عکس3

ها فیلم و ها عکس مشاهده برای
تا بزنید ضربه نمایش صفحه پایین در کوچک نمای یک به سپس کنید، باز را دوربین1

.شود باز نظر مورد فیلم یا عکس
.دهید حرکت راست یا چپ سمت به را خود انگشت ها، فیلم و ها عکس مشاهده برای2

.است شده داده نشان  با ها فیلم

برای را موردی و دهید حرکت چپ به راست سمت از را کوچک نماهای توانید می همچنین ،1 مرحله در
.کنید انتخاب مشاهده

عکس یک حذف برای
.کنید باز حذف برای را نظر مورد عکس1
.شود داده نشان  تا بزنید ضربه نمایش صفحه خالی قسمت به2
.بزنید ضربه  به3
.بزنید ضربه حذف به تأیید، برای4

خود های عکس به جغرافیایی موقعیت افزودن
تقریبی جغرافیایی موقعیت تا کنید روشن عکسبرداری زمان در را جغرافیایی گذاری برچسب

بی های شبکه توسط جغرافیایی مکان. شود اضافه ها عکس به) جغرافیایی برچسب یک(
.شود می تعیین GPS آوری فن یا®) Wi-Fi های شبکه یا همراه تلفن (سیم

مکان اما شود می روشن جغرافیایی گذاری برچسب دوربین، صفحه روی بر  نمایش با
مکان و شود می روشن جغرافیایی گذاری برچسب ، نمایش با. است نشده پیدا جغرافیایی
عکس به را جغرافیایی های برچسب توانید می رو این از نیست، دسترسی قابل جغرافیایی

گذاری برچسب نشود، داده نمایش نمادها این از هیچکدام که صورتی در. کنید اضافه خود های
.است خاموش جغرافیایی
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جغرافیایی برچسب کردن روشن برای
.کنید فعال را دوربین1
.بکشید  سمت به را  است، نشده انتخاب ثابت دوربین اگر2
.بزنید ضربه روشن>  جغرافیایی برچسب به سپس دهید، فشار را 3
.بزنید ضربه تأيید به سیم بی های شبکه یا و GPS کردن فعال جهت موافقت برای4
.بزنید علامت کنید انتخاب مکان های سرویس از خواهید می که را هایی گزینه5
.دهید فشار را  دوربین صفحه به برگشت برای تنظیمات، تأیید از بعدد6
می و است دسترس در شما محل که معناست بدین شد، ظاهر دوربین صفحه در  اگر7

به اتصال یا و GPS صورت، این غیر در. بزنید جغرافیایی برچسب خود عکس به توانید
.کنید بررسی را خود سیم بی شبکه

ثابت دوربین تنظیمات از استفاده

ثابت دوربین تنظیمات تغییر برای
.کنید فعال را دوربین1
.بکشید  سمت به را  است، نشده انتخاب ثابت دوربین اگر2
.بزنید ضربه نمايش صفحه چپ سمت در تنظیمات نمادهای از یکی به3
.دهید فشار را  تنظیمات، تمام نمایش برای4
ویرایش خود سلیقه با مطابق سپس و کنید انتخاب یابد تغییر خواهید می که را تنظیمی5

.کنید

ثابت دوربین تنظیمات پانل کردن سفارشی
.دهید فشار را  تنظیمات، همه نمایش برای است، باز دوربین وقتی1
مورد محل به را آن سپس و دارید نگه و کنید لمس دهید انتقال خواهید می که را نمادی2

.بکشید نظر

.شد خواهد لغو نظر مورد تغییر بکشید، تنظیمات پانل از خارج به را تنظیم اگر

ثابت دوربین تنظیمات کلی نمای

 صحنه تشخیص

 عادي

جلو دوربین
.کنید انتخاب را جلو دوربین بگیرید، عکس خود از برداری تصویر روش به خواهید می اگر

جابجایی پانورامای
و دهید فشار را دوربین کلید است کافی. کنید استفاده پانوراما و باز زاویه های عکس گرفتن برای تنظیم این از

.دهید حرکت دیگر طرف به طرف یک از یکنواخت طور به را دوربین

هاصحنه
برنامه پیش از های صحنه از استفاده با متداول های موقعیت برای دوربین سریع تنظیم جهت
چندین دوربین ممکن، عکس بهترین تضمین برای. کنید استفاده ها صحنه ویژگی از شده، ریزی
.کند می تعیین را شده انتخاب صحنه با مناسب تنظیم

  

  

منظره
.کند می تنظیم دور های سوژه روی بر را خود کانونی فاصله دوربین. کنید استفاده افقی های عکس برای

شب صحنه
زمان بودن طولانی دلیل به. کنید استفاده) فلاش یا نور بدون (نور کم های محیط یا شب در عکس گرفتن هنگام

.گیرد قرار ثابتی سطح روی یا شود داشته نگه ثابت باید دوربین نوردهی،

شب در پرتره
دلیل به. کنید استفاده) فلاش و نور بدون یا با (نور کم هایمحیط یا شب در چهره هایعکس گرفتن برای

.گیرد قرار ثابتی سطح روی یا شود داشته نگه ثابت باید دوربین نوردهی، زمان بودن طولانی

برف و ساحل
.شود استفاده ها عکس کم نوردهی از جلوگیری برای نور پر های محیط در

ها ورزش
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تاری کوتاه نوردهی زمان. شود استفاده است حرکت حال در سرعت به که هایی سوژه از عکس گرفتن برای
.دهد می کاهش را تصویر حرکت

مهمانی
نور یا زمینه پس نورپردازی صحنه این. کنید استفاده نور کم های محیط و بسته فضای در عکس گرفتن برای
داشته نگه ثابت باید دوربین نوردهی، زمان بودن طولانی دلیل به. بخشد می بهبود را بسته فضای در شمع
.گیرد قرار ثابتی سطح روی یا شود

سند
.دهد می عکس به تری واضح و بیشتر کنتراست. کنید استفاده نقاشی یا متن از عکس گرفتن برای

.است دسترس در عادي برداری تصویر حالت در فقط تنظیم این

تصویر وضوح
دارای های عکس. کنید انتخاب را تصویر نسبت و تصویر اندازه چند از یکی عکس، گرفتن از قبل

.دارند نیاز بیشتری حافظه به بالاتر تصویر وضوح

فلاش
.کنید استفاده دوربین فلاش از عکس گرفتن برای زمینه، نور وجود صورت در یا نور کم شرایط در

خودكار
.دهد می تشخیص خودکار طور به دوربین باشد، فلاش از استفاده نیازمند نوری شرایط اگر

روشن فلاش
و تیره های سایه تنظیم این. کنید استفاده است سوژه از تر روشن زمینه پس که مواقعی برای تنظیم این از

.کند می حذف را ناخواسته

خاموش
بهتر فلاش بدون شما عکس کیفیت است ممکن نور کم شرایط در حتی مواقع بعضی. است خاموش فلاش
تار از جلوگیری برای. باشد ثابت شما دست باید چراغ از استفاده بدون و کیفیت با عکس گرفتن برای. شود
.کنید استفاده دوربین تایمر از عکس شدن

چشم قرمزی كاهش
.دهد می کاهش را چشم قرمز رنگ عکس، گرفتن هنگام

دوربین تایمر
از تصویربرداری برای. بگیرید عکس وسیله داشتن نگه بدون توانیدمی دوربین تایمر از استفاده با

همچنین. کنید استفاده عملکرد این از دارند حضور آن در همه که هاییعکس بندیگروه یا خود
استفاده دوربین تایمر از عکس، گرفتن حین در دوربین خوردن تکان از جلوگیری برای توانیدمی
.کنید

)ثانیه 10 (روشن
.کنید تنظیم عکس گرفتن و دوربین کلید دادن فشار زمان بین ایثانیه 10 تأخیر یک

)ثانیه 2 (روشن
.کنید تنظیم عکس گرفتن و دوربین کلید دادن فشار زمان بین ایثانیه 2 تأخیر یک

خاموش
.شودمی گرفته عکس دوربین، نمایش صفحه کردن لمس محض به

فوکوس حالت
بودن روشن هنگام. کندمی کنترل شود واضح باید که را عکس از بخشی فوکوس عملکرد
داخل ناحیه بنابراین و دهدمی ادامه فوکوس تنظیم به همچنان دوربین مداوم، خودکار فوکوس

.کندمی حفظ را خود وضوح فوکوس مخصوص زردرنگ قاب

تکی خودکار فوکوس
.است روشن مداوم خودکار فوکوس. کندمی تنظیم انتخابی سوژه روی بر را فوکوس خودکار طور به دوربین
تنظیم دهنده نشان که آید در آبی رنگ به فوکوس زردرنگ قاب که این تا دارید نگه و کنید لمس را دوربین صفحه
.شودمی گرفته عکس بردارید، را خود انگشت وقتی. است فوکوس

چندگانه خودکار فوکوس
که این تا دارید نگه و کنید لمس را دوربین صفحه. شودمی تنظیم تصویر ناحیه چند در خودکار طور به فوکوس

بردارید، را خود انگشت وقتی. است فوکوس تنظیم دهنده نشان که آید در آبی رنگ به فوکوس زردرنگ قاب
.است خاموش مداوم خودکار فوکوس. شودمی گرفته عکس

یاب چهره
مشخص نمایش صفحه در قاب چند با و دهدمی تشخیص را انسان چهره پنج حداکثر خودکار طور به دوربین
یک به توانیدمی همچنین. کندمی تنظیم چهره تریننزدیک روی بر را فوکوس خودکار طور به دوربین. کندمی
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ضربه دوربین نمایش صفحه به اگر. کنید انتخاب فوکوس تنظیم برای را آن و بزنید ضربه نمایش صفحه در چهره
تمام برای استفاده قابل چهره تشخیص. دهدمی نشان را شدهفوکوس و انتخابی چهره رنگآبی قاب یک بزنید،
.است روشن مداوم خودکار فوکوس. نیست هاصحنه

لمسی فوکوس
خاموش مداوم خودکار فوکوس. کنید لمس را دوربین نمایش صفحه از خاصی ناحیه فوکوس، ناحیه تنظیم برای
دهنده نشان که آید در آبی رنگ به فوکوس زردرنگ قاب که این تا دارید نگه و کنید لمس را دوربین صفحه. است
.شودمی گرفته عکس بردارید، را خود انگشت وقتی. است فوکوس تنظیم

.است موجود عادي تصویربرداری حالت در فقط تنظیم این

نوردهی مقدار

.است بیشتر نور میزان دهنده نشان بالاتر مقدار. کنید تعیین بگیرید خواهید می که را عکسی نور میزان

سفید نور تنظیم
.کند می تنظیم نور شرایط اساس بر را رنگ تعادل سفید نور تنظیم ویژگی

خودکار
.کند می تنظیم خودکار طور به را نور شرایط با مناسب رنگ تعادل

سیمابی نور
.کند می تنظیم دهید قرار لامپ نور زیر که موقعی مثل ملایم نور شرایط برای را رنگ تعادل

فلورسنت
.کند می تنظیم مهتابی لامپ نور برای را رنگ تعادل

روشن هوای در تصویر رنگ
.کند می تنظیم ساختمان از خارج آفتابی شرایط برای را رنگ تعادل

ابری
.کند می تنظیم ابری آسمان برای را رنگ تعادل

ایزو
حرکت یا نور کم شرایط اثر در تصویر تاری تا دهید افزایش را ایزو حساسیت توانیدمی شما
.یابد کاهش هاسوژه

خودکار
.خودکار طور به ایزو حساسیت تنظیم

100
.100 روی بر ایزو حساسیت تنظیم

200
.200 روی بر ایزو حساسیت تنظیم

400
.400 روی بر ایزو حساسیت تنظیم

800
.800 روی بر ایزو حساسیت تنظیم

.است موجود معمولی تصویربرداری حالت در فقط تنظیم این

نورسنجی
میزان خودکار صورت به بگیرید، خواهیدمی که تصویری نور مقدار محاسبه با عملکرد این

.کندمی تعیین را نوردهی

مرکز
.کندمی تنظیم تصویر مرکز روی بر را نوردهی

متوسط
.کندمی محاسبه رسدمی تصویر کل به که نوری مقدار به توجه با را نوردهی میزان

نقطه
.کندمی تنظیم بگیرید خواهیدمی که تصویری کوچک بسیار بخش در را نوردهی
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تصویر گیرلرزش
تعدیل به گیرلرزش. باشد دشوار وسیله داشتن نگه ثابت است ممکن عکس گرفتن هنگام
.کندمی کمک دست کوچک حرکات

جغرافیایی برچسب از استفاده
.بچسبانید آنها به را هاعکس گرفتن محل جزئیات حاوی برچسب

روشن
هاعکس به تقریبی جغرافیایی موقعیت برداریعکس هنگام باشد، روشن جغرافیایی گذاریبرچسب وقتی
نیز را تنظیمات منوی در موجود یابیمحل هایویژگی باید جغرافیایی، برچسب از استفاده برای. شودمی اضافه
.شود تعیین عکس گرفتن از قبل شمل محل باید عکس، به جغرافیایی هایبرچسب افزودن برای. کنید فعال
جستجوی در وسیله وقتی. است شده تعیین شما محل شود،می داده نشان دوربین صفحه در  وقتی

.شودمی داده نشان  باشد، شما موقعیت

خاموش
.بود نخواهید عکس گرفتن محل مشاهده به قادر باشد، خاموش جغرافیایی برچسب ویژگی چنانچه

تصویربرداری روش
.کنید انتخاب را عکس گرفتن برای استفاده مورد روش

صفحه روی دکمه
گرفته عکس شما، انگشت شدن آزاد محض به. بگیرید عکس دوربین نمایش صفحه روی دکمه به زدن ضربه با

.شود می

لمسی تصویربرداری
به. نمایید مشخص کانونی فاصله تنظیم جهت را خاصی ناحیه و کنید لمس خود انگشت با را دوربین صفحه
بر فوکوس حالت که است ممکن زمانی فقط کار این. شود می گرفته عکس شما، انگشت شدن آزاد محض
.باشد شده تنظیم لمسی فوکوس روی

دوربین کلید فقط
انگشت شدن آزاد محض به. بگیرید عکس دوربین افزاری سخت کلید از استفاده با فقط
.شود می گرفته عکس شما،

دیافراگم صدای
.کنید انتخاب را گزینه این عکس، گرفتن هنگام دیافراگم صدای کردن خاموش یا روشن برای

سریع اندازی راه
و دادن فشار با را دوربین تا کند می فراهم شما برای را امکان این سریع اندازی راه تنظیمات

.کنید فعال خواب حالت از دوربین کلید داشتن نگه

گرفتن عکس و اجرا
گرفته عکس اولین خواب، حالت از دوربین اجرای از پس بلافاصله دوربین، کلید داشتن نگه و دادن فشار با

.شد خواهد

اجرا فقط
.شد خواهد اجرا خواب حالت از دوربین دوربین، کلید داشتن نگه و دادن فشار با

خاموش
و دهید فشار را دوربین کلید اگر حتی بود نخواهد اجرا قابل دوربین دارد، قرار خواب حالت در دوربین که هنگامی

.دارید نگه

فیلمبرداری دوربین از استفاده

دوربین کلید از استفاده با فیلم ضبط برای
.کنید فعال را دوربین1
.بکشید  سمت به را  است، نشده انتخاب فیلمبرداری دوربین اگر2
.دهید فشار را دوربین کلید فیلم، ضبط شروع برای3
.دهید فشار دوباره را دوربین کلید ضبط، توقف برای4

.کنید ضبط افقی جهت در را خود های فیلم نتایج، بهترین حصول برای
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نمایش صفحه به زدن ضربه با فیلم یک ضبط برای
.کنید فعال را دوربین1
.بکشید  سمت به را  است، نشده انتخاب فیلمبرداری دوربین اگر2
.بزنید ضربه  به تنظیمات، تمام نمایش برای3
نشده انتخاب اگر را صفحه روی دکمه سپس و بزنید ضربه عکسبرداری روش به4

.کنید انتخاب است
.بگیرید نظر مورد سوژه سمت به را دوربین5
.بزنید ضربه  به ضبط، شروع برای6
.بزنید ضربه  به ضبط، توقف برای7

.کنید ضبط افقی جهت در را خود های فیلم نتایج، بهترین حصول برای

شده ضبط های فیلم پخش برای
.کنید فعال را دوربین1
.بکشید  سمت به را  است، نشده انتخاب فیلمبرداری دوربین اگر2
.بزنید ضربه نمایش صفحه پایین در کوچک نماهای به3
حرکت راست یا چپ سمت به را خود انگشت ها، فیلم و ها عکس تمام جستجوی برای4

.است شده داده نشان  با ها فیلم. دهید
.بزنید ضربه  به فیلم پخش برای5
.بزنید ضربه  یا  به فیلم، پخش توقف برای6

را نظر مورد فایل و کنید لمس ملایم طور به چپ به راست سمت از را کوچک نماهای توانید می همچنین
.کنید پیدا پخش برای

شده ضبط فیلم یک حذف برای
.کنید جستجو را حذف برای نظر مورد فیلم1
.شود ظاهر  تا بزنید ضربه نمایش صفحه خالی قسمت به2
.بزنید ضربه  به3
.بزنید ضربه حذف به تایید برای4

فیلمبرداری دوربین تنظیمات از استفاده

فیلمبرداری دوربین تنظیمات تغییر برای
.کنید فعال را دوربین1
.بکشید  سمت به را  است، نشده انتخاب فیلمبرداری دوربین اگر2
.بزنید ضربه نمايش صفحه چپ سمت در تنظیمات نمادهای از یکی به3
.دهید فشار را  تنظیمات، تمام نمایش برای4
.کنید اعمال را تغییرات سپس و کنید انتخاب یابد تغییر خواهید می که را تنظیمی5

فیلمبرداری دوربین تنظیمات پانل کردن سفارشی
.دهید فشار تنظیمات همه نمایش برای را  است، باز فیلمبرداری دوربین هنگامیکه1
محل به را آن سپس و دارید نگه و کنید لمس دهید انتقال خواهید می که را تنظیمی2

.بکشید نظر مورد

.شد خواهد لغو نظر مورد تغییر بکشید، تنظیمات پانل از خارج به را نظر مورد تنظیم اگر

فیلمبرداری دوربین تنظیمات کلی نمای

ها صحنه
متداول های موقعیت برای دوربین سریع تنظیم برای تا کند می کمک شما به ها صحنه ویژگی

ممکن، فیلمبرداری بهترین تضمین برای. کنید استفاده شده ریزی برنامه پیش از های صحنه از
.کند می تعیین را شده انتخاب صحنه با مناسب تنظیم چند دوربین

خاموش
.کنید فیلمبرداری دستی صورت به توانید می و است خاموش ها صحنه ويژگی

چهره
شده بهینه مربوط تنظیمات پوست، رنگ از تری ملایم تصویر ارائه برای. کنید استفاده عمودی های فیلم برای
.است

منظره
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وقتی. کند می تنظیم دور های سوژه روی بر را خود کانونی فاصله دوربین. کنید استفاده افقی های فیلم برای
.یابد می تغییر تکی خودکار فوکوس به فوکوس حالت شود، می انتخاب منظره

شب حالت
های فیلم. کنید استفاده نور کم های محیط در. یابد می افزایش نور حساسیت است، روشن ویژگی این وقتی

پایه از یا دارید نگه حرکت بدون و ثابت را خود دست. شود تار است ممکن کنند می حرکت سریع که اشیایی
.کنید خاموش را شب حالت فیلم، کیفیت بهبود برای است، مناسب نور شرایط که زمانی. کنید استفاده

برف و ساحل
.کنید استفاده گزینه این از کم، نوردهی با فیلمبرداری از اجتناب برای روشن های محیط در

ها ورزش
را تصویر حرکت تاری کوتاه نوردهی زمان. کنید استفاده کند می حرکت سریع آن در سوژه که هایی فیلم برای

.دهد می کاهش

مهمانی
شمع نور یا زمینه پس نورپردازی صحنه این. کنید استفاده نور کم های محیط و بسته فضای در فیلمبرداری برای
دست. شود تار است ممکن کنند می حرکت سریع که اشیایی های فیلم. بخشد می بهبود را بسته فضای در

.کنید استفاده پایه از یا دارید نگه حرکت بدون و ثابت را خود

فیلم تصویر وضوح
.کنید تنظیم مختلف های فرمت برای را فیلم تصویر وضوح

دوربین چراغ
.کنید استفاده دوربین چراغ از فیلمبرداری برای زمینه، نور وجود صورت در یا نور کم شرایط در

روشن

خاموش
.شود بهتر چراغ بدون شما فیلم کیفیت است ممکن نور کم شرایط در حتی مواقع بعضی

دوربین تایمر
ویژگی این از. کنید ضبط وسیله داشتن نگه بدون را فیلمی توانیدمی دوربین تایمر از استفاده با

باشد داشته حضور آن در است ممکن کسی هر که جمعی دسته هایفیلم ضبط برای
حین در دوربین خوردن تکان از جلوگیری برای دوربین تایمر از توانیدمی همچنین. کنید استفاده

.کنید استفاده فیلم ضبط

)ثانیه 10 (روشن
.کنید تنظیم فیلم ضبط شروع و دوربین نمایش صفحه به زدن ضربه زمان بین ایثانیه 10 تأخیر یک

)ثانیه 2 (روشن
.کنید تنظیم فیلم ضبط شروع و دوربین نمایش صفحه به زدن ضربه زمان بین ایثانیه 2 تأخیر یک

خاموش
.شودمی شروع فیلم ضبط بزنید، دوربین نمایش صفحه به که این محض به

سریع اندازی راه
و دادن فشار با را دوربین تا کند می فراهم شما برای را امکان این سریع اندازی راه تنظیمات

.کنید فعال خواب حالت از دوربین کلید داشتن نگه

گرفتن عکس و اجرا
گرفته عکس اولین خواب، حالت از دوربین اجرای از پس بلافاصله دوربین، کلید داشتن نگه و دادن فشار با

.شد خواهد

اجرا فقط
.شد خواهد اجرا خواب حالت از دوربین دوربین، کلید داشتن نگه و دادن فشار با

خاموش
و دهید فشار را دوربین کلید اگر حتی بود نخواهد اجرا قابل دوربین دارد، قرار خواب حالت در دوربین که هنگامی

.دارید نگه

فوکوس حالت
تنظیم بودن روشن هنگام. کندمی کنترل شود واضح باید که را فیلم از بخشی فوکوس تنظیمات
و دهد می ادامه کانونی فاصله تنظیم به همچنان دوربین کانونی، فاصله مداوم و خودکار
.کند می حفظ را خود وضوح کانونی فاصله مخصوص سفید قاب داخل ناحیه بنابراین
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تکی خودکار فوکوس
تنظیم. کند می تنظیم انتخابی سوژه روی بر را خود کانونی فاصله خودکار طور به دوربین
.است روشن کانونی فاصله مداوم و خودکار

یاب چهره
می داده نشان صفحه در قاب با که را انسان چهره پنج حداکثر خودکار طور به دوربین
ترین نزدیک روی بر را خود کانونی فاصله خودکار طور به دوربین. دهد می تشخیص شوند
آن و بزنید ضربه نمایش صفحه در چهره یک به توانید می همچنین. کند می تنظیم چهره

زنید، می ضربه دوربین نمایش صفحه به وقتی. کنید انتخاب کانونی فاصله تنظیم برای را
.دارد قرار کانونی فاصله در و شده انتخاب چهره کدام که دهد می نشان سبز قاب یک

مداوم و خودکار تنظیم. نیست ها صحنه انواع تمام برای استفاده قابل چهره تشخیص
.است روشن کانونی فاصله

نوردهی مقدار

بالاتر مقدار. کند می فراهم شما برای را بگیرید خواهید می که تصویری در نور مقدار تعیین امکان تنظیم این
.است بیشتر نور میزان دهنده نشان

سفید نور تنظیم
.کند می تنظیم نور شرایط اساس بر را رنگ تعادل سفید نور تنظیم ویژگی

خودکار
.کنید تنظیم خودکار صورت به و نور شرایط به توجه با را رنگ تعادل

سیمابی نور
.کند می تنظیم دهید قرار لامپ نور زیر که موقعی مثل ملایم نور شرایط برای را رنگ تعادل

فلورسنت
.کنید تنظیم مهتابی نور برای را رنگ تعادل

روشن هوای در تصویر رنگ
.کنید تنظیم ساختمان از خارج آفتابی شرایط برای را رنگ تعادل

ابری
.کنید تنظیم ابری آسمان برای را رنگ تعادل

نورسنجی
میزان خودکار صورت به بگیرید، خواهیدمی که تصویری نور مقدار محاسبه با عملکرد این

.کندمی تعیین را نوردهی

مرکز
.کنید تنظیم تصویر مرکز روی بر را نوردهی

متوسط
.کنید محاسبه رسدمی تصویر کل به که نوری مقدار به توجه با را نوردهی میزان

نقطه
.کنید تنظیم بگیرید خواهیدمی که تصویری کوچک بسیار بخش در را نوردهی

جغرافیایی برچسب از استفاده
.بچسبانید آنها به را هافیلم گرفتن محل جزئیات حاوی برچسب

روشن
اضافه هافیلم به تقریبی جغرافیایی موقعیت برداریفیلم هنگام باشد، روشن جغرافیایی برچسب ویژگی اگر
نیز را تنظیمات منوی در موجود یابی محل های ویژگی باید جغرافیایی، برچسب از استفاده برای. شودمی
وقتی. شود تعیین فیلم گرفتن از قبل شمل محل باید فیلم، به جغرافیایی هایبرچسب افزودن برای. کنید فعال

شما موقعیت جستجوی در وسیله وقتی. گردد می تعیین شما محل شود، می داده نشان دوربین صفحه در 
.شودمی داده نشان  باشد،

خاموش
.بود نخواهید فیلم گرفتن محل مشاهده به قادر باشد، خاموش جغرافیایی برچسب ویژگی چنانچه

میكروفون
.کنید انتخاب فیلم ضبط هنگام در را محیط صدای ضبط عدم یا ضبط
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تصویربرداری روش
.کنید انتخاب را فیلم ضبط برای استفاده مورد روش

صفحه روی دکمه
.کنید ضبط فیلم دوربین، نمایش صفحه روی دکمه از استفاده با

لمسی تصویربرداری
.نمایید مشخص کانونی فاصله تنظیم جهت را خاصی ناحیه و کنید لمس خود انگشت با را دوربین صفحه

دوربین کلید فقط
.کنید ضبط فیلم دوربین، افزاری سخت کلید از استفاده با فقط

دیافراگم صدای
.کنید انتخاب فیلم ضبط هنگام دیافراگم صدای کردن خاموش یا کردن روشن برای
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آلبوم

آلبوم درباره
یا و ایدکرده تهیه خود دوربین از استفاده با که هاییفیلم پخش و هاعکس مشاهده برای

شما. کنید استفاده آلبوم از ایدکرده ذخیره خود وسیله روی بر که مشابهی محتوای مشاهده
در را آنها سپس و کنید اضافه جغرافیایی برچسب خود هایفیلم و هاعکس به توانیدمی

بر که را هاییفیلم و هاعکس توانیدمی آلبوم در همچنین. کنید مشاهده جهانی هاینقشه
.کنید مشاهده ایدنموده آپلود ™Facebook یا ™Picasa وب آلبوم مثل آنلاين خدمات روی

سیمبی آوریفن طریق از را خود دلخواه هایفیلم و هاعکس توانیدمی آلبوم داخل از
Bluetooth™، ،توانیدمی همچنین. بگذارید اشتراک به آنلاین خدمات سایر و رسانیپیام ایمیل

یا زمینه تصویر عنوان به را آنها و دهید انجام هاعکس روی بر را ایساده ویرایشی کارهای
در رایانه به وسیله اتصال بخش به بیشتر، اطلاعات کسب جهت. کنید تنظیم مخاطب تصویر
.کنید مراجعه 101 صفحه

آلبوم هایزبانه کلی نمای
:است موجود آلبوم در زیر هایزبانه

.وسیله در شده ذخیره هایفیلم و هاعکس تمام مشاهده-  ها عکس•
نقشه یک در که ویدیویی هایکلیپ و هاعکس و آنلاین هایآلبوم مشاهده-  من های آلبوم•

.است جغرافیایی برچسب دارای جهانی

آلبوم کردن باز برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را آلبوم2

خودکار چرخش کادر کند،نمی تغییر خودکار طور به نمایش صفحه جهت پهلو، به وسیله چرخاندن با اگر
.کنید گذاریعلامت نمایش صفحه>  تنظیمات در را صفحه

®BRAVIA موبایل موتور
از بعد را ها فیلم و ها عکس مشاهده کیفیت Mobile BRAVIA® ENGINE Sony آوری فن

می قرار شما اختیار در را تری طبیعی و تر شفاف تر، واضح تصاویر بخشد، می بهبود آنها گرفتن
باتری مصرف خواهید می اگر اما است، روشن فرض پیش صورت به BRAVIA موبایل موتور. دهد
.کنید خاموش را آن توانید می دهید، کاهش را

Mobile BRAVIA® Engine کردن روشن برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را نمایش صفحه>  تنظیمات2
گذاریعلامت را آن است، نشده گذاریعلامت Mobile BRAVIA Engine كادر اگر3

.کنید

ها عکس زبانه در موجود هایفیلم و هاعکس مشاهده
ایشبکه نمای در را خود هایفیلم و هاعکس کوچک نمای توانیدمی آلبوم ها عکس زبانه در

.کنید مشاهده
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ها عکس زبانه کلی نمای

.هافیلم و هاعکس ایشبکه نمای1

.بروید پایین یا بالا به محتوا، مشاهده برای2

.بزنید ضربه آن به فیلم، یا عکس یک مشاهده برای3

.زیر گروه در موارد تعداد و تاریخ4

ایشبکه نمای در هافیلم و هاعکس مشاهده برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
داده نمایش ایشبکه در هافیلم و هاعکس تمام. بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را آلبوم2

.شودمی مشخص  با هافیلم. است شده مرتب زمان حسب بر که شودمی
.بزنید ضربه آن به فیلم، یا عکس یک مشاهده برای3
برای. بکشید چپ سمت به را خود انگشت بعدی، فیلم یا عکس مشاهده برای4

.بکشید راست سمت به را خود انگشت قبلی، فیلم یا عکس مشاهده

خودکار چرخش کادر کند،نمی تغییر خودکار طور به نمایش صفحه جهت پهلو، به وسیله چرخاندن با اگر
.کنید گذاریعلامت نمایش صفحه>  تنظیمات در را صفحه

آلبوم در کوچک نماهای اندازه تغییر برای
دو نمایی کوچک برای آلبوم، در ها فیلم و ها عکس کوچک نمای مشاهده هنگام•

دور هم از را خود انگشت دو بزرگنمایی برای یا و کنید نزدیک یکدیگر به را خود انگشت
.کنید

آلبوم در ها فیلم یا ها عکس از گروهی با کردن کار برای
حالت شدن فعال برای آلبوم، در ها فیلم و ها عکس کوچک نمای مشاهده هنگام1

.بزنید ضربه موارد انتخاب به و دهید فشار را  انتخاب،
رنگ آبی کادر یک با انتخابی موارد. بزنید ضربه کنید کار آنها با خواهید می که مواردی به2

.شود می داده نشان
نمايش صفحه بالای در واقع ابزار نوار داخل ابزارهای از انتخابی، موارد با کردن کار برای3

.کنید استفاده

در آبی رنگ به آن کادر تا دارید نگه و کنید لمس نیز را مورد یک توانید می انتخاب، حالت کردن فعال برای
.شود انتخاب تا بزنید ضربه دیگر موارد به توانید می سپس. آید
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من های آلبوم زبانه در موجود هایفیلم و هاعکس مشاهده
:است موجود من هایآلبوم بخش در زیر کوچک کادرهای

شده گرفته وسیله دوریین با که هاییفیلم و هاعکس تمام مشاهده–  دوربین آلبومهای•
.است

.وسیله داخلی حافظه در شده ذخیره هایفیلم و هاعکس تمام مشاهده–  داخلی حافظه•

من های آلبوم زبانه کلی نمای

.™Facebook در هافیلم و هاعکس مشاهده1

.™Picasa در هافیلم و هاعکس مشاهده2

.است شده گرفته وسیله دوریین با که هاییفیلم و هاعکس تمام مشاهده3

.کروی حالت در خود هایعکس مشاهده4

.نقشه روی بر خود هایعکس مشاهده5

.چهره دارای هایعکس تمام مشاهده6

.وسیله داخلی حافظه در شده ذخیره هایفیلم و هاعکس تمام مشاهده7

دوربین های آلبوم کاشی در لیستی نمای در محتوا مشاهده
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را دوربین آلبومهای>  من های آلبوم>  آلبوم2
و ای شبکه صورت به پوشه محتوای. بزنید ضربه شود باز خواهید می که ای پوشه روی3

.شوند می مشخص  با ویدیوها. شوند می داده نمایش زمان ترتیب به
.بزنید ضربه آن روی ویدیو، یا عکس یک مشاهده برای4
یا عکس مشاهده برای. بکشید چپ سمت به بعدی، ویدیوی یا عکس مشاهده برای5

.بکشید راست سمت به قبلی، ویدیوی

را صفحه خودکار چرخش کند،نمی تغییر خودکار طور به نمایش صفحه جهت دستگاه، چرخاندن با اگر
.کنید علامتگذاری نمایش صفحه>  تنظیمات در
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داخلی حافظه کاشی در لیستی نمای در محتوا مشاهده
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را داخلی حافظه>  من های آلبوم>  آلبوم2
و ای شبکه صورت به پوشه محتوای. بزنید ضربه شود باز خواهید می که ای پوشه روی3

.شوند می مشخص  با ویدیوها. شوند می داده نمایش زمان ترتیب به
.بزنید ضربه آن روی ویدیو، یا عکس یک مشاهده برای4
یا عکس مشاهده برای. بکشید چپ سمت به بعدی، ویدیوی یا عکس مشاهده برای5

.بکشید راست سمت به قبلی، ویدیوی

را صفحه خودکار چرخش کند،نمی تغییر خودکار طور به نمایش صفحه جهت دستگاه، چرخاندن با اگر
.کنید علامتگذاری نمایش صفحه>  تنظیمات در

هاچهره کوچک کادر فهرستی نمای در چهره دارای هایعکس مشاهده برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ها چهره>  من های آلبوم>  آلبوم2
داده نمایش ای شبکه در پوشه محتوای. بزنید ضربه شود باز خواهیدمی که ایپوشه به3

.است شده مرتب زمان حسب بر که شود می
.بزنید ضربه آن به عکس، یک مشاهده برای4
مشاهده برای. بکشید چپ سمت به را خود انگشت بعدی، عکس مشاهده برای5

.بکشید راست سمت به را خود انگشت قبلی، عکس

خودکار چرخش کادر کند،نمی تغییر خودکار طور به نمایش صفحه جهت پهلو، به وسیله چرخاندن با اگر
.کنید گذاریعلامت نمایش صفحه>  تنظیمات در را صفحه

آلبوم در ها عکس با کردن کار
آنها ببرید، را ها عکس توانید می مثلاً. کنید ویرایش آلبوم در را خود های عکس توانید می شما
.کنید استفاده زمینه تصویر عنوان به آنها از یا دهید اختصاص خود مخاطبین به را

عکس یک نمایی کوچک/بزرگنمایی برای
کوچک برای. بزنید ضربه نمايش صفحه به بار دو بزرگنمایی برای عکس، یک مشاهده هنگام•

.بزنید ضربه دیگر بار دو نمایی،
برای یا و کنید دور یکدیگر از را خود انگشت دو نمایی کوچک برای عکس، یک مشاهده هنگام•

.کنید نزدیک هم به را خود انگشت دو بزرگنمایی

ها عکس اسلايدی نمايش تماشای برای
فشار را  آلبوم داخل های عکس تمام پخش شروع برای عکس، یک مشاهده هنگام1

.بزنید ضربه اسلاید نمایش به و دهید
.بزنید ضربه عکس یک به اسلايدی، نمايش به دادن پایان برای2

موسیقی با همراه هاعکس اسلايدی نمايش تماشای برای
.بزنید ضربه SensMe™ slideshow به و دهید فشار را  عکس، مشاهده هنگام1
.بزنید ضربه  به سپس کنید، انتخاب اسلايدی نمايش برای را نظر مورد تم و موسیقی2

™SensMe موسیقی هایداده از استفاده با و کندمی تحلیل را هاعکس آلبوم برنامه
.کندمی پخش را اسلايدی نمايش

و شود داده نمایش هاکنترل تا بزنید ضربه نمايش صفحه به پخش، موقت توقف برای3
.بزنید ضربه  به سپس

™SensMe از استفاده با موسیقی بندیدسته بخش به ،™SensMe درباره بیشتر اطلاعات کسب جهت
channels کنید مراجعه 59 صفحه در.

عکس یک چرخش برای
.دهید فشار را  عکس، یک مشاهده هنگام1
.شد خواهد ذخیره جدید جهت با عکس. کنید انتخاب را چرخش یا چپ به چرخش2
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عکس یک بریدن برای
> >  عکس ویرایش به سپس دهید، فشار را  عکس، یک مشاهده هنگام1

.بزنید ضربه بریدن
هامربع شدن محو از پس. دارید نگه و کنید لمس را برش کادر لبه برش، کادر تنظیم برای2

.کند تغییر کادر اندازه تا بکشید بیرون یا داخل سمت به را آنها ها،لبه از
لمس را گوشه چهار از یکی همزمان، صورت به برش کادر اضلاع تمام اندازه تغییر برای3

.بکشید دلخواه اندازه به را گوشه سپس شود، محو هالبه از هامربع تا دارید نگه و کنید
نگه و کنید لمس را کادر داخل عکس، از دیگری قسمت به برش کادر دادن حرکت برای4

.بکشید نظر مورد موقعیت به را آن سپس دارید،
بریده اصلی نسخه. بزنید ضربه ذخیره به شده، بریده عکس از کپی یک ذخیره برای5

.ماند خواهد باقی وسیله در همچنان نشده

عکس یک از استفاده برای
ضربه عنوان به استفاده به سپس دهید، فشار را  عکس، یک مشاهده هنگام1

.بزنید
.کنید انتخاب را ایگزینه شودمی ظاهر که فهرستی در2
.کنید دنبال را مربوطه مراحل عکس، از استفاده برای3

عکس یک ویرایش برای
.بزنید ضربه عکس ویرایش به سپس دهید، فشار را  عکس، یک مشاهده هنگام•

عکس یک گذاشتن اشتراک به برای
داده نمایش ابزار نوارهای تا بزنید ضربه نمايش صفحه به عکس، یک مشاهده هنگام1

.بزنید ضربه  به سپس شود،
آن گذاشتن اشتراک به برای خواهید می که ای برنامه به شود، می باز که منویی در2

.کنید دنبال آن ارسال برای را نیاز مورد مراحل سپس بزنید، ضربه شود استفاده عکس

عکس به جغرافیایی برچسب افزودن برای
داده نمایش ابزار نوارهای تا بزنید ضربه نمايش صفحه به عکس، یک مشاهده هنگام1

.بزنید ضربه  به نقشه، نمایش صفحه کردن باز برای سپس شود،
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را نظر مورد محل نقشه، روی بر عکس دادن قرار برای2
شود منتقل آنجا به عکس خواهید می که نقشه از محلی به عکس، محل تنظیم برای3

.بزنید ضربه
تأيید به عکس، گر مشاهده به بازگشت و جغرافیایی برچسب ذخیره برای پایان، در4

.بزنید ضربه

می داده نشان محل اطلاعات همراه به  شود، می چسبانده عکسی به جغرافیایی برچسب وقتی
.بزنید ضربه نماد این به نقشه، روی بر عکس مشاهده برای توانید می شما. شود

عکس یک حذف برای
داده نمایش ابزار نوارهای تا بزنید ضربه نمايش صفحه به عکس، یک مشاهده هنگام1

.بزنید ضربه  به سپس شود،
.بزنید ضربه حذف به2

آلبوم در چهره دارای هایعکس تحلیل
مثال، عنوان به. کنید تحلیل را خود وسایل در شده ذخیره چهره دارای هایعکس توانیدمی
.کنید ويرايش را موجود نام یا کنید اضافه نام مختلف هایچهره برای توانیدمی

چهره دارای هایعکس تحلیل برای
ضربه عکس تحلیل و تجزیه به سپس و دهید فشار را  ها،چهره کوچک کادر در1

.بزنید
.بزنید ضربه تأيید به2

چهره یک گذارینام برای
پیدا نامبی هایچهره پوشه در گذارینام برای را نظر مورد چهره ها،چهره کوچک کادر در1

.بزنید ضربه آن به و کنید
.بزنید ضربه نام افزودن به2
.بزنید ضربه تأيید به سپس و کنید تایپ را نظر مورد نام3
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چهره یک نام ویرایش برای
ویرایش به سپس و دهید فشار را  صفحه، تمام نمای در چهره یک مشاهده هنگام1

.بزنید ضربه نام های برچسب
.بزنید ضربه نام آن به چهره، نام ویرایش برای2
.بزنید ضربه تأيید به سپس و کنید تایپ را نظر مورد نام3

آلبوم در هافیلم با کردن کار
کپی خود وسیله روی بر یا و ایدکرده دانلود اید،گرفته دوربین با که هاییفیلم تماشای برای
اشتراک به دوستان با را خود هایفیلم توانیدمی همچنین. کنید استفاده آلبوم از ایدکرده

.آنلاين خدمات در آنها آپلود با مثلاً بگذارید،

فیلم پخش برای
.کنید باز آلبوم در را من های آلبوم زبانه یا ها عکس زبانه1
.کنید پیدا شدن باز برای را نظر مورد فیلم فهرستی، یا ایشبکه نمای از استفاده با2
.بزنید ضربه آن به فیلم، پخش برای3
داده نمایش تا بزنید ضربه نمايش صفحه به نشد، داده نمایش پخش هایکنترل اگر4

.بزنید ضربه نمایش صفحه به دوباره آنها، نمايش عدم برای. شود

فیلم موقت توقف برای
.بزنید ضربه صفحه به ها کنترل نمایش برای فیلم، یک پخش هنگام1
.بزنید ضربه  به2

فیلم سریع بردن عقب و جلو برای
.بزنید ضربه صفحه به ها کنترل نمایش برای فیلم، یک پخش هنگام1
به را آن سریع، بردن جلو برای و بکشید چپ به را پیشرفت نوار علامت بردن، عقب برای2

.بکشید راست سمت

فیلم صدای میزان تنظیم
.دهید فشار را صدا میزان کلید•

فیلم گذاشتن اشتراک به برای
.بزنید ضربه گذاری اشتراک به سپس دهید، فشار را  فیلم، یک پخش هنگام1
آن گذاشتن اشتراک به برای خواهید می که ای برنامه به شود، می باز که منویی در2

دنبال را آن ارسال برای نیاز مورد مراحل سپس بزنید، ضربه گیرد قرار استفاده مورد فیلم
.کنید

همچنین،. دهید انتقال یا و کنید ارسال یا کپی را نشر حق برابر در حفاظت تحت موارد نتوانید است ممکن
.نشود ارسال است ممکن موارد از برخی باشد، زیاد فایل اندازه اگر

فیلم یک حذف برای
.کنید پیدا حذف برای را نظر مورد فیلم آلبوم، در1
نمای کادر انتخاب، هنگام. دارید نگه و کنید لمس را فیلم انتخاب، حالت کردن فعال برای2

.آمد خواهد در آبی رنگ به فیلم کوچک
.بزنید ضربه حذف به سپس بزنید، ضربه  به3

نقشه روی بر خود هایعکس مشاهده
از بعداً توانیدمی باشد، شده فعال محل تشخیص ویژگی عکس گرفتن هنگام که صورتی در

روی بر را خود هایعکس توانیدمی مثال، عنوان به. کنید استفاده شده گردآوری اطلاعات
افزودن. دهید نشان خانواده و دوستان به را شده گرفته عکس موقعیت و کنید مشاهده نقشه

تشخیص بودن فعال صورت در. گویندمی نیز جغرافیایی برچسب اصطلاحاً را محلی اطلاعات
پیدا برای دو هر یا و سیمبی هایشبکه یا GPS هایماهواره از که کنید انتخاب توانیدمی محل،
.شود استفاده محل کردن
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نقشه کوچک کادر کلی نمای

.کنید جستجو نقشه در را محلی1

.دارند را محل یک جغرافیایی برچسب که هاییفیلم یا و هاعکس از گروهی2

مشاهده برای. کنید نزدیک هم به را خود انگشتان نمایی،کوچک برای. بزنید ضربه بار دو نمایی،بزرگ برای3
.بکشید نقشه، مختلف هایبخش

ضربه مورد آن به صفحه، تمام صورت به مورد یک مشاهده برای. هافیلم یا و هاعکس انتخابی گروه کوچک نمای4
.بزنید

محل تشخیص کردن فعال برای

.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را مکان های سرویس>  تنظیمات2
.کنید علامتگذاری را Google مکان سرویس یا و GPS هایماهواره مربع3

آلبوم در نقشه روی بر جغرافیایی برچسب دارای هایعکس مشاهده برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را نقشه>  من های آلبوم>  آلبوم2
.بزنید ضربه آن به صفحه، تمام صورت به عکس یک مشاهده برای3
داده نشان نقشه روی بر آنها از یکی فقط باشد، شده گرفته محل یک در عکس چند اگر4

. مثلاً شود،می داده نشان راست سمت بالای گوشه در هاعکس کل تعداد. شودمی
نماهای از یکی به سپس و بزنید ضربه جلد روی عکس به ها،عکس این مشاهده برای

.بزنید ضربه نمایش صفحه پایین در کوچک

لمس را نمايش صفحه توانیدمی عکس، نمایشگر در جغرافیایی برچسب دارای عکس یک مشاهده هنگام
.بزنید ضربه  به نقشه روی بر عکس مشاهده برای سپس شود، داده نشان ابزار نوارهای تا کنید

کروی صورت به آلبوم جغرافیایی برچسب دارای هایعکس مشاهده برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را جهانی نمای>  من های آلبوم>  آلبوم2
.بزنید ضربه آن به صفحه، تمام صورت به عکس یک مشاهده برای3
داده نشان نقشه روی بر آنها از یکی فقط باشد، شده گرفته محل یک در عکس چند اگر4

. مثلاً شود،می داده نشان راست سمت بالای گوشه در هاعکس کل تعداد. شودمی
نماهای از یکی به سپس و بزنید ضربه جلد روی عکس به ها،عکس این مشاهده برای

.بزنید ضربه نمایش صفحه پایین در کوچک

لمس را نمايش صفحه توانیدمی دوربین، برنامه در جغرافیایی برچسب دارای عکس یک مشاهده هنگام
.بزنید ضربه  به نقشه روی بر عکس مشاهده برای سپس شود، داده نشان ابزار نوارهای تا کنید
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آلبوم در نقشه مشاهده هنگام جغرافیایی برچسب یک افزودن برای
برچسب افزودن به سپس دهید، فشار را  آلبوم، در نقشه مشاهده هنگام1

.بزنید ضربه جغرافیایی
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را جغرافیایی برچسب افزودن برای نظر مورد عکس2
به سپس کنید، پیدا نقشه روی بر را جغرافیایی برچسب تنظیم برای نظر مورد محل3

.بزنید ضربه تأيید

آلبوم در عکس یک جغرافیایی برچسب ویرایش برای
تا دارید نگه و کنید لمس را عکس آلبوم، در نقشه روی بر عکس یک مشاهده هنگام1

.درآید آبی رنگ به آن کادر
.بکشید جدید محل به را عکس2

.بزنید ضربه نقشه روی بر نظر مورد محل به کشیدن، جای به توانید می همچنین

آلبوم در نقشه نمای تغییر برای
ماهواره نمای یا کلاسیک نمای سپس و دهید فشار را  آلبوم، در نقشه مشاهده هنگام•

.کنید انتخاب را ای

آنلاين هایآلبوم مشاهده
چون آنلاينی خدمات روی بر دوستانتان و شما که را هاییفیلم و هاعکس توانیدمی آلبوم در

Picasa™ و Facebook™ را دوستان نظرات توانیدمی شما. کنید مشاهده ایدکرده آپلود
.کنید اضافه را خود نظرات و مشاهده

آنلاين خدمات کلی نمای

.فعال آنلاين خدمات1

.آنلاين آلبوم نام2

.آنلاين آلبوم در موجود موارد تعداد3

.کردن تازه4

آلبوم در آنلاين خدمات های عکس مشاهده
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را من های آلبوم>  آلبوم2
.بزنید ضربه نظر مورد آنلاین خدمت روی3
نمایش کردید آپلود خدمت آن در که آنلاینی های آلبوم تمام. بزنید ضربه اتصال روی4

.شوند می داده
آلبوم آن در عکس یک روی سپس و بزنید ضربه آن روی آلبوم، یک محتوای مشاهده برای5

.بزنید ضربه
یا عکس مشاهده برای. بکشید چپ سمت به بعدی، ویدیوی یا عکس مشاهده برای6

.بکشید راست سمت به قبلی، ویدیوی
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آلبوم آنلاین محتوای به نظر افزودن و مشاهده برای
نوارهای تا بزنید ضربه نمايش صفحه به آنلاين، آلبوم یک در عکس یک مشاهده هنگام1

.بزنید ضربه  به نظرات مشاهده برای سپس شود، داده نمایش ابزار
.کنید حرکت نمايش صفحه پایین سمت به بیشتر، نظرات مشاهده برای2
به سپس کنید، وارد نمايش صفحه پایین در را خود نظرات خود، نظرات افزودن برای3

.بزنید ضربه پست

™Facebook در فیلم یا عکس یک) like (پسندیدن برای
صفحه به ،™Facebook های آلبوم از یکی داخل از فیلم یا عکس یک مشاهده هنگام•

نشان و بزنید ضربه  به سپس شود، داده نمایش ابزار نوارهای تا بزنید ضربه نمايش
).like» (پسندید می« ™Facebook در را مورد که دهید
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هافیلم

ها فیلم درباره
خود دستگاه روی بر که دیگری ویدیویی محتواهای و ها فیلم پخش برای ها فیلم برنامه از

پوستر، تصویر تا کند می کمک شما به همچنین ها فیلم برنامه. کنید استفاده اید،کرده ذخیره
همچنین. آورید دست به را فیلم هر کارگردان به مربوط جزئیات و ژانر اطلاعات داستان، خلاصه
اند شده وصل شبکه همان به که هایی دستگاه سایر روی بر را خود های فیلم توانید می

.کنید پخش

ها فیلم برنامه در و شوند می داده نمایش آلبوم برنامه در شما دستگاه دوربین توسط شده ضبط ویدیوهای
.شوند نمی داده نمایش

هافیلم کلی نمای

.وسیله در موجود فیلم هایدسته تمام1

.هافیلم تمام در جستجو2

.متصل ™DLNA Certified وسایل سایر در موجود محتوای در جستجو3

.تلویزیونی هاینمایش تمام در جستجو4

.™Video Unlimited طریق از فیلم محتوای مدیریت5

Video Unlimited™ نباشد موجود مناطق یا کشورها همه در است ممکن.

ها فیلم از استفاده

سینما برنامه در فیلم پخش برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را هافیلم سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
پخش خواهیدمی که فیلمی جستجوی به و کنید انتخاب را فیلم هایدسته از یکی2

.بپردازید شود
پخش تا بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه شود انتخاب خواهیدمی که فیلمی به3

.شود
.بزنید ضربه نمايش صفحه به ها، کنترل نمايش عدم یا نمایش برای4
.بزنید ضربه  به موقت، توقف برای5
علامت بردن، جلو برای. بکشید چپ سمت به را پیشرفت نوار علامت برگرداندن، برای6

.بکشید راست سمت به را پیشرفت نوار
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صفحه تمام صورت به فیلم یک پخش برای
.بزنید ضربه صفحه به ها کنترل نمایش برای فیلم، یک پخش هنگام1
.بزنید ضربه  به2

.بزنید ضربه  به اصلی، اندازه در فیلم پخش برای

فیلم گذاشتن اشتراک به برای
فشار را  است، شده ذخیره تلویزیونی هاینمایش هافیلم در که فیلمی پخش هنگام1

.بزنید ضربه گذاشتن اشتراک به به سپس دهید،
فیلم آن گذاشتن اشتراک به برای خواهیدمی که ایبرنامه به شودمی باز که منویی در2

.کنید دنبال آن ارسال برای را نیاز مورد مراحل سپس بزنید، ضربه گیرد قرار استفاده مورد

دستی صورت به فیلم اطلاعات دریافت برای
.باشد فعال شما وسیله در داده اتصال کنید دقت1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را هافیلم سپس بزنید، ضربه  به اصلی صفحه داخل از2
شده گذاریعلامت فیلم جزئیات دریافت کادر کنید دقت سپس دهید، فشار را 3

.باشد
فیلمی کوچک نمای جستجوی به و کنید باز را تلویزیونی هاینمایش یا هافیلم زبانه4

.کنید دریافت را آن به مربوط اطلاعات خواهیدمی که بپردازید
.بزنید ضربه اطلاعات جستجوی به سپس دارید، نگه و کنید لمس را فیلم کوچک نمای5
كلید صفحه در تأیید کلید به سپس کنید، وارد را فیلم هایکلیدواژه جستجو، قسمت در6

خواهد داده نمایش فهرست یک در باشد داشته مطابقت که مواردی تمام. بزنید ضربه
.شد

اطلاعات دانلود. بزنید ضربه شد انجام به سپس کنید، انتخاب را جستجو نتایج از یکی7
.شد خواهد شروع

باشد، شده گذاریعلامت فیلم جزئیات دریافت کادر اگر شودمی باز هافیلم برنامه که زمانی همچنین
است ممکن کار این. شد خواهد دریافت خودکار طور به شده افزوده اخیراً که هاییفیلم به مربوط اطلاعات
.باشد داشته بر در داده انتقال هزینه

دیگری هایکلیدواژه از استفاده با دوباره و بزنید ضربه  به نیست، صحیح شده دانلود اطلاعات اگر
.کنید جستجو

فیلم یک به مربوط اطلاعات کردن پاک برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را هافیلم سپس بزنید، ضربه  به اصلی صفحه داخل از1
ویرایش خواهیدمی که فیلمی جستجوی به و کنید انتخاب را فیلم هایدسته از یکی2

.بپردازید شود
.بزنید ضربه اطلاعات کردن پاک به سپس دارید، نگه و کنید لمس را فیلم کوچک نمای3

دیگر وسیله یک در موجود فیلم پخش برای

 شبكه همان به بگذارید اشتراک به آنها با را هافایل خواهیدمی که وسایلی کنید دقت1
Wi-Fi ®باشد وصل شما وسیله.

ضربه آن به و کنید پیدا را >  هافیلم سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از2
.بزنید

.کنید انتخاب فهرست از را دلخواه وسیله سپس بزنید، ضربه Throw به3
.کنید انتخاب را آن نظر، مورد فیلم پخش برای4

فیلم پخش حین در صوتی تنظیمات تغییر برای
.بزنید ضربه صدا تنظیمات به سپس دهید، فشار را  فیلم، یک پخش هنگام1
.کنید علامتگذاری شود فعال خواهیدمی که را صوتی تنظیمات از دسته آن کادر2
.بزنید ضربه تأيید به اتمام، از پس3

فیلم یک حذف برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را هافیلم سپس بزنید، ضربه  به اصلی صفحه از1
شود حذف خواهیدمی که فیلمی جستجوی به و کنید انتخاب را فیلم هایدسته از یکی2

.بپردازید
به شود می ظاهر که فهرستی در سپس دارید، نگه و کنید لمس را فیلم کوچک نمای3

.بزنید ضربه حذف
.بزنید ضربه حذف به تأیید برای دوباره4
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Video Unlimited™

™Video Unlimited درباره
روی بر را آنها بتوانید که کنید استفاده ها فیلم خرید و کرایه برای ™Video Unlimited خدمات از

.کنید پخش PlayStation® 3 و) ®PlayStation® Portable (PSP رایانه، خود، Android دستگاه
دیگر و کلاسیک کمدی، اکشن، های فیلم هالیوود، تولیدات آخرین میان از را خود دلخواه موارد
.کنید انتخاب ها دسته

Video Unlimited™ نباشد موجود مناطق یا کشورها همه در است ممکن.

™Video Unlimited بازکردن برای
.بزنید ضربه  روی ، خود اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را 2

™Video Unlimited منوی کلی نمای

شما اشتراک اطلاعات مشاهده

فیلم جستجوی

شما موارد همه دانلود وضعیت مشاهده

شما دانلودهای و خریدها اشتراک، تنظیمات تغییر و مشاهده

دلخواه لیست به فعلی ویدیوی افزودن

دلخواه لیست در موارد همه حذف

دلخواه لیست از هستید مشاهده حال در که ویدیویی حذف

روش یا Bluetooth ایمیل، جمعی، شبکه یک طریق از فعلی ویدیوی درباره اطلاعات گذاشتن اشتراک به
دیگر های

قانونی اطلاعات مشاهده

مثال، برای. نیستند دسترس در همیشه ها گزینه همه یعنی باشد، می پویا ™Video Unlimited منوی
.باشید لیست مشاهده مشغول که است دسترس در وقتی فقط دلخواه لیست در موارد همه حذف گزینه

Video Unlimited ™منوی بازکردن برای
•Video Unlimited دهید فشار را  سپس کنید، باز را.

™Video Unlimited اشتراک ایجاد
اشتراک یک باید ،™Video Unlimited خدمات طریق از فیلم کرایه یا خرید به تمایل صورت در

Video Unlimited™ کنید ایجاد.

™Video Unlimited انتخابی مجموعه در کاوش
.کنید وارد را متن خاص مورد یک جستجوی برای یا کنید جستجو دسته اساس بر را ویدیوها
.کنید انتخاب را خود علاقه مورد ویدیوهای نمایش پیش توانید می همچنین

فیلم خریداری یا کرایه
زمان مدت این. کنید مشاهده را آن معینی زمان مدت ظرف باید کنید، می کرایه را فیلمی وقتی
دستگاه اکثر در را شده خریداری فیلم توانید می همچنین. کند می تغییر مختلف بازارهای در

.کنید دانلود هستند متصل شما ™Video Unlimited اشتراک به که ™Sony های

Video Unlimited ™هایاعلان کلی نمای
:شود داده نشان است ممکن زیر های اعلان ها، فیلم کرایه یا خرید هنگام
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شد تمام فیلم دانلود

فضای و شده وصل ®Wi-Fi شبکه به شما وسیله مثلاً کنید بررسی است لازم. است نشده انجام دانلود
.باشد موجود داخلی حافظه در کافی

است جریان در فیلم دانلود

دانلود موقت توقف

آمیز موفقیت خرید تأیید

است شده شروع کرایه معکوس شمارش دوره

™Video Unlimited از فیلم تماشای
به که ™Sony های دستگاه اکثر در را خود شده کرایه یا شده خریداری های فیلم توانید می

.کنید تماشا هستند متصل شما ™Video Unlimited اشتراک

Video منوی کلی نمای
های گزینه و کنید باز را آن منوی توانید می ،™Video Unlimited طریق از فیلم تماشای هنگام
:ببینید را زیر

کنونی فیلم حذف

کنونی فیلم درباره اطلاعات مشاهده

صوتی زبان تغییر

ها زیرنویس حذف یا زیرنویس زبان تغییر
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وب مرورگر

وب مرورگر درباره
بر پیش از ™Android وسایل ویژه ™Google Chrome وب مرورگر از اینسخه بازارها، بیشتر در

این از استفاده نحوه درباره بیشتر اطلاعات کسب جهت. است شده نصب وسایل این روی
Chrome «پیوند روی بر و مراجعه http://support.google.com/chrome نشانی به وب، مرورگر

for Mobile «کنید کلیک.

Google Chrome™ نیست موجود بازارها همه در.

وب مرورگر کردن باز برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را 2

90

.شود چاپ شخصی استفاده برای فقط. © است راهنما دفترچه اینترنتی نسخه این



اتصال قابلیت

سیم بی هایشبکه به اتصال
به خود وسیله طریق از سیم بی صورت به® Wi-Fi آوری فن از استفاده با توانیدمی شما

طریق از را ایرسانه هایفایل و کنید جستجو وب در توانیدمی ترتیب، بدین. شوید وصل اینترنت
به) رایانه و تلویزیون مثل( ™DLNA Certified وسایل سایر با مشترک® Wi-Fi شبکه یک

.بگذارید اشتراک

از استفاده با توانیدمی باشد) VPN (مجازی خصوصی شبکه دارای شما سازمان یا شرکت اگر
سایر و هااینترانت به VPN از استفاده با توانیدمی. شوید وصل شبکه این به خود وسیله
.باشید داشته دسترسی خود شرکت داخلی خدمات

®Wi-Fi از استفاده از پیش
جستجو را موجود® Wi-Fi شبکه باید ،® Wi-Fi اتصال از استفاده با اینترنت در جستجو برای
®Wi-Fi شبكه سیگنال قدرت. کنید باز را اینترنت مرورگر سپس و شوید وصل آن به و کنید
نقطه به سیگنال، قدرت افزایش برای. کند تغییر شما وسیله محل به بسته است ممكن

.شوید ترنزدیک® Wi-Fi دسترسی

®Wi-Fi کردن روشن برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را تنظیمات2
.بكشید راست سمت به را® Wi-Fi کنار اسلايدر ،® Wi-Fi عملکرد كردن روشن براي3

.بکشد طول ثانیه چند® Wi-Fi شدن فعال است ممکن

®Wi-Fi شبکه یک به اتصال برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را تنظیمات2
.بزنید ضربه Wi-Fi به. کنید حاصل اطمینان® Wi-Fi عملکرد بودن روشن از3
ممکن دسترس در های شبکه. شد خواهد داده نمایش دسترس در® Wi-Fi هایشبکه4

 شبکه نام کنار در  با ایمن هایشبکه و  با باز هایشبکه. باشد امن یا باز است
Wi-Fi ®شود می داده نشان.

ایمن شبکه یک به خواهیدمی اگر. بزنید ضربه آن به® Wi-Fi شبکه یک به اتصال برای5
نمایش وضعیت نوار در  شدید، وصل وقتی. کنید وارد را عبور رمز باید شوید، وصل
.شد خواهد داده

-Wi شبکه محدوده وارد که دیگری بار. ماند خواهد وسیله حافظه در شوید وصل که® Wi-Fi شبکه هر به
Fi ®شودمی وصل آن به خودکار طور به وسیله شوید،می قبلی.

سیستم وارد وب صفحه یک در است لازم باز® Wi-Fi هایشبکه به دسترسی از پیش ها،محل برخی در
.بگیرید تماس® Wi-Fi شبکه آن مدیر با بیشتر، اطلاعات کسب جهت. شوید

دیگر Wi-Fi ®شبکه به اتصال
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
-Wi ®شده شناسایی های شبکه. بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را Wi-Fi>  تنظیمات2

Fi شوند می داده نمایش.
.بزنید آن روی دیگر، Wi-Fi ®شبکه یک به اتصال جهت3

®Wi-Fi های شبکه دستی جستجوی
.بروید برنامه صفحه به تا بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را Wi-Fi>  تنظیمات2
 های شبکه تمام شما دستگاه اکنون. بزنید ضربه اسکن روی سپس دهید، فشار را 3

Wi-Fi ®کند می جستجو را موجود.
شبکه نام روی موجود های شبکه لیست در ،® Wi-Fi شبکه یک به شدن وصل برای4

.بزنید ضربه
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دستی طور به ®Wi-Fi شبکه یک افزودن برای
.باشد روشن® Wi-Fi کنید دقت1
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از2
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را Wi-Fi>  تنظیمات3
.بزنید ضربه  به4
5SSID كنید وارد شبكه برای را شبکه.
.کنید انتخاب را امنیت نوع و بزنید ضربه امنیت قسمت به6
.كنید وارد را عبور رمز لزوم، صورت در7
.بزنید ضربه ذخیره به8

دریافت برای. شود مشخص دسترسی نقطه یا SSID، ESSID صورت به است ممکن® Wi-Fi شبکه نام
SSID شبکه مدیر با شبکه، عبور رمز و Wi-Fi ®بگیرید تماس خود.

®Wi-Fi پیشرفته تنظیمات

®Wi-Fi شبكه وضعیت
دارد، قرار شما دسترس در® Wi-Fi هایشبکه يا شویدمی وصل® Wi-Fi شبكه یک به وقتی

به را وسیله توانیدمی همچنین. بود خواهد پذيرامكان® Wi-Fi هایشبكه اين وضعیت مشاهده
.شوید آگاه آن از شد شناسایی باز® Wi-Fi شبكه یک وقت هر که كنید فعال ایگونه

®Wi-Fi شبکه های اعلان کردن فعال
1®Wi-Fi است نشده روشن قبل از اگر کنید روشن را.
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از2
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را Wi-Fi>  تنظیمات3
.دهید فشار را 4
.بزنید ضربه پیشرفته روی5
.کنید علامتگذاری را شبکه اعلان کادر6

متصل Wi-Fi ®شبکه درباره دقیق اطلاعات مشاهده
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را Wi-Fi>  تنظیمات2
شبکه دقیق اطلاعات. بزنید ضربه شوید، وصل آن به خواهید می که® Wi-Fi شبکه به3

.شود می داده نمایش

®Wi-Fi خواب روش
.کنید تعیین را موبایل داده به® Wi-Fi از جابجایی زمان توانیدمی® Wi-Fi خواب روش افزودن با

استفاده اينترنت به دسترسی برای موبایل داده اتصال از وسیله باشید، نشده وصل® Wi-Fi شبكه به اگر
).باشید كرده فعال و تنظیم خود وسیله در را موبایل داده اتصال اگر (كندمی

Wi-Fi® sleep سیاست افزودن
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را Wi-Fi>  تنظیمات2
.دهید فشار را 3
.بزنید ضربه پیشرفته روی4
.بزنید ضربه خواب حین در Wi-Fi ماندن روشن روی5
.کنید انتخاب را ها گزینه از یکی6

همراه تلفن داده اتصال گذاشتن اشتراک به
اشتراک به رایانه یک با را خود وسیله داده اتصال ،USB کابل از استفاده با توانیدمی شما

توانیدمی همچنین. گویندمی USB طریق از همراه تلفن با اینترنتی اتصال روند این به. بگذارید
و بگذارید اشتراک به دیگر وسیله هشت با حداکثر را خود وسیله داده اتصال همزمان طور به

.کنید تبدیل® Wi-Fi اینترنت به سیمبی دسترسی محل به حمل قابل طور به را خود وسیله

در زیر نمادهای است ممکن شود،می گذاشته اشتراک به شما وسیله داده اتصال که هنگامی
.شود داده نشان اعلان پانل یا وضعیت نوار

است فعال USB اتصال

است فعال حمل قابل صورت به® Wi-Fi اینترنت به سیمبی دسترسی محل
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USB کابل از استفاده با وسیله داده اتصال گذاشتن اشتراک به برای
.کنید غیرفعال را وسیله USB کابل اتصالات تمام1
.کنید وصل رایانه به را آن وسیله همراه USB کابل از استفاده با2
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از3
ضربه آن به و کنید پیدا را حمل قابل اسپات هات و تترينگ>  ...بیشتر>  تنظیمات4

.بزنید
.کنید گذاریعلامت را USB کردن مهار کادر5
کنید حذف را USB کردن مهار کادر علامت داده، اتصال گذاشتن اشتراک به توقف برای6

.کنید قطع را USB کابل اتصال یا

.نیست پذیرامکان USB کابل طریق از وسیله داخلی حافظه و داده اتصال همزمان گذاشتن اشتراک به

جهت. کنید آماده USB کابل طریق از شبکه به اتصال برقراری برای را خود رایانه شود نیاز است ممکن
.کنید مراجعه www.android.com/tether به اطلاعات، آخرین کسب

®Wi-Fi اینترنت به سیمبی دسترسی حمل قابل محل عنوان به وسیله از استفاده برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
ضربه آن به و کنید پیدا را حمل قابل اسپات هات و تترينگ>  ...بیشتر>  تنظیمات2

.بزنید
.بزنید ضربه Wi-Fi اتصال نقطه تنظیم به3
4SSID را امنیت نوع و بزنید ضربه امنیت قسمت به. كنید وارد شبكه برای را شبکه

.کنید انتخاب
.كنید وارد را عبور رمز لزوم، صورت در5
.بزنید ضربه ذخیره به6
نام ارسال به شروع وسیله. کنید علامتگذاری را حمل قابل Wi-Fi اتصال نقطه مربع7

به را دیگر وسیله یا رایانه ده حداکثر توانیدمی اکنون. کندمی) SSID (خود Wi-Fi شبکه
.کنید وصل شبکه این

نقطه مربع یابد، توقف ®Wi-Fi طریق از داده اتصال گذاشتن اشتراک به خواهید می اگر8
.کنید علامت حذف را حمل قابل Wi-Fi اتصال

حمل قابل اینترنت به بیسیم دسترسی محل سازی ایمن یا نام تغییر برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
ضربه آن به و کنید پیدا را حمل قابل اسپات هات و تترينگ>  ...بیشتر>  تنظیمات2

.بزنید
.بزنید ضربه Wi-Fi اتصال نقطه تنظیم به3
4SSID كنید وارد شبكه برای را شبکه.
.بزنید ضربه امنیت قسمت به امنیت، نوع انتخاب برای5
.كنید وارد را عبور رمز لزوم، صورت در6
.بزنید ضربه ذخیره به7

)هاVPN (مجازی خصوصی هایشبکه
بتوانید تا کنید استفاده) هاVPN (مجازی خصوصی هایشبکه به اتصال برای خود وسیله از

مثال، عنوان به. کنید پیدا دسترسی شبکه آن داخل منابع به ایمن محلی شبکه هر از خارج
باید كاربران که شودمی استفاده آموزشی مؤسسات و هاشركت در معمولاً VPN اتصالات
ساير يا اينترانت به سفر، حین در مثلاً یعنی هستند، داخلی شبكه از خارج که هنگامی
.باشند داشته دسترسی مؤسسه آن داخلی خدمات

هاشبكه برخی در. کرد تنظیم زيادی هایروش به توانمی شبكه به توجه با را VPN اتصالات
اطلاعات كسب جهت لطفاً. شود نیاز وسیله روی بر امنیتی مجوز نصب و انتقال است ممكن
سازمان يا شركت شبكه مدير با مجازی، خصوصی شبكه به اتصال تنظیم نحوه درباره دقیق
.بگیريد تماس خود

مجازی خصوصی شبکه یک افزودن
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را VPN>  ...بیشتر>  تنظیمات2
.بزنید ضربه VPN نمایه افزودن روی3
.کنید انتخاب افزودن جهت را VPN نوع4
.کنید وارد را خود VPN تنظیمات5
.بزنید ضربه ذخیره روی6
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مجازی خصوصی شبکه یک به اتصال
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را VPN>  ...بیشتر>  تنظیمات2
.بزنید اتصال جهت نظر مورد VPN روی موجود، های شبکه لیست در3
.کنید وارد را لازم اطلاعات4
.بزنید ضربه اتصال روی5

مجازی خصوصی شبکه یک از اتصال قطع برای
.بکشید پایین سمت به را وضعیت نوار1
.شود خاموش تا بزنید ضربه VPN اتصال آگهی روی2

™DLNA Certified وسایل با محتوا گذاشتن اشتراک به
چون وسایلی سایر روی بر را خود وسیله در شده ذخیره ایرسانه محتوای توانیدمی شما

باید وسایل این محتوا، گذاشتن اشتراک به برای. کنید پخش یا مشاهده رایانه یا تلویزیون
)Digital Living Network Alliance (دیجیتال زنده شبکه اتحادیه از را ™DLNA Certified نشان
محتوای توانیدمی همچنین .باشد شده وصل® Wi-Fi شبکه یک به وسایل تمام و کرده دریافت
.کنید پخش یا مشاهده خود وسیله روی بر را ™DLNA Certified وسایل سایر

وسیله طریق از مثلاً توانیدمی مختلف، وسایل بین محتوا گذاشتن اشتراک به تنظیم از پس
با که را هاییعکس یا دهید گوش خانگی رایانه در شده ذخیره موسیقی هایفایل به خود

.کنید مشاهده بزرگ نمایش صفحه با تلویزیون روی بر ایدگرفته خود وسیله دوربین

خود وسیله روی بر ™DLNA Certified وسایل در موجود هایفایل پخش
وسیله خود، وسیله روی بر ™DLNA Certified وسایل سایر در موجود هایفایل پخش هنگام
گذاشته اشتراک به شبکه یک در آن محتوای دیگر، عبارت به. کندمی عمل سرور عنوان به دیگر
به را دسترسی مجوز و باشد فعال سرور وسیله در باید گذاشتن اشتراک به عملکرد. شودمی

.باشد وصل شما وسیله® Wi-Fi شبکه همان به باید همچنین. بدهد شما وسیله

است شده گذاشته اشتراک به وسیله در که آهنگی پخش برای
 شبكه همان به بگذارید اشتراک به آنها با را هافایل خواهیدمی که وسایلی کنید دقت1

Wi-Fi ®باشد وصل شما وسیله.
ضربه آن به و کنید پیدا را WALKMAN سپس بزنید، ضربه  به اصلی صفحه داخل از2

.بزنید
.شود باز موسیقی مجموعه تا بزنید ضربه من موسیقی به3
.کنید انتخاب متصل وسایل فهرست از را ایوسیله4
.کنید انتخاب پخش برای را نظر مورد آهنگ و کنید جستجو متصل وسیله هایپوشه در5

.کرد خواهد پخش به شروع خودکار طور به آهنگ

است شده گذاشته اشتراک به وسیله در که فیلمی پخش برای
 شبكه همان به بگذارید اشتراک به آنها با را هافایل خواهیدمی که وسایلی کنید دقت1

Wi-Fi ®باشد وصل شما وسیله.
به و کنید پیدا را ها دستگاه>  هافیلم سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از2

.بزنید ضربه آن
.کنید انتخاب متصل وسایل فهرست از را ایوسیله3
.کنید انتخاب پخش برای را نظر مورد فیلم و کنید جستجو متصل وسیله هایپوشه در4

است شده گذاشته اشتراک به وسیله در که عکسی مشاهده برای
 شبكه همان به بگذارید اشتراک به آنها با را هافایل خواهیدمی که وسایلی کنید دقت1

Wi-Fi ®باشد وصل شما وسیله.
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از2
هایآلبوم و متصل وسایل تمام. بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را من های آلبوم>  آلبوم3

.شودمی داده نمایش موجود آنلاین
.کنید انتخاب متصل وسایل فهرست از را ایوسیله4
انتخاب مشاهده برای را نظر مورد عکس و کنید جستجو متصل وسیله هایپوشه در5

.کنید

™DLNA Certified وسایل روی بر وسیله محتوای پخش برای آمادگی
™DLNA Certified وسایل سایر روی بر را خود وسیله ایرسانه هایفایل بتوانید که آن از پیش

هر. کنید تنظیم خود وسیله در را فایل گذاشتن اشتراک به باید کنید، پخش یا مشاهده
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نامیده گیرندهسرویس وسیله گذاریدمی اشتراک به آن با را خود محتوای که ایوسیله
شما گیرندهسرویس وسیله تواندمی تبلت یا رایانه تلویزیون، یک مثال، عنوان به. شودمی
قرار گیرنده سرویس هایدستگاه دسترس در را خود محتوای شما وسیله که هنگامی. باشد
در فایل گذاشتن اشتراک به تنظیم هنگام. کندمی عمل ایرسانه سرور یک عنوان به دهد،می

این کار، این انجام از پس. بدهید دسترسی مجوز نیز گیرندهسرویس وسایل به باید وسیله،
دسترسی مجوز منتظر که وسایلی. شد خواهد داده نشان شده ثبت وسایل عنوان به وسایل
.شودمی دیده معلق وسایل فهرست در باشد

™DLNA Certified وسایل سایر با فایل گذاری اشتراک تنظیم
.کنید وصل® Wi-Fi شبکه یک به را خود دستگاه1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  روی خود، اصلی صفحه از2
.شود باز آهنگ کتابخانه تا بزنید ضربه من موسیقی روی3
.بزنید ضربه رسانه سرور روی سپس دهید، فشار را 4
نوار در . بکشید را کشویی نشانگر ،محتوا گذاری اشتراك عملکرد کردن روشن برای5

رسانه سرور یک عنوان به تواند می شما دستگاه اکنون. شود می داده نشان وضعیت
.کند کار ای

.کنید وصل شده، وصل اصلی دستگاه که® Wi-Fi شبکه به را دیگر دستگاه یا رایانه6
مجوزهای و کنید باز را اعلان. شد خواهد ظاهر دستگاه وضعیت نوار در اعلان یک7

.کنید تنظیم ها دستگاه سایر برای را مربوط دسترسی

کسب برای. باشد متغیر گیرنده سرویس های دستگاه به بسته است ممکن بالا هایدستورالعمل
نبود، پذیر امکان وسیله اتصال اگر. کنید مراجعه گیرنده سرویس دستگاه کاربر راهنمای به بیشتر، اطلاعات
.کند کار درستی به شما® Wi-Fi شبکه که کنید بررسی

تنظیمات>  ...بیشتر>  تنظیمات مسیر به رسانه سرور منوی به دسترسی برای توانید می همچنین
زمینه پس در رسانه سرور عملکرد اجرای ،رسانه سرور نمای بستن صورت در. بروید رسانه سرور
.یافت خواهد ادامه

™DLNA Certified وسایل سایر با فایل گذاشتن اشتراک به توقف برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.شود باز موسیقی مجموعه تا بزنید ضربه من موسیقی به2
.بزنید ضربه رسانه سرور به سپس دهید، فشار را 3
.شود خاموش محتوا گذاری اشتراك عملکرد تا بکشید را کشویی نشانگر4

است تعلیق حالت در که ای وسیله دسترسی مجوزهای تنظیم برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.شود باز موسیقی مجموعه تا بزنید ضربه من موسیقی به2
.بزنید ضربه رسانه سرور به سپس دهید، فشار را 3
.کنید انتخاب را تعلیق حال در های دستگاه فهرست در موجود وسایل از یکی4
.کنید انتخاب را دسترسی مجوز سطح5

شده ثبت وسیله یک نام تغییر برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.شود باز موسیقی مجموعه تا بزنید ضربه من موسیقی به2
.بزنید ضربه رسانه سرور به سپس دهید، فشار را 3
را نام تغییر سپس کنید، انتخاب شده ثبت های دستگاه فهرست از را ای وسیله4

.کنید انتخاب
.کنید وارد وسیله برای را جدیدی نام5

شده ثبت وسیله یک دسترسی سطح تغییر برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.شود باز موسیقی مجموعه تا بزنید ضربه من موسیقی به2
.بزنید ضربه رسانه سرور به سپس دهید، فشار را 3
.کنید انتخاب را شده ثبت های دستگاه فهرست در موجود وسایل از یکی4
.کنید انتخاب را ای گزینه و بزنید ضربه دسترسي سطح تغییر به5

™DLNA Certified وسایل سایر با محتوا گذاشتن اشتراک به درباره راهنمایی دریافت برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.شود باز موسیقی مجموعه تا بزنید ضربه من موسیقی به2
.بزنید ضربه رسانه سرور به سپس دهید، فشار را 3
.بزنید ضربه  به4
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دیجیتال رسانه دهندهارائه وسیله یک در هافایل پخش
را خود وسیله در شده ذخیره ایرسانه محتوای ™DLNA آوریفن از استفاده با توانیدمی شما
به بتواند باید دیگر وسیله. بفرستید شده وصل® Wi-Fi شبکه همان به که دیگری وسیله برای
دریافتی محتوای بتواند یعنی کند، عمل) DMR (دیجیتال رسانه دهندهارائه وسیله یک عنوان
عملکرد به مجهز تلویزیون به توانمی DMR وسایل جمله از. کند پخش یا ارائه را شما وسیله
DLNA دارای رایانه یا Windows® 7 کرد اشاره بالاتر نسخه یا.

جهت. دارد بستگی استفاده مورد وسیله نوع به دیجیتال رسانه دهندهارائه کردن فعال به مربوط تنظیمات
.کنید مراجعه نظر مورد وسیله کاربر راهنمای به بیشتر، جزئیات از اطلاع کسب

DMR دستگاه یک روی خود دستگاه از ویدیوها و ها عکس مشاهده
دستگاه که کنید وصل® Wi-Fi شبکه همان به را آن و کنید تنظیم را DMR دستگاه یک1

.است وصل آن به نیز شما
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه در2
.بزنید ضربه آن روی و کرده پیدا را آلبوم3
.بزنید ضربه مشاهده برای نظر مورد فایل روی و کنید مرور را موارد4
دستگاه یک و بزنید ضربه  روی سپس بزنید، ضربه صفحه روی نوارابزارها نمایش برای5

DMR ترتیب به شده انتخاب های فایل. کنید انتخاب خود محتوای گذاری اشتراک برای را
.شد خواهند پخش شما انتخابی دستگاه روی زمانی

.کنید انتخاب را خود دستگاه و بزنید ضربه  روی ،DMR دستگاه از اتصال قطع برای6
.یابد می ادامه شما دستگاه روی اما شود می متوقف DMR دستگاه روی فایل پخش

ها فیلم برنامه از را ویدیو یک ، روی زدن ضربه سپس و ویدیو یک روی زدن ضربه با توانید می همچنین
.کنید پخش خود دستگاه روی بر موجود

DMR دستگاه یک روی خود دستگاه از آهنگ یک پخش
دستگاه که کنید وصل® Wi-Fi شبکه همان به را آن و کنید تنظیم را DMR دستگاه یک1

.است وصل آن به نیز شما
آن روی و کنید پیدا را WALKMAN سپس بزنید، ضربه  روی خود، اصلی صفحه از2

.بزنید ضربه
.شود باز موسیقی کتابخانه تا بزنید ضربه من موسیقی روی3
روی سپس کنید، جستجو را گذاری اشتراک برای نظر مورد آهنگ و انتخاب را دسته یک4

.بزنید ضربه آهنگ
اشتراک به آن با شما محتوای تا کنید انتخاب را DMR دستگاه و بزنید ضربه  روی5

.شد خواهد پخش شما انتخابی دستگاه روی خودکار طور به آهنگ. شود گذاشته
.کنید انتخاب را خود دستگاه و بزنید ضربه  روی ،DMR دستگاه از اتصال قطع برای6

.یابد می ادامه شما دستگاه روی اما شود می متوقف DMR دستگاه روی آهنگ پخش

NFC
صفحه آدرس عکس، فیلم، چون مختلفی هایداده) NFC (بردکم ارتباط ویژگی از استفاده با

با توانیدمی همچنین. بگذارید اشتراک به وسایل سایر با را مخاطب یا موسیقی فایل وب،
یا محصول یک درباره بیشتر اطلاعات حاوی که کنید اسکن را هاییبرچسب NFC از استفاده
.کندمی فعال شما وسیله در را خاصی عملکردهای یا و است خاص خدمات

NFC نظر مورد وسایل بنابراین، دارد؛ برد مترسانتی یک حداکثر که است سیمبی آوریفن یک
NFC از بتوانید که آن از پیش. شود داشته نگه هم نزدیک باید هاداده گذاشتن اشتراک به برای

.باشد فعال باید نیز وسیله نمایش صفحه و کنید روشن را NFC عملکرد ابتدا باید کنید، استفاده

NFC نباشد موجود مناطق یا و کشورها همه در است ممکن.

NFC عملکرد كردن روشن برای
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را ...بیشتر>  تنظیمات2
.کنید علامتگذاری را NFC کادر3
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NFC تشخیص ناحیه

اشتراک به درباره بیشتر اطلاعات کسب برای. نیست یکسان وسایل همه در NFC تشخیص محدوده محل
.کنید مراجعه وسیله آن کاربر راهنمای به ،NFC طریق از دیگر وسیله یک با هاداده گذاشتن

NFC از استفاده با وسایل سایر با مخاطب یک گذاشتن اشتراک به برای
.باشد شده فعال نیز دو هر نمايش صفحه و روشن وسیله دو هر NFC عملکرد کنید دقت1
بزنید ضربه به سپس بزنید، ضربه  به بروید، اصلی صفحه به مخاطبین، مشاهده برای2

.
.بزنید ضربه شود گذاشته اشتراک به خواهیدمی که مخاطبی نام به3
تشخیص ناحیه ایگونه به بچسبانید کنندهدریافت وسیله پشت به را خود وسیله پشت4

NFC صدای و آیدمی در لرزش به وسایل اتصال، از پس. کند لمس را دیگری یک هر
.شودمی داده نشان مخاطب از کوچکی نمای. شد خواهد شنیده نیز کوتاهی

.بزنید ضربه کوچک نمای به انتقال، شروع برای5
نشان کنندهدریافت وسیله نمايش صفحه روی بر مخاطب اطلاعات انتقال، پایان از پس6

.شد خواهد نیز ذخیره کنندهدریافت وسیله روی بر و شودمی داده

NFC از استفاده با دیگر وسیله به موسیقی فایل انتقال
صفحه و روشن کنندهدریافت وسیله در هم و شما وسیله در هم NFC عملکرد کنید دقت1

.باشد شده فعال نیز وسیله دو هر نمايش
آن به و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  به ،™Walkman کننده پخش کردن باز برای2

.بزنید ضربه
.شود باز موسیقی مجموعه تا بزنید ضربه من موسیقی زبانه به3
اشتراک به خواهیدمی که را آهنگی و کنید انتخاب را موسیقی هایدسته از یکی4

.کنید جستجو شود گذاشته
توقف تا بزنید ضربه  به توانیدمی سپس. بزنید ضربه آن به نظر، مورد آهنگ پخش برای5

انتقال فرایند باشد، مکث حال در چه و پخش حال در آهنگ چه. شود انجام آهنگ موقت
.گیردمی انجام

تشخیص ناحیه ایگونه به بچسبانید کنندهدریافت وسیله پشت به را خود وسیله پشت6
NFC صدای و آیدمی در لرزش به وسایل اتصال، از پس. کند لمس را دیگری یک هر

.شودمی داده نشان آهنگ از کوچکی نمای. شد خواهد شنیده نیز کوتاهی
.بزنید ضربه کوچک نمای به انتقال، شروع برای7
پخش کنندهدریافت وسیله روی بر فوراً موسیقی فایل گرفت، انجام انتقال که هنگامی8

.شد خواهد نیز ذخیره کنندهدریافت وسیله روی بر همزمان طور به فایل این. شودمی

.دهید انتقال یا و کنید ارسال یا کپی را نشر حق حفاظت تحت موارد نتوانید است ممکن

97

.شود چاپ شخصی استفاده برای فقط. © است راهنما دفترچه اینترنتی نسخه این



NFC از استفاده با وسایل سایر با فیلم یا عکس گذاشتن اشتراک به برای
.باشد شده فعال نیز دو هر نمايش صفحه و روشن وسیله دو هر NFC عملکرد کنید دقت1
ضربه  به بروید، اصلی صفحه به وسیله، در موجود هایفیلم و هاعکس مشاهده برای2

.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را آلبوم سپس بزنید،
.بزنید ضربه شود گذاشته اشتراک به خواهیدمی که فیلمی یا عکس به3
تشخیص نواحی ایگونه به بچسبانید کنندهدریافت وسیله پشت به را خود وسیله پشت4

NFC صدای و آیدمی در لرزش به وسایل اتصال، از پس. کند لمس را یکدیگر وسایل
.شودمی داده نشان فیلم یا عکس از کوچکی نمای. شد خواهد شنیده نیز کوتاهی

.بزنید ضربه کوچک نمای به انتقال، شروع برای5
کنندهدریافت وسیله نمايش صفحه روی بر نظر مورد فیلم یا عکس انتقال، پایان از پس6

نیز ذخیره کنندهدریافت وسیله روی بر همزمان طور به مورد این. شد خواهد داده نمایش
.شد خواهد

.بگذارید اشتراک به هافیلم برنامه داخل از را فیلمی NFC از استفاده با توانیدمی همچنین

NFC از استفاده با دیگر وسیله با وب آدرس یک گذاشتن اشتراک به برای
.باشد شده فعال نیز دو هر نمايش صفحه و روشن وسیله دو هر NFC عملکرد کنید دقت1
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از2
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  وب، مرورگر کردن باز برای3
.کنید بارگذاری گذاشتن اشتراک به برای را نظر مورد وب صفحه4
تشخیص نواحی ایگونه به بچسبانید کنندهدریافت وسیله پشت به را خود وسیله پشت5

NFC صدای و آیدمی در لرزش به وسایل اتصال، از پس. کند لمس را یکدیگر وسایل
.شودمی داده نشان وب صفحه از کوچکی نمای. شد خواهد شنیده نیز کوتاهی

.بزنید ضربه کوچک نمای به انتقال، شروع برای6
کنندهدریافت وسیله نمايش صفحه روی بر نظر مورد وب صفحه انتقال، پایان از پس7

.شد خواهد داده نشان

NFC هایبرچسب کردن اسکن
مثال، عنوان به. کند اسکن را NFC هایبرچسب از مختلفی انواع تواندمی شما وسیله
محصولات کنار یا تبلیغاتی بیلبورد پوستر، یک در که کند اسکن را هاییبرچسب تواندمی

.کنید دریافت نیز را وب آدرس مثل اطلاعات سایر توانیدمی همچنین. شودمی دیده فروشگاه

NFC برچسب اسکن برای
.باشد شده فعال نیز نمايش صفحه و روشن وسیله NFC عملکرد کنید دقت1
را آن بتواند NFC تشخیص ناحیه که ایگونه به دهید قرار برچسب روی بر را وسیله2

نمایش را شده گردآوری محتوای و کندمی اسکن را برچسب شما وسیله. کند لمس
.بزنید ضربه آن به برچسب، محتوای کردن باز برای. دهدمی

.بزنید ضربه آن به برچسب، کردن باز برای3

وسیله از استفاده با خرید هزینه پرداخت
به خود وسیله در Operator wallet یا ™Google Wallet برنامه از استفاده با توانیدمی شما

خرید آنجا در سپس و کنندمی پشتیبانی NFC پرداخت هایروش از که بروید هاییفروشگاه
هزینه و بزنید ضربه الکترونیکی پرداخت مخصوص پدهای به خود وسیله با است کافی. کنید

یا پرداختپیش هایکارت کارت، دبیت اعتباری، کارت یک با هاپرداخت. بپردازید را خود خریدهای
نیست نیازی و شودمی ذخیره پرداخت برنامه در شما پرداخت اطلاعات. شودمی انجام هاکوپن
.کنید وارد را آن مرتبه هر

کسب جهت. باشد شده تعبیه شما کارت سیم در باید امن عنصر یک ،Operator wallet از استفاده برای
.بگیرید تماس خود مخابراتی شرکت با بیشتر، جزئیات از اطلاع

Google Wallet™
هافروشگاه صندوق در را خود خرید هزینه وسیله، ™Google Wallet برنامه از استفاده با

است کافی پرداخت برای باشد، فروشگاه صندوق در پشتیبانی قابل NFC پایانه اگر. بپردازید
همراه به شما هایکارت دبیت و اعتباری هایکارت جزئیات. دهید قرار پایانه روی را خود وسیله
هایکارت اکثر. شودمی ذخیره ™Google Wallet در ویژه پیشنهادهای سایر و هاکوپن جزییات
رمزگذاری حافظه پین، از است عبارت امنیتی هایویژگی. است پشتیبانی قابل اصلی اعتباری
.دور راه از شده گم) wallet (پول کیف کردن غیرفعال قابلیت و شده
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Operator wallet
برای را شبکه اپراتور خدمات از ایگسترده طیف به دسترسی امکان Operator wallet برنامه
اشاره مترو و هافروشگاه در پرداخت گزینه به توانمی خدمات این جمله از کند؛می فراهم شما
.بگیريد تماس خود شبکه اپراتور با خدمات، این مورد در بیشتر اطلاعات كسب جهت. کرد

وسیله در آن از استفاده و) wallet (پول کیف یک انتخاب برای
.کنید حاصل اطمینان NFC عملکرد بودن روشن از1
 .بزنید ضربه  نماد به ،اصلی صفحه داخل از2
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ...بیشتر>  تنظیمات3
.کنید انتخاب را ای گزینه و بزنید ضربه NFC امنیت کننده کنترل به4

NFC با سازگار وسایل به اتصال
بلندگو مثل (است سازگار NFC با که Sony تولید وسایل سایر به را خود وسیله توانیدمی شما
راهنمای به بیشتر اطلاعات کسب جهت اتصال، نوع این برقراری هنگام. کنید وصل) هدفون یا

.کنید مراجعه سازگار وسیله کاربر

.کنید فعال را وسیله دو هر ™Bluetooth یا ®Wi-Fi شود نیاز است ممکن کند، کار اتصال این که این برای

™Bluetooth سیم بی فناوری
یا و ™Bluetooth فناوری با سازگار وسایل سایر به فایل ارسال برای ™Bluetooth عملکرد از

روشن را خود دستگاه ™Bluetooth عملکرد. کنید استفاده هندزفری جانبی وسایل به اتصال
سایر و هندزفری جانبی وسایل رایانه، جمله از ™Bluetooth با سازگار وسایل سایر با و کنید

و) پایی 33 (متری 10 محدوده در ™Bluetooth اتصال. کنید ایجاد سیم بی اتصال ها گوشی
موارد برخی در شود لازم است ممکن همچنین. کند می کار بهتر فیزیکی موانع وجود بدون

.کنید جفت ™Bluetooth وسایل سایر با را خود دستگاه

.است متفاوت مختلف ™Bluetooth های وسیله بین سازگاری و همکاری قابلیت

وسیله نمودن رؤیت قابل و ™Bluetooth عملکرد کردن روشن برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را تنظیمات2
روشن ™Bluetooth عملکرد تا بزنید ضربه Bluetooth کنار در خاموش/روشن سوئیچ به3

.شود
موجود ™Bluetooth وسایل از فهرستی و شما وسیله. بزنید ضربه Bluetooth به4

.شد خواهد داده نشان
.شود رؤیت قابل ™Bluetooth وسایل سایر برای تا بزنید ضربه خود وسیله نام به5

Bluetooth ™وسایل سایر برای وسیله بودن رؤیت قابل زمان تنظیم جهت
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را Bluetooth>  تنظیمات2
.کنید انتخاب را بودن مشاهده قابل زمان پایان و دهید فشار را 3
.کنید انتخاب را ای گزینه4

وسیله گذارینام
عملکرد کردن روشن این از پس. کنید انتخاب خود وسیله برای نام یک توانیدمی شما

Bluetooth™ داده نمایش وسایل سایر به نام این رؤیت، قابل صورت به وسیله تنظیم و
.شودمی

وسیله گذارینام برای
.باشد روشن Bluetooth ™عملکرد کنید دقت1
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از2
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را Bluetooth>  تنظیمات3
.کنید انتخاب را تلفن نام تغییر و دهید فشار را 4
.کنید وارد خود وسیله برای نام یک5
.بزنید ضربه نام تغییر به6
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دیگر ™Bluetooth وسیله یک با کردن جفت
یک به را خود وسیله مثلاً توانیدمی کنید،می جفت دیگر وسیله یک با را وسیله که هنگامی
و برقراری برای وسایل آن از و کنید وصل ™Bluetooth خودرو کیت یا ™Bluetooth هدست
.کنید استفاده تماس دریافت

را جفت این شما وسیله کنید، جفت ™Bluetooth وسیله یک با را خود وسیله که این محض به
ممکن دیگر، ™Bluetooth وسیله یک با وسیله کردن جفت هنگام. سپاردمی خود حافظه به

را 0000 عمومی عبور کد خودکار صورت به شما وسیله. کنید وارد عبور كد شود لازم است
کاربر راهنمای به وسیله عبور کد از آگاهی برای نکرد، عمل کد این اگر. کرد خواهد امتحان
شده جفت ™Bluetooth وسیله یک به که بعدی دفعه. کنید مراجعه خود ™Bluetooth وسیله
.نیست عبور کد کردن وارد به نیازی شوید،می وصل

وسیله آن باید ،™Bluetooth هایهدست اکثر مثل ™Bluetooth وسایل برخی از استفاده برای
.کنید وصل هم و جفت هم را

به اتصال امکان فقط بار هر اما کنید جفت ™Bluetooth وسیله چند با را خود وسیله توانیدمی
.دارد وجود ™Bluetooth وضعیت یک

دیگر Bluetooth ™وسیله یک با وسیله کردن جفت برای
دو هر و باشد فعال دیگر وسیله و شما وسیله در ™Bluetooth عملکرد کنید دقت1

.باشند رؤیت قابل نیز ™Bluetooth وسیله
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از2
™Bluetooth وسایل تمام. بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را Bluetooth>  تنظیمات3

.شودمی داده نشان فهرست یک در موجود
.بزنید ضربه خود وسیله با شدن جفت برای نظر مورد Bluetooth ™دستگاه به4
.کنید تأیید وسیله دو هر در را یکسانی عبور کد یا کنید وارد را عبور کد لزوم، صورت در5

.است شده جفت نظر مورد ™Bluetooth وسیله با اکنون شما وسیله

دیگر Bluetooth ™وسیله یک به وسیله اتصال برای
ابتدا اتصال از پیش بایستمی و شوید وصل Bluetooth وسیله یک به خواهیدمی اگر1

را وسیله آن با خود وسیله کردن جفت به مربوط مراحل کنید، جفت آن با را خود وسیله
.کنید دنبال

.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از2
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را Bluetooth>  تنظیمات3
.بزنید ضربه اتصال جهت نظر مورد ™Bluetooth وسیله به4

™Bluetooth وسیله یک هماهنگی لغو
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را Bluetooth>  تنظیمات2
آن هماهنگی خواهید می که دستگاهی نام کنار  به ،شده جفت های دستگاه در3

.بزنید ضربه کنید، لغو را
.بزنید ضربه ارتباط قطع روی4

™Bluetooth آوری فن از استفاده با موارد دریافت و ارسال
اشتراک به ها رایانه یا ها تلفن مثل ™Bluetooth با سازگار وسایل سایر با را خود دلخواه موارد

ارسال ™Bluetooth عملکرد از استفاده با را خود دلخواه موارد مختلف انواع توانید می. بگذارید
:مثل کنید، دریافت و

ها فیلم و ها عکس•
صوتی های فایل دیگر و موسیقی•
مخاطبین•
وب صفحات•
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™Bluetooth از استفاده با موارد ارسال برای
سایر برای وسیله و باشد روشن ™Bluetooth عملکرد کنید دقت :گیرنده وسیله1

.باشد رؤیت قابل ™Bluetooth وسایل
.کنید حرکت مورد آن روی به و کنید باز را ارسالی مورد حاوی برنامه :فرستنده وسیله2
نگه و کنید لمس را مورد مثلاً شود نیاز است ممکن ارسالی، مورد و برنامه به توجه با3

مورد ارسال برای نیز دیگری هایروش است ممکن. دهید فشار را  یا کنید باز دارید،
.باشد داشته وجود

4Bluetooth کنید انتخاب را.
.کنید روشن را Bluetooth ™درخواست، صورت در5
.بزنید ضربه گیرنده وسیله نام به6
.بپذیرید را اتصال درخواست، صورت در :گیرنده وسیله7
.کنید تأیید گیرنده وسیله به را انتقال درخواست، صورت در :فرستنده وسیله8
.بپذیرید را ورودی مورد :گیرنده وسیله9

™Bluetooth از استفاده با موارد دریافت برای
قابل ™Bluetooth وسایل سایر برای و باشد روشن ™Bluetooth عملکرد کنید دقت1

.باشد رؤیت
.کندمی شما وسیله به داده ارسال به شروع اکنون فرستنده وسیله2
عبور کد یا کنید وارد وسیله دو هر در را یکسانی عبور کد درخواست، صورت در3

.کنید تأیید را پیشنهادی
پایین به را وضعیت نوار شدید، آگاه خود وسیله به ورودی فایل یک رسیدن از وقتی4

.بزنید ضربه مربوط اعلان به فایل انتقال پذيرش برای و بکشید
.بزنید ضربه پذیرش به فايل انتقال شروع برای5
.بکشید پایین به را وضعیت نوار انتقال، پیشرفت میزان مشاهده برای6
ضربه مربوط اعلان به و بکشید پایین به را وضعیت نوار دریافتی، مورد یک کردن باز برای7

.بزنید

Bluetooth ™از استفاده با دریافتی هایفایل مشاهده برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را Bluetooth>  تنظیمات2
.کنید انتخاب را دریافتی هایفایل نمایش و دهید فشار را 3

رایانه به وسیله اتصال
شروع را دیگر هایفایل انواع و موسیقی تصاویر، انتقال و کنید وصل رایانه یک به را خود وسیله
.است Bluetooth سیم بی آوری فن یا USB کابل از استفاده اتصال هایراه ترینآسان. کنید

PC برنامه تا شودمی خواسته شما از ،USB کابل از استفاده با رایانه به وسیله اتصال هنگام
Companion کنید نصب رایانه روی بر را .PC Companion هایبرنامه سایر به دسترسی در

كردن همگام وسیله، رسانی روز به ای،رسانه هایفایل دهیسازمان و انتقال جهت ایرایانه
.کندمی کمک شما به موارد سایر و وسیله محتوای

.دهید انتقال رایانه و خود وسیله بین را نشر حق حفاظت تحت موارد نتوانید است ممکن

USB کابل از استفاده با محتوا مدیریت و انتقال
استفاده خود وسیله و رایانه بین USB کابل اتصال از محتوا، مدیریت و انتقال در سهولت برای
و وسیله بین را محتوا رایانه، فایل مرورگر از استفاده با توانیدمی وسیله، دو اتصال از پس. کنید
.کنید رها و بکشید رایانه

بهترین دهید،می انتقال خود وسیله به را ایرسانه هایفایل سایر یا تصویر فیلم، موسیقی، اگر
هایفایل ™Media Go. کنید استفاد خود رایانه در ™Media Go برنامه از که است این کار

.کنید استفاده خود وسیله در آنها از بتوانید که کندمی تبدیل ایگونه به را ایرسانه

USB کابل از استفاده با رایانه و وسیله بین محتوا انتقال برای
شد متصل داخلی حافظه. کنید وصل رایانه به را خود وسیله USB کابل از استفاده با1

.شد خواهد داده نشان وضعیت نوار در
تا کنید صبر و کنید باز رایانه کار میز روی از را Microsoft® Windows® Explorer: رايانه2

Microsoft® Windows® Explorer در خارجی دیسک عنوان به وسیله داخلی حافظه
.شود ظاهر

.کنید رها و بکشید رایانه و تلفن بین را نظر مورد هایفایل: رايانه3

101

.شود چاپ شخصی استفاده برای فقط. © است راهنما دفترچه اینترنتی نسخه این



®Wi-Fi طریق از رسانه انتقال حالت از استفاده با فایل انتقال

سازگار وسایل سایر و وسیله بین ®Wi-Fi اتصال از استفاده با را خود هایفایل توانیدمی شما
اگر. کنید جفت را دستگاه دو باید ابتدا اتصال از پیش. دهید انتقال رایانه مانند MTP با

دهید،می انتقال رایانه و وسیله بین را ایرسانه هایفایل سایر یا تصویر فیلم، موسیقی،
™Media Go. کنید استفاد خود رایانه در ™Media Go برنامه از که است این کار بهترین
.کنید استفاده خود وسیله در آنها از بتوانید که کندمی تبدیل ایگونه به را ایرسانه هایفایل

رسانه انتقال از که باشید داشته فعال ®Wi-Fi با ایوسیله است لازم ویژگی این از استفاده برای
.دارد Windows® 7 یا ®Microsoft® Windows Vista عامل سیستم که ایرایانه مثل کند، پشتیبانی

رسانه انتقال حالت از استفاده با و سیمبی صورت به رایانه با وسیله کردن جفت برای
پیش صورت به معمولاً حالت این. باشد فعال وسیله در رسانه انتقال حالت کنید دقت1

.است شده فعال فرض
.کنید وصل رایانه به USB کابل از استفاده با را خود وسیله2
شبکه پیکربندی روی بر شد، داده نشان صفحه روی بر گوشی نام که هنگامی: رايانه3

.کنید دنبال رایانه کردن جفت برای را هادستورالعمل و کنید کلیک
.کنید جدا دستگاه دو هر از را USB کابل کردن، جفت اتمام از پس4

طریق از رایانه و شده نصب رایانه روی بر Windows® 7 که کندمی کار صورتی در فقط بالا هایدستورالعمل
.باشد شده وصل ®Wi-Fi دسترسی نقطه به شبکه کابل

رسانه انتقال حالت در شده جفت سیمبی صورت به که وسایلی اتصال
پیش صورت به معمولاً حالت این. باشد فعال وسیله در رسانه انتقال حالت کنید دقت1

.است شده فعال فرض
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از2
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را USB اتصال قابلیت>  ™Xperia>  تنظیمات3
.بزنید ضربه اتصال جهت نظر مورد شده جفت وسیله به ،مطمئن های دستگاه در4
.بزنید ضربه اتصال به5

.باشد روشن ®Wi-Fi عملکرد کنید دقت

رسانه انتقال حالت در شده جفت سیمبی صورت به که ایوسیله اتصال قطع برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را USB اتصال قابلیت>  ™Xperia>  تنظیمات2
ضربه اتصال قطع برای نظر مورد شده جفت وسیله به ،مطمئن های دستگاه ذیل در3

.بزنید
.بزنید ضربه اتصال قطع به4

دیگر وسیله با شده جفت ارتباط حذف برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را USB اتصال قابلیت>  ™Xperia>  تنظیمات2
.بزنید ضربه حذف برای نظر مورد شده جفت دستگاه به3
.بزنید ضربه فراموشی به4

PC Companion
PC Companion برای را خدماتی و هاویژگی سایر به دسترسی و است ایرایانه برنامه یک

برعکس و دیگر وسایل به وسیله از عکس و فیلم موسیقی، انتقال به که کندمی فراهم شما
دریافت و وسیله روزرسانیبه برای PC Companion از توانیدمی همچنین. کنندمی کمک

به USB کابل طریق از را وسیله که هنگامی. کنید استفاده موجود افزارنرم نسخه جدیدترین
از نصب و ذخیره وسیله روی بر PC Companion به مربوط نصب هایفایل کنید،می وصل رایانه
.شودمی اجرا وسیله روی

و باشد وصل اینترنت به که دارید احتیاج ایرایانه به ،PC Companion برنامه از استفاده برای
:شود اجرا آن در عامل هایسیستم این از یکی

•Microsoft® Windows® 7
•Microsoft® Windows Vista®
•Microsoft® Windows® XP )Service Pack 3 بالاتر نسخه یا(
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PC Companion اندازی راه برای
.باشد شده نصب شما PC روی بر PC Companion شوید مطمئن1
که هایی ویژگی از یکی کردن باز برای سپس کنید، باز PC در را PC Companion برنامه2

.نمایید کلیک شروع روی کنید، استفاده خواهید می

Media Go™
رایانه و تلفن در ای رسانه محتوای مدیریت و انتقال در شما به ™Media Go کاربردی برنامه
اجرا و نصب PC Companion برنامه درون از را ™Media Go برنامه توانید می. کند می کمک
.کنید

:دارید ها عامل سیستم این به نیاز ™Media Go کاربردی برنامه از استفاده برای

•Microsoft® Windows® 7
•Microsoft® Windows Vista®
•Microsoft® Windows® XP دارای Service Pack 3 بالاتر نسخه یا

رایانه و تلفن بین ™Media Go برنامه از استفاده با محتوا انتقال
.کنید وصل رایانه به USB کابل از استفاده با را خود تلفن1
.شود می ظاهر شد متصل داخلی حافظه وضعیت، نوار در: تلفن2
 روی ،PC Companion در. کنید باز رایانه روی را PC Companion برنامه ابتدا: رایانه3

Media Go برنامه تا کنید کلی Media Go™ نیاز است ممکن موارد، برخی در. شود اجرا
.شود نصب ™Media Go تا کنید صبر باشد

.بکشید و بگیرید خود تلفن و رایانه بین را فایلها ،™Media Go از استفاده با4

تلویزیون به تلفن اتصال
وصل تلویزیون به) بالا وضوح با ای رسانه چند رابط( ™HDMI کابل از استفاده با را خود تلفن
.بزرگ نمایش صفحه یک روی بر تلفن در شده ذخیره محتوای مشاهده به کنید شروع و کنید
در شما به برنامه این. شود می باز گالری برنامه کنید، می وصل تلویزیون به را تلفن وقتی
.کند می کمک ها دستگاه سایر و ها تلویزیون روی خود تلفن از رسانه های فایل پخش

HDMI کابل اتصال از استفاده با تلویزیون روی بر تلفن محتوای مشاهده برای
 اتصال، برقراری از پس. کنید وصل تلویزیون به ™HDMI کابل از استفاده با را خود تلفن1

.شد خواهد داده نشان تلفن وضعیت نوار در
های فایل مشاهده برای. شد خواهد اجرا خودکار طور به تلویزیون انداز راه برنامه2

دنبال را تلفن نمایش صفحه روی های دستورالعمل تلویزیون، روی بر خود ای رسانه
.کنید

Sony کابل یک از نتایج، بهترین حصول برای. بخرید جداگانه D نوع ™HDMI کابل یک شود نیاز است ممکن
IM-820 کنید استفاده.

تلویزیون دور راه از کنترل از استفاده درباره راهنما مشاهده
سمت به را وضعیت نوار است، متصل تلویزیون و تلفن به ™HDMI کابل که هنگامی1

.شود باز آگهی پانل تا بکشید پایین
های دکمه از استفاده نحوه به مربوط های دستورالعمل تا بزنید ضربه متصل HDMI به2

.کنید مشاهده را خود تلویزیون دور راه از کنترل در موجود کنترل

.دهید فشار را تلویزیون دور راه از کنترل روی رنگ زرد دکمه توانید می اعلان، پانل کردن باز برای همچنین

تلویزیون بیشتر در شده محدود عملکرد. است فعال آنها در BRAVIA Sync که هایی دستگاه با سازگار
.شود می پشتیبانی شده فعال آنها در ™HDMI که هایی

تلویزیون از تلفن اتصال قطع برای
.کنید قطع تلویزیون را تلفن از را ™HDMI کابل•

™NeoReader برنامه با بارکدها کردن اسکن

™NeoReader برنامه با کردن اسکن درباره
که مواردی درباره را بیشتری اطلاعات و کنید استفاده بارکد اسکنر یک عنوان به خود دستگاه از

می و بینید می مجله تبلیغ در کت یک شما مثال، برای. آورید دست به کنید می اسکن
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باشد، خوانا بارکد دارای تبلیغ آن اگر. کنید پیدا آن خرید جهت را فروش محل ترین نزدیک خواهید
حاوی وب صفحه مثل موبایلی وب محتوای به دسترسی برای کد این از ™NeoReader برنامه

.کرد خواهد استفاده نزدیک های فروشگاه نقشه یا محصول آن مورد در بیشتر اطلاعات
NeoReader™ کند می پشتیبانی بارکد استاندارد انواع اکثر از.

NeoReader ™کاربردی برنامه اندازی راه برای
.بزنید ضربه  روی ،اصلی صفحه از1
2NeoReader™ بزنید ضربه و یافته را.

بارکد یک کردن اسکن برای
که ایگونه به دارید نگه بارکد بالای در را وسیله است، باز NeoReader ™برنامه وقتی1

.شود رؤیت قابل نمایاب در بارکد کل
.لرزدمی بارکد شناسایی محض به و کندمی اسکن را بارکد خودکار طور به وسیله2

دستی صورت به بارکد یک کردن وارد برای
.بزنید ضربه  به ،™NeoReader برنامه بودن باز هنگام1
.بزنید ضربه !GO به سپس کنید، وارد متن قسمت در را بارکد اعداد2

™NeoReader برنامه منوی کلی نمای
:است موجود ™NeoReader برنامه در زیر منوی های گزینه

بزنید ضربه بیشتر های گزینه مشاهده برای

از توانیدمی باشد، داشته مشکل بارکد خواندن در شما دوربین اگر. کنید وارد دستی طور به را بارکد اعداد
کنید استفاده گزینه این

است شده اسکن قبلاً که بارکدهایی فهرست مشاهده

و بارکد مختلف انواع درباره بیشتر مطالب خواندن. کنید مشاهده را ™NeoReader برنامه به مربوط اطلاعات
™NeoReader از استفاده نحوه

بارکد محتوای سازیشخصی برای اطلاعات این از. کشور یا زبان مثل کنید، انتخاب را خود شخصی تنظیمات
انتخاب را ™NeoReader برنامه از استفاده نحوه به مربوط ترجیحات توانیدمی همچنین،. شودمی استفاده

کنید

™NeoReader برنامه دانلود برای دوست از دعوت و متنی پیام ارسال

Smart Connect

Smart Connect درباره
چه جانبی وسایل اتصال قطع یا اتصال هنگام کنید تنظیم ،Smart Connect برنامه از استفاده با

ایگونه به را وسیله برنامه این از استفاده با توانیدمی همچنین. افتدمی وسیله در اتفاقی
.شود انجام اقدامات از گروهی یا اقدام روز از مختلفی ساعات در که کنید تنظیم

هدفون یا هدست اتصال هنگام آن موجب به که کنید تنظیم را رویدادی توانیدمی مثال، برای
:شود انجام وسیله در زیر اقدامات

کار به شروع WALKMAN کننده پخش هستید، کار محل راه در که صبح 9 الی 7 ساعت بین•
تنظیم لرزشی حالت روی بر زنگ صدای میزان. کندمی باز را صبح روزنامه وب مرورگر و کندمی
.شودمی

.شودمی باز وسیله روی بر کنفرانسی تماس برنامه یک اداری، ساعات بین•
لیست با همراه هايادداشت برنامه و کندمی کار به شروع FM رادیو کار، سر از برگشت راه در•

.شودمی باز شما خرید

Smart Connect برنامه اندازیراه برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
2Smart Connect بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را.
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Smart Connect رویداد یک ایجاد برای
کنید،می باز نخست بار برای را Smart Connect اگر. کنید باز را Smart Connect برنامه1

.بزنید ضربه تأیید به معرفی نمايش صفحه بستن برای
.بزنید ضربه  به ،رویدادها زبانه در2
.بزنید ضربه کردن ایجاد به سپس دهید، اختصاص رويداد به نام یک3
.کنید اضافه را دو هر یا و زمانی فاصله یا جانبی وسیله یا ،زمان ذیل در4
.کنید اضافه شود انجام وسیله در خواهیدمی را آنچه ،دهید انجام را کار این ذیل در5
فاصله پایان در یا جانبی وسیله اتصال قطع هنگام خواهیدمی را آنچه ،انتها در ذیل، در6

هنگام یا نظر مورد اقدامات شرط، دو هر تنظیم صورت در. کنید اضافه شود انجام زمانی
.شودمی انجام زمانی فاصله پایان در یا و جانبی وسیله اتصال قطع

.دهید فشار را  رویداد، ذخیره برای7

.کنید جفت خود وسیله با را آن ابتدا ،™Bluetooth جانبی وسیله یک افزودن برای

Smart Connect رویداد یک ویرایش برای
.کنید باز را Smart Connect برنامه1
.بزنید ضربه نظر مورد رویداد به ،رویدادها زبانه در2
.بزنید ضربه  به است، شده خاموش رویداد اگر3
.دهید تغییر خود سلیقه طبق را تنظیمات4
.دهید فشار را  رویداد، ذخیره برای5

.بزنید ضربه حذف به سپس و دارید نگه و کنید لمس را آن ورودی، یک حذف برای
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دستگاه در ها داده سازی همگام

وسیله هایداده كردن همگام درباره
خدمات ایمیل، اشتراک چند طریق از وسیله در شده نصب هایبرنامه به توجه با توانیدمی شما

را خود اطلاعات سایر و تقویم رویدادهای ها،ایمیل مخاطبین، هااشتراک سایر و سازیهمگام
به برای عملی و ساده راهی اطلاعاتی منابع سایر با خود وسیله كردن همگام. کنید همگام

.است ماندن روز

™Google با كردن همگام
از آن با که ایوسیله از نظر صرف و کنید همگام ™Google گوناگون خدمات با را خود وسیله
مثال، عنوان به. دارید نگه روز به را خود اطلاعات کنید،می استفاده خود ™Google اشتراک

.کنید همگام را خود وب مرورگر و تقویم ،™Gmail مخاطبین، اطلاعات توانیدمی

سازی همگام جهت ™Google حساب یک تنظیم
.بزنید ضربه  روی ،اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه Google>  حساب افزودن>  تنظیمات روی2
قبل از اگر یا و کنید دنبال را نام ثبت راهنمای برنامه ،™Google حساب ایجاد برای3

.شوید سیستم وارد دارید حساب
تهیه گزینه نمایید، تهیه پشتیبان ™Google حساب در خود هایداده از خواهیدمی اگر4

.بزنید ضربه بعد روی سپس کرده، علامتگذاری را بازیابی و پشتیبان فایل
که مواردی روی سپس بزنید، ضربه خود ™Google شده ایجاد تازه حساب روی5

.بزنید ضربه شود سازی همگام خواهیدمی

™Google حساب با دستی سازی همگام
.بزنید ضربه  روی ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه Google>  تنظیمات روی2
.بزنید ضربه سازی همگام برای نظر مورد ™Google حساب روی3
.بزنید ضربه کنید سازی همگام اکنون هم روی سپس دهید، فشار را 4

™Google حساب با برنامه یک سازی همگام
.بزنید ضربه  روی ،اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه Google>  تنظیمات روی2
که هاییبرنامه فهرست. بزنید ضربه كردن همگام برای نظر مورد ™Google حساب روی3

.شد خواهد داده نشان دارند را Google حساب با شدن همگام قابلیت
.بزنید ضربه شود همگام انتخابی Google حساب با خواهیدمی که ایبرنامه روی4

وب مرورگر هایداده کردن همگام برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه Google>  تنظیمات به2
کردن همگام به سپس بزنید، ضربه كردن همگام برای نظر مورد ™Google اشتراک به3

.بزنید ضربه مرورگر

™Google حساب یک حذف
.بزنید ضربه  روی ،اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه Google>  تنظیمات روی2
.بزنید ضربه حذف برای نظر مورد ™Google حساب روی ها،حساب فهرست در3
.بزنید ضربه حساب حذف روی سپس دهید، فشار را 4
.بزنید ضربه حساب حذف روی دوباره تایید، برای5

شرکتی مخاطبین و تقویم ایمیل، كردن همگام
دسترسی خود شرکتی مخاطبین و تقویم قرارهای ایمیل، هایپیام به خود وسیله از مستقیماً
انجام را کار این رایانه در که کنید مدیریت و مشاهده ایگونه به را موارد این. باشید داشته
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مخاطبین و تقویم ،ایمیل هایبرنامه در را خود اطلاعات توانیدمی تنظیم، از پس. دهیدمی
.کنید پیدا

یک روی بر باید شما شرکتی اطلاعات باشید، داشته دسترسی بالا عملکردهای به بتوانید که این برای
.باشد شده ذخیره Microsoft® Exchange سرور

شرکتی ایمیل و تقویم مخاطبین، تنظیم برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه Exchange ActiveSync>  حساب افزودن>  تنظیمات به2
.کنید وارد را خود شرکتی عبور رمز و ایمیل آدرس3
صورت در. کندمی اشتراکتان اطلاعات بازیابی به شروع شما وسیله. بزنید ضربه بعد به4

.بگیرید تماس خود شرکتی شبکه مدیر با بیشتر اطلاعات کسب جهت خطا، بروز
.بزنید ضربه تأیید به باشد، شما وسیله کنترل به مجاز شرکتی سرور که این برای5
هاداده این جمله از کنید؛ انتخاب وسیله با شدن همگام جهت را نظر مورد هایداده6

.کرد اشاره تقویم هایورودی و مخاطبین به توانمی
برخی کنترل جهت را شرکتی سرور و کنید فعال را وسیله مدیر تمایل، صورت در7

را خود شرکتی سرور توانیدمی مثال، عنوان به. کنید مجاز وسیله در امنیتی هایویژگی
.کنید مجاز حافظه رمزگذاری و عبور رمز قوانین تنظیم برای

.کنید وارد را شرکتی اشتراک نام تنظیم، عملیات تکمیل از پس8

شرکتی ایمیل و تقویم مخاطبین، تنظیمات ویرایش برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه ایمیل به2
.کنید انتخاب را نظر مورد شرکتی اشتراک و بزنید ضربه تنظیمات به3
.دهید تغییر را دلخواه تنظیمات4

شرکتی اشتراک سازی همگام زمانی فاصله تنظیم برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه ایمیل به2
.کنید انتخاب را نظر مورد شرکتی اشتراک و بزنید ضربه تنظیمات به3
را زمانی فاصله دلخواه گزینه و بزنید ضربه ورودی صندوق بررسی دفعات تعداد به4

.کنید انتخاب

شرکتی اشتراک یک حذف برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
را خود شرکتی اشتراک سپس بزنید، ضربه Exchange ActiveSync>  تنظیمات به2

.کنید انتخاب
.بزنید ضربه حساب حذف به سپس بزنید، ضربه  به3
.بزنید ضربه حساب حذف به تأیید برای دوباره4

™Facebook با كردن همگام
استاندارد برنامه از توانیدمی. دارد وجود شما وسیله در ™Facebook از استفاده برای راه دو

Facebook آنلاین اشتراک به دسترسی برای Facebook اشتراک یا کنید استفاده Facebook
هایبرنامه سری یک و ™Facebook بین را نظر مورد محتوای و کنید همگام وسیله با را خود
خود وسیله» WALKMAN «برنامه موسیقی توانیدمی مثال، عنوان به. بگذارید اشتراک به دیگر
باید ،Facebook با خود وسیله کردن همگام برای. بگذارید اشتراک به Facebook طریق از را

برای Sony که است راهکاری این کنید؛ ایجاد» Facebook با ™Xperia «اشتراک یک ابتدا
.است دیده تدارک آسان یکپارچگی

وسیله در» Facebook با ™Xperia «اشتراک تنظیم برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه Facebook با همراه ™Xperia>  حساب افزودن>  تنظیمات به2
خود ™Facebook اشتراک وارد و کنید دنبال را نمایش صفحه روی هایدستورالعمل3

.کنید ایجاد را جدیدی اشتراک یا شوید

دستی روش به» Facebook با ™Xperia «با کردن همگام برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه Facebook با همراه ™Xperia>  تنظیمات به2
.کنید انتخاب شدن همگام جهت را نظر مورد اشتراک3
.بزنید ضربه کنید سازی همگام اکنون هم به سپس دهید، فشار را 4
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»Facebook با ™Xperia «اشتراک یک حذف برای

حذف Facebook آنلاین اشتراک وسیله، از» Facebook با همراه ™Xperia «اشتراک حذف هنگام
.باشید داشته دسترسی آن به رایانه طریق از توانیدمی همچنان و شودنمی

.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه Facebook با همراه ™Xperia>  تنظیمات به2
.کنید انتخاب حذف جهت را نظر مورد اشتراک3
.بزنید ضربه حساب حذف به سپس دهید، فشار را 4
.بزنید ضربه حساب حذف به تأیید برای دوباره5
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ها مکان و ها نقشه

یابی محل خدمات درباره
شبکه و GPS: دارد وجود کار این برای روش دو. کنید پیدا را خود موقعیت دستگاه، از استفاده با

شوید، مطلع آن از سریع خواهید می و دارید نیاز خود تقریبی محل به فقط اگر. سیم بی های
به باز دید و خواهید می تری دقیق موقعیت اگر اما. کنید فعال را سیم بی های شبکه گزینه
است، ضعیف سیم بی شبکه به اتصال که شرایطی در. کنید فعال را GPS گزینه دارید، آسمان
.شد خواهد پیدا شما محل که شوید مطمئن تا کنید فعال را گزینه دو هر باید

Sony تضمین را آن، به محدود نه اما ناوبری، خدمات جمله از یابی محل خدمات از کدام هیچ دقت
.کند نمی

GPS از استفاده
امواج از که است) GPS (جهانی یابی موقعیت سیستم گیرنده یک دارای شما وسیله
.کندمی استفاده شما محل محاسبه برای ایماهواره

صاف هوا کنید دقت دارند، نیاز GPS گیرنده به شما محل یافتن برای که هاییقابلیت از استفاده هنگام
.باشد

GPS کردن فعال برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه مکان های سرویس>  تنظیمات به2
.کنید علامتگذاری را GPS هایماهواره کادر3

کارآیی بهترین به دستیابی
موقعیت تا بکشد طول دقیقه 10 تا 5 است ممکن کنید، می استفاده GPS از که باری اولین
می دیده وضوح به آسمان که کنید حاصل اطمینان باید جستجو، به کمک برای. شود پیدا شما
پوشیده نیز) تصویر در شده پررنگ منطقه( GPS آنتن کنید دقت و بایستید حرکت بی. شود
اکثر از آنها گذشتن اما بگذرد پلاستیکی مواد و ابرها از تواند می GPS های سیگنال. نباشد
شما موقعیت دقیقه چند از بعد اگر. نیست پذیر امکان کوه و ساختمان قبیل از سخت اشیاء
.دهید تغییر را خود موقعیت نشد، پیدا

Google Maps™
جهت و مشاهده آنی صورت به را ترافیکی های وضعیت کنید، دنبال را خود کنونی موقعیت
سفر، از پیش توانید می. نمایید دریافت را خود مقصد به رسیدن برای نیاز مورد دقیق های
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رومینگ بالای های هزینه از تا کنید ذخیره داخلی حافظه در و دريافت را نیاز مورد های نقشه
.شود جلوگیری

طریق از اینترنت به اتصال با است ممکن. دارد نیاز اینترنت اتصال از استفاده به ™Google Maps برنامه
تماس خود شبکه اپراتور با بیشتر، اطلاعات کسب برای. شوید داده اتصال های هزینه مشمول دستگاه
.نباشد دسترس در ای منطقه یا کشور بازار، هر در است ممکن ™Google Maps کاربردی برنامه. بگیرید

™Google Maps از استفاده برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را نقشه2

تنظیمات در موجود یابی محل های روش از یکی باید کنید، استفاده ™Google Maps از خواهید می اگر
.کنید انتخاب را مکان های سرویس> 

™Google Maps درباره بیشتر اطلاعات کسب جهت
.بزنید ضربه راهنما به سپس دهید، فشار را  ،Google Maps ™از استفاده هنگام•

™Google Latitude با دوستان موقعیت مشاهده
اطلاعات سایر و موقعیت گذاشتن اشتراک به و ها نقشه در دوستان موقعیت مشاهده برای
.بپیوندید ™Google Latitude به آنها، با خود

رانندگی مسیرهای دریافت برای ™Google Maps از استفاده
Google برنامه از خودرو یا و عمومی نقل و حمل از استفاده با پیاده، پای با مسافرت هنگام

Maps™ صفحه به را مقصد یک میانبر توانیدمی شما. کنید استفاده مسیرها دریافت برای
.کنید دریافت فوراً را نیاز مورد مسیرهای هستید که جا هر از تا بیفزایید خود اصلی

شما وسیله به اطلاعات مقداری بنابراین و شودمی برقرار اینترنت اتصال نقشه، یک مشاهده با
خود وسیله در و دانلود را نیاز مورد هاینقشه سفر از پیش است بهتر بنابراین. گرددمی منتقل
.کنید جلوگیری رومینگ بالای هایهزینه از توانیدمی ترتیب، بدین. کنید ذخیره

Sony کندنمی ضمانت را مسیریابی خدمات گونه هیچ بودن دقیق.

پیمایش برنامه از استفاده
رسیدن نحوه خصوص در گام به گام هایدستورالعمل دریافت برای خود وسیله پیمایش برنامه از
نمايش صفحه روی بر هم و است گفتاری هم هادستورالعمل این. کنید استفاده هامکان به

.شودمی ظاهر

.نباشد موجود بازارها همه در است ممکن پیمایش برنامه

هدایت شروع برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را پیمایش2

™Wisepilot برنامه از استفاده
.کنید استفاده مختلف هایمکان به رسیدن برای برنامه این گام به گام هایدستورالعمل از

طریق از را مختلف هایمحل و مسیرها و کنید مدیریت را خود سفرهای توانیدمی همچنین
.بگذارید اشتراک به خود دوستان با ™Facebook یا ™Twitter پیامک،

Wisepilot™ نباشد موجود بازارها همه در است ممکن.

™Wisepilot اندازی راه برای
.بزنید ضربه را  ،اصلی صفحه از1
2Wisepilot for XPERIA™ بزنید ضربه و یافته را.
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دار زنگ ساعت و تقویم

تقویم
اشتراک اگر. شماست زمانی برنامه مدیریت برای تقویم برنامه یک دارای شما وسیله

Google™ کنید همگام خود وب تقویم با را وسیله تقویم برنامه توانیدمی باشید، داشته.

تقویم نمای تنظیم
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را تقویم سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.شود انتخاب ای گزینه تا بزنید ضربه روز یا هفته ،ماه به2

تقویم چند مشاهده
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را تقویم سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه من تقویم به سپس دهید، فشار را 2
.کنید انتخاب کنید مشاهده خواهید می که را هایی تقویم3

تقویم رویداد یک ایجاد برای
.بزنید ضربه تقویم به سپس بزنید، ضربه  به اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه  به2
.کنید وارد را رویداد شرح و مکان زمان، نام،3
ضربه  به رويداد، برای جدید یادآور افزودن جهت. کنید انتخاب را رويداد به مربوط یادآور4

.بزنید
.کنید انتخاب تکرار در را دیگری گزینه و بزنید ضربه بیشتر به تمایل، صورت در5
.بزنید ضربه شد انجام به6

 همچنین،. کندمی پخش را کوتاهی صدای یادآوری برای شما وسیله برسد، فرا قرار زمان که هنگامی
.شودمی داده نشان وضعیت نوار در

تقویم رویداد یک مشاهده
.بزنید ضربه تقویم به سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه کنید مشاهده خواهید می که رویدادی به2

تقویم تنظیمات تغییر برای
.بزنید ضربه تقویم به سپس بزنید، ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه تنظیمات به سپس دهید، فشار را 2
ویرایش خود سلیقه با مطابق سپس و بزنید ضربه یابد تغییر خواهید می که تنظیمی به3

.کنید

دارزنگ ساعت
به را وسیله در شده ذخیره صداهای انواع و کنید استفاده هشدار زنگ عنوان به خود وسیله از

در صدا به هشدار زنگ باشد، خاموش وسیله اگر. کنید تنظیم هشدار زنگ سیگنال عنوان
.آیدمی در صدا به هشدار زنگ باشد، شده تنظیم سکوت حالت روی بر وسیله اگر اما. آیدنمی

دار زنگ ساعت کردن باز برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ساعت و هشدار2

جدید هشدار زنگ تنظیم برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ساعت و هشدار2
.بزنید ضربه هشدار افزودن به3
.شود تنظیم زمان تا کنید حرکت پایین یا بالا به و بزنید ضربه زمان به4
.بزنید ضربه شد انجام به5
.کنید ویرایش را هشدار زنگ تنظیمات سایر تمایل، صورت در6
.بزنید ضربه شد انجام به7
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موجود هشدار زنگ ویرایش برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ساعت و هشدار2
.بزنید ضربه شود ویرایش خواهیدمی که هشداری زنگ به3
.شود تنظیم زمان تا کنید حرکت پایین یا بالا به و بزنید ضربه زمان به4
.بزنید ضربه شد انجام به5
.کنید ویرایش را هشدار زنگ تنظیمات سایر تمایل، صورت در6
.بزنید ضربه شد انجام به7

زمان کلی تنظیمات برای که است فرمتی همان شودمی داده نمایش هشدار زنگ برای که زمانی فرمت
.ساعته 24 یا ساعته 12 مثل کنید،می انتخاب

هشدار زنگ کردن فعال غیر برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ساعت و هشدار2
.بزنید ضربه شود فعال غیر خواهید می که هشداری زنگ کنار در  به3

موجود هشدار زنگ کردن فعال برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ساعت و هشدار2
.بزنید ضربه شود فعال خواهید می که هشداری زنگ کنار در  به3

هشدار زنگ حذف برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ساعت و هشدار2
.دارید نگه و کنید لمس را حذف برای نظر مورد هشدار زنگ3
.بزنید ضربه بله به سپس بزنید، ضربه هشدار حذف به4

هشدار زنگ عنوان به زنگ صدای تنظیم براي
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ساعت و هشدار2
.بزنید ضربه کنید ویرایش خواهید می که هشداری زنگ به3
علامت حذف را سبک تنظیمات کادر و بزنید ضربه پیشرفته هشدار تنظیمات به4

.کنید
.کنید انتخاب را ای گزینه و بزنید ضربه هشدار زنگ صدای به5
.بزنید ضربه شد انجام به سپس بزنید، ضربه شد انجام به6

شونده تكرار هشدار زنگ تنظیم براي
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ساعت و هشدار2
.بزنید ضربه کنید ویرایش خواهید می که هشداری زنگ به3
.بزنید ضربه تکرار به4
.بزنید ضربه تأیید به سپس کنید، علامتگذاری را نظر مورد روزهای به مربوط کادرهای5
.بزنید ضربه شد انجام به6

هشدار زنگ عنوان تنظیم براي
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ساعت و هشدار2
.بزنید ضربه کنید ویرایش خواهید می که هشداری زنگ به3
بزنید ضربه هشدار متن قسمت به سپس بزنید، ضربه پیشرفته هشدار تنظیمات به4

.کنید وارد را هشدار زنگ نام و
.بزنید ضربه شد انجام به5

هشدار زنگ جهت لرزشی عملکرد کردن فعال برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ساعت و هشدار2
.بزنید ضربه کنید ویرایش خواهید می که هشداری زنگ به3
.کنید علامتگذاری را لرزش کادر سپس بزنید، ضربه پیشرفته هشدار تنظیمات به4
.بزنید ضربه شد انجام به5
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بیصدا حالت در دستگاه داشتن قرار هنگام هشدار های زنگ آمدن در صدا به تنظیم
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
هشدار، زنگ انتخاب برای سپس بزنید، ضربه آن روی و کنید پیدا را ساعت و هشدار2

.بزنید ضربه
علامت را بیصدا حالت در هشدار کادر و بزنید ضربه پیشرفته هشدار تنظیمات روی3

.بزنید
.بزنید ضربه شد انجام روی4

آن آمدن در صدا به هنگام هشدار زنگ موقت قطع برای
.بزنید ضربه دقیقه s-%تعویق به•

آن آمدن در صدا به هنگام هشدار زنگ کردن خاموش
.بکشید راست به را •
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نگهداری و پشتیبانی

وسیله روزرسانیبه
بهبودها آخرین و بهینه کارآیی به و کنید روزرسانیبه افزارنرم نسخه آخرین به را خود وسیله

.یابید دسترسی

استفاده خود وسیله در Update center برنامه از توانیدمی سیم،بی روزرسانیبه اجرای برای
PC برنامه از توانیدمی ،USB کابل اتصال از استفاده با روزرسانیبه اجرای برای یا کنید

Companion اتصال از هم توانیدمی کنید، روزرسانیبه سیمبی صورت به اگر. کنید استفاده
روزرسانی،به از پیش کنید دقت. کنید استفاده ®Wi-Fi شبکه اتصال از هم و همراه تلفن شبکه

.کنید ذخیره را آن و تهیه پشتیبان فایل خود وسیله در شده ذخیره هایداده تمام از

برقرار داده اتصال کنید،می استفاده روزرسانیبه اجرای برای Update center برنامه از که هنگامی
شبکه در هاروزرسانیبه بودن موجود همچنین،. باشد داشته بر در اضافی هزینه است ممکن و شودمی
تماس خود مخابراتی شرکت با بیشتر، اطلاعات کسب جهت. دارد بستگی شما اپراتور به همراه تلفن
.بگیرید

سیمبی روش به وسیله روزرسانیبه
شما. کنید استفاده سیمبی صورت به خود وسیله روزرسانیبه برای Update center برنامه از

مجاز را Update service یا و کنید دانلود دستی طور به را افزارینرم هایروزرسانیبه توانیدمی
صورت در. کند روزرسانیبه خودکار طور به را شما وسیله دانلودها بودن موجود هنگام تا کنید
در اعلان یک باشد موجود روزرسانیبه یک که بار هر خودکار، روزرسانیبه ویژگی بودن فعال
.شد خواهد نشان وضعیت نوار

دستی طور به Update center از افزارینرم هایروزرسانیبه دانلود برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
2Update center بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را.
به یا و بزنید ضربه دانلود به و کنید انتخاب را سیستم یا برنامه به مربوط روزرسانیبه3

.شود دانلود ایبرنامه هایروزرسانیبه تمام تا بزنید ضربه همه روزرسانی به

هایروزرسانیبه مورد در. شد خواهد اجرا خودکار طور به دانلود از پس ایبرنامه هایروزرسانیبه
صورت در. کنید نصب دستی صورت به را روزرسانیبه سپس و کنید صبر وسیله مجدد شروع تا سیستمی،

دریافت شما از داده اتصال هزینه است ممکن همراه، تلفن هایشبکه یا 3G طریق از هاروزرسانیبه دانلود
.شود

Update Center برنامه از استفاده با خودکار افزارینرم هایروزرسانی به کردن فعال برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
2Update center بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را.
.بزنید ضربه تنظیمات به سپس دهید، فشار را 3
ضربه موافق به سپس کنید، گذاریعلامت را است مجاز خودکار دانلودهای کادر4

خودکار طور به باشد دسترس در که این محض به هاروزرسانیبه بعد، به این از. بزنید
.شد خواهد دانلود

از داده اتصال هزینه است ممکن همراه، تلفن هایشبکه یا 3G طریق از هاروزرسانیبه دانلود صورت در
.شود دریافت شما

سیستمی های رسانی روز به نصب برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
2Update center بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را.
ضربه نصب به سپس کنید، انتخاب را نصب برای نظر مورد سیستمی رسانی روز به3

.بزنید

USB کابل اتصال از استفاده با وسیله روزرسانیبه
نوار در خاصی هایاعلان. نیست دسترس در سیمبی دانلود برای هاروزرسانیبه از برخی
اجرای و دانلود برای. کندمی آگاه هاروزرسانیبه این از را شما و شودمی داده نشان وضعیت

را PC Companion برنامه که کنید استفاده ایرایانه و USB کابل یک از باید ها،روزرسانیبه
شده ذخیره وسیله روی بر که نصبی هایفایل از استفاده با توانیدمی شما. باشد داشته
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 از مستقیم طور به را برنامه یا و کنید نصب رایانه روی بر را PC Companion است،
PC Companion کنید دانلود.

وسیله طریق از PC Companion برنامه دانلود برای
.کنید وصل رایانه به USB کابل از استفاده با را خود وسیله1
PC نصب اجرای برای را وسیله داخل هایدستورالعمل درخواست، صورت در2

Companion کنید دنبال رایانه روی بر.

.کنید دانلود PC Companion نشانی از را PC Companion توانیدمی همچنین

USB کابل اتصال از استفاده با افزارینرم هایروزرسانیبه دانلود برای
نصب را آن است، نشده نصب استفاده مورد رایانه روی بر PC Companion برنامه اگر1

.کنید
.کنید وصل رایانه به USB کابل از استفاده با را خود وسیله2
وسیله PC Companion لحظه، چند از پس. کنید اجرا را PC Companion برنامه: رايانه3

.پردازدمی آن برای جدید افزارنرم جستجوی به و دهدمی تشخیص را شما
را نمایش صفحه روی هایدستورالعمل وضعیت، نوار در هااعلان نمایش هنگام: وسیله4

.کنید دنبال مربوطه افزارینرم هایروزرسانیبه اجرای برای

®Apple® Mac رایانه از استفاده با خود وسیله روزرسانیبه برای
نشده نصب شما ®Apple® Mac رایانه روی بر Mac برای Sony™ Bridge برنامه اگر1

.کنید نصب را آن است،
.کنید وصل ®Apple® Mac رایانه به را خود وسیله ،USB کابل از استفاده با2
Sony™ Bridge لحظه، چند از پس. کنید اجرا را Mac برای Sony™ Bridge برنامه: رايانه3

آن برای جدید افزارنرم جستجوی به و دهدمی تشخیص را شما وسیله Mac برای
.پردازدمی

داده نشان بازشو پنجره یک جدید، افزارینرم روزرسانیبه تشخیص صورت در: رايانه4
روی هایدستورالعمل مربوط، افزارینرم هایروزرسانیبه اجرای برای. شد خواهد
.کنید دنبال را نمایش صفحه

.است دانلود قابل Bridge for mac نشانی از Mac برای Sony™ Bridge برنامه

بازیابی و پشتیبان فایل تهیه برنامه
یک یا داخلی حافظه روی بر آن دادن قرار و خود موبایل محتوای از پشتیبان هایفایل تهیه برای

که شرایطی در. کنید استفاده بازیابی و پشتیبان فايل تهیه برنامه از ،USB حافظه وسیله
بازیابی برای پشتیبان هایفایل این از توانمی باشد شده حذف یا رفته بین از شما هایداده
.کرد استفاده تنظیمات برخی و محتوا

کنید تهیه پشتیبان فایل آن از توانیدمی که محتوایی انواع
استفاده زیر هایداده انواع از پشتیبان فایل تهیه برای بازیابی و پشتیبان فایل تهیه برنامه از

:کنید

هانشانه•
هاتماس گزارش•
مخاطبین•
™Google Play از شده دانلود هایبرنامه•
ایچندرسانه هایپیام•
)زبان تنظیمات و زنگ صدای میزان هشدار، هایزنگ مثل (سیستم تنظیمات•
متنی هایپیام•

تهیه پشتیبان فایل شده گرفته دوربین با که هاییفیلم و هاعکس و موسیقی هایفایل از نیست نیازی
.شودمی تهیه پشتیبان فایل وسیله داخلی حافظه در خودکار طور به موارد این از. کنید

.باشد داشته بر در داده انتقال اضافی هایهزینه است ممکن ™Google Play از هابرنامه بازیابی

بازیابی و پشتیبان فايل تهیه برنامه از استفاده برای آمادگی
انواع و پشتیبان فایل مقصد توانیدمی خود، نظر مورد محتوای از پشتیبان فایل تهیه از پیش
.کنید انتخاب را پشتیبانی مورد هایداده
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پشتیبان فايل مقصد انتخاب برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را بازیابی و پشتیبان نسخه2
.بزنید ضربه پشتیبان فایل تهیه به3
.بزنید ضربه دارد قرار ها داده ذخیره محل زیر در که نواری به4
.کنید انتخاب پشتیبان فايل تهیه برای را نظر مورد مقصد5

پشتیبان فايل تهیه جهت نظر مورد هایداده انواع انتخاب برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را بازیابی و پشتیبان نسخه2
.بزنید ضربه پشتیبان فایل تهیه به3
.کنید انتخاب پشتیبان فايل تهیه برای را نظر مورد داده انواع4

محتوا از پشتیبان فایل تهیه برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را بازیابی و پشتیبان نسخه2
ضربه شود تهیه پشتیبان فایل اکنون به سپس بزنید، ضربه پشتیبان فایل تهیه به3

.بزنید

بازیابی و پشتیبان فايل تهیه برنامه از استفاده با پشتیبان محتوای بازيابی
چند اگر. کنید انتخاب بازيابی برای را پشتیبان سابقه یک باید پشتیبان، محتوای بازيابی هنگام

هایفایل از سابقه چند است ممکن باشید، کرده تهیه پشتیبان فایل خود محتوای از بار
را بازیابی مورد هایداده نوع توانیدمی پشتیبان، سابقه انتخاب از پس. باشید داشته پشتیبان
.کنید انتخاب

پشتیبان سابقه از محتوا بازیابی برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را بازیابی و پشتیبان نسخه2
.بزنید ضربه کردن بازیابی به3
ضربه شود بازیابی اکنون به سپس کنید، انتخاب بازیابی برای را نظر مورد سابقه4

.بزنید

این بدهید، خود شخصی تنظیمات و اطلاعات در تغییری پشتیبان فایل تهیه از پس اگر باشید داشته یاد به
.شد خواهد حذف بازيابی روند در تغییرات

پشتیبان فايل سوابق مدیریت
پشتیبان هایفایل سوابق بازيابی، و پشتیبان فايل تهیه عملکرد از استفاده با توانیدمی شما
.دهید نام تغییر کنید حذف را شده تهیه

پشتیبان فايل سوابق از یکی نام تغییر برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را بازیابی و پشتیبان نسخه2
.بزنید ضربه پشتیبان های نسخه مدیریت به سپس دهید، فشار را 3
.کنید انتخاب نام تغییر برای را پشتیبان فايل سابقه4
. به5
.بزنید ضربه تغییرنام به و کنید وارد را جدید نام6

پشتیبان فایل سوابق حذف برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را بازیابی و پشتیبان نسخه2
.بزنید ضربه پشتیبان های نسخه مدیریت به سپس دهید، فشار را 3
تمام خواهیدمی اگر یا کنید علامتگذاری را حذف برای نظر مورد پشتیبان فایل سابقه4

.بزنید ضربه  به شود حذف سوابق
.بزنید ضربه حذف>   به5
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دستگاه مجدد تنظیم

دستگاه مجدد تنظیم درباره
حالت به را دستگاه تنظیمات خود، شخصی های داده تمام حذف بدون یا با توانید می شما
که کنید مجدد تنظیم وضعیتی به را دستگاه که دارد وجود امکان این. کنید مجدد تنظیم اولیه
تمام از حتماً مجدد، تنظیم از پیش اما. است داشته قرار آن در شدن روشن دفعه اولین از قبل
.کنید تهیه پشتیبان فایل وسیله در شده ذخیره مهم هایداده

کارخانه وضعیت به ها داده مجدد تنظیم

.نکنید اندازی راه دوباره را آن مجدد تنظیم انجام هنگام خود، دستگاه به دایمی آسیب از پیشگیری برای

.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را بازنشانی و پشتیبان فایل>  تنظیمات2
.بزنید ضربه کارخانه اطلاعات مجدد تنظیم روی3
شما دستگاه داخلی حافظه در که آهنگ، و عکس مانند هایی داده خواهید می اگر4

.بزنید علامت را داخلی حافظه کردن پاک گزینه شوند، حذف نیز اند، شده ذخیره
.بزنید ضربه تلفن بازنشانی روی5
.بزنید ضربه موارد همه کردن پاک روی تأیید برای6

وسیله از حفاظت و کردن قفل

IMEI شماره
یک باید شما. دارد فرد به منحصر) همراه تلفن المللی بین شناسه( IMEI شماره یک تلفن هر

با تواند می شما شبکه اپراتور تلفن، سرقت صورت در. دارید نگه خود نزد را شماره این از کپی
داخل در شبکه به تلفن دسترسی از) IMEI (همراه تلفن المللی بین شناسه این از استفاده
.کند جلوگیری کشور

IMEI شماره مشاهده برای

.آورید بیرون را درپوش خود، IMEI شماره مشاهده برای•
.کنید وارد را #*06*# و کنید باز را خود وسیله گیرشماره•

تلفن در خود IMEI شماره مشاهده
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را وضعیت>  تلفن درباره>  تنظیمات2
.کنید مشاهده را IMEI شماره تا بروید IMEI به3

کارت سیم از حفاظت
جدید کارت سیم یک با همچنان وسیله. کندمی حفاظت شما اشتراک از فقط کارت سیم قفل
شماره (پین است لازم باشد، فعال کارت سیم قفل که صورتی در. کرد خواهد کار نیز

سیم کنید، وارد غلط مجاز دفعات تعداد از بیش را خود پین اگر. کنید وارد را) شخصی شناسایی
وارد را جدید پین سپس و) PUK (انسداد رفع شخصی کلید باید. شد خواهد مسدود شما کارت
.گیردمی قرار شما اختیار در مخابراتی شرکت توسط PUK و 2 پین پین،. کنید

کارت SIM به مربوط PIN قفل کردن فعال برای
.بزنید ضربه را  ،اصلی صفحه از1
یافته را کارت سیم انسداد>  کارت SIM/RUIM قفل تنظیم>  امنیت>  تنظیمات2

.بزنید ضربه و
3PIN به مربوط SIM بزنید ضربه را تأیید و واردکنید را کارت.
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کارت سیم به مربوط PIN تغییر برای
.بزنید ضربه  روی ،اصلی صفحه از1
را کارت سیم پین تغییر>  کارت SIM/RUIM قفل تنظیم>  امنیت>  تنظیمات2

.بزنید ضربه و یافته
3PIN قدیمی SIM بزنید ضربه را تأیید و واردکنید را کارت.
4PIN جدید SIM بزنید ضربه را تأیید و واردکنید را کارت.
5PIN بزنید ضربه را تأیید و بنویسید دوباره را کارت سیم جدید.

کارت SIM به مربوط PIN2 تغییر برای
.بزنید ضربه را  ،اصلی صفحه از1
و یافته را 2 پین تغییر>  ثابت گیری شماره شماره>  تماس تنظیمات>  تنظیمات2

.بزنید ضربه
3PIN2 قدیمی SIM بزنید ضربه را تأیید و واردکنید را کارت.
4PIN2 بزنید ضربه تأیید به و کنید وارد را جدید کارت سیم.
5PIN2 بزنید ضربه تأیید به و کنید تایید را جدید کارت سیم.

شده قفل کارت سیم انسداد رفع برای
.کنید وارد را PUK کد شد، ظاهر .کنید وارد را جدید پین کد و PUK وقتی1
.بزنید ضربه تأیید به و کنید وارد را جدیدی پین کد2

دریافت برای باید صورت، این در. شد خواهد مسدود کارت سیم کنید، وارد اشتباه را PUK کد بار چند اگر
.بگیرید تماس خود خدمات دهنده ارائه با جدید کارت سیم

صفحه قفل تنظیم
باز ویژگی از توانیدمی مثال، عنوان به. دارد وجود وسیله نمايش صفحه کردن قفل برای راه چند
قفل شما، چهره تصویر از استفاده با که کنید استفاده چهره تشخیص روش به قفل كردن
رمز یا عددی پین کد قفل، کردن باز الگوی یک توانیدمی همچنین. کندمی باز را نمايش صفحه
.کنید تنظیم متنی عبور

یاد به را خود عبور رمز و پین نمایش، صفحه قفل کردن باز الگوی که است اهمیت حائز بسیار
و مخاطبین قبیل از مهم اطلاعات بازیابی کنید، فراموش را اطلاعات این اگر. باشید داشته
Sony مشتریان پشتیبانی بخش به بیشتر، اطلاعات کسب جهت. نیست پذیرامکان هاپیام

.کنید مراجعه

نمایش صفحه قفل تنظیم برای
.بزنید ضربه صفحه قفل>  امنیت>  تنظیمات>   به ،اصلی صفحه داخل از1
.کنید انتخاب را ایگزینه2

چهره با قفل بازکردن ویژگی تنظیم
.بزنید ضربه صفحه قفل>  امنیت>  تنظیمات>   روی خود، اصلی صفحه از1
از عکس گرفتن برای سپس بزنید، ضربه چهره از استفاده با قفل كردن باز روی2

.کنید دنبال را خود دستگاه های دستورالعمل خود، چهره
.بزنید ضربه ادامه روی شد، ضبط موفقیت با شما چهره اینکه از پس3
تکمیل برای را خود دستگاه های دستورالعمل و کنید انتخاب را پشتیبان قفل روش یک4

.کنید دنبال تنظیمات

برخوردار کمتری امنیت از نمايش صفحه قفل الگوی یا پین عبور، رمز به نسبت چهره با قفل بازکردن ویژگی
.کند باز را شما دستگاه قفل تواند می باشد شما شبیه کسی اگر. است

خود چهره از روشن، بسیار نه اما معمولی روشنایی با بسته محیط یک در نتایج، بهترین کسب برای
.دارید نگه خود چشمان روبروی را دستگاه و بگیرید عکس

چهره با قفل كردن باز ویژگی از استفاده با نمایش صفحه قفل کردن باز
.کنید فعال را صفحه1
نگاه خود دستگاه به گرفتید، عکس چهره با قفل کردن باز برای که ای زاویه همان از2

.کنید

صفحه قفل کردن باز برای باید دهد، تشخیص را شما چهره نتوانست چهره با قفل كردن باز ویژگی اگر
.کنید وارد را پین یا بکشید را پشتیبان الگوی نمایش،
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چهره از استفاده با قفل کردن باز حفاظتی حالت کردن فعال غیر برای
.بزنید ضربه صفحه قفل>  امنیت>  تنظیمات>   به ،اصلی صفحه از1
.کنید وارد را خود پین یا بکشید را شده ذخیره قفل بازگشایی طرح2
.بزنید ضربه شدن جابجا به3

نمايش صفحه قفل کردن باز الگوی ایجاد برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را الگو>  صفحه قفل>  امنیت>  تنظیمات2
انتخاب امنیتی سؤال یک باید اینجا در. کنید دنبال را وسیله در موجود هایدستورالعمل3

كردن باز برای سؤال این از باشید، کرده فراموش را صفحه قفل کردن باز الگوی اگر کنید؛
.شد خواهد استفاده وسیله قفل

قفل بازگشایی طرح از استفاده با نمایش صفحه قفل کردن باز برای
.کنید فعال را نمایش صفحه1
.بکشید را نمایش صفحه قفل بازگشایی طرح2

صبر ثانیه 30 توانیدمی شود، رد متوالی بار پنج و بکشید نمايش صفحه روی بر را قفل بازگشایی طرح اگر
.دهید پاسخ ایدنموده انتخاب که امنیتی سؤال به یا کنید امتحان دوباره و کنید

صفحه قفل کردن باز الگوی تغییر برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را صفحه قفل>  امنیت>  تنظیمات2
.بکشید را صفحه قفل کردن باز الگوی3
.بزنید ضربه الگو به4
.کنید دنبال را وسیله در موجود هایدستورالعمل5

نمایش صفحه قفل کردن باز الگوی کردن غیرفعال برای
.بزنید ضربه صفحه قفل>  امنیت>  تنظیمات>   به اصلی، صفحه از1
.بکشید را نمایش صفحه قفل کردن باز الگوی2
.بزنید ضربه شدن جابجا روی3

صفحه قفل کردن باز پین ایجاد برای
.بزنید ضربه پین>  صفحه قفل>  امنیت>  تنظیمات>   به اصلی، صفحه از1
.کنید وارد عددی پین یک2
.بزنید ضربه  به کلید صفحه کردن کوچک برای لزوم، صورت در3
.بزنید ضربه ادامه به4
.کنید تأیید و وارد دوباره را خود پین5
.بزنید ضربه  به کلید صفحه کردن کوچک برای لزوم، صورت در6
.بزنید ضربه تأیید به7

نمایش صفحه قفل کردن باز PIN کردن غیرفعال برای
.بزنید ضربه صفحه قفل>  امنیت>  تنظیمات>   به ،اصلی صفحه از1
2PIN بزنید ضربه بعد به سپس کنید، وارد را خود.
.بزنید ضربه شدن جابجا روی3

صفحه قفل عبور رمز ایجاد برای
.بزنید ضربه رمزعبور>  صفحه قفل>  امنیت>  تنظیمات>   به ،اصلی صفحه از1
.کنید وارد را عبور رمز2
.بزنید ضربه  به کلید صفحه کردن کوچک برای لزوم، صورت در3
.بزنید ضربه ادامه به4
.کنید تأیید و وارد دوباره را خود عبور رمز5
.بزنید ضربه  به کلید صفحه کردن کوچک برای لزوم، صورت در6
.بزنید ضربه تأیید به7

نمایش صفحه قفل کردن باز عبور کلمه کردن غیرفعال برای
.بزنید ضربه صفحه قفل>  امنیت>  تنظیمات>   به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه ادامه به و کنید وارد را خود عبور کلمه2
.بزنید ضربه شدن جابجا به3
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خود دستگاه یافتن
با. دارد وجود آن از محافظت و یافتن برای مختلفی های راه کردید، گم را خود دستگاه اگر

:توانید می» my Xperia «خدمات از استفاده

.بیابید نقشه روی را خود دستگاه•
در صدا به هشدار آن نیز دستگاه بودن صدا بی صورت در حتی که کنید ارسال آن به هشدار یک•

.آید می
.دهید نمایش آن روی را خود تماس اطلاعات و کنید قفل دور راه از را خود دستگاه•
.کنید پاک دور راه از را دستگاه خارجی و داخلی های حافظه راه، آخرین عنوان به•

 به است کافی فقط است، فعال شما دستگاه روی» my Xperia «خدمات اگر
myxperia.sonymobile.com حساب از استفاده با و بروید Google™ این اگر. شوید وارد خود

.کنید فعال تنظیمات منوی از را آن توانید می نیست، فعال خدمات

.نباشد موجود مناطق/کشورها همه در است ممکن» my Xperia «خدمات

»my Xperia «خدمات دستی فعالسازی
.بزنید ضربه  روی سپس بکشید، پایین به را وضعیت نوار1
.بزنید ضربه کردن فعال>  ™Xperia™ > MyXperia روی2
.بزنید ضربه پذیرش روی سپس کنید، علامتگذاری را گزینه3

پشتیبانی برنامه

پشتیبانی برنامه به دسترسی
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را  ها، برنامه صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را لازم پشتیبانی مورد2

دستگاه بازیافت
با نکنید؟ بازیافت را آن چرا است؟ خوردن خاک حال در منزلتان گوشه شما قدیمی دستگاه آیا
حفاظت نیز زیست محیط از و کنید می کمک ما به آن اجزای و مواد از مجدد استفاده در کار این
می /blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview در! کنید می
.کنید کسب بیشتری اطلاعات خود منطقه در موجود بازیافت های گزینه مورد در توانید
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مرجع

تنظیمات کلی نمای
.کنید سازیشخصی نیازهایتان با مطابق را آنها بتوانید تا شوید آشنا خود وسیله تنظیمات با

Wi-FiWi-Fi® هایشبكه جستجوی به کنید، خاموش یا روشن را Wi-Fi®
.کنید اضافه را خود نظر مورد ®Wi-Fi شبکه یا بپردازید موجود

BluetoothBluetooth™ وسایل جستجوی به کنید، خاموش یا روشن را Bluetooth™
قابل ™Bluetooth وسایل سایر برای را خود وسیله و بپردازید موجود

.کنید مشاهده غیرقابل یا مشاهده

مصرف میزان
داده

از استفاده میزان جزئیات و کنید خاموش یا روشن را موبایل داده ترافیک
.بگیرید نظر تحت خاص زمانی دوره یک در را داده

تلفن هایشبکه و VPN تنظیمات کنید، خاموش یا روشن را هواپیما حالت...بیشتر
اتصال که کنید فعال خود وسیله در را قابلیت این و کنید پیکربندی را همراه
اتصال ،®Wi-Fi اینترنت به سیمبی دسترسی محل صورت به موبایل داده

از همراه تلفن با اینترنتی اتصال یا USB طریق از همراه تلفن با اینترنتی
.شود گذاشته اشتراک به ™Bluetooth طریق

را اینترنتی های تماس و صوتی پست ثابت، گیری شماره تنظیماتتماس تنظیمات
.کنید پیکربندی و مدیریت

ارتباطات دريافت هنگام را وسیله هشدار یا لرزش زدن، زنگ نحوهصدا
صدای تنظیم برای تنظیمات این از توانید می همچنین. کنید پیکربندی
تغییرات دیگر اعمال و صوتی های رسانه سایر یا ها بازی فیلم، موسیقی،
.کنید استفاده

جهت وسیله، چرخش هنگام که کنید فعال خود وسیله در را امکان ایننمایش صفحه
تصویر قلم، اندازه روشنایی، توانید می همچنین. کند تغییر نمايش صفحه
.کنید تنظیم نیز را نمايش صفحه بودن فعال زمان پايان مقدار و زمینه

.کنید بررسی را داخلی حافظه در موجود فضایذخیره محل

همچنین. کنید خاموش یا روشن را انرژی مصرف در جوییصرفه هایحالتنیرو مدیریت
هایبرنامه ببینید و کنید مشاهده را خود وسیله باتری وضعیت توانیدمی

.کنندمی مصرف را باتری انرژی از مقدار چه مختلف

.کنید مدیریت را شده دانلود های برنامه و اجرا حال در های برنامههابرنامه

Xperia™وسیله مخصوص تنظیمات از وسیعی طیف به Xperia و اینترنت جمله از
.باشید داشته دسترسی USB اتصال حالت

های سرویس
مکان

.کنید غیرفعال یا فعال را خود محل اطلاعات به دسترسی

.کنید حفاظت خود وسیله از گوناگون، عبور رمزهای و هاقفل تنظیم باامنیت
.کنید مجاز نیز را ™Google Play از خارج هایبرنامه نصب توانیدمی

تنظیمات و کنید تنظیم را متن ورود هایگزینه کنید، انتخاب را وسیله زبانورودی و زبان
.کنید پیکربندی را گفتاری

و پشتیبان فایل
بازنشانی

.کنید بازنشانی را وسیله و کنید تهیه پشتیبان فایل خود هایداده از

.شوید آشنا خود وسیله تنظیم نحوه باتنظیم راهنمای

.™Google یا ایمیل اشتراک مثل کنید، اضافه خود وسیله به اشتراک یکحساب افزودن

است کرده ارائه شبکه که مقادیری از یا کنید تنظیم را تاریخ و زمانزمان و تاریخ
.کنید انتخاب تاریخ و زمان برای را خود نظر مورد فرمت. کنید استفاده

تنظیمات و کنید فعال را دسترسی قابلیت به مربوط شده نصب خدماتدسترسی
.دهید تغییر را مربوطه
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های گزینه
نویس برنامه

توانیدمی مثال، برای. کنید تنظیم را برنامه ساخت به مربوط های گزینه
خود وسیله یا دهید نمایش اصلی صفحه روی بر را CPU از استفاده میزان

حالت وارد USB اتصالات شدن فعال هنگام که کنید تنظیم ایگونه به را
.شود یابیعیب

سیگنال قدرت و مدل شماره قبیل از را خود وسیله به مربوط اطلاعاتتلفن درباره
روز به نسخه آخرین به را خود افزار نرم توانید می همچنین. کنید مشاهده
.کنید رسانی

وضعیت و اعلان نمادهای کلی نمای

وضعیت نمادهای
:شوند ظاهر شما نمایش صفحه در است ممکن زیر وضعیت نمادهای

سیگنال قدرت

سیگنال فاقد

رومینگ

GPRS است موجود

EDGE است موجود

3G است موجود

GPRS داده دریافت و ارسال

EDGE داده دريافت و ارسال

3G داده دریافت و ارسال

باتری وضعیت

است شارژ حال در باتری

GPS است فعال

است فعال هواپیما حالت

است فعال ™Bluetooth عملکرد

است نشده وارد کارت سیم

است شده صدا بی میکروفون

است روشن تلفن بلندگوی

سکوت حالت

لرزشی حالت

است شده تنظیم هشدار زنگ

است انجام حال در سازی همگام

سازی همگام یا سیستم به ورود در مشکل

است دسترس در سیم بی های شبکه و شده فعال® Wi-Fi اتصال

اعلان نمادهای
:شود ظاهر نمایش صفحه روی بر است ممکن اعلان نمادهای این

جدید ایمیل پیام

جدید ایچندرسانه پیام یا متنی پیام
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جدید صوتی پست

نزدیک تقویم رویداد

است پخش حال در آهنگ

است شده متصل رایانه به USB کابل طریق از وسیله

اخطار هایپیام

خطا پیام

پاسخبی تماس

جاری تماس

انتظار در تماس

است روشن تماس انتقال

است موجود افزارینرم هایروزرسانیبه

هاداده دانلود حال در

هاداده آپلود حال در

)نشده داده نمایش (بیشتر هایاعلان

ها برنامه کلی نمای

.کنید استفاده هشدار زنگ مختلف انواع تنظیم برای ساعت و هشدار زنگ برنامه از

و متن مدیریت و ها نشانه مدیریت وب، صفحات مشاهده و پیمایش برای وب مرورگر از
.کنید استفاده تصاویر

.کنید استفاده اصلی محاسبات انجام برای حساب ماشین برنامه از

.کنید استفاده خود قرارهای مديريت و رویدادها ثبت برای تقویم برنامه از

.کنید استفاده ویدیویی های کلیپ ضبط و عکس گرفتن برای دوربین از

اطلاعات سایر و ايمیل های آدرس ها، تلفن شماره مدیریت برای مخاطبین برنامه از
.کنید استفاده خود مخاطبین به مربوط

.کنید پیدا دسترسی شده دانلود های برنامه به

شرکتی و شخصی های حساب در ایمیل دریافت و ارسال برای ایمیل برنامه از
.کنید استفاده

با همراه اجتماعی های شبکه های فعالیت در شرکت برای Facebook برنامه از
.کنید استفاده جهان سراسر در خود همکاران و خانواده اعضای دوستان،

.دهید گوش آنها به و کرده مرور را FM رادیوی های ایستگاه

.کنید استفاده خود ویدیوهای و ها عکس روی بر کار و مشاهده برای آلبوم برنامه از

.کنید استفاده ها ایمیل سازماندهی و نوشتن خواندن، برای ™Gmail برنامه از

.کنید جستجو وب و خود دستگاه در را اطلاعات

را دیگر های محل کنید، مشاهده را خود فعلی محل ،™Google Maps از استفاده با
.کنید محاسبه را خود نظر مورد مسیرهای و کنید پیدا

Google به خود دستگاه با مناسب غیررایگان و رایگان کاربردی های برنامه دانلود برای
Play™ بروید.

استفاده متنی و ای رسانه چند های پیام دریافت و ارسال برای رسانی پیام برنامه از
.کنید
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دوستان با آنها گذاری اشتراک و خود دستگاه ویدیوهای پخش برای ها فیلم برنامه از
.دهید نمایش ها دستگاه سایر در را آنها ™DLNA طریق از یا کنید استفاده

و صوتی های کتاب موسیقی، پخش و دهی سازمان برای" WALKMAN "برنامه از
.کنید استفاده خود های پادکست

.کنید حرکت خود مسیر در صوتی، گام به گام های پیام از استفاده با

.کنید مشاهده را هوا و آب هایبینی پیش و گوناگون اخبار

گیری شماره عملکرد از یا بگیرید دستی طور به را شماره تلفنی، تماس برقراری برای
.کنید استفاده هوشمند

.بگردید ها کافه و ها رستوران مانند هایی مکان دنبال به

.کنید استفاده ویدیو خرید و کرایه برای ™Video Unlimited برنامه از

از آهنگ ها میلیون به دسترسی برای ™Music Unlimited اشتراک بر مبتنی برنامه از
.کنید استفاده ®Wi-Fi یا همراه تلفن های داده اتصال طریق

.کنید بهینه خود نیازهای به توجه با را تنظیمات

.کنید استفاده خود آنلاین دوستان با زدن گپ برای ™Google Talk برنامه از

اطلاعات و دهید تشخیص را آنها خود، اطراف در موسیقی های آهنگ پخش هنگام
.کنید دریافت را غیره و آلبوم هنرمند،

.کنید استفاده دستگاه در کاربر پشتیبانی به مستقیم دسترسی برای راهنما برنامه از
همچنین و یابی عیب به مربوط اطلاعات کاربر، راهنمای به توانید می مثال، عنوان به

.باشید داشته دسترسی ترفندها و نکات

استفاده جهان سراسر در ویدیوها مشاهده و گذاری اشتراک برای ™YouTube از
.کنید

.کنید نصب و دانلود را ها رسانی روز به و جدید های برنامه

نمی پشتیبانی مناطق همه در شبکه اپراتورهای یا/و ها شبکه همه توسط کاربردی های برنامه برخی
.شوند
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مهم اطلاعات

مهم اطلاعات دفترچه
تنظیم راهنمای در موجود مهم اطلاعات دفترچه وسیله، این از استفاده از پیش لطفاً

.بخوانید را آن جعبه داخل یا وسیله

تنظیم راهنمای به دستی دسترسی برای
.بزنید ضربه  به ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه تنظیم راهنمای>  تنظیمات به2

ها ویژگی و خدمات در ها محدودیت
توسط یا مناطق/کشورها تمام در کاربری راهنمای این در شده داده شرح های ویژگی و خدمات از بعضی
موضوع این محدودیت، قید بدون. شوند نمی پشتیبانی مناطق همه در شبکه اپراتورهای یا/و ها شبکه
یا خدمات هرگونه بودن دسترس در از اطلاع برای. است GSM، 112 المللی بین اضطراری شماره شامل
ارائه یا شبکه اپراتور با لطفاً استفاده، یا دسترسی احتمالی های هزینه از اطلاع همچنین و خاص ویژگی
.بگیرید تماس خود خدمات دهنده

به دسترسی به راهنما این در شده داده شرح های برنامه و ها ویژگی برخی از استفاده
های هزینه مشمول دستگاه طریق از اینترنت به اتصال زمان است ممکن. دارد نیاز اینترنت
تماس خود سیم بی خدمات دهنده ارائه با بیشتر، اطلاعات کسب برای. شوید داده اتصال
.بگیرید

حقوقی اطلاعات

Sony LT22i
منتشر ضمانتی گونه هیچ بدون و آن وابسته محلی شرکت یا Sony Mobile Communications AB توسط کاربر راهنمای این
یا/و ها برنامه در اصلاحات ایجاد یا فعلی، اطلاعات بودن اشتباه تایپی، خطای وجود دلیل به است ممکن. است شده

کاربر راهنمای این در تغییراتی و اصلاحات قبلی، اطلاع بدون و زمان هر در Sony Mobile Communications AB تجهیزات،
.شد خواهد درج کاربر راهنمای این جدید های نسخه در تغییراتی چنین اما. کند ایجاد

©Sony Mobile Communications AB, 2013.
.است محفوظ حقوق کلیه
است ممکن محتوایی چینن از استفاده. دارد را ها زنگ جمله از محتوا انواع انتقال و ذخیره دانلود، قابلیت شما همراه تلفن
باشد می کاربردی برداری نسخه حق قوانین تحت محدودیت شامل که باشد، محدود یا ممنوع ثالث اشخاص حقوق طبق
با اید داده انتقال یا دانلود خود همراه تلفن با که محتوایی سایر قبال در کامل مسئولیت. شود نمی آن به محدود ولی

آن از شما استفاده که نمایید حاصل اطمینان لطفاً محتوا، هرگونه از استفاده از پیش. ندارد Sony به ارتباطی و شماست
گونه هیچ کیفیت یا صحت دقت، Sony. هستید استفاده به مجاز دیگری صورت هر به یا است نیاز مورد مجوز دارای محتوا

Sony شکلی، هیچ به و شرایطی هیچ تحت. کند نمی تضمین را ثالث اشخاص توسط شده ارائه محتوای یا دیگر محتوای
.نیست ثالث اشخاص توسط شده ارائه محتوای هرگونه یا محتوا سایر از شما نادرست استفاده مسئول

این از استفاده. باشد شده ارجاع نیز ثالث اشخاص کاربردی های برنامه یا خدمات به است ممکن کاربر راهنمای این در
قبل لطفاً. باشد دیگری ضوابط مشمول یا ثالث شخص دهنده ارائه از اجازه کسب مستلزم است ممکن خدمات یا ها برنامه

سایت وب شرایط کنید، می استفاده آنها از ثالث اشخاص سایت وب طریق از یا در که کاربردی های برنامه به دسترسی از
یا تضمین گونه هیچ Sony. نمایید مطالعه را آن کاربردی خصوصی حریم مشی خط و برنامه آن از استفاده برای نظر مورد

.دهد نمی آنها خدمات یا ثالث اشخاص به متعلق های سایت وب عملکرد یا بودن موجود به نسبت تعهدی
.ببینید را CE علامت قبیل از الزامی مقررات به مربوط اطلاعات تا آورید بیرون را پایینی درپوش

کلیه. آنهاست صاحبان شده ثبت تجاری علائم یا تجاری علائم شده ذکر اینجا در که هایی شرکت یا محصولات همه نام
.آنهاست مالکان به متعلق تجاری علائم سایر. است محفوظ نشده اشاره آنها به صراحتاً که حقوقی
.ببینید را www.sonymobile.com بیشتر اطلاعات کسب برای
.نباشند واقعی گوشی تصویر مانند دقیقاً است ممکن و هستند نمایش برای فقط تصاویر تمام
این از جدا صورت به فناوری این توزیع یا استفاده. دارد قرار Microsoft معنوی مالکیت حقوق برخی حفاظت تحت محصول این

.است ممنوع Microsoft مجوز بدون و محصول
 Windows Media دیجیتال حقوق مدیریت آوری فن از خود نشر حق جمله از معنوی مالکیت از حفاظت برای محتوا صاحبان

(WMDRM) حفاظت تحت محتوای به دسترسی برای وسیله این. کنند می استفاده WMDRM افزار نرم از WMDRM
بخواهند Microsoft از محتوا صاحبان است ممکن کند، حفاظت محتوا از نتواند WMDRM افزار نرم چنانچه. کند می استفاده
نشده حفاظت محتوای بر شدن باطل. کند باطل شده حفاظت محتوای کپی یا پخش برای را WMDRM افزار نرم قابلیت
توسط مجوزها از بعضی احتمالی شدن باطل با شده، حفاظت محتوای برای مجوز دانلود هنگام شما. ندارد تاثیری

Microsoft آنها، محتوای به دسترسی برای بخواهند شما از محتوا صاحبان است ممکن. کنید می موافقت WMDRM ارتقا را
.کنید پیدا دسترسی دارد ارتقا به نیاز که محتوایی به توانید نمی ندهید، انجام را ارتقا چنانچه. دهید
مصرف تجاری غیر و شخصی استفاده برای AVC patent مجوزهای مجموعه و MPEG-4 visual مجوز دارای دستگاه این

AVC استاندارد یا") MPEG-4 video ("دیداری MPEG-4 استاندارد طبق بر تصویری کدگذاری) 1: (است موارد این در کننده
")AVC video ("یا/و) های فیلم رمزگشایی) 2 MPEG- 4 یا AVC و شخصی کارهای برای آن از که ای کننده مصرف توسط
AVC یا/و MPEG-4 فرمت با فیلم ارائه برای MPEG LA مجوز دارای که ای کننده تهیه توسط یا/و کند می استفاده تجاری غیر

و کاربردها به مربوط اطلاعات جمله از اطلاعات سایر. است نشده ارائه استفاده موارد دیگر برای مجوزی هیچ. است
//:http به. نمود کسب محدود مسئولیت با MPEG LA شرکت از توان می را تجاری و داخلی تبلیغاتی، مجوزهای

www.mpegla.com صوتی رمزگشایی آوری فن. نمایید مراجعه MPEG Layer-3 از مجوز دارای Fraunhofer IIS و Thomson
.است
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