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کار به شروع
کاربر راهنمای این درباره

نمی اگر. است Android™ 6.0 افزار نرم نسخه برای Xperia™ XA Ultra کاربر راهنمای این
.ببینید» تنظیمات «منوی طریق از را آن توانیدمی چیست، شما دستگاه افزارنرم نسخه دانید

جز به دیگری صورت به دستگاهتان در را هاییویژگی برنامه، و سیستم هایروزرسانیبه است ممکن
تحت روزرسانیبه در ™Android نسخه است ممکن. کنند ارائه است، آمده کاربر راهنمای این در آنچه
34 صفحه در دستگاه روزرسانیبه به افزار، نرم هایروزرسانیبه از بیشتر اطلاع برای. نگیرد قرار تأثیر

.کنید مراجعه

دستگاه افزارنرم فعلی نسخه بررسی برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ™Android نسخه>  گوشی دربارٔه>  تنظیمات2

شما دستگاه نام و مدل شماره یافتن
.بزنید ضربه  روی ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را 2

.شوندمی داده نمایش دستگاه نام و مدل شماره

هاویژگی و خدمات در هامحدودیت
ارائه یا و هاشبکه همه پشتیبانی از است ممکن فصل این در مشروح هایویژگی و خدمات
بین اورژانس شماره از همیشه توانمی. نباشد برخوردار مناطق تمام در خدمات دهندگان
کرد، استفاده خدمات دهندگان ارائه همه با و هاشبکه مناطق، کشورها، همه در GSM المللی
قابلیت از اطلاع جهت لطفاً. باشد متصل همراه تلفن شبکه به دستگاه که شرطی به البته

شبکه با استفاده، یا دسترسی اضافی هایهزینه و ویژگی یا خدمات گونه هر دسترسی
.بگیرید تماس خود خدمات دهنده ارائه یا مخابراتی
به دسترسی به راهنما این در شده داده شرح های برنامه و ها ویژگی برخی از استفاده
داشته بر در داده اتصال های هزینه است ممکن دستگاه با اینترنت به اتصال. دارد نیاز اینترنت
.بگیرید تماس خود سیم بی خدمات دهنده ارائه با بیشتر، اطلاعات کسب برای. باشد

کلی مرور
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کردن شارژ/اعلان چراغ. ۱
هدست فیش. ۲
مجاورت/نور حسگر. ۳
گوشی بلندگوی. ۴
جلو دوربین لنز. ۵
جلو دوربین چراغ. ۶
خاموش/روشن کلید. ۷
نماییبزرگ/صدا میزان کلید. ۸
دوربین کلید. ۹
اصلی میکروفون. ۱۰

USB کابل/شارژر درگاه. ۱۱
اصلی بلندگوی. ۱۲
اصلی دوربین لنز. ۱۳
اصلی دوربین چراغ. ۱۴
دوم میکروفون. ۱۵
Wi-Fi /Bluetooth/GPS آنتن ناحیه. ۱۶
کارتسیم نانو/حافظه کارت شیار درپوش. ۱۷
™NFC تشخیص محدوده. ۱۸

سازیآماده
.کندمی پشتیبانی هاکارتنانوسیم از فقط شما دستگاه

کارتنانوسیم کردن وارد برای

و کنید استفاده کارتنانوسیم دارندهنگه از حتماً. کندمی پشتیبانی هاکارتنانوسیم از فقط شما دستگاه
.نگیرید اشتباه حافظه کارت شیار با را کارتنانوسیم شیار

.کنید باز را کارتنانوسیم و حافظه کارت شیارهای درپوش1
.بکشید بیرون را کارتنانوسیم دارندهنگه دیگری، مشابه شیء یا ناخن از استفاده با2
.کنید وارد دوباره را دارندهنگه سپس و دهید قرار دارندهنگه در را کارتنانوسیم3
.ببندید را درپوش4

.شودمی مجدد اندازیراه خودکار طور به دستگاه کنید، وارد دستگاه بودن روشن هنگام را کارتنانوسیم اگر
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حافظه کارت کردن وارد برای
.کنید باز را کارتنانوسیم و حافظه کارت شیارهای درپوش1
شیار وارد تماماً را حافظه کارت سپس و دهید قرار حافظه کارت شیار در را حافظه کارت2

.شود شنیده آن افتادن جا صدای تا کنید
.ببندید را درپوش3

.کنید وارد صحیح جهت در را حافظه کارت حتماً

کارتنانوسیم آوردن بیرون برای

.کنید باز را کارتنانوسیم و حافظه کارت شیارهای درپوش1
.بکشید بیرون را کارتنانوسیم دارندهنگه دیگری، مشابه شیء یا ناخن از استفاده با2
.کنید وارد دوباره را دارندهنگه سپس و آورید بیرون را کارتنانوسیم3
.ببندید را درپوش4

حافظه کارت آوردن بیرون

> >  حافظه و ذخیره فضای>  تنظیمات طریق از یا کنید خاموش را دستگاه1
سپس کنید، جدا را حافظه کارت SD کارت کنار در >  ذخیره محل>  پیشرفته
.کنید باز را کارت سیم نانو و حافظه کارت جایگاه درپوش

.کنید رها سرعت به سپس و دهید فشار داخل به را حافظه کارت2
.کنید خارج را آن و بکشید بیرون کامل طور به را حافظه کارت3
.ببندید را درپوش4

صفحه از محافظت
.کنید جدا موجود زبانه کشیدن با را صفحه محافظ روکش دستگاه، از استفاده از قبل

مدل برای که محافظی یا Sony ساخت صفحه روکش با را دستگاهتان شودمی توصیه
Xperia™ ثالث طرف صفحه هایمحافظ از استفاده. کنید محافظت است، شده طراحی شما
نادرست کارکرد باعث هامیکروفن یا بلندگوها لنزها، حسگرها، مسدودکردن با است ممکن
.شود نامهضمانت شدن باطل و دستگاه

بار اولین برای دستگاه اندازیراه
.کنید شارژ دقیقه ۳۰ حداقل را باتری بار، اولین برای دستگاه اندازیراه از قبل شودمی توصیه
دستگاه کردن شارژ به کنید، استفاده دستگاهتان از همچنان باتری شدن شارژ هنگام توانیدمی
.کنید مراجعه 32 صفحه در

در تا شودمی باز تنظیم راهنمای کنید،می اندازیراه را دستگاهتان بار اولین برای وقتی
مثال برای هاحساب از برخی به ورود و دستگاه کردن شخصی اصلی، تنظیمات پیکربندی
.کند کمک شما به ™Google حساب

دستگاه کردن روشن

.باشد شده شارژ دقیقه ۳۰ حداقل باتری بار، اولین برای دستگاه کردن روشن از پیش کنید دقت
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.درآید لرزش به دستگاه تا دارید نگه و دهید فشار را  خاموش/روشن کلید1
.بزنید ضربه  روی سپس و کنید وارد را خود کارت سیم پین درخواست، صورت در2
.کند کار به شروع دستگاه تا کنید صبر لحظه چند3

از را آن بعداً توانیدمی اما است، داده قرار شما اختیار در را کارت سیم پین ابتدا همان از مخابراتی شرکت
ضربه  روی کارت، سیم پین کردن وارد هنگام در اشتباه تصحیح برای. دهید تغییر تنظیمات منوی طریق
.بزنید

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

.شود خاموش وسیله تا بکشد طول کمی است ممکن

دارم؟ نیاز ™Google اشتراک به چرا
کار ™Google توسط یافته توسعه ™Android سیستم با Sony محصول شما ™Xperia دستگاه

موجود آن روی بر دستگاه خرید هنگام در ™Google خدمات و هابرنامه از تعدادی. کندمی
به دسترسی که ™Play Store برنامه و ™Gmail™، Google Maps™، ِYouTube مثلاً است،

برای. کندمی فراهم ™Android هایبرنامه دانلود برای را ™Google Play اینترنتی فروشگاه
حساب مثال، برای. دارید نیاز ™Google حساب یک به خدمات، این از استفاده بهترین

Google™ دهید انجام را زیر کارهای دهدمی امکان شما به:
.™Google Play از برنامه نصب و دانلود•
.™Gmail از استفاده با تقویم و مخاطبین ایمیل، سازیهمگام•
.™Hangouts برنامه طریق از دوستان با زدن گپ•
.™Google Chrome وب مرورگر از استفاده با اینترنت در مرور سابقه و نشانکها سازیهمگام•
™Xperia با افزارینرم تعمیرات انجام از پس مجاز کاربر عنوان به شما هویت تشخیص•

Companion.
my خدمات از استفاده با شده دزدیده یا شده گم دستگاه کردن پاک یا کردن قفل کردن، پیدا•

Xperia™ دستگاه مدیریت ابزار یا Android™.
.بروید http://support.google.com به ™Google و ™Android مورد در بیشتر اطلاعات برای

دلایل به شرایط برخی در. دارد زیادی اهمیت ™Google اشتراک عبور رمز و کاربری نام سپردن خاطر به
رمز و کاربری نام نتوانید اگر. باشد ضروری ™Google اشتراک با شما هویت تشخیص است ممکن امنیتی،
یک از بیش اگر ضمن، در. شودمی قفل شما دستگاه دهید، ارائه شرایط این در را خود ™Google عبور

.کنید دقت نظر مورد اشتراک جزئیات کردن وارد در دارید، ™Google اشتراک

دستگاه در ™Google حساب یک تنظیم
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
و کنید پیدا را Google>  حساب افزودن>  سازیهمگام و هاحساب>  تنظیمات2

.بزنید ضربه آنها روی
وارد دارید، حساب قبل از اگر یا کنید دنبال را تنظیم برنامه ،™Google حساب ایجاد برای3

.شوید حساب

حساب وارد اندازیراه راهنمای از کنید،می اندازیراه را دستگاه که باری نخستین توانیدمی همچنین
Google™ نشانی در حساب یک و شوید آنلاین توانید می یا و. کنید ایجاد یکی یا شوید 

www.google.com/accounts کنید ایجاد.

™Google حساب یک حذف
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه Google>  سازیهمگام و هاحساب>  تنظیمات روی2
.کنید انتخاب حذف جهت را نظر مورد ™Google حساب3
.بزنید ضربه حساب حذف>   روی4
.بزنید ضربه حساب حذف روی دوباره تأیید، برای5

در شما ™Google حساب با مرتبط امنیتی هایویژگی از یک هیچ کنید، حذف را ™Google حساب اگر
.بود نخواهد دسترس

یک فرد آن برای شودمی توصیه بدهید، قرض دیگری فرد به زیادی مدت برای را دستگاه خواهیدمی اگر
.شود محافظت شما حساب از تا کنید ایجاد صفحه قفل یک و کنید، ایجاد مهمان حساب
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دستگاه امنیت
دستگاه حفاظت از اطمینان
آنها از استفاده شدن دزدیده یا گم صورت در که است امنیتی ویژگی چندین دارای دستگاهتان

.شودمی توصیه
:از عبارتند هاگزینه این

ترتیب، بدین الگو؛ یا عبور رمز پین، مانند کنید، تنظیم دستگاه نمایش صفحه برای را امنی قفل•
قفل به بیشتر اطلاعات برای. کند بازنشانی را آن یا کند باز دستگاه قفل تواندنمی کس هیچ

.کنید مراجعه 10 صفحه در صفحه
یک کنند، استفاده آن از دستگاه شدن پاک یا و شدن دزدیده هنگام نتوانند دیگران که این برای•

™Google اشتراک به چرا به بیشتر اطلاعات برای. کنید اضافه دستگاه به ™Google اشتراک
.کنید مراجعه 9 صفحه در دارم؟ نیاز

فعال را Android™ Device Manager وب تحت خدمات یا» Protection by my Xperia «قابلیت•
یا کنید قفل کنید، پیدا دور راه از را خود شده گم دستگاه توانیدمی خدمات، این از یکی با. کنید

17 در را شده گم دستگاه کردن پیدا بخش بیشتر، اطلاعات برای. نمایید حذف را آن اطلاعات
.ببینید

دستگاه مالکیت تأیید
قفل باید شده، انتخاب حفاظت نوع به بسته دارد، قرار حفاظت تحت شما دستگاه که زمانی
در. کنید وارد را ™Google حساب اطلاعات یا کنید باز الگو یا عبور رمز پین، با را نمایش صفحه

:است آمده نیاز مورد کاربری اطلاعات از برخی و حفاظتی هایویژگی از نمونه چند زیر

برابر در حفاظت
به بازنشانی
کارخانه تنظیمات

باز را نمایش صفحه قفل باید دهید، انجام را کارخانه تنظیمات به بازنشانی بتوانید اینکه از پیش
.کنید

Protection by my
Xperia

رمز و کاربری نام باید کنید، بازنشانی خدمات این از استفاده با دور راه از را خود دستگاه اگر
روند تکمیل برای. کنید وارد است شده متصل خدمات این به که را ™Google اشتراک عبور

از بازنشانی از پس توانیدنمی صورت، این غیر در. باشد متصل اینترنت به باید دستگاه تنظیم،
.کنید استفاده دستگاه

مدیریت ابزار
™Android دستگاه

رمز و کاربری نام باید کنید، بازنشانی خدمات این از استفاده با دور راه از را خود دستگاه اگر
متصل اینترنت به باید دستگاه تنظیم، روند تکمیل برای. کنید وارد را ™Google اشتراک عبور
.کنید استفاده دستگاه از بازنشانی از پس توانیدنمی صورت، این غیر در. باشد

اندازیراه هنگام کنید، استفاده افزارینرم تعمیرات برای Xperia™ Companion برنامه از اگرافزارینرم تعمیر
خود ™Google اشتراک عبور رمز و کاربری نام شودمی خواسته شما از تعمیر، از پس دستگاه

.کنید وارد را

توانیدمی. شود وارد باید ™Google اشتراک به مربوط اطلاعات ،™Android دستگاه مدیریت ابزار مورد در
در را اشتراک اطلاعات نتوانید اگر. کنید استفاده است شده تنظیم دستگاه در که ™Google اشتراک هر از

.کنید استفاده دستگاه از توانیدنمی عنوان هیچ به دهید، ارائه تنظیم فرآیند طی

صفحه قفل
تا ترینضعیف از ترتیب به قفل نوع هر امنیت سطح. است موجود صفحه قفل برای گزینه چندین
:است آمده زیر در ترینقوی

کشیدن•
.یابید دسترسی خود اصلی صفحه به توانیدمی سرعت به اما محافظت، بدون- 

الگو•
.شود باز دستگاه قفل تا بکشید خود انگشت با را ساده الگوی یک- 

پین•
.شود باز دستگاه قفل تا کنید وارد رقم چهار حداقل با عددی پین یک- 

گذرواژه•
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.کنید وارد دستگاه قفل بازگشایی برای را اعداد و حروف از متشکل گذرواژه یک- 
این اگر. باشید داشته یاد به را نمایش صفحه قفل کردن باز عبور رمز یا پین الگو، که است مهم بسیار

.بود نخواهد پذیرامکان هاپیام و مخاطبین قبیل از مهم اطلاعات بازیابی کنید، فراموش را اطلاعات

اید، کرده تنظیم ™Xperia دستگاه روی را )Microsoft® Exchange ActiveSync® )EAS حساب اگر
زمانی کار این. کند محدود عبور رمز یا پین به فقط را قفل صفحه نوع EAS امنیتی تنظیمات است ممکن
همه برای را خاص صفحه قفل نوع یک شرکت، امنیتی دلایل به شما شبکه مدیر که گیردمی صورت

همراه تلفن هایدستگاه برای که شبکه امنیت مشی خط از آگاهی برای. کند تعیین EAS هایاشتراک
.بگیرید تماس خود سازمان یا شرکت شبکه مدیر با گردد،می اجرا

.نیست دسترس در متحده ایالات بازار در انگشت اثر عملکرد

صفحه قفل نوع تغییر
.بزنید ضربه  روی ،»اصلی «صفحه از1
.بزنید ضربه هاآن روی و کنید پیدا را صفحه قفل>  امنیت و قفل صفحه>  تنظیمات2
.کنید دنبال را خود دستگاه روی هایدستورالعمل3

صفحه قفل الگوی ایجاد برای
.بزنید ضربه  روی ،»اصلی «صفحه از1
ضربه آن روی و کنید پیدا را الگو>  صفحه قفل>  امنیت و قفل صفحه>  تنظیمات2

.بزنید
.کنید دنبال را خود دستگاه روی هایدستورالعمل3

ثانیه ۳۰ مجدد، امتحان از قبل باید کنید، وارد متوالی طور به بار پنج را نادرست صفحه قفل الگوی یک اگر
.بمانید منتظر

صفحه قفل کردن باز الگوی تغییر برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه هاآن روی و کنید پیدا را صفحه قفل>  امنیت و قفل صفحه>  تنظیمات2
.بکشید را صفحه قفل بازگشایی الگوی3
.کنید دنبال را خود دستگاه روی هایدستورالعمل و بزنید ضربه الگو روی4

صفحه قفل پین ایجاد برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
ضربه آن روی و کنید پیدا را پین>  صفحه قفل>  امنیت و قفل صفحه>  تنظیمات2

.بزنید
.بزنید ضربه ادامه به و کنید وارد عددی پین کد یک3
.بزنید ضربه تأیید روی و کنید تأیید و وارد مجدداً را پین کد4

صفحه قفل عبور رمز ایجاد برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
آن روی و کنید پیدا را رمزعبور>  صفحه قفل>  امنیت و قفل صفحه>  تنظیمات2

.بزنید ضربه
.بزنید ضربه ادامه روی و کنید وارد را عبور رمز3
.بزنید ضربه تأیید روی و کنید تأیید و وارد دوباره را عبور رمز4

انگشت کشیدن با قفل كردن باز عملکرد کردن فعال برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه هاآن روی و کنید پیدا را صفحه قفل>  امنیت و قفل صفحه>  تنظیمات2
یا پین یا بکشید را صفحه گشاییقفل الگوی است، فعال که ایصفحه قفل نوع به بسته3

.کنید وارد را خود عبور رمز
.بزنید ضربه انگشت کشیدن روی4

کردن فراموش صورت در صفحه قفل بازنشانی
سرویس با بتوانید است ممکن کردید، فراموش را صفحه قفل الگوی یا عبور رمز پین، اگر

Protection by my Xperia روی محتوایی هیچ صفحه قفل بازنشانی با. کنید بازنشانی را آن
.رودنمی بین از دستگاه
در را شده گم دستگاه کردن پیدا بخش ،Protection by my Xperia سرویس فعالسازی برای

.ببینید 17
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Protection by my Xperia از استفاده با صفحه قفل بازنشانی
خدمات و دانیدمی را ™Google حساب عبور رمز و کاربری نام که شوید مطمئن1

»Protection by my Xperia «کردید فعال دستگاه روی را.
.بروید myxperia.sonymobile.com به اینترنت به متصل دستگاه یک از2
وارد سیستم به اید،کرده اندازیراه دستگاه در که ™Google حساب همان از استفاده با3

.شوید
.کنید کلیک دستگاه تصویر روی شما هایدستگاه بخش در4
انتخاب را ۲ پین تغییر یا قفل جدید، پین کد با فعلی صفحه قفل کردن جایگزین برای5

.کنید
می ارائه Protection by my Xperia سرویس توسط که را صفحه روی هایدستورالعمل6

.کنید دنبال شود

این در. شود قفل صفحه، قفل بازنشانی از پس است ممکن دستگاه شما، امنیتی تنظیمات به بسته
.کنید وارد را ™Google حساب عبور رمز و کاربری نام باید دستگاه از استفاده برای صورت

دستگاه قفل خودکار کردن باز
کنید تنظیم را آن طوری توانیدمی چون کندمی باز تر راحت را دستگاه قفل هوشمند قفل ویژگی

به که زمانی مثلاً را دستگاه قفل توانیدمی. شود باز آن قفل خودکار طور به خاص شرایط در که
.دارید نگه باز بریدمی خود همراه به را آن که زمانی یا است وصل ®Bluetooth دستگاه
انجام شده عنوان ترتیب به را زیر مراحل باید ابتدا خودکار، صورت به دستگاه قفل کردن باز برای
:دهید

داده ترافیک هایهزینه تا باشید داشته فعال Wi-Fi اتصال ترجیحاً اینترنت، اتصال کنید دقت•
.شود کمتر

مطمئن تا شوند روزرسانیبه ™Play Store برنامه از استفاده با هابرنامه همه شوید مطمئن•
هایسرویس برنامه کردن روزبه. است روزرسانیبه ™Google Play هایسرویس برنامه شوید

Google Play™ هوشمند قفل هایویژگی جدیدترین از توانیدمی که دهدمی اطمینان شما به
.کنید استفاده

.کنید فعال را هوشمند قفل•
.شود باز خودکار طور به دستگاه قفل خواهیدمی زمانی چه کنید تنظیم•

با آن دقیق عملکرد قابلیت است ممکن و است یافته توسعه ™Google توسط هوشمند قفل ویژگی•
.کند تغییر ™Google از هاروزرسانیبه دلیل به و زمان گذشت

.نباشد دسترس در ایمنطقه یا کشور بازار، هر در است ممکن هوشمند قفل ویژگی•

هوشمند قفل کردن فعال برای
.باشید کرده تنظیم صفحه قفل برای عبور کلمه یا PIN الگو، یک کنید دقت1
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از2
ضربه هاآن روی و کنید پیدا را Trust agents>  امنیت و قفل صفحه>  تنظیمات3

.بزنید
.بکشید راست سمت به را )Google (هوشمند قفل کنار کشویی نشانگر4
.بزنید ضربه Trust agents کنار برگشتی پیکان روی5
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را هوشمند قفل6
خواهید می رمان هز را صفحه قفل این است لازم. کنید وارد را عبور رمز یا پین کد الگو،7

.نمایید وارد دهید تغییر را هوشمند قفل تنظیمات
.کنید انتخاب را هوشمند قفل نوع8

شودمی داشته نگه باز خودکار طور به دستگاه قفل که زمانی برای تنظیم
تنظیم زیر تنظیمات از استفاده با دستگاه قفل داشتن نگه باز برای را هوشمند قفل توانیدمی
:کنید

است، وصل اعتماد مورد NFC یا Bluetooth ®دستگاه که زمانی—  مطمئن های دستگاه•
.دارید نگه باز را دستگاه قفل

نگه باز را دستگاه قفل هستید اعتماد مورد مکان یک در که زمانی—  اعتماد مورد هایمکان•
.دارید

را دستگاه قفل بریدمی خود همراه را دستگاه که زمانی—  بدن روی گرفتن قرار تشخیص•
.دارید نگه باز

.کنید باز را تلفن قفل کردن نگاه با—  اعتماد مورد چهره•
.کنید تنظیم ایصفحه هر در جستجو برای را صدا تشخیص—  اعتماد مورد صدای•

صورت به باید کنید، مجدد اندازیراه را آن یا نکنید استفاده ساعت ۴ مدت برای دستگاه از اگر
.کنید باز را آن قفل دستی
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اعتماد مورد Bluetooth ®های دستگاه به اتصال
و کنید تعیین» اعتماد مورد «دستگاه یک عنوان به را متصل Bluetooth ®دستگاه یک توانید می
دستگاه اگر بنابراین. دارید نگه باز است وصل آن به که زمانی را خود Xperia ™دستگاه قفل
سیستم یا خودرو بلندگوی مثلاً، شوید، می وصل آن به مرتباً که دارید Bluetooth ®های

عنوان به را آنها توانید می اندام، تناسب ردیاب یا ،Bluetooth ®ساعت خانگی، سرگرمی
در جویی صرفه برای را قفل صفحه شده اضافه ایمنی و کنید اضافه اعتماد مورد هایدستگاه
امن نسبتاً مکان یک در معمولاً شما که است مناسب زمانی ویژگی این. بگیرید نادیده زمان
نیاز هنوز است ممکن مواردی، در. کنیدمی استفاده ها دستگاه این از که زمانی دارید قرار
.کنید باز را دستگاه قفل دستی صورت به اعتماد، مورد دستگاه یک اتصال از قبل باشد

وصل شما دستگاه به اعتماد مورد هایدستگاه عنوان به مداوم طور به که هاییدستگاه کنیمنمی توصیه
.کنید اضافه را Bluetooth ®کلیدهایصفحه یا هاروکش مثال عنوان به هستند،

می قفل صفحه شد، خارج محدوده از یا شد خاموش اعتماد مورد Bluetooth ®دستگاه اینکه محض به
.دارید عبور کلمه یا الگو ،PIN به نیاز آن قفل کردن باز برای و شود

اعتماد مورد ®Bluetooth دستگاه افزودن
اضافه خواهیدمی که اعتمادی مورد ®Bluetooth دستگاه به شما دستگاه کنید دقت1

.شود جفت آن با و شده وصل کنید،
ضربه هاآن روی و کنید پیدا را هوشمند قفل>  امنیت و صفحه قفل>  تنظیمات2

.بزنید
مورد دستگاه افزودن>  مطمئن های دستگاه روی هوشمند، قفل منوی از3

.بزنید ضربه Bluetoothاعتماد
فقط. کنید انتخاب متصل هایدستگاه فهرست از را آن تا بزنید ضربه دستگاه نام روی4

.دارند قرار فهرست این در شده جفت هایدستگاه
بتواند اعتماد مورد دستگاه اینکه از قبل باشد نیاز است ممکن اتصال، ایمنی به بسته5

.کنید باز را خود دستگاه قفل دستی صورت به دارد، نگه باز را آن قفل

اعتماد مورد Bluetooth ®دستگاه کردن جدا
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
پیدا را مطمئن های دستگاه>  هوشمند قفل>  امنیت و قفل صفحه>  تنظیمات2

.بزنید ضربه آن روی و کنید
.بزنید ضربه کنید جدا خواهیدمی که دستگاهی روی3
.بزنید ضربه اعتماد مورد دستگاه حذف روی4

دارید امنیت که شوید مطمئن اعتماد، مورد هایدستگاه از استفاده زمان
متفاوتی Bluetooth ®استانداردهای و ایمنی هایقابلیت از Bluetooth ®مختلف هایدستگاه

Bluetooth ®اتصال کردن کپی با بتواند فردی که دارد وجود امکان این. کنندمی پشتیبانی
در دیگر شما اعتماد مورد دستگاه اگر حتی دارد نگه باز را شما Xperia ™دستگاه قفل شما،

اتصال این آیا که دهد تشخیص تواندنمی هم همیشه شما دستگاه. باشد نداشته قرار نزدیکی
.خیر یا دارد امنیت کند،می تلاش آن کردن کپی برای که فردی برابر در

اعلان یک هستید، ایمن اتصال یک از استفاده حال در که کند مشخص نتواند دستگاه که زمانی
دستگاه اینکه از قبل باشد لازم است ممکن و کنیدمی دریافت خود Xperia ™دستگاه روی بر

.کنید باز دستی صورت به را آن قفل دارد نگه باز را آن قفل بتواند اعتماد مورد
و متصل Bluetooth ®دستگاه دستگاه، مدل مانند عواملی به بسته تواندمی Bluetooth ®اتصال محدوده
۱۰۰ از بیشتر فاصله تا تواندمی Bluetooth ®اتصال عوامل، این به بسته. باشد داشته فرق شما محیط
.شود برقرار هم متری

اعتماد مورد هایمکان به اتصال
تعیین اعتماد مورد مکان یک در اگر باشد، شده تنظیم اعتماد مورد هایمکان ویژگی که زمانی
ویژگی این اینکه برای. شودمی غیرفعال ™Xperia دستگاه در قفل صفحه ایمنی باشید، شده
از دهید اجازه دستگاه به و) Wi-Fi طریق از ترجیحاً (باشید داشته اینترنت اتصال باید کند، کار

.کند استفاده شما فعلی مکان
با مکان حالت یا زیاد دقت با مکان حالت شوید مطمئن ابتدا اعتماد، مورد هایمکان تنظیم برای
را سفارشی یا اصلی هایمکان اینکه از قبل باشد، فعال شما دستگاه در باتری در جویی صرفه
.کنید اضافه

خانه فیزیکی دیوارهای از فراتر است ممکن و است تخمینی حالت یک اعتماد مورد مکان یک دقیق ابعاد
قفل تواندمی ویژگی این. ایدکرده اضافه اعتماد مورد مکان یک عنوان به که باشد دیگری نواحی یا شما
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تواندمی مکان هایسیگنال باشید داشته توجه همینطور. دارد نگه باز متری ۸۰ شعاع تا را شما دستگاه
شما دستگاه قفل توانندمی دارند دسترسی تخصصی تجهیزات به که افرادی. شود دستکاری یا شده کپی
.کنند باز را

اصلی خانه مکان افزودن برای
در جوییصرفه یا زیاد دقت مکان حالت تنظیم از اینکه و باشد روشن مکان کنید دقت1

.کنیدمی استفاده باتری
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از2
> اعتماد مورد هایمکان>  هوشمند قفل>  امنیت و قفل صفحه>  تنظیمات3

.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را اصلی صفحه
.بزنید ضربه محل این کردن فعال روی4

اصلی مکان ویرایش برای
در جوییصرفه یا زیاد دقت تنظیم از شما اینکه و باشد روشن مکان حالت کنید دقت1

.کنید می استفاده باتری
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از2
را اعتماد مورد هایمکان>  هوشمند قفل>  امنیت و قفل صفحه>  تنظیمات3

.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا
.کنید انتخاب را خود اصلی مکان4
.بزنید ضربه ویرایش روی5
وارد کنید استفاده خود اصلی مکان بعنوان خواهید می که را مکانی جستجو، نوار در6

.نمایید

مکان واقعی مکان توانید می گذارند،می اشتراک به را شما خیابان آدرس اقامت، هایمکان سایر اگر
.کنید اضافه سفارشی مکان یک بعنوان را ساختمانی های مجتمع با خود) خانه (اصلی

اصلی مکان حذف برای
در جوییصرفه یا زیاد دقت تنظیم از شما اینکه و باشد روشن مکان حالت کنید دقت1

.کنید می استفاده باتری
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از2
> اعتماد مورد هایمکان>  هوشمند قفل>  امنیت و قفل صفحه>  تنظیمات3

.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا رااصلی صفحه
.بزنید ضربه محل این کردن غیرفعال روی4

سفارشی های مکان از استفاده
اعتماد، مورد مکان یک بعنوان را مکانی هر توانید می باشد باز دستگاه قفل که جایی

.کنید اضافه سفارشی

سفارشی مکان یک افزودن
باتری در جوییصرفه یا زیاد دقت تنظیم از و باشد روشن مکان حالت کنید دقت1

.کنیدمی استفاده
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از2
را اعتماد مورد هایمکان>  هوشمند قفل>  امنیت و قفل صفحه>  تنظیمات3

.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا
.بزنید ضربه اعتماد مورد مکان افزودن روی4
این انتخاب روی سفارشی، اعتماد مورد مکان عنوان به فعلی مکان از استفاده برای5

.بزنید ضربه محل
را آدرس و بزنید ضربه بین ذره شیشه نماد روی دیگری، مکان کردن وارد برای اینکه یا6

پیشنهاد آدرس از استفاده برای. کندمی جستجو را شده وارد مکان دستگاه. کنید تایپ
.بزنید ضربه آدرس روی شده

را مکان پین سپس بزنید، ضربه آدرس کنار برگشتی پیکان روی مکان، دقیق تنظیم برای7
.بزنید ضربه محل این انتخاب روی و بکشید، نظر مورد مکان به
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سفارشی مکان یک ویرایش
باتری در جوییصرفه یا زیاد دقت تنظیم از و باشد روشن مکان حالت کنید دقت1

.کنیدمی استفاده
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از2
را اعتماد مورد هایمکان>  هوشمند قفل>  امنیت و قفل صفحه>  تنظیمات3

.بزنید ضربه آنها روی و کنید پیدا
.نمایید انتخاب کنید ویرایش خواهیدمی که را مکانی4
.بزنید ضربه آدرس ویرایش روی5
.کنید تایپ را آدرس و بزنید ضربه بین ذره شیشه نماد روی دیگری، مکان کردن وارد برای6

روی شده پیشنهاد آدرس از استفاده برای. کندمی جستجو را شده وارد مکان دستگاه
.بزنید ضربه آدرس

را مکان پین سپس بزنید، ضربه آدرس کنار برگشتی پیکان روی مکان، دقیق تنظیم برای7
.بزنید ضربه محل این انتخاب روی و بکشید، نظر مورد مکان به

سفارشی مکان یک حذف برای
در جوییصرفه یا زیاد دقت تنظیم از شما اینکه و باشد روشن مکان حالت کنید دقت1

.کنید می استفاده باتری
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از2
را اعتماد مورد هایمکان>  هوشمند قفل>  امنیت و قفل صفحه>  تنظیمات3

.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا
.کنید انتخاب حذف جهت را نظر مورد مکانی4
.بزنید ضربه حذف روی5

.دارید نگه باز را آن قفل برید،می خود همراه را دستگاه که زمانی
مثلاً دارد قرار شما بدن روی دستگاه که زمانی توانیدمی بدن، روی ردیابی ویژگی از استفاده با

نگه باز را آن قفل دارد، قرار شما کیف یا جیب در یا داشتید نگه دستتان درون را آن که زمانی
شود متوجه که زمانی بماند باز دستگاه قفل شودمی موجب دستگاه سنج شتاب. دارید

شما همراه دستگاه که دهد تشخیص سنج شتاب که زمانی. شماست همراه دستگاه
.شودمی قفل دستگاه نیست،

قفل که زمانی اگر. دارد قرار کسی چه بدن روی دستگاه دهد تشخیص تواندنمی بدن روی ردیابی ویژگی
این برای دستگاه قفل بدهید، دیگری فرد به را آن است باز بدن روی ردیابی ویژگی از استفاده با دستگاه

الگو، به نسبت امنیتی ویژگی یک عنوان به بدن روی ردیابی که باشید داشته بخاطر. ماندمی باز هم فرد
PIN است برخوردار کمتری امنیت از عبور کلمه یا.

»بدن روی گرفتن قرار تشخیص «کردن فعال برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
روی گرفتن قرار تشخیص>  هوشمند قفل>  امنیت و قفل صفحه>  تنظیمات2

.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را بدن
ضربه ادامه روی سپس بکشید، راست سمت به را خاموش کنار کشویی نشانگر3

.بزنید

بدن روی ردیابی از استفاده
آگاه زیر موارد به نسبت است لازم کنید، می استفاده بدن روی ردیابی ویژگی از که زمانی
:باشید

می کردید باز را آن قفل اینکه از بعد دارد، قرار شما بدن روی که شود متوجه دستگاه که زمانی•
.است شده باز آن قفل گوید

خودکار بطور دستگاه ندارد، قرار بدن روی دیگر که دهد تشخیص و بردارید را دستگاه زمان هر•
.شود می قفل

شدن قفل تا دقیقه یک دهید، قرار میز روی را آن مثلاً بدن، روی از دستگاه برداشتن از بعد•
.کشد می طول دستگاه

10 تا 5 از بعد دستگاه زمینی، نقلیه وسایل سایر یا قطار اتوبوس، خودرو، در شدن سوار از بعد•
.شود می قفل دقیقه

،)زمینی غیر نقلیه وسایل سایر یا (قایق یا هواپیما در شدن سوار زمان باشید داشته توجه•
قفل را آن دستی بصورت است لازم اگر بنابراین نشود، قفل خودکار بطور دستگاه است ممکن
.کنید

باز را آن قفل یکبار فقط شوید، می خارج نقلیه وسیله از یا دارید برمی را دستگاه که زمانی•
.بماند باز دارد قرار شما بدن روی که زمانی مدت در دستگاه تا کنید
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»بدن روی گرفتن قرار تشخیص «کردن خاموش
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
روی گرفتن قرار تشخیص>  هوشمند قفل>  امنیت و قفل صفحه>  تنظیمات2

.بزنید ضربه آنها روی و کنید پیدا را بدن
.بکشید چپ به را روشن کنار لغزنده3

کارت سیم از محافظت
در استفاده مورد هایکارت سیم از یک هر) شخصی شناسایی شماره (پین یک با توانیدمی

مرتبط اشتراک شود،می قفل کارت سیم که هنگامی. کنید باز را آن قفل یا کنید قفل را دستگاه
می روشن را دستگاه که هربار باید یعنی این و شودمی محافظت استفاده سوء برابر در آن با

.کنید وارد را پین کنید،
باید سپس. شد خواهد مسدود شما کارت سیم کنید، وارد اشتباه زیاد تعداد به را خود پین اگر
مخابراتی شرکت را PUK و PIN. کنید وارد را جدید پین و خود) PUK (انسداد رفع شخصی کلید
.دهدمی قرار شما اختیار در

کارتسیم قفل تنظیم
.بزنید ضربه  روی اصلی صفحه در1
هاآن روی و کنید پیدا را کارت سیم قفل تنظیم>  امنیت و قفل صفحه>  تنظیمات2

.بزنید ضربه
.بکشید راست سمت به را کارت سیم قفل کنار کشویی نشانگر3
و است فعال اکنون کارتسیم قفل. بزنید ضربه تأیید روی و کنید وارد را کارت سیم پین4

.کنید وارد را پین شودمی درخواست شما از دستگاه، مجدد شروع بار هر از پس

کارتسیم قفل حذف
.بزنید ضربه  روی اصلی صفحه در1
هاآن روی و کنید پیدا را کارت سیم قفل تنظیم>  امنیت و قفل صفحه>  تنظیمات2

.بزنید ضربه
.بکشید چپ به را کارت سیم قفل کنار لغزنده3
.بزنید ضربه تأیید روی و کنید وارد را کارت سیم پین4

کارتسیم پین تغییر برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
هاآن روی و کنید پیدا را کارت سیم قفل تنظیم>  امنیت و قفل صفحه>  تنظیمات2

.بزنید ضربه
.بزنید ضربه کارت سیم پین تغییر روی3
.بزنید ضربه تأیید روی و کنید وارد را کارت سیم قبلی پین4
.بزنید ضربه تأیید روی و كنید وارد را کارت سیم جدید پین5
.بزنید ضربه تأیید روی و كنید وارد دوباره را کارت سیم جدید پین6

PUK کد از استفاده با شده قفل کارت سیم یک قفل بازگشایی
.بزنید ضربه  روی و کرده وارد را PUK کد1
.بزنید ضربه  روی و کنید وارد جدید کد پین یک2
.بزنید ضربه  روی و کنید وارد دوباره را جدید کد پین3

باشید داشته شبکه اپراتور با تماس به نیاز است ممکن کنید، وارد زیادی دفعات به را نادرست PUK کد اگر
.کنید دریافت جدید کارت سیم یک تا

دستگاه شناسایی شماره یافتن
IMEI به شماره این شما وسیله در. دارد فرد به منحصر) شناسه( ID شماره یک شما وسیله

نگه خود نزد را شماره این از کپی یک باید شما .دارد اشاره) همراه تلفن المللیبین شناسه(
پشتیبانی خدمات به دسترسی هنگام مثال برای کنید، پیدا نیاز آن به است ممکن. دارید

Xperia™ Care بعضی وسیله، سرقت صورت در همچنین. کنید ثبت را خود وسیله باشد لازم و
همراه تلفن المللیبین شناسه این از استفاده با توانندمی شبکه خدمات دهندگانارائه از
)IMEI (کنند جلوگیری کشور داخل در شبکه به وسیله دسترسی از.

16

.شود چاپ شخصی استفاده برای فقط. © است راهنما دفترچه اینترنتی نسخه این



برچسب سینی روی IMEI شماره مشاهده

.کنید باز را کارتنانوسیم و حافظه کارت شیار روکش1
می داده نشان برچسب سینی در IMEI شماره. بکشید بیرون را برچسب سینی2

.شوند

.کنید وارد را #06*# و کنید باز را دستگاه گیرشماره توانیدمی همچنین ،IMEI شماره مشاهده جهت

دستگاه تنظیمات طریق از IMEI شماره مشاهده
. روی بزنید ضربه خود، اصلی صفحه از1
ضربه آن روی و کنید پیدا را IMEI اطلاعات>  وضعیت>  گوشی دربارٔه>  تنظیمات2

.بزنید

شده گم دستگاه کردن پیدا

شما به» Protection by my Xperia «وب خدمات باشید، داشته ™Google حساب یک اگر
فعال صورت در. کنید محافظت آن از و یافته را آن محل دستگاه، کردن گم صورت در کندمی کمک
:توانیدمی دستگاه، روی خدمات این کردن

.ببینید نقشه روی را دستگاه مکان•
.کنید پخش آن روی صوتی هشدار یک باشد،» مزاحمت بدون «حالت در دستگاه اگر حتی•
به را شما تماس جزئیات که کنید تنظیم طوری را دستگاه و کنید قفل دور راه از را دستگاه•

.دهد نشان دستگاه یابنده
.کنید پاک دور راه از را دستگاه خارجی و داخلی حافظه راه، آخرین عنوان به•

مرتبه باید کنید، پاک» Protection by my Xperia «وب خدمات از استفاده با را دستگاه داخلی حافظه اگر
سازی همگام دستگاه این در قبلاً که شوید ™Google حساب وارد کنیدمی روشن را دستگاه این که بعدی
.است شده

.نباشد موجود مناطق/کشورها همه در است ممکن» Protection by my Xperia «خدمات
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Protection by my Xperia سازیفعال برای
.کنید فعال دستگاهتان در را مکان خدمات و دارید فعال اتصال یک که شوید مطمئن1
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از2
را کردن فعال>  my Xperia توسط محافظت>  امنیت و قفل صفحه>  تنظیمات3

.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا
روی سپس و بزنید علامت را کادر خدمات از استفاده ضوابط و شرایط پذیرفتن برای4

.بزنید ضربه پذیرش
ایجاد جدید حساب یک ندارید اگر یا شوید، Google ™حساب وارد شد، درخواست اگر5

.کنید
 به ،»Protection by my Xperia «توسط شما دستگاه یافتن از اطمینان برای6

myxperia.sonymobile.com حساب از استفاده با و بروید Google™ دستگاهتان در که
.شوید سیستم وارد کنیدمی استفاده آن از

Protection by my خدمات باشید داشته توجه گذارید،می اشتراک به کاربر چندین با را دستگاهی اگر
Xperia است شده سیستم وارد مالک بعنوان که است دسترس در کاربری برای فقط.

Android™ Device Manager از استفاده با شده گم دستگاه کردن پیدا
Google™ که دارد یابیموقعیت و امنیت برای وب تحت خدمات نوعی Android™ Device
Manager خدمات با موازی صورت به توانیدمی. است گرفته نام my Xperia از آن، جای به یا
از استفاده با را زیر اقدامات توانیدمی کنید، گم را خود دستگاه اگر. کنید استفاده جدید خدمات

Android™ Device Manager دهید انجام:
خود دستگاه موقعیت کردن پیدا•
یک افزودن یا دستگاه محتوای کل کردن پاک آن، کردن قفل یا دستگاه زنگ آوردن در صدا به•

.قفل صحفه به تلفن شماره
 نشانی به ،Android™ Device Manager درباره بیشتر اطلاعات کسب جهت

www.support.google.com کنید رجوع.

.کندنمی کار Android™ Device Manager نباشد، متصل اینترنت به یا باشد خاموش شما دستگاه اگر
.نشود ارائه مناطق یا کشورها همه در است ممکن Android™ Device Manager خدمات

Android™ Device Manager کردن فعال برای
مالک عنوان به کنید دقت کنید،می استفاده دستگاه یک از دیگر کاربر چند همراه به اگر1

.باشید شده وارد دستگاه
.باشد شده فعال مکانی خدمات و داده اتصال کنید دقت2
.بزنید ضربه روی اصلی، صفحه از3
.بزنید ضربه هاآن روی و کنید پیدا را امنیت>  Google>  تنظیمات4
از شدن پاک و قفل کردن مجاز و دور راه از دستگاه این کردن پیدا کنار را لغزنده5

.بکشید روشن وضعیت روی را دور راه
ضوابط و شرایط با را خود موافقت ،کردن فعال روی زدن ضربه با درخواست، صورت در6

.کنیدمی اعلام
فعالسازی از پس را شما دستگاه تواندمی Android™ Device Manager اینکه تأیید برای7

از استفاده با و بروید www.android.com/devicemanager به کند، یابیمکان سرویس
.شوید حساب وارد خود ™Google حساب
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اصول یادگیری
لمسی صفحه از استفاده

زدن ضربه

.مورد یک انتخاب یا کردن باز•
.گزینه یا انتخاب کادر علامت برداشتن یا زدن علامت•
.نمایشگر روی کلیدهای از استفاده با متن کردن وارد•

داشتن نگه و کردن لمس

.مورد انتقال•
.مورد مخصوص منوی کردن فعال•
.فهرست یک از مورد چندین انتخاب برای مثلاً انتخاب حالت کردن فعال•

انگشتان کردن باز و نزدیک

یا نماییبزرگ گیرید،می فیلم یا عکس که زمانی یا هانقشه و هاعکس وب، هایصفحه روی•
.کنید نماییکوچک
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صفحه روی کشیدن

.فهرست در پایین یا بالا به حرکت•
.اصلی صفحه های پنجره بین در مثال برای راست یا چپ به حرکت•
.بکشید راست یا چپ به بیشتر هایگزینه مشاهده برای•

صفحه روی کشیدن

صفحه به ضربه با توانید می. کنید حرکت وب صفحه یا فهرست مانند هایی مکان در سرعت به•
.کنید متوقف را حرکت

صفحه قفل کردن باز و کردن قفل
صفحه بماند، استفاده بدون ای شده تنظیم پیش از زمان مدت برای و باشد روشن دستگاه اگر

از قفل این. گردد می قفل خودکار طور به و شود می تاریک باتری نیروی ذخیره برای نمایش
می جلوگیری استفاده عدم هنگام در لمسی نمایش صفحه روی بر ناخواسته کارهای انجام
تنظیم دستگاه روی بر شود، می باز کشیدن با که ساده قفل یک دستگاه، خرید هنگام. کند
.بکشید بالا طرف به صفحه روی را انگشتتان آن، قفل کردن باز برای باید یعنی این. است شده
صفحه قفل به. کنید اضافه را ها قفل دیگر انواع و داده تغییر را امنیتی تنظیمات توانید می بعداً
.کنید مراجعه 10 صفحه در
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نمایش صفحه کردن فعال برای
.دهید فشار لحظه یک را  خاموش و روشن کلید•

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

اصلی صفحه
رایانه دسکتاپ صفحه مشابه صفحه این. است دستگاه از استفاده آغازین نقطه اصلی صفحه
نمایشگر عرض از که باشد، داشته پنجره هفت حداکثر تا تواند می شما اصلی صفحه. است
اصلی صفحه پایین قسمت در نقطه تعدادی با اصلی صفحه کادرهای تعداد. روند می فراتر

.هستید آن در که است ای پنجره نشانگر پررنگ نقطه. شودمی مشخص

قدیمی دستگاه از محتوا کردن کپی مانند عملکرد یک انتخاب و ویجت کردن باز برای-  ™Xperia ویجت معرفی1
بزنید ضربه ™Xperia هایسرویس تنظیم یا خود

باشند می نمایش صفحه به مربوط صفحات تعداد نشانگر - هانقطه2

اصلی صفحه به رفتن برای
.دهید فشار را •

اصلی صفحه در مرور

اصلی صفحه های پنجره
را آنها یا) پنجره هفت تا حداکثر (کنید اضافه خود اصلی صفحه به جدید های پنجره توانید می
استفاده اصلی پنجره عنوان به خواهید می که را ای پنجره توانید می همچنین. کنید حذف
.کنید تعیین کنید
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اصلی صفحه در اصلی پنجره عنوان به پنجره یک تنظیم
.آید در لرزش به دستگاه تا دارید نگه» اصلی صفحه «خالی هایقسمت از یکی روی1
پنجره عنوان به تنظیم برای نظر مورد پنجره به تا بکشید چپ یا راست به را صفحه2

.بزنید ضربه  روی سپس بروید، اصلی

اصلی صفحه به صفحه یک افزودن برای
.بلرزد دستگاه که زمانی تا داریدنگه و کرده لمس خودتان اصلی صفحه در را ای ناحیه1
ضربه  به سپس و بکشید راست یا چپ سمت به را خود انگشت ها،صفحه مرور برای2

.بزنید

اصلی صفحه از کادر یک حذف برای
.بلرزد دستگاه که زمانی تا داریدنگه و کرده لمس خودتان اصلی صفحه در را ای ناحیه1
روی سپس بکشید، چپ یا راست به کنید حذف خواهید می که کادری به رفتن برای2

.بزنید ضربه کادر راست گوشه بالا در

اصلی صفحه تنظیمات

»اصلی صفحه «داخل از برنامه یک نصب حذف
.آید در لرزش به دستگاه تا بزنید ضربه» اصلی صفحه «خالی هایقسمت از یکی به1
با کردن حذف قابل هایبرنامه تمام. بکشید راست یا چپ به ها،پنجره در جستجو برای2

.شوندمی مشخص 
.بزنید ضربه حذف روی سپس بزنید ضربه کنید نصب حذف خواهیدمی که ایبرنامه روی3

غیرفعال. شوندنمی نصب لغو هستند، غیرفعالسازی قابل فقط و اندشده مشخص  با هابرنامه برخی
> تنظیمات از را برنامه آن دوباره توانیدمی اما شود،می آن هایداده تمام حذف باعث برنامه یک کردن
.کنید فعال ها برنامه

اصلیصفحه نمادهای اندازه تنظیم برای
بلرزد دستگاه که زمانی تا داریدنگه و کرده لمس خودتان اصلی صفحه در را ای ناحیه1

.بزنید ضربه  روی سپس
.کنید انتخاب را ایگزینه سپس بزنید، ضربه نماد اندازه روی2

ها برنامه صفحه
خرید هنگام در که است هایی برنامه دارای شود می باز اصلی صفحه از که ها برنامه صفحه
.اید کرده دانلود شما که هایی برنامه همچنین و بوده نصب آن روی بر دستگاه

ها برنامه صفحه در ها برنامه تمام مشاهده
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بکشید چپ یا راست به ها برنامه صفحه در2

ها برنامه صفحه از برنامه کردن باز
سپس و بکشید راست یا چپ به برنامه یافتن برای است، باز برنامه صفحه که زمانی•

.بزنید ضربه برنامه روی
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ها برنامه صفحه در برنامه یک جستجوی
.بزنید ضربه ها برنامه جستجوی روی برنامه، صفحه بودن باز هنگام1
.کنید وارد را جستجو برای نظر مورد برنامه نام2

ها برنامه صفحه در ها برنامه کردن مرتب
.بزنید ضربه  روی برنامه، بودن باز هنگام1
.کنید انتخاب را ایگزینه سپس بزنید، ضربه ها برنامه بندی ترتیب روی2

»اصلی صفحه «به برنامه یک میانبر افزودن
بلرزد، دستگاه تا دارید نگه و کنید لمس را برنامه یک نماد ،»هابرنامه صفحه «داخل از1

.شودمی باز» اصلی صفحه. «بکشید صفحه بالای به را نماد سپس
.کنید رها را خود انگشت سپس و بکشید» اصلی صفحه «در نظر مورد محل به را نماد2

هابرنامه صفحه در برنامه یک کردن جابجا
.بزنید ضربه  روی برنامه، صفحه بودن باز هنگام1
.باشد خورده علامت ها برنامه بندی ترتیب در خود ترتیب که شوید مطمئن2
.بکشید جدید محل به را آن سپس بلرزد، دستگاه تا دارید نگه و کنید لمس را برنامه3

هابرنامه صفحه داخل از برنامه یک نصب لغو
لرزش به دستگاه تا دارید نگه و کنید لمس را» اصلی صفحه «خالی هایقسمت از یکی1

.شودمی داده نشان  نماد با حذف قابل هایبرنامه تمام سپس. آید در
.بزنید ضربه حذف گزینه به سپس و کنید انتخاب شود حذف خواهیدمی که را ایبرنامه2

غیرفعال. شوندنمی نصب لغو هستند، غیرفعالسازی قابل فقط و اندشده مشخص  با هابرنامه برخی
> تنظیمات از را برنامه آن دوباره توانیدمی اما شود،می آن هایداده تمام حذف باعث برنامه یک کردن
.کنید فعال ها برنامه

ها برنامه بین حرکت
استفاده تازگی به های برنامه پنجره و دلخواه موارد نوار حرکت، کلیدهای از استفاده با شما
شده استفاده تازگی به های برنامه تمامی میان راحتی به دهد می اجازه شما به که شده،
برنامه کلید خانه، کلید حرکت، کلیدهای. کنید حرکت ها برنامه میان توانید می شوید، جابجا
را  خانه کلید شما که زمانی هستند بسته ها برنامه برخی. است برگشت کلید و اخیر های
پس در همچنان یا اند شده متوقف ها برنامه دیگر که هنگامی دهید می فشار خروج برای
می باشد، اجرا حال در زمینه پس در یا باشد شده متوقف برنامه اگر. شوند می اجرا زمینه
.دهید ادامه قبلی مکان از برنامه دوباره کردن باز با توانید

اخیر شده استفاده برنامه کردن باز - اخیر های برنامه پنجره۱

کنید باز را دلخواه موارد نوار و شده استفاده تازگی به های برنامه پنجره - اخیر های برنامه کلید۲

اصلی صفحه به برگشت و برنامه از خروج - اصلی صفحه در حرکت کلید۳

برنامه بستن یا برنامه یک در قبلی صفحه به برگشت - برگشت کلید۴
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شده استفاده هایبرنامه آخرین پنجره کردن باز برای
.دهید فشار را •

اخیر هایبرنامه تمام بستن برای
.بزنید ضربه  روی سپس و بزنید ضربه  روی•

کاربردی برنامه در منو کردن باز برای
.دهید فشار را  کاربردی، برنامه از استفاده هنگام•

.نیست موجود کاربردی های برنامه همه در منو

ها ابزارک
آنها به اصلی صفحه از مستقیم طور به توانید می که هستند کوچکی های برنامه ها ابزارک

به هوا و آب ابزارک مثال، برای. کنند می عمل نیز میانبر عنوان به آنها. باشید داشته دسترسی
بر زدن ضربه با و. دهد می نشان اصلی صفحه در ساده صورت به را هوا و آب وضعیت شما
Google از را بیشتری های ابزارک توانید می. شود می باز هوا و آب کامل برنامه ابزارک، روی

Play™ کنید دانلود.

اصلی صفحه به ویجت یک افزودن برای
در لرزش به دستگاه تا دارید نگه و کنید لمس را اصلی صفحه خالی هایقسمت از یکی1

.بزنید ضربه ها ویجت به سپس آید،
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را افزودن برای نظر مورد ويجت2

ویجت یک اندازه تغییر
اندازه تغییر اگر. کنید رها را آن سپس بلرزد، دستگاه تا دارید نگه و کنید لمس را ویجت1

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

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

ویجت انتقال
.بکشید جدید محل به را آن سپس بلرزد، دستگاه تا دارید نگه و کنید لمس را ویجت•

ویجت یک حذف
اصلی صفحه از حذف به را آن سپس بلرزد، دستگاه تا دارید نگه و کنید لمس را ویجت•

.بکشید

ها پوشه و میانبرها
.کنید استفاده اصلی صفحه داشتن نگه مرتب و ها برنامه مدیریت برای ها پوشه و میانبرها از
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میانبر از استفاده با برنامه یک به دسترسی1

هابرنامه حاوی پوشه یک به دسترسی2

»اصلی صفحه «به برنامه یک میانبر افزودن برای
.دارید نگه و کنید لمس را اصلی صفحه خالی هایقسمت از یکی1
.بزنید ضربه ها برنامه>  ها ویجت به سازی،شخصی منوی در2
صفحه به انتخابی برنامه. کنید انتخاب را برنامه یک و کنید حرکت هابرنامه فهرست در3

.شودمی اضافه اصلی

موجود فهرست از را برنامه یک و بزنید ضربه میانبرها>  ها ویجت به توانیدمی 3 مرحله در همچنین
را امکان این موجود هایبرنامه از برخی کنید، استفاده میانبر افزودن برای روش این از اگر. کنید انتخاب
.کنید اضافه میانبر به را خاصی قابلیت تا کنندمی فراهم شما برای

اصلی صفحه در مورد یک دادن حرکت
جدید مکان به را مورد سپس آید، در لرزش به دستگاه تا دارید نگه و کنید لمس را مورد•

.بکشید

اصلی صفحه از مورد یک حذف
صفحه از حذف به را مورد سپس بلرزد، دستگاه تا دارید نگه و کنید لمس را مورد•

.بکشید صفحه بالای در اصلی

اصلی صفحه در پوشه یک ایجاد
سپس آید، در لرزش به دستگاه تا دارید نگه و کنید لمس را آن میانبر یا برنامه یک نماد•

.کنید رها و بکشید دیگری میانبر یا برنامه نماد روی به را آن

اصلی صفحه در پوشه یک به موارد افزودن
پوشه روی به را مورد سپس آید، در لرزش به دستگاه تا دارید نگه و کنید لمس را مورد•

.بکشید

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

زمینه های طرح و ها زمینه پس
خود سلیقه با را اصلی صفحه توانید می مختلف زمینه های طرح و زمینه تصاویر از استفاده با

.دهید تطبیق

25

.شود چاپ شخصی استفاده برای فقط. © است راهنما دفترچه اینترنتی نسخه این



اصلی صفحه زمینه تصویر 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 روی2

زمینه طرح یک تنظیم
دستگاه که زمانی تا نگهدارید و کرده لمس را خود اصلی صفحه در خالی فضای یک1

.بلرزد
.بزنید ضربه زمینه های طرح روی2
.کنید دنبال را دستگاه در موجود های دستورالعمل و بزنید ضربه گزینه روی3

.کند می تغییر نیز کاربردی های برنامه بعضی در زمینه پس دهید، می تغییر را زمینه طرح وقتی

نمایش صفحه از عکس گرفتن
خودکار صورت به گیریدمی که هاییعکس. بگیرید عکس خود دستگاه صفحات تمام از توانیدمی
.شودمی ذخیره» آلبوم «برنامه در

صفحه از تصویر گرفتن
.شود داده نمایش پنجره یک تا دارید نگه و دهید فشار را خاموش/روشن کلید1
.بزنید ضربه  روی2

از هم با صدا میزان کاهش کلید و خاموش/روشن کلید داشتن نگه و دادن فشار با توانید می همینطور
.کنید رها را کلیدها توانید می شد، گرفته صفحه عکس که زمانی. بگیرید عکس صفحه

نمایش صفحه عکس مشاهده برای
ضربه نظر مورد نمایش صفحه عکس به سپس و بکشید پایین سمت به را وضعیت نوار•

.بزنید

.کنید مشاهده نیز» آلبوم «برنامه در را نمايش صفحه هایعکس توانیدمی

هااعلان
حال در هایفعالیت همچنین و جدید هایپیام تقویم، هایاعلان مانند رویدادهایی هااعلان
می داده نشان زیر هایمکان در هااعلان. دهندمی اطلاع شما به را فایل یک دانلود مانند انجام
:شوند

وضعیت نوار•
اعلان پانل•
قفل صفحه•
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اعلان پانل کردن بسته و باز

.کنید باز را اعلان پانل پایین، سمت به وضعیت نوار کشیدن با توانیدمی1
.بکشید بالا سمت به را پانل اعلان، پانل بستن برای2

اعلان پانل از اعلانی مورد در اقدام برای
.بزنید ضربه اعلان روی•

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

اعلان پانل در اعلان کردن باز
.بکشید پایین سمت به را اعلان•

.نیستند شدن باز قابل هااعلان همه

اعلان پانل از ها اعلان همه کردن پاک
.بزنید ضربه  روی•

قفل صفحه از اعلانی مورد در اقدام برای
.بزنید ضربه دوبار اعلان روی•

قفل صفحه از اعلان حذف برای
.کنید حرکت راست یا چپ به و دهید قرار اعلان روی را خود انگشت•

قفل صفحه در اعلان کردن باز
.بکشید پایین سمت به را اعلان•

.نیستند شدن باز قابل هااعلان همه

قفل صفحه در هااعلان مدیریت
قفل صفحه در شده انتخاب هایاعلان تنها که کنید تنظیم ایگونه به را دستگاه توانیدمی

محتوای کنید، دسترسی قابل را هاآن محتوای و هااعلان همه توانیدمی. شود داده نمایش
انتخاب را هااعلان نمایش عدم یا کنید پنهان را خاصی هایبرنامه یا هااعلان همه حساس

.کنید

قفل صفحه در نمایش برای هااعلان انتخاب
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
ضربه آن روی و کنید پیدا را است قفل دستگاه وقتی>  اعلان و صدا>  تنظیمات2

.بزنید
.کنید انتخاب را هاگزینه از یکی3
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قفل صفحه در اعلان نمایش هایگزینه

همه نمایش
اعلان محتوای

داشته خاطر به کنید،می روشن را تنظیم این وقتی. کنید دریافت قفل صفحه در را هااعلان همه
قابل شما قفل صفحه در) هاگپ و ورودی هایایمیل محتوای جمله از (محتوا همه که باشید

در حساس محتوای کردن پنهان عنوان به را مربوطه هایبرنامه مگراینکه بود، خواهد مشاهده
.باشید داده اختصاص برنامه هایاعلان تنظیمات منوی

کردن پنهان
محتوای
اعلان حساس

تنظیم تانصفحه قفل عنوان به را الگو یا گذرواژه پین، کد یک باید تنظیم، این به دسترسی برای
.شودمی داده نمایش قفل صفحه در مهم، هایاعلان ورود هنگام هستند پنهان محتواها. کنید
قفل صفحه در محتوا اما کنید،می دریافت اعلانی گپ یا ورودی ایمیل یک برای مثال، عنوان به

.بود نخواهد مشاهده قابل شما

اعلان هرگز
داده نشان
نشود

.کنیدنمی دریافت قفل صفحه در را اعلانی هیچ

برنامه برای اعلان سطح تنظیم
همه توانیدمی مثال، عنوان به. کنید تنظیم برنامه هر برای را مختلفی اعلان رفتار توانیدمی
هایاعلان محتوای و بدهید اولویت ™Facebook هایاعلان به کنید، مسدود را ایمیل هایاعلان
.کنید مشاهده قابل قفل صفحه روی را رسانیپیام

برنامه برای اعلان سطح تنظیم
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را برنامه هایاعلان>  اعلان و صدا>  تنظیمات2
.کنید انتخاب اعلان تنظیمات تغییر برای را نظر مورد برنامه3
.بکشید راست سمت به را مربوطه کشویی نشانگر4

خاص هایبرنامه به مربوط هایگزینه و اعلان سطوح

.آیددرنمی نمایش به انتخابی برنامه برای اعلانی گاه هیچهمه کردن مسدود

حساب داراولویت
شود

برنامه هایاعلان باشد، شده تنظیم» داراولویت فقط «روی بر» مزاحمت بدون «حالت اگر
.شودمی دریافت انتخابی

مجاز اجمالی نمایش
است

نمای در آنها دادن قرار و کشیدن با را هااعلان از برخی دهید اجازه انتخابی برنامه به
.دهد قرار تأکید مورد فعلی، صفحه

اعلان چراغ
عنوان به. دهد می خبر دیگر رویدادهای برخی و باتری وضعیت مورد در شما به اعلان چراغ
پیش طور به اعلان چراغ. پاسخ بی تماس یا جدید پیام یعنی زن چشمک سفید چراغ مثال،
.کرد غیرفعال را آن تواننمی دستی صورت به اما شودمی فعال فرض

وقتی مثلاً شود،می روشن باتری وضعیت اخطار وجود صورت در تنها است، غیرفعال اعلان چراغ وقتی
.است درصد 15 از کمتر باتری سطح

اعلان چراغ سازیفعال
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را اعلان و صدا>  تنظیمات2
.بکشید راست سمت به را اعلان چراغ کنار کشویی نشانگر3

وضعیت نوار در نمادها

وضعیت نماد

ندارد وجود کارتسیم

سیگنال قدرت
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ندارد وجود سیگنال

رومینگ

LTE داده دانلود و ارسال

GPRS داده دانلود و ارسال

EDGE داده دانلود و ارسال

3G داده دانلود و ارسال

همراه تلفن داده دانلود و ارسال

است انتقال حال در هاداده و شده فعال Wi-Fi اتصال یک

.ندارد وجود اینترنت اتصال اما است، شده فعال Wi-Fi اتصال یک
از پس. شودمی ظاهر نیز نماد این شوید، متصل امن Wi-Fi شبکه یک به بخواهید اگر
.شودمی حذف تعجب علامت آمیز،موفقیت ورود
یک به دستگاه اگر حتی است، شده مسدود ™Google که چین مثل جاهایی در

است ممکن تعجب علامت باشد، برقرار نیز اینترنت اتصال و شده متصل Wi-Fi شبکه
.شود ظاهر همچنان

باتری وضعیت

است شارژ حال در باتری

است فعال باتری کنندهذخیره

است فعال هواپیما حالت

است فعال ®Bluetooth عملکرد

است شده صدابی میکروفون

است روشن تلفن بلندگوی

است فعال» مزاحمت بدون «حالت

»مزاحمت بدون «حالت در استثنا موارد بودن مجاز

لرزش حالت

است شده تنظیم هشدار زنگ یک

GPS است فعال

است انجام حال در سازیهمگام

سازیهمگام یا سیستم به ورود در مشکل

این نمادهای برخی با که خدماتی یا عملکردها شما، منطقه یا و شبکه خدمات، دهندهارائه به بسته
.نباشد موجود است ممکن شده مشخص فهرست

وضعیت نوار نمادهای مدیریت
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آنها روی و کنید پیدا را سیستم نمادهای>  نمایش صفحه>  تنظیمات2
علامت شوند ظاهر وضعیت نوار در خواهیدمی که سیستمی نمادهای انتخاب کادر3

.کنید گذاری

اعلان نمادهای

ایچندرسانه یا متنی پیام

پاسخبی تماس

انتظار در تماس
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است روشن تماس هدایت

جدید صوتی پست پیام

جدید ایمیل پیام

داده دانلود

داده آپلود

است فعال غیر همراه تلفن هایداده

دهید انجام را دستگاه اولیه سازیآماده

است موجود افزارینرم روزرسانیبه

است موجود سیستم هایروزرسانی به

سیستم هایروزرسانیبه دانلود

بزنید ضربه شده، دانلود سیستم هایروزرسانیبه نصب برای

است فعال نویز حذف

شد گرفته نمایشگر عکس

™Hangouts در جدید گپ پیام

™Hangouts برنامه طریق از دوستان با ویدیویی گپ

Smart Connect است فعال

است پخش حال در آهنگ

است روشن راديو

است شده متصل رایانه به USB کابل طریق از دستگاه

بزنید ضربه حافظه، کارت به هاداده انتقال برای. است پر داخلی حافظه از درصد ۷۵

هشدار

)نشده داده نمایش (بیشتر هایاعلان

مرجع منظور به فقط نمادها این. است نشده بندیفهرست اینجا در شما دستگاه در موجود نمادهای همه
.شود ایجاد آنها در تغییراتی اطلاع بدون است ممکن و اندشده آورده

برنامه یک توسط هااعلان ارسال از جلوگیری برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را برنامه هایاعلان>  اعلان و صدا>  تنظیمات2
.کنید انتخاب را برنامه یک3
.بکشید راست سمت به را همه انسداد کنار کشویی نشانگر4

کاربردی هایبرنامه کلی مرور

.کنید استفاده هشدار زنگ مختلف انواع تنظیم برای» ساعت و هشدار زنگ «برنامه از

تصاویر و متن و هانشانه مدیریت وب، صفحات مشاهده و پیمایش برای وب مرورگر از
.کنید استفاده

.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 هایکلیپ ضبط و عکس گرفتن برای دوربین از
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اطلاعات سایر و ايمیل هایآدرس تلفن، هایشماره مدیریت برای» مخاطبین «برنامه از
.کنید استفاده خود مخاطبین به مربوط

.کنید پیدا دسترسی خود شده دانلود تصاویر و مدارک ها،برنامه به

و شخصی هایاشتراک طریق از ایمیل دریافت و ارسال برای» ایمیل «برنامه از
.کنید استفاده شرکتی

با همراه اجتماعی هایشبکه هایفعالیت در شرکت برای ™Facebook برنامه از
.کنید استفاده جهان سراسر در خود همکاران و خانواده اعضای دوستان،

.دهید گوش آن به و کنید جستجو را FM رادیو هایایستگاه

.کنید استفاده خود هایفیلم و هاعکس روی بر کار و مشاهده برای» آلبوم «برنامه از

استفاده هاایمیل های پیام سازماندهی و نوشتن خواندن، برای ™Gmail برنامه از
.کنید

.بپردازید وب و دستگاه روی موجود اطلاعات جستجوی به

پیدا را دیگر هایمحل کنید، مشاهده را خود فعلی محل ™Google Maps از استفاده با
.کنید ریزیبرنامه را خود نظر مورد مسیرهای و کنید

™Play Store برنامه از خود، دستگاه برای پولی و رایگان هایبرنامه دانلود برای
.کنید استفاده

استفاده متنی و ایچندرسانه هایپیام دریافت و ارسال برای» رسانیپیام «برنامه از
.کنید

با محتوا گذاشتن اشتراک به و دستگاه داخل هایفیلم پخش برای» فیلم «برنامه از
.کنید استفاده خود دوستان

خود صوتی هایکتاب و موسیقی پخش و دهیسازمان برای» موسیقی «برنامه از
.کنید استفاده

.کنید مشاهده Xperia™ News از را خبری های جریان

.کنید استفاده هوا و آب هایبینیپیش مشاهده برای هوا و آب برنامه از

گیریشماره عملکرد از یا بگیرید دستی طور به را شماره تلفنی، تماس برقراری برای
.کنید استفاده هوشمند

.کنید بهینه خود نیازهای به توجه با را تنظیمات

.کنید استفاده خود آنلاین دوستان با زدن گپ برای ™Hangouts برنامه از

اطلاعات و دهید تشخیص را آنها خود، اطراف در موسیقی هایآهنگ پخش هنگام
.کنید دریافت را غیره و آلبوم هنرمند،

.کنید استفاده جهان سراسر در ویدیوها مشاهده و گذاریاشتراک برای ™YouTube از

از استفاده با را ایثانیه 30 کوتاه ویدیوهای خودکار طور به ™Xperia فیلم ایجادکننده
.کندمی ایجاد موجود هایویدیو و هاعکس

استفاده خود روزانه زندگی به مربوط رویدادهای خودکار ثبت برای Lifelog برنامه از
دنبال را آنها به دستیابی روند و کنید مشخص را اهداف توانید می مثال عنوان به. کنید
.کنید گذاری نشانه را خاص لحظات یا کنید

استفاده خود دستگاه روی کاربر پشتیبانی به دسترسی برای» پشتیبانی «برنامه از
و یابیعیب به مربوط اطلاعات کاربر، راهنمای به توانیدمی مثال، عنوان به. کنید

.باشید داشته دسترسی ترفندها و نکات همچنین

و نیستند برخوردار مناطق تمام در خدمات دهندگانارائه یا و هاشبکه همه پشتیبانی از هابرنامه برخی
.باشند نشده قید هاشبکه این تمام فهرست در دارد احتمال

31

.شود چاپ شخصی استفاده برای فقط. © است راهنما دفترچه اینترنتی نسخه این



نگهداری و باتری
دستگاه کردن شارژ
است، شده عرضه شما ™Xperia خاص مدل برای که USB کابل و Sony اصل شارژر یک از همیشه
ممکن یا نکنند شارژ اصلاً دهند، افزایش را شارژ زمان است ممکن هاکابل و شارژرها سایر. کنید استفاده
رابط و هادرگاه همه که شوید مطمئن ،USB کابل دادن قرار از قبل. برسانند آسیب دستگاهتان به است
.هستند خشک کاملاً USB های

می. کندمی شارژ رایانه با کردن شارژ از سریعتر را دستگاهتان دیواری، برق پریز شارژر یک
.کنید استفاده دستگاه از نیز باتری شدن شارژ هنگام توانید
دقیقه ۳۰ تا شدن شارژ به دستگاه دادن پاسخ است ممکن باشد، شده تخلیه باتری شارژ اگر
.نشود داده نشان شارژ نماد و باشد تاریک کاملاً صفحه است ممکن مدت، این در. بکشد طول

۴ تا شدهتخلیه کاملاً باتری یک کامل شارژ است ممکن که باشید داشته توجه همچنین
.بکشد طول ساعت

مجاز تعمیرات مرکز یک توسط باید تنها که است شارژ قابل و شده جاسازی باتری یک دارای شما دستگاه
Sony کردن باز. کنید جدا هم از را آن اجزای یا باز را دستگاه خودتان که کنید سعی نباید هرگز. شود تعویض

.شود شما ضمانتنامه شدن باطل و آن دیدن صدمه باعث است ممکن دستگاه

دستگاه کردن شارژ

.بزنید برق پریز به را شارژر1
.بزنید) رایانه یک USB درگاه به یا (شارژر به را USB کابل سر یک2
به USB نماد که طوری به بزنید، خود دستگاه روی micro USB درگاه به را کابل دیگر سر3

.شودمی روشن اعلان چراغ شدن، شارژ آغاز با. باشد بالا سمت
از را آن بیرون، به مستقیم طور به کابل کشیدن با شد، شارژ کاملاً دستگاه وقتی4

.نشود خم رابط که باشید مراقب. کنید جدا دستگاه

و شود روشن اعلان چراغ تا ببرد زمان دقیقه چند است ممکن است، شده خالی کاملاً باتری شارژ اگر
.شود داده نمایش  شارژ نماد

باتری هشدار چراغ وضعیت

است ٪۹۰ از بالاتر باتری شارژ سطح و است شارژ حال در باتریسبز

است ٪۹۰ از کمتر باتری شارژ سطح و است شارژ حال در باترینارنجی

است ٪۱۵ از کمتر باتری شارژ سطح و است شارژ حال در باتریقرمز

32

.شود چاپ شخصی استفاده برای فقط. © است راهنما دفترچه اینترنتی نسخه این



نیرو و باتری مدیریت
توسط شده مصرف انرژی آن، از استفاده حداکثر برای .است داخلی باتری دارای شما دستگاه
پیش طور به زمینهپس انرژی ذخیره هایویژگی. کنید پیگیری را مختلف هایویژگی و هابرنامه
در جوییصرفه هایحالت و کنند کمک باتری مصرف کاهش در شما به تا شوندمی فعال فرض
.کنند کمک نیاز زمان در باتری مصرف کاهش در شما به تا هستند دسترس در بیشتر انرژی
عملکرد مانند دستگاه غیرضروری خاص عملکردهای برای را اولویت انرژی، ذخیره هایویژگی
پس در Wi-Fi اسکن و برنامه سازیهمگام مکان، خدمات مانند شبکه هایفعالیت تصویر، بالاتر
از را آن توانیدمی بگیرد، قرار تأثیر تحت ایبرنامه که خواهیدنمی اگر. دهندمی کاهش زمینه
نمی قرار تأثیر تحت پیامک ارسال و تلفنی هایتماس. کنید مستثنی باتری سازیبهینه منوی
.گیرد

تغییر دستگاهتان در را موجود انرژی در جوییصرفه هایویژگی سیستم، هایروزرسانیبه است ممکن
.دهند

انرژی ذخیره نکات و تخمینی زمان باتری، مصرف مشاهده
.بزنید ضربه  روی ،اصلی صفحه از1
می در نمایش به کلی نمای یک. بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را باتری>  تنظیمات2

.دهدمی نشان را باتری داوم تقریبی زمان و باتری درصد به مربوط هایداده و آید
سرویس و هاویژگی از فهرستی تا بزنید ضربه باتری از استفاده میزان نمایش روی3

دریافت برای. ببینید هستند، باتری مصرف حال در شارژ آخرین زمان از که را هایی
.بزنید ضربه باتری، مصرف کاهش چگونگی درباره اطلاعات

هابرنامه برای باتری مصرف مشاهده
.بزنید ضربه  روی ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را هابرنامه>  تنظیمات2
.ببینید را آن باتری مصرف و کنید انتخاب برنامه یک باتری مصرف میزان بخش در3

باتری عملکرد بهبود برای عمومی استفاده نکات
:کند کمک شما به باتری عملکرد بهبود در تواندمی زیر نکات

55 صفحه در صفحه تنظیمات به دهید، کاهش را نمایش صفحه روشنایی میزان•
.کنید مراجعه

خاموش را آنها ندارید، نیاز مکانی خدمات و Bluetooth®، Wi-Fi هایویژگی به که زمانی•
.کنید

را دستگاهتان است، ضعیف یا ندارد وجود شبکه پوشش که هستید ایمنطقه در اگر•
طور به دستگاه صورت، این غیر در. نمایید استفاده هواپیما حالت از یا و کنید خاموش
.گرددمی انرژی مصرف باعث کار این و پردازدمی موجود هایشبکه جستجوی به مرتب

.کنید استفاده رومینگ جای به Wi-Fi شبکه یک از هستید، کشور از خارج که زمانی•
کند،می بیشتری استفاده شما باتری از و کندمی اسکن را شما خانگی شبکه رومینگ،

44 صفحه در Wi-Fi به دهد، انتقال بالاتری خروجی قدرت با باید دستگاهتان زیرا
.کنید مراجعه

همگام به دهید، تغییر خود مخاطبین و تقویم ایمیل، برای را سازیهمگام تنظیمات•
.کنید مراجعه 51 صفحه در آنلاین های حساب با سازی

ارائه باتری ذخیره نکات و کنید بررسی دارند، بیشتری باتری مصرف که را هاییبرنامه•
.بگیرید نظر در هابرنامه این برای را دستگاهتان در شده

.کنید مراجعه 26 صفحه در هااعلان به برنامه، برای اعلان سطح تغییر برای•
در برنامه تنظیمات به برنامه، یک برای مکان گذاریاشتراک مجوز کردن خاموش برای•

.کنید مراجعه 56 صفحه
22 صفحه در ها برنامه صفحه به کنید،نمی استفاده که هاییبرنامه نصب حذف برای•

.کنید مراجعه
دستگاه. کنید استفاده اصل Sony هندزفری دستگاه یک از موسیقی به دادن گوش برای•

.کنندمی استفاده دستگاه بلندگوهای به نسبت کمتری باتری هندزفری، های
.کنید اندازیراه دوباره را دستگاهتان هرزگاهی•
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هابرنامه برای جوییصرفه هایویژگی به استثنا ایجاد
.بزنید ضربه  روی ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را باتری>  تنظیمات2
توانیدمی اکنون. کنید انتخاب را باتری مصرف سازیبهینه سپس بزنید، ضربه  روی3

.کنید مشاهده شودنمی بهینه که را هاییبرنامه فهرست
برنامه تمام>  است نشده بهینه روی فهرست، این از هابرنامه حذف یا افزودن برای4

.کنید انتخاب را موردنظر گزینه و کنید انتخاب را برنامه یک. بزنید ضربه ها
.شد خواهد روزبه شما تنظیمات طبق شودنمی بهینه که هاییبرنامه فهرست5

.کنید مستثنی Ultra STAMINA حالت توسط سازیبهینه از را هابرنامه توانیدنمی

این برای کنید؛ پیکربندی ها برنامه منوی داخل از را باتری مصرف سازیبهینه توانیدمی همچنین
.بزنید ضربه  به باید منظور،

STAMINA حالت
غیرفعال یا محدود باتری، مصرف کاهش برای مختلفی هایویژگی ،STAMINA سطح به بسته
ارتقای نمايش، صفحه روشنایی و متحرک تصویر نمایش، عملکرد شامل موارد این. شد خواهند
پخش ،)ورودی هایتماس برای جز به (لرزش زمینه،پس برنامه هایداده سازیهمگام تصویر،
خواهد ظاهر وضعیت نوار در . است) است خاموش نمايش صفحه که زمانی( GPS و جریانی
.شد

وارد اصلی کاربر یعنی مالک، عنوان به شود لازم است ممکن دارد، کاربر چند استفاده مورد دستگاه اگر
.کنید غیرفعال یا فعال را STAMINA حالت یک بتوانید تا شوید سیستم

STAMINA حالت کردن غیرفعال یا فعال
.بزنید ضربه  روی ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را باتری>  تنظیمات2
.کنید انتخاب را دلخواه گزینه و بزنید ضربه STAMINA حالت روی3

.شد خواهد ظاهر وضعیت نوار در  شود، فعال STAMINA حالت که هنگامی

حالت توسط شدن بهینه از را هاییبرنامه و کنید تنظیم خود ترجیح به بنا را خودکار شروع درصد توانیدمی
STAMINA کنید مستثنی.

Ultra STAMINA حالت
و اندشده محدود موجود هایبرنامه اما است، یافته افزایش زیادی حد تا شما باتری زمان مدت
.هستند دسترس در همچنان پیامک و تماس. اندشده غیرفعال Wi-Fi و همراه تلفن هایداده

.شد خواهد داده نمایش وضعیت نوار در  و است یافته تغییر شما اصلی صفحه

وارد اصلی کاربر یعنی مالک، عنوان به شود لازم است ممکن دارد، کاربر چند استفاده مورد دستگاه اگر
.کنید غیرفعال یا فعال را Ultra STAMINA حالت یک بتوانید تا شوید سیستم

Ultra STAMINA حالت کردن فعال
.بزنید ضربه  روی ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را باتری>  تنظیمات2
.بزنید ضربه سازیفعال روی سپس و Ultra STAMINA حالت روی3
.کنید تأیید سازی،فعال برای4

.کنید مستثنی Ultra STAMINA حالت توسط شدن بهینه از را هابرنامه توانیدنمی

Ultra STAMINA حالت کردن غیرفعال
.باشید داشته دسترسی اعلان پانل به تا بکشید پایین سمت به را وضعیت نوار1
.بزنید ضربه Ultra STAMINA حالت کردن غیرفعال روی2
.بزنید ضربه تأيید روی3

.کرد خواهد اندازیراه دوباره را دستگاه Ultra STAMINA حالت کردن غیرفعال

دستگاه روزرسانیبه
بهینه عملکرد از اطمینان برای و هازداییاشکال و هابهسازی ها،قابلیت آخرین دریافت برای

 باشد، موجود افزارنرم روزرسانیبه که هنگامی. کنید روزرسانیبه را آن افزارنرم باید دستگاه،
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به جدید موارد دستی صورت به توانیدمی همچنین. شودمی داده نشان وضعیت نوار در
.کنید ریزیبرنامه را روزرسانیبه یک یا کنید بررسی را روزرسانی

دستگاه روی از سیمبی صورت به آن انجام افزارینرم روزرسانیبه یک نصب برای راه ترینآسان
برای باید صورت، این در. نیست موجود سیمبی دانلود برای روزرسانیبه موارد برخی اما. است
®Apple® Mac یا شخصی رایانه در Xperia™ Companion افزارنرم از دستگاه روزرسانیبه

.کنید استفاده
:بگیرید نظر در را زیر موارد دستگاه، روزرسانیبه از قبل

.باشد کافی کار این برای دستگاه حافظه ظرفیت کنید دقت روزرسانی،به برای اقدام از پیش•
شوید سیستم وارد اصلی کاربر یا مالک عنوان به باید دارد، کاربر چند استفاده مورد دستگاه اگر•

.کنید روزرسانیبه را دستگاه بتوانید تا
صورت به دستگاهتان در را هاییویژگی برنامه، و سیستم هایروزرسانیبه است ممکن•

™Android نسخه است ممکن. کنند ارائه است، آمده کاربر راهنمای این در آنچه جز به دیگری
.نگیرد قرار تأثیر تحت روزرسانیبه از پس
/www.sonymobile.com/update به افزار،نرم هایروزرسانیبه مورد در بیشتر اطلاعات برای
.بروید

جدید افزارنرم بررسی برای
عنوان به که نمایید حاصل اطمینان کنید،می استفاده کاربر چند با دستگاه یک از اگر1

.باشید شده وارد مالک
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از2
ضربه آن به و کنید پیدا را افزار نرم رسانی روز به>  گوشی دربارٔه>  تنظیمات3

.بزنید

تاندستگاه روی کافی خالی حافظه که دارد وجود امکان این نیست، موجود جدیدی افزارنرم هیچ اگر
باشد، مگابایت 500 از کمتر شما ™Xperia) دستگاه حافظه (دستگاه داخلی حافظه اگر. باشید نداشته
کافی، ذخیره فضای نبود درباره هشدار برای. کرد نخواهید دریافت جدید افزاهاینرم درباره را اطلاعاتی هیچ
:شودمی ظاهر اعلان پانل در زیر اعلان
.نکنند کار سیستم عملکردهای از برخی است ممکن. است اتمام به رو حافظه فضای

را هاییاعلان بتوانید تا کنید خالی را) دستگاه حافظه (داخلی حافظه باید کنید، دریافت را اعلان این اگر
.نمایید دریافت جدید افزارهاینرم درباره

سیمبی روش به دستگاه روزرسانیبه
به سیمبی صورت به را خود دستگاه افزارنرم افزار،نرم روزرسانیبه برنامه از استفاده با

مخابراتی شرکت به همراه تلفن شبکه طریق از دانلود قابل روزرسانیبه موارد. کنید روزرسانی
دانلود برای Wi-Fi شبکه یک از همراه، تلفن شبکه جای به که شودمی توصیه. دارد بستگی

.نشود اعمال داده ترافیک هزینه تا کنید استفاده جدید افزارنرم

سیستمی روزرسانیبه مورد یک نصب و دانلود برای
عنوان به که نمایید حاصل اطمینان کنید،می استفاده کاربر چند با دستگاه یک از اگر1

.باشید شده وارد مالک
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از2
ضربه آن به و کنید پیدا را افزار نرم رسانی روز به>  گوشی دربارٔه>  تنظیمات3

.بزنید
روی خود، دستگاه روی آن دانلود برای است، موجود سیستم روزرسانیبه یک اگر4

.بزنید ضربه دانلود
برای را نمایش صفحه روی دستورالعمل و بزنید ضربه نصب به دانلود، تکمیل از پس5

.کنید دنبال نصب تکمیل

افزارنرم روزرسانیبه زمانی ریزیبرنامه
.بزنید ضربه  روی ،اصلی صفحه از1
هاآن روی و کنید پیدا را افزار نرم رسانی روز به>  گوشی دربارٔه>  تنظیمات2

.بزنید ضربه
.بزنید ضربه زمان تنظیم>  خودکار نصب>  تنظیمات روی سپس و  روی3
.بزنید ضربه تأیید روی سپس کنید، تنظیم را افزارنرم روزرسانیبه برای موردنظر زمان4
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رایانه از استفاده با دستگاه روزرسانیبه
.کنید وصل رایانه به را دستگاه ،USB کابل از استفاده با1
روی دستگاه در USB اتصال حالت و است باز دستگاهتان صفحه قفل شوید مطمئن2

.است شده تنظیم )MTP (هافایل انتقال
.کنید اجرا را آن نشد، باز خودکار طور به Xperia™ Companion اگر3
.دارد دسترسی اینترنت به رایانه که شوید مطمئن4
ظاهر بازشو پنجره یک شود، شناسایی افزارنرم برای جدیدی روزرسانیبه اگر: رایانه5

صفحه روی دستورالعمل مرتبط، افزارینرم هایروزرسانیبه اجرای برای. شودمی
.کنید دنبال را نمایش

وصل رایانه به را خود دستگاه است، نشده نصب نظر مورد رایانه در Xperia™ Companion افزارنرم اگر
همراه به شده ارائه USB کابل از شوید مطمئن. کنید دنبال را نمایش صفحه روی هایدستورالعمل و کنید

.باشد وصل رایانه و دستگاه به درست کنید دقت و کنید استفاده دستگاهتان

کامپیوتر از استفاده با تعمیر

Xperia™ Companion
Xperia™ Companion از رایانه به دستگاه اتصال هنگام توانیدمی که است ایرایانه افزارنرم یک

Xperia™ Companion از استفاده با. کنید استفاده آن در موجود هایبرنامه و ابزارها مجموعه
:دهید انجام را زیر کارهای توانیدمی

.دستگاه افزارنرم تعمیر یا روزرسانیبه•
.Xperia™ Transfer از استفاده با دستگاه محتوای انتقال•
.رایانه روی بر محتوا بازیابی و پشتیبان فايل تهیه•
رایانه و دستگاه بین) پخش فهرست و آهنگ ویدیو، عکس، (ایچندرسانه محتوای سازیهمگام•

.شما
.دستگاه در موجود هایفایل در جستجو•

باشد وصل اینترنت به که است نیاز ایرایانه به ،Xperia™ Companion برنامه از استفاده برای
:باشد داشته را عامل هایسیستم این از یکی و

•Microsoft® Windows® 7 بالاتر یا
•Mac OS® X 10.11 بالاتر یا

 در Windows برای Xperia™ Companion کنید دانلود و بدانید بیشتر
http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ یاXperia™ Companion برای

Mac در http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

رایانه از استفاده با هافایل مدیریت
استفاده دستگاه و ®Windows رایانه بین USB کابل اتصال از هایتانفایل مدیریت و انتقال برای
.کنید
را دستگاهتان که کنید انتخاب توانیدمی بخواهید اگر شدند، متصل هم به دستگاه دو که زمانی
برای آن از یا کنید استفاده برق منبع یک عنوان به آن از کنید، منتقل را هافایل کنید، شارژ
کنید، انتخاب را )MTP (هافایل انتقال اتصال حالت که زمانی. کنید استفاده MIDI ورودی
هنگام فقط روی فرضپیش اتصال حالت. کرد خواهد شناسایی را دستگاهتان شما رایانه
.است شده تنظیم شارژ

داشته دسترسی دستگاهتان فایل سیستم به توانیدمی Xperia™ Companion از استفاده با
که زمانی تا شودمی درخواست شما از است، نشده نصب Xperia™ Companion اگر. باشید

.کنید نصب را آن کنید،می وصل رایانه به را دستگاهتان
مطمئن و کنید استفاده است، شده عرضه شما ™Xperia خاص مدل برای که USB کابل یک از همیشه
.است خشک کاملاً که شوید

USB اتصال حالت
افزارنرم روزرسانیبه و هافایل مدیریت برای )MTP (هافایل انتقال اتصال حالت از توانیدمی

.شودمی استفاده ®Microsoft® Windows هایرایانه با USB حالت این. کنید استفاده دستگاه
.است شده فعال فرض پیش صورت به شدن شارژ
هایبرنامه برای MIDI ورودی یک عنوان به تواندمی دستگاهتان ،MIDI حالت از استفاده با

.کند عمل موسیقیایی ساز
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USB اتصال حالت تغییر
.کنید وصل دستگاه به USB یک1
.بزنید ضربه شارژ هنگام فقط روی سپس بکشید، پایین به را وضعیت نوار2
.بزنید ضربه MIDI یا )MTP (هافایل انتقال روی دلخواه، صورت در3

حافظه و سازیذخیره فضای
.است حافظه و ذخیره هایگزینه مختلف انواع دارای شما دستگاه

داخلی حافظه•
داده و تنظیمات و شده منتقل یا دانلود محتوای ذخیره برای و دارد فضا گیگابایت 16 حدود در

داخلی حافظه در شده ذخیره هایداده هاینمونه از برخی. شودمی استفاده شخصی های
ها؛عکس تقویم؛ رویدادهای ها؛نشانه ها؛ایمیل زبان؛ و صدا هشدار، زنگ تنظیمات از عبارتند
.موسیقی و ویدئوها

یک از توانیدمی•
حافظه کارت
داشته بیشتری ذخیره فضای تا کنید استفاده گیگابایت 200 ظرفیت حداکثر با جداسازی قابل

حافظه نوع این به توانمی را) آنها هایداده با (هابرنامه از برخی و رسانه هایفایل. باشید
را هاداده توانندمی دوربین، برنامه مثل ها،برنامه از برخی. شود آزاد داخلی حافظه تا داد انتقال

.کنند ذخیره حافظه کارت در مستقیماً
)رم (پویا حافظه•

برنامه مدیریت برای RAM. کرد استفاده آن از تواننمی ذخیره برای و دارد فضا گیگابایت 3 حدود
.رودمی کار به عامل سیستم همچنین و اجرا حال در های
.کنید خریداری جداگانه صورت به را حافظه کارت شود لازم است ممکن

درباره بیشتری اطلاعات /www.sonymobile.com/support در خود دستگاه برای سفید کاغذ دانلود با
.بخوانید Android هایدستگاه در حافظه از استفاده

حافظه کارایی بهبود
به هابرنامه یا شد، کند دستگاه کارکرد اگر. شودمی پر عادی استفاده با شما دستگاه حافظه
:دهید انجام را موارد این باید شدند، بسته ناگهانی طور

.بگیرید نظر در آزاد داخلی حافظه برای مگابایت 500 همیشه•
.ببندید کنیدنمی استفاده که را هاییبرنامه•
.کنید پاک را هابرنامه تمام موقت حافظه•
.کنید حذف و کرده خارج نصب از کنید، نمی استفاده که را ایشده دانلود هایبرنامه•
.دهید انتقال حافظه کارت به را هابرنامه است، پر داخلی ذخیره فضای اگر•
.کنید منتقل حافظه کارت به داخلی حافظه از را هاآهنگ و ویدیوها ها،عکس•
.کنید فرمت را کارت باشد نیاز شاید بخواند، را حافظه کارت محتوای تواند نمی دستگاه اگر•

خواهد حذف آن در موجود محتوای کلیه حافظه، کارت کردن فرمت از پس که باشید داشته توجه
.شد

به داده انتقال قبیل از خاص کارهای بعضی انجام برای دارد، کاربر چند که دستگاهی از استفاده درصورت
.شوید سیستم وارد اصلی کاربر یا مالک عنوان به باید حافظه، کارت کردن فرمت و حافظه کارت

:حافظه وضعیت مشاهده برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را حافظه و ذخیره فضای>  تنظیمات2

شده استفاده و آزاد RAM مقدار مشاهده برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را هابرنامه>  تنظیمات2
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هابرنامه همه نهان حافظه کردن پاک
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را حافظه و ذخیره فضای>  تنظیمات2
ضربه داخلی ذخیره محل>  ذخیره محل>  پیشرفته روی سپس بزنید، ضربه  روی3

ضربه آن روی و بیابید را تأیید>  نهان حافظه در موجود های داده سپس و بزنید
.بزنید

.داد نخواهید دست از را مهمی اطلاعات یا تنظیمات نهان، حافظه کردن پاک با

حافظه کارت به رسانه هایفایل انتقال
.باشد شده دستگاه وارد حافظه کارت کنید دقت1
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از2
ضربه هاآن روی و کنید پیدا را داده انتقال>  حافظه و ذخیره فضای>  تنظیمات3

.بزنید
.کنید گذاریعلامت حافظه کارت به انتقال برای را نظر مورد هایفایل انواع4
.بزنید ضربه انتقال روی5

حافظه کارت به هابرنامه انتقال برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را هابرنامه>  تنظیمات2
اکنون بزنید؛ ضربه ذخیره محل به سپس و کنید انتخاب انتقال برای را نظر مورد برنامه3

.بزنید ضربه انتقال>  SD کارت>  تغییر به ،»استفاده مورد حافظه «بخش در

.نیست مقدور حافظه کارت به هابرنامه از برخی انتقال

خدمات و هابرنامه اجرای توقف برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را هابرنامه>  تنظیمات2
.بزنید ضربه تأیید>  اجباری توقف گزینه به سپس کنید، انتخاب را خدمات یا برنامه یک3

حافظه کارت بندیقالب
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را حافظه و ذخیره فضای>  تنظیمات2
بزنید، ضربه >  SD کارت>  ذخیره محل>  پیشرفته روی سپس بزنید، ضربه  روی3

.بزنید ضربهبندیقالب و کردن پاک>  فرمت>  تنظیمات روی سپس

کلیه از که شوید مطمئن. شد خواهد حذف حافظه کارت در موجود محتوای کلیه کردن، بندیقالب از پس
محتوا، از پشتیبان فايل تهیه برای. باشید کرده تهیه پشتیبان فايل کنید ذخیره خواهیدمی که اطلاعاتی

در رایانه از استفاده با هافایل مدیریت به بیشتر، اطلاعات برای. کنید کپی رایانه یک در را آن توانیدمی
.کنید مراجعه 36 صفحه

محتوا بازیابی و پشتیبان فایل تهیه
داخلی حافظه روی بر فقط را خود شخصی محتوای سایر و ویدیوها ها،عکس نباید کلی طور به

بر شده ذخیره هایداده شود، خراب یا شود دزدیده شود، گم دستگاه اگر. کنید ذخیره دستگاه
از استفاده با شودمی توصیه. است رفته شما دست از همیشه برای آن داخلی حافظه روی
هایداده کار، این با کنید؛ تهیه پشتیبان فایل دستگاه محتوای از Xperia™ Companion افزارنرم
توصیه مخصوصاً. شودمی ذخیره خارجی هایدستگاه سایر روی بر امنی شکل به نظر مورد
استفاده روش این از Android جدیدتر نسخه به دستگاه افزارنرم روزرسانیبه هنگام شودمی
.کنید
به بازنشانی انجام از قبل هاداده گیریپشتیبان برای ،™Xperia بازیابی و گیریپشتیبان برنامه
آنلاین، حساب یک در را هاداده این توانیدمی برنامه، این با. شودمی توصیه کارخانه وضعیت
وصل دستگاهتان به USB میزبان آداپتور با که خارجی USB ذخیره دستگاه یک یا SD کارت روی
:کنید گیریپشتیبان است، شده
پشتیبان نسخه Google سرور در هاداده از توانیدمی ،Google بازیابی و گیریپشتیبان برنامه با

.بگیرید
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رایانه در آن ذخیره و هاداده از پشتیبان فایل تهیه
رایانه یک روی بر خود دستگاه هایداده از ،Xperia™ Companion افزارنرم از استفاده با

پشتیبان نسخه زیر هایداده انواع از توانیدمی. کنید تهیه پشتیبان ®Apple® Mac یا شخصی
:بگیرید

هاتماس فهرست و مخاطبین•
متنی هایپیام•
تقویم•
تنظیمات•
هافیلم و موسیقی مانند ایرسانه هایفایل•
تصاویر و هاعکس•

رایانه از استفاده با هاداده از گیریپشتیبان
.کنید وصل رایانه به USB کابل از استفاده با را دستگاه و کنید باز را نمایش صفحه قفل1
.کنید باز را آن نشد، اندازیراه تانرایانه روی خودکار طور به Xperia™ Companion اگر2

حالت که شوید مطمئن. کند می شناسایی را شما دستگاه رایانه لحظه، چند از پس
.است شده انتخاب دستگاهتان در )MTP (هافایل انتقال

.کنید کلیک Xperia™ Companion اصلی صفحه در پشتیبان نسخه روی3
دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل دستگاهتان، هایداده از گرفتن پشتیبان برای4

.کنید

به را دستگاهتان که زمانی تا شودمی درخواست شما از است، نشده نصب Xperia™ Companion اگر
.کنید نصب را آن کنید،می وصل رایانه

رایانه از استفاده با هاداده بازیابی
.کنید وصل رایانه به USB کابل از استفاده با را دستگاه و کنید باز را نمایش صفحه قفل1
.کنید باز را آن نشد، اندازیراه تانرایانه روی خودکار طور به Xperia™ Companion اگر2

حالت که شوید مطمئن. کند می شناسایی را شما دستگاه رایانه لحظه، چند از پس
.است شده انتخاب دستگاهتان در )MTP (هافایل انتقال

.کنید کلیک Xperia™ Companion اصلی صفحه در بازیابی روی3
و کنید کلیک بعدي روی سپس و کنید انتخاب پشتیبان سوابق میان از را پشتیبان فایل4

.کنید دنبال دستگاه هایداده بازیابی برای را نمايش صفحه روی دستورالعمل

به را دستگاهتان که زمانی تا شودمی درخواست شما از است، نشده نصب Xperia™ Companion اگر
.کنید نصب را آن کنید،می وصل رایانه

™Xperia بازیابی و گیری پشتیبان برنامه با هاداده از گیری پشتیبان
یک یا آنلاین پشتیبان یک توانید می ™Xperia بازیابی و گیریپشتیبان برنامه از استفاده با

هاداده از دستی صورت به توانیدمی مثال عنوان به. کنید تهیه ها داده از محلی پشتیبان
را هاداده مرتب صورت به تا کنید روشن را خودکار گیریپشتیبان عملکرد یا بگیرید پشتیبان
.کند ذخیره
به بازنشانی انجام از قبل هاداده گیریپشتیبان برای ،™Xperia بازیابی و گیریپشتیبان برنامه
آنلاین، حساب یک در را هاداده نوع این توانیدمی برنامه، این با. شودمی توصیه کارخانه وضعیت
شده وصل دستگاهتان به USB میزبان آداپتور با که USB ذخیره دستگاه یک یا SD کارت روی

:کنید گیریپشتیبان است،
هانشانه•
تماس هایگزارش و مخاطبین•
گفتگوها•
تقویم داده•
ایمیل های حساب•
•Wi-Fi ها شبکه
دستگاه تنظیمات•
کاربردی هایبرنامه•
™Xperia اصلی چیدمان•
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آنلاين اشتراک یک روی بر محتوا از پشتیبان فايل تهیه برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را بازنشانی و پشتیبان فایل>  تنظیمات2
سپس و خودکار پشتیبان فایل روی خودکار، گیری پشتیبان عملکرد کردن فعال برای3

.بزنید ضربه خاموش/روشن کلید روی
دستی گیریپشتیبان>  بیشتر روی دستی، گیری پشتیبان عملکرد کردن فعال برای4

.بزنید ضربه
.بزنید ضربه آنلاین حساب>  ذخیره فضای انتخاب روی هافایل ذخیره مکان در5
هستم موافق روی کنید، موافقت و بخوانید را مرتبط هایشد،عبارت داده فرمان اگر6

خود ™Google حساب به ورود برای را صفحه روی های دستورالعمل سپس بزنید، ضربه
.کنید دنبال

:پشتیبان فایل روی و کرده انتخاب کنید گیری پشتیبان خواهید می که هایی داده نوع7
.بزنید ضربه

خودکار پشتیبان فايل تهیه عملکرد تنظیم برای
دستگاه که شوید مطمئن کنید، می گیری پشتیبان USB ذخیره دستگاه در را محتوا اگر1

بر پشتیبان فایل خواهیدمی اگر. است متصل دستگاه به USB میزبان آداپتور با ذخیره
اگر. باشد شده دستگاه وارد صحیح طور به SD کارت کنید دقت گیرد، قرار SD کارت روی
وارد کنید دقت هستید، آنلاین حساب یک در محتوا از پشتیبان نسخه تهیه حال در

.باشید شده خود ™Google حساب
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از2
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را بازنشانی و پشتیبان فایل>  تنظیمات3
.بزنید ضربه خودکار پشتیبان فایل به ،™Xperia بازیابی و گیریپشتیبان در4
.بزنید ضربه خاموش-روشن سوییچ روی خودکار، گیری پشتیبان عملکرد کردن فعال برای5
و گیری پشتیبان زمان پشتیبان، هایفایل ذخیره محل پشتیبان، فايل تهیه زمانی فاصله6

.کنید انتخاب را گیریپشتیبان برای موردنظر هایداده انواع
.بزنید ضربه  روی تنظیمات، ذخیره برای7

دستی صورت به محتوا از پشتیبان فایل تهیه برای
دستگاه که شوید مطمئن کنید، می گیری پشتیبان USB ذخیره دستگاه در را محتوا اگر1

پشتیبان SD کارت یک روی بر اگر. است متصل دستگاه به USB میزبان آداپتور با ذخیره
اگر. است شده وارد دستگاه در درستی به SD کارت که شوید مطمئن کنید،می گیری
وارد کنید دقت هستید، آنلاین حساب یک در محتوا از پشتیبان نسخه تهیه حال در

.باشید شده خود ™Google حساب
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از2
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را بازنشانی و پشتیبان فایل>  تنظیمات3
.بزنید ضربه بیشتر به ،™Xperia بازیابی و گیریپشتیبان در4
داده نوع و گیریپشتیبان مقصد یک سپس بزنید، ضربه دستی گیریپشتیبان روی5

.کنید انتخاب را گیریپشتیبان برای نظر مورد های
.بزنید ضربه :پشتیبان فایل روی6
.بزنید ضربه پایان روی ها،داده از پشتیبان فایل تهیه از پس7

پشتیبان فایل ویرایش
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را بازنشانی و پشتیبان فایل>  تنظیمات2
.بزنید ضربه بیشتر به ،™Xperia بازیابی و گیریپشتیبان در3
مورد هایداده انواع و پشتیبان منبع سپس و بزنید ضربه پشتیبان فایل ویرایش به4

.کنید انتخاب حذف برای را نظر
.بزنید ضربه هاداده حذف روی5
.بزنید ضربه تأیید روی تأیید، برای6
.بزنید ضربه پایان روی محتوا، حذف از پس7
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پشتیبان فایل محتوای بازیابی
دستگاه که شوید مطمئن کنید،می گیریپشتیبان USB ذخیره دستگاه در را محتوا اگر1

بازیابی SD کارت یک از را محتوا اگر. است متصل دستگاه به USB میزبان آداپتور با ذخیره
محتوا اگر. است شده وارد دستگاه در درستی به SD کارت که شوید مطمئن کنید،می
شده خود ™Google حساب وارد شوید مطمئن کنید، می بازیابی آنلاین حساب یک از را

.باشید
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از2
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را بازنشانی و پشتیبان فایل>  تنظیمات3
منبع سپس و بزنید ضربه داده بازیابی روی ،™Xperia بازیابی و گیریپشتیبان در4

.کنید انتخاب بازیابی برای را نظر مورد هایداده انواع و بازیابی
.بزنید ضربه داده بازیابی روی5
.بزنید ضربه پایان روی محتوا، بازیابی از پس6

ایجاد خود شخصی تنظیمات و اطلاعات در پشتیبان فایل تهیه از بعد که تغییراتی که باشید داشته یاد به
.شد خواهند حذف بازيابی روند در کنید، می دانلود که هاییبرنامه جمله از کنید، می

Google بازیابی و گیری پشتیبان برنامه با هاداده از گیری پشتیبان
Google سرور در ها داده از توانید می Google بازیابی و گیری پشتیبان برنامه از استفاده با

و تنظیمات بازیابی برای را خودکار بازیابی عملکرد توانید می همینطور. بگیرید پشتیبان نسخه
.کنید روشن برنامه دوباره نصب زمان برنامه داده
:بگیرید پشتیبان نسخه زیر های داده انواع از توانید می برنامه این با

کاربردی هایبرنامه•
هانشانه•
•Wi-Fi ها شبکه
تنظیمات سایر•

آنلاين اشتراک یک روی بر هاداده از پشتیبان فايل تهیه برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را بازنشانی و پشتیبان فایل>  تنظیمات2
پشتیبان نسخه من هایداده از به ،™Google بازیابی و گیریپشتیبان بخش در3

.بکشید راست سمت به را کشویی نشانگر و بزنید ضربه شود تهیه

برنامه دوباره نصب زمان خودکار بازیابی کردن فعال
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را بازنشانی و پشتیبان فایل>  تنظیمات2
را خودکار بازیابی کنار کشویی نشانگر ™Google بازیابی و گیریپشتیبان زیر در3

.بکشید راست سمت به
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ها برنامه دانلود
™Google Play از هابرنامه دانلود

Google Play™ رسمی آنلاین فروشگاه Google فیلم موسیقی، ها،بازی ها،برنامه دانلود برای
از دانلود آغاز از قبل. است غیررایگان و رایگان هایبرنامه دارای فروشگاه این. هاستکتاب و ها

Google Play™، طریق از که است بهتر و است برقرار اینترنت اتصال که شوید مطمئن Wi-Fi
روزرسانیبه کردن رد یا مجاز بیشتر، اطلاعات برای. شود کمتر داده ترافیک هزینه تا شوید وصل
.کنید مراجعه 57 صفحه در خودکار برنامه های

در است ممکن ™Google Play. باشید داشته ™Google حساب باید ،™Google Play از استفاده برای
.نباشد موجود مناطق یا کشورها همه

™Google Play از برنامه دانلود برای
.بزنید ضربه  گزینه به اصلی، صفحه داخل از1
2Play Store بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را.
.کنید پیدا دانلود جهت را موردی جستجو، عملکرد از استفاده با یا هادسته جستجوی با3
دنبال را دستورالعمل نصب، تکمیل برای و بزنید ضربه مورد به جزئیات، مشاهده جهت4

.کنید

مختلف عملکردهای و تنظیمات ها،داده به دسترسی به صحیح عملکرد برای است ممکن هابرنامه برخی
با. باشند اعتماد مورد که دهید مجوز آنها به و کنید نصب را هاییبرنامه فقط. باشند داشته نیاز دستگاه
دانلود برنامه یک به شده اعطا مجوزهای توانیدمی ،هابرنامه>  تنظیمات بخش در برنامه به زدن ضربه
.دهید تغییر را آنها وضعیت و کنید مشاهده را شده

دیگر منابع از هابرنامه دانلود
Google از غیر به دیگری منابع از دانلود اجازه که باشد طوری شما دستگاه تنظیمات اگر

Play™ کردن دنبال با دیگر هایسایتوب از مستقیماً را ها برنامه توانیدمی بدهد، را
.کنید دانلود آنها، دانلود هایدستورالعمل

هابرنامه. برساند آسیب شما دستگاه به تواندمی غیرمطمئن و ناشناخته منابع از کاربردی هایبرنامه نصب
.بگیرید تماس برنامه دهنده ارائه با دارید نگرانی یا سوال اگر. کنید دانلود اعتماد قابل منابع از فقط را

از دانلود اجازه تواندمی اصلی کاربر یعنی مالک، فقط باشد، داشته کاربر چند استفاده مورد دستگاه اگر
.گذاردمی تأثیر کاربران تمام بر کندمی ایجاد مالک که تغییراتی. بدهد Google Play ™از غیر منابعی

دیگر منابع از هابرنامه دانلود کردن مجاز برای

.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را امنیت و قفل صفحه>  تنظیمات2
.بکشید راست سمت به را نامعلوم منابع کنار کشویی نشانگر3
.بزنید ضربه تأیید روی4

مختلف عملکردهای و تنظیمات ها،داده به دسترسی به صحیح عملکرد برای است ممکن هابرنامه برخی
با. باشند اعتماد مورد که دهید مجوز آنها به و کنید نصب را هاییبرنامه فقط. باشند داشته نیاز دستگاه
دانلود برنامه یک به شده اعطا مجوزهای توانیدمی ،هابرنامه>  تنظیمات بخش در برنامه روی زدن ضربه
.دهید تغییر را آنها وضعیت و کنید مشاهده را شده
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ها شبکه و اینترنت
وب مرور

ابتدا از ™Android های دستگاه روی بر ™Google Chrome وب مرورگر بازارها، از بسیاری در
Chrome for «پیوند روی بر و http://support.google.com/chrome به. است شده نصب

Mobile «بیاورید دست به وب مرورگر این از استفاده مورد در را کاملی اطلاعات تا کنید کلیک.

™Google Chrome با وب مرور
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه آن روی و کرده پیدا را 2
به یا که کنید انتخاب کنید، می استفاده ™Google Chrome از که است بار اولین اگر3

.کنید مرور وب در ™Google Chrome با ناشناس بصورت یا شوید وارد ™Google حساب
رفتن روی سپس کنید وارد جستجو و آدرس نوار در را وب آدرس یا جستجو عبارت یک4

.بزنید ضربه کلید صفحه در

MMS و اینترنت تنظیمات
موجود Wi-Fi شبکه که زمانی اینترنت به دسترسی یا ایچندرسانه هایپیام ارسال برای

رسانیپیام خدمات برای درست تنظیمات با همراه تلفن داده فعال اتصال باید نیست،
:شودمی بیان نکاتی اینجا در. باشید داشته اینترنت و ایچندرسانه

پیام خدمات و اینترنت تنظیمات همراه، تلفن هایشبکه و مخابراتی هایشرکت اکثر مورد در•
به شروع توانیدمی سپس. است شده نصب شما دستگاه روی بر قبل از ایچندرسانه رسانی
.کنید ارسال ایچندرسانه پیام بلافاصله و کنید اینترنت از استفاده

.کنید دانلود» تنظیمات «منوی از بعداً را ایچندرسانه پیام و اینترنت تنظیمات توانیدمی•
چندرسانه رسانی پیام خدمات و اینترنت تنظیمات دستی بصورت فرصتی هر در توانید می شما•

پیام خدمات و اینترنت تنظیمات اگر. کنید حذف یا دهید تغییر بیفزایید، خود دستگاه در را ای
خدمات و اینترنت تنظیمات دوباره کردید، حذف یا دادید تغییر اشتباهی را ایچندرسانه رسانی
.کنید دانلود را ایچندرسانه رسانی پیام

رسانیپیام خدمات اگر یا شوید وصل اینترنت به همراه تلفن شبکه طریق از توانیدنمی اگر•
MMS رسانیپیام خدمات تنظیمات و اینترنت چند هر کند،نمی کار MMS دستگاه در موفقیت با
 در خود دستگاه برای یابیعیب نکات به باشد، شده دانلود شما

www.sonymobile.com/support رسانیپیام خدمات مشکلات خصوص در MMS، پوشش
.کنید مراجعه همراه تلفن داده و شبکه

ترافیک همه باشد خاموش صفحه وقتی باشد، فعال نیرو مصرف در جوییصرفه برای STAMINA حالت اگر
برخی نگذارید کنید سعی آورد،می بوجود را اتصال مشکلات مورد این اگر. شودمی متوقف همراه تلفن داده
به بیشتر، اطلاعات برای. کنید غیرفعال را STAMINA حالت موقتاً یا شوند، متوقف خدمات و هابرنامه از

.کنید مراجعه 33 صفحه در نیرو و باتری مدیریت

اینترنت تنظیمات تواندمی است اصلی کاربر که مالکی فقط گذارید،می اشتراک به نفر چند با را دستگاه اگر
.شوندمی اعمال کاربران تمام برای تنظیمات این اما کند دریافت تنظیمات منوی از را رسانیپیام و

MMS و اینترنت تنظیمات دانلود برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را اینترنت تنظیمات>  بیشتر>  تنظیمات2
و آیدمی در نمایش به وضعیت نوار در  تنظیمات، دانلود از پس. بزنید ضربه پذیرش به3

.شودمی روشن خودکار صورت به همراه تلفن داده ترافیک

باز فضای به. کنید بررسی را خود همراه تلفن شبکه سیگنال قدرت نشد، دانلود دستگاه در تنظیمات اگر
.کنید امتحان دوباره سپس و بروید پنجره نزدیک به یا مانع بدون
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دستی صورت به MMS و اینترنت تنظیمات افزودن برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را موبایل های شبکه>  بیشتر>  تنظیمات2
.بزنید ضربه >  دسترسی نقاط هاینام به3
.کنید وارد را دلخواه نام و بزنید ضربه نام به4
.کنید وارد را دسترسی نقطه نام و بزنید ضربه APN به5
با است، نیاز مورد اطلاعاتی چه دانیدنمی اگر. کنید وارد را نیاز مورد اطلاعات سایر6

.شوید مطلع بیشتر جزئیات از و بگیرید تماس مخابراتی شرکت
.بزنید ضربه ذخیره سپس و  به پایان، در7

دریافتی MMS و اینترنت تنظیمات مشاهده برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را موبایل های شبکه>  بیشتر>  تنظیمات2
.بزنید ضربه دسترسی نقاط هاینام به3
.بزنید ضربه موجود موارد از یکی به بیشتر، جزئیات مشاهده برای4

.شودمی داده نشان  خورده علامت دکمه یک با فعال شبکه اتصال باشد، دسترس در اتصال چند اگر

Wi-Fi
.کنید استفاده Wi-Fi از ایمیل دریافت و ارسال یا هابرنامه دانلود اینترنت، در گذار و گشت برای
بعدی بار و سپارد می یاد به را شبکه شما دستگاه شدید، وصل Wi-Fi شبکه یک به که زمانی
.شود می وصل آن به خودکار طور به گرفتید، قرار آن محدوده در که

وارد وب صفحه یک طریق از آنها، به دسترسی از قبل که دارند نیاز Wi-Fi های شبکه برخی
.بگیرید تماس Wi-Fi شبکه آن مدیر با بیشتر اطلاعات برای. شوید سیستم
:باشند ایمن یا باز است ممکن موجود Wi-Fi هایشبکه

.شوندمی مشخص Wi-Fi شبکه نام کنار در  علامت با باز هایشبکه•
.شوندمی مشخص Wi-Fi شبکه نام کنار در  علامت با ایمن هایشبکه•

را خود) SSID (شبکه نام زیرا شوند،نمی داده نشان موجود هایشبکه فهرست در Wi-Fi هایشبکه برخی
موجود Wi-Fi هایشبکه به دستی طور به را آن توانیدمی دانید،می را شبکه نام اگر. کنندنمی منتشر
.کنید اضافه

Wi-Fi کردن خاموش یا روشن
.بزنید ضربه  روی ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را Wi-Fi>  تنظیمات2
.بزنید ضربه لغزنده نوار روی ،Wi-Fi کردن غیرفعال یا فعال برای3

.بکشد طول ثانیه چند Wi-Fi شدن فعال است ممکن

Wi-Fi شبکه یک به خودکار اتصال
.بزنید ضربه  روی ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را Wi-Fi>  تنظیمات2
نمایش موجود Wi-Fi هایشبکه تمام. شود روشن Wi-Fi تا بزنید ضربه لغزنده نوار روی3

.شوندمی داده
مربوطه عبور رمز ایمن، هایشبکه برای. بزنید آن روی Wi-Fi شبکه یک به اتصال جهت4

.شودمی داده نشان وضعیت نوار در  شدید، متصل که هنگامی. کنید وارد را

موفق اتصال صورت در. بزنید ضربه نوسازی سپس و  روی دسترس، در جدید هایشبکه جستجوی برای
.کنید مراجعه /www.sonymobile.com/support در دستگاهتان برای یابیعیب نکات به ،Wi-Fi شبکه به
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دستی صورت به Wi-Fi شبکه یک افزودن
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را Wi-Fi>  تنظیمات2
.بزنید ضربه شبکه افزودن>   روی3
.کنید وارد را )SSID (شبکه نام اطلاعات4
.بزنید ضربه امنیت قسمت روی بر امنیت، نوع یک انتخاب برای5
.كنید وارد را عبور رمز لزوم، صورت در6
گزینه کادر ،IP و پراکسی تنظیمات مانند پیشرفته هایگزینه از برخی ویرایش برای7

.کنید ویرایش دلخواه صورت به سپس و بزنید علامت را پیشرفته های
.بزنید ضربه ذخیره روی8

.بگیرید تماس خود Wi-Fi شبکه مدیر با عبور، کلمه و SSID شبکه نام دریافت برای

Wi-Fi سیگنال قدرت افزایش

:دهید انجام Wi-Fi پذیرش افزایش برای توانیدمی که دارد وجود مورد چند
.کنید تر نزدیک Wi-Fi دسترسی نقطه به را خود دستگاه•
.کنید دور بالقوه مانع یا تداخل نوع هر از را Wi-Fi دسترسی نقطه•
).تصویر در شده داده نشان ناحیه (نپوشانید را خود دستگاه Wi-Fi آنتن ناحیه•

Wi-Fi تنظیمات
دارند، قرار شما دسترس در Wi-Fi هایشبکه يا هستید وصل Wi-Fi شبكه یک به وقتی

کنید تنظیم را دستگاه توانیدمی همچنین. بود خواهد پذير امكان هاشبكه اين وضعیت مشاهده
.شوید آگاه آن از شد شناسایی Wi-Fi شبکه یک هروقت تا

Wi-Fi شبکه های اعلان کردن فعال
1Wi-Fi کنید روشن است، نشده روشن قبل از که صورتی در را.
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از2
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را Wi-Fi>  تنظیمات3
.بزنید ضربه پیشرفته>   روی4
.بکشید راست سمت به را شبکه اعلان کنار کشویی نشانگر5

متصل Wi-Fi شبکه درباره دقیق اطلاعات مشاهده
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را Wi-Fi>  تنظیمات2
دقیق اطلاعات. بزنید ضربه هستید، متصل آن به حاضر حال در که Wi-Fi شبکه روی3

.شود می داده نمایش شبکه

Wi-Fi رفتن خواب به مشیخط یک افزودن
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را Wi-Fi>  تنظیمات2
.بزنید ضربه خواب حین در Wi-Fi ماندن روشن>  پیشرفته روی سپس و  روی3
.کنید انتخاب را ایگزینه4
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شما دستگاه برای Mac آدرس یافتن
.بزنید ضربه  روی ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را Wi-Fi>  تنظیمات2
.شودمی داده نمایش فهرست در MAC آدرس. بزنید ضربه  روی3

WPS
WPS (Protected Setup™ Wi-Fi) اتصال برقراری در که است سیمبی ایشبکه استاندارد یک

بی هایشبکه امنیت درباره کمی اطلاعات اگر. کندمی کمک شما به سیمبی شبکه به ایمن
-Wi به شده محافظت ®Access رمزگذاری راحتی به توانیدمی WPS از استفاده با دارید، سیم

Fi) WPA (عبور رمزهای کردن وارد بدون توانیدمی همچنین. کنید ایمن را خود شبکه و تنظیم را
.کنید اضافه تانکنونی شبکه به را جدیدی هایدستگاه طولانی،

:کنید استفاده هاروش از یکی از WPS کردن فعال برای
می پشتیبانی WPS از که دستگاهی روی بر را ایدکمه است کافی – دکمه دادن فشار روش•

.دهید فشار روتر یک مثلاً کند،
آن باید که کندمی ایجاد تصادفی) شخصی شناسایی شماره (پین یک دستگاهتان – پین روش•

.کنید وارد کند،می پشتیبانی WPS از که دستگاهی در را

WPS دکمه از استفاده با Wi-Fi شبکه یک به اتصال
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را Wi-Fi>  تنظیمات2
3Wi-Fi کنید روشن است، نشده روشن قبل از که صورتی در را.
در را WPS دکمه سپس بزنید، ضربه WPS ارسال دکمه>  پیشرفته>   روی4

.دهید فشار کند،می پشتیبانی WPS از که دستگاهی

WPS پین از استفاده با Wi-Fi شبکه یک به اتصال
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را Wi-Fi>  تنظیمات2
3Wi-Fi کنید روشن است، نشده روشن قبل از که صورتی در را.
.بزنید ضربه WPS پین ورودی>  پیشرفته>   روی4
می داده نشان دستگاهتان در که را پینی کند،می پشتیبانی WPS از که دستگاهی در5

.کنید وارد شود،

همراه تلفن داده اتصال گذاریاشتراک
:بگذارید اشتراک به روش چندین به هادستگاه سایر با را همراهتان تلفن داده اتصال توانیدمی

USB گذاریاشتراک•
.بگذارید اشتراک به USB کابل از استفاده با رایانه یک با را همراهتان تلفن داده اتصال– 

®Bluetooth گذاریاشتراک•
اشتراک به ®Bluetooth طریق از دیگر دستگاه پنج حداکثر با را همراهتان تلفن داده اتصال– 

.بگذارید
حمل قابل Wi-Fi اتصال نقطه•

دستگاه جمله از دیگر، دستگاه ۱۰ حداکثر با زمانهم طور به را همراهتان تلفن داده اتصال– 
.بگذارید اشتراک به کنند،می پشتیبانی WPS فناوری از که هایی

USB کابل از استفاده با دستگاه داده اتصال گذاری اشتراک
.کنید قطع را خود دستگاه به USB کابل اتصالات تمام1
.کنید متصل رایانه به آن همراه USB کابل با را دستگاه2
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از3
روی و کنید پیدا را سیار دسترسی نقطه و اینترنت اشتراک>  بیشتر>  تنظیمات4

.بزنید ضربه آن
بکشید راست سمت به را USB همراه تلفن با اینترنتی اتصال کنار کشویی نشانگر5

نوار روی شما، اتصال از پس . بزنید ضربه تأيید روی خواست در صورت در سپس و
.شودمی داده نشان وضعیت

همراه تلفن با اینترنتی اتصال کشویی نشانگر داده، اتصال گذاریاشتراک توقف برای6
USB کابل یا بکشید چپ سمت به را USB کنید قطع را.

.نیست پذیر امکان USB کابل طریق از SD کارت و داده اتصال همزمان گذاشتن اشتراک به
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دیگر ®Bluetooth دستگاه یک با همراه تلفن داده اتصال گذاشتن اشتراک به برای
داده ترافیک و شده جفت یکدیگر با ®Bluetooth دستگاه و شما دستگاه کنید دقت1

.باشد فعال شما دستگاه در همراه تلفن
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از: شما دستگاه2
به و کنید پیدا را سیار دسترسی نقطه و اینترنت اشتراک>  بیشتر>  تنظیمات3

به را تلفن Bluetooth با اینترنت اتصال کنار کشویی نشانگر سپس و بزنید ضربه آن
.بکشید راست سمت

با را خود شبکه اتصال که کنید تنظیم ایگونه به را دستگاه: ®Bluetooth دستگاه4
دستورالعمل به است، رایانه نظر مورد دستگاه اگر. کند برقرار ®Bluetooth از استفاده

عامل سیستم دارای نظر مورد دستگاه اگر. کنید رجوع تنظیم روند تکمیل برای نیاز مورد
Android™ ،تنظیمات بخش در است  <Bluetooth  <به شده جفت های دستگاه

کادر سپس و بزنید ضربه است شده جفت آن با که دستگاهی نام کنار تنظیمات نماد
.بزنید علامت را اینترنت به دسترسی

روند شدن، ظاهر از پس. شود ظاهر وضعیت نوار در  تا بمانید منتظر: شما دستگاه5
.است رسیده پایان به تنظیم

اتصال کنار کشویی نشانگر همراه، تلفن داده اتصال گذاشتن اشتراک به توقف برای6
.بکشید چپ سمت به را تلفن Bluetooth با اینترنت

Bluetooth با اینترنت اتصال عملکرد کنید،می خاموش را ®Bluetooth عملکرد یا دستگاه که بار هر
.شودمی خاموش نیز تلفن

جفت بخش به همراه، تلفن داده ترافیک کردن روشن و کردن جفت درباره بیشتر اطلاعات کسب جهت
مجازی خصوصی شبکه یک افزودن بخش و 119 صفحه در دیگر ®Bluetooth دستگاه یک با دستگاه کردن
.کنید رجوع 50 صفحه در

Wi-Fi حمل قابل دسترسی نقطه عنوان به دستگاه از استفاده
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
روی و کنید پیدا را سیار دسترسی نقطه و اینترنت اشتراک>  بیشتر>  تنظیمات2

.بزنید ضربه هاآن
ضربه Wi-Fi اتصال نقطه پیکربندی>  حمل قابل اتصال نقطه تنظیمات روی3

.بزنید
.کنید وارد را )SSID (شبکه نام اطلاعات4
عبور رمز لزوم، صورت در. بزنید ضربه امنیت قسمت روی بر امنیت، نوع یک انتخاب برای5

.كنید وارد را
.بزنید ضربه ذخیره روی6
سمت به را حمل قابل اتصال نقطه کنار کشویی نشانگر سپس بزنید، ضربه  روی7

.بکشید راست
نقطه شدن فعال از پس. بزنید ضربه تأیید برای تأيید روی درخواست، صورت در8

.شودمی داده نمایش وضعیت نوار در  حمل، قابل Wi-Fi دسترسی
نقطه کنار کشویی نشانگر ،Wi-Fi طریق از داده اتصال گذاشتن اشتراک به توقف برای9

.بکشید چپ سمت به را حمل قابل اتصال

تلفن داده اتصال از استفاده برای کندمی پشتیبانی WPS از که دستگاهی به اجازه برای
همراهتان

.کندمی عمل حمل قابل Wi-Fi اتصال نقطه یک عنوان به دستگاهتان که شوید مطمئن1
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از2
تنظیمات>  سیار دسترسی نقطه و اینترنت اشتراک>  بیشتر>  تنظیمات3

.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را حمل قابل اتصال نقطه
.بکشید راست سمت به را یافتن قابل کنار کشویی نشانگر4
با حملتان قابل اتصال نقطه که شوید مطمئن ،Wi-Fi اتصال نقطه پیکربندی زیر در5

.شودمی محافظت عبور کلمه
یا. کنید دنبال را مربوطه هایدستورالعمل سپس و بزنید ضربه WPS ارسال دکمه روی6

دستگاهی در شده داده نمایش پین کد سپس و بزنید ضربه WPS پین ورودی>   روی
.کنید وارد را کندمی پشتیبانی WPS از که
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سیار دسترسی نقطه امنیت تنظیم یا نام تغییر
.بزنید ضربه  روی ،اصلی صفحه از1
روی و کنید پیدا را سیار دسترسی نقطه و اینترنت اشتراک>  بیشتر>  تنظیمات2

.بزنید ضربه هاآن
.بزنید ضربه اتصال نقطه پیکربندی>  حمل قابل اتصال نقطه تنظیمات روی3
.كنید وارد شبكه برای را )SSID (شبکه نام4
.بزنید ضربه امنیت قسمت روی بر امنیت، نوع یک انتخاب برای5
.كنید وارد را عبور رمز لزوم، صورت در6
.بزنید ضربه ذخیره روی7

هاداده از استفاده کنترل
در Wi-Fi اتصال یا موبایل شبکه طریق از را خود دستگاه داده دریافت و ارسال میزان توانیدمی
از یک هر در استفاده مورد داده مقدار توانیدمی مثال، عنوان به. کنید پیگیری خاص دوره یک

توانیدمی همراه، تلفن داده اتصال طریق از انتقالی داده میزان برای. کنید مشاهده را هابرنامه
.کنید تنظیم اضافی هایهزینه از جلوگیری برای نیز را هاییمحدودیت و هشدارها

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 ترافیک کردن خاموش یا روشن برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را داده مصرف>  تنظیمات2
تلفن داده ترافیک کنار کشویی نشانگر داده، ترافیک کردن خاموش یا روشن برای3

.بکشید را همراه

استفاده ®Bluetooth و Wi-Fi، NFC اتصالات از تواندمی همچنان دستگاه داده، ترافیک شدن خاموش با
.کند

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

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

همراه تلفن داده از استفاده محدودیت تنظیم
.باشد روشن همراه تلفن داده ترافیک کنید دقت1
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از2
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را داده مصرف>  تنظیمات3
بکشید، راست سمت به را همراه تلفن داده محدودیت تنظیم کنار کشویی نشانگر4

.بزنید ضربه تأیید روی سپس
مقدار روی را داده محدودیت خط همراه، تلفن داده از استفاده محدودیت تنظیم برای5

.بکشید نظر مورد

دستگاه روی همراه تلفن داده ترافیک برسد، شده تنظیم حد به همراه تلفن داده از استفاده مقدار وقتی
.شد خواهد خاموش خودکار طور به

ها برنامه از یک هر در داده از استفاده کنترل برای
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را داده مصرف>  تنظیمات2
کنار کشویی نشانگر سپس و بزنید ضربه کنید کنترل خواهید می که ای برنامه روی3

ضربه تأیید روی و بکشید راست سمت به را برنامه زمینهپس داده کردن محدود
.بزنید

تنظیمات به ،)وجود صورت در (برنامه آن خاص تنظیمات سایر به دسترسی برای4
.دهید انجام را لازم تغییرات و بزنید ضربه برنامه

قرار تأثیر تحت است ممکن برنامه آن عملکرد برنامه، یک به مربوط داده از استفاده تنظیمات تغییر صورت در
.گیرد
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داده از استفاده بررسی
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را داده مصرف>  تنظیمات2
.بزنید ضربه Wi-Fi نمایش روی سپس و  روی3
ضربه Wi-Fi روی ،Wi-Fi طریق از شده منتقل هایداده میزان اطلاعات مشاهده برای4

.بزنید
روی همراه، داده اتصال طریق از شده منتقل هایداده میزان اطلاعات مشاهده برای5

.بزنید ضربه همراه تلفن برگه

همراه تلفن هایشبکه انتخاب
شبکه بین جاییجابه خودکار طور به شما، محل در موجود هایشبکه به توجه با دستگاه این
تنظیم دستی طور به را خود دستگاه توانیدمی همچنین. دهدمی انجام را همراه تلفن های
.GSM یا WCDMA مثل کند، استفاده همراه تلفن شبکه خاص حالت یک از تا کنید
نوار در مختلفی وضعیت نمادهای شوید،می متصل آن به که ایشبکه حالت یا نوع به بسته
بخش به مختلف، وضعیت نمادهای ظاهری شکل مشاهده برای. آیدمی در نمایش به وضعیت
.کنید رجوع 28 صفحه در وضعیت نماد

شبکه حالت یک انتخاب
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را موبایل های شبکه>  بیشتر>  تنظیمات2
.کنید انتخاب را شبکه حالت سپس و بزنید ضربه برگزیده شبکه نوع به3

دستی بصورت دیگر شبکه انتخاب
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
روی و کنید پیدا را شبکه اپراتورهای>  موبایل های شبکه>  بیشتر>  تنظیمات2

.بزنید ضربه آن
.کنید انتخاب را دستی سپس بزنید، ضربه حالت جستجوی روی3
.کنید انتخاب شبکه یک4

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

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

.بزنید ضربه آن
.کنید انتخاب را خودکار سپس بزنید، ضربه حالت جستجوی روی3

)هاVPN (مجازی خصوصی هایشبکه
از بتوانید تا کنید استفاده) هاVPN (مجازی خصوصی هایشبکه به اتصال برای خود دستگاه از

عنوان به. کنید پیدا دسترسی شبکه آن داخل منابع به ایمن محلی شبکه هر از خارج جایی
باید كاربران که شودمی استفاده آموزشی مؤسسات و هاشركت در معمولاً VPN اتصالات مثال،

ساير يا اينترانت به سفر، حین در مثلاً یعنی هستند، داخلی شبكه از خارج که هنگامی
.باشند داشته دسترسی موسسه آن داخلی خدمات
هاشبكه برخی در. نمود تنظیم زيادی هایروش به توانمی شبكه به توجه با را VPN اتصالات
دقیق اطلاعات كسب جهت. شود نیاز دستگاه روی بر امنیتی مجوز نصب و انتقال است ممكن
خود سازمان يا شركت شبكه مدير با مجازی، خصوصی شبكه به اتصال تنظیم نحوه درباره
.بگیريد تماس

وارد اصلی کاربر یا مالک عنوان به شود لازم است ممکن دارد، کاربر چند استفاده مورد دستگاه اگر
.دهید تغییر را VPN تنظیمات بتوانید تا شوید سیستم

*
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مجازی خصوصی شبکه یک افزودن
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را VPN>  بیشتر>  تنظیمات2
.بزنید ضربه  روی3
.کنید انتخاب افزودن جهت را VPN نوع4
.کنید وارد را خود VPN تنظیمات5
.بزنید ضربه ذخیره روی6

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
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دستگاه در ها داده سازی همگام
آنلاین های حساب با سازی همگام
آنلاین های حساب ار اطلاعات سایر و تقویم رویدادهای ایمیل، مخاطبین، با را خود دستگاه
™Exchange ActiveSync، Facebook™، Flickrو ™Gmail مانند ایمیل های حساب مثال بعنوان

ها داده توانید می خودکار سازی همگام عملکرد کردن فعال با. کنید سازی همگام ™Twitter و
بصورت را حساب هر توانید می یا. کنید سازی همگام ها حساب اینگونه برای خودکار طور به را

.کنید سازی همگام دستی

سازی همگام جهت آنلاین حساب یک تنظیم
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
سپس بزنید، ضربه حساب افزودن>  سازیهمگام و هاحساب>  تنظیمات روی2

.نمایید انتخاب کنید اضافه خواهیدمی که را حسابی
آن وارد دارید حسابی قبل از اگر یا کنید دنبال را هادستورالعمل حساب یک ایجاد برای3

.شوید

آنلاین اشتراک یک با دستی سازیهمگام
.بزنید ضربه سازیهمگام و هاحساب>  تنظیمات>   روی اصلیخود، صفحه از1
مواردی فهرست. بزنید ضربه کنید، سازیهمگام آن با خواهیدمی که حسابی نام روی2

.شد خواهد ظاهر دارند را اشتراک با شدن همگام قابلیت که
.بزنید ضربه کنید، سازیهمگام خواهیدمی که موردی کنار در خاموش/روشن کلید روی3

آنلاین حساب یک حذف
.بزنید ضربه سازیهمگام و هاحساب>  تنظیمات>   روی اصلیخود، صفحه از1
.بزنید ضربه کنید، حذف خواهیدمی که حسابی نام روی2
.بزنید ضربه حساب حذف روی سپس بزنید، ضربه  روی3
.بزنید ضربه حساب حذف روی دوباره تأیید، برای4

®Microsoft® Exchange ActiveSync با سازی همگام
بطور توانید می کند، می استفاده Microsoft Exchange ActiveSync حساب از شما شرکت اگر

خود دستگاه روی شرکتی مخاطبین و تقویم های ملاقات ایمیل، های پیام به مستقیم
و تقویم ،ایمیل های برنامه در را خود اطلاعات توانید می تنظیم، از پس. یابید دسترسی
.کنید پیدا مخاطبین
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سازی همگام جهت EAS حساب یک تنظیم
شبکه سرپرست توسط که صورتی به (که سرور اطلاعات و دامنه که کنید بررسی1

.باشد موجود) است شده ارائه شما شرکت
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از2
Exchange>  حساب افزودن>  سازیهمگام و هاحساب>  تنظیمات روی3

ActiveSync بزنید ضربه.
.کنید وارد را خود شرکتی عبور رمز و ایمیل آدرس4
اگر. کندمی حساب اطلاعات دریافت به شروع شما دستگاه. بزنید ضربه بعدي روی5

و کنید وارد دستی بصورت را حساب برای دامنه و سرور اطلاعات نشد، انجام اینکار
.بزنید ضربه بعدي روی سپس

ضربه تأیید روی نماید، کنترل را شما دستگاه بتواند شما شرکتی سرور اینکه برای6
.بزنید

با خواهیدمی که را هاییداده و سازی همگام زمانی فاصله سازی، همگام روش7
.کنید انتخاب تقویم، هایورودی و مخاطبین مانند شوند سازی همگام شما دستگاه

دریافت جدید هاینامه برای خواهیدمی که را اعلانی نوع سپس بزنید، ضربه بعدي روی8
.نمایید انتخاب کنید

پایان روی سپس کنید وارد را نامی شرکت حساب برای. بزنید ضربه بعدي روی دوباره9
.بزنید ضربه تنظیم

دهد اجازه شما شرکت سرور به تا کنید فعال را دستگاه سرپرست شد، درخواست اگر10
و صدا ضبط کردن غیرفعال مانند کند تنظیم شما دستگاه در را خاصی امنیتی قوانین

.شودنمی انجام حساب تنظیم اینصورت غیر در. حافظه رمزگذاری از استفاده

روی از دوباره باید دهید،می تغییر رایانه در EAS حساب برای را سیستم به ورود عبور کلمه که زمانی
.شوید EAS حساب وارد دستگاه

EAS حساب تنظیمات تغییر برای
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه  روی سپس بزنید، ضربه ایمیل روی2
EAS حساب تنظیمات سپس کنید، انتخاب EAS حساب یک و بزنید ضربه تنظیمات روی3

.دهید تغییر دلخواه به را

EAS اشتراک به مربوط سازیهمگام زمانی فاصله تنظیم برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از1
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه ایمیل به2
.کنید انتخاب را EAS اشتراک و بزنید ضربه تنظیمات به3
برای را ایگزینه و بزنید ضربه دفعات تعداد بررسی > دفعات تعداد بررسی به4

.کنید انتخاب زمانی فاصله

EAS حساب یک حذف
.بزنید ضربه سازیهمگام و هاحساب>  تنظیمات>   روی اصلیخود، صفحه از1
حذف خواهیدمی که را EAS حساب سپس بزنید، ضربه Exchange ActiveSync روی2

.نمایید انتخاب کنید،
.بزنید ضربه حساب حذف روی سپس بزنید، ضربه  روی3
.بزنید ضربه حساب حذف روی دوباره تأیید، برای4
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اصلی تنظیمات
تنظیمات به دسترسی

صفحه از هم تنظیمات منوی. دهید تغییر و کنید مشاهده تنظیمات منوی از را دستگاه تنظیمات
.است دسترس قابل سریع تنظیمات پانل از هم و ها برنامه

ها برنامه صفحه از دستگاه تنظیمات منوی کردن باز
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه تنظیمات روی2

دستگاه به مربوط اطلاعات مشاهده
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را گوشی دربارٔه>  تنظیمات2

سریع تنظیمات پانل بستن یا کردن باز برای
.کنید باز را سریع تنظیمات پانل پایین، سمت به وضعیت نوار کشیدن با توانید می•

قوه چراغ کردن روشن
.بکشید پایین سمت به انگشت دو با را وضعیت نوار1
.بزنید ضربه  روی2

فوری تنظیمات پانل در نمایش مورد تنظیمات انتخاب
.بزنید ضربه  روی سپس بکشید، پایین به را وضعیت نوار انگشت دو با1
نگه و کرده لمس کنید، اضافه خواهیدمی که را سریعی تنظیم نماد صفحه، بالای نوار در2

.کنید رها صفحه ترپایین قسمت در و بکشید را آن سپس دارید،

سریع تنظیمات پانل دوباره تنظیم برای
.بزنید ضربه  روی سپس بکشید، پایین به را وضعیت نوار انگشت دو با1
.بکشید دلخواه محل به را آن سپس و دارید نگه و کنید لمس را نماد یک2

صدا میزان تنظیمات
تنظیم را فیلم و آهنگ پخش نیز و ورودی هایاعلان و هاتماس زنگ صدای میزان توانیدمی
.کنید

صدا میزان کلید با زنگ صدای میزان تنظیم
.دهید فشار را صدا میزان کاهش یا افزایش کلید•

صدا میزان کلید با رسانه پخش صدای میزان تنظیم
حتی دهید فشار را زیاد یا کم صدای میزان کلید ویدیو، تماشای یا موسیقی پخش زمان•

.است قفل صفحه که زمانی

لرزش حالت کردن روشن
.شود داده نمایش  تا دهید فشار پایین یا بالا به را صدا میزان کلید•

صدا بلندی میزان تنظیم
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را اعلان و صدا>  تنظیمات2
.بکشید نظر مورد نقاط روی به را صدا میزان کشویی نشانگرهای3

سطح تا بزنید ضربه  روی سپس و دهید فشار پایین یا بالا به را صدا میزان کلید توانیدمی همینطور
.شود تنظیم جداگانه طور به هشدار زنگ یا رسانه پخش زنگ، آهنگ صدای
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ورودی هایتماس برای لرزش جهت دستگاه تنظیم
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را اعلان و صدا>  تنظیمات2
.بکشید راست سمت به را هاتماس برای لرزش و کنار کشویی نشانگر3

زنگ صدای تنظیم
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه هاآن روی و کنید پیدا را تلفن زنگ آهنگ>  اعلان و صدا>  تنظیمات2
در شده ذخیره موسیقی فایل و بزنید ضربه  روی یا کنید انتخاب فهرست از را ایگزینه3

.کنید انتخاب را دستگاه
.بزنید ضربه شد انجام روی تأیید برای4

اعلان صدای انتخاب
.بزنید ضربه روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه هاآن روی و کنید پیدا را اعلان صدای>  اعلان و صدا>  تنظیمات2
در شده ذخیره موسیقی فایل و بزنید ضربه  روی یا کنید انتخاب فهرست از را ایگزینه3

.کنید انتخاب را دستگاه
.بزنید ضربه شد انجام روی تأیید برای4

.دهید تغییر برنامه خود تنظیمات در را آن توانیدمی که دارند را خود خاص اعلان صداهای هابرنامه برخی

لمسی تون صداهای کردن فعال
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را صداها سایر>  اعلان و صدا>  تنظیمات2
به را لمسی صداهای و گیریشماره صفحه صدای کنار کشویی نشانگرهای3

.بکشید راست

»مزاحمت بدون «حالت تنظیمات
تصمیم و کنید تنظیم» مزاحمت بدون «حالت روی بر را خود دستگاه دستی صورت به توانیدمی

صورت به پیش از توانیدمی همچنین. بماند» مزاحمت بدون «حالت در مدتی چه تا بگیرید
.بگیرد قرار» مزاحمت بدون «حالت در دستگاه زمانی چه کنید تنظیم خودکار

محدودیت بدون
زمانی

.کنید فعال دستی صورت به را صدا دوباره که زمانی تا دستگاه داشتن نگه صدابی

به توانیدمی زمان، مدت تنظیم برای. ساعت یک مدت به دستگاه داشتن نگه صدابیساعت یک برای
.بزنید ضربه منفی و مثبت نمادهای

نشوید مزاحم حالت کردن فعال برای
.شود داده نمایش  تا دهید فشار پایین به را صدا میزان کلید•

نشوید مزاحم/لرزشی/صدا پخش حالت بین سریع وضعیت تغییر
.شود داده نمایش  یا  ، تا دهید فشار پایین یا بالا به را صدا میزان کلید1
تغییر نشوید، مزاحم/لرزشی/صدا پخش حالت بین سریع تا بزنید ضربه  یا  ، روی2

.دهید وضعیت

نشوید مزاحم حالت زمانی فواصل ریزی برنامه
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
آن روی و کنید پیدا را خودکار قوانین>  نشوید مزاحم>  اعلان و صدا>  تنظیمات2

.بزنید ضربه
جدید قانون یک یا کنید انتخاب را رویداد یا زمان نشوید، مزاحم حالت زمانبندی برای3

.کنید اضافه
علامت را مربوطه روزهای بررسی کادرهای و بزنید ضربه آن روی و کرده پیدا را روزها4

.بزنید ضربه شد انجام روی سپس بزنید
سپس و کنید انتخاب را مقداری بزنید، ضربه شروع زمان روی شروع، زمان تنظیم برای5

.بزنید ضربه تأیید روی
سپس و کنید انتخاب را مقداری بزنید، ضربه پایان زمان روی پایان، زمان تنظیم برای6

مزاحم حالت در شده انتخاب زمانی فاصله در شما دستگاه. بزنید ضربه تأیید روی
.ماند می نشوید
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نشوید مزاحم حالت برای استثنائات تنظیم
می و شوند پخش نشوید مزاحم حالت در مجازند هایی اعلان نوع چه کنید انتخاب توانید می
.کنید فیلتر را استثنائات شوند می ارسال فردی چه طرف از ها اعلان اینکه اساس بر توانید
:از عبارتند استثنائات انواع ترینمتداول

یادآورها و رویدادها•
هاتماس•
هاپیام•
هشدار های زنگ•

»مزاحمت بدون «حالت در استثنا موارد کردن مجاز
.بزنید ضربه  روی اصلی صفحه در1
پیدا را است مجاز اولویت در فقط>  نشوید مزاحم>  اعلان و صدا>  تنظیمات2

.بزنید ضربه آن روی و کنید
.بکشید موردنظر گزینه کنار را لغزنده نوار3

مخاطبین از خاصی انواع به استثنا موارد تخصیص برای
.بزنید ضربه  روی اصلی صفحه در1
پیدا را است مجاز اولویت در فقط>  نشوید مزاحم>  اعلان و صدا>  تنظیمات2

.بزنید ضربه آن روی و کنید
.بزنید ضربه هاپیام یا هاتماس روی3
.کنید انتخاب را ایگزینه4

صفحه تنظیمات
نمایش صفحه روشنایی تنظیم

.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را روشنایی سطح>  نمایش صفحه>  تنظیمات2
.بکشید را کشویی نشانگر روشنایی، تنظیم برای3

.یابد افزایش باتری عملکرد تا کنید کم را روشنایی میزان

لمس هنگام در نمایش صفحه لرزش تنظیم
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را صداها سایر>  اعلان و صدا>  تنظیمات2
هنگام اکنون. بکشید راست سمت به را لمس هنگام لرزش کنار کشویی نشانگر3

.آید می در لرزش به نمایش صفحه ها، برنامه از برخی و انتخاب کلیدهای به زدن ضربه

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

هوشمند زمینه نور کنترل
می نگه روشن را صفحه باشد شما دست در دستگاه که زمانی تا هوشمند زمینه نور کنترل
.شود می خاموش خواب تنظیم طبق صفحه بگذارید، پایین را دستگاه که زمانی. دارد

هوشمند زمینه نور کنترل عملکرد کردن روشن
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
ضربه آن روی و کنید پیدا را زمینه نور هوشمند کنترل>  نمایش صفحه>  تنظیمات2

.بزنید
.بکشید راست سمت به را کشویی نشانگر3

صفحه کردن پین
استفاده خاص برنامه یک برای تنها صفحه نمایش جهت دستگاه تنظیم برای صفحه کردن پین از

لمس را اصلی صفحه پیمایش کلید تصادفی طور به و هستید بازی انجام حال در اگر مثلاً. کنید
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.کندمی جلوگیری فعال بازی برنامه صفحه شدن کوچک از صفحه کردن پین ویژگی کنید،
استفاده دهیدمی قرض دیگری فرد به را دستگاهتان وقتی ویژگی این از توانیدمی همچنین
برای را دستگاهتان توانیدمی مثلاً. کند پیدا دسترسی برنامه یک از بیش به نتواند تا کنید،
نتواند فرد آن تا کنید پین دوربین برنامه روی را صفحه و دهید قرض دیگری فرد به عکس گرفتن

.کند استفاده ایمیل مانند هابرنامه سایر از آسانی به

دستگاه به دسترسی و صفحه لغو از مانع کاملاً تواندنمی و نیست امنیتی ویژگی یک صفحه کردن پین
لغو از قبل که کنید تنظیم ایگونه به را دستگاه باید هایتان،داده از محافظت برای. شود دیگران توسط شما
.کند درخواست الگو یا گذرواژه قفل، پین کد دیگری، فرد توسط صفحه پین

صفحه کردن پین کردن فعال برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
هاآن روی و کنید پیدا را صفحه به کردن وصل>  امنیت و صفحه قفل>  تنظیمات2

.بزنید ضربه
.بکشید راست سمت به را کشویی نشانگر3
کنار لغزنده اید،نکرده تنظیم خود دستگاه در عبور کلمه یا PIN الگو، صفحه قفل یک اگر4

گزینه یک سپس و بکشید راست به را پین برداشتن هنگام دستگاه کردن قفل
را صفحه کردن پین اینکه از بعد اید،کرده فعال صفحه قفل یک قبل از اگر. کنید انتخاب
.بکشید مربوطه ایمنی گزینه کردن فعال برای را لغزنده سپس کنیدمی فعال

.نیست عبور کلمه یا پین کد الگو، به نیازی کند کار صفحه کردن پین اینکه برای

صفحه کردن پین برای
.باشد فعال دستگاهتان در صفحه کردن پین که کنید دقت1
.بروید کنید پین خواهیدمی که ایصفحه به و کنید باز را ایبرنامه2
.بزنید ضربه  روی3
.بکشید بالا طرف به ، صفحه کردن پین نمایش برای4
.بزنید ضربه  روی5
.بزنید ضربه شدم متوجه روی شود، می ظاهر که گشودنی پنجره در6

صفحه پین لغو
.داریدنگه و کنید لمس زمانهم طور به را  و  شده، پین صفحه در1
.کنید رها را دکمه دو هر2

لغو از قبل باید باشید، کرده انتخاب را امنیتی گزینه یک صفحه، کردن پین عملکرد کردن فعال هنگام اگر
.کنید وارد دستگاه قفل کردن باز برای را عبور کلمه یا PIN الگو، صفحه، پین

برنامه تنظیمات
از. کنندمی مجوز درخواست شما از کنید،می هابرنامه برخی از استفاده به شروع که زمانی
هر مجوزهای توانیدمی ،»مجوز تأیید «گفتگوی کادر یا» تنظیمات «منوی به مراجعه طریق
مورد برنامه طراحی به مجوزها به مربوط الزامات. کنید لغو یا اعطا جداگانه صورت به را برنامه
.دارد بستگی نظر

مجوزها اعطای عدم یا اعطا
عدم یا اعطا برای انتخاب حق آید،می در نمایش به مجوزها به مربوط گفتگوی کادر که زمانی
قبل از باشید، کرده استفاده Android از دیگری نسخه از قبلاً اگر. شماست با مجوز هر اعطای

.شد خواهد اعطا هابرنامه اکثر به لازم مجوزهای

مجوز یک کردن مجاز برای
.بزنید ضربه است مجاز گزینه به مجوز، یک کردن مجاز برای1
گزینه تمایل صورت در توانیدمی شد، ظاهر دوم بار برای تأیید گفتگوی کادر که زمانی2

.کنید انتخاب را نشود سؤال هرگز دیگر
را برنامه در آنها استفاده خاص موارد و مجوزها به برنامه نیاز علت نیز گفتگو کادر یک3

.بزنید ضربه تأیید به گفتگو، کادر نمایش عدم برای. دهدمی توضیح

مجوز یک کردن رد برای
.بزنید ضربه ندارد اجازه به گفتگو کادر نمایش هنگام مجوز، یک کردن رد برای•

.بود خواهد استفاده قابل همچنان هابرنامه برخی کنید، رد را مجوزها اگر حتی
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الزامی مجوزهای
یک در مورد مواردی، چنین در. است الزامی هابرنامه انتظار مورد کارکرد برای مجوزها برخی
.شودمی رسانده شما اطلاع به گفتگو کادر

هابرنامه پیکربندی برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را >  هابرنامه>  تنظیمات2
برنامه سپس و کنید انتخاب را برنامه مجوزهای مانند پیکربندی هایگزینه از یکی3

.کنید انتخاب پیکربندی برای را نظر مورد

خاص مجوزهای کردن مجاز
.بزنید ضربه مجوزها>  برنامه اطلاعات>  ادامه گزینه به مجوز، یک کردن مجاز برای1
.کنید پیدا را نیاز مورد خاص مجوز2
.بکشید راست سمت به را کشویی نشانگر3

خودکار برنامه هایروزرسانیبه کردن رد یا مجاز
به شما از درخواست بدون شما هایبرنامه است، شده فعال خودکار روزرسانیبه ویژگی اگر

شده دانلود هاداده از زیادی حجم که نشوید متوجه است ممکن بنابراین شوند،می روزرسانی
خودکار هایروزرسانیبه توانیدمی بالقوه، داده انتقال بالای هایهزینه از جلوگیری برای. است

به ویژگی باید. کنید فعال Wi-Fi طریق از فقط را خودکار هایروزرسانیبه یا کنید غیرفعال را
)باشد دسترس در اگر» (جدید موارد «برنامه و ™Play Store برنامه در را خودکار روزرسانی
.کنید جلوگیری هابرنامه خودکار روزرسانیبه از تا کنید غیرفعال

Play فروشگاه در هابرنامه همه برای خودکار هایروزرسانیبه کردن غیرفعال یا فعال
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را  سپس بزنید، ضربه  روی ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه هابرنامه خودکار روزرسانیبه>  تنظیمات روی سپس و  روی2
.کنید انتخاب را موردنظر گزینه3

»جدید موارد «در هابرنامه همه برای خودکار هایروزرسانیبه کردن غیرفعال یا فعال
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را  سپس بزنید، ضربه  روی ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه هابرنامه خودکار روزرسانیبه>  تنظیمات روی سپس و  روی2
.کنید انتخاب را موردنظر گزینه3

برنامه دادن پیوند
به. کند تعیین خاص وب پیوند یک کردن باز برای را فرضپیش برنامه تواندمی شما دستگاه
مورد برنامه کنیدمی باز را پیوندی که بار هر نیست نیازی شود، تنظیم پیوند این اگر دیگر، عبارت
.دهید تغییر را فرضپیش برنامه توانیدمی بخواهید که زمان هر. کنید انتخاب نیز را نظر

»تنظیمات «منوی داخل از برنامه پیوندهای مدیریت برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را هابرنامه>  تنظیمات2
.کنید پیدا را برنامه پیوندهای و بزنید ضربه  به3
.ببینید را آن پشتیبانی مورد پیوندهای بتوانید تا کنید انتخاب را نظر مورد برنامه4
.کنید تنظیم شود باز برنامه این در گزینه روی بر را برنامه پیوندهای مشخصه5

ها برنامه بازنشانی
کند متوقف را ضبط شما برنامه اگر کنید پاک را برنامه داده یا کنید بازنشانی را برنامه توانید می
.کند ایجاد دستگاه برای مشکلاتی یا

برنامه ترجیحات بازنشانی
. روی بزنید ضربه خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را هابرنامه>  تنظیمات2
.بزنید ضربه برنامه تنظیمات بازنشانی روی سپس بزنید، ضربه  روی3

.کند نمی حذف شما دستگاه از را برنامه داده برنامه، ترجیحات بازنشانی
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برنامه هایداده کردن پاک برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را هابرنامه>  تنظیمات2
داده کردن پاک>  ذخیره محل گزینه به سپس کنید، انتخاب را خدمات یا برنامه یک3

.بزنید ضربه

می حذف دستگاه روی از همیشه برای انتخابی برنامه به مربوط هایداده برنامه، هایداده کردن پاک با
.نیست موجود خدمات یا هابرنامه همه برای برنامه هایداده کردن پاک گزینه. شود

برنامه نهان حافظه کردن پاک برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را هابرنامه>  تنظیمات2
حافظه کردن پاک>  ذخیره محل گزینه به سپس کنید، انتخاب را خدمات یا برنامه یک3

.بزنید ضربه پنهان

.نیست موجود خدمات یا هابرنامه همه برای برنامه نهان حافظه کردن پاک گزینه

برنامه فرضپیش تنظیم کردن پاک برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را هابرنامه>  تنظیمات2
> فرضپیش صورت به کردن باز گزینه به سپس کنید، انتخاب را خدمات یا برنامه یک3

.بزنید ضربه فرض پیش کردن پاک

.نیست موجود خدمات یا هابرنامه همه برای برنامه فرضپیش تنظیم کردن پاک گزینه

Daydream
Daydream شارژ حال در یا شارژ پایه در دستگاه وقتی که است غیرفعال صفحه محافظ یک

اسلاید نمایش یک یا ها عکس رنگها، خودکار طور به است، غیرفعال حالت در آن صفحه و است
.دهدمی نمایش را

شخصی Daydream تنظیمات تواندمی کاربر هر کنند،می استفاده آن از کاربر چند که دستگاهی روی
.باشد داشته را خود

Daydream صفحه محافظ کردن فعال
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را رویاپردازی>  نمایش صفحه>  تنظیمات2
.بکشید راست سمت به را کشویی نشانگر3

Daydream صفحه محافظ تصویر محتوای انتخاب
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را رویاپردازی>  نمایش صفحه>  تنظیمات2
.بکشید راست سمت به را کشویی نشانگر3
.کنید انتخاب شود، داده نمایش است فعال صفحه محافظ وقتی خواهیدمی که را آنچه4

Daydream صفحه محافظ شروع زمان تنظیم
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را رویاپردازی>  نمایش صفحه>  تنظیمات2
.بکشید راست سمت به را کشویی نشانگر3
شروع اکنون سپس و  روی ،Daydream صفحه محافظ تصویر فوری کردن فعال برای4

.بزنید ضربه شود
بزنید ضربه رویاپردازی زمان وسپس  روی خودکار، سازیفعال هایگزینه تنظیم برای5

.کنید انتخاب را ایگزینه سپس و

زبان تنظیمات
تغییر را آن دلخواه زمان در بعداً و کنید انتخاب دستگاه برای را فرض پیش زبان یک توانیدمی
.دهید تغییر را متن ورود برای نوشتن زبان توانیدمی همچنین. دهید

58

.شود چاپ شخصی استفاده برای فقط. © است راهنما دفترچه اینترنتی نسخه این



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

زمان و تاریخ
.دهید تغییر را خود دستگاه زمان و تاریخ توانید می

دستی صورت به تاریخ تنظیم برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را زمان و تاریخ>  تنظیمات2
.بکشید چپ به را خودکار تاریخ و زمان کنار لغزنده3
.بزنید ضربه تاریخ تنظیم روی4
.کنید استفاده هاپیکان از یا کنید لمس چپ یا راست به موردنظر، تاریخ تنظیم برای5
.بزنید ضربه تأیید روی6

دستی بصورت زمان تنظیم
. روی بزنید ضربه خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را زمان و تاریخ>  تنظیمات2
.بکشید چپ به را خودکار تاریخ و زمان کنار لغزنده3
.بزنید ضربه زمان تنظیم روی4
.کنید انتخاب دقیقه و ساعت برای را مربوطه مقادیر5
.بزنید ضربه تأیید روی6

زمانی منطقه تنظیم
. روی بزنید ضربه خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را زمان و تاریخ>  تنظیمات2
.بکشید چپ به را خودکار زمانی منطقه کنار لغزنده3
.بزنید ضربه زمانی منطقه تنظیم روی4
.کنید انتخاب را هاگزینه از یکی5

Mobile BRAVIA® Engine
می بهبود را ها فیلم و ها عکس مشاهده کیفیت Mobile BRAVIA® ENGINE Sony آوری فن

کاهش برای. دهد می قرار شما اختیار در را تری طبیعی و تر شفاف تر، واضح تصاویر بخشد،
.است شده خاموش فرضپیش طور به Mobile BRAVIA Engine باتری، مصرف

Mobile BRAVIA® Engine کردن روشن برای
.بزنید ضربه  به ،»اصلی صفحه «داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را تصویر بهبود>  نمایش صفحه>  تنظیمات2
ضربه آن به است، نشده انتخاب Mobile BRAVIA Engine 2 ایچندگزینه دکمه اگر3

.بزنید

زنده بسیار حالت
بهبود دستگاه در نمایش حین در ویدیوها و هاعکس اشباع و رنگ روشنایی زنده بسیار حالت
.بخشدمی

»واضح العادهفوق حالت «کردن روشن
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه هاآن روی و کنید پیدا را تصویر بهبود>  نمایش صفحه>  تنظیمات2
.بزنید ضربه آن به است، نشده انتخاب شفاف فوق حالت گزینه اگر3
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صدا خروجی بهبود
از کنید؛ فعال دستی صورت به را صدا تنظیمات از یک هر توانیدمی دستگاه، صدای بهبود برای
کنندهتنظیم «توانیدمی. کرد اشاره» صدا احاطه «و» اکولایزر «به توانمی تنظیمات این جمله
همینطور. برسد حداقل به هافیلم یا هاآهنگ صدای میزان تفاوت تا کنید فعال را» پویا سطح
به را شده فشرده موسیقی های فایل کیفیت دار، سیم هدفون از استفاده زمان توانید می

.کنید نزدیک بالا وضوح با صدای کیفیت

صدا خروجی خودکار بهبود برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را صوتی تنظیمات>  اعلان و صدا>  تنظیمات2
.بکشید راست سمت به را +ClearAudio کنار کشویی نشانگر3

صدا تنظیمات دستی تنظیم
.بزنید ضربه  روی اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را صوتی تنظیمات>  اعلان و صدا>  تنظیمات2
.بکشید چپ به را +ClearAudio کنار کشویی نشانگر3
.بزنید ضربه اکولایزر>  صوتی های جلوه روی4
.کنید تنظیم را صدا پایین، یا بالا به فرکانس باند هایدکمه کشیدن با5

مثال برای. ندارد اثری صوتی ارتباط برقراری های برنامه روی بر خروجی صدای تنظیمات دستی تنظیم
.شود نمی ایجاد تماس صدای کیفیت در تغییری هیچ

پویا ساز عادی از استفاده با صدا میزان تفاوت سازی حداقل
.بزنید ضربه  روی اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را صوتی تنظیمات>  اعلان و صدا>  تنظیمات2
.بکشید راست سمت به را پویا سطح کننده تنظیم کنار کشویی نشانگر3

کاربری اشتراک چند
مختلفی کاربران که ایگونه به کند،می پشتیبانی کاربری اشتراک چند ویژگی از شما دستگاه

هایحساب. کنند استفاده آن از و شوند دستگاه سیستم وارد جداگانه صورت به توانندمی
دیگری افراد با مشترک صورت به دستگاه یک از که دارند کارآمدی زمانی بیشتر چندکاربری
.دهیدمی قرض فردی به استفاده جهت مدتی برای را هایتاندستگاه یا کنیدمی استفاده
مالک تنها. شودمی شناخته دستگاه مالک کند تنظیم نخست بار برای را دستگاه که کاربری
دیگر حساب نوع دو مالک، حساب از غیر به. کند مدیریت را کاربران سایر هایحساب تواندمی
:دارد وجود

می استفاده دستگاهتان از مرتب که است مناسب فردی برای حساب نوع این: معمولی کاربر•
.کند

از موقت صورت به خواهدمی تنها که فردی برای را مهمان حساب گزینه: مهمان کاربر•
.کنید فعال کند، استفاده دستگاهتان

از دانلودها دهد اجازه تواند می مالک فقط مثال، عنوان به. دارد قرار مالک دسترس در فقط هاویژگی برخی
.شود انجام ™Google Play جز به منایعی

معمولی کاربری حساب درباره
هایصفحه دهید امکان مختلف کاربران به توانیدمی معمولی، کاربر هایحساب افزودن با

به ایجداگانه دسترسی همچنین. باشند داشته مجزایی کلی تنظیمات و زمینه تصاویر اصلی،
سه تا توانیدمی. دارند هاعکس موسیقی مثل هاییفایل سازیذخیره حافظه و هابرنامه
.کنید اضافه دستگاهتان به را معمولی کاربر حساب
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عادی کاربری اشتراک یک افزودن برای
وارد است کرده تنظیم را دستگاه بار نخستین که کاربری یا مالک عنوان به کنید دقت1

.باشید شده سیستم
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از2
.بزنید ضربه هاآن روی و کنید پیدا را کاربر افزودن>  کاربران>  تنظیمات3
.شودمی ایجاد جدید اشتراک. بزنید ضربه تأیید روی4
به مربوط نماد و شودمی قفل نمایش صفحه. بزنید ضربه شود تنظیم اکنون هم روی5

.شودمی ظاهر بالا راست سمت گوشه در است شده افزوده جدیداً که کاربری
چپ یا بالا سمت به را خود انگشت کار، این برای کنید؛ باز را نمايش صفحه قفل6

.بکشید
.کنید دنبال را صفحه روی دستورالعمل کاربر، اشتراک تنظیم برای7

امکان زمان آن در ولی کند تنظیم را حساب خواهد می جدید حساب از کننده استفاده فرد که مواردی برای
را کاربران تواندمی است آماده کاربر که زمانی. بزنید ضربه ۵ مرحله در خیر اکنون روی توانید می ندارد،

برای. شودمی ظاهر جدید کاربر صورتبه که ببینند را جدید حساب و کند انتخاب تنظیمات قسمت از
.کنید دنبال را دستورالعمل و بزنید ضربه اشتراک آن نام به است کافی اشتراک، تنظیم

کافی تنها. کنید اضافه ایصفحه هر وضعیت نوار داخل از را عادی کاربری اشتراک یک توانیدمی همچنین
سپس بزنید ضربه کاربر نماد روی و بکشید پایین سمت به انگشت دو از استفاده با را وضعیت نوار است
.بزنید ضربه کاربر افزودن روی

پیامک از استفاده و تلفنی تماس برقراری جهت معمولی کاربر به دادن اجازه برای
.باشید شده سیستم وارد مالک عنوان به کنید دقت1
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از2
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را کاربران>  تنظیمات3
تماس کردن روشن کنار کشویی نشانگر و بزنید ضربه مربوطه کاربر نام کنار در  روی4

.بکشید راست سمت به را پیامک و تلفنی های

دستگاه از معمولی کاربر حساب حذف برای
.باشید شده سیستم وارد مالک عنوان به کنید دقت1
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از2
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را کاربران>  تنظیمات3
حذف روی سپس و بزنید ضربه شود حذف خواهید می که کاربری نام کنار در  روی4

.بزنید ضربه کردن حذف>  کاربر

مهمان کاربر حساب درباره
را مهمان کاربر حساب توانیدمی کند، استفاده موقت صورت به دستگاهتان از بخواهد فردی اگر
جدید شده نصب سیستم یک صورت به دستگاهتان مهمان، حالت در. کنید فعال کاربر این برای
مهمانتان که این از پس. شودمی اندازیراه خاصی شده نصب قبل از هایبرنامه تنها با

از بتواند بعدی مهمان تا کنید پاک را جلسه توانیدمی رساند، پایان به را دستگاه از استفاده
.نیست حذف قابل و است شده نصب پیش از مهمان کاربر حساب. کند شروع ابتدا

مهمان کاربر حساب کردن فعال
وارد است کرده تنظیم را دستگاه بار نخستین که کاربری یا مالک عنوان به کنید دقت1

.باشید شده سیستم
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از2
.بزنید ضربه آنها روی و کنید پیدا را مهمان>  کاربران>  تنظیمات3

نوار است کافی تنها. کنید فعال را مهمان کاربر حساب هم صفحه روی وضعیت نوار از توانید می همینطور
روی سپس بزنید ضربه کاربر نماد روی و بکشید پایین سمت به انگشت دو از استفاده با را وضعیت
.بزنید ضربه مهمان افزودن

تلفنی هایتماس برقراری جهت مهمان کاربر به دادن اجازه برای
.باشید شده سیستم وارد مالک عنوان به کنید دقت1
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از2
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را کاربران>  تنظیمات3
تماس کردن روشن کنار کشویی نشانگر سپس بزنید، ضربه مهمان کنار در  روی4

.بکشید راست سمت به را تلفنی های
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مهمان جلسه هایداده کردن پاک برای
.شوید مهمان حساب وارد کنید دقت1
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از2
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را کاربران>  تنظیمات3
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را مهمان حذف4
.بزنید ضربه کردن حذف روی5

صفحه روی وضعیت نوار از را مهمان جلسه هستید، مهمان حساب در که زمانی تا توانید می همینطور
کاربر نماد روی و بکشید پایین سمت به انگشت دو از استفاده با را وضعیت نوار است کافی تنها. کنید پاک
.بزنید ضربه مهمان حذف روی سپس بزنید ضربه

کاربر حساب چند بین جابجایی

کاربر حساب چند بین جابجایی
و بکشید پایین سمت به انگشت دو با را وضعیت نوار کاربران، از فهرستی دیدن برای1

.بزنید ضربه صفحه بالای راست سمت در کاربر نماد روی سپس
برای قفل صفحه. بزنید ضربه را بروید آن به خواهیدمی که کاربری حساب به مربوط نماد2

.شود می ظاهر کاربر حساب این

یا بزنید ضربه مجدد آغاز روی کنید پاک را قبلی جلسه خواهیدمی اگر روید،می مهمان حساب به وقتی
.بزنید ضربه دهممی ادامه بله، روی قبلی جلسه ادامه برای

.کنید مراجعه 10 صفحه در صفحه قفل به. کند تنظیم را خودش قفل صفحه تواند می کاربری هر

کاربری چند حساب برای تنظیمات
:دارد وجود کاربر چند دارای هایدستگاه در مختلف تنظیم نوع سه

هامثال. گذاردمی تأثیر هاآن همه روی و هستند تغییر قابل کاربران همه توسط که تنظیماتی•
.است ®Bluetooth و NFC هواپیما، حالت ،Wi-Fi زبان، شامل

داده سازیهمگام شامل هامثال. گذاردمی تأثیر کاربری حساب یک روی تنها که تنظیماتی•
.است زمینه تصویر و شده افزوده مختلف هایحساب صفحه، قفل خودکار،

مثلاً شوند،می اعمال کاربران تمام بر و هستند مشاهده قابل مالک برای تنها که تنظیماتی•
.VPN تنظیمات
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متن تایپ
نمایش صفحه روی کلید صفحه

SwiftKey® با را متن توانیدمی حروف روی زدن ضربه با. است متن ورود فرضپیش دهندهارائه
®SwitfKey حرکتی ورود ویژگی از توانیدمی یا کنید وارد نمایشگر روی کلید صفحه از استفاده

.شوند تشکیل کلمات تا دهید حرکت دیگر حرف به حرف یک از را انگشت و کنید استفاده

سفارشی را ®SwitfKey تنظیمات ها،برنامه در ®SwitfKey کلیدصفحه به رفتن با توانیدمی
.کنید

.کندمی حذف را نمامکان از قبل نویسه۱

.بروید بعد خط به تا دارید نگه آن روی یا بزنید ضربه هاخندانک به دسترسی برای۲

.گذاری نقطه کردن وارد۳

.کندمی وارد فاصله یک۴

.شود وارد صوتی ورود قابلیت از استفاده با متن تا دارید نگه آن روی یا بزنید ضربه کاما کردن وارد برای۵

.دهدمی نمایش را هانشانه و اعداد۶

.کندمی جابجا بزرگ حروف قفل و بزرگ حروف کوچک، حروف بین را حروف حالت۷

.کنید مراجعه /https://swiftkey.com به ®SwitfKey درباره بیشتر اطلاعات برای

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

افقی جهت در نمایش صفحه روی کلیدهای از استفاده
.بچرخانید را دستگاه شوند، می داده نشان نمایش صفحه روی کلیدهای وقتی•

.باشد آنها تنظیمات تغییر به نیاز است ممکن ها برنامه برخی در افقی جهت کردن فعال برای

متن حرف به حرف کردن وارد
ضربه نویسه آن روی کلید، صفحه روی بر مشاهده قابل نویسه یک کردن وارد برای1

.بزنید
تا دارید نگه و کنید لمس را کلید صفحه روی نویسه دیگر، نویسه یک کردن وارد برای2

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

گذاری نقطه
.بزنید ضربه فاصله کلید روی بار دو واژه، کردن وارد از پس•
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®SwifKey» پیوسته متن ورود «عملکرد از استفاده با متن کردن وارد

دیگر حرف به حرفی از را خود انگشت نمایش، صفحه روی کلیدهای نمایش هنگام1
.شود نوشته دارید را آن نوشتن قصد که ایواژه تا بکشید

که حروفی اساس بر واژه پیشنهاد. کنید بلند را خود انگشت واژه، کردن وارد از پس2
.شودمی ظاهر ایدنوشته

گزینه سایر مشاهده با بتوانید تا بزنید ضربه  روی نشد، ظاهر شما نظر مورد واژه اگر3
و کنید حذف را واژه کل نشد، ظاهر نظر مورد گزینه اگر. دهید انجام را خود انتخاب ها

.بزنید ضربه حروف تک تک به آن ورود برای یا کنید وارد را آن دوباره

متن ویرایش
برای. بچسبانید یا کنید کپی ببرید، کنید، انتخاب را آن متن، نوشتن با همزمان توانیدمی

گزینه سپس،. بزنید ضربه بار دو شده وارد متن به توانیدمی ویرایش، هایگزینه به دسترسی
.گیردمی قرار دسترس در برنامه نوار یک طریق از ویرایش های

برنامه نوار
:است انجام قابل انتخابی متن روی بر زیر اقدامات

برش•
کردن کپی•
چسباندن•
گذاری اشتراک•
همه انتخاب•

.باشید کرده ذخیره بوردکلیپ در را متنی که شودمی ظاهر زمانی فقط چسباندن گزینه

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

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

بین ذره از استفاده برای
بزرگتر را متن بتوانید تا دارید نگه و بزنید ضربه متن قسمت به متن، کردن وارد هنگام•

.دهید قرار متن قسمت از جایی هر در را نما مکان و کنید مشاهده
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گرفتن تماس
تماس برقراری

روی کنید، گیریشماره دستی صورت به را نظر مورد تلفن شماره توانیدمی تماس برقراری برای
موجود تلفن شماره روی یا و بزنید ضربه است شده ذخیره مخاطبین فهرست در که ایشماره

نام یا شماره از بخشی کردن وارد با توانید می همینطور. بزنید ضربه هاتماس گزارش نمای در
کردن پیدا برای هوشمند گیری شماره عملکرد از شده، ظاهر پیشنهادات از انتخاب و مخاطب
برقراری برای. کنید استفاده نیز خود تماس گزارشات و مخاطبین لیست از ها شماره سریع
دستگاه در ™Hangouts تصویری گپ و فوری رسانیپیام برنامه از توانیدمی تصویری، تماس
.ببینید 81 صفحه در را تصویری چت و فوری رسانیپیام بخش. کنید استفاده خود

بیشتر هایگزینه مشاهده1

شماره حذف2

گیریشماره صفحه3

تماس دکمه4

تلفن شماره یک با تماس برای
.کنید باز را گیری شماره صفحه1
.بزنید ضربه  روی سپس و کنید وارد را تلفن شماره2

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

هوشمند گیریشماره عملکرد از استفاده با گرفتن تماس برای
.کنید باز را گیری شماره صفحه1
وارد هستند مربوط تماس برای شما نظر مورد مخاطب به که را هایی شماره یا حروف2

.شودمی ظاهر ممکن هایگزینه فهرست شماره، یا حرف هر کردن وارد با. کنید
.بزنید ضربه بگیرید تماس آن با خواهیدمی که مخاطبی نام به3

المللی بین تماس برقراری برای
.کنید باز را گیری شماره صفحه1
.شود داده نشان "+" علامت تا دارید نگه و کرده لمس را 20
 به سپس و کنید وارد را تلفن شماره و) اول صفرهای بدون (منطقه کد کشور، کد3

.بزنید ضربه

اصلی صفحه به مستقیم گیری شماره شماره یک افزودن برای
دستگاه که زمانی تا نگهدارید و کرده لمس را خود اصلی صفحه در خالی فضای یک1

.شود داده نمایش سازی شخصی منوی و بلرزد
.بزنید ضربه میانبرها>  ها ویجت روی سازی شخصی منوی در2
.کنید انتخاب را مستقیم گیری شماره و کنید حرکت ها برنامه لیست در3
را مستقیم گیری شماره شماره عنوان به استفاده جهت نظر مورد شماره و مخاطب4

.کنید انتخاب
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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
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
آن روی و کنید پیدا را گیرنده تماس شناسه>  دیگر تنظیمات>  تماس>  تنظیمات2

.بزنید ضربه

تماس دریافت
دریافت ورودی تماس است قفل نمایشصفحه یا است خواب حالت در دستگاه که هنگامی اگر

تماس است، فعال نمایشصفحه وقتی اگر. شودمی باز صفحه تمام قالب در تلفن برنامه کنید،
به یعنی شود،می داده نشان شناور اعلان یک صورت به ورودی تماس کنید، دریافت ورودی
دریافت اعلانی چنین وقتی. است باز که ایصفحه هر بالای در شناوری کوچکی پنجره صورت
و کنید رد را تماس یا کنید باز را تلفن برنامه صفحه و دهید پاسخ تماس به توانیدمی کنید،می
.بمانید باقی کنونی صفحه در

است غیرفعال نمایشصفحه که هنگامی ورودی تماس یک به پاسخگویی برای
.بکشید راست به را •

است غیرفعال نمایشصفحه که هنگامی ورودی تماس یک کردن رد برای
.بکشید چپ به را •

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

پاسخگویی دستگاه از استفاده
کنید استفاده ها تماس به پاسخ برای خود دستگاه در پاسخگو دستگاه برنامه از توانید می

پاسخگویی عملکرد توانید می. گذارید می پاسخ بی را تماسی یا هستید مشغول زمانیکه
.بماند منتظر ثانیه چند ها تماس به خودکار پاسخگویی از قبل کنید تعیین و کنید فعال را خودکار
بصورت دهید پاسخ ها تماس به توانید نمی و دارید کار خیلی که زمانی توانید می همچنین
در باقیمانده های پیام به توانید می و. کنید هدایت پاسخگویی دستگاه به را ها تماس دستی
.باشید داشته دسترسی خود دستگاه از مستقیم بطور پاسخگویی دستگاه

.کنید ضبط خوشامدگویی پیام یک باید پاسخگویی دستگاه از استفاده از قبل

پاسخگویی دستگاه برای خوشامدگویی پیام ضبط
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
روی و کنید پیدا را آمدگویی خوش>  ™Xperia تلفن منشی>  تماس>  تنظیمات2

.بزنید ضربه آن
دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل و بزنید ضربه جدید آمدگویی خوش ضبط روی3

.کنید

خودکار پاسخگویی کردن فعال برای
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را ™Xperia تلفن منشی>  تماس>  تنظیمات2
.بکشید راست سمت به را تلفن منشی کنار کشویی نشانگر3

.شودمی استفاده فرضپیش مقدار از نکنید، تنظیم زمانی تاخیر هاتماس خودکار پاسخگویی برای اگر

تلفنی منشی به ورودی تماس هدایت برای
بکشید، بالا طرف به را گوییپاسخ هایگزینه کنید،می دریافت تماسی که زمانی•

.کنید انتخاب را تلفن منشی با کردن رد سپس

و بگذرد شده تنظیمپیش از تأخیر زمان تا کنید صبر توانیدمی همچنین کنید،می دریافت تماسی وقتی
.دهد پاسخ تماس به خود طور به تلفنی منشی
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خودکار پاسخگویی برای زمانی تاخیر تنظیم
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را ™Xperia تلفن منشی>  تماس>  تنظیمات2
.بزنید ضربه از بعد انتخاب روی3
.شود تنظیم زمان تا کنید حرکت پایین یا بالا به4
.بزنید ضربه شد انجام روی5

پاسخگویی دستگاه از هاپیام به کردن گوش
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
ضربه آن روی و کنید پیدا را هاپیام>  ™Xperia تلفن منشی>  تماس>  تنظیمات2

.بزنید
.کنید انتخاب دهید گوش آن به خواهید می که صوتی پیام3

پاسخگویی دستگاه هایپیام به  به زدن ضربه با و تماس گزارش از مستقیم بطور توانید می همچنین
.دهید گوش

متنی پیام یک ارسال با تماس کردن رد
رد پیامی چنین با را تماسی وقتی. کنید رد را تماس متنی پیام یک ارسال با توانید می شما
مخاطب با رسانیپیام گفتگوی در و ارسال گیرنده تماس برای خودکار طور به پیام آن کنید،می

.شود می ذخیره
توانید می یا کنید انتخاب خود دستگاه روی بر شده تعیین پیش از های پیام بین از توانید می
ویرایش طریق از را خود شده شخصی های پیام توانید می همچنین. نمایید ایجاد جدید پیام یک
.کنید ایجاد شده تعیین پیش از های پیام

است غیرفعال نمایش صفحه که زمانی در متنی پیام ارسال با تماس کردن رد برای
.بزنید ضبره گوییپاسخ هایگزینه روی شود،می برقرار ورودی تماس یک که زمانی1
.بزنید ضربه جدید پیام نوشتن روی یا کنید انتخاب شده تعریف پیش از پیام یک2

متنی پیام یک ارسال با تماس دومین کردن رد باری
ضربه گوییپاسخ هایگزینه روی شنويد، می ممتد بوق صدای تماس حین در وقتی1

.بزنید
.بزنید ضربه جدید پیام نوشتن روی یا کنید انتخاب شده تعریف پیش از پیام یک2

تماس کردن رد برای استفاده مورد متنی پیام ویرایش برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را سریع هایپاسخ>  تماس>  تنظیمات2
.کنید ایجاد را لازم تغییرات سپس و بزنید ضربه شود ویرایش خواهیدمی که پیامی روی3
.بزنید ضربه تأیید روی4

انجام حال در های تماس

تماس به دادن پایان۱

دوم تماس برقراری۲
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انتظار در تماس بازیابی یا فعلی تماس داشتن نگه انتظار در۳

تماس حین در شماره کردن وارد۴

تماس حین در میکروفون کردن صدابی۵

تماس حین در بلندگو کردن روشن۶

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

تماس حین در نمايش صفحه کردن فعال برای
.دهید فشار لحظه یک را •

هاتماس لیست از استفاده
هایتماس و  دریافتی هایتماس ، پاسخبی هایتماس توانیدمی ها،تماس لیست در

.کنید مشاهده را  شده گرفته

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

تماس گزارش از شماره یک با تماس
.بزنید ضربه شماره روی•

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

خود مخاطبین به هاتماس لیست از شماره یک افزودن
روی سپس و دارید نگه و کرده لمس را تماس گزارش در شده داده نمایش شماره1

.بزنید ضربه مخاطب یک به افزودن
روی یا کنید انتخاب کنید، اضافه او برای را شماره خواهیدمی که را موجودی مخاطب2

.بزنید ضربه جدید مخاطب ایجاد
.بزنید ضربه ذخیره روی کنید، ویرایش را مخاطب اطلاعات3

ها تماس لیست کردن پنهان
. روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کرده پیدا را تلفن2
.بزنید ضربه تماس گزارش نمایش برای  روی گیری، شماره صفحه نمایش صورت در3
.بزنید ضربه ها تماس لیست کردن پنهان>   روی4

هاتماس هدایت
یا دستگاه تلفن، شماره مثال، عنوان به کنید، منتقل دیگری گیرنده به را هاتماس توانیدمی

.دیگری تلفنی منشی

هاتماس انتقال برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را تماس>  تنظیمات2
.کنید انتخاب را ایگزینه و بزنید ضربه تماس هدایت روی3
روی سپس و کرده وارد دهید، انتقال آن به را ها تماس خواهید می که را ای شماره4

.بزنید ضربه کردن روشن

تماس انتقال کردن خاموش
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را تماس هدایت>  تماس>  تنظیمات2
.بزنید ضربه کردن خاموش روی سپس کرده، انتخاب را ایگزینه3
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ها تماس کردن محدود
که صورتی در. کنید مسدود را خروجی و ورودی های تماس از خاص گروهی یا همه توانید می
های تماس کردن محدود برای توانید می اید، کرده دریافت خود خدمات دهنده ارائه از PIN2 یک

شما اشتراک اگر. کنید استفاده) FDN (ثابت گیری شماره های شماره لیست یک از خروجی
خاص مخاطب یک از دریافتی هایتماس تمام توانیدمی است، صوتی صندوق سرویس شامل

را مشخص شماره یک خواهید می اگر. کنید ارسال پستی صندوق به مستقیم صورت به را
عملکرد این از که کنید دانلود را هاییبرنامه و بروید ™Google Play به توانیدمی کنید، مسدود

.کنندمی پشتیبانی

این از شبکه سرویس یا کارت سیم آیا اینکه تأیید برای. کنندنمی پشتیبانی FDN از شبکه اپراتورهای همه
.بگیرید تماس شبکه اپراتور با کند،می پشتیبانی ویژگی

خروجی یا ورودی هایتماس کردن مسدود برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را تماس>  تنظیمات2
.کنید انتخاب را ایگزینه سپس بزنید، ضربه تماس انسداد روی3
.بزنید ضربه تأیید به و کنید وارد را عبور رمز4

فعال تماس انسداد عملکرد تا کنید وارد را خود عبور رمز باید نخست، بار برای تماس انسداد تنظیم هنگام
.کنید استفاده عبور رمز همین از باید کنید، ویرایش را تماس انسداد تنظیمات بخواهید بعداً اگر. شود

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

.بزنید
.بزنید ضربه FDN کردن غیرفعال یا FDN کردن فعال روی3
.بزنید ضربه تأیید روی و کنید وارد را خود ۲ پین4

پذیرش مورد تماس گیرندگان فهرست به دسترسی
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
شماره هایشماره>  ثابت گیری شماره هایشماره>  تماس>  تنظیمات2

.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را ثابت گیری

کارت سیم ۲ پین تغییر برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را تماس>  تنظیمات2
.بزنید ضربه ۲ پین تغییر>  ثابت گیری شماره هایشماره روی3
.بزنید ضربه تأیید روی و کنید وارد را کارت سیم قبلی ۲ پین4
.بزنید ضربه تأیید روی و کنید وارد را کارت سیم جدید ۲ پین5
.بزنید ضربه تأیید روی و کنید وارد دوباره را کارت سیم جدید ۲ پین6

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

تماس انتظار كردن غیرفعال يا فعال
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را دیگر تنظیمات>  تماس>  تنظیمات2
.بزنید ضربه تماس انتظار روی تماس، انتظار كردن غیرفعال يا فعال برای3

فعلی تماس گذاشتن انتظار در و دوم تماس به پاسخ برای
.بکشید راست سمت به را  تماس، حین در ممتد بوق صدای شنیدن هنگام•

دوم تماس کردن رد
.بکشید چپ سمت به را  تماس، حین در ممتد بوق صدای شنیدن هنگام•
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دوم تماس کردن برقرار
.شودمی داده نمایش هاتماس لیست. بزنید ضربه  به فعلی، تماس حین در1
.بزنید ضربه  به گیری،شماره صفحه نمایش برای2
داشته نگه انتظار حالت در تماس اولین. بزنید ضربه  به و کنید وارد را گیرنده شماره3

.شودمی

فعلی تماس به دادن پايان و سوم تماس به دادن پاسخ برای
.بزنید ضربه پاسخگویی و فعلی تماس قطع گزینه به سوم، تماس ورود هنگام•

سوم تماس کردن رد برای
.بزنید ضربه ورودی تماس پذیرش عدم گزینه به سوم، تماس ورود هنگام•

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

.بزنید ضربه تماس این به

کنفرانسی هایتماس
.بپیوندید نفره چند یا دو گفتگوی یک به توانیدمی چندنفره یا کنفرانسی تماس با

شرکت با بیفزایید، كنفرانسی تماس یک به توانیدمی که کنندگانیشرکت تعداد جزئیات از اطلاع جهت
.بگیرید تماس خود مخابراتی

کنفرانسی تماس کردن برقرار
.شودمی ظاهر هاتماس لیست. بزنید ضربه  به فعلی، تماس حین در1
.بزنید ضربه  روی گیری، شماره صفحه نمایش برای2
در موقتاً کنندهشرکت اولین. بزنید ضربه  به و بگیرید را کنندهشرکت دومین شماره3

.شودمی داشته نگه انتظار حالت
.بزنید ضربه  روی کنفرانس، شروع و تماس به کنندهشرکت دومین افزودن برای4
را بالا در شده داده توضیح مرتبط مراحل تماس، به بیشتری کنندگانشرکت افزودن برای5

.کنید تکرار

کنفرانسی تماس در کنندهشرکت با خصوصی گفتگوی
.بزنید ضربه کنفرانس مدیریت روی جاری، کنفرانسی تماس حین در1
.بزنید ضربه خود نظر مورد کنندهشرکت تلفن شماره روی خصوصی، گفتگوی انجام برای2
ضربه  روی کنفرانسی، تماس به برگشت و خصوصی گفتگوی به دادن پایان برای3

.بزنید

کنفرانسی تماس از کنندهشرکت یک کردن خارج
.بزنید ضربه کنفرانس مدیریت روی جاری، کنفرانسی تماس حین در1
.بزنید ضربه کنید خارج خواهیدمی که ایکنندهشرکت کنار در  روی2

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

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
پست شماره>  صوتی پست تنظیمات> صوتی پست>  تماس>  تنظیمات2

.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را صوتی
.کنید وارد را خود صوتی پست شماره3
.بزنید ضربه تأیید روی4
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صوتی پست خدمات با تماس
.کنید باز را گیری شماره صفحه1
.شود گرفته شما صوتی پست شماره که زمانی تا دارید نگه و کرده لمس را 21

شما شبکه اپراتور صوتی پست سیستم گیرید، می تماس خود صوتی پست شماره با که باری اولین
خواسته شما از است ممکن مثلاً. کنید تنظیم را خود صوتی پست دهد می فرمان شما به معمول بطور
.نمایید تنظیم را عبوری کلمه و کنید ضبط آمدگویی خوش پیام یک شود

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

اضطراری تماس کردن برقرار
.کنید باز را گیری شماره صفحه1
.بزنید ضربه  روی سپس و کنید وارد را اضطراری شماره2

هایتماس توانیدمی است شده مسدود خروجی هایتماس وقتی یا نشده جاگذاری کارت سیم وقتی
.کنید برقرار را اضطراری

است قفل کارت سیم که هنگامی اضطراری تماس برقراری برای
.بزنید ضربه اضطراری تماس روی1
.بزنید ضربه  به و کنید وارد را اضطراری شماره2
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مخاطبین
مخاطبین انتقال
یک از را مخاطبین توانیدمی. دارد وجود شما جدید دستگاه به مخاطبین انتقال برای راه چندین
.کنید وارد دیگر دستگاه یک از مستقیماً را مخاطبین یا کنید سازیهمگام آنلاین حساب

رایانه از استفاده با مخاطبین انتقال
Xperia™ Transfer به آن انتقال و قبلی دستگاه از مخاطبین آوریجمع در که است ایبرنامه

™Xperia ایرایانه برنامه داخل از که Xperia™ Transfer. کندمی کمک شما به جدید دستگاه
Companion عامل سیستم به مجهز همراه هایدستگاه از است دسترسی قابل iOS/iCloud

ویژگی اید،کردهمی استفاده iOS دستگاه یک از قبلاً اگر. کندمی پشتیبانی ™Android و
را iOS هایبرنامه همتای Android هایبرنامه تواندمی) App Matching» (هابرنامه همتایابی«
.دهد پیشنهاد شما به

:است نیاز زیر موارد به ،Xperia™ Transfer از استفاده برای
.اینترنت به متصل رایانه•
.جدید ™Android دستگاه•
.جدید ™Android دستگاه USB کابل•
.قبلی دستگاه•
.قبلی دستگاه USB کابل•

iCloud به مستقیماً توانیدمی ،iOS هایدستگاه مورد در. نباشد قبلی دستگاه به نیازی است ممکن
اختیار در قبلاً که Sony هایدستگاه خصوص در. کنید استفاده محلی پشتیبان فايل از یا شوید وصل
.کنید استفاده محلی پشتیبان هایفايل از توانیدمی اید،داشته

جدید دستگاه به مخاطبین انتقال
 در را Xperia™ Companion for Windows است، نشده نصب قبلاً افزارنرم اگر1

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ یا Xperia™ Companion
for Mac در را http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/
.کنید دانلود و جستجو

.کنید وصل رایانه به را دستگاه ،USB کابل از استفاده با2
کنید، باز را آن نشد اجرا خودکار طور به Xperia™ Companion اگر نصب، انجام از پس3

انتقال به مربوط دستورالعمل و کنید کلیک Xperia™ Transfer گزینه روی بر سپس
.کنید دنبال را مخاطبین

آنلاین حساب از استفاده با مخاطبین انتقال
،™Google Sync مانند آنلاین حساب یک با خود رایانه یا قدیمی دستگاه در را مخاطبین اگر

Facebook™ یا Microsoft® Exchange ActiveSync® استفاده با توانیدمی کنید، سازیهمگام
.دهید انتقال خود جدید دستگاه به را مخاطبین هاحساب همان از

سازی همگام حساب از استفاده با جدید دستگاه با مخاطبین سازی همگام
.بزنید ضربه  سپس و  روی خود، اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه سازی همگام و ها حساب> تنظیمات روی سپس بزنید، ضربه  روی2
هم>   روی سپس کنید انتخاب را مخاطبین سازی همگام برای نظر مورد حساب3

.بزنید ضربه کنید سازی همگام اکنون

.باشید شده وارد حساب آن به باید حساب، آن با مخاطبین سازی همگام از قبل

مخاطبین انتقال دیگر هایروش
برای. دارد وجود جدید دستگاه به قبلی دستگاه از مخاطبین انتقال برای نیز دیگر روش چند
استفاده ®Bluetooth آوریفن از یا کنید کپی حافظه کارت روی بر را مخاطبین توانیدمی مثال،
انتقال درباره تردقیق اطلاعات کسب جهت. کنید ذخیره کارتسیم روی بر را مخاطبین یا و کنید

.کنید مراجعه خود دستگاه» کاربر راهنمای «به قبلی، دستگاه از مخاطبین
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حافظه کارت از مخاطبین کردن وارد برای
.بزنید ضربه  به سپس و  به اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه SD کارت>  مخاطبین کردن وارد به سپس دهید، فشار را 2
.کنید انتخاب را مخاطبین ذخیره محل3
.بزنید ضربه تأيید به و کنید انتخاب ورود برای را نظر مورد هایفایل4

®Bluetooth فناوری از استفاده با مخاطبین کردن وارد

رویت قابل صورت به نیز دستگاه و شده روشن ®Bluetooth عملکرد شوید مطمئن1
.باشد شده تنظیم

اعلان و بکشید پایین را وضعیت نوار شوید، می مطلع خود دستگاه به فایل ورود از وقتی2
.بزنید ضربه فایل انتقال پذیرش برای را

.بزنید ضربه فایل انتقال شروع برای را پذیرش3
ضربه اعلان روی شد، انجام انتقال که زمانی. بکشید پایین سمت به را وضعیت نوار4

.بزنید
.کنید مشخص را مخاطب ذخیره محل و بزنید ضربه شده دریافت فایل روی بر5

کارتسیم از مخاطبین کردن وارد

مقصد در مخاطبین از تعدادی است ممکن دهید،می انتقال کارتسیم یک از یا به را مخاطبین که زمانی
کپی آمدن وجود به از پیشگیری به مشکل، این حل چگونگی درباره بیشتر اطلاعات برای. باشند تکراری
.کنید مراجعه 77 صفحه در مخاطبین کاربردی برنامه در تکراری های

.بزنید ضربه  سپس و  روی خود، اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه کارت سیم>  مخاطبین کردن وارد روی سپس و  روی2
.کنید انتخاب را مخاطبین ذخیره محل3
برای. بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را نظر مورد مخاطب مخاطب، یک کردن وارد برای4

.بزنید ضربه همه واردکردن روی مخاطبین، تمام کردن وارد

مخاطبین مشاهده و جستجو

مخاطبین جستجوی1

بیشتر هایگزینه مشاهده2

هاگروه و دلخواه موارد مخاطبین، هایزبانه3

مخاطب اورژانس و پزشکی اطلاعات مشاهده و ویرایش4

مخاطب اطلاعات مشاهده5

شوندمی آغاز شده انتخاب حرف با که مخاطبینی به پرش6

مخاطب افزودن7

مخاطب یک جستجوی
.بزنید ضربه  روی سپس بزنید، ضربه روی خود، اصلی صفحه از1
جستجوی بخش در را دیگر اطلاعات یا نام تلفن، شماره یک و بزنید ضربه  روی2

می پالایش شما، طرف از نویسه یک ورود بار هر با نتایج، فهرست. کنید وارد مخاطب
.شود
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مخاطبین برنامه در نمایش جهت مخاطبین انتخاب برای
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه فیلتر به سپس دهید، فشار را 2
.کنید علامت حذف یا گذاریعلامت را دلخواه هایگزینه شود،می ظاهر که فهرستی در3

لیست در اشتراک آن باشید، کرده همگام سازیهمگام اشتراک با را خود مخاطبین اگر
.بزنید ضربه اشتراک نام به ها،گزینه فهرست کردن باز برای. شودمی ظاهر

مخاطبین افزودن و ویرایش
مخاطب افزودن

.بزنید ضربه  سپس و  روی خود، اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه  روی2
یک کردن اضافه حال در و کردید سازیهمگام حساب چند یا یک با را خود مخاطبین اگر3

را مخاطب کردن اضافه برای نظر مورد حساب باید هستید، بار اولین برای مخاطب
فایل روی بر شود، ذخیره دستگاه روی بر فقط مخاطب این خواهیدمی یا. کنید انتخاب

.بزنید ضربه نشود تهیه پشتیبان
.کنید انتخاب یا وارد مخاطب برای را دلخواه اطلاعات4
.بزنید ضربه ذخیره روی پایان، در5

مخاطب یک خواهیدمی که بعد مرتبه کردید، انتخاب سازی همگام حساب یک 3 مرحله در اینکه از بعد
حساب یک در را مخاطب که زمانی. شودمی داده نشان فرض پیش حساب بعنوان حساب این کنید اضافه
برای فرض پیش حساب بعنوان حساب این کنیدمی اضافه مخاطب یک که بعد مرتبه کنید،می ذخیره ویژه

تغییر را آن خواهیدمی و اید کرده ذخیره ویژه حساب یک در را مخاطب اگر. شودمی داده نشان ذخیره
.نمایید انتخاب آن ذخیره برای را دیگری حساب و کنید ایجاد جدید مخاطب یک است لازم دهید،

دیگر کشورهای از وقتی توانیدمی کنید، اضافه کشور کد و مثبت علامت مخاطب، تلفن شماره از قبل اگر
.کنید استفاده شماره آن از گیریدمی تماس

مخاطب یک ویرایش
.بزنید ضربه  سپس و  روی خود، اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه  روی سپس بزنید، ضربه شود ویرایش خواهیدمی که مخاطبی روی2
.کنید ویرایش را نظر مورد اطلاعات3
.بزنید ضربه ذخیره روی پایان، در4

.دهندنمی را مخاطبین اطلاعات ویرایش اجازه شما به سازی همگام خدمات برخی

مخاطب به تصوير اختصاص
.بزنید ضربه  سپس و  روی خود، اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه  روی سپس بزنید، ضربه شود ویرایش خواهیدمی که مخاطبی روی2
به و کنید انتخاب مخاطب تصویر افزودن برای را روشی سپس بزنید، ضربه  روی3

.کنید ویرایش دلخواه صورت
.بزنید ضربه ذخیره به تصویر، افزودن از بعد4

را تصویری خواهیدمی اگر. کنید اضافه تصویر مخاطب به آلبوم برنامه از مستقیماً توانیدمی همچنین
.کنید دانلود را تصویر باید ابتدا است، شده ذخیره آنلاین حساب یک در که کنید انتخاب

مخاطب یک زنگ صدای سازیشخصی برای
.بزنید ضربه  به سپس و  به اصلی صفحه داخل از1
.بزنید ضربه  به سپس و بزنید ضربه شود ویرایش خواهیدمی که مخاطبی به2
.بزنید ضربه زنگ آهنگ تنظیم>   گزینه به3
در شده ذخیره موسیقی فایل انتخاب برای یا کنید انتخاب فهرست در را ایگزینه4

.بزنید ضربه شد انجام به سپس بزنید، ضربه  به دستگاه،
.بزنید ضربه ذخیره به5

مخاطبین حذف
.بزنید ضربه  سپس و  روی خود، اصلی صفحه در1
.دارید نگه و کنید لمس را حذف برای نظر مورد مخاطب2
کشویی منوی تا بزنید ضربه پایین به رو پیکان روی بر مخاطبین، تمام کردن حذف برای3

.کنید انتخاب را همه علامتگذاری سپس شود، باز
.بزنید ضربه حذف روی سپس بزنید، ضربه  روی4
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خودتان تماس اطلاعات ویرایش
.بزنید ضربه  سپس و  روی خود، اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه  روی سپس بزنید، ضربه خودم روی2
.کنید اعمال را لازم تغییرات یا و کنید وارد را جدید اطلاعات3
.بزنید ضربه ذخیره روی پایان، در4

پیامک درون از جدید مخاطب ایجاد
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه ذخیره روی سپس بزنید، ضربه تلفن شماره کنار نماد روی2
.بزنید ضربه جدید مخاطب ایجاد روی یا کنید انتخاب را موجود مخاطب یک3
.بزنید ضربه ذخیره روی و کنید ویرایش را مخاطب اطلاعات4

مخاطب اورژانس و پزشکی اطلاعات افزودن
توانید می. کنید اضافه مخاطبین برنامه در را) ااورژانس حالت در( ICE اطلاعات توانید می

اقوام به مربوط اطلاعات باضافه کنید می استفاده که داروهایی و آلرژی مانند پزشکی اطلاعات
تنظیم، از بعد. کنید وارد را گرفت تماس آنها با اضطراری مواقع در توان می که دوستانی و

اگر حتی که معناست بدان این. است دسترسی قابل امنیتی قفل صفحه از شما ICE اطلاعات
می هم باز اورژانس بخش پرسنل عبور، کلمه یا الگو ،PIN با مثال برای باشد، قفل صفحه
.کنند بازیابی را شما ICE اطلاعات توانند

اصلی مخاطبین صفحه به بازگشت1

بیشتر هایگزینه مشاهده2

ICE اطلاعات از بخشی عنوان به پزشکی و شخصی اطلاعات نمایش3

پزشکی اطلاعات4

ICE مخاطب فهرست5

جدید ICE مخاطبین ایجاد6

ICE مخاطبین عنوان به موجود مخاطبین از استفاده7

ICE اطلاعات از بخشی عنوان به پزشکی و شخصی اطلاعات نمایش برای
.بزنید ضربه  سپس و  روی خود، اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه اضطراری حالت در–  ICE روی2
.بزنید علامت را شخصی اطلاعات نمایش کادر و بزنید ضربه  روی3

پزشکی اطلاعات کردن وارد
.بزنید ضربه  سپس و  روی خود، اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه اضطراری حالت در–  ICE روی2
.بزنید ضربه پزشکی اطلاعات ویرایش روی سپس بزنید، ضربه  روی3
.کنید ویرایش را نظر مورد اطلاعات4
.بزنید ضربه ذخیره روی پایان، در5
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جدید ICE مخاطب یک افزودن
.بزنید ضربه  سپس و  روی خود، اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه  روی سپس بزنید، ضربه اضطراری حالت در–  ICE روی2
یک کردن اضافه حال در و کردید سازیهمگام حساب چند یا یک با را خود مخاطبین اگر3

را مخاطب کردن اضافه برای نظر مورد حساب باید هستید، بار اولین برای مخاطب
فایل روی بر شود، ذخیره دستگاه روی بر فقط مخاطب این خواهیدمی یا. کنید انتخاب

.بزنید ضربه نشود تهیه پشتیبان
.کنید انتخاب یا وارد مخاطب برای را دلخواه اطلاعات4
.بزنید ضربه ذخیره روی پایان، در5

.بگیرند تماس آن با بتوانند اورژانس بخش پرسنل تا باشد داشته تلفن شماره یک حداقل باید ICE مخاطب
تلفن شماره توانندمی فقط اورژانس پرسنل باشد، شده قفل امنیتی صفحه قفل طریق از شما دستگاه اگر

.باشد شده وارد مخاطب این درباره مخاطبین برنامه در هم دیگری اطلاعات اگر حتی ببینند را ICE مخاطب

ICE مخاطبین بعنوان موجود مخاطبین از استفاده
.بزنید ضربه  سپس و  روی خود، اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه  روی سپس بزنید، ضربه اضطراری حالت در–  ICE روی2
.بزنید علامت کنید استفاده ICE مخاطبین بعنوان خواهیدمی که را مخاطبینی3
.بزنید ضربه شد انجام روی پایان، در4

اورژانس بخش پرسنل تا باشد داشته تلفن شماره یک حداقل باید کنید می انتخاب که ICE مخاطبین
اورژانس پرسنل باشد، شده قفل امنیتی صفحه قفل طریق از شما دستگاه اگر. بگیرند تماس آن با بتوانند
درباره مخاطبین برنامه در هم دیگری اطلاعات اگر حتی ببینند را ICE مخاطبین تلفن شماره توانند می فقط
.باشد شده وارد مخاطبین این

امنیتی قفل صفحه از خود ICE اطلاعات کردن رویت قابل
.بزنید ضربه  سپس و  روی خود، اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه اضطراری حالت در–  ICE روی2
.بزنید ضربه تنظیمات روی سپس بزنید، ضربه  روی3
.کنید انتخاب را قفل صفحه در ICE گزینه4

.است رویت قابل امنیتی قفل صفحه از فرض پیش بصورت ICE اطلاعات

امنیتی قفل صفحه از ICE مخاطبین برای ها تماس کردن فعال
.بزنید ضربه  سپس و  روی خود، اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه اضطراری حالت در–  ICE روی2
.بزنید ضربه تنظیمات روی سپس بزنید، ضربه  روی3
.کنید انتخاب را ICE در تماس کردن فعال گزینه4

.نکنند پشتیبانی ICE های تماس از شبکه اپراتورهای از برخی است ممکن

هاگروه و دلخواه موارد
آنها به مخاطبین برنامه از تا کنید تنظیم علاقه مورد عنوان به را مخاطبها برخی توانید می

از و دهید تخصیص نیز هاییگروه به را خود مخاطبین توانید می. باشید داشته سریع دسترسی
.کنید پیدا مخاطبین از گروهی به تری سریع دسترسی مخاطبین برنامه داخل

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  روی سپس بزنید، ضربه روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه دلخواه موارد روی2
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گروه یک به مخاطب یک افزودن
و کنید لمس یابد تخصیص گروهی به خواهیدمی که را مخاطبی تلفن، دفترچه برنامه در1

.دارید نگه
.بزنید ضربه دارد قرار گروهها زیر در مستقیماً که نواری به سپس بزنید، ضربه  به2
.بزنید علامت شود، افزوده آن به مخاطب خواهیدمی که را هاییگروه به مربوط کادر3
.بزنید ضربه ذخیره روی4

مخاطب اطلاعات ارسال
خود ویزیت كارت ارسال برای

.بزنید ضربه  سپس و  روی خود، اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه خودم روی2
.بزنید ضربه گذاشتن اشتراک به روی سپس بزنید، ضربه  روی3
می دیده نمايش صفحه در که را دستوراتی و انتخاب را موجود انتقال های روش از یکی4

.کنید دنبال شود

مخاطب ارسال
.بزنید ضربه  سپس و  روی خود، اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه کنید ارسال آن اطلاعات خواهید می که مخاطبی به2
.بزنید ضربه گذاشتن اشتراک به روی سپس بزنید، ضربه  روی3
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

کاربردی برنامه در تکراری های کپی آمدن وجود به از پیشگیری
مخاطبین

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
.بزنید ضربه  سپس و  روی خود، اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه شود داده پیوند دیگر مخاطب با خواهیدمی که مخاطبی روی2
.بزنید ضربه مخاطب با پیوند روی سپس دهید، فشار را 3
بزنید، ضربه شود ادغام اول مخاطب با آن اطلاعات خواهیدمی که مخاطبی نام روی4

می ادغام دوم مخاطب با اول مخاطب اطلاعات. بزنید ضربه تأیید روی تأیید برای سپس
.شود می داده نشان مخاطبین لیست در مخاطب یک عنوان به پیوندی مخاطب و شود

شده ادغام مخاطبین کردن جدا برای
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به اصلی، صفحه داخل از1
.بزنید ضربه  به سپس و بزنید ضربه شده ادغام مخاطب به ویرایش برای2
.بزنید ضربه پیوند لغو>  مخاطب با پیوند حذف به3

مخاطبین از پشتیبان فایل تهیه
مخاطبین از پشتیبان فايل تهیه برای USB حافظه یا کارت سیم حافظه، کارت از توانیدمی

انتقال به خود، دستگاه در مخاطبین بازیابی نحوه درباره بیشتر اطلاعات جهت. کنید استفاده
.کنید مراجعه 72 صفحه در مخاطبین
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حافظه کارت به مخاطبین کلیه فرستادن برای
.بزنید ضربه  به سپس بزنید، ضربه  به اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه SD کارت>  مخاطبین کردن صادر به سپس دهید، فشار را 2
.بزنید ضربه تأيید روی3

کارت سیم به مخاطبین کردن صادر

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

.بزنید ضربه  سپس و  روی خود، اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه کارت سیم>  مخاطبین کردن صادر روی سپس دهید، فشار را 2
همه خواهید می اگر یا و کنید علامتگذاری را کردن صادر برای نظر مورد مخاطبین3

.بزنید ضربه همه علامتگذاری روی کنید صادر را مخاطبین
.بزنید ضربه کردن صادر روی4
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،
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زدن گپ و رسانی پیام
پیام ارسال و خواندن

و ارسالی هایپیام تمام یعنی دهد،می نشان گفتگو صورت به را هاپیام رسانیپیام برنامه
باید ای،چندرسانه هایپیام ارسال برای. شودمی داده نشان گروه یک در فرد یک دریافتی
43 صفحه در MMS و اینترنت تنظیمات بخش به. باشد موجود وسیله در MMS صحیح تنظیمات
.کنید مراجعه
بستگی استفاده مورد زبان و مخابراتی شرکت به کنید ارسال پیام یک در توانیدمی که کاراکترهایی تعداد
مخابراتی شرکت به نیز) شده افزوده ایرسانه هایفایل شامل (ایچندرسانه پیام یک اندازه حداکثر. دارد

.بگیرید تماس خود مخابراتی شرکت با بیشتر، اطلاعات کسب جهت. دارد بستگی

گفتگوها لیست به برگشت۱

پیام فرستنده با تماس۲

بیشتر هایگزینه مشاهده۳

دریافتی و ارسالی هایپیام۴

شده نوشته پیام ارسال۵

هاپیوست افزودن۶

پیام ارسال و ایجاد برای
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را  سپس ، روی بزنید ضربه خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه  روی2
فهرست از سپس کنید، وارد را گیرنده تماس اطلاعات دیگر یا گیرنده، تلفن شماره یا نام3

است، نشده ذخیره مخاطب عنوان به گیرنده اگر. کنید انتخاب را او شده، داده نشان
.کنید وارد را گیرنده شماره

افزودن برای را بالا در شده داده توضیح روش کنید، ارسال گروهی پیام خواهیدمی اگر4
.کنید تکرار بیشتر گیرندگان

.کنید وارد را خود پیام متن و بزنید ضربه پیام نوشتن روی5
.کنید وارد را خود پیام متن و بزنید ضربه روی6
استفاده آن از خواهیدمی که کارتی سیم اساس بر هادکمه  روی پیام، ارسال برای7

.بزنید ضربه کنید

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

دریافتی پیام خواندن
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.کنید انتخاب را دلخواه گفتگوی2
.بزنید ضربه پیام روی است، نشده دانلود هنوز پیام اگر3

.شوند می ذخیره دستگاه حافظه در فرض پیش بصورت دریافتی های پیام همه
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پیام یک به دادن پاسخ برای
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه پیام آن حاوی گفتگوی به2
.بزنید ضربه  به و کنید وارد را خود پاسخ3

پیام یک بازارسال
. بزنید ضربه نماد این روی سپس بزنید، ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه دارید را آن بازارسال قصد که پیامی حاوی گفتگوی روی2
پیام هدایت روی سپس دارید، نگه و کنید لمس کنید بازارسال خواهید می که را پیامی3

.بزنید ضربه
فهرست از سپس کنید، وارد را گیرنده تماس اطلاعات دیگر یا گیرنده، تلفن شماره یا نام4

است، نشده ذخیره مخاطب عنوان به گیرنده اگر. کنید انتخاب را او شده، داده نشان
.کنید وارد را گیرنده شماره

.بزنید ضربه  روی سپس و کنید ویرایش را پیام نیاز صورت در5

پیام یک در موجود فایل ذخیره برای
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه پیام روی است، نشده دانلود هنوز پیام اگر2
را دلخواه گزینه سپس دارید، نگه و کنید لمس شود ذخیره خواهیدمی که را فایلی3

.کنید انتخاب

خود های پیام سازماندهی
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 روی و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه مکالمات حذف روی سپس بزنید، ضربه  روی2
>  به سپس کنید، علامتگذاری را حذف برای نظر مورد گفتگوهای به مربوط کادر3

.بزنید ضربهحذف

پیام کردن دارد ستاره برای
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه شود باز خواهیدمی که گفتگویی به2
افزودن روی سپس دارید، نگه و کنید لمس کنید گذاریستاره خواهید می که را پیامی3

.بزنید ضربه ستاره
ستاره حذف روی سپس و کنید لمس را دارستاره پیام پیام، ستاره برداشتن برای4

.بزنید ضربه

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 روی و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه  روی2
.شودمی ظاهر فهرستی در جستجو نتایج. کنید وارد را خود جستجوی هایکلیدواژه3
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پیام درون از گرفتن تماس
پیام فرستنده با تماس برای

.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه  روی سپس بزنید ضربه گفتگو یک روی2

مخاطب یک بعنوان فرستنده شماره ذخیره
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه ذخیره روی سپس بزنید، ضربه تلفن شماره کنار نماد روی2
.بزنید ضربه جدید مخاطب ایجاد روی یا کنید انتخاب را موجود مخاطب یک3
.بزنید ضربه ذخیره روی و کنید ویرایش را مخاطب اطلاعات4

رسانی پیام تنظیمات
پیام اعلان تنظیمات تغییر

.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه تنظیمات روی سپس بزنید، ضربه  روی2
انتخاب را ایگزینه سپس بزنید، ضربه اعلان صدای روی اعلان، آهنگ یک تنظیم جهت3

انتخاب را خود دستگاه در شده ذخیره موسیقی فایل یک و بزنید ضربه  روی یا کرده
.کنید

.بزنید ضربه شد انجام روی تأیید برای4
.بکشید چپ یا راست به را مربوطه هایلغزنده اعلان، تنظیمات سایر برای5

خروجی های پیام برای تحویل گزارش عملکرد کردن خاموش یا روشن
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را  سپس بزنید، ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه تنظیمات روی سپس بزنید، ضربه  روی2
.بکشید چپ یا راست به را دریافت گزارش کنار لغزنده3

داده تحویل موفقیت با که هایی پیام روی بر تأیید علات یک تحویل، گزارش عملکرد شدن روشن از پس
.شود می داده نمایش اند شده

تصویری چت و فوری رسانیپیام
با خود دستگاه در ™Hangouts تصویری چت و فوری رسانیپیام برنامه از استفاده با توانیدمی

دیگر هایدستگاه یا ™Android هایدستگاه رایانه، روی بر برنامه همین از که دوستانی
دوست چند با تصویری تماس یک به را ایمکالمه هر توانیدمی. کنید چت کنندمی استفاده
توانیدمی همچنین. بفرستید پیام هستند آفلاین که زمانی در حتی دوستانتان به یا کنید تبدیل
.بگذارید اشتراک به و کنید مشاهده راحتی به را هاعکس

Hangouts™ اشتراک یک و اینترنت به دسترسی به Google™ اطلاعات کسب جهت. دارد نیاز
http://support.google.com/hangouts نشانی به برنامه، این از استفاده نحوه درباره بیشتر
)Android هایدستگاه برای Hangouts on your Android «)Hangouts «پیوند روی بر و مراجعه
.کنید کلیک

.کندمی کار جلو دوربین دارای هایدستگاه در فقط تصویری تماس عملکرد

™Hangouts برنامه از استفاده برای
. به اصلی، صفحه داخل از1
2Hangouts بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را.
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ایمیل
ایمیل تنظیم

خود ایمیل های حساب در ها ایمیل دریافت و ارسال برای خود دستگاه در ایمیل برنامه از
حساب شامل که باشید داشته ایمیل حساب چندین یا یک همزمان توانید می. کنید استفاده

.شوند می نیز Microsoft Exchange ActiveSync شرکتی های

ایمیل حساب تنظیم
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه آن روی و کرده 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

دیگر ایمیل اشتراک یک افزودن برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل2
.بزنید ضربه حساب افزودن>  تنظیمات به سپس بزنید، ضربه  به3
خودکار دانلود اگر. بزنید ضربه بعدي به سپس کنید، وارد را عبور رمز و ایمیل آدرس4

.کنید تکمیل دستی صورت به را تنظیم روند نبود، مقدور ایمیل اشتراک تنظیمات
.بزنید ضربه بعدي به پايان، در5

ایمیل دریافت و ارسال

اخیر هایپوشه و ایمیل هایحساب تمام فهرست مشاهده1

هاایمیل جستجوی2

هاگزینه و تنظیمات به دسترسی3

ایمیل هایپیام فهرست4

ایمیل پیام نوشتن5

جدید هایایمیل دانلود
پایین سمت به هاپیام لیست در را خود انگشت است، باز ایمیل ورودی صندوق وقتی•

.بکشید

درباره بیشتر اطلاعات برای. باشد برقرار داده اتصال شوید مطمئن جدید، ایمیل هایپیام دانلود از قبل
.کنید مراجعه 43 صفحه در MMS و اینترنت تنظیمات به آمیز،موفقیت داده اتصال از اطمینان
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ایمیل هایپیام خواندن
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را ایمیل2
را اشتراکی و بزنید ضربه  به کنید،می استفاده ایمیل اشتراک چند از که صورتی در3

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

خواندن قصد که ایمیلی به و کنید حرکت پایین یا بالا سمت به ایمیل ورودی صندوق در4
.بزنید ضربه دارید را آن

ایمیل پیام ارسال و ایجاد
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را ایمیل سپس بزنید، ضربه  روی اصلی، صفحه از1
راست سمت به را صفحه چپ سمت لبه کنید،می استفاده ایمیل حساب چند از اگر2

.نمایید انتخاب کنید، ارسال ایمیل آن از خواهیدمی که را حسابی و بکشید
از را گیرنده چند یا یک و کنید تایپ را ایمیل آدرس و گیرنده نام بزنید، ضربه  روی3

.کنید انتخاب کشویی فهرست
.بزنید ضربه  روی و کنید وارد را پیام متن و ایمیل موضوع4

ایمیل پیام یک به دادن پاسخ برای
آن به و کنید پیدا دهید پاسخ آن به خواهیدمی که را پیامی ایمیل، ورودی صندوق در1

.بزنید ضربه همه به دادن پاسخ یا دادن پاسخ به سپس بزنید، ضربه
.بزنید ضربه  به سپس کنید، وارد را خود پاسخ2

ایمیل پیام یک بازارسال
آن روی و کنید پیدا شود بازارسال خواهید می که را پیامی خود، ایمیل ورودی صندوق در1

.بزنید ضربه هدایت روی سپس بزنید، ضربه
انتخاب کشویی فهرست از را گیرنده چند یا یک و کنید تایپ را ایمیل آدرس یا گیرنده نام2

.کنید
.بزنید ضربه  روی سپس کنید، وارد را خود پیام متن3

ایمیل پیام یک در پیوست فایل مشاهده برای
حاوی ایمیل هایپیام. بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را نظر مورد پیوست حاوی ایمیل پیام1

.شودمی مشخص  با پیوست
می دانلود به شروع پیوست فایل. بزنید ضربه بارگیری گزینه به ایمیل، کردن باز از پس2

.کند
.بزنید ضربه مشاهده به پیوست، فایل دانلود از پس3

مخاطبین در فرستنده ایمیل آدرس ذخیره برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا ورودی صندوق در را نظر مورد پیام1
روی سپس بزنید، ضربه مخاطب یک به افزودن روی بزنید، ضربه فرستنده نام روی2

.بزنید ضربه تأیید
.بزنید ضربه جدید مخاطب ایجاد روی یا کنید انتخاب را موجود مخاطب یک3
.بزنید ضربه ذخیره روی سپس کنید، ویرایش را مخاطب اطلاعات تمایل صورت در4

خود های ایمیل سازماندهی
هاایمیل کردن مرتب برای

.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را ایمیل2
برای را نظر مورد حساب و بزنید ضربه  روی ایمیل، حساب چندین از استفاده صورت در3

همزمان طور به را خود ایمیل هایحساب تمام خواهیدمی اگر. کنید انتخاب استفاده
.بزنید ضربه ترکیبی ورودی صندوق روی سپس و  روی کنید، مرتب

.بزنید ضربه بندی ترتیب روی سپس و  روی4
.كنید انتخاب را کردن مرتب هایگزینه از یکی5
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هاایمیل در جستجو
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را ایمیل سپس بزنید، ضربه  روی اصلی، صفحه 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 ورودی صندوق و  روی کنید، بررسی همزمان طور به را

.بزنید ضربه  روی3
.بزنید ضربه كلید صفحه در  روی سپس کنید، وارد را جستجو متن4
خواهیدمی که ایمیلی به. شود می ظاهر تاریخ اساس بر فهرستی در جستجو نتیجه5

.بزنید ضربه شود باز

ايمیل اشتراک یک به مربوط هایپوشه تمام مشاهده برای
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را ایمیل سپس بزنید، ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.کنید انتخاب کنید بررسی خواهیدمی که را حسابی سپس بزنید، ضربه  روی2
.کنید انتخاب را ها پوشه همه نمایش کنید، بررسی خواهیدمی که حسابی زیر در3

ایمیل پیام یک حذف برای
.بکشید راست سمت به را حذف برای نظر مورد پیام ایمیل، ورودی صندوق در•

دیگر پوشه به ایمیل پیام یک جاییجابه برای
.بکشید چپ سمت به را حذف برای نظر مورد پیام ایمیل، ورودی صندوق در1
.کنید انتخاب را پوشه یک سپس بزنید، ضربه انتقال به2

ایمیل حساب تنظیمات
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>  حساب حذف به5

ورودی صندوق بررسی زمانی فاصله تغییر برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را ایمیل2
.بزنید ضربه تنظیمات به سپس بزنید، ضربه  به3
.کنید انتخاب ورودی صندوق بررسی زمانی فاصله تغییر برای را نظر مورد اشتراک4
انتخاب را ایگزینه و بزنید ضربه بررسی زمانی فاصله>  دفعات تعداد بررسی به5

.کنید

Exchange Active Sync اشتراک در کار محل در حضور عدم هنگام خودکار پاسخ تنظیم برای
ضربه آن روی و کنید پیدا را ایمیل سپس بزنید، ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1

.بزنید
.بزنید ضربه تنظیمات روی 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 روی4
راست سمت به را کار محل از خارج کنار کشویی نشانگر عملکرد، كردن روشن برای5

.بكشید
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 روی تایید برای8

Gmail™
خواندن، برای خود دستگاه در ™Gmail برنامه از توانید می باشید، داشته ™Google حساب اگر

.کنید استفاده ایمیل های پیام سازماندهی و نوشتن
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Gmail هایاشتراک و هاپوشه تمام فهرست مشاهده1

هاایمیل جستجوی2

ایمیل هایپیام فهرست3

ایمیل پیام نوشتن4

™Gmail مورد در بیشتر اطلاعات
.بزنید ضربه راهنما روی سپس و  روی است، باز Gmail برنامه که زمانی•
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موسیقی
دستگاه به موسیقی انتقال

:دارد وجود دستگاه به رایانه از موسیقی انتقال برای روش چند
اتصال، از پس. دهید انتقال شده ارائه USB کابل از استفاده با را آهنگ هایفایل توانیدمی•

یا کنید رها و بکشید رایانه از را هافایل و کنید انتخاب دستگاهتان در را )MTP (هافایل انتقال
.کنید مراجعه 36 صفحه در رایانه از استفاده با هافایل مدیریت به. کنید کار دستگاه روی

و رایانه بین را خود ایرسانه هایفایل توانیدمی Xperia™ Companion افزارنرم از استفاده با•
 در Xperia™ Companion for Windows درباره. کنید منتقل دستگاه

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ یا Xperia™ Companion for
Mac در http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/ آنها و بدانید بیشتر
.کنید دانلود را

در بیشتر اطلاعات برای. نکند پشتیبانی موسیقی فایل هایقالب تمام از است ممکن» موسیقی «برنامه
برگه ،)ویدیو و تصویر صوتی، (ایچندرسانه های فایل از استفاده و شده پشتیبانی فایل هایقالب مورد

.کنید دانلود /www.sonymobile.com/support از را دستگاهتان مشخصات

موسیقی به دادن گوش
.کنید استفاده موسیقی برنامه از خود دلخواه صوتی هایکتاب و موسیقی به دادن گوش برای

صفحهتمام کنندهپخش کردن کوچک۱

دستگاه در شده ذخیره هایآهنگ تمام جستجوی۲

فعلی پخش صف مشاهده۳

)وجود صورت در (آلبوم تصویر۴

بزنید ضربه خط روی یا بکشید را نشانگر رفتن، عقب یا جلو برای – پیشرفت نشانگر۵

است گذشته فعلی آهنگ از که زمانی مدت۶

کنونی آهنگ زمان کل۷

فعلی پخش فهرست هایآهنگ تمام تکرار۸

این فعلی، آهنگ در جلو به حرکت برای بزنید؛ ضربه مورد این به پخش، فهرست در بعدی آهنگ به رفتن برای۹
دارید نگه و کنید لمس را مورد

آهنگ یک مکث یا پخش۱۰

این فعلی، آهنگ در عقب به حرکت برای بزنید؛ ضربه مورد این به پخش، فهرست در قبلی آهنگ به رفتن برای۱۱
دارید نگه و کنید لمس را مورد

فعلی پخش فهرست هایآهنگ تصادفی انتخاب۱۲
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موسیقی اصلی صفحه

شود باز موسیقی اصلی صفحه تا بزنید ضربه صفحه بالای چپ سمت در  روی۱

کنید حرکت پایین یا بالا به محتوا، مشاهده برای۲

کنید پخش آهنگ یک ،»موسیقی «برنامه از استفاده با۳

کنید پخش تصادفی انتخاب حالت در را هاآهنگ تمام۴

برگردید موسیقی کنندهپخش صفحه به۵

موسیقی برنامه از استفاده با آهنگ یک پخش
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را  سپس بزنید، ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه  روی2
.کنید انتخاب موسیقی دسته یک3
.بزنید ضربه آن روی آهنگ، یک پخش برای4

به برای لازم حقوق از که کنید تأیید. نشوند پخش برداری نسخه حق حفاظت تحت موارد است ممکن
.هستید برخوردار نظر مورد محتوای گذاشتن اشتراک

اینترنت در آهنگ به مربوط اطلاعات یافتن
اطلاعات به سپس و بزنید ضربه آلبوم تصوير به موسیقی، برنامه در آهنگ پخش هنگام•

.بزنید ضربه بیشتر

در هنرمند اطلاعات و آهنگ متن ،™YouTube در ویدیوهایی شامل توانند می آهنگ به مربوط آنلاین منابع
Wikipedia شود.

آلبوم هنر دانلود و موسیقی اطلاعات ویرایش
ضربه موسیقی اطلاعات ویرایش روی سپس و آلبوم تصویر روی موسیقی، برنامه از1

.بزنید
.کنید ویرایش خود میل مطابق را اطلاعات2
.کنید انتخاب را گزینه یک سپس بزنید، ضربه  روی آلبوم، هنر دانلود یا تنظیم برای3
.بزنید ضربه ذخیره روی پایان، در4

خودکار طور به تنظیمات بخش در موسیقی منوی در که کنید تنظیم طوری را آلبوم هنر توانیدمی همچنین
.شود دانلود

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

Music برنامه کردن کوچک
پس در Music برنامه. بروید اصلی صفحه به تا بزنید ضربه  روی آهنگ، پخش هنگام•

.شودنمی متوقف موسیقی پخش و دهدمی ادامه کار به زمینه

زمینه پس در پخش هنگام موسیقی برنامه کردن باز
برنامه روی و بکشید پایین سمت به را وضعیت نوار زمینه، پس در آهنگ پخش هنگام•

.بزنید ضربه موسیقی
آن روی و بیابید را  سپس بزنید، ضربه  روی اصلی، صفحه از توانیدمی همچنین•

.بزنید ضربه
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موسیقی منوی
می نشان شما به را دستگاه در موجود هایآهنگ کلی نمای موسیقی اصلی صفحه منوی
.کنید مدیریت را پخشتان هایفهرست و هاآلبوم توانیدمی جا همین از. دهد

موسیقی اصلی صفحه به بازگشت۱

فعلی پخش صف مشاهده۲

هنرمندان همه در جستجو۳

هاآلبوم همه در جستجو۴

هاآهنگ همه در جستجو۵

پخش هایفهرست همه در جستجو۶

پخش هایفهرست همه در جستجو۷

کنید پخش دیگر دستگاه در را شده گذاریاشتراک موسیقی فایل۸

»موسیقی «برنامه تنظیمات منوی کردن باز۹

»موسیقی «برنامه پشتیبانی منوی کردن باز۱۰

موسیقی منوی کردن باز
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را  سپس بزنید، ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه  روی2

موسیقی اصلی صفحه به بازگشت
.بزنید ضربه اصلی صفحه روی است، باز موسیقی اصلی صفحه منوی که زمانی•
منو راست سمت و صفحه روی بر است، باز موسیقی اصلی صفحه منوی که هنگامی•

.بزنید ضربه

آهنگ یک حذف
.بروید حذف برای نظر مورد آهنگ به موسیقی، اصلی صفحه منوی از1
روی شودمی ظاهر که فهرستی در سپس دارید، نگه و کنید لمس را آهنگ عنوان2

.بزنید ضربه حذف
.بزنید ضربه حذف روی دوباره تأیید، برای3

پخش هایفهرست
ذخیره موسیقی روی از را خود دلخواه پخش هایفهرست توانیدمی Music اصلی صفحه در

.کنید ایجاد دستگاه در شده

شخصی پخش هایفهرست ایجاد
اضافه پخش فهرست به خواهیدمی که را آلبومی یا آهنگ نام ،Music اصلی صفحه از1

.دارید نگه و کنید لمس کنید،
جدید پخش لیست ایجاد>  پخش فهرست به افزودن روی شده، باز منوی در2

.بزنید ضربه
.بزنید ضربه تأيید روی و کنید وارد را پخش فهرست نام3

.بزنید ضربه جدید، پخش فهرست یک ایجاد برای  سپس و پخش لیستهای روی توانیدمی
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شخصی پخش هایفهرست پخش
.بزنید ضربه پخش لیستهای روی سپس کنید، باز را موسیقی اصلی صفحه منوی1
.کنید باز را نظر مورد پخش فهرست ،پخش لیستهای از2
همه تصادفی روی یا آهنگ یک روی کنید، پخش را هاآهنگ تمامی خواهیدمی اگر3

.بزنید ضربه

پخش فهرست به هاآهنگ افزودن
فهرست به خواهیدمی که کنید جستجو را آلبومی یا آهنگ ،Music اصلی صفحه از1

.کنید اضافه پخش
پخش فهرست به افزودن روی سپس دارید، نگه و کنید لمس را آلبوم یا آهنگ عنوان2

.بزنید ضربه
.بزنید ضربه کنید، اضافه آن به را آهنگ یا آلبوم خواهیدمی که پخشی فهرست نام روی3

.شودمی افزوده پخش فهرست به اکنون آهنگ یا آلبوم

پخش لیست از آهنگ یک حذف برای
.دارید نگه و کنید لمس شود حذف خواهیدمی که را آهنگی عنوان پخش، لیست یک در1
.بزنید ضربه پخش فهرست از حذف روی2

.کرد حذف تواننمی را است شده ذخیره دستگاه داخلی حافظه یا حافظه کارت روی که آهنگی

پخش فهرست یک حذف
.بزنید ضربه پخش لیستهای روی سپس کنید، باز را موسیقی اصلی صفحه منوی1
.دارید نگه و کنید لمس کنید، حذف خواهیدمی که را پخشی فهرست2
.بزنید ضربه حذف روی3
.بزنید ضربه حذف روی دوباره تأیید، برای4

.نیست مقدور فرض پیش پخش هایفهرست حذف

موسیقی گذاری اشتراک
آهنگ یک گذاری اشتراک

مرور بگذارید، اشتراک به خواهیدمی که آلبومی یا آهنگ برای ،Music اصلی صفحه از1
.کنید

.بزنید ضربه گذاری اشتراک روی سپس دارید، نگه و کنید لمس را آهنگ عنوان2
.کنید دنبال را نمایش صفحه روی هایدستورالعمل و کنید انتخاب فهرست از را ایبرنامه3

.بگذارید اشتراک به نحو همین به نیز را پخش هایفهرست و هاآلبوم توانیدمی همچنین

صدا بهبود
»اکولایزر «از استفاده با صدا کیفیت بهبود

> صوتی تنظیمات>  تنظیمات روی سپس کنید، باز را موسیقی اصلی صفحه منوی1
.بزنید ضربه اکولایزر>  صوتی های جلوه

برای. بکشید پایین یا بالا به را فرکانس باند هایدکمه دستی، طور به صدا تنظیم برای2
.کنید انتخاب را خود نظر مورد سبک و بزنید ضربه  به خودکار، طور به صدا تنظیم

»فراگیر صدای «ویژگی کردن روشن
> صوتی تنظیمات>  تنظیمات روی سپس کنید، باز را موسیقی اصلی صفحه منوی1

.بزنید ضربه )VPT (فراگیر صدای>  صوتی های جلوه
تأيید روی تأیید، برای سپس و بکشید چپ یا راست سمت به تنظیم، یک انتخاب برای2

.بزنید ضربه

™TrackID با موسیقی تشخیص
™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
به که را هاییآهنگ توانیدمی. گیرد قرار اختیارتان در ثانیه چند ظرف آن آلبوم و عنوان هنرمند،
کاربران ببینید و کنید مشاهده را ™TrackID نمودارهای همچنین و رسیده ™TrackID تشخبص
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TrackID™ از نتیجه، بهترین کسب برای. اندکرده جستجو را چیزی چه جهان سراسر در
TrackID™ کنید استفاده ساکت هایمحیط در.

™TrackID آنلاین نمایه ایجاد۱

موسیقی فعلی جدولهای مشاهده۲

™TrackID هایگزینه مشاهده۳

قبلی جستجوهای سابقه مشاهده۴

کنندمی دنبال را چیزی چه دیگران ببینید۵

دهیدمی گوش آن به که موسیقی تشخیص۶

ارائه یا و هاشبکه تمام پشتیبانی از مناطق/کشورها همه در ™TrackID خدمات و ™TrackID برنامه
موسیقی جریانی پخش سرویس به تواندمی ™TrackID. نیست برخوردار مناطق کلیه در خدمات دهندگان

.شود متصل شما کشور در

™TrackID فناوری از استفاده با موسیقی شناسایی
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
2TrackID™ موسیقی منبع نزدیک را خود دستگاه سپس بزنید، ضربه آن روی و بیابید را

.بگیرید
روی نتایج شد، شناسایی ™TrackID سرویس توسط آهنگ اگر. بزنید ضربه  روی3

.شوندمی ظاهر صفحه

.بزنید ضربه  روی ،™TrackID شروع صفحه به بازگشت برای

آهنگ یک هنرمند اطلاعات مشاهده
صفحه در نتیجه شد، داده تشخیص ™TrackID برنامه طریق از آهنگ اینکه از بعد1

.شودمی داده نشان ™TrackID اصلی
.بزنید ضربه آن روی آن کردن باز برای سپس ببینید، خواهیدمی که بروید اینتیجه به2

آهنگ تاریخچه از آهنگ حذف
.بروید حذف برای نظر مورد آهنگ به سپس کنید، باز را ™TrackID برنامه1
.شود داده نشان  تا دارید نگه و کرده لمس را صفحه2
.بزنید ضربه  روی3

TrackID™ LIVE از استفاده برای
.کنید استفاده دنیا سراسر از Live هایپخش مشاهده برای TrackID™ LIVE از توانیدمی شما
:دارد وجود TrackID™ LIVE برای روش دو

.بزنید ضربه ™TrackID اصلی صفحه در نقشه روی•
.بزنید ضربه TrackID™ LIVEروی سپس دهید، فشار را •

یا صدابی را آهنگ هاینمایشپیش توانیدمی و دهید تغییر را هاآهنگ دریافت سرعت توانیدمی شما
.کنید صدادار
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FM رادیو
رادیو به کردن گوش
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

صدا 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

علاقه مورد های ایستگاه فهرست1

رادیو خاموش/روشن کلید2

منو هایگزینه مشاهده3

شده تنظیم فرکانس4

علاقه مورد کانال یک حذف یا ذخیره5

ایستگاه تنظیم دکمه6

بکشید راست یا چپ به ها، کانال بین حرکت برای - فرکانس باند7

کانال جستجوی برای باند فرکانس بردن بالا8

شده ذخیره علاقه مورد کانال یک9

کانال جستجوی برای باند فرکانس بردن پایین10

FM راديوی به کردن گوش
.کنید متصل دستگاه به را هدفون یا هدست یک1
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از2
باند در حرکت هنگام موجود های کانال. بزنید ضربه آن روی و کرده پیدا را FM رادیو3

.شوند می ظاهر فرکانس

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

رادیو هایکانال بین جاییجابه برای
.بکشید راست یا چپ سمت به را فرکانس باند•

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

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

™TrackID از استفاده با FM رادیو در آهنگ تشخیص برای
™TrackID سپس بزنید، ضربه  روی وسیله، FM رادیو در نظر مورد آهنگ پخش هنگام1

.کنید انتخاب را
اگر. شد خواهد ظاهر پیشرفت نشانگر یک آهنگ، از ™TrackID برداری نمونه حین در2

قرار شما اختیار در احتمالی نتایج از لیستی یا نتیجه باشد، آمیزموفقیت شناسایی
.گرفت خواهد

.بزنید ضربه  روی ،FM رادیو به بازگشت برای3

یا و ها شبکه همه پشتیبانی از مناطق/کشورها همه در ™TrackID خدمات و ™TrackID کاربردی برنامه
.نیست برخوردار مناطق همه خدمات دهندگانارائه

دلخواه مورد رادیویی های کانال
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

علاقه مورد رادیویی کانال به کردن گوش
.بزنید ضربه  روی1
.کنید انتخاب را ها گزینه از یکی2

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

صدا تنظیمات
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

رادیویی منطقه انتخاب برای
.دهید فشار را  است، باز رادیو وقتی1
.بزنید ضربه رادیویی منطقه تنظیم به2
.کنید انتخاب را ایگزینه3
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دوربین
فیلم ضبط و عکس گرفتن

جلو دوربین لنز۱

تصویربرداری حالت انتخاب۲

جلو دوربین و اصلی دوربین بین جاییجابه۳

نماییکوچک یا نماییبزرگ۴

فیلم ضبط/عکس گرفتن/دوربین كردن فعال – دوربین کلید۵

هافیلم و هاعکس مشاهده۶

مکان ذخیره۷

فیلم ضبط یا عکس گرفتن۸

دوربین از خروج یا ترعقب مرحله یک به بازگشت۹

تصویربرداری حالت تنظیمات۱۰

فلاش تنظیمات۱۱

قفل صفحه داخل از عکس گرفتن برای

.دهید فشار کمی را  خاموش/روشن کلید نمایش، صفحه کردن فعال برای1
طرف به را آن سپس و داریدنگه و کنید لمس را  دوربین نماد دوربین، کردن فعال برای2

.بکشید چپ
.بزنید ضربه  روی شد، باز دوربین اینکه از پس3

را دوربین کلید کار، این انجام برای. کنید فعال را دوربین توانیدمی است، غیرفعال و قفل صفحه که زمانی
.دهید فشار دوباره عکس، گرفتن برای. دهید فشار کامل طور به

دوربین کلید از استفاده با عکس گرفتن
.کنید فعال را دوربین1
.دهید فشار انتها تا را دوربین کلید2

جلو دوربین از استفاده با خود از تصویربرداری
.کنید فعال را دوربین1
.بزنید ضربه  روی2
گرفته عکس انگشت، برداشتن محض به. دهید فشار را دوربین کلید عکس، گرفتن برای3

.شودمی

عکسبرداری دوربین فلاش از استفاده
.بزنید ضربه  روی است، باز دوربین وقتی1
.کنید انتخاب را فلاش به مربوط دلخواه تنظیمات2
.بگیرید عکس3

نماییکوچک/نماییبزرگ عملکرد از استفاده برای
.دهید فشار پایین یا بالا سمت به را صدا کلید دوربین، بودن باز هنگام•
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دور هم از یا نزدیک هم به نمایش صفحه روی بر را خود انگشت دو دوربین، بودن باز هنگام•
.کنید

دوربین کلید از استفاده با فیلم ضبط
.کنید فعال را دوربین1
.کنید انتخاب را  تا بکشید صفحه روی را خود انگشت2
.دهید فشار را دوربین کلید ویدیو، ضبط شروع برای3
.دهید فشار دوباره را دوربین کلید ضبط، توقف برای4

ویدیو ضبط
.کنید فعال را دوربین1
.بکشید  انتخاب برای را صفحه است، نشده انتخاب ویدیو حالت اگر2
.بگیرید نظر مورد سوژه سمت به را دوربین3
.بزنید ضربه  روی ضبط، شروع برای4
 روی ضبط، گیری سر از برای. بزنید ضربه  روی ویدیو، ضبط هنگام موقت توقف برای5

.بزنید ضربه
.بزنید ضربه  روی ضبط، کردن متوقف برای6

ویدیو ضبط هنگام عکس گرفتن
انگشت، برداشتن محض به. بزنید ضربه  روی ویدیو، ضبط هنگام عکس گرفتن برای•

.شودمی گرفته عکس

ها فیلم و ها عکس مشاهده
.شود باز ویدیو یا عکس تا بزنید ضربه کوچک عکس روی سپس کنید، فعال را دوربین1
.دهید حرکت راست یا چپ سمت به را خود انگشت ها، فیلم و ها عکس مشاهده برای2

شده ضبط ویدیوی یا عکس حذف
.بیابید را حذف برای نظر مورد ویدیوی یا عکس1
.شود داده نشان  تا بزنید ضربه صفحه روی2
.بزنید ضربه  روی3
.بزنید ضربه حذف روی تأیید برای4

یاب چهره
وجود مرکز از خارج در که ای چهره روی بر کانونی فاصله تنظیم برای یاب چهره از توانید می
داده نشان سفید های قاب با که را چهره پنج حداکثر خودکار طور به دوربین. کنید استفاده دارد
را کانونی فاصله تنظیم برای شده انتخاب چهره رنگ رنگی، کادر. دهد می تشخیص شوند می

همچنین. شود می تنظیم دوربین به چهره نزدیکترین روی بر کانونی فاصله. دهد می نشان
کانونی فاصله تنظیم برای را خود نظر مورد چهره و بزنید ضربه ها قاب از یک هر به توانید می

.کنید انتخاب

های چهره از عکسبرداری برای ™Smile Shutter از استفاده
خندان

.بگیرید عکس او از فرد چهره زدن لبخند محض به و کنید استفاده ™Smile Shutter فناوری از
تنظیم و لبخند تشخیص برای را چهره یک و دهد می تشخیص را چهره پنج حداکثر دوربین
طور به دوربین زد، لبخند شده انتخاب چهره وقتی. کند می انتخاب کانونی فاصله خودکار
.گیرد می عکس خودکار

™Smile Shutter کردن روشن
.کنید فعال را دوربین1
.بزنید ضربه  روی2
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را لبخند شاتر>  خودکار ضبط3
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™Smile Shutter از استفاده با عکس گرفتن برای
.بگیرید سوژه سمت به را دوربین ،™Smile Shutter بودن روشن و دوربین بودن باز هنگام1

.کندمی انتخاب فوکوس برای را نظر مورد چهره دوربین
خواهد گرفته خودکار طور به عکس و شودمی ظاهر رنگی قاب یک در انتخابی چهره2

.شد
را دوربین کلید دستی طور به عکس گرفتن برای نرسید، تشخیص به لبخندی هیچ اگر3

.دهید فشار

هایعکس به جغرافیایی هایموقعیت گذاریبرچسب افزودن
شما
جغرافیایی موقعیت تا کنید روشن برداریعکس زمان در را موقعیت ذخیره عملکرد سازیفعال

آوریفن و/یا سیمبی هایشبكه اساس بر جغرافیایی موقعیت. شود افزوده هاعکس به تقریبی
GPS شودمی تعیین.
پیدا جغرافیایی مکان اما شود می روشن موقعیت ذخیره دوربین، صفحه روی بر  نمایش با

قابل جغرافیایی مکان و شود می روشن جغرافیایی گذاری برچسب ، نمایش با. است نشده
اضافه خود های عکس به را جغرافیایی های برچسب توانید می رو این از نیست، دسترسی

.شودمی غیرفعال موقعیت سازیذخیره شود،می ظاهر نماد دو این از یکی وقتی. کنید

جغرافیایی گذاریبرچسب کردن روشن
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه مکان>  تنظیمات روی2
.بکشید روشن وضعیت روی را لغزنده3
.کنید فعال را دوربین4
.بزنید ضربه  روی5
.بکشید روشن وضعیت روی را لغزنده. بیابید را مکان ذخیره6

دوربین عمومی تنظیمات

تصویربرداری هایحالت

العاده فوق خودکار
.کنید بهینه ایصحنه هر با متناسب را تنظیمات

دستی
.کنید تنظیم دستی طور به را دوربین تنظیمات

AR جلوه
.بگیرید مجازی هایشخصیت و هاصحنه با را هافیلم و هاعکس

خاص سبک با پرتره
.بگیرید عکس چهره فوری هایسبک از استفاده با

خلاقانه جلوه
.بدهید جلوه هافیلم و هاعکس به

جابجایی پانورامای
.بگیرید پانوراما و باز زاویه با هایعکس

برچسب ایجادکننده
.کنید ایجاد خود دوربین نمایاب از یا خود علاقه مورد هایعکس از منحصربفرد هاییبرچسب

عکس در چهره
.بگیرید عکس همزمان عقب و جلو دوربین از استفاده با

دوربین چندین
.کنید ضبط صفحه یک روی مختلف زوایای از را صحنه یک

Sound Photo
.بگیرید عکس زمینهپس صدای با

تصویربرداری هایحالت تغییر برای
.دارید نگه و دهید فشار را دوربین کلید1
.بکشید نظر مورد تصویربرداری حالت روی به را خود انگشت نمایش، صفحه در2
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العاده فوق خودکار برای
بطور و کنیدمی عکسبرداری آن در که کندمی ردیابی را شرایطی العاده فوق خودکار حالت
.گیریدمی را ممکن عکس بهترین شود حاصل اطمینان تا دهدمی انجام را تنظیمات خودکار

دستی حالت
تنظیم ها فیلم و تصاویر گرفتن برای را دوربین تنظیمات دستی بصورت خواهید می که زمانی
.کنید استفاده دستی حالت از کنید

AR جلوه
)افزوده واقعیت( AR هایجلوه توانیدمی کنید، ترجالب را خود هایفیلم یا هاعکس که این برای
از استفاده با را بعدی 3 هایصحنه توانیدمی دوربین، از استفاده هنگام. کنید اضافه آنها به را
محل و انتخاب را نظر مورد صحنه است کافی. بگنجانید خود هایفیلم یا هاعکس در تنظیم این
.کنید تنظیم نماياب در را آن

دارسبک پرتره
که ایپرتره هایعکس به لمسی هایجلوه تا کنید استفاده توانیدمی دارسبک پرتره ویژگی از

اشعه تنظیم از توانیدمی همچنین. کنید دریافت را نتیجه بهترین و کنید اعمال گیریدمی
.کنید اضافه هاچشم برای چراغ الگوی تا کنید استفاده جادویی

»چهره سبک تغییر «ویژگی از استفاده برای
.کنید فعال را دوربین1
.کنید انتخاب را  سپس شوید،  وارد تا بکشید نمایش صفحه روی را خود انگشت2
.حباب مثلاً بزنید، ضربه انتخابی سبک نام به ها،سبک همه نمایش برای3
.بزنید ضربه بیشتر به بیشتر، هایسبک افزودن برای4
گرفته عکس تا بزنید ضربه  به سپس و کنید انتخاب اعمال برای را نظر مورد سبک5

.شود

»جادویی پرتوی «ویژگی از استفاده برای
.کنید فعال را دوربین1
ضربه >   به سپس شوید،  وارد تا بکشید نمایش صفحه روی را خود انگشت2

.بزنید
.کنید انتخاب را سفارشی الگوی یک چشم، داخل پرقدرت نور جلوه یک اعمال برای3

خلاق جلوه
مثال، برای. کنید استفاده خود های فیلم و ها عکس برای مختلفی های جلوه از توانید می
یک برای طراحی جلوه یک یا ها عکس کردن تر قدیمی برای نوستالژیک جلوه یک از توانید می
.کنید استفاده تر کننده سرگرم تصویر

Sweep Panorama
هایعکس ساده حرکت یک با تا دهید حرکت را دوربین و دهید فشار را دکمه است کافی
.شود گرفته عمودی یا افقی جهت در باز زاویه با پانوراما

پانوراما عکس گرفتن برای
.کنید فعال را دوربین1
.کنید انتخاب را  سپس شوید،  وارد تا بکشید نمایش صفحه روی را خود انگشت2
.بزنید ضربه  به تصویربرداری، جهت انتخاب برای3
صفحه در که حرکتی جهت در ثابت و آهسته را دوربین و دهید فشار را دوربین کلید4

.دهید حرکت شودمی دیده نمايش

Face in عکس
روشن همزمان صورت به را عقب و جلو دوربین توانیدمی Face in عکس حالت از استفاده با

.بگیرید هم با را سوژه و خود عکس و کنید
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چندگانه دوربین حالت
و زاویه دو از را تصویر چندین که بگیرید عکسی دهدمی اجازه شما به چندگانه دوربین حالت

از یکی - بینیدمی خود دستگاه دوربین نمایاب در تصویر دو. کنید ترکیب هم با مختلف دستگاه
و NFC از که Sony دوربین یک یا ™Xperia شده متصل دستگاه یک از دیگری و دوربین خود

در که را آنچه عکس، گرفتن از قبل توانیدمی سپس. کندمی پشتیبانی ™Wi-Fi Direct فناوری
.کنید ویرایش بینیدمی نمایاب
از که بگیرید عکسی خواهیدمی و هستید کنسرت برگزاری محل در اگر مثال عنوان به بنابراین

حالت از توانیدمی کند،می ترکیب را تماشاگران دیگر طرف از و موسیقی گروه نمای زاویه یک
.کنید استفاده اثر بهترین داشتن برای چندگانه دوربین
را ™Wi-Fi Direct فناوری از استفاده با دستگاه دو سازیجفت که NFC از استفاده با توانیدمی
.کنید اندازیراه را چندگانه دوربین حالت کند،می اندازیراه

دوربین چند حالت از استفاده برای
.کنید روشن اتصال مورد دستگاه دو هر در را NFC عملکرد1
.کنید فعال را خود دستگاه دوربین2
.کنید انتخاب را  سپس شوید،  وارد تا بکشید نمایش صفحه روی را خود انگشت3
.بزنید ضربه  به دستگاه، دو هر نمايش صفحه در4
دستگاه دو هر اکنون. دهید تماس دیگر دستگاه با را دستگاه هر NFC تشخیص محدوده5

.شوند متصل ™Wi-Fi Direct آوریفن از استفاده با بتوانند باید
از تصویر یک – شودمی ظاهر شما دستگاه نماياب در تصویر دو ها،دستگاه اتصال از پس6

.متصل دستگاه نماياب از دیگر تصویر و خودتان دوربین نماياب
.بزنید ضربه  به خود، دستگاه نماياب در تصاویر ویرایش برای7
ضربه تصویر یک به توانیدمی مثال، عنوان به. کنید ویرایش خود میل مطابق را تصاویر8

.شود عوض آنها ترتیب تا بکشید نماياب طرف آن به را آن و دارید نگه و بزنید
گزینه به شدید، آماده نهایی ترکیبی تصویر گرفتن برای و رسید پایان به ویرایش وقتی9

.بزنید ضربه >  شد انجام

دوربین هایبرنامه دانلود
آغاز از قبل. کنید دانلود ™Google Play از را غیررایگان یا رایگان دوربین هایبرنامه توانیدمی

تا شوید وصل Wi-Fi طریق از است بهتر و باشد برقرار اینترنت اتصال که شوید مطمئن دانلود،
.یابد کاهش داده ترافیک هزینه

دوربین هایبرنامه دانلود برای
.کنید باز را دوربین برنامه1
.بزنید ضربه  به سپس شوید،  وارد تا بکشید نمایش صفحه روی را خود انگشت2
.کنید دنبال را دانلود تکمیل دستورالعمل و کنید انتخاب دانلود برای را نظر مورد برنامه3

مکان ذخیره
.کنید اضافه) جغرافیایی برچسب (جغرافیایی مکان هاعکس به عکسبرداری هنگام

لمس با ضبط
به. کنید لمس خود انگشت با را دوربین صفحه سپس و کنید شناسایی را فوکوس منطقه یک

.شود می گرفته عکس انگشت، برداشتن محض

جدول خطوط
.کنید انتخاب دوربین نمایاب در جدول خطوط کردن خاموش یا کردن روشن برای

عکس خودکار نمایشپیش
داده نشان نمایش پیش بصورت آنها گرفتن از بعد درست ها عکس کنید انتخاب توانید می

.شوند

روشن
داده نشان ثانیه ۳ مدت به نمایش صفحه راست سمت پایین گوشه در آن از نمایشپیش یک عکس، گرفتن از پس
.شودمی

جلو دوربین فقط
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ثانیه ۳ مدت به نمایش صفحه راست سمت پایین گوشه در آن از نمایشپیش یک جلو، دوربین با عکس گرفتن از پس
.شودمی داده نشان

خاموش
.شود نمی داده نشان نمایش پیش و شود می ذخیره ضبط از پس فیلم یا عکس

عنوان به صدا میزان کلید از استفاده
صدا میزان کلید از چگونه خواهیدمی که کنید انتخاب عکس، گرفتن زمان در توانیدمی شما

.کنید استفاده

بزرگنمایی
.کنید استفاده نماییکوچک یا نماییبزرگ برای صدا میزان کلید از

صدا میزان تنظیم
.کنید استفاده صدا میزان کنترل کلیدهای از صدا، حجم تنظیم برای

شاتر
.کنید استفاده صدا میزان کلید از عکس گرفتن برای

صدا
.خاموش یا باشد روشن دیافراگم صدای که کنید تعیین

هاداده ذخیره
دستگاه داخلی حافظه روی بر یا حمل قابل SD کارت روی بر هاداده کنید انتخاب توانیدمی

.شود ذخیره

داخلی حافظه
.شودمی ذخیره دستگاه حافظه روی بر هافیلم یا هاعکس

SD کارت
.شودمی ذخیره SD کارت روی بر هافیلم یا هاعکس

سریع اندازی راه
.کنید استفاده سریع اندازی راه تنظیمات از صفحه بودن قفل هنگام در دوربین اجرای برای

اندازی راه فقط
صفحه، بودن قفل هنگام در دوربین دکمه داشتن نگه و فشردن با توانید می شود، می فعال تنظیم این که زمانی
.کنید اندازی راه را دوربین

تصویربرداری و اندازی راه
صفحه، بودن قفل هنگام در دوربین دکمه داشتن نگه و فشردن با توانید می شود، می فعال تنظیم این که زمانی
.بگیرید عکس یک و کنید اندازی راه را دوربین

فیلمبرداری و اندازی راه
صفحه، بودن قفل هنگام در دوربین دکمه داشتن نگه و فشردن با توانید می شود، می فعال تنظیم این که زمانی
.کنید فیلمبرداری به شروع و کنید اندازی راه را دوربین

خاموش

روشنایی و رنگ
دستی صورت به را روشنایی و رنگ توانیدمی ، روشنایی و رنگ تنظیمات نماد نمایش هنگام
.دهید تغییر
.است دسترس در العاده فوق خودکار فیلم حالت در و تصویربرداری حالت در فقط تنظیمات این

سفیدی تعادل
شرایط طبق را رنگ تعادل است، دسترس در دستی تصویربرداری حالت در فقط که تنظیم، این
2.0+ تا EV 2.0- محدوده در دستی بصورت را نوردهی توانید می همینطور. کند می تنظیم نور
EV نشان  سفیدی تعادل تنظیم نماد که زمانی برای توانید می مثال، عنوان به. کنید تنظیم
افزایش را تصویر روشنایی ترتیب به منفی و مثبت های کنترل روی بر ضربه با شود، می داده
.دهید کاهش را کلی نوردهی یا دهید

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

سفید 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

روز نور
.کند می تنظیم ساختمان از خارج آفتابی شرایط برای را رنگ تعادل

ابری
.کند می تنظیم ابری آسمان برای را رنگ تعادل

عکسبرداری دوربین تنظیمات
برداریعکس دوربین تنظیمات تغییر برای

.کنید فعال را دوربین1
.بزنید ضربه  به تنظیمات، تمام نمایش برای2
.کنید ویرایش خود میل مطابق سپس و کنید انتخاب تنظیم برای را نظر مورد گزینه3

عکسبرداری دوربین تنظیمات کلی نمای

وضوح
هایعکس. کنید انتخاب را یکی تصویر نسبت و تصویر وضوح چند بین از عکس، گرفتن از پیش
.دارند نیاز بیشتری حافظه به بالاتر تصویر وضوح دارای

21MP
5312×3984)4:3(
یا مشاهده عریض صفحه روی بر خواهیدمی که هاییعکس برای مناسب. ۴:۳ تصویر نسبت با مگاپیکسل ۲۱ اندازه

.کنید چاپ بالا وضوح با

16MP
5344×3008)16:9(
عریض نمایش صفحه روی خواهیدمی که هاییعکس برای مناسب. ۱۶:۹ تصویر نسبت با مگاپیکسل ۱۶ اندازه

.کنید مشاهده

8MP
3264×2448)4:3(
با یا مشاهده عریض صفحه روی بر خواهیدمی که هاییعکس برای مناسب. ۴:۳ تصویر نسبت با مگاپیکسل ۸ وضوح
.کنید چاپ بالا وضوح

8MP
3840×2160)16:9(
عریض نمایش صفحه روی خواهیدمی که هاییعکس برای مناسب. ۱۶:۹ تصویر نسبت با مگاپیکسل ۸ وضوح

.کنید مشاهده

3MP
2048×1536)4:3(
با یا مشاهده عریض صفحه روی بر خواهیدمی که هاییعکس برای مناسب. ۴:۳ تصویر نسبت با مگاپیکسل ۳ وضوح
.کنید چاپ بالا وضوح

2MP
1920×1088)16:9(
عریض نمایش صفحه روی خواهیدمی که هاییعکس برای مناسب. ۱۶:۹ تصویر نسبت با مگاپیکسل ۲ وضوح

.کنید مشاهده

دوربین تایمر
تصویربرداری برای. بگیرید عکس دستگاه داشتن نگه بدون توانید می دوربین تایمر از استفاده با
.کنید استفاده عملکرد این از دارند حضور آن در همه که هایی عکس بندی گروه یا خود از

خودکار تایمر از عکس، گرفتن حین در دوربین خوردن تکان از جلوگیری برای توانید می همچنین
.کنید استفاده

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

)ثانیه 2 (روشن
.کنید تنظیم عکس گرفتن و دوربین کلید دادن فشار زمان بین ای ثانیه 2 تأخیر یک
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ثانیه 0.5
.کنید تنظیم عکس گرفتن و دوربین کلید دادن فشار زمان بین ایثانیه نیم تأخیر یک

خاموش
.شود می گرفته عکس دوربین، صفحه کردن لمس محض به

شی ردیابی
می دنبال شما برای را آن دوربین کنید، می انتخاب یاب منظره لمس با را سوژه یک که زمانی
.کند

HDR
کنتراست میزان که شرایطی در یا پرنور زمینه با ،)بالا پویای محدوده( HDR تنظیم از استفاده با

هم که کندمی ایجاد را تصویری رفته دست از جزئیات تعدیل با HDR. بگیرید عکس است شارپ
.دهدمی نشان را روشن هم و تیره نواحی

.است دسترس در دستی تصویربرداری حالت در فقط تنظیمات این

ISO
هایسوژه یا تاریکی شرایط در شده ایجاد تصویر تاری توانیدمی ،ISO حساسیت افزایش با

روشن تصویر یک هم تاریک شرایط در حتی خواهیدمی اگر همینطور،. دهید کاهش را متحرک
.کنید تنظیم بالاتری مقدار روی بر را ISO حساسیت توانیدمی بگیرید،

خودکار
.کندمی تنظیم خودکار طور به را ISO حساسیت

50
.کندمی تنظیم 50 روی بر را ISO حساسیت

100
.کندمی تنظیم 100 روی بر را ISO حساسیت

200
.کندمی تنظیم 200 روی بر را ISO حساسیت

400
.کندمی تنظیم 400 روی بر را ISO حساسیت

800
.کندمی تنظیم 800 روی بر را ISO حساسیت

1600
.کندمی تنظیم 1600 روی بر را ISO حساسیت

3200
.کندمی تنظیم 3200 روی بر را ISO حساسیت

.است دسترس در دستی تصویربرداری حالت در فقط تنظیمات این

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

.کندمی تعیین را نوردهی

مرکزی
.کندمی تعیین آنجا در سوژه روشنایی اساس بر را نوردهی میزان و گیردمی اندازه را تصویر مرکز

ای نقطه
.کندمی تنظیم بگیرید خواهیدمی که تصویری از کوچک بسیار بخش در را نوردهی

متوسط
.کند می محاسبه رسد می تصویر کل به که نوری مقدار به توجه با را نوردهی میزان

.است دسترس در دستی تصویربرداری حالت در فقط تنظیم این
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فلاش
.کنید استفاده دوربین فلاش از عکس گرفتن برای زمینه، نور وجود صورت در یا نور کم شرایط در

دوربین صفحه روی  فلاش آیکون روی که هستند اجرا قابل زمانی شده گفته های گزینه
:بزنید ضربه

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

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

.برد می بین از را ناخواسته

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

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

قوه چراغ
.است روشن برداری عکس برای فلاش نور

صحنه انتخاب
از استفاده با متداول های موقعیت برای دوربین سریع تنظیم جهت صحنه انتخاب ویژگی از

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

خاموش
.کنید عکسبرداری دستی صورت به توانید می و است خاموش صحنه انتخاب ویژگی

ملایم پوست
.بگیرید عکس ها چهره از یافته افزایش زیبایی جلوه از استفاده با

نرم عکسبرداری
.کنید استفاده نرم زمینه با برداریعکس برای

حرکت در تاری ضد
.کنید استفاده تاریک نسبتا صحنه یک از فیلمبرداری زمان دوربین لرزش رساندن حداقل به برای

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

HDR زمینه پس نور تصحیح
زمینه نور تصحیح برای شده تعبیه ویژگی. کنید استفاده بالا کنتراست دارای هایعکس در جزئیات بهبود برای
.دهدمی ارائه کامل نورپردازی با عکسی و کندمی تنظیم خودکار طور به را آن تصویر تحلیل از پس

شب در پرتره
زمان بودن طولانی دلیل به. شود استفاده نور کم هایمحیط در یا شب در چهره هایعکس گرفتن برای

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

شب صحنه
نوردهی، زمان بودن طولانی دلیل به. شود استفاده نور کم های محیط در یا شب در عکس گرفتن هنگام
.گیرد قرار ثابتی سطح روی یا شود داشته نگه ثابت باید دوربین

دستى داشتن نگه با روشن و تاريک
.کنید استفاده یافته کاهش صدای رو سر و تاری و کم نور با عکسبرداری برای

بالا حساسیت
.دهد می کاهش را تاری. کنید استفاده کم نور شرایط تحت و فلاش بدون عکسبرداری برای

خوراکیها تشخیص
.کنید استفاده روشن نور در غذایی تزئینات از تصویربرداری برای

خانگی حیوان
.دهد می کاهش را چشم قرمزی و تاری. کنید استفاده خود خانگی حیوان از عکسبرداری برای

ساحل
.کنید استفاده دریاچه کنار یا دریا کنار های صحنه از عکسبرداری برای

برف
.شود استفاده هاعکس حد از بیش نوردهی از جلوگیری برای پرنور هایمحیط در

مهمانی
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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

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

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

بازی آتش
.کنید استفاده آن شکوه و بازی آتش از عکسبرداری برای

.است دسترس در دستی تصویربرداری حالت در فقط تنظیمات این

فیلمبرداری دوربین تنظیمات
برداریفیلم دوربین تنظیمات تغییر برای

.کنید فعال را دوربین1
.بکشید  روی به را خود انگشت2
.بزنید ضربه  به تنظیمات، نمایش برای3
.کنید اعمال را تغییرات سپس و کنید انتخاب تغییر برای را نظر مورد تنظیم4

فیلمبرداری دوربین تنظیمات کلی نمای

صحنه انتخاب
گرفتن برای قبل از که هاییصحنه از استفاده با فوراً کندمی کمک شما به صحنه انتخاب ویژگی
تنظیمات از یک هر. کنید تنظیم متداول هایموقعیت برای را دوربین است شده ریزیبرنامه فیلم
شده طراحی فیلم ضبط خاص محیط یک در ممکن فیلم کیفیت بهترین ایجاد برای هاصحنه
.است

خاموش
.کنید برداریفیلم دستی صورت به توانیدمی و است خاموش صحنه انتخاب ویژگی

نرم عکسبرداری
.کنید استفاده ملایم زمینه با برداریفیلم برای

منظره
.کندمی فوکوس دور هایسوژه روی دوربین. کنید استفاده مناظر از برداریفیلم برای

شب صحنه
فیلم. کنید استفاده نورکم هایمحیط در آن از. یابدمی افزایش نور حساسیت است، روشن ویژگی این وقتی
استفاده پایه از یا دارید نگه ثابت را خود دست. شود تار است ممکن کنندمی حرکت سریع که اشیایی های
.کنید خاموش را شب حالت فیلم کیفیت بهبود برای است، مناسب نور شرایط که زمانی. کنید

ساحل
.کنید استفاده دریاچه کنار مناظر یا دریا کنار هایفیلم برای

برف
.کنید استفاده گزینه این از فیلم حد از بیش نوردهی از جلوگیری برای روشن هایمحیط در

ها ورزش
را تصویر حرکت تاری کوتاه نوردهی زمان. کنید استفاده کندمی حرکت سریع آن در سوژه که هاییفیلم برای

.دهدمی کاهش

مهمانی
شمع نور یا زمینهپس نورپردازی صحنه این. کنید استفاده نورکم هایمحیط و بسته فضای در برداریفیلم برای
دست. شود تار است ممکن کنندمی حرکت سریع که اشیایی هایفیلم. بخشدمی بهبود بسته فضای در را

.کنید استفاده پایه از یا دارید نگه ثابت را خود

HDR ویدیوی
میزان که شرایطی در یا پرنور زمینه با ،)بالا پویای محدوده (ویدیو HDR تنظیم از استفاده با

می ایجاد را تصویری رفته دست از جزئیات تعدیل با HDR. بگیرید فیلم است شارپ کنتراست
.دهدمی نشان را روشن هم و تیره نواحی هم که کند

.است دسترس در دستی تصویربرداری حالت در فقط تنظیمات این
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فیلم تصویر وضوح
.کنید تنظیم مختلف هایفرمت برای را فیلم تصویر وضوح

Full HD )۳۰ ثانیه بر کادر(
1920×1080)16:9(
.16:9 تصویر نسبت و ثانیه در فریم 30 با) کامل تصویر وضوح Full HD) Full High Definition فرمت

HD
1280×720)16:9(
.16:9 تصویر نسبت با) بالا وضوح یا HD )High Definition فرمت

VGA
640×480)4:3(
.4:3 تصویر نسبت با VGA فرمت

ای رسانه چند پیام
پیام اندازه با متناسب فیلم فرمت این ضبط زمان. ایچندرسانه هایپیام در ارسال برای مناسب هایفیلم ضبط

.شودمی محدود ایچندرسانه

شی ردیابی
می دنبال شما برای را آن دوربین کنید، می انتخاب یاب منظره لمس با را سوژه یک که زمانی
.کند

SteadyShot™
جبران به لرزشگیر. باشد دشوار دستگاه داشتن نگه ثابت فیلمبرداری، هنگام است ممکن
.کند می کمک دست کوچک حرکات
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آلبوم در ویدیوها و ها عکس
ویدیوها و هاعکس مشاهده

و ایدکرده تهیه خود دستگاه دوربین از استفاده با که هاییویدیو پخش و هاعکس مشاهده برای
استفاده آلبوم برنامه از ایدکرده ذخیره خود دستگاه روی بر که مشابهی محتوای مشاهده یا

.شوندمی داده نشان زمان حسب بر شده مرتب جدولی در هاویدیو و هاعکس تمام. کنید

شود باز آلبوم اصلی صفحه منوی تا بزنید ضربه نماد روی1

نمایید مشاهده اید، کرده اضافه خود دلخواه موارد به که تصاویری فقط یا تصاویر همه از اسلاید نمایش یک2

بکشید راست به را نمایش صفحه چپ سمت گوشه آلبوم، اصلی صفحه منوی کردن باز برای3

فعلی گروه در موجود موارد تاریخ محدوده4

بزنید ضربه آن روی صفحه، تمام صورت به ویدیو یا عکس بازکردن برای5

بروید پایین یا بالا به محتوا مشاهده برای6

هافیلم و هاعکس مشاهده
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را آلبوم2
 روی شد، درخواست اگر. بزنید ضربه مشاهده برای نظر مورد فیلم یا عکس روی3

.بزنید ضربه
فیلم یا عکس مشاهده برای. بکشید چپ سمت به بعدی، فیلم یا عکس مشاهده برای4

.بکشید راست سمت به قبلی،

بخش در صفحه محتوای چرخاندن روی دستگاه، چرخاندن هنگام در صفحه خودکار چرخش برای
.بزنید ضربه شودمی چرخانده دستگاه وقتی>  نمایش صفحه>  تنظیمات

آلبوم در کوچک نماهای اندازه تغییر
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

عکس یک کوچکنمایی/بزرگنمایی
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
بزنید، ضربه نمايش صفحه به ابزار نوارهای نمایش برای عکس، یک مشاهده هنگام1

ضربه اسلاید نمایش>   به آلبوم داخل هایعکس تمام پخش شروع برای سپس
.بزنید

.بزنید ضربه عکس یک به اسلايدی، نمايش به دادن پایان برای2
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فیلم یک پخش برای
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا پخش برای را نظر مورد فیلم ،»آلبوم «برنامه در1
.بزنید ضربه  روی2
داده نمایش تا بزنید ضربه نمايش صفحه به نشد، داده نمایش پخش هایکنترل اگر3

.بزنید ضربه صفحه روی 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•

ویدیوها و هاعکس مدیریت و گذاری اشتراک
توانیدمی همچنین. بگذارید اشتراک به را دستگاه در شده ذخیره ویدیوهای و عکسها توانیدمی
روی جمعی دسته عملیات توانیدمی مثال برای. کنید مدیریت را آنها مختلفی هایروش به

اگر. دهید پیوند خود مخاطبین به را آنها یا کنید حذف را هاعکس دهید، انجام هاعکس
سازیذخیره دستگاه یک به یا رایانه به آنها منظم انتقال دارید، دستگاه روی زیادی عکسهای
این. بگیرید را هاداده نشده بینیپیش رفتن بین از جلوی کار این با تا است خوبی فکر خارجی

در رایانه از استفاده با هافایل مدیریت به. کندمی آزاد دستگاه در نیز را بیشتری حافظه کار
.کنید مراجعه 36 صفحه
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

ویدیو یا عکس گذاری اشتراک
.بزنید ضربه آن روی و یافته را گذاری اشتراک برای نظر مورد ویدیوی یا عکس آلبوم، در1
.بزنید ضربه  روی سپس بزنید ضربه صفحه روی ابزارها، نوار نمایش برای2
بزنید، ضربه شود استفاده عکس گذاری اشتراک برای خواهید می که ای برنامه روی3

.کنید دنبال آن ارسال برای را نیاز مورد مراحل سپس

مخاطب تصویر عنوان به عکس یک از استفاده برای
داده نمایش ابزار نوارهای تا بزنید ضربه نمايش صفحه به عکس، یک مشاهده هنگام1

.بزنید ضربه مخاطب تصویر>  عنوان به استفاده>   به سپس شود،
.کنید ویرایش خود سلیقه طبق را عکس سپس و کنید انتخاب را مخاطبی2
.بزنید ضربه ذخیره به3

زمینه تصویر عنوان به عکس از استفاده
داده نمایش ابزار نوارهای تا بزنید ضربه نمايش صفحه روی عکس، مشاهده هنگام1

.بزنید ضربه زمینه تصویر>  عنوان به استفاده>   روی سپس شود،
.کنید دنبال را صفحه روی های دستورالعمل2

عکس یک چرخش برای
داده نمایش ابزار نوارهای تا بزنید ضربه نمايش صفحه به عکس، یک مشاهده هنگام1

.بزنید ضربه  به سپس شود،
ذخیره جدید جهت با عکس. کنید انتخاب را ایگزینه سپس و بزنید ضربه چرخش به2

.شد خواهد

ویدیو یا عکس حذف
داده نمایش ابزار نوارهای تا بزنید ضربه نمايش صفحه به عکس، یک مشاهده هنگام1

.بزنید ضربه  به سپس شود،
.بزنید ضربه حذف روی2
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آلبوم در ویدیوها یا هاعکس از گروهی با کردن کار
نگه و کرده لمس را موردی آلبوم، در ویدیوها و هاعکس کوچک تصاویر مشاهده زمان1

.شود برجسته تا دارید
خواهیدمی اگر. شوند انتخاب تا بزنید ضربه کنید کار آنها با خواهیدمی که مواردی روی2

.بزنید ضربه همه انتخاب سپس و  به کنید، انتخاب را موارد همه
.کنید استفاده شده انتخاب موارد با کردن کار برای ابزار نوار ابزارهای از3

عکس ویرایشگر برنامه با ها عکس ویرایش
.کنید اعمال جلوه آنها روی یا کنید ویرایش را خود دوربین با شده گرفته های عکس توانید می
شده، ویرایش عکس ذخیره از پس. دهید تغییر را آنها نوری های جلوه توانید می مثال برای
.ماند می باقی دستگاه در اصلی تغییر بدون عکس

عکس یک ویرایش
داده نمایش ابزار نوارهای تا بزنید ضربه نمايش صفحه به عکس، یک مشاهده هنگام•

.بزنید ضربه  به سپس شود،

عکس یک بریدن برای
داده نمایش ابزار نوارهای تا بزنید ضربه نمايش صفحه به عکس، یک مشاهده هنگام1

.بزنید ضربه  به سپس شود،
.کنید انتخاب را عکس ویرایشگر گزینه درخواست، صورت در2
.بزنید ضربه بریدن>   گزینه به3
.کنید انتخاب را ایگزینه و بزنید ضربه برش گزینه به4
دایره شدن محو از پس. دارید نگه و کنید لمس را برش کادر لبه برش، کادر تنظیم برای5

.کند تغییر کادر اندازه تا بکشید بیرون یا داخل سمت به را آنها ها،لبه از ها
را گوشه چهار از یکی زمان،هم صورت به برش کادر هایضلع همه اندازه تغییر برای6

لازم مقدار به را گوشه ها،لبه از هادایره شدن محو از پس. دارید نگه و کنید لمس
.بکشید

نگه و کنید لمس را کادر داخل عکس، از دیگری قسمت به برش کادر جاییجابه برای7
.بکشید نظر مورد نقطه به را آن سپس و دارید

.بزنید ضربه  به8
.بزنید ضربه ذخیره به شده، بریده عکس از کپی یک ذخیره برای9

عکس یک به ویژه هایجلوه اعمال
داده نمایش ابزار نوارهای تا بزنید ضربه نمايش صفحه روی عکس، یک مشاهده هنگام1

.بزنید ضربه  روی سپس شود،
.کنید انتخاب را عکس ویرایشگر شد، درخواست که هنگامی2
.کنید انتخاب را ایگزینه سپس بزنید، ضربه  یا  ، روی3
.بزنید ضربه ذخیره روی سپس کنید، ویرایش خود میل مطابق را عکس4

عکس به جغرافیایی برچسب افزودن
داده نمایش ابزار نوارهای تا بزنید ضربه نمايش صفحه روی عکس، یک مشاهده هنگام1

.بزنید ضربه  روی سپس شود،
.کنید انتخاب را عکس ویرایشگر شد، درخواست که صورتی در2
.کنید انتخاب را ایگزینه سپس بزنید، ضربه  روی3
.بزنید ضربه ذخیره روی عکس شده ویرایش نسخه ذخیره برای4

عکس برای نور تنظیم
داده نمایش ابزار نوارهای تا بزنید ضربه نمايش صفحه روی عکس، یک مشاهده هنگام1

.بزنید ضربه  روی سپس شود،
.کنید انتخاب را عکس ویرایشگر شد، داده پیام که صورتی در2
.کنید ویرایش دلخواه صورت به و کنید انتخاب را ایگزینه سپس بزنید ضربه  روی3
.بزنید ضربه ذخیره روی عکس شده ویرایش نسخه ذخیره برای4
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عکس در رنگ اشباع سطح تنظیم
داده نمایش ابزار نوارهای تا بزنید ضربه نمايش صفحه روی عکس، یک مشاهده هنگام1

.بزنید ضربه  روی سپس شود،
.کنید انتخاب را عکس ویرایشگر شد، داده پیام که صورتی در2
.کنید انتخاب را ایگزینه سپس بزنید، ضربه  روی3
.بزنید ضربه ذخیره روی عکس شده ویرایش نسخه ذخیره برای4

»فیلم ویرایشگر «برنامه با هافیلم ویرایش
توانیدمی مثال، عنوان به. دارد وجود گیریدمی دستگاه دوربین با که هاییفیلم ویرایش امکان

فیلم ذخیره از پس. دهید تغییر را فیلم پخش سرعت یا ببرید دلخواه اندازه به را فیلم از قسمتی
.ماندمی دستگاه در تغییر بدون فیلم اصلی نسخه شده، ویرایش

فیلم اضافه قسمتهای حذف
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا پخش برای را نظر مورد فیلم ،»آلبوم «برنامه در1
.بزنید ضربه  روی سپس بزنید ضربه صفحه روی ابزارها، نوار نمایش برای2
ضربه برش روی سپس کنید انتخاب را ویدیو ویرایشگر شد، داده فرمان که صورتی در3

.بزنید
و کنید لمس را برش کادر لبه زمان، خط از دیگری قسمت به برش کادر جاییجابه برای4

.بزنید ضربه کردن اعمال به سپس و بکشید نظر مورد محل روی به را آن و دارید نگه
.بزنید ضربه کردن ذخیره به شده، ویرایش فیلم از کپی یک ذخیره برای5

فیلم سرعت تنظیم
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا پخش برای را نظر مورد فیلم ،»آلبوم «برنامه در1
.بزنید ضربه  روی سپس بزنید ضربه صفحه روی ابزارها، نوار نمایش برای2
سرعت روی سپس کنید انتخاب را ویدیو ویرایشگر شد، داده فرمان که صورتی در3

.بزنید ضربه
به را آن و دارید نگه و کرده لمس را زمان خط لبه سپس کرده، انتخاب را گزینه یک4

.بزنید ضربه کردن اعمال روی و بکشید دلخواه موقعیت
.بزنید ضربه کردن ذخیره به شده، ویرایش فیلم از کپی یک ذخیره برای5

فیلم یک از عکس گرفتن
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا پخش برای را نظر مورد فیلم ،»آلبوم «برنامه در1
.بزنید ضربه  روی سپس بزنید ضربه صفحه روی ابزارها، نوار نمایش برای2
عکس روی سپس کنید انتخاب را ویدیو ویرایشگر شد، داده فرمان که صورتی در3

.بزنید ضربه گرفتن
برای را نظر مورد کادر پیشرفت، نوار روی بر نشانگرها کشیدن با یا هاپیکان کمک با4

.بزنید ضربه کردن ذخیره روی و کنید انتخاب عکس گرفتن

ویدیوها و هاعکس کردن پنهان
از ویدیوها یا هاعکس وقتی. کنید پنهان آلبوم اصلی صفحه از توانیدمی را ویدیویی یا عکس هر

.بود خواهند مشاهده قابل پنهان پوشه از فقط شوند، پنهان آلبوم اصلی صفحه

ویدیو یا عکس کردن پنهان
.بزنید ضربه آن روی و یافته را کردن پنهان برای نظر مورد ویدیوی یا عکس آلبوم، در1
.بزنید ضربه  روی سپس بزنید ضربه صفحه روی ابزارها، نوار نمایش برای2
.بزنید ضربه تأيید>  کردن پنهان روی3

پنهان هافیلم و هاعکس مشاهده
.بزنید ضربه پنهان روی سپس بزنید، ضربه  روی آلبوم در1
.بزنید ضربه آن روی فیلم، یا عکس یک مشاهده برای2
فیلم یا عکس مشاهده برای. بکشید چپ سمت به بعدی، فیلم یا عکس مشاهده برای3

.بکشید راست سمت به قبلی،
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ویدیو یا عکس سازیپنهان لغو
.بزنید ضربه پنهان روی سپس بزنید، ضربه  روی آلبوم در1
.بزنید ضربه شود آشکار خواهیدمی که ویدیویی یا عکس روی2
.بزنید ضربه  روی سپس بزنید ضربه صفحه روی ابزارها، نوار نمایش برای3
.بزنید ضربه نشود پنهان روی4

آلبوم اصلی صفحه منوی
هاییفیلم و هاعکس شامل خود، عکس هایآلبوم تمام توانیدمی آلبوم، اصلی صفحه منوی از
طریق از آنلاین صورت به که را محتوایی نیز و شده، گرفته دستگاه دوربین ویژه هایجلوه با که

این سیستم به ورود از پس. کنید مرور گذارید،می اشتراک به Facebook و ™Picasa خدمات
می» آلبوم «برنامه در. بپردازید آنلاین تصاویر مشاهده و محتوا مدیریت به توانیدمی ها،سرویس
انجام ها،عکس روی بر جغرافیایی گذاریبرچسب جمله از دهید، انجام نیز دیگری کارهای توانید

سیمبی آوریفن از استفاده با محتوا گذاشتن اشتراک به و ساده ویرایشی کارهای
Bluetooth®، رسانیپیام و ایمیل.

محتوا تمام مشاهده برای» آلبوم «برنامه اصلی صفحه به بازگشت۱

دلخواه هایفیلم و هاعکس مشاهده۲

دستگاه در شده ذخیره هایفیلم تمام مشاهده۳

»جهانی نمای «حالت در یا نقشه در خود هایعکس مشاهده۴

ایدگرفته دستگاه دوربین ویژه هایجلوه وسیله به که هاییفیلم و هاعکس تمام مشاهده۵

مختلف هایپوشه در دستگاه در شدهذخیره ویدیوهای و هاعکس تمام مشاهده۶

چهره دارای هایعکس مشاهده۷

هستند مشترک شبکه یک در که هاییدستگاه سایر در موجود هایفیلم و هاعکس مشاهده۸

»آلبوم «برنامه تنظیمات منوی کردن باز۹

کنید حرکت پایین یا بالا به محتوا، مشاهده برای۱۰

آلبوم در آنلاين خدمات هایعکس مشاهده
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه  روی سپس بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را آلبوم2
روی هایدستورالعمل شروع، برای سپس بزنید، ضربه دلخواه آنلاین سرویس روی3

کردید آپلود سرویس آن در که آنلاینی هایآلبوم تمام. کنید دنبال را نمایش صفحه
.شوندمی داده نمایش

آلبوم آن در عکس یک روی سپس و بزنید ضربه آن روی آلبوم، یک محتوای مشاهده برای4
.بزنید ضربه

فیلم یا عکس مشاهده برای. بکشید چپ سمت به بعدی، فیلم یا عکس مشاهده برای5
.بکشید راست سمت به قبلی،

نقشه روی بر خود های عکس مشاهده
توانید می. گویند می نیز جغرافیایی برچسب زدن عکس، به موقعیت اطلاعات افزودن به

عکس هنگام دهید نشان دوستان و خانواده به و کنید مشاهده نقشه روی را خود عکسهای
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به جغرافیایی هایموقعیت گذاریبرچسب افزودن بخش بیشتر، اطلاعات برای. بودید کجا گرفتن
.ببینید 95 صفحه در را شما هایعکس
روشن دوربین در را جغرافیایی گذاری برچسب تنظیم و باشید کرده فعال را مکانی موقعیت شناسایی اگر
روی را آنها بعداً بتوانید تا کنید گذاری برچسب خود های عکس روی مستقیماً توانید می باشد، کرده
.ببینید نقشه

.کنید مشاهده Globe نمای در را جغرافیایی برچسب با های عکس1

کنید جستجو نقشه روی را مکان یک2

منو های گزینه مشاهده3

قسمت مشاهده برای. کنید نزدیک هم به را خود انگشتان کوچکنمایی برای. بزنید ضربه دوبار بزرگنمایی برای4
.دهید حرکت را خود انگشت نقشه، مختلف های

دارند مشابه مکان یک جغرافیایی برچسب که ویدیوهایی یا/و ها عکس از گروه یک5

صفحه، تمام صورت به مورد یک مشاهده برای. شده انتخاب ویدیوهای یا/و ها عکس گروه کوچک های عکس6
بزنید ضربه آن روی

تعداد. شود می داده نشان نقشه روی بر آنها از یکی فقط باشد، شده گرفته محل یک در عکس چند اگر
به ها، عکس این مشاهده برای.  مثلاً شود، می داده نشان راست سمت بالای گوشه در ها عکس کل

.بزنید ضربه نمایش صفحه پایین در کوچک نماهای از یکی روی سپس و بزنید ضربه جلد روی عکس

عکس یک جغرافیایی برچسب ویرایش یا افزودن
داده نمایش ابزار نوارهای تا بزنید ضربه نمايش صفحه روی عکس، یک مشاهده هنگام1

.شود
برچسب افزودن روی نقشه صفحه کردن باز برای سپس بزنید، ضربه  روی2

.بزنید ضربه جغرافیایی برچسب ویرایش یا جغرافیایی
.بزنید ضربه نقشه روی عکس، محل تنظیم برای3
.بزنید ضربه نقشه در جدید محل روی بر عکس، محل بازنشانی برای4
.بزنید ضربه تأيید روی پایان، در5

نقشه یک روی جغرافیایی برچسب دارای هایعکس مشاهده
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را آلبوم2
.بزنید ضربه ها مکان روی سپس بزنید، ضربه  روی3
.بزنید ضربه کنید، مشاهده نقشه روی خواهیدمی که عکسی روی4

زمین کره یک روی جغرافیایی برچسب دارای هایعکس مشاهده
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را آلبوم2
.بزنید ضربه >  ها مکان روی سپس بزنید، ضربه  روی3
.بزنید ضربه کنید، مشاهده کره روی خواهیدمی که عکسی روی4

عکس یک جغرافیایی برچسب تغییر
تا دارید نگه و کنید لمس را عکس آلبوم، در نقشه روی بر عکس یک مشاهده هنگام1

.بزنید ضربه نقشه روی بر نظر مورد مکان روی بر سپس درآید، آبی رنگ به آن کادر
.بزنید ضربه تأيید روی2
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نقشه نمای تغییر
ماهواره نمای و کلاسیک نمای بین سپس بزنید، ضربه  به آلبوم، در نقشه مشاهده هنگام•

.شوید جابجا ای
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ویدیوها
فیلم برنامه

دانلود دستگاه در که را ویدیویی محتوای سایر و سینمایی هایفیلم فیلم، برنامه از استفاده با
نیز تلویزیون هایبرنامه راهنمای عنوان به برنامه این همچنین. کنید پخش اید،کرده ذخیره یا

هایشبکه هایپست شامل مرتبط، محتوای و هابرنامه دقیق اطلاعات که کندمی عمل
کنترل یک عنوان به برنامه این از توانیدمی. دهدمی نشان برایتان را برنامه با مرتبط اجتماعی

روی بر را هایتانفیلم توانیدمی همچنین. کنید استفاده خانه در سازگار هایدستگاه برای کامل
پخش اند،شده ذخیره ابری فضای در یا هستند وصل شبکه همان به که هاییدستگاه سایر
.کنید
و تلویزیون برنامه راهنمای بودن موجود. نشوند پخش فیلم برنامه در است ممکن ویدیویی هایفایل برخی
.بود خواهد متفاوت متصل دستگاه و بازار به بسته دور راه از کنترل

اصلی صفحه منوی کردن باز۱

برنامه راهنمای مشاهده۲

محتوا سازیتازه۳

دور راه از کنترل۴

محتوا جستجوی۵

پیشنهادی هایبرنامه و هافیلم ها،سریال پخش، حال در هایبرنامه محبوب، هایبرنامه کتابخانه، محتوای بین۶
شوید جابجا

بکشید راست به را صفحه چپ سمت گوشه تنظیمات، تعیین و محتوا مرور منو، کردن باز برای۷

بزنید ضربه برنامه روی مرتبط، محتوای و برنامه یک اطلاعات دریافت برای۸

دور راه از کنترل عنوان به دستگاه از استفاده
ابتدا باید خانه، در سازگار هایدستگاه دور راه از کنترل عنوان به دستگاه از استفاده برای

یکسان شبکه یک به باید دستگاه دو هر کار، این انجام برای. کنید سازیجفت را هادستگاه
سازگار هایدستگاه فهرست به سازگار، هایدستگاه درباره بیشتر اطلاعات برای. باشند وصل

.کنید مراجعه
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را ویدیو سپس بزنید، ضربه  روی اصلی، صفحه از1
ضربه دستگاه افزودن روی سپس شود، باز اصلی صفحه منوی تا بزنید ضربه  روی2

.بزنید
.کنید انتخاب فهرست از را خانگی دستگاه3
دنبال را هادستورالعمل و کردن وارد را خانگی دستگاه در شدهداده نشان ثبت شماره4

.کنید
توانیدمی و شودمی داده نشان دور راه از کنترل عملکرد برای  نماد سازی،جفت پایان از پس

.کنید استفاده خانگی دستگاه برای کامل دور راه از کنترل یک عنوان به را دستگاه
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تنظیمات تغییر
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را ویدیو سپس بزنید، ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه تنظیمات روی سپس شود، باز اصلی صفحه منوی تا بزنید ضربه  روی2
.دهید تغییر نیاز طبق را تنظیمات3

فیلم یک پخش
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را ویدیو سپس بزنید، ضربه  روی اصلی، صفحه از1
صفحه روی ویدیو اگر. بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را پخش برای نظر مورد ویدیوی2

ویدیوی سپس شود، باز اصلی صفحه منوی تا بزنید ضربه  گزینه روی نشد، پخش
.بزنید ضربه آن روی و یافته را پخش برای نظر مورد

.بزنید ضربه نمايش صفحه روی ها،کنترل نمايش عدم یا نمایش برای3
.بزنید ضربه  روی پخش، ادامه برای. بزنید ضربه  روی موقت، توقف برای4
بردن، جلو برای. بکشید چپ سمت به را پیشرفت نوار علامت عقب، به حرکت برای5

.بکشید راست سمت به را پیشرفت نوار علامت

فیلم پخش حین در صوتی تنظیمات تغییر برای
.بزنید ضربه نمایش صفحه به هاکنترل نمایش برای فیلم، یک پخش هنگام1
.دهید تغییر خود میل مطابق را تنظیمات سپس بزنید، ضربه صدا تنظیمات>   گزینه به2
.بزنید ضربه تأيید به اتمام، از پس3

فیلم گذاشتن اشتراک به
.بزنید ضربه گذاری اشتراک به سپس بزنید، ضربه  به فیلم، یک پخش هنگام1
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

دستگاه به ویدیویی محتوای انتقال
محتواهای دیگر و تلویزیونی هاینمایش ها،فیلم است بهتر فیلم، برنامه از استفاده از قبل

انتقال برای روش چند. کنید منتقل دستگاهتان به رایانه مانند دیگر هایدستگاه از را ویدیویی
:دارد وجود محتوا

را ویدیویی هایفایل و کنید وصل رایانه به USB کابل با را خود دستگاه: ®Windows برای فقط•
با هافایل مدیریت به. کنید رها و بکشید رایانه فایل مدیریت برنامه از استفاده با مستقیماً
.کنید مراجعه 36 صفحه در رایانه از استفاده

مورد محتوای Xperia™ Companion از استفاده با دارید، ®Apple® Mac یا شخصی رایانه اگر•
.کنید منتقل خود دستگاه به را ویدیویی هایفایل و دهیسازمان را نظر

ویدیویی محتوای مدیریت
فیلم اطلاعات مشاهده

.بزنید ضربه آن روی و بیابید را ویدیو سپس بزنید، ضربه  روی اصلی، صفحه از1
ضربه همراه دستگاه روی سپس شود، باز اصلی صفحه منوی تا بزنید ضربه  روی2

.بزنید
بیشتر اطلاعات مشاهده برای را فیلم فایل و کنید کاوش مختلف هایدسته بین در3

.کنید انتخاب
.بزنید ضربه فیلم کوچک تصویر روی4

ویدیو یک حذف
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را ویدیو سپس بزنید، ضربه  روی اصلی، صفحه از1
ضربه همراه دستگاه روی سپس شود، باز اصلی صفحه منوی تا بزنید ضربه  روی2

.بزنید
بیشتر اطلاعات مشاهده برای را فیلم فایل و کنید کاوش مختلف هایدسته بین در3

.کنید انتخاب
.بزنید ضربه  روی سپس بزنید ضربه فیلم کوچک تصویر روی4
.بزنید ضربه حذف روی دوباره تأیید، برای5
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فیلم ایجادکننده
هایویدیو و هاعکس از استفاده با را کوتاه ویدیوهای خودکار طور به ™Xperia فیلم ایجادکننده

می تعیین خودکار طور به را فیلم ایجاد برای نیاز مورد زمان خط برنامه این. کندمی ایجاد موجود
و هاعکس از منتخبی مجموعه از استفاده با است ممکن برنامه این مثال، عنوان به. کند

را فیلمی سال، یک حتی یا ماه یک هفته، یک تصاویر بین از یا جمعه، روز تفریح یک ویدیوهای
می داده اطلاع شما به برجسته، لحظات فیلم این شده آماده از پس. کند ایجاد شما برای
ویرایش را عنوان توانیدمی مثال، برای. کنید ویرایش را آن دلخواه به توانیدمی سپس. شود
اضافه بیشتری ویدیوهای و هاعکس یا دهید تغییر را موسیقی کنید، حذف را هاصحنه کنید،
.کنید ایجاد برجسته لحظات هایفیلم توانیدمی ویدیوها و هاعکس دستی انتخاب با. نمایید

فیلم ایجادکننده کردن باز
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
2Movie Creator بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را.

فیلم ایجادکننده هایاعلان کردن خاموش برای
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
2Movie Creator بزنید ضربه آن روی و کرده پیدا را.
.کنید فعال را ها اعلان و بزنید ضربه تنظیمات روی سپس و بزنید ضربه  روی3

برجسته لحظات فیلم خودکار ایجاد کردن غیرفعال
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
2Movie Creator بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را.
.کنید غیرفعال را خودکار ایجاد و بزنید ضربه تنظیمات روی سپس و بزنید ضربه  روی3

دستی صورت به برجسته لحظات فیلم یک ایجاد
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
2Movie Creator بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را.
.بزنید ضربه ویدیو یا/و عکس انتخاب>  کنید ایجاد اکنون>   روی3
شوند اضافه خواهیدمی که مواردی سایر به سپس شود، انتخاب تا کنید لمس را موردی4

.شوند انتخاب تا بزنید ضربه
گزینه روی کنید، ویرایش را برجسته فیلم یک خواهیدمی اگر. بزنید ضربه ایجاد روی5

ویرایش برای ابزار نوار در موجود ابزارهای از سپس و بزنید ضربه داستان مشاهده
.کنید استفاده
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اتصال قابلیت
تلویزیون روی بر سیمبی صورت به دستگاه صفحه سازیهمسان

نمایش صفحه کابل، اتصال به نیاز بدون ،»صفحه سازهمسان «ویژگی از استفاده با توانیدمی
یک ™Wi-Fi Direct آوریفن. دهید نمایش دیگری بزرگ نمایشگر یا تلویزیون روی را خود دستگاه
علاقه مورد هایعکس از و دهید لم مبل روی تا کندمی برقرار دستگاه دو بین سیمبی اتصال
به تلویزیون بلندگوهای طریق از و ویژگی این از استفاده با توانیدمی همچنین. ببرید لذت خود

.دهید گوش خود دستگاه داخل موسیقی
باعث Wi-Fi هایشبکه سایر امواج تداخل است ممکن گاهی صفحه، سازهمسان از استفاده هنگام
.شود تصویر کیفیت کاهش

تلویزیون صفحه روی بر خود دستگاه نمایش صفحه سازیهمسان برای
و کنید دنبال را تلویزیون کاربر راهنمای دفترچه در مشروح دستورالعمل: تلویزیون1

.کنید روشن را آن نمایش صفحه سازیهمسان عملکرد
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از: شما دستگاه2
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را صفحه ساز همسان>  دستگاه اتصال>  تنظیمات3
.بزنید ضربه شروع به4
.کنید انتخاب را دستگاه یک و بزنید ضربه تأیید به5

همسان از ™Wi-Fi CERTIFIED Miracast اساس بر باید شما تلویزیون کند، کار فوق قابلیت که این برای
نکند، پشتیبانی نمایش صفحه سازیهمسان از شما تلویزیون اگر. کند پشتیبانی نمایش صفحه سازی
صفحه سازیهمسان از استفاده هنگام همچنین. کنید خریداری جداگانه را سیمبی نمایشگر آداپتور باید

.نپوشانید را خود دستگاه Wi-Fi آنتن ناحیه نمایش،

هادستگاه نمایش صفحه سازیهمسان توقف برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را صفحه ساز همسان>  دستگاه اتصال>  تنظیمات2
.بزنید ضربه تأیید به سپس و قطع گزینه به3

خانگی شبکه هایدستگاه با محتوا گذاریاشتراک
مانند هادستگاه سایر روی بر را دستگاهتان در شده ذخیره ایرسانه محتوای توانیدمی

قرار یکسان بیسیم شبکه در باید هادستگاه این. کنید پخش یا مشاهده رایانه یا تلویزیون
محتوای توانیدمی همچنین. باشند Sony هایتلویزیون یا بلندگوها توانندمی و باشند داشته
.کنید پخش یا مشاهده دستگاهتان روی بر را خانگی شبکه هایدستگاه سایر
طریق از مثلاً توانیدمی مختلف، هایدستگاه بین رسانه گذاشتن اشتراک به تنظیم از پس

که را هاییعکس یا دهید گوش خانگی رایانه در شده ذخیره موسیقی هایفایل به دستگاهتان
.کنید مشاهده بزرگ نمایش صفحه با تلویزیون روی بر ایدگرفته دستگاه دوربین با

خودتان دستگاه روی بر خانگی شبکه هایدستگاه در موجود هایفایل پخش
خودتان، دستگاه روی بر خانگی شبکه هایدستگاه سایر در موجود هایفایل پخش هنگام
اشتراک به شبکه یک در آن محتوای دیگر، عبارت به. کندمی عمل سرور عنوان به دیگر دستگاه
مجوز و باشد فعال سرور دستگاه در باید گذاشتن اشتراک به عملکرد. شودمی گذاشته

وصل شما دستگاه Wi-Fi شبکه همان به باید همچنین. بدهد شما دستگاه به را دسترسی
.باشد

دستگاه در شده گذاریاشتراک موسیقی پخش
.باشند وصل یکسان Wi-Fi شبكه یک به گذاریاشتراک طرف دستگاه دو هر کنید دقت1
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را  سپس بزنید، ضربه  روی اصلی، صفحه از2
.بزنید ضربه اصلی شبکه روی سپس بزنید، ضربه  روی3
.کنید انتخاب متصل هایدستگاه فهرست از را دستگاهی4
.کنید انتخاب پخش برای را نظر مورد آهنگ و کنید جستجو متصل دستگاه هایپوشه در5

.کندمی پخش به شروع خودکار طور به آهنگ انتخاب، محض به
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دستگاه در شده گذاریاشتراک فیلم پخش
.باشند وصل یکسان Wi-Fi شبكه یک به گذاریاشتراک طرف دستگاه دو هر کنید دقت1
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را ویدیو سپس بزنید، ضربه  روی اصلی، صفحه از2
.بزنید ضربه اصلی شبکه روی سپس بزنید، ضربه  روی3
.کنید انتخاب متصل هایدستگاه فهرست از را دستگاهی4
.کنید انتخاب پخش برای را نظر مورد فیلم و کنید جستجو متصل دستگاه هایپوشه در5

دستگاه در شده گذاریاشتراک عکس مشاهده
.باشند وصل یکسان Wi-Fi شبكه یک به گذاریاشتراک طرف دستگاه دو هر کنید دقت1
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را آلبوم سپس بزنید، ضربه  روی اصلی، صفحه از2
.بزنید ضربه اصلی شبکه روی سپس و  روی3
.کنید انتخاب متصل هایدستگاه فهرست از را دستگاهی4
انتخاب مشاهده برای را نظر مورد عکس و کنید جستجو متصل دستگاه هایپوشه در5

.کنید

خانگی شبکه هایدستگاه روی بر دستگاهتان در موجود هایفایل پخش
خانگی شبکه هایدستگاه روی بر را دستگاهتان ایرسانه هایفایل بتوانید که آن از پیش

هر. کنید تنظیم خود دستگاه در را فایل گذاشتن اشتراک به باید کنید، پخش یا مشاهده
می نامیده گیرندهسرویس دستگاه گذاریدمی اشتراک به آن با را خود محتوای که دستگاهی

شما گیرندهسرویس دستگاه تواندمی لوحی رایانه یا رایانه تلویزیون، یک مثال، عنوان به. شود
قرار گیرنده سرویس هایدستگاه دسترس در را خود محتوای شما دستگاه که هنگامی. باشد
در فایل گذاشتن اشتراک به تنظیم هنگام. کندمی عمل ایرسانه سرور یک عنوان به دهد،می

کار، این انجام از پس. بدهید دسترسی مجوز نیز گیرندهسرویس هایدستگاه به باید دستگاه،
مجوز منتظر که هاییدستگاه. شودمی ظاهر شده ثبت دستگاه عنوان به هادستگاه این

.شودمی دیده معلق هایدستگاه فهرست در باشد دسترسی

خانگی شبکه هایدستگاه سایر با فایل گذاریاشتراک تنظیم
.کنید وصل Wi-Fi شبکه یک به را دستگاهتان1
> دستگاه اتصال>  تنظیمات سپس بزنید، ضربه  روی اصلی، صفحه داخل از2

.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را رسانه سرور
.بکشید راست سمت به را رسانه گذاری اشتراک کشویی نشانگر3
شما دستگاه با آنها Wi-Fi شبکه که خانگی شبکه هایدستگاه سایر یا رایانه از4

.کنید استفاده خود دستگاه به اتصال برای است، مشترک
مجوزهای و کنید باز را اعلان. شودمی ظاهر دستگاه وضعیت نوار در اعلان یک5

شود وصل شما دستگاه به خواهدمی که گیرندهسرویس دستگاه هر برای را دسترسی
.کنید تنظیم

ایرسانه هایفایل به دسترسی برای متفاوتی مراحل خانگی، شبکه گیرندهسرویس هایدستگاه در
دستگاه» کاربر راهنمای «دفترچه به بیشتر، اطلاعات کسب برای. دارد وجود شما دستگاه در موجود

پیدا دسترسی شبکه در گیرندهسرویس دستگاه به تواندنمی شما دستگاه اگر. کنید رجوع گیرندهسرویس
.کند کار درست Wi-Fi شبکه کنید بررسی کند،

دسترسی رسانه سرور منوی به نیز یا» آلبوم «،»موسیقی «مانند هابرنامه برخی در توانیدمی همچنین
به سپس و بکشید راست به را برنامه اصلی صفحه چپ سمت لبه باید منظور، این برای باشید؛ داشته

.بزنید ضربه رسانه سرور>  تنظیمات

خانگی شبکه هایدستگاه سایر با فایل گذاشتن اشتراک به توقف
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه هاآن روی و کنید پیدا را رسانه سرور>  دستگاه اتصال>  تنظیمات2
.بکشید چپ به را رسانه گذاری اشتراک کنار لغزنده3

انتظار در دستگاه یک دسترسی مجوزهای تنظیم برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را رسانه سرور>  دستگاه اتصال>  تنظیمات2
.کنید انتخاب را تعلیق حال در های دستگاه فهرست در موجود هایدستگاه از یکی3
.کنید انتخاب را دسترسی مجوز سطح4
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شده ثبت دستگاه یک نام تغییر برای
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه هاآن روی و کنید پیدا را رسانه سرور>  دستگاه اتصال>  تنظیمات2
را نام تغییر سپس کنید، انتخاب شده ثبت های دستگاه فهرست از را دستگاهی3

.کنید انتخاب
.بزنید ضربه تأیید روی سپس کنید، وارد دستگاه برای را جدیدی نام4

شده ثبت دستگاه یک دسترسی سطح تغییر برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را رسانه سرور>  دستگاه اتصال>  تنظیمات2
.کنید انتخاب را شده ثبت های دستگاه فهرست در موجود های دستگاه از یکی3
.کنید انتخاب را ایگزینه و بزنید ضربه دسترسي سطح تغییر به4

خانگی شبکه هایدستگاه سایر با محتوا گذاشتن اشتراک به درباره راهنمایی دریافت
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه هاآن روی و کنید پیدا را رسانه سرور>  دستگاه اتصال>  تنظیمات2
.بزنید ضربه راهنما روی سپس و  روی3

USB جانبی لوازم به دستگاه کردن وصل
دستگاه مثل USB جانبی لوازم به را خود دستگاه ،USB میزبان آداپتور از استفاده با توانیدمی
USB رابط یک دارای USB دستگاه اگر. کنید وصل USB هایماوس و بالا حجم در ذخیره های
.نیست لازم USB میزبان آداپتور باشد، میکرو
از قبل گرفته، قرار آب معرض در شما دستگاه اگر. است سرپوش بدون USB درگاه یک دارای دستگاه این
.باشد خشک کاملاً USB درگاه که کنید حاصل اطمینان ،USB کابل یک کردن وصل

از دستگاه این که کندنمی تضمین Sony. رسدمی فروش به جداگانه صورت به USB میزبان آداپتورهای
.کند پشتیبانی USB جانبی لوازم همه

USB میزبان آداپتور از استفاده با USB جانبی دستگاه یک اتصال برای
.کنید وصل USB جانبی وسیله به سپس و خود دستگاه به را USB میزبان آداپتور1
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از2
جانبی دستگاه شناسایی>  USB اتصال قابلیت>  دستگاه اتصال>  تنظیمات3

USB بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را.

یا مراحل به است ممکن ،USB Ethernet و USB صوتی جانبی وسایل و بازی هایکنندهکنترل نصب برای
USB جانبی لوازم همه از دستگاه این که کندنمی تضمین Sony. باشد نیاز بیشتری افزارهاینرم

.کند پشتیبانی

آداپتور از استفاده با بالا حجم در ذخیره USB دستگاه یک در موجود محتوای به دسترسی برای
USB میزبان

وصل بالا حجم در ذخیره USB دستگاه به سپس و خود دستگاه به را USB میزبان آداپتور1
.کنید

.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از2
جانبی دستگاه شناسایی>  USB اتصال قابلیت>  دستگاه اتصال>  تنظیمات3

USB بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را.
برنامه یک از ،USB حافظه دستگاه در موجود هایپوشه و هافایل به دسترسی برای4

.کنید استفاده File Commander مانند فایل مدیریت

.کنید باز خود دستگاه در را مربوطه رسانه برنامه مستقیم، طور به محتوا مشاهده برای توانیدمی همچنین
توانیدمی بالا، حجم در ذخیره USB هایدستگاه در شده ذخیره هایعکس مشاهده برای مثال، عنوان به

.کنید باز را» آلبوم «برنامه

micro USB رابط از استفاده با USB جانبی دستگاه یک اتصال برای
.کنید وصل خود دستگاه به را USB جانبی وسیله micro USB رابط1
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از2
جانبی دستگاه شناسایی>  USB اتصال قابلیت>  دستگاه اتصال>  تنظیمات3

USB بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را.

Sony رابط دارای جانبی وسایل همه از دستگاه این که کندنمی تضمین micro USB کند پشتیبانی.
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NFC
آدرس عکس، فیلم، چون مختلفی هایداده) NFC (نزدیک حوزه ارتباطات ویژگی از استفاده با

توانیدمی همچنین. بگذارید اشتراک به وسایل سایر با را مخاطب یا موسیقی فایل وب، صفحه
یا محصول یک درباره بیشتر اطلاعات حاوی که کنید اسکن را هاییبرچسب NFC از استفاده با

.کندمی فعال شما دستگاه در را خاصی عملکردهای یا و است خاص خدمات
NFC نظر مورد وسایل بنابراین، دارد؛ برد مترسانتی یک حداکثر که است سیمبی فناوری یک
باید ،NFC از استفاده از قبل. شود داشته نگه هم نزدیک باید هاداده گذاشتن اشتراک به برای
.باشد فعال باید شما دستگاه صفحه و کنید روشن را NFC عملکرد ابتدا
.نباشد موجود مناطق یا/و کشورها همه در NFC است ممکن

NFC عملکرد كردن روشن برای
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را بیشتر>  تنظیمات2
.بزنید ضربه NFC کنار خاموش-روشن کلید روی3

NFC از استفاده با دیگر دستگاه با مخاطب یک گذاشتن اشتراک به برای
.باشد شده فعال نیز دو هر نمايش صفحه و روشن وسیله دو هر NFC عملکرد کنید دقت1
 روی سپس بزنید، ضربه  روی بروید، اصلی صفحه به مخاطبین، مشاهده برای2

.بزنید ضربه
.بزنید ضربه شود گذاشته اشتراک به خواهید می که مخاطبی نام به3
شناسایی ناحیه تا دارید نگه پشت به پشت را کننده دریافت دستگاه و خود دستگاه4

NFC نمای شدند، وصل ها دستگاه که زمانی. گیرند قرار یکدیگر با تماس در دستگاه دو
.شود می ظاهر مخاطب از کوچکی

.بزنید ضربه کوچک نمای روی 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 دستگاه با موسیقی فایل اشتراک
کننده دریافت دستگاه در هم و شما دستگاه در هم NFC عملکرد که شوید مطمئن1

.باشد فعال نیز دستگاه دو هر نمايش صفحه و روشن
آن روی و کنید پیدا را  سپس و بزنید ضربه  روی ،موسیقی برنامه کردن باز برای2

.بزنید ضربه
اشتراک به خواهید می که را آهنگی و کنید انتخاب را موسیقی های دسته از یکی3

.کنید جستجو شود گذاشته
 به اهنگ موقت توقف برای توانید می سپس. بزنید ضربه آن روی آهنگ پخش برای4

حال در یا باشد پخش حال در آهنگ که کند نمی تفاوتی انتقال فرایند در. بزنید ضربه
.باشد مکث

شناسایی ناحیه تا دارید نگه پشت به پشت را کنندهدریافت دستگاه و خود دستگاه5
NFC نمای شد، وصل دستگاه که زمانی. گیرند قرار یکدیگر با تماس در دستگاه دو

.شود می ظاهر آهنگ از کوچکی
.بزنید ضربه کوچک نمای روی انتقال، شروع برای6
پخش کننده دریافت دستگاه روی فوراً موسیقی فایل گرفت، انجام انتقال که هنگامی7

.شد خواهد ذخیره نیز کننده دریافت دستگاه روی بر همزمان طور به فایل این. شود می

NFC از استفاده با دیگر دستگاه 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
به بروید، اصلی صفحه به خود، دستگاه در موجود های فیلم و ها عکس مشاهده برای2

.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را آلبوم سپس و بزنید ضربه 
.بزنید ضربه بگذارید اشتراک به خواهید می که فیلمی یا عکس به3
شناسایی ناحیه تا دارید نگه پشت به پشت را کننده دریافت دستگاه و خود دستگاه4

NFC نمای شد، وصل دستگاه که زمانی. گیرند قرار یکدیگر با تماس در دستگاه دو
.شود می ظاهر آهنگ از کوچکی

.بزنید ضربه کوچک نمای روی 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
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NFC از استفاده با دیگر دستگاه 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  روی اصلی، صفحه 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
شناسایی ناحیه تا دارید نگه پشت به پشت را کنندهدریافت دستگاه و خود دستگاه5

NFC کوچکی نمای ها،دستگاه اتصال از پس. گیرند قرار یکدیگر با تماس در دستگاه دو
.شودمی داده نشان

.بزنید ضربه کوچک نمای روی 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
می مثال، عنوان به. کند اسکن را NFC هایبرچسب از مختلفی انواع تواندمی شما وسیله
فروشگاه محصولات کنار یا تبلیغاتی بیلبورد پوستر، یک در که کند اسکن را هاییبرچسب تواند
.کنید دریافت نیز را وب آدرس مثل اطلاعات سایر توانیدمی همچنین. شودمی دیده

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

NFC با سازگار دستگاه به اتصال
بلندگو مثل (است سازگار NFC با که Sony تولید هایدستگاه سایر به را خود دستگاه توانیدمی
راهنمای به بیشتر اطلاعات کسب جهت اتصال، نوع این برقراری هنگام. کنید وصل ،)هدفون یا

.کنید مراجعه سازگار دستگاه کاربر

.کنید فعال را دستگاه دو هر ®Bluetooth یا Wi-Fi باشد لازم است ممکن کند، کار اتصال این که این برای

®Bluetooth بیسیم فناوری
فناوری با سازگار هایدستگاه سایر به ها فایل ارسال برای ®Bluetooth عملکرد از

Bluetooth® اتصال. کنید استفاده هندزفری جانبی وسایل به اتصال یا و Bluetooth® در
است ممکن همچنین. کندمی کار بهتر فیزیکی موانع وجود بدون و) پایی 33 (متری 10 محدوده

.کنید هماهنگ ®Bluetooth هایدستگاه سایر با را خود دستگاه موارد برخی در شود لازم
.است متفاوت ®Bluetooth های دستگاه بین سازگاری و همکاری قابلیت

تغییر را ®Bluetooth تنظیمات توانندمی کاربران تمام باشد، داشته کاربر چند استفاده مورد دستگاه اگر
.گذاردمی تأثیر کاربران تمام بر تغییرات این و دهند

®Bluetooth عملکرد کردن روشن

.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را Bluetooth>  تنظیمات2
روشن ®Bluetooth عملکرد تا بزنید ضربه Bluetooth کنار در خاموش/روشن کلید روی3

از فهرستی و است مشاهده قابل نزدیک هایدستگاه برای اکنون شما دستگاه. شود
.شودمی داده نشان موجود ®Bluetooth هایدستگاه

خود دستگاه نامگذاری
و کنید روشن را ®Bluetooth عملکرد اینکه از بعد. کنید نامگذاری را خود دستگاه توانید می

.شود می داده نمایش وسایل سایر به نام این کنید، تنظیم رویت قابل صورت به را دستگاه
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خود دستگاه نامگذاری
.است روشن ®Bluetooth عملکرد که شوید مطمئن1
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از2
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را Bluetooth>  تنظیمات3
.بزنید ضربه دستگاه این نام تغییر>   روی4
.کنید وارد خود دستگاه برای نام یک5
.بزنید ضربه نام تغییر روی6

دیگر ®Bluetooth دستگاه با سازی جفت
را خود گوشی مثلاً، توانید، می کنید، می جفت دیگر دستگاه یک با را خود گوشی که هنگامی

برای ها دستگاه این از و وصل خودرو مخصوص ®Bluetooth کیت یا ®Bluetooth هدست یک به
.کنید استفاده تماس دریافت و برقراری

شدن جفت دستگاه کردید، جفت دیگر ®Bluetooth دستگاه یک با را خود دستگاه که هنگامی
باشد لازم شاید ،®Bluetooth دستگاه یک با گوشی کردن جفت هنگام. سپارد می خاطر به را
اگر. کند می امتحان را ۰۰۰۰ معمول کد خودکار طور به خود دستگاه. کنید وارد را عبور کد یک
را دستگاه عبور کد تا کنید مراجعه®Bluetooth دستگاه کاربری راهنمای به نکرد، کار کد این

کد نیست لازم شوید، می وصل شده جفت ®Bluetooth دستگاه یک به که بعد دفعه. بیابید
.کنید وارد را عبور

جفت آن با باید ،®Bluetooth های هدست اکثر مثلاً ،®Bluetooth های دستگاه از برخی از استفاده برای
.شوید وصل آن به و کرده سازی

یک به توانید می فقط واحد آن در اما کنید، جفت ®Bluetooth دستگاه چندین با را خود دستگاه توانید می
.شوید وصل ®Bluetooth نمایه

دیگر ®Bluetooth دستگاه یک با دستگاه کردن جفت
را خود دستگاه خواهیدمی که دستگاهی ®Bluetooth عملکرد که کنید حاصل اطمینان1

رویت قابل ®Bluetooth دارای هایدستگاه سایر برای و است فعال کنید جفت آن با
.است

.بزنید ضربه  روی خود، دستگاه اصلی صفحه از2
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را Bluetooth>  تنظیمات3
از فهرستی. شود فعال ®Bluetooth عملکرد تا بکشید را Bluetooth کنار اسلایدر4

.شود می ظاهر موجود ®Bluetooth هایدستگاه
.بزنید ضربه سازیجفت برای نظر مورد ®Bluetooth دستگاه روی5
.کنید تأیید دستگاه دو هر در را یکسانی عبور کد یا کنید وارد را عبور کد لزوم، صورت در6

دیگر ®Bluetooth دستگاه یک به دستگاه اتصال
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را Bluetooth>  تنظیمات2
.بزنید ضربه اتصال، برای نظر مورد ®Bluetooth دستگاه روی3

®Bluetooth دستگاه یک سازی جفت لغو

.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را Bluetooth>  تنظیمات2
جفت خواهید می که دستگاهی نام کنار در  روی ،شده جفت های دستگاه در3

.بزنید ضربه کنید، لغو را آن سازی
.بزنید ضربه فراموشی روی4

®Bluetooth آوریفن از استفاده با موارد دریافت و ارسال

با سازگار هایدستگاه سایر با را خود دلخواه موارد ®Bluetooth آوریفن از استفاده با
Bluetooth® ارسال و دریافت را زیر موارد توانیدمی. بگذارید اشتراک به هارایانه و هاموبایل مثل

:کنید
هافیلم و هاعکس•
صوتی هایفایل دیگر و موسیقی•
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وب صفحات•

®Bluetooth از استفاده با موارد ارسال برای

سایر برای دستگاه و باشد روشن ®Bluetooth عملکرد کنید دقت :گیرنده دستگاه1
.باشد رؤیت قابل ®Bluetooth هایدستگاه

حرکت مورد آن روی به و کنید باز را ارسالی مورد حاوی برنامه :فرستنده دستگاه2
.کنید

نگه و کنید لمس را مورد مثلاً شود نیاز است ممکن ارسالی، مورد و برنامه به توجه با3
یک ارسال برای نیز دیگری هایروش است ممکن. دهید فشار را  یا و کنید باز دارید،
.باشد داشته وجود مورد

4Bluetooth کنید انتخاب را.
.کنید روشن را ®Bluetooth درخواست، صورت در5
.بزنید ضربه گیرنده دستگاه نام به6
.کنید قبول را اتصال شد، خواسته شما از اگر :گیرنده دستگاه7
.کنید تأیید گیرنده دستگاه به را انتقال درخواست، صورت در :فرستنده دستگاه8
.کنید قبول را ورودی مورد :گیرنده دستگاه9

®Bluetooth از استفاده با موارد دریافت

های دستگاه سایر برای و است روشن ®Bluetooth عملکرد که شوید مطمئن1
Bluetooth® است رؤیت قابل.

.کند می شروع را شما دستگاه به ها داده ارسال اکنون فرستنده دستگاه2
پیشنهادی عبور کد یا کنید، وارد دستگاه دو هر در یکسانی عبور کد شد، درخواست اگر3

.کنید تأیید را
اعلان و بکشید پایین را وضعیت نوار شوید، می مطلع خود دستگاه به فایل ورود از وقتی4

.بزنید ضربه فایل انتقال پذیرش برای را
.بزنید ضربه فایل انتقال شروع برای را پذیرش5
.بکشید پایین را وضعیت نوار انتقال، پیشرفت مشاهده برای6
ضربه را مربوطه اعلان و بکشید پایین را وضعیت نوار شده، دریافت مورد کردن باز برای7

.بزنید

®Bluetooth از استفاده با دریافتی های فایل مشاهده
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه در1
.بزنید ضربه آن روی و بیابید را Bluetooth>  تنظیمات2
.کنید انتخاب را دریافتی هایفایل نمایش سپس دهید، فشار را 3
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که هوشمندی های برنامه و ها ویژگی
کنند می جویی صرفه شما زمان در

پول کیف عنوان به دستگاه از استفاده
و بپردازید را کالا خرید هزینه واقعی پول کیف به نیاز بدون خود، دستگاه از استفاده با توانیدمی
کردن نزدیک از پیش پرداخت، زمان در. کنید مدیریت جا یک صورت به را پرداخت خدمات همه

کسب جهت. کنید روشن را NFC عملکرد که باشید داشته خاطر به خوان،کارت به دستگاه
.کنید مراجعه 117 صفحه در NFC به ،NFC درباره بیشتر اطلاعات

.نباشد موجود مناطق همه در همراه تلفن طریق از پرداخت خدمات است ممکن

پرداخت خدمات مدیریت
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
فهرست. بزنید ضربه هاآن روی و کنید پیدا را پرداخت و ضربه>  بیشتر>  تنظیمات2

.شودمی ظاهر پرداخت خدمات
.دهید تغییر را فرضپیش پرداخت خدمات توانیدمی مثلاً کنید؛ مدیریت را پرداخت خدمات3

اخبار مرکز

اخبار مرکز برنامه از استفاده
که اخبار زبانه بین: کندمی کار ایدوزبانه حالت با که است چندکاره خبری برنامه یک اخبار مرکز
را اخباری تمام توانیدمی آن در که من فیدهای زبانه و شود،می ارائه موجود اخبار آخرین آن در
.شوید جابجا بخوانید، است مهم برایتان که

.نیست موجود بازارها تمام در اخبار مرکز برنامه

اخبار مرکز برنامه کردن باز
.بزنید ضربه  روی ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را 2
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ها نقشه و سفر
مکانی خدمات از استفاده

هایشبکه اطلاعات از تا دهندمی امکان دوربین و نقشه مانند هاییبرنامه به مکانی خدمات
تعیین برای) GPS (جهانی یابموقعیت سیستم اطلاعات همچنین و ®Wi-Fi و همراه تلفن
شما دستگاه ندارید، مستقیم دید GPS هایماهواره به اگر. کنند استفاده شما تقریبی مکان
®Wi-Fi شبکه محدوده در اگر و. کند تعیین ®Wi-Fi عملکرد اساس بر را مکان تواندمی

.کند تعیین را شما مکان همراه، تلفن شبکه با تواندمی دستگاه نباشید،
.کنید فعال را مکانی خدمات باید شما، مکان تعیین جهت دستگاه از استفاده برای
.شوید داده اتصال های هزینه مشمول دستگاه طریق از اینترنت به اتصال زمان است ممکن

مکان هایسرویس سازیغیرفعال یا سازیفعال
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
-روشن کلید روی سپس و بزنید ضربه هاآن روی و کنید پیدا را مکان>  تنظیمات2

.بزنید ضربه مکان هایسرویس سازیغیرفعال یا سازیفعال برای خاموش

GPS دقت بهبود
شما موقعیت تا بکشد طول دقیقه چند۵ است ممکن کنید، می استفاده GPS از که باری اولین
.باشید داشته آسمان به باز دید که کنید حاصل اطمینان باید جستجو، به کمک برای. شود پیدا
.نباشد پوشیده نیز) تصویر در شده پررنگ منطقه( GPS آنتن کنید دقت و بایستید حرکت بی

اشیای اکثر از آنها گذشتن اما بگذرد پلاستیکی مواد و ابرها از تواند می GPS های سیگنال
نشد، پیدا شما موقعیت دقیقه چند از بعد اگر. نیست پذیر امکان کوه و ساختمان قبیل از جامد

.دهید تغییر را خود موقعیت

™Google Maps ناوبری و
هایوضعیت کنید، دنبال را خود کنونی موقعیت توانیدمی ™Google Maps از استفاده با

را خود مقصد به رسیدن برای نیاز مورد دقیق هایجهت و مشاهده آنی صورت به را ترافیکی
.نمایید دریافت
است ممکن. دارد نیاز اینترنت اتصال از استفاده به آنلاین، حالت در ،™Google Maps برنامه
دریافت برای. شوید داده اتصال هایهزینه مشمول دستگاه طریق از اینترنت به اتصال زمان
و بروید http://support.google.com به برنامه، این از استفاده چگونگی درباره جزئیات سایر
.کنید کلیک» همراه هاینقشه «پیوند روی
.نباشد دسترس در ای منطقه یا کشور بازار، هر در است ممکن ™Google Maps کاربردی برنامه

™Google Maps از استفاده
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
2Google  <بزنید ضربه آن روی و بیابید را هانقشه.
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سفر در داده ترافیک از استفاده
از استفاده با شود لازم است ممکن خود، کشور همراه تلفن شبکه از خارج در سفر هنگام
داده رومینگ باید صورت، این در. باشید داشته دسترسی اینترنت به همراه تلفن داده ترافیک
بر در بیشتری هایهزینه است ممکن داده رومینگ کردن فعال. کنید فعال را خود دستگاه
.کنید بررسی را داده انتقال هایهزینه کار، این از پیش شودمی توصیه. باشد داشته

وارد اصلی کاربر یا مالک عنوان به شود لازم است ممکن دارد، کاربر چند استفاده مورد دستگاه اگر
.کنید غیرفعال یا فعال را داده رومینگ بتوانید تا شوید سیستم

داده رومینگ کردن فعال برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را موبایل های شبکه>  بیشتر>  تنظیمات2
.بکشید راست سمت به را داده رومینگ کنار کشویی نشانگر3

.کنید فعال را داده رومینگ توانیدنمی باشد خاموش همراه تلفن داده ترافیک وقتی

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
همچنان باشد شده ذخیره داخلی حافظه یا حافظه کارت روی بر اگر محتوا انواع سایر و فیلم
خواهید مطلع هشدار زنگ آن از باشد، فعال هشداری زنگ اگر همچنین. بود خواهد پذیرامکان
.شد

.دهدمی کاهش را باتری مصرف میزان هواپیما حالت کردن روشن

هواپیما حالت کردن روشن
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را تنظیمات2
.بکشید روشن وضعیت روی را هواپیما حالت کنار کشویی نشانگر3
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دار زنگ ساعت و تقویم
تقویم

یا یک وارد خود دستگاه با اگر. کنید استفاده خود زمانی برنامه مدیریت برای» تقویم «برنامه از
مانند (باشید کرده همگام هااشتراک آن با را دستگاه و شده تقویم دارای آنلاین اشتراک چند

این به مربوط تقویم رویدادهای ،)Xperia™ with Facebook اشتراک یا ™Google اشتراک
در هاتقویم کدام کنید تعیین توانیدمی. شودمی داده نشان» تقویم «برنامه در نیز هااشتراک
.شود وارد» تقویم «ترکیبی نمای

.کندمی پخش یادآوری برای را اعلانی صدای شما دستگاه برسد، فرا قرار زمان که هنگامی

کنید مشاهده خواهیدمی که هاییتقویم و نما نوع یک انتخاب دسترسی، تنظیمات۱

کنونی تاریخ به برگشتن۲

هاگزینه سایر به دسترسی۳

ترسریع مرور برای چپ یا راست به کشیدن۴

دیگر رویداد یک افزودن۵

تقویم درباره بیشتر اطلاعات
.بزنید ضربه راهنما روی سپس و  روی است، باز تقویم برنامه که زمانی•

زنگ صدای و ساعت
به خود دستگاه روی شده ذخیره صداهای از و کنید تنظیم را هشدار زنگ چند یا یک توانید می

.آیدنمی در صدا به هشدار زنگ باشد، خاموش دستگاه اگر. کنید استفاده زنگ صدای عنوان
انتخاب کلی زمان تنظیمات برای که است قالبی همان شده داده نشان هشدار زنگ زمان قالب
.ساعته 24 یا ساعته 12 مثال، برای کنید می

هشدار های زنگ صفحه به دسترسی1
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تنظیمات تغییر و جهانی ساعت مشاهده2

کرونومتر عملکرد به دسترسی3

سنج زمان عملکرد به دسترسی4

ها گزینه مشاهده5

تاریخ و ساعت تنظیمات کردن باز6

هشدار کردن خاموش یا روشن7

جدید هشدار افزودن8

جدید هشدار زنگ تنظیم
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کرده پیدا را ساعت2
.بزنید ضربه  روی3
.کنید انتخاب را دلخواه مقدار و بزنید ضربه زمان روی4
.بزنید ضربه تأیید روی5
.کنید ویرایش را هشدار تنظیمات دیگر تمایل، صورت در6
.بزنید ضربه ذخیره روی7

آن آمدن در صدا به هنگام هشدار زنگ موقت قطع
.بزنید ضربه تعویق به•

آن شدن شنیده زمان هشدار زنگ کردن خاموش
.بکشید راست به را •

باز اعلان پانل تا بکشید پایین به را وضعیت نوار توانیدمی افتاده، تعویق به زنگ یک کردن خاموش برای
.بزنید ضربه  روی سپس و شود

موجود هشدار زنگ ویرایش
.بزنید ضربه کردن ویرایش برای را هشدار سپس بزنید ضربه ساعت روی1
.کنید اعمال را نظر مورد تغییرات2
.بزنید ضربه ذخیره روی3

هشدار زنگ کردن خاموش یا روشن
موقعیت به را هشدار زنگ کنار گرتنظیم سپس بزنید، ضربه آن روی رو بیابید ساعت•

.بکشید خاموش یا روشن

هشدار زنگ حذف
حذف برای نظر مورد هشدار زنگ روی سپس بزنید، ضربه آن روی و بیابید را ساعت1

.بزنید ضربه
.بزنید ضربه بله روی سپس بزنید، ضربه هشدار حذف روی2

هشدار زنگ برای آهنگ تنظیم
.بزنید ضربه کردن ویرایش برای را هشدار سپس بزنید ضربه ساعت روی1
یک و بزنید ضربه  روی یا کنید انتخاب را ایگزینه و بزنید ضربه هشدار صدای روی2

.کنید انتخاب را موسیقی فایل
.بزنید ضربه ذخیره روی سپس بزنید، ضربه شد انجام روی3

مراجعه 53 صفحه در صدا میزان تنظیمات به هشدار، صدای سطح تنظیم نحوه درباره بیشتر اطلاع برای
.کنید

هشدار زنگ یک برای صدا سطح تنظیم
.بزنید ضربه کردن ویرایش برای را هشدار سپس بزنید ضربه ساعت روی1
.بکشید دلخواه موقعیت به را هشدار صدای میزان قسمت از صدا میزان لغزنده2
.بزنید ضربه ذخیره روی3
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شونده تكرار هشدار زنگ تنظیم
.بزنید ضربه کردن ویرایش برای را هشدار سپس بزنید ضربه ساعت روی1
.بزنید ضربه تکرار روی2
.بزنید ضربه تأیید روی سپس کنید، علامتگذاری را نظر مورد روزهای به مربوط کادرهای3
.بزنید ضربه ذخیره روی4

هشدار زنگ جهت لرزش عملکرد کردن فعال
.بزنید ضربه کردن ویرایش برای را هشدار سپس بزنید ضربه ساعت روی1
.بزنید علامت را لرزش گزینه2
.بزنید ضربه ذخیره روی3

کناری کلیدهای عملکرد تنظیم
.کنید انتخاب کردن ویرایش برای را هشدار سپس بزنید ضربه ساعت روی1
کلیدهای برای نظر مورد عملکرد سپس بزنید، ضربه کناری کلیدهای عملکرد روی2

.کنید انتخاب شوند می داده فشار هشدار زنگ مدت در آنها که زمانی را کناری
.بزنید ضربه ذخیره روی3
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دسترسی قابلیت
بزرگنمایی حرکات

به هم سر پشت زدن ضربه بار سه با را صفحه از هایی بخش توانید می بزرگنمایی حرکات با
.کنید بزرگ لمسی صفحه از ای ناحیه

»نماییبزرگ حرکتی هایفرمان «کردن غیرفعال یا فعال
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
ضربه هاآن روی و کنید پیدا را بزرگنمایی های حرکت>  دسترسی>  تنظیمات2

.بزنید
.بزنید ضربه خاموش/روشن کلید به3

صفحه عرض در حرکت و ناحیه یک بزرگنمایی
.باشد فعال بزرگنمایی های حرکت کنید دقت1
.بکشید صفحه عرض در را خود انگشت سپس و بزنید ضربه بار سه ناحیه یک روی2

بزرگ متن
روی بر شده داده نشان متن فرض پیش اندازه افزایش برای را بزرگ متن گزینه توانید می

.کنید فعال دستگاه

»بزرگ متن «حالت کردن غیرفعال یا فعال برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را دسترسی>  تنظیمات2
.بکشید را بزرگ متن کنار کشویی نشانگر3

رنگ تصحیح
در یا هستند کوررنگ که کاربرانی برای ها رنگ چگونه کند می تنظیم رنگ تصحیح تنظیم

.شوند داده نشان صفحه روی بر هستند مشکل دچار ها رنگ تشخیص

»رنگ تصحیح «حالت کردن فعال
.بزنید ضربه  روی اصلی، صفحه از1
.بزنید ضربه هاآن روی و کنید پیدا را رنگ تصحیح>  دسترسی>  تنظیمات2
.بزنید ضربه خاموش/روشن کلید به3
.کنید انتخاب را مناسب رنگ حساسیت سپس بزنید، ضربه تصحیح حالت روی4

.بگذارد اثر دستگاه کارآیی در دارد احتمال و است آزمایشی ویژگی یک حاضر حال در رنگ تصحیح

TalkBack
TalkBack هستند بینایی مشکلات دچار که است کاربرانی برای خوان صفحه سرویس یک.
TalkBack دستگاه روی بر شده انجام اقدامات یا رویدادها توضیح برای گفتاری بازخورد از
Android کند می استفاده .TalkBack افزاری، نرم خطاهای و دهد می توضیح را کاربر رابط
.خواند می را ها پیام و ها اعلان

TalkBack کردن فعال برای
.بزنید ضربه  به اصلی، صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به و کنید پیدا را TalkBack>  دسترسی>  تنظیمات2
.بزنید ضربه تأيید به سپس و خاموش/روشن کلید به3

.بزنید ضربه تنظیمات به ،TalkBack لمس و بازخورد گفتار، تنظیمات تغییر برای

فیلم از خروج برای. شودمی اجرا آموزشی فیلم یک ،TalkBack ویژگی شدن فعال از پس بلافاصله
.بزنید ضربه خروج دکمه به بار دو آموزشی،
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TalkBack کردن غیرفعال برای
.بزنید ضربه  به بار دو اصلی، صفحه داخل از1
.بزنید ضربه آن به بار دو و کنید پیدا را TalkBack>  دسترسی>  تنظیمات2
.بزنید ضربه تأيید به دیگر بار دو سپس و خاموش/روشن کلید به بار دو3
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قانونی و پشتیبانی
پشتیبانی برنامه

پیدا و یابیعیب راهنماهای کاربر، راهنماهای مرور برای خود دستگاه» پشتیبانی «برنامه از
استفاده محصول به مربوط اطلاعات سایر و افزارینرم هایروزرسانیبه درباره اطلاعات کردن
.کنید

"پشتیبانی "برنامه به دسترسی برای
.بزنید ضربه روی اصلی، صفحه از1
.کنید انتخاب را لازم پشتیبانی مورد سپس بزنید، ضربه آن روی و بیابید را 2

اینترنت به" پشتیبانی "برنامه از استفاده هنگام در کنیممی توصیه ممکن پشتیبانی بهترین دریافت برای
.باشید وصل

™Xperia نکات
هااعلان طریق از دستگاهتان برای را مفید اطلاعات توانیدمی ،™Xperia نکات از استفاده با

.شوید مطلع دارید نیاز کار به شروع برای که آنچه همه از و کنید دریافت

™Xperia نکات کردن غیرفعال یا فعال
.بزنید ضربه  روی ،اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را هانکته و معرفی>  تنظیمات2
.بزنید ضربه ™Xperia هاینکته لغزنده نوار روی3

هابرنامه و منوها داخل راهنمای
که است شده گنجانده تنظیمات و هابرنامه از برخی هایگزینه منوی در راهنما بخش یک

.است شده مشخص نظر مورد برنامه در  با معمولاً

دستگاه روی تشخیصی آزمایشات اجرای
آزمایش یک اجرای با یا کند آزمایش را خاص عملکرد یک تواندمی Xperia™ Diagnostics برنامه

.کند بررسی را ™Xperia دستگاه عملکرد درستی کامل تشخیصی
Xperia™ Diagnostics تواندمی:

.کند ارزیابی را شما ™Xperia دستگاه افزاری سخت و افزاری نرم احتمالی مشکلات•
.کند تحلیل و تجزیه دستگاه روی را هابرنامه عملکرد نحوه•
.کند تهیه گزارش گذشته روز 10 در شده قطع هایتماس تعداد از•
.کند ارائه شما دستگاه درباره مفیدی اطلاعات و کرده شناسایی را شده نصب افزار نرم•

شده نصب ™Android هایدستگاه بیشتر روی Sony طرف از قبل از Xperia™ Diagnostics برنامه
پشتیبانی برنامه در ابزارها منوی از یا گوشی دربارٔه>  تنظیمات قسمت از تشخیص گزینه اگر. است
.کنید دانلود ™Play Store برنامه از استفاده با را سبک نسخه یک توانیدمی نیست، دسترس در

خاص تشخیصی آزمایش یک اجرای
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را آزمایش>  یابیعیب>  گوشی دربارٔه>  تنظیمات2
.کنید انتخاب را فهرست در موجود هایآزمایش از یکی3
.بزنید ضربه خیر یا بله روی ویژگی، تأیید جهت و کرده دنبال را هادستورالعمل4

تشخیصی آزمایشات همه اجرای
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
پیدا را موارد تمام اجرای>  آزمایش> یابیعیب>  گوشی دربارٔه>  تنظیمات2

.بزنید ضربه آن روی و کنید
.بزنید ضربه خیر یا بله روی ویژگی، تأیید جهت و کرده دنبال را هادستورالعمل3
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دستگاه به مربوط جزئیات مشاهده
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه از1
.بزنید ضربه آن روی و کنید پیدا را حقایق>  یابیعیب>  گوشی دربارٔه>  تنظیمات2

مجدد سازیجفت و بازنشانی مجدد، اندازیراه
.کنید خاموش یا مجدد اندازیراه اجبار به را آن کندمی قفل دستگاه که مواقعی در توانیدمی
.شودنمی حذف شخصی هایداده یا تنظیمات از یک هیچ

دستگاه اگر اوقات گاهی. کنید بازنشانی کارخانه اولیه حالت به را تنظیمات توانیدمی همچنین
مهم هایداده خواهیدمی اگر که باشید داشته توجه اما شود،می لازم کار این نکند کار درست

پشتیبان غیرداخلی هایحافظه سایر یا حافظه کارت یک در هاداده این از ابتدا باید دارید، نگه را
38 صفحه در محتوا بازیابی و پشتیبان فایل تهیه به بیشتر اطلاعات کسب برای. کنید گیری

.کنید مراجعه
توانیدمی کنید، بازنشانی را آن افزارنرم خواهیدمی یا شودنمی روشن شما دستگاه اگر

استفاده نحوه از بیشتر اطلاع برای. کنید تعمیر Xperia™ Companion از استفاده با را دستگاه
.کنید مراجعه 36 صفحه در Xperia™ Companion به ،Xperia™ Companion از

کاربر یا مالک عنوان به شود لازم است ممکن دارد، کاربر چند گذاریدمی اشتراک به که دستگاهی اگر
.کنید بازنشانی کارخانه اولیه تنظیمات به را خود دستگاه بتوانید تا شوید سیستم وارد اصلی

دستگاه مجدد اندازیراه

وصل شارژر به را دستگاه. نشود اندازیراه دوباره دستگاه است ممکن باشد، پایین باتری شارژ سطح اگر
.کنید اندازیراه را آن دوباره و کنید

.دارید نگه و دهید فشار را  خاموش/روشن کلید1
اندازی راه خودکار صورت به دستگاه. بزنید ضربه مجدد شروع روی شده، باز منوی در2

.شد خواهد مجدد

دستگاه اجباری مجدد اندازیراه برای
۱۰ مدت به همزمان صورت به را صدا میزان افزایش دکمه و  خاموش/روشن دکمه1

.دارید نگه و. دهید فشار ثانیه
راه اجباری صورت به را دستگاه خواهیدمی اینکه به بسته. لرزدمی بار یک شما دستگاه2

.کنید دبنال را زیر مراحل کنید، خاموش یا مجدد اندازی
هادکمه زمان، این در: شود مجدد اندازیراه اجباری صورت به دستگاه خواهیدمی اگر•

.شد خواهد اندازیراه مجدد دستگاه. کنید رها را
ادامه هادکمه دادن فشار به: شود خاموش اجباری صورت به دستگاه خواهیدمی اگر•

.شودمی خاموش و لرزدمی بار سه دستگاه دیگر، ثانیه چند از پس. دهید

کارخانه تنظیمات به بازنشانی

.نکنید متوقف را آن کارخانه تنظیمات به بازنشانی هنگام خود، دستگاه به دایمی آسیب از پیشگیری برای

روی را آنها و بگیرید پشتیبان دستگاه داخلی حافظه روی موجود مهم هایداده تمام از1
که دارید ایشده رمزگذاری فایل اگر. کنید ذخیره دیگر خارجی حافظه یک یا حافظه کارت
می شوید مطمئن تا کنید حذف نیز را رمزگذاری باید است، شده ذخیره SD کارت در

.باشید داشته دسترسی آنها به بازنشانی از پس همچنان توانید
.بزنید ضربه  روی ،اصلی صفحه از2
پیدا را کارخانه تنظیمات به بازنشانی>  بازنشانی و پشتیبان فایل>  تنظیمات3

.بزنید ضربه هاآن روی و کنید
.بزنید ضربه تلفن بازنشانی روی4
را) کدپین یا (تانگذرواژه یا بکشید را خود نمایش صفحه بازگشایی الگوی لزوم، صورت در5

.کنید وارد ادامه برای
.بزنید ضربه موارد همه کردن پاک روی تأیید، برای6

برنمی قبلی نسخه به شما دستگاه ™Android افزار نرم نسخه کارخانه، تنظیمات به بازنشانی هنگام
.گردد

Xperia™ Companion از استفاده با دستگاه افزارنرم تعمیر

.دانیدمی را خود ™Google حساب عبور رمز و كاربری نام شوید مطمئن افزاری،نرم تعمیر انجام از قبل
را هاآن افزاری،نرم تعمیر از بعد دستگاه شروع برای باشد نیاز است ممکن تان،امنیتی تنظیمات به بسته
.کنید وارد
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نرم تعمیر یک اجرای از پس یا ™Xperia افزارنرم روزرسانیبه از پس که رسدمی نظر به اگر
راه مداوم طور به یا است شده منجمد دستگاهتان کارخانه، تنظیمات به بازنشانی یک یا افزاری
را آن دوباره سپس و خاموش اجباری صورت به را دستگاه کنید سعی شود،می مجدد اندازی
کنید، خاموش اجباری صورت به را دستگاه داشت، ادامه همچنان مشکل اگر. کنید روشن
:دهید انجام افزارینرم تعمیر یک زیر، مراحل کردن دنبال با سپس

.است شده نصب ®Mac یا رایانه برای Xperia™ Companion شوید مطمئن1
.کنید کلیک اصلی صفحه در روی و کنید باز رایانه در را Xperia™ Companion افزارنرم2
نمايش صفحه روی که دستورالعملی از تعمیر، روند تکمیل و افزارنرم مجدد نصب برای3

.کنید پیروی شودمی ظاهر

کنید کمک ما به افزارنرم بهبود در
Sony Mobile تا کنید فعال خود دستگاه در را استفاده به مربوط اطلاعات ارسال امکان توانیدمی
نرم و کند دریافت سیستم اشکالات با رابطه در را ناشناسی هایگزارش و ارقام و آمار بتواند
شامل شده گردآوری اطلاعات این از بخشی هیچ. بخشد بهبود آینده در را سیستم افزار

.شودنمی شخصی اطلاعات

مصرف اطلاعات ارسال اجازه
.بزنید ضربه  روی خود، اصلی صفحه در1
آن روی و کنید پیدا را استفاده اطلاعات تنظیمات>  گوشی دربارٔه>  تنظیمات2

.بزنید ضربه
.کنید علامتگذاری را آن است، نشده علامتگذاری استفاده اطلاعات ارسال كادر اگر3
.بزنید ضربه موافق روی4

SAR و استفاده هایدستورالعمل نامه،ضمانت
اطلاعات لطفاً ایمنی، هایدستورالعمل و) ویژه جذب میزان( SAR نامه،ضمانت از اطلاع برای
مطالعه را دستگاهتان در حقوقی اطلاعات>  گوشی دربارٔه>  تنظیمات در شدهارائه مهم
.کنید

دستگاه بازیافت
کنید؟نمی بازیافت را آن چرا است؟ خوردن خاک حال در منزلتان گوشه شما قدیمی دستگاه آیا
حفاظت نیز زیستمحیط از و کنیدمی کمک ما به آن اجزای و مواد از مجدد استفاده در کار این با

 به خود، منطقه در بازیافت هایگزینه درباره بیشتر اطلاعات کسب جهت! کنید می
www.sonymobile.com/recycle/ بروید.

حقوقی اطلاعات

Sony F3211/F3213/F3215
.است یافته انتشار وابسته شرکتی یا .Sony Mobile Communications Inc توسط و ضمانت بدون کار به آغاز راهنمای این

رفع جهت را تغییراتی و اصلاحات قبلی اطلاع بدون و زمان هر در .Sony Mobile Communications Inc است ممکن
انجام کاربر راهنمای دفترچه این در تجهیزات یا/و هابرنامه بهبود دلیل به یا فعلی اطلاعات نادرستی نوشتاری، اشکالات

و هستند نمایش برای فقط تصاویر تمام. شد خواهد درج کاربر راهنمای این جدید هاینسخه در تغییراتی چنین اما. دهد
.نباشند واقعی دستگاه تصویر مانند دقیقاً است ممکن
کلیه. آنهاست صاحبان شده ثبت تجاری علائم یا تجاری علائم شده ذکر اینجا در که هاییشرکت و محصولات همه نام

برای. است محفوظ نشده اشاره آنها به صراحتاً که حقوقی کلیه. رودمی شمار به آنها مالکان اموال جزء تجاری علائم
.کنید دیدن /www.sonymobile.com/us/legal از بیشتر اطلاعات

چنین از استفاده. باشد شده ارجاع نیز ثالث هایطرف کاربردی هایبرنامه یا خدمات به است ممکن کاربر راهنمای این در
از پیش لطفاً. باشد استفاده شرایط سایر تابع و ثالث دهنده ارائه نزد نام ثبت نیازمند است ممکن خدماتی و هابرنامه

را نظر مورد سایت وب خصوصی حریم مشی خط و شرایط ثالث، اشخاص سایت وب طریق از یا در هابرنامه به دسترسی
خدمات یا ثالث طرف هایسایت وب از یک هیچ کارآیی یا بودن دسترس در Sony. کنید مطالعه برنامه آن از استفاده برای
.کندنمی ضمانت یا تضمین را شده عرضه

ممکن محتوایی چنین از استفاده. دارد را هازنگ جمله از محتوا انواع انتقال و ذخیره دانلود، قابلیت شما همراه دستگاه
می کاربردی بردارینسخه حق قوانین تحت محدودیت شامل که باشد، محدود یا ممنوع ثالث هایطرف حقوق طبق است
ایدداده انتقال یا دانلود خود همراه دستگاه با که محتوایی سایر قبال در کامل مسئولیت. شودنمی آن به محدود ولی باشد

آن از شما استفاده که کنید حاصل اطمینان لطفاً محتوا، هرگونه از استفاده از پیش. ندارد Sony به ارتباطی و شماست با
گونههیچ 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. کندنمی تضمین را ثالث هایطرف توسط شده ارائه محتوای یا دیگر محتوای
.نیست ثالث هایطرف توسط شده ارائه محتوای هرگونه یا محتوا سایر از شما نادرست استفاده مسئول
.کنید دیدن www.sonymobile.com از بیشتر اطلاعات برای
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 فناوری از خود نشر حق جمله از معنوی مالکیت از حفاظت برای محتوا صاحبان

(WMDRM) حفاظت تحت محتوای به دسترسی برای دستگاه این. کنندمی استفاده WMDRM افزار نرم از WMDRM
بخواهند Microsoft از محتوا صاحبان است ممکن کند، حفاظت محتوا از نتواند WMDRM افزارنرم چنانچه. کندمی استفاده
حفاظت محتوای بر افزارنرم این شدن باطل. کند باطل شده حفاظت محتوای کپی یا پخش برای را WMDRM افزارنرم قابلیت

131

.شود چاپ شخصی استفاده برای فقط. © است راهنما دفترچه اینترنتی نسخه این

http://www.sonymobile.com/recycle/
http://www.sonymobile.com/recycle/
http://www.sonymobile.com/us/legal/
http://www.sonymobile.com/us/legal/
http://www.sonymobile.com
http://www.sonymobile.com


مجوزها، با همراه است ممکن Microsoft که پذیریدمی شده، حفاظت محتوای برای مجوز دانلود هنگام. ندارد تاثیری نشده
آنها محتوای به دسترسی برای بخواهند شما از محتوا صاحبان است ممکن. دهد قرار را آنها از برخی شدن باطل فهرست

WMDRM کنید پیدا دسترسی دارد ارتقا به نیاز که محتوایی به توانیدنمی ندهید، انجام را ارتقا چنانچه. دهید ارتقا را.
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) ۱: (است موارد این در کننده
")AVC video ("یا/و) هایفیلم رمزگشایی) ۲ MPEG- 4 یا AVC غیر و شخصی کارهای برای آن از که ایکنندهمصرف توسط

.است AVC یا/و MPEG-4 فرمت با فیلم ارائه برای MPEG LA مجوز دارای که ایکنندهارائه توسط یا/و کندمی استفاده تجاری
به مربوط اطلاعات جمله از بیشتر اطلاعات کسب جهت. است نشده مشمول یا ارائه استفاده موارد دیگر برای مجوزی هیچ

.کنید مراجعه www.mpegla.com نشانی به .MPEG LA, L.L.C شرکت به تجاری، و داخلی تبلیغاتی، کاربردهای و مجوزها
.است Fraunhofer IIS and Thomson از مجوز دارای MPEG Layer-3 صوتی رمزگشایی آوریفن

SONY MOBILE دستگاه در شده ذخیره هایفایل یا شخصی هایداده رونویسی یا/و شدن پاک خسارت، هرگونه زمینه در
از هرکدام از استفاده با دستگاه رسانی روز به هرگونه اثر در که) تصاویر و هاآهنگ مخاطبین، به محدود نه اما شامل (شما
یا SONY MOBILE شرایطی، هیچ تحت. ندارد مسئولیتی دهد، رخ سند یا کاربر راهنمای این در شده داده شرح هایروش
سهل به محدود نه اما شامل ضمنی، چه صریح چه (اقداماتی و هاآسیب ها،خسارت از هیچکدام قبال در آن کنندگان تأمین
.ندارند مسئولیتی است، دستگاه برای شما توسط شده پرداخت حد از فراتر آنها هزینه که) موارد دیگر و انگاری

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.
.است محفوظ حقوق کلیه
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