آموزش راه اندازی گوشی سامسونگ
o

ابتدا دکمه خاموش و روشن گوشی را فشار دهید و چند ثانیه نگه دارید تا گوشی روشن شود.

o

در این بخش باید زبان گوشی سامسونگ خود را تعیین کنید ،برای این کار روی گزینه
Languageضربه بزنید .سپس زبان فارسی یا انگلیسی را انتخاب کرده و روی  OKکلیک کنید.

o

در این مرحله بعد از تنظیم زبان انتخابی روی منو ،از شما درخواست میشود برای ادامه روی
دایره آبی رنگ که فلش سفیدی در آن دیده میشود ،کلیک کنید.

o

حاال باید با کشیدن اسالیدر به اینترنت سیمکارت متصل شوید و سپس برای ادامه مراحل
گزینۀ  Nextرا لمس کنید.

o

در این گام از شما درخواست میشود که اطالعات الزم را برای راه اندازی گوشی سامسونگ
جدید خود مطالعه کنید ،شما میتوانید با ضربه زدن روی گزینۀ I have read and agree to
all of the aboveآگاهی و موافقت خود با قوانین و اطالعات را اعالم کرده و با کلیک روی
Nextاز این مرحله گذر کنید.

o

اگر اطالعاتی یا دادههایی دارید که روی سیستم یا سایر دستگاهها از آنها بکآپ گرفتهاید ،در
این مرحله میتوانید آنها را روی گوشی منتقل کنید .برای این کار میتوانید از برنامه اسمارت
سوییچ کمک بگیرید .در این قسمت سه گزینه زیر به شما پیشنهاد شده است:

o

 Wirelessبا انتخاب این گزینه میتوانید به صورت وایرلس و بیسیم نسخه پشتیبان را
روی گوشی جدید منتقل کنید.

o

 Cable and USB connectorبعد از انتخاب این گزینه کافی است که کابل رابطی مثل کابل
یو اس بی را به سیستم و گوشی متصل کنید.

o

 Skip this for nowاگر نسخه بکاپی ندارید ،این گزینه را انتخاب کنید.

o

در نهایت روی گزینه  nextبرای رفتن به مرحله بعد کلیک کنید.

o

در گام هفتم باید اتصال به شبکه وای فای را تنظیم کنید .اگر به شبکه وای فای دسترسی
ندارید ،با انتخاب گزینۀ  Skipاز این مرحله عبور کنید؛ ولی اگر وای فای دارید ،روی گزینه Turn
On Wi-Fiضربه بزنید .سپس در میان لیستی که به شما نمایش داده میشود ،روی نام شبکه
وای فای خود کلیک کنید .سپس از شما درخواست میشود که رمز عبور وای فای را وارد کنید.
بعد از وارد کردن پسورد روی گزینه  Connectضربه بزنید.

o

در این مرحله با زدن روی گزینه  oKوای فای گوشی را روشن کنید و پس از ضربه زدن روی نام شبکه
وای فای به آن متصل شوید .در نهایت باید  Nextرا بزنید تا به مرحله بعدی وارد شوید.

o

در گام هشتم راه اندازی گوشی سامسونگ باید تنظیمات مربوط به حساب کاربری جیمیل را
اعمال کنید .در این مرحله میتوانید یکی از سه گزینه زیر را انتخاب کنید:

o

گزینه  Skip:اگر حساب کاربری جیمیل ندارید یا در حال حاضر قصد اتصال آن به گوشی را
ندارید ،باید این گزینه را انتخاب کنید تا از این مرحله عبور داده شوید.

o

گزینه  Email or Phone:در صورت تمایل میتوانید در این کادر ایمیل یا شماره تماس خود را
وارد کنید تا به صورت خودکار به حساب کاربری خود متصل شوید .در نظر داشته باشید که اگر
حساب کاربری جیمیل دارید ،بهتر است برای مواجه نشدن با برخی محدودیتها ،دستگاه را
به آن مرتبط کنید .پس از واردکردن اطالعات درخواست شده روی گزینۀ  Nextضربه بزنید .در
مرحله بعد باید رمز ورود به حساب کاربری خود را وارد کنید و دوباره روی  Nextو پس از آن
روی I Agreeکلیک کنید.

o

گزینه  Create Account:در آخر اگر حساب کاربری ندارید؛ اما متمایل هستید که برای خود
یک جیمیل بسازید ،روی این گزینه ضربه بزنید تا بقیه مراحل برای ساخت یک حساب کاربری
را پشت سر بگذارید.

o

گام نهم ،گامی است که باید در آن نسخه بکاپ از سیم کارت و ...را روی سیستم بازگردانی
کنید .در صورتی که بکاپی ندارید ،روی  Don’t Restoreکلیک کنید.

o

در این مرحله باید نوع امنیت ورود به گوشی را مشخص کنید .گزینه  Face recognitionبرای
ثبت عکس از چهره و استفاده از آن به عنوان رمز ورود به گوشی است .سایر موارد اعم از:

o

گزینه  Fingerprintsبرای تعریف اثر انگشت؛

o

گزینه  Patternبرای تعریف الگوها؛

o

گزینه  PINبرای استفاده از پینها به عنوان رمز ورود؛

o

و گزینه  Passwordبرای تعریف یک رمز ورود عددی

به کار میروند .در صورتی که فعال تمایلی به مشخص کردن رمز عبور ندارید ،میتوانید روی Not now
ضربه بزنید که البته توصیه نمیکنیم.
o

در این مرحله روی گزینۀ  Continueکلیک کنید تا دستیار صوتی گوگل روی گوشی شما فراخوانی
شود .سپس در پایین پنجره بعدی گزینه  Acceptرا لمس کنید.

 oدر این گام به شما لیستی از برنامهها نمایش داده میشود که میتوانید نرم افزارهای موردنظر
خود را در میان آنها انتخاب کنید تا نصب شوند .بعد از تکمیل انتخاب روی گزینه  Okضربه
بزنید.
 oدر پنجره ، Get recommended appsمیتوانید برنامههایی را که نیاز به اینترنت دارند،
انتخاب کنید تا دانلود و سپس روی گوشی شما نصب شوند .در آخر کار باید روی گزینه next
بزنید.
o

در گام چهاردم از شما درخواست میشود که به اکانت سامسونگ خود متصل شود .برای این
کار کافی است که روی  Email or Phone Numberکلیک کرده و ایمیل یا شماره تلفن مربوط
به اکانت خود و پسورد حساب را وارد کنید و در آخر روی  Sign Inضربه بزنید .در غیر این
صورت اگر حساب کاربری سامسونگ ندارید یا متمایل به اضافهکردن آن نیستید ،روی گزینه
 Skipدر پایین صفحه ضربه بزنید.

در این مرحله باید مجددا موافقت خود را با قوانین سامسونگ اعالم کنید ،پس در میان گزینهها روی
I agree to allکلیک کرده و سپس دکمه  Nextرا در پایین صفحه لمس کنید.
o

پنجرۀ  Pay with your phoneمرحلهای برای افزودن اطالعات حساب است تا پرداخت از طریق
آن برای سرویسهای سامسونگ امکانپذیر شود .با زدن روی گزینۀ Skipدر پایین صفحه از
این مرحله هم عبور کنید.

 oدر این مرحله میتوانید روی مدل گوشی قبلی خود کلیک کنید تا اطالعات موجود روی آن در
گوشی جدید باز یابی شود .در صورت عدم تمایل به این کار با لمس  Skipاز این مرحله هم عبور
کنید.
o

حاال شما تمام مراحل راه اندازی گوشی سامسونگ برای اولین بار را پشت سر گذاشتهاید و
کافیاست برای تکمیل عملیات روی گزینه  Finishضربه بزنید.

