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Жұмысты бастамас бұрын 
оқыңыз
Қауіпсіз әрі дұрыс пайдалану үшін құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты оқып 
шығыңыз.

• 	Сипаттамалар құрылғының әдепкі параметрлеріне негізделген.
• 	Аймаққа, қызмет көрсетушіге немесе құрылғының бағдарламалық құралына байланысты 

құрылғыдағы кейбір мазмұн басқаша болуы мүмкін.
• 	Орталық процессорды және ЖЖҚ көп пайдалануды қажет ететін мазмұн (жоғары 

сапалы мазмұн) құрылғының жалпы өнімділігіне әсер етеді. Құрылғының техникалық 
сипаттамаларына және пайдаланылатын ортаға байланысты мазмұнға қатысты 
қолданбалар дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

• 	Samsung компаниясынан басқа кез келген провайдер қамтамасыз еткен қолданбалар 
тудырған өнімділік мәселелеріне Samsung жауапты емес.

• 	Samsung өңделген тізбе параметрлері немесе өзгертілген операциялық жүйе 
бағдарламасы тудырған өнімділік мәселелеріне немесе үйлесімсіздіктерге жауапты емес. 
Операциялық жүйені реттеуге тырысу құрылғының немесе қолданбалардың қате жұмыс 
істеуін тудыруы мүмкін.

• 	Бұл құрылғымен бірге берілген бағдарламалық жасақтама, дыбыс көздері, түсқағаздар, 
суреттер және басқа мультимедиа шектеулі пайдалану үшін лицензияланған. Бұл 
материалдарды шығарып алып, коммерциялық немесе басқа мақсаттарға пайдалану 
авторлық құқық туралы заңдарды бұзғандық болып саналады. Мультимедианы заңсыз 
пайдалануға толығымен пайдаланушылар жауапты.

• 	Деректер жоспарыңызға байланысты хабар алмасу, кері жүктеу және жүктеу, авто 
синхрондау немесе орынды анықтау қызметтерін пайдалану сияқты деректер қызметтері 
үшін қосымша ақылар алынуы мүмкін. Үлкен деректерді тасымалдаулар үшін Wi-Fi 
мүмкіндігін пайдалану ұсынылады.

• 	Құрылғымен бірге келетін әдепкі қолданбалар жаңартылуы керек және алдын ала 
ескертусіз енді қолдау көрсетілмеуі мүмкін. Егер құрылғымен бірге берілген қолданба 
туралы сұрағыңыз болса, Samsung қызмет орталығына хабарласыңыз. Пайдаланушы 
орнатқан қолданбалар үшін қызмет көрсетушілерге хабарласыңыз.

• 	Құрылғының операциялық жүйесін өзгерту немесе ресми емес көздерден 
бағдарламаларды орнату құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне және деректердің 
бүлінуіне немесе жоғалуына әкелуі мүмкін. Бұл әрекеттер Samsung лицензиялық 
келісімін бұзу болып табылады және кепілдікті жоюы мүмкін.
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Нұсқаулық белгішелер

Ескерту: өзіңіздің немесе басқалардың жарақат алуына әкелуі мүмкін жағдайлар

Абайлаңыз: құрылғыны немесе басқа жабдықты зақымдауы мүмкін жағдайлар

Ескертпе: құрылғы пайдалану туралы маңызды ақпарат, құрылғыны пайдаланудың 
функционалдық шектеулері, пайдалану заряды туралы ақпарат немесе құқықтық 
ескертулер

Ескерім: ескертулер, пайдалану туралы кеңестер немесе қосымша ақпарат
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Жұмысты бастау

Орама құрамы
Өнім қорабында мына заттар бар екенін тексеріңіз:

• 	Құрылғы
• 	Батарея
• 	Жылдам бастау нұсқаулығы

• 	Құрылғымен бірге берілген элементтер және кез келген қол жетімді қосалқы 
құралдар аймаққа немесе қызмет көрсетушіге байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

• 	Берілген элементтер тек осы құрылғыға арналған және басқа құрылғылармен 
үйлесімді болмауы мүмкін.

• 	Сыртқы түр мен техникалық сипаттамалар алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
• 	Қосымша қосалқы құралдарды жергілікті Samsung сатушысынан сатып алуға 

болады. Сатып алу алдында олардың құрылғымен үйлесімді екенін тексеріңіз.
• 	Тек Samsung бекіткен қосалқы құралдарды пайдаланыңыз. Бекітілмеген қосалқы 

құралдарды пайдалану кепілдікпен қамтылмаған өнімділік мәселелерін және 
ақауларды тудыруы мүмкін.

• 	Барлық қосалқы құралдардың қол жетімділігі толығымен өндіруші компанияларға 
байланысты өзгеруі мүмкін. Қолжетімді қосалқы құралдар туралы қосымша 
ақпаратты Samsung веб-сайтынан қараңыз.
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Құрылғының орналасуы

Микрофон

Артқа пернесі

Көп мақсатты ұя

Жақындық/жарық/
қимыл сенсоры

Алдыңғы камера

Қуат пернесі

Сенсорлық экран

Жақындағылар пернесі

Микрофон

Бастапқы пернесі 
(саусақ ізін тану датчигі)

Жарық диод индикаторы

Динамик

Құлақаспап ұясы

Бас антеннасы

Микрофон

Дыбыс деңгейі пернесі

NFC антеннасы 
(батареяда)

Артқы камера

Жарық

Артқы қақпағы

Зорайтқыш

S қаламы

Инфрақызыл порт

GPS антеннасы
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• 	Антенна аумағын қолдармен немесе басқа заттармен жаппаңыз. Бұл байланыс 
мүмкіндігі мәселелерін тудыруы немесе батареяны тауысуы мүмкін.

• 	Samsung бекіткен экран қорғағышын пайдалану ұсынылады. Бекітілмеген экран 
қорғағыштары сенсорлардың ақаулығын тудыруы мүмкін.

• 	Сенсорлық экранға судың тиюіне жол бермеңіз. Сенсорлық экран ылғалды 
жерлерде немесе су тигенде дұрыс істемей қалуы мүмкін.

Пернелер

Перне Функция

Қуат
• 	Құрылғыны қосу немесе өшіру үшін басып тұрыңыз.
• 	Экранды қосу немесе құлыптау үшін басыңыз.

Жақындағылар
• 	Соңғы қолданбалар тізімін ашу үшін түртіңіз.
• 	Ағымдағы экранның қосымша опцияларына қол жеткізу 

үшін түртіп, ұстап тұрыңыз.

Бастапқы

• 	Экран құлыптаулы кезде экранды қосу үшін басыңыз.
• 	Бастапқы экранға оралу үшін басыңыз.
• 	S Voice қолданбасын іске қосу үшін екі рет басыңыз.
• 	Google қолданбасын іске қосу үшін басып тұрыңыз.

Артқа • 	Алдыңғы экранға оралу үшін түртіңіз.

Дыбыс деңгейі • 	Құрылғының дыбыс деңгейін реттеу үшін басыңыз.
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S қаламы

S қаламы түймесі

S қаламының ұшы

Пинцет

Атау Функциялар

S қаламының 
ұшы

• 	S қаламын экранда жазу, салу немесе сенсорлы әрекеттерді 
орындау үшін пайдаланыңыз.

• 	Әуе түймесі және әуе көрінісі мүмкіндігі сияқты S қаламының 
қосымша мүмкіндіктеріне қатынасу үшін S қаламын элементтердің 
үстіне апарыңыз.

S қаламы түймесі

• 	Әуеден басқару мүмкіндіктерін көрсету үшін S қаламын экран 
үстіне апарыңыз және S қаламы түймесін басыңыз.

• 	S қаламы түймесін басып тұрып, таңдау үшін S қаламын 
элементтердің үстіне сүйреңіз.

Пинцет • 	Ұшты ауыстырғанда S қаламының ұшын пинцетпен алыңыз.
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S қаламын алу

S қаламын слоттан алғанда S қаламын ажырату опциясы параметріне байланысты құрылғы 
Әрекет ескертуі іске қосады немесе әуеден басқару мүмкіндіктерін көрсетеді.

Бұл параметрді өзгерту үшін «Барлық қолданбалар» экранын ашыңыз және Қон-лар → S Pen 
→ Босату опциялары тармағын түртіңіз.

S қаламының ұшын ауыстыру
Егер ұш мұқалса, жаңасына ауыстырыңыз.

1 Ұшты пинцетпен берік ұстаңыз да, алыңыз.
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2 S қаламына жаңа ұшты салыңыз.

Саусақтарды пинцетпен қысып алмаңыз.

• 	Ескі ұштарды қайтадан пайдаланбаңыз. Бұлай істеу S қаламының дұрыс емес 
жұмыс істеуіне әкелуі мүмкін.

• 	Ұшты S қаламына салғанда ұшты қатты баспаңыз.
• 	Ұштың дөңгелек шетін S қаламына салмаңыз. Бұлай істеу S қаламын немесе 

құрылғыны зақымдауы мүмкін.

• 	Егер S қаламы дұрыс жұмыс істемей жатса, Samsung сервис орталығына апарыңыз.
• 	Егер S қаламын экранда үшкір бұрыштармен пайдалансаңыз, құрылғы 

S қаламының әрекеттерін танымауы мүмкін. Пайдаланып жатқанда S қаламын 
майыстырмаңыз немесе артық қысым қолданбаңыз.

• 	Жақындағылар пернесін және Артқа пернесін S қаламында пайдалануға болады.
• 	S қаламы туралы қосымша ақпарат алу үшін Samsung веб-сайтына кіріңіз.
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SIM немесе USIM картасын және батареяны 
пайдалану

SIM немесе USIM картасын және батареяны орнату
Мобильді телефон қызмет көрсетушісі қамтамасыз еткен SIM немесе USIM картасын және 
қамтылған батареяны салыңыз.

• 	Бұл құрылғыда тек microSIM карталары жұмыс істейді.
• 	Қызмет көрсетушіге байланысты кейбір LTE қызметтері қол жетімді болмауы 

мүмкін. Қызметтің қол жетімділігі туралы қосымша ақпарат алу үшін қызмет 
көрсетушіге хабарласыңыз.

1 Артқы қақпақты алыңыз.

Артқы қақпақты алғанда тырнақтарды зақымдап алмаңыз.

Артқы қақпақты шамадан тыс бүкпеңіз немесе бұрамаңыз. Бұлай істеу қақпақты 
зақымдауы мүмкін.
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2 SIM немесе USIM картасын сары контактілерін төмен қаратып салыңыз.

• 	Жад картасын SIM картасының ұясына салмаңыз. Егер жад картасы SIM 
картасының ұясында тұрып қалса, жад картасын шығару үшін құрылғыны Samsung 
қызмет орталығына апарыңыз.

• 	SIM немесе USIM картасын жоғалтып алмаңыз немесе басқалардың пайдалануына 
жол бермеңіз. Samsung жоғалған немесе ұрланған карталар тудырған қандай да 
зақымдарға немесе ыңғайсыздықтарға жауапты емес.

3 Батареяны сары түсті түйіспелерін құрылғы түйіспелерімен дұрыстап туралап салыңыз.

2

1
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4 Артқы қақпақты қайта орнатыңыз.

SIM немесе USIM картасын және батареяны алу

1 Артқы қақпақты алыңыз.

2 Батареяны шығарыңыз.

3 SIM немесе USIM картасын саусағыңызбен басыңыз, содан кейін шығарыңыз.



Жұмысты бастау

16

Батареяны зарядтау

Батарея зарядтағышын пайдалану
Бірінші рет пайдалану алдында, я болмаса, ұзақ уақыт бойы пайдаланылмағаннан кейін 
пайдалану алдында батареяны зарядтаңыз.

Тек Samsung бекіткен зарядтағыштарды, батареяларды және кабельдерді 
пайдаланыңыз. Бекітілмеген зарядтағыштар немесе кабельдер батареяның 
жарылуына немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін.

• 	Егер батарея заряды толығымен таусылса, зарядтағышты жалғағаннан кейін 
құрылғыны бірден қосуға болмайды. Құрылғыны қосудан бұрын таусылған 
батареяның бірнеше минут зарядталуына мүмкіндік беріңіз.

• 	Компьютер сияқты USB қуат адаптерінен басқа қуат көзін пайдалану төменірек 
токқа байланысты баяуырақ зарядтау жылдамдығына әкелуі мүмкін.

USB кабелін USB адаптеріне жалғаңыз, содан кейін USB кабелінің соңын көп мақсатты 
ұяшыққа жалғаңыз.

Зарядтағышты дұрыс жалғамау құрылғыны қатты зақымдауы мүмкін. Дұрыс 
пайдаланбау тудырған ешбір зақымды кепілдік қамтымайды.

• 	Зарядтау барысында құрылғы тұрақты емес ток қабылдаса, сенсорлық экран 
жұмыс істемеуі мүмкін. Солай болса, зарядтағышты құрылғыдан ажыратыңыз.

• 	Зарядтау кезінде құрылғы және зарядтағыш қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты 
жағдай және құрылғыңыздың қызмет мерзіміне немесе өнімділігіне әсер етпеуі 
тиіс. Егер батарея әдеттегіден көбірек қызса, зарядтағыш зарядтауды тоқтатуы 
мүмкін.

• 	Құрылғыңыз дұрыс зарядталмай жатса, құрылғы мен зарядтағышты Samsung 
қызмет орталығына апарыңыз.
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Толығымен зарядтағаннан кейін құрылғыны зарядтағыштан ажыратыңыз. Алдымен 
зарядтағышты құрылғыдан ажыратыңыз, содан кейін электр розетка ұясынан ажыратыңыз.

Зарядтағышты алмай тұрып батареяны алмаңыз. Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.

Қуатты үнемдеу үшін пайдаланылмаған кезде зарядтағышты желіден ажыратыңыз. 
Зарядтағыштың қуат қосқышы жоқ, сондықтан қуатты ысыраптауды болдырмау үшін 
пайдаланбаған кезде зарядтағышты электр розетка ұясынан ажырату керек. Зарядтау 
кезінде зарядтағыш электр розетка ұясына жақын және оңай қол жетімді болуы 
керек.

Батареяны тұтынуды азайту
Құрылғы батарея қуатын үнемдеуге көмектесетін әр түрлі опцияларды қамтамасыз етеді.

• 	Құрылғыны пайдаланып жатпағанда, Қуат пернесін басу арқылы ұйқы режиміне 
ауысыңыз.

• 	Қуатты үнемдеу режимін белсендіріңіз.
• 	Тапсырмалар реттегішін пайдаланып қажет емес қолданбаларды жабыңыз.
• 	Пайдаланбаған кезде Bluetooth мүмкіндігін өшіріңіз.
• 	Пайдаланбаған кезде Wi-Fi мүмкіндігін өшіріңіз.
• 	Қолданбаларды авто синхрондауды өшіріңіз.
• 	Артқы жарық уақытын азайтыңыз.
• 	Экран жарықтығын азайтыңыз.

• 	Батарея қуаты төмен болған кезде батарея белгішесі бос көрінеді.
• 	Егер бір уақытта бірнеше қолданбаны, желілік қолданбаларды немесе басқа 

құрылғыға байланысты қажет ететін қолданбаларды пайдалансаңыз, батарея тез 
таусылады. Деректерді тасымалдау кезінде желіден ажырауды немесе қуаттың 
үзілуін болдырмау үшін әрқашан бұл қолданбаларды батареяны толығымен 
зарядтағаннан кейін пайдаланыңыз.

• 	Құрылғыны зарядталып жатқанда пайдалануға болады, бірақ батареяны толық 
зарядтауға ұзағырақ уақыт кетуі мүмкін.
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Жылдам зарядтау
Құрылғыда кірістірілген жылдам зарядтау мүмкіндігі бар. Бұл мүмкіндікті құрылғы немесе 
оның экраны өшірулі кезде батареяны жылдамырақ зарядтау үшін пайдалануға болады.

Жылдам зарядтау туралы
• 	Жылдам зарядтау батареяны тезірек зарядтайтын зарядтау технологиясын пайдаланып, 

зарядтау қуатын арттырады. Құрылғы Samsung Adaptive fast charging мүмкіндігін және 
Qualcomm Quick Charge 2.0 мүмкіндігін қолдайды.

• 	Құрылғыда жылдам зарядтауды пайдалану үшін оны Adaptive fast charging немесе Quick 
Charge 2.0 мүмкіндігін қолдайтын зарядтағышқа жалғаңыз.

Зарядтау жылдамдығын арттыру
Зарядтау жылдамдығын арттыру үшін батареяны зарядтаған кезде құрылғыны немесе оның 
экранын өшіріңіз.

• 	Құрылғы өшірулі кезде батареяны зарядтағанда экранда  белгішесі пайда болады.
• 	Құрылғы экраны қосулы кезде батареяны зарядтағанда сізден экранды өшіруді сұрайтын 

қалқымалы терезе пайда болады. Зарядтау жылдамдығын арттыру үшін экранды 
өшіріңіз.

• 	Стандартты зарядтағышты пайдаланып батареяны зарядтағанда кірістірілген 
жылдам зарядтау мүмкіндігін пайдалана алмайсыз.

• 	Егер құрылғы қызса немесе қоршаған ортадағы ауа температурасы көтерілсе, 
зарядтау жылдамдығы автоматты түрде төмендеуі мүмкін. Бұл — құрылғының 
зақымдалуын болдырмауға бағытталған қалыпты жұмыс жағдайы.
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Жад картасын пайдалану

Жад картасын орнату
Құрылғы ең көп сыйымдылығы 128 Гб дейінгі жад карталарын қолдайды. Жад картасының 
өндірушісіне және түріне байланысты кейбір жад карталары құрылғымен үйлесімді болмауы 
мүмкін.

• 	Кейбір жад карталары құрылғымен толығымен үйлесімді болмауы мүмкін. 
Үйлесімді емес картаны пайдалану құрылғыны немесе жад картасын зақымдауы 
мүмкін немесе онда сақталған деректерді бүлдіруі мүмкін.

• 	Жад картасын абайлап оң жағын жоғары қаратып салыңыз.

Құрылғы жад карталары үшін тек FAT және exFAT файлдық жүйелеріне қолдау 
көрсетеді. Басқа файлдық жүйемен пішімделген картаны салсаңыз, құрылғы жад 
картасын қайта пішімдеуді сұрайды.

1 Артқы қақпақты алыңыз.

2 Жад картасының сары түсті байланыстарын төмен қаратып салыңыз.

3 Артқы қақпақты қайта орнатыңыз.

• 	Деректерді жиі жазу және өшіру жад карталарының қызмет көрсету мерзімін 
қысқартады.

• 	Жад картасын құрылғыға салғанда жад картасының файлдар каталогы Менің 
файлдарым → SD карта қалтасында көрсетіледі.
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Жад картасын алу
Жад картасын алмай тұрып, қауіпсіз алу үшін алдымен босатып алыңыз.

Бастапқы экранда Бағд-р → Қон-лар → Сақтау орны → SD картасын босату тармағын 
түртіңіз.

1 Артқы қақпақты алыңыз.

2 Жад картасын шығарыңыз.

3 Артқы қақпақты қайта орнатыңыз.

Құрылғы ақпаратты тасымалдап немесе оған қол жеткізіп жатқанда жад картасын 
алмаңыз. Бұлай істеу деректердің жоғалуына немесе бүлінуіне әкелуі я болмаса 
жад картасын немесе құрылғыны зақымдауы мүмкін. Samsung зақымдалған 
жад карталарын дұрыс пайдаланбаудан туындаған жоғалтуларға, соның ішінде, 
деректердің жоғалуына жауапты болмайды.

Жад картасын пішімдеу
Компьютерде пішімделген жад картасы құрылғымен үйлесімді болмауы мүмкін. Жад 
картасын құрылғыда пішімдеңіз.

Бастапқы экранда Бағд-р → Қон-лар → Сақтау орны → SD картасын пішімдеу → SD 
КАРТАСЫН ПІШІМДЕУ → БӘРІН ЖОЮ тармағын түртіңіз.

Жад картасын пішімдеу алдында жад картасында сақталған барлық маңызды 
деректердің сақтық көшірмелерін жасауды ұмытпаңыз. Өндіруші кепілдігінде 
пайдаланушы әрекеттері нәтижесінен деректердің жоғалуы қамтылмайды.
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Құрылғыны қосу және өшіру
Құрылғыны қосу үшін Қуат пернесін бірнеше секунд бойы басып тұрыңыз.

Құрылғыны бірінші рет қосқанда немесе деректерді қалпына келтіруді орындаудан кейін 
құрылғы параметрлерін орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Құрылғыны өшіру үшін Қуат пернесін басып тұрып, Өшіру опциясын түртіңіз.

Ұшақтар мен ауруханалар сияқты сымсыз құрылғыларды пайдалану шектелген 
жерлерде өкілетті қызметкерлердің барлық ескертулері мен нұсқауларын 
орындаңыз.

Экранды құлыптау және құлпын ашу
Қуат пернесін басу экранды өшіреді және құлыптайды. Сондай-ақ, экран құрылғы көрсетілген 
кезең бойы пайдаланылмаса өшеді және автоматты түрде құлыпталады.

Экран құлпын ашу үшін Қуат пернесін немесе Бастапқы пернесін басыңыз және кез келген 
бағытта жанап өтіңіз.

Экранды құлыптау әдісін өзгертуге және қосымша қауіпсіздік мүмкіндіктерін пайдалануға 
болады. Қосымша ақпаратты Экранды құлыптау әдісін өзгерту бөлімінен қараңыз.
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Негіздер

Сенсорлық экранды пайдалану
• 	Сенсорлық экранның басқа электр құрылғыларға тиюіне жол бермеңіз. 

Электростатикалық разрядтар сенсорлық экранның дұрыс жұмыс істемеуіне себеп 
болуы мүмкін.

• 	Сенсорлық экранды зақымдап алмау үшін, оны ешбір үшкір нәрсемен түртпеңіз 
немесе саусақ ұштарымен оған шамадан тыс қысым түсірмеңіз.

• 	Құрылғы түртумен енгізу аумағынан тыс экранның жиектеріне жақын түрту 
енгізулерін танымауы мүмкін.

• 	Сенсорлық экранды күту режимінде ұзақ уақытқа қалдыру суреттің тұрып қалуына 
(экранның күйіп кетуіне) немесе жанама суреттердің болуына әкелуі мүмкін. 
Құрылғыны қолданбағанда сенсорлық экранды өшіріп қойыңыз.

Түрту
Қолданбаны ашу, мәзір элементін таңдау, экрандық түймені басу немесе экрандық 
пернетақта арқылы таңбаны енгізу үшін оны саусақпен немесе S қаламымен түртіңіз.
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Түртіп, ұстап тұру
Қол жетімді опцияларға қол жеткізу үшін элементті немесе экранды 2 секундтан көбірек 
түртіп, ұстап тұрыңыз.

Сүйреу
Элементті жылжыту үшін түртіп, ұстап тұрып, қажет орынға сүйреңіз.

Екі рет түрту
Үлкейту үшін веб-бетте немесе суретте екі рет түртіңіз. Оралу үшін қайтадан екі рет түртіңіз.
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Жанап өту
Басқа тақталарды көру үшін бастапқы экранда немесе «Барлық қолданбалар» экранында 
солға немесе оңға жанап өтіңіз. Веб-бетте немесе контактілер сияқты элементтер тізімінде 
жылжу үшін жоғары немесе төмен жанап өтіңіз.

Саусақтарды алшақтату және шымшу
Бөлікті үлкейту үшін веб-бетте, картада немесе суретте екі саусақты бір бірінен 
алшақтатыңыз. Кішірейту үшін шымшыңыз.
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Бастапқы экранның орналасуы

Бастапқы экран
Бастапқы экран — құрылғының барлық мүмкіндіктеріне қол жеткізудің бастапқы нүктесі. 
Ол виджеттерді, қолданбалардың таңбашаларын және басқаларды көрсетеді. Виджеттер — 
бастапқы экранда ақпаратты және ыңғайлы қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін белгілі бір 
қолданба функцияларын іске қосатын шағын қолданбалар.

Басқа тақталарды көру үшін солға немесе оңға жанап өтіңіз, я болмаса экранның төменгі 
жағындағы экран индикаторларының біреуін түртіңіз.

Бастапқы экранды теңшеу үшін Бастапқы экранды басқару бөлімін қараңыз.

Виджет

Қолданба Қалта

Экран индикаторлары

Таңдаулы қолданбалар
«Барлық қолданбалар» 
экранының белгішесі
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Бастапқы экран опциялары
Қол жетімді параметрлерге қатынасу үшін бастапқы экранда бос аумақты түртіп, ұстап 
тұрыңыз немесе экранда саусақтарды бір біріне жақындатыңыз. Бастапқы экран тақталарын 
қосу, жою немесе орнын өзгерту арқылы бастапқы экранды теңшеңіз. Сондай-ақ, бастапқы 
экран тұсқағазын орнатуға, бастапқы экранға виджеттер қосуға және т.б. әрекеттерді 
орындауға болады.

Flipboard брифинг
Әр түрлі санаттардағы соңғы мақалаларды көру үшін осы мүмкіндікті пайдаланыңыз. Осы 
мүмкіндікті пайдаланып сізді қызықтыратын жаңалықтарды біліп отыра аласыз.

1 Бастапқы экранда Flipboard брифинг тармағын ашу үшін  опциясын түртіңіз немесе 
оңға жанап өтіңіз.

2 Осы мүмкіндікті бірінші рет іске қосқанда START READING опциясын түртіңіз.

3 Әр жаңалықтар санатындағы мақалаларды шолу үшін жоғары қарай жанап өтіңіз.

Flipboard брифинг функциясын өшіру үшін бастапқы экранда бос аумақты түртіп 
ұстап тұрыңыз. Содан кейін Бастапқы экран парам-рі опциясын түртіп, Flipboard 
брифинг параметрінен таңдауды алыңыз.
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«Барлық қолданбалар» экраны
«Барлық қолданбалар» экраны барлық қолданбалардың, соның ішінде, жаңадан орнатылған 
қолданбалардың белгішелерін көрсетеді.

Бастапқы экранда «Барлық қолданбалар» экранын ашу үшін Бағд-р опциясын түртіңіз. Басқа 
тақталарды көру үшін солға немесе оңға жанап өтіңіз, я болмаса экранның төменгі жағында 
экран индикаторын таңдаңыз.

«Барлық қолданбалар» экранын теңшеу үшін «Барлық қолданбалар» экранын басқару 
бөлімін қараңыз.

Индикаторлық белгішелер
Индикаторлық белгішелер экранның жоғарғы жағындағы күй жолағында пайда болады. 
Төмендегі кестеде тізілген белгішелер ең жиі кездеседі.

Белгіше Мағынасы

Сигнал жоқ

Сигнал күші

Роуминг (қалыпты қызмет көрсету аясынан тыс)

GPRS желісі қосылған

EDGE желісі қосылған

UMTS желісі қосылған

HSDPA желісі қосылған

HSPA+ желісі қосылған

 / LTE желісіне қосылғансыз (LTE қызметін қолдайтын үлгілерде)

Wi-Fi функциясы қосылған

Bluetooth мүмкіндігі белсендірілген

GPS іске қосылған

Қоңырау шалынуда

Қабылданбаған қоңырау

Зерделі қалу мүмкіндігі белсендірілген

Компьютерге қосылған

SIM немесе USIM картасы жоқ
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Белгіше Мағынасы

Жаңа мәтіндік немесе мультимедиалық хабар

Дабыл қосылған

S қаламы ажыратылған

Діріл режимі іске қосылған

Ұшақ режимі қосылды

Қате пайда болды немесе сақ болу талап етіледі

Батарея зарядының деңгейі

Кейбір қолданбаларда экранның жоғарғы жағында күй жолағы пайда болмауы 
мүмкін. Күй жолағын көрсету үшін экранның жоғарғы жағынан төмен қарай сүйреңіз.

Хабарландырулар және жылдам 
параметрлер тақталары

Хабарландырулар тақтасын пайдалану
Хабарлар немесе қабылданбаған қоңыраулар сияқты жаңа хабарландыруларды алғанда күй 
жолағында индикатор белгішелер пайда болады. Белгішелер туралы қосымша ақпарат алу 
үшін хабарландырулар тақтасын ашып, мәліметтерді көріңіз.

Хабарландырулар тақтасын ашу үшін күй жолағын төмен қарай сүйреңіз. Хабарландырулар 
тақтасын жабу үшін экранда жоғары қарай жанаңыз.
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Хабарландырулар тақтасында келесі функцияларды пайдалана аласыз.

Қон-лар тармағын іске қосу.

S Finder қолданбасын іске қосу.

Хабарландыруды түрту және әр 
түрлі әрекеттерді орындау.

Барлық хабарландыруларды 
өшіру.

Жарықтықты реттеу.

Барлық жылдам параметрлер 
түймелерін көру.

Опцияларды белсендіру немесе 
өшіру. Егжей-тегжейлі 

параметрлерді көру үшін 
түймені түртіп, ұстап тұрыңыз.

Жылдам қосылу іске қосу.

Жылдам параметр түймелерінің ретін өзгерту
Хабарландырулар тақтасында жылдам параметр түймелерінің ретін өзгерту үшін  →  
опциясын түртіңіз, элементті түртіп, ұстап тұрыңыз, содан кейін басқа орынға сүйреңіз.

Жылдам параметрлер тақтасын пайдалану
Хабарландырулар тақтасында кейбір мүмкіндіктерді белсендіруге немесе өшіруге болады. 
Қосымша мүмкіндіктерді белсендіру немесе өшіру үшін жылдам параметрлер тақтасын 
ашыңыз.

Жылдам параметрлер тақтасын ашу үшін екі саусақты пайдаланып күй жолағын төмен 
қарай сүйреңіз. Я болмаса, хабарландырулар тақтасында  опциясын түртіңіз. Жылдам 
параметрлер тақтасын жабу үшін экранда жоғары қарай жанаңыз.

Мүмкіндіктерді белсендіру немесе өшіру үшін жылдам параметрлер тақтасындағы 
түймелерді түртіңіз. Түймені түртіп, ұстап тұрсаңыз, егжей-тегжейлі параметр опцияларына 
қатынаса аласыз.
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Қолданбаларды ашу
Бастапқы экранда немесе «Барлық қолданбалар» экранында ашу үшін қолданба белгішесін 
таңдаңыз.

Жақында пайдаланылған қолданбалар тізімін ашу үшін  опциясын түртіңіз және ашу үшін 
қолданба терезесін таңдаңыз.

Қолданбаны жабу
Жабу үшін  →  тармағын түртіп, қолданба жанындағы АЯҚТАУ опциясын түртіңіз. 
Барлық іске қосылған қолданбаларды жабу үшін БӘР АЯҚ опциясын түртіңіз. Я болмаса,  
→  тармағын түртіңіз.

Қолданбаларды орнату немесе жою

Samsung GALAXY Apps
Бұл қолданбаны қолданбаларды сатып алу және жүктеу үшін пайдаланыңыз.

«Барлық қолданбалар» экранында GALAXY Apps белгішесін түртіңіз.

Бұл қолданба аймаққа немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы 
мүмкін.

Қолданбаларды орнату
Қолданбаларды санат бойынша шолыңыз немесе кілт сөз көмегімен іздеу үшін  опциясын 
түртіңіз.

Ақпаратты көру үшін қолданбаны таңдаңыз. Тегін қолданбаларды жүктеу үшін Орнату 
опциясын түртіңіз. Ақы алынатын кезде қолданбаларды сатып алу және жүктеу үшін 
қолданбаға бағасын көрсететін түймені түртіңіз.

Автоматты түрде жаңарту параметрлерін өзгерту үшін  → Қондырғылар → 
Автоматты жаңарту бағдарламалары тармағын түртіңіз, содан кейін опцияны 
таңдаңыз.

Play Store
Бұл қолданбаны қолданбаларды сатып алу және жүктеу үшін пайдаланыңыз.

«Барлық қолданбалар» экранында Play Store қолданбасын түртіңіз.
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Қолданбаларды орнату
Қолданбаларды санат бойынша шолыңыз немесе кілт сөз көмегімен іздеу үшін  опциясын 
түртіңіз.

Ақпаратты көру үшін қолданбаны таңдаңыз. Тегін қолданбаларды жүктеу үшін INSTALL 
опциясын түртіңіз. Ақы алынатын кезде қолданбаларды сатып алу және жүктеу үшін бағаны 
түртіңіз және экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Автоматты түрде жаңарту параметрлерін өзгерту үшін  → Settings → Auto-update 
apps тармағын түртіңіз, содан кейін опцияны таңдаңыз.

Қолданбаларды басқару

Қолданбаларды жою немесе өшіру
Әдепкі қолданбаларды өшіру үшін «Барлық қолданбалар» экранын ашыңыз,  → 
Бағдарламаларды жою/өшіру опциясын түртіңіз. Өшіруге болатын қолданбаларда  
белгішесі пайда болады. Қолданбаны таңдап, ӨШІРУ опциясын түртіңіз.

Жүктелген қолданбаларды жою үшін «Барлық қолданбалар» экранын ашып,  → Жүктелген 
бағдарламалар →  → Жою тармағын түртіңіз, қолданбаны таңдаңыз, содан кейін ЖОЮ 
пәрменін түртіңіз. Я болмаса, «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қосымша 
реттегіші тармағын түртіңіз, қолданбаны таңдап, ЖОЮ опциясын түртіңіз.

Қолданбаларды іске қосу
«Барлық қолданбалар» экранында  → Өшірілген бағдарламаларды көрсету опциясын 
түртіңіз, қолданбаларды таңдаңыз, содан кейін ДАЙЫН опциясын түртіңіз. Я болмаса, «Барлық 
қолданбалар» экранында Қон-лар → Қосымша реттегіші тармағын түртіңіз, ӨШІРІЛГЕН 
опциясына айналдырыңыз, қолданбаны таңдаңыз, содан кейін ҚОСУ опциясын түртіңіз.

Қолданбаларды жасыру
«Барлық қолданбалар» экранында көргіңіз келмейтін қолданбаларды жасырыңыз.

«Барлық қолданбалар» экранында  → Бағд.жасыру пәрменін түртіңіз.

Жасырын қолданбаларды көрсету үшін  → Жасырылған бағдарламаларды көрсету пәрменін 
түртіңіз.

• 	Қолданбаларды жасыру: қолданбаларды тек «Барлық қолданбалар» экранында 
жасыру. Жасырын қолданбаларды пайдалануды жалғастыра аласыз.

• 	Қолданбаларды өшіру: құрылғыдан жою мүмкін емес таңдалған әдепкі 
қолданбаларды өшіру. Өшірілген қолданбаларды пайдалану мүмкін емес.

• 	Қолданбаларды жою: жүктелген қолданбаларды жою.
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Мәтінді енгізу

Пернетақта орналасуы
Хабарлар жіберу, жазбалар жасау және т.б. үшін мәтінді енгізгенде пернетақта автоматты 
түрде пайда болады.

Кейбір тілдерде мәтінді енгізуге қолдау көрсетілмейді. Мәтін енгізу үшін енгізу тілін 
қолдау көрсетілетін тілдердің біреуіне өзгерту керек.

Келесі жолға өту.

Алдыңғы таңбаны жою.

Тыныс белгілерін енгізу.

Бас әріптерді енгізу. Барлығын 
бас әріппен енгізу үшін оны екі 

рет түртіңіз.

Қолмен жазу режиміне ауысу. Бос орын енгізу.

Енгізу тілін өзгерту
 опциясын түртіп, ұстап тұрыңыз,  → Енгізу тілдерін таңдау опциясын түртіңіз де, 

пайдаланылатын тілдерді таңдаңыз. Екі немесе одан көп тілді таңдасаңыз, бос орын пернесін 
солға немесе оңға жанап өту арқылы енгізу тілдерінің арасында ауыса аласыз.

Пернетақта орналасуын өзгерту
 опциясын түртіп тұстап тұрыңыз,  опциясын түртіңіз, Тілдер енгізу астында тілді 

таңдаңыз, содан кейін пайдаланатын пернетақта орналасуын таңдаңыз.

3x4 пернетақта пернеде үш немесе төрт таңба болады. Таңба енгізу үшін қажет таңба 
көрсетілгенше сәйкес пернені қайталап түртіңіз.
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Қосымша пернетақта функцияларын пайдалану
Әр түрлі функцияларды пайдалану үшін  опциясын түртіп, ұстап тұрыңыз. Пайдаланылған 
соңғы функцияға қарай  белгішесінің орнына басқа белгішелер көрсетілуі мүмкін.

• 	  : дауыспен мәтін енгізу.

Тілді өзгерту.

Пернетақтаны ашу.

Дауыспен мәтінді енгізуді бастау 
немесе кідірту.

• 	  : қолмен жазу режиміне ауысу.

Стандартты пернетақтаға ауысу.

Сандық режим және таңбалық 
режим арасында ауысыңыз.

Бұл мүмкіндік аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді 
болмауы мүмкін.

• 	  : аралық сақтағыштан элемент қосу.
• 	  : пернетақта параметрлерін өзгерту.
• 	  : смайликтерді енгізу.
• 	  : қалқымалы пернетақтаға ауысу. Қойындыны сүйреу арқылы пернетақтаны басқа 

орынға жылжытуға болады.

Стандартты пернетақтаға ауысу.
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Көшіру және қою

1 Мәтін үстінде түртіп, ұстап тұрыңыз.

2 Қажет мәтінді бөлектеу үшін  немесе  белгішесін сүйреңіз немесе бүкіл мәтінді 
бөлектеу үшін Бәрін бөлектеу опциясын түртіңіз.

3 Көшіру немесе Қию опциясын түртіңіз.

Бөлектелген мәтін буферге сақталады.

4 Мәтін кірістіру керек жерде жүгіргіні қойып,  → Қою опциясын түртіңіз.

Алдында көшірген мәтінді қою үшін Буфер опциясын түртіп, мәтінді таңдаңыз.

Экранды түсіру
Құрылғыны пайдаланып жатқанда скриншот түсіріңіз.

Бастапқы пернесін және Қуат пернесін бірге басып тұрыңыз. Кескін Screenshots қалтасында 
сақталады. Қалтаны ашу үшін «Барлық қолданбалар» экранын ашып, Галерея →  → 
Альбом → Screenshots тармағын түртіңіз. Скриншот түсіргеннен кейін кескінді өңдеуге және 
басқалармен бөлісуге болады.

Сондай-ақ, скриншоттарды басқа әдістерді пайдаланып түсіруге болады. Қосымша ақпаратты 
Сур түс үшін алақан сипаңыз бөлімінен қараңыз.

Кейбір қолданбаларды пайдаланып жатқанда скриншотты түсіру мүмкін емес.

Сөздікті пайдалану
Белгілі бір мүмкіндіктерді пайдаланғанда, мысалы, веб-беттерді шолғанда, сөздердің 
анықтамаларын іздеңіз.

1 Іздегіңіз келетін сөздің үстінде түртіп, ұстап тұрыңыз.

Іздегіңіз келетін сөз таңдалмаған болса, қажет мәтінді таңдау үшін  немесе  
белгішесін сүйреңіз.
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2 Сөздік тармағын түртіңіз.

Егер құрылғыда сөздік орнатылмаған болса, оны орнату үшін экрандағы нұсқауларды 
орындаңыз.

3 Анықтаманы көріңіз.

Қосымша анықтамаларды көру үшін  опциясын түртіңіз. Егжей-тегжейлі көріністе 
таңдаулы сөздер тізіміне сөзді қосу үшін  опциясын түртіңіз немесе сөзді іздеу шарты 
ретінде пайдалану үшін ИНТЕРНЕТТЕН ІЗДЕУ пәрменін түртіңіз.

Егжей-тегжейлі көріністе қосымша опцияларды көру үшін  опциясын түртіңіз.

Менің файлдарым
Бұлт сақтау қызметтері сияқты құрылғыда немесе басқа орындарда сақталған әртүрлі 
файлдарға қатынасыңыз немесе басқарыңыз.

«Менің файлдарым» қолданбасын пайдалану
«Барлық қолданбалар» экранында Менің файлдарым қолданбасын түртіңіз.

Қосымша опцияларға қол 
жеткізу.

Жүктеулер журналын көру.

Файлдарды немесе қалталарды 
іздеу.

Құрылғыда сақталған файлдарды 
көру.

Файлдарды санат бойынша көру.
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Қуат үнемдеу мүмкіндігі

Қуат үнемдеу режимі
Құрылғының функцияларын шектеу арқылы батарея қуатын үнемдеңіз.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қуат үнемдеу → Қуат үнемдеу режимі 
тармағын түртіңіз, содан кейін белсендіру үшін Қуат үнемдеу режимі қосқышын түртіңіз. 
Я болмаса, жылдам параметрлер тақтасын ашып, белсендіру үшін Қуат үнемдеу опциясын 
түртіңіз.

Келесі опциялардан таңдаңыз:

• 	Фондық деректерді шектеу: фонда жұмыс істеп жатқан қолданбалардың ұялы деректер 
қосылымын пайдалануын болдырмау.

• 	Өнімділікті шектеу: жақындағылар түймесі және Артқа пернесі үшін артқы жарықты 
өшіру сияқты әр түрлі опцияларды шектеу.

• 	Сұр шкала режимі: экрандағы түстерді сұр түс реңктері ретінде көрсету.

Ультра қуат үнемдеу режимі
Бұл режимді құрылғының батарея қуатын ұзарту үшін пайдаланыңыз. Ультра қуатты үнемдеу 
режимінде құрылғы төмендегі әрекеттерді орындайды:

• 	Экрандағы түстерді сұр түс реңктері ретінде көрсетеді.
• 	Тек маңызды және таңдалған қолданбалардан басқа қол жетімді қолданбаларды 

шектейді.
• 	Экран өшкенде ұялы деректер қосылымын өшіреді.
• 	Wi-Fi және Bluetooth мүмкіндіктерін өшіреді.

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қуат үнемдеу → Ультра қуат үнемдеу 
режимі тармағын түртіңіз, содан кейін белсендіру үшін Ультра қуат үнемдеу режимі 
қосқышын түртіңіз.

Я болмаса, жылдам параметрлер тақтасын ашып, белсендіру үшін Ул. қуат сақталуы 
опциясын түртіңіз.

2 Шарттар мен талаптарды оқыңыз және келісіңіз, содан кейін OK опциясын түртіңіз.
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3 Режим туралы экрандағы ақпаратты оқып, ҚОСУ түймесін түртіңіз.

Ультра қуат үнемдеу режимін өшіру үшін  → Ультра қуат үнемдеу реж. өшіру → ӨШІРУ 
тармағын түртіңіз.

Болжалды ең көп күту режиміндегі уақыт құрылғы пайдаланылмаса, батарея қуаты 
таусылуы алдындағы қалған уақытты көрсетеді. Күту режимінің уақыты құрылғы 
параметрлеріне және жұмыс жағдайларына байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

Анықтама ақпаратын қарау
Құрылғыны және қолданбаларды пайдалану әдісі туралы мәліметтер алу мақсатында 
анықтама ақпаратын көру үшін «Барлық қолданбалар» экранын ашып, Қон-лар → Көмек 
тармағын түртіңіз.

Қолданбаны пайдаланған кезде қолданбаның анықтамалық ақпаратын көру үшін  → 
Анықтама тармағын түртіңіз.

Кейбір қолданбалар анықтамалық ақпаратты қамтымауы мүмкін.
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S қаламының мүмкіндіктері

Әуе пәрмені
S қаламын слоттан шығарыңыз немесе S қаламын экранның кез келген бөлігінің үстіне 
апарыңыз және төрт пайдалы функцияға қатынасу үшін S қаламы түймесін басыңыз.

Әуеден басқару функцияларының көмегімен әр түрлі әрекеттерді орындай аласыз.

Кескінді кесу

Сценарий жазу

Әрекет ескертуі

Смарт таңдау

• 	  Әрекет ескертуі: жаднамаларды жылдам жазу және олармен әрекеттерді 
байланыстыру. Қоңыраулар шалуға, хабарлар жіберуге, интернетте іздеуге және 
әрекеттерді орындауға болады. Қосымша ақпаратты Әрекет ескертуі бөлімінен қараңыз.

• 	  Смарт таңдау: мазмұнды жылдам жинау. Қосымша ақпаратты Смарт таңдау бөлімінен 
қараңыз.

• 	  Кескінді кесу: сақтау немесе бөлісу керек экран аумағының айналасында салыңыз. 
Қосымша ақпаратты Кескінді кесу бөлімінен қараңыз.

• 	  Сценарий жазу: скриншоттарда жаднамаларды түсіріңіз, өңдеңіз және жазыңыз, 
содан кейін оларды бөлісіңіз. Қосымша ақпаратты Сценарий жазу бөлімінен қараңыз.

Егер бұл функция белсендірілмеген болса, «Барлық қолданбалар» экранын ашып, 
Қон-лар → S Pen → Әуе пәрмені тармағын түртіңіз, содан кейін белсендіру үшін Әуе 
пәрмені қосқышын түртіңіз.



S қаламының мүмкіндіктері

39

Әрекет ескертуі
Action memo тақтасын ашыңыз және жазбаша немесе салынған ақпаратты пайдаланып әр 
түрлі әрекеттерді орындау туралы жаднамаларды жасаңыз.

1 Әуеден басқару тақтасында Әрекет ескертуі тармағын түртіңіз.

2 Жаднаманы жазыңыз немесе салыңыз.

3  опциясын түртіңіз.

Бүкіл жаднама таңдалады. Жаднамадағы белгілі бір ақпаратты пайдаланғыңыз келсе, 
жаднамадан таңдауды алу үшін таңдалған аумақтың сыртында түртіңіз, сөйтіп пайдалану 
үшін ақпарат айналасында сызыңыз.

Қосымша опцияларға қол 
жеткізу.

Жазбалар тақтасының өлшемін 
реттеу.

Жазбаны өшіру.

Жаднама жазу немесе қалам 
түсін өзгерту.

Жаднаманы S Note файлы 
ретінде өңдеу.

Таңдалған жаднама ақпараты 
үшін қол жетімді функциялар

Кірісті таңдау.

Жазбаны сақтау.

Жаднаманы жою.

Жаднаманы бастапқы экранға 
виджет ретінде қосу.
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4 Таңдалған жаднама ақпаратымен бірге пайдалану үшін қолданбаны таңдаңыз.

Таңдалған қолданба Әрекет ескертуі ішінен іске қосылады.

Орын іздеу.

Тапсырма жасау.

Хабар жіберу.

Контакт жасау.

Қоңырау шалу.

Интернетте іздеу.

Электрондық хабар жіберу.

Жаднамаларды көру
Action memo экранында  → Әрекет жазбаларының тізімін көру пәрменін түртіңіз. Көру 
және өңдеу үшін жаднаманы таңдаңыз.

Бастапқы экранға Action memo виджеттерін қосу
Жаднаманы жасағаннан кейін  опциясын түртіп, ұстап тұрыңыз, содан кейін жаднаманы 
бастапқы экрандағы бос аумаққа сүйреңіз. Әрекет ескертуі виджеті бастапқы экранға 
қосылады және жаднаманы көре және өңдей аласыз.

Жаднаманы S Note файлы ретінде өңдеу
Жаднаманы жасау кезінде  опциясын түртіп S Note қолданбасын ашыңыз және жаднаманы 
соның ішінде өңдеңіз. Әрекет ескертуі ішінде пайдаланғанмен бірдей қаламсап түсі S Note 
қолданбасында пайдаланылады.
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Смарт таңдау
Экранда көрсетілетін мазмұнның қажет аумағын S қаламының көмегімен жинаңыз. Веб-
беттерден немесе ойнату кезінде музыкадан және бейнелерден мазмұнды жинауға болады.

1 Веб-беттің бөлігі сияқты жинау керек мазмұн бар болса, әуеден басқару тақтасын 
ашыңыз және Смарт таңдау пәрменін түртіңіз.

2 S қаламын жинау керек мазмұн үстінен сүйреңіз.

Суреттер 
альбомында сақтау

Келесі арқылы 
бөлісу

Жинау

3 Жиналған элементте пайдаланатын опцияны таңдаңыз.

• 	  : элементті Суреттер альбомы сақтау.
• 	  : элементті басқалармен бөлісу.
• 	  : элементтен мәтінді шығарып алу. Шығарып алынған мәтінді буферге көшіруге 

немесе хабарларға, ескертпелерге және т.б. кірістіруге болады.

Мәтінді шығарып алу.

• 	  : қосымша мазмұн жинау үшін жиналған элементтер тізімінде элементті сақтау.
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Бірнеше элементті жинау
Кейінірек пайдалану үшін мазмұнды жинаған элементтер тізіміне қосу үшін  опциясын 
түртіңіз. Қосымша мазмұнды жинау үшін жиналған элементтер қалқымалы терезесінде  
опциясын түртіңіз.

Жиналған элементтерді көру үшін жиналған элементтер қалқымалы терезесін түртіңіз. Бір 
уақытта бірнеше элементті бөлісуге, жоюға немесе сақтауға болады. Жиналған элементтер 
тізімінде жеке элементті таңдау үшін элементті түртіп, ұстап тұрыңыз.

Жиналған элементтерді жою үшін жиналған элементтер тізімінің қалқымалы 
терезесін түртіп, ұстап тұрыңыз, содан кейін экранның жоғарғы жағындағы Өшіру 
пәрменіне сүйреңіз.

Кескінді кесу
S қаламын пайдаланып сақтау немесе бөлісу керек аумақ айналасында жабық пішінді 
салыңыз. Кескіннің бөлігін кесуге болады.

1 Кескіннің бөлігі сияқты түсіру керек мазмұн бар болса, әуеден басқару тақтасын ашыңыз 
және Кескінді кесу пәрменін түртіңіз.

2 S қаламының көмегімен таңдау үшін аумақ айналасында сызыңыз.

Құралдар тақтасындағы пішін белгішесін таңдау арқылы таңдалған аумақ пішінін 
өзгертіңіз немесе таңдалған аумақ пішінін автоматты түрде өзгерту үшін  опциясын 
түртіңіз.
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3 Таңдалған аумақта пайдаланатын опцияны таңдаңыз.

• 	  : сақталған аумақты Суреттер альбомы сақтау.
• 	  : таңдалған аумақты басқалармен бөлісу.

Сценарий жазу
Үстінде жазу немесе салу үшін скриншоттар түсіріңіз.

1 Веб-беттің бөлігі сияқты түсіру керек мазмұн бар болса, әуеден басқару тақтасын 
ашыңыз және Сценарий жазу пәрменін түртіңіз.

Ағымдағы экран автоматты түрде түсіріледі және экранда өңдеу құралдар тақтасы 
көрсетіледі.

2 Скриншотта жаднама жазыңыз.

3 Скриншотта пайдаланатын опцияны таңдаңыз.

• 	  : скриншотты басқалармен бөлісу.
• 	  : скриншотты сақтау. Сақталған скриншотты көру үшін «Барлық қолданбалар» 

экранын ашып, Галерея →  → Альбом → Screenshots тармағын түртіңіз.

Кейбір қолданбаларды пайдаланып жатқанда скриншотты түсіру мүмкін емес.
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S Note

Кіріспе
Ойларыңызды және идеяларыңызды жазу арқылы теңшелетін ескертпелер жасаңыз. 
Мультимедиалық файлдарды кірістіруге және фото ескертпелерді жасауға болады.

S Note қолданбасын іске қосу

1 «Барлық қолданбалар» экранында S Note қолданбасын түртіңіз.

Я болмаса, бастапқы экранда S Note виджетінде  опциясын түртіңіз.

2 Қолданба туралы экрандық мәліметтерді оқыңыз және КЕЛЕСІ опциясын түртіңіз.

3 Мұқаба мәнерлерін таңдаңыз және КЕЛЕСІ опциясын түртіңіз.

4 Әдепкі ескертпе үлгісін таңдаңыз және КЕЛЕСІ опциясын түртіңіз.

5 Ескертпелерді синхрондайтын тіркелгіні таңдап, БАСТАУ опциясын түртіңіз.

Таңдалған тіркелгіге кірмеген болсаңыз, тіркелгіге кіру үшін экрандағы нұсқауларды 
орындаңыз.

Ескертпелерді тіркелгімен синхрондасаңыз, басқа құрылғыларда тіркелгіні тіркеу арқылы 
оларды басқа құрылғыларда көре аласыз.
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S Note виджетін пайдалану
S Note мүмкіндіктерін тікелей S Note виджетінен іске қосуға болады.

Бастапқы экранда S Note виджетіндегі белгішені түртіңіз.

Дауыстық жазба кірістіру.S Note қолданбасын іске 
қосыңыз.

Қолжазба режимінде 
ескертпе жасау.

Фото ескертпе жасау.

Мәтін режимінде ескертпе 
жасау.

Жазбаларды жасау

1 «Барлық қолданбалар» экранында S Note қолданбасын түртіңіз.

Я болмаса, бастапқы экранда S Note виджетінде  опциясын түртіңіз.

2  опциясын түртіңіз.

3 Ескертпе жазыңыз.

Экранда жазу немесе салу үшін  опциясын түртіңіз немесе пернетақта көмегімен 
мәтінді енгізу үшін  опциясын түртіңіз.

Қолжазба режимі

СақтауӨшіргіш режимі

Мәтін түрі

Ашу/Қайтару
Таңдау режимі

Басқа параметрлер

Фото ноут

S Pen және саусақ режимі/Тек S 
Pen режимі

Бетті қосу
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Қаламсап параметрлерін өзгерту
Экранда жазғанда немесе салғанда қаламсап түрін, сызық қалыңдығын немесе қаламсап 
түсін өзгерту үшін  опциясын тағы бір рет түртіңіз.

Алдын ала орнатылған қалам 
профильдерінің тізімін ашу.

Ағымдағы параметрді қалам 
профилі ретінде сақтау.

Сызық қалыңдығын өзгертіңіз.

Қалам түсін өзгертіңіз.

Қалам түрін өзгертіңіз.

Түс таңдағышты пайдаланып 
жаңа түсті таңдау.

Ұшты қалам Көркем жазу қаламы

Сызық өшіргішін пайдалану

1  опциясын түртіңіз.

2 Өшіру үшін аумақты түртіңіз.

Аумақтағы бүкіл жол өшіріледі. Жол өшіргіш S Note ескертпесінің жолдарын бір-бірлеп 
өшіре алады.

• 	Тек S қаламымен түрткен аумақты өшіру үшін  опциясын тағы бір рет түртіп, Қадам 
б/ша өш-у опциясынан таңдауды алыңыз. Өшіргіш өлшемін өлшемді реттеу жолағын 
сүйреу арқылы реттеңіз.

• 	Жазбаны тазалау үшін БАРЛ.ТАЗАЛАУ опциясын түртіңіз.

Тіпті кішірек өшіргішпен де қажет бөлікті дәл өшіре алмауыңыз мүмкін.
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Қолжазба жазбаларды өңдеу
Қолжазба ескертпелерді кесу, жылжыту, өлшемін өзгерту немесе түрлендіру сияқты әр түрлі 
өңдеу опцияларын пайдаланып өңдеңіз.

1 Ескертпеде қолжазба немесе сызба болса,  опциясын түртіңіз.

2 Таңдау және өңдеу үшін жазбаны түртіңіз немесе оның айналасында сызық салыңыз.

Жазбаны басқа орынға жылжыту үшін жазбаны таңдаңыз да, жаңа орынға сүйреңіз.

Жазбаның өлшемін өзгерту үшін жазбаны таңдаңыз да, жақтау таңбалауышын сүйреңіз.

3 Келесі опциялардың біреуін пайдаланыңыз:

• 	  : орналасу, өлшем, түс немесе қалыңдық сияқты жазба сипаттарын өзгерту.
• 	  : қолжазбаны немесе сызбаларды нақтылау немесе түрлендіру.
• 	  : жазбаны кесу. Басқа орынға қою үшін орынды түртіп, ұстап тұрыңыз да, Қою 

опциясын түртіңіз.
• 	  : жазбаны көшіру. Басқа орынға қою үшін орынды түртіп, ұстап тұрыңыз да, Қою 

опциясын түртіңіз.
• 	  : жазбаны жою.

Ұлғайтылған қолжазба режимі
 → Үлк-н еск-ні көрсету пәрменін түртіңіз, сөйтіп ұлғайтқыш жақтауын аумаққа сүйреңіз. 

Ұлғайтқыш жақтаудағы аумақ экранның төменгі жағындағы ұлғайтылған терезеде көрсетіледі. 
Қолжазбаны дәл енгізуге немесе түзетуге болады.
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Нобай жазу
Ескертпені жазып жатқанда әрекеттерді жазып алуға болады.

1  → Сызбаны жою пәрменін түртіңіз.

2  опциясын түртіп, ескертпені жазыңыз немесе салыңыз.

Әрекеттер нақты уақытта жазылады.

3 Жазуды тоқтату үшін  опциясын қайтадан түртіңіз.

Жазбаны көру үшін  опциясын түртіңіз.

Фото ескертпелерді жасау
Қолжазба мәтін немесе суреттер сияқты әр түрлі көздерден алынған мазмұн фотосуреттерін 
түсіру арқылы ескертпелер жасаңыз. Фото ескертпе әсерін фонды жою арқылы фотосуреттен 
мәтінді көруді оңайырақ ету үшін қолдануға болады.

Автоматты режимді пайдалану

1 «Барлық қолданбалар» экранында S Note →  →  қолданбасын түртіңіз.

Я болмаса, бастапқы экранда S Note виджетінде  опциясын түртіңіз.

2 Нысан жиектерін алдын ала қарау экранының ішіне сыйдырыңыз.

Жарықты қосу немесе өшіру.

Анықталған нысан

Галереяны ашу.

Түсіру режимін өзгерту.

Көріністапқыш бағыттағыштарын 
көрсету немесе жасыру.

Сурет түсіру.
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3 Нысан айналасындағы жиек көк түске айналғанда фотосурет түсіру үшін  опциясын 
түртіңіз.

Құрылғы фотосуретке фото ескертпе әсерін автоматты түрде қолданады және оны S Note 
қолданбасына кірістіреді.

4 Ескертпені өңдеңіз.

Фото ескертпе әсері бар

Фото ескертпе әсері жоқ

Қол режимін пайдалану

1 Фото ескертпені алдын ала қарау экранында қол режиміне ауысу үшін  опциясын 
түртіңіз.

2 Сурет түсіру үшін,  опциясын түртіңіз. Я болмаса, құрылғыда сақталған фотосуретті 
таңдау үшін  опциясын түртіңіз.

3 Бөлімді таңдау үшін жақтау жиектерін сүйреңіз, содан кейін  опциясын түртіңіз.

4 S Note қолданбасына кірістіру үшін бөлімдерді өңдеңіз.

Танылатын бөлім өлшемін реттеу үшін бөлім айналасына жақтауды сүйреңіз.

Бөлімді жою.
Өлшемді реттеу үшін бөлім 
айналасына жақтауды сүйреңіз.

Тану керек бөлімді қолмен қосу.

Фото ескертпе әсерін қосу 
немесе өшіру.
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5 Таңдалған бөлімдерді ескертпеге кірістіру үшін  опциясын түртіңіз.

Фото ескертпелерді өңдеу
S Note қолданбасына кірістірілген бөлімдерді өңдеңіз.

1 Бөлімді түртіп, ұстап тұрыңыз, сөйтіп Өңдеу үш. түрл-у пәрменін түртіңіз.

Бөлімдегі мәтін кескіні векторландырылады және өңдеу үшін түсті сызықтарға 
түрлендіріледі.

2  опциясын түртіңіз және өңдеу керек бөлім айналасында сызық салыңыз.

3 Өңдеу опциясын таңдаңыз.

• 	  : орналасу, өлшем, түс немесе қалыңдық сияқты жазба сипаттарын өзгерту.
• 	  : жазбаны кесу. Басқа орынға қою үшін орынды түртіп, ұстап тұрыңыз да, Қою 

опциясын түртіңіз.
• 	  : жазбаны көшіру. Басқа орынға қою үшін орынды түртіп, ұстап тұрыңыз да, Қою 

опциясын түртіңіз.
• 	  : жазбаны жою.

Дауыстық жаднамалар бар ескертпелер жасау

1 «Барлық қолданбалар» экранында S Note →  →  → Кіргізу → Дауыс ескертуі 
тармағын түртіңіз.

Я болмаса, бастапқы экранда S Note виджетінде  опциясын түртіңіз.

2 Шарттар мен талаптарды оқып, КЕЛІСУ опциясын түртіңіз.

3 Осы мүмкіндікті пайдалану туралы экрандағы ақпаратты оқып, OK түймесін түртіңіз.

4 Жазуды бастау үшін  опциясын түртіңіз.

5 Микрофонға сөйлеңіз.

Даусыңыз мәтінге түрлендіріледі.

6 Түрлендірілген мәтінді ескертпеге кірістіру үшін  опциясын түртіңіз.

Егер дауыстық жаднама жүйесінің тілі сіз сөйлеп жатқан тілге сәйкес болмаса, 
құрылғы даусыңызды танымайды. Дауыстық жаднамалардың жүйелік тілін өзгерту 
үшін «Барлық қолданбалар» экранын ашыңыз және Диктофон →  → Қондырғылар 
→ Тіл тармағын түртіңіз.
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Суреттер альбомы
Жеке сандық суреттер альбомын жасау үшін әр түрлі көздерден мазмұн жинаңыз. Веб-
беттерді немесе бейнелерді көргенде қажет аумақты таңдауға және суреттер альбомдарына 
қосуға болады.

Бұл қолданба аймаққа немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы 
мүмкін.

Суреттер альбомдарын көру
Осы қолданбаны бірінші рет іске қосқанда немесе деректерді ысыруды орындағаннан кейін 
оны қайта іске қосқанда, шарттар мен талаптарды оқыңыз және оларға келісіңіз, содан кейін 
синхрондау опциясын орнатыңыз.

1 «Барлық қолданбалар» экранында Суреттер альбомы қолданбасын түртіңіз.

2 Санатты таңдау үшін  опциясын түртіңіз және суреттер альбомын таңдаңыз.

Суреттер альбомы мазмұнының астында сілтеме бар болса, көзге өту үшін сілтемені 
түртіңіз.

3 Оны өңдеу үшін  опциясын түртіңіз.

Суреттер альбомына атау, мәтін, жаднамалар немесе тегтер қосуға болады.

4 Өзгерістерді сақтау үшін САҚТАУ опциясын түртіңіз.

S қаламын пайдалану

Кіріспе
S қаламымен жазыңыз, салыңыз немесе сенсорлық әрекеттерді орындаңыз. S қаламы 
түймесін басу арқылы қосымша мүмкіндіктерге оңай қатынасуға болады.
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Әуеден көру режимі
Әр түрлі функцияларды орындау үшін S қаламын экрандағы элемент үстіне апарыңыз.

Ақпаратты алдын ала қарау
Қалқымалы терезеде мазмұнды алдын ала қарау немесе мәліметтерді қарау үшін экранға 
нұсқаңыз.

Әуе түймесін пайдалану
S қаламын Галерея және Бейне сияқты кейбір қолданбалардағы элементтер үстіне апарғанда 
алдын ала қарау терезесінде әуе түймесі көрсетіледі. Әуе түймесін пайдаланып тікелей алдын 
ала қарау терезесінен әр түрлі әрекеттерді орындауға болады.

Әуе түймесі

Егер бұл функция белсендірілмеген болса, «Барлық қолданбалар» экранын ашып, 
Қон-лар → S Pen → Әуеден көру режимі тармағын түртіңіз, содан кейін белсендіру 
үшін Әуеден көру режимі қосқышын түртіңіз.



S қаламының мүмкіндіктері

53

Қаламсапты таңдау
Бірнеше элементті немесе мәтінді таңдау үшін S қаламы түймесін басып тұрып, S қаламын 
мәтін немесе элемент үстіне сүйреңіз. Сондай-ақ, таңдалған элементтерді немесе мәтінді 
басқа көшіруге және қолданбаға қоюға немесе басқалармен бөлісуге болады.

Тікелей қалам енгізу
S қаламы көмегімен қолжазбаны пайдаланып пішіндерді толтырыңыз және хабарларды 
жазыңыз.

Мәтіндік өрістерде жазу

1 S қаламын мәтіндік өріс үстіне апарыңыз.

2 Қолжазба өрісін ашу үшін  опциясын түртіңіз.
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3 S қаламымен жазыңыз.

Хабарламалар ішінде хабарды жазғанда сурет салу режиміне ауысу үшін қолжазба 
өрісінің жоғарғы жағында  опциясын түртіңіз. Сурет хабарға тіркеме ретінде 
кірістіріледі.

4 Аяқтағанда  опциясын түртіңіз.

Қолданбаларда жазу
Кейбір мүмкіндіктерді және қолданбаларды пайдаланғанда S қаламымен тікелей экранда 
жазуға болады. Мысалы, S қаламының көмегімен қолжазба өрісінте жазу арқылы теру 
пернелер тақтасында сандарды енгізуге немесе дабыл орнатуға болады.

Егер бұл мүмкіндік белсендірілмеген болса, «Барлық қолданбалар» экранын ашыңыз, 
Қон-лар → S Pen → Тікелей қалам енгізу тармағын түртіңіз, содан кейін белсендіру 
үшін Тікелей қалам енгізу қосқышын түртіңіз.
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Қозғалыстар және 
ыңғайлылық мүмкіндіктері

Қозғалыстар мен қимылдар
Құрылғыны шамадан тыс сілку немесе соғу қалаусыз енгізулерге әкелуі мүмкін. 
Қозғалыстарды дұрыс басқарыңыз.

Тікелей қоңырау
Қоңырау, хабар немесе контакт мәліметтерін көріп жатқанда, қоңырау шалу үшін құрылғыны 
көтеріп, құлақ жанында ұстаңыз.

Егер бұл функция белсендірілмеген болса, «Барлық қолданбалар» экранын ашыңыз, 
Қон-лар → Қозғалыстар мен қимылдар → Тікелей қоңырау тармағын түртіңіз, 
содан кейін белсендіру үшін Тікелей қоңырау қосқышын түртіңіз.
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Смарт -ескерту
Қоңырауларды немесе жаңа хабарларды өткізіп алсаңыз, құрылғы алғанда дірілдейді.

Экран өшірулі болса немесе құрылғы тегіс бетте болмаса, бұл мүмкіндік жұмыс 
істемеуі мүмкін.

Егер бұл функция белсендірілмеген болса, «Барлық қолданбалар» экранын ашыңыз, 
Қон-лар → Қозғалыстар мен қимылдар → Смарт -ескерту тармағын түртіңіз, содан 
кейін белсендіру үшін Смарт -ескерту қосқышын түртіңіз.

Дыбыс. өшіру/үзіліс

Экранға алақанды қою
Кіріс қоңыраулардың немесе дабылдардың дыбысын өшіру үшін экранды алақанмен 
жабыңыз.
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Құрылғыны аудару
Кіріс қоңыраулардың немесе дабылдардың дыбысын өшіру үшін құрылғыны аударыңыз.

Егер бұл функция белсендірілмеген болса, «Барлық қолданбалар» экранын ашыңыз, 
Қон-лар → Қозғалыстар мен қимылдар → Дыбыс. өшіру/үзіліс тармағын түртіңіз, 
содан кейін белсендіру үшін Дыбыс. өшіру/үзіліс қосқышын түртіңіз.

Сур түс үшін алақан сипаңыз
Скриншот түсіру үшін қолыңыздың шетін экранға қойыңыз және экранды оңнан солға қарай 
немесе керісінше жанап өтіңіз. Сақталған скриншотты көру үшін «Барлық қолданбалар» 
экранын ашып, Галерея →  → Альбом → Screenshots тармағын түртіңіз. Скриншот 
түсіргеннен кейін кескінді өңдеуге және басқалармен бөлісуге болады.

Кейбір қолданбаларды пайдаланып жатқанда скриншотты түсіру мүмкін емес.

Егер бұл функция белсендірілмеген болса, «Барлық қолданбалар» экранын ашыңыз, 
Қон-лар → Қозғалыстар мен қимылдар → Сур түс үшін алақан сипаңыз тармағын 
түртіңіз, содан кейін белсендіру үшін Сур түс үшін алақан сипаңыз қосқышын 
түртіңіз.
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Көп терезе

Кіріспе
Көп терезе бөлінген экранда екі қолданбаны бір уақытта іске қосуға мүмкіндік береді. 
Сондай-ақ, қалқымалы терезелерде бірнеше қолданбаны бір уақытта іске қосуға болады.

Экран бөлінген көп терезе
Калькулятор және Контактілер сияқты кейбір қолданбаларды көп терезе тақтасынан 
экранға сүйресеңіз ғана қалқымалы терезелерде іске қосуға болады.

1 Көп терезе тақтасын ашу үшін  опциясын түртіп, ұстап тұрыңыз.

2 Қолданба белгішесін түртіп, ұстап тұрыңыз, сөйтіп оны тақтадан экранға сүйреңіз. Содан 
кейін басқа қолданба белгішесін экрандағы жаңа орынға сүйреңіз.

 белгішесімен белгіленген қолданбаларды бір уақытта экрандағы бөлек терезелерде 
іске қосуға болады. Қолданбаны екі терезеде де ашу үшін  белгішесімен белгіленген 
қолданбаны түртіңіз және жаңа орынға сүйреңіз. Бір уақытта қолданбаны қалқымалы 
терезеде іске қосу үшін қолданбаны түртіп,  опциясын түртіңіз.
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Соңғы қолданбалар тізімінен көп терезені іске қосу

1  опциясын түртіңіз.

2 Қолданбаны көп терезеде іске қосу үшін жоғары немесе төмен жанап өтіңіз және  
опциясын түртіңіз.

3 Көп терезеде іске қосу үшін басқа қолданбаны таңдаңыз.

Көп терезе опцияларын пайдалану
Көп терезе қолданбаларын пайдаланғанда қолданба терезесін таңдаңыз және келесі 
опцияларға қатынасу үшін қолданба терезелері арасындағы шеңберді түртіңіз:
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• 	  : көп терезе қолданбалары арасында орындарды ауыстыру.
• 	  : мәтінді немесе көшірілген кескіндерді бір терезеден басқасына сүйреп тастаңыз. 

Таңдалған терезеде элементті түртіп, ұстап тұрыңыз, сөйтіп оны басқа терезедегі орынға 
сүйреңіз.

• 	  : қалқымалы белгішеге ауысу.
• 	  : толық экран көрінісіне ауысу.
• 	  : терезені жабу.

Қолданба терезелері арасында мазмұнды бөлісу
Сүйреп апарып тастау арқылы Эл. пошта және Шолушы сияқты қолданбалар арасында 
мазмұнды оңай бөлісуге болады.

Кейбір қолданбалар осы мүмкіндікке қолдау көрсетпеуі мүмкін.

1 Көп терезеде Эл. пошта және Шолушы қолданбаларын іске қосыңыз.

Сондай-ақ, оларды қалқымалы терезелерде іске қосуға болады.

2 Қолданба терезелері арасындағы шеңберді түртіңіз де,  опциясын түртіңіз.

3 «Интернет» қолданбасының терезесінде мәтінді немесе кескінді түртіп, ұстап тұрып, 
«Электрондық пошта» қолданбасының терезесіндегі орынға сүйреңіз.

Таңдалған элемент «Электрондық пошта» қолданбасының терезесіне кірістіріледі.
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Терезе өлшемін реттеу
Терезелердің өлшемін реттеу үшін қолданба терезелері арасындағы дөңгелекті жоғары 
немесе төмен сүйреп апарыңыз.

Егер көп терезе белсендірілмеген болса, «Барлық қолданбалар» экранын ашыңыз, 
Қон-лар → Көп терезе тармағын түртіңіз, содан кейін белсендіру үшін Көп терезе 
қосқышын түртіңіз. Я болмаса, жылдам параметрлер тақтасын ашып, белсендіру үшін 
Бірнеше терезе опциясын түртіңіз.

Қалқымалы көп терезе

1 «Барлық қолданбалар» экранында қалқымалы терезеде пайдаланылатын қолданбаны 
іске қосыңыз.

2 Жоғарғы жиектің бір соңынан диагональ бойымен төмен сүйреңіз.

Қолданба экраны қалқымалы терезе көрсетіледі.

Қалқымалы белгішеге ауысу.

Терезені жабу.

Толық экран көрінісіне ауысу.

Мазмұнды жылжыту.
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Қалқымалы терезелерді жылжыту немесе жабу
Қалқымалы терезені жылжыту үшін терезедегі шеңберді түртіңіз және жаңа орынға сүйреңіз.

Терезені жабу үшін терезенің жоғарғы жағындағы шеңберді түртіп,  опциясын түртіңіз.

Экран бөлінген көп терезеден қалқымалы терезелерді іске қосу

1 Экран бөлінген көп терезеде қалқымалы терезеде іске қосатын қолданбаны түртіңіз.

2 Қолданба терезелері арасындағы шеңберді түртіп, ұстап тұрыңыз.

Таңдалған қолданба қалқымалы терезеде іске қосылады.

Көп терезе тақтасынан қалқымалы терезелерді іске қосу
Көп терезе тақтасын ашу үшін  опциясын түртіп, ұстап тұрыңыз. Қалқымалы терезеде іске 
қосу үшін көп терезе тақтасында қолданба белгішесін түртіңіз.

Егер көп терезе белсендірілмеген болса, «Барлық қолданбалар» экранын ашыңыз, 
Қон-лар → Көп терезе тармағын түртіңіз, содан кейін белсендіру үшін Көп терезе 
қосқышын түртіңіз. Я болмаса, жылдам параметрлер тақтасын ашып, белсендіру үшін 
Бірнеше терезе опциясын түртіңіз.
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Бір жақты әрекет

Кіріспе
Құрылғыны бір қолмен ыңғайлы пайдалану үшін бір қолмен пайдалану режиміне ауысуға 
болады.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Дисплей және түсқағаз → Бір жақты әрекет 
тармағын түртіңіз.

Экран өлшемін кішірейту
Экран өлшемін кішірейту пәрменін түртіңіз және белсендіру үшін Экран өлшемін кішірейту 
қосқышын түртіңіз.

Бір қолмен пайдалану режиміне ауысу үшін құрылғыны бір қолда ұстаңыз. Содан кейін 
басбармақты экранның жиегінен экранның ортасына және кері жылдам сүйреңіз.
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Бір қолмен енгізу
Бір қолмен енгізу пәрменін түртіңіз және белсендіру үшін Бір қолмен енгізу қосқышын 
түртіңіз.

Жеңіл бір қолмен қатынасу үшін, қоңырау түймелерінде және басқа енгізу тақталарында 
теретін пернетақтаның орнын өзгерту үшін,  немесе  түртіңіз.

Бүй. пер
Бүй. пер пәрменін түртіңіз және белсендіру үшін Бүй. пер қосқышын түртіңіз.

Жақындағылар пернесін, Бастапқы пернесін және Артқа пернесін және басқа таңдалған 
функцияларды түймелер ретінде экран бүйірінде орналастыру арқылы құрылғыны оңайырақ 
пайдаланыңыз.

Сенсорлық экран сезімталдығын арттыру
Бұл мүмкіндікті қолғап киген кезде экранды пайдалану үшін пайдаланыңыз.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Дисплей және түсқағаз тармағын түртіңіз де, 
Сенсор сезгіштігін көтеру құсбелгісін қойыңыз. Я болмаса, жылдам параметрлер тақтасын 
ашып, белсендіру үшін Сенсор сезгіштігі опциясын түртіңіз.

• 	Экранды нұқығанда жақсырақ танылуы үшін былғары биялайды пайдаланыңыз. 
Басқа материал түрлері танылмауы мүмкін.

• 	S view функциясын пайдаланғанда бұл мүмкіндік дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Ең жақсы нәтижелерді алу үшін, биялайды киіп тұрып, экранды қатты түртіңіз.
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Бастапқы және «Барлық қолданбалар» 
экрандарын басқару

Бастапқы экранды басқару

Элементтерді қосу
«Барлық қолданбалар» экранында қолданбаны немесе қалтаны түртіп, ұстап тұрыңыз, содан 
кейін бастапқы экранға сүйреңіз.

Виджеттерді қосу үшін бастапқы экранда бос аумақты түртіп, ұстап тұрыңыз, Виджет 
тармағын түртіңіз, виджетті түртіп, ұстап тұрыңыз, содан кейін бастапқы экранға сүйреңіз.

Элементті жылжыту және жою
Бастапқы экранда элементті түртіп, ұстап тұрып, жаңа орынға сүйреңіз.

Басқа тақтаға жылжыту үшін элементті экранның бүйіріне сүйреңіз.

Сондай-ақ, жиі пайдаланылатын қолданбаларды бастапқы экранның төменгі жағындағы 
таңбашалар аумағына жылжытуға болады.

Жою үшін элементті түртіп, ұстап тұрыңыз. Содан кейін оны экранның жоғарғы жағындағы 
Жою опциясына сүйреңіз.

Қалта жасау

1 Бастапқы экранда қолданбаны түртіп, ұстап тұрыңыз, содан кейін оны экранның жоғарғы 
жағындағы Қалтаны құру пәрменіне сүйреңіз.

2 Қалта атауын енгізіңіз.

3  опциясын түртіңіз, қалтаға жылжытатын қолданбаларды таңдаңыз, содан кейін 
ДАЙЫН опциясын түртіңіз.
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Тақталарды басқару
Бастапқы экранда тақтаны қосу, жылжыту немесе жою үшін бос аумақты түртіп, ұстап 
тұрыңыз.

Тақтаны қосу үшін солға жанап өтіңіз, содан кейін  опциясын түртіңіз.

Тақтаны жылжыту үшін тақтаны алдын ала қарауды түртіп, ұстап тұрыңыз да, жаңа орынға 
сүйреңіз.

Тақтаны жою үшін тақтаны алдын ала қарауды түртіп, ұстап тұрыңыз да, экранның жоғарғы 
жағындағы Жою опциясына сүйреңіз.

Тақтаны негізгі бастапқы экран ретінде орнату үшін  опциясын түртіңіз.

«Барлық қолданбалар» экранын басқару

Сұрыптау әдісін өзгерту
«Барлық қолданбалар» экранында  → Сұрыптау тәртібі опциясын түртіп, сұрыптау әдісін 
таңдаңыз.

Элементтерді жылжыту
«Барлық қолданбалар» экранында  → Өзгерту опциясын түртіңіз. Элементті түртіп, ұстап 
тұрып, жаңа орынға сүйреп апарыңыз.

Басқа тақтаға жылжыту үшін элементті экранның бүйіріне сүйреңіз.

Элементті жаңа тақтаға жылжыту үшін экранның жоғарғы жағындағы Бет жасау опциясына 
сүйреңіз.

Қалталар жасау

1 «Барлық қолданбалар» экранында  → Қалтаны құру опциясын түртіңіз.

Я болмаса,  → Өзгерту опциясын түртіңіз, қолданбаны түртіп, ұстап тұрыңыз, содан 
кейін экранның жоғарғы жағындағы Қалтаны құру опциясына сүйреңіз.

2 Қалта атауын енгізіңіз.

3  опциясын түртіңіз, қалтаға жылжытатын қолданбаларға құсбелгі қойыңыз, содан кейін 
ДАЙЫН опциясын түртіңіз.
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Түсқағазды және қоңырау үндерін орнату

Түсқағазды орнату
Құрылғыда сақталған кескінді немесе фотосуретті бастапқы экранның немесе құлыпталған 
экранның тұсқағазы ретінде орнатыңыз.

1 Бастапқы экранда бос аумақты түртіп, ұстап тұрыңыз, содан кейін Түсқағаз тармағын 
түртіңіз.

Я болмаса, «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Дисплей және түсқағаз → 
Түсқағаз тармағын түртіңіз.

2 Өзгертетін немесе тұсқағаз қолданатын экранды таңдаңыз.

3 Солға немесе оңға жанап өтіңіз және экранның төменгі жағында көрсетілген 
кескіндерден таңдаңыз.

Құрылғының камерасымен түсірілген фотосуреттерді немесе басқа кескіндерді таңдау 
үшін Гале-реядан опциясын түртіңіз.

Құлыпталған экранның тұсқағазын орнатып жатсаңыз, әр түрлі тұсқағаз санаттарынан 
кескіндерді таңдай аласыз.

4 ТҮСҚАҒАЗ ТҮРІНДЕ ОРНАТУ немесе САҚТАУ пәрменін түртіңіз.

Таңдалған кескін бастапқы экранның немесе құлыпталған экранның тұсқағазы ретінде 
орнатылады.

Динамикалық құлыптау экранын орнату
Бұл мүмкіндікті құлыпталған экранның тұсқағазын параметрлерге, орын мен ауа райына, 
қызығушылықтарға байланысты автоматты түрде өзгеруге реттеу үшін пайдаланыңыз.

1 Бастапқы экранда бос аумақты түртіп, ұстап тұрыңыз, содан кейін Түсқағаз тармағын 
түртіңіз.

Я болмаса, «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Дисплей және түсқағаз → 
Түсқағаз тармағын түртіңіз.

2 Экранды құлыптау пәрменін түртіңіз.
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3 Тұсқағаз опциясын таңдаңыз.

• 	Гале-реядан: Галерея ішінен кескіндерді таңдаңыз. Құрылғы сіз орнатқан аралықпен 
құлыпталған экранда кескіндерді көрсетеді.

• 	Шына. АуаРайы: құрылғы уақыт, ауа райы және орын туралы ақпарат негізінде 
құлыпталған экранда жоғары сапалы кескіндерді көрсетеді.

• 	Менің қызығуш-м: сізді қызықтыратын санаттарды таңдаңыз. Құрылғы 
қызығушылықтарыңыздың негзіінде құлыпталған экранда жоғары сапалы кескіндерді 
көрсетеді.

• 	Осы мүмкіндікті пайдаланған кезде қосымша ақылар алынуы мүмкін.
• 	Бұл мүмкіндік аймаққа байланысты жұмыс істемеуі мүмкін.

Қоңырау үнін өзгерту
Кіріс қоңыраулар және хабарландырулар үшін қоңырау үнін өзгертіңіз.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Дыбыс-р мен хабарланд-р тармағын түртіңіз.

Кіріс қоңыраулар үшін қоңырау үнін орнату үшін Әуендер опциясын түртіңіз, қоңырау үнін 
таңдап, OK опциясын түртіңіз. Құрылғыда немесе тіркелгіде сақталған әнді қоңырау үні 
ретінде пайдалану үшін ҚОСУ опциясын түртіңіз.

Хабарландырулар үшін қоңырау үнін орнату үшін Мәлімдеменің қоңырау үні опциясын 
түртіңіз, қоңырау үнін таңдап, OK опциясын түртіңіз.

Экранды құлыптау әдісін өзгерту
Басқалардың жеке ақпаратқа қол жеткізуін болдырмау үшін экранды құлыптау жолын 
өзгертуге болады.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Экранды құлыптау → Экранды құлыптау 
тармағын түртіңіз де, экранды құлыптау әдісін таңдаңыз. Құлпын ашқанда құрылғы құлыпты 
ашу кодын қажет етеді.

Егер құлыпты ашу кодын ұмытып қалсаңыз, құрылғыны қалпына келтіру үшін оны 
Samsung сервис орталығына апарыңыз.
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Үлгі
Төрт немесе одан көп нүктені қосу арқылы үлгіні салыңыз да, тексеру үшін үлгіні қайтадан 
салыңыз. Өрнекті ұмытқанда экран құлпын ашатын сақтық PIN кодын орнатыңыз.

PIN
PIN тек сандардан тұрады. Кемінде төрт санды енгізіңіз де, тексеру үшін құпия сөзді қайтадан 
енгізіңіз.

Кілтсөз
Құпия сөз таңбалардан және сандардан тұрады. Сандар мен таңбаларды қамтитын кемінде 
төрт таңбаны енгізіңіз де, тексеру үшін құпия сөзді қайтадан енгізіңіз.

Саусақ ізі
Терезе құлпын ашу үшін саусақ іздерін тіркеңіз. Қосымша ақпаратты Саусақ ізі бөлімінен 
қараңыз.

Менің орындарым
Орныңызды автоматты түрде тану арқылы жиі кіретін орындарыңызбен байланысты 
пайдалы функцияларға жылдам қатынасыңыз.
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«Менің орындарым» виджетін қосу
Виджетті қосу үшін бастапқы экранда бос аумақты түртіп, ұстап тұрыңыз, Виджет тармағын 
түртіңіз, Менің орындарым виджетін түртіп, ұстап тұрыңыз, содан кейін бастапқы экранға 
сүйреңіз.

Орын туралы ақпаратты және 
параметрлерді орнату үшін 
санатты таңдау.

Орын туралы ақпаратты орнату
Алдын ала орнатылған орын туралы ақпараты бар орынға барғанда құрылғы орныңызды 
автоматты түрде таниды және алдын ала орнатылған функциялардың пернелер тіркесімдерін 
көрсетеді. Сондай-ақ, құрылғы сіз орын үшін орнатқан параметрлерді қолданады.

1 Менің орындарым виджетінде орын туралы ақпаратты және таңбашаларды орнату 
үшін орынды таңдаңыз. Мысалы, үйіңіз үшін орын туралы ақпаратты орнату үшін Басты 
опциясын түртіңіз.

Ағымдағы орныңыз Мекенжай және анықтау әдісі астында көрсетіледі. Орныңызды 
автоматты түрде қайта іздеу үшін,  белгішесін түртіңіз.

Орынды қолмен іздеу үшін іздеу өрісінде мекенжайды немесе кілтсөзді енгізіп,  
опциясын түртіңіз.

Ағымдағы орныңызды автоматты түрде іздеу үшін құрылғы Wi-Fi желісіне немесе 
мобильді желіге қосылғанына көз жеткізіңіз.
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2 КЕЛЕСІ түймесін түртіңіз.

3 Әр түрлі қолданбаларға және функцияларға таңбашаларды қосу немесе жою үшін 
«Таңбашаларды басқару» экранында БАСҚАРУ →  немесе  опциясын түртіңіз.

4 OK белгішесін түртіңіз.

Бастапқы экранда орын параметрлері бар Менің орындарым виджеті көрсетіледі. 
Дыбыс режимі немесе Wi-Fi желісінің параметрлері сияқты қосымша параметрлерді 
өзгерту үшін  → Реттелмелі параметрлер тармағын түртіңіз.

Орын туралы қосымша ақпаратты орнату

1 Менің орындарым виджетінде  опциясын түртіңіз.

2  опциясын түртіп, орындар тізімінен басқа орынды таңдаңыз.

Тізімге қосымша орындарды қосу үшін ОРЫНДАРДЫ БАСҚАРУ →  пәрменін түртіңіз.

3 Ағымдағы орныңызды автоматты түрде іздеу үшін  опциясын немесе ОРЫН 
АҚПАРАТЫН АЛУ пәрменін түртіңіз.

Орынды қолмен іздеу үшін іздеу өрісінде мекенжайды немесе кілтсөзді енгізіп,  
опциясын түртіңіз.
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4 САҚТАУ опциясын түртіңіз.

5 Әр түрлі қолданбаларға және мүмкіндіктерге таңбашаларды қосу немесе жою үшін  
немесе  опциясын түртіңіз.

6  опциясын түртіңіз.

Қосылған орынға кіргенде Менің орындарым виджетінде алдын ала орнатылған орын 
параметрлері көрсетіледі. Дыбыс режимі немесе Wi-Fi желісінің параметрлері сияқты 
қосымша параметрлерді өзгерту үшін  → Реттелмелі параметрлер тармағын түртіңіз.

Саусақ ізі

Кіріспе
Саусақс ізін тану жұмыс істеуі үшін құрылғыңызда саусақ ізі туралы ақпаратты тіркеу және 
сақтау керек. Тіркеуден кейін құрылғыны төмендегі функциялар үшін саусақ ізін пайдалануға 
реттеуге болады:

• 	Экран құлпы
• 	Интернетте кіру
• 	Samsung есептік жазбасын растау
• 	PayPal көмегімен кіру

Бұл мүмкіндік аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді 
болмауы мүмкін.

Саусақ ізін дұрыс тану үшін
Құрылғыда саусақ іздерін сканерлегенде мүмкіндік өнімділігіне әсер етуі мүмкін мына 
шарттарды ескеріңіз:

• 	Бастапқы пернесі саусақ ізін тану датчигін қамтиды. Бастапқы пернесі тиын, кілт және 
алқа сияқты металл заттарымен сызылмағанын немесе зақымдалмағанын тексеріңіз.

• 	Құрылғымен бірге қамтамасыз етілген экран қорғағышы саусақ ізін тану датчигінің дұрыс 
емес жұмыс істеуін тудыруы мүмкін. Саусақ ізін тану сезімталдығын арттыру үшін экран 
қорғағышын алып тастаңыз.

• 	Саусақ ізін тану аумағы және саусағыңыз таза және құрғақ болуы керек.
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• 	Құрылғы әжімдер немесе тыртықтар әсер еткен саусақ іздерін танымауы мүмкін.
• 	Құрылғы кішкентай немесе жіңішке саусақтардың іздерін танымауы мүмкін.
• 	Тану көрсеткішін жақсарту үшін құрылғыда тапсырмаларды орындау үшін ең жиі 

пайдаланылатын қолдың саусақ іздерін тіркеңіз.
• 	Саусағыңызды тым жылдам немесе баяу сүйремеңіз. Құрылғының тануы үшін 

саусағыңызды орташа жылдамдықта сүйреңіз.
• 	Құрғақ жерлерде статикалық электр тогы құрылғыда жиналуы мүмкін. Бұл мүмкіндікті 

құрғақ орталарда пайдаланбаңыз немесе мүмкіндікті пайдалану алдында металл затқа 
тию арқылы статикалық электрді шығарыңыз.

Саусақ іздерін тіркеу
Егер саусағыңызды иілтсеңіз немесе саусақ ұшын пайдалансаңыз, құрылғы саусақ 
іздерін танымауы мүмкін.

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Саусақ ізі → Саусақ ізі реттеушісі 
тармағын түртіңіз.

2 Экрандағы ақпаратты оқыңыз және OK түймесін түртіңіз.

3 Саусағыңызды экранның төменгі ортасындағы саусақ ізін тану аумағына 
орналастырыңыз.
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4 Саусақ ізін тану аумағында экранды түртіп, ұстап тұрып, содан кейін саусағыңызды 
Бастапқы пернесінің үстінен төмен қарай сүйреңіз.

Бұл саусақты бір саусақты пайдаланып саусақ ізі тіркелгенше қайталаңыз.

5 Саусақ ізін сканерлеуді аяқтау үшін ДАЙЫН опциясын түртіңіз. Я болмаса, қосымша 
саусақ ізін тіркеу үшін ТІРКЕУ пәрменін түртіңіз.

6 Сақтық құпия сөзді тіркеуді сұрайтын экран көрсетілгенде сақтық құпия сөзді енгізіңіз, 
содан кейін ЖАЛҒАСТЫРУ түймесін түртіңіз.

7 Растау үшін сақтық құпия сөді қайтадан енгізіңіз, содан кейін OK түймесін түртіңіз.

Саусақ іздерін сканерлеудің орнына сақтық құпия сөзді пайдалануға болады.

8 Саусақ ізімен құлыптау қалқымалы терезесі пайда болғанда OK түймесін түртіңіз. Экран 
құлпын ашу үшін саусақ іздерін пайдалануға болады.
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Саусақ іздерін тіркеуден шығару
Саусақ іздерін саусақ іздерінің реттегішін пайдаланып тіркеуден шығаруға болады.

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Саусақ ізі → Саусақ ізі реттеушісі 
тармағын түртіңіз.

2 Тіркелген саусақ ізін сканерлеңіз немесе  опциясын түртіп, сақтық құпия сөзді 
енгізіңіз.

3  → Таңдау пәрменін түртіңіз.

4 Тіркеуден шығару керек саусақ іздеріне құсбелгі қойып,  опциясын түртіңіз.

Сақтық құпия сөзді өзгерту
Саусақ іздерін сканерлеуге балама ретінде пайдаланылатын құпия сөзді өзгертуге болады.

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Саусақ ізі → Сақ. көш. құпиясөз өзг-у 
тармағын түртіңіз.

2 Тіркелген саусақ ізін сканерлеңіз немесе  опциясын түртіп, сақтық құпия сөзді 
енгізіңіз.

3 Жаңа құпия сөзді енгізіңіз және ЖАЛҒАСТЫРУ опциясын түртіңіз.

4 Құпия сөзді қайта енгізіңіз және OK опциясын түртіңіз.

Samsung тіркелгісінің құпия сөзін тексеру
Samsung тіркелгісінің есептік жазбасын растау үшін саусақ іздерін пайдаланыңыз. Құпия 
сөзді енгізу орнына саусақ ізін пайдалануға болады, мысалы, GALAXY Apps сайтынан мазмұн 
сатып алғанда.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Саусақ ізі → Samsung ес. жазб. тексеру 
тармағын түртіп, белсендіру үшін Samsung ес. жазб. тексеру қосқышын түртіңіз. Samsung 
тіркелгісінің құпия сөзін енгізіп, РАСТАУ опциясын түртіңіз.
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Тіркелгілерге кіру үшін саусақ іздерін пайдалану
Құпия сөзді сақтау қолдауы бар веб-беттерге кіру үшін саусақ іздерін пайдалануға болады.

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Саусақ ізі → Веб-кіру тармағын түртіңіз, 
содан кейін белсендіру үшін Веб-кіру қосқышын түртіңіз.

2 Саусақ ізімен кіру қажет веб-бетті ашыңыз.

3 Пайдаланушы атын және құпия сөзді енгізіп, веб-беттің кіру түймесін түртіңіз.

4 Саусақ іздерін пайдаланып кіру құсбелгісін қойып, ЕСТЕ САҚТАУ опциясын түртіңіз.

Саусақ ізін веб-бетке кіретін тіркелгіні және құпия сөзді растау үшін пайдалануға болады.

PayPal арқылы сатып алулар үшін саусақ іздерін 
пайдалану
Сатып алуларды саусақ іздерін сканерлеу арқылы жасауға болады.

Бұл мүмкіндік аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді 
болмауы мүмкін.

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Саусақ ізі → Pay with PayPal тармағын 
түртіңіз.

2 FIDO Ready™ support және PayPal құсбелгілерін қойыңыз, содан кейін INSTALL пәрменін 
түртіңіз.

3 Орнату аяқталғанда LINK MY ACCOUNT пәрменін түртіңіз.

4 PayPal тіркелгісіне кіру және саусақ іздерін тіркеу үшін экрандағы нұсқауларды 
орындаңыз.
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Жеке режим

Кіріспе
Бұл режимді басқалардың қатынасуын болдырмау үшін құрылғыдағы жеке мазмұнды 
жасырыңыз.

Жеке режимде Галерея, Бейне, Музыка, Диктофон, Менің файлдарым және S Note ішіндегі 
элементтерді жасыруға болады.

Жеке режимде орнату

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Жеке режим тармағын түртіңіз.

2 Экрандағы ақпаратты оқыңыз және СОСЫН опциясын түртіңіз.

3 Осы мүмкіндікті пайдалану туралы экрандағы ақпаратты оқып, СОСЫН түймесін түртіңіз.

4 БАСТАУ пәрменін түртіңіз, жеке режимге қатынасу әдісін таңдаңыз, содан кейін орнатуды 
аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Орнатудан кейін экранды құлыптау қалқымалы терезесі көрсетілгенде экранды құлыптау 
әдісін өзгерту үшін OK түймесін түртіңіз немесе ӨТКІЗУ пәрменін түртіңіз.

Жеке режим белсендіріледі және күй жолағында  белгішесі көрсетіледі.

Мазмұнды жасыру

1 «Барлық қолданбалар» экранында элементтерді жасыру үшін қолданбаны іске қосыңыз.

2 Элементті таңдап,  → Жеке қалтаға көшіру пәрменін түртіңіз.

Егер жеке режим белсендірілмеген болса, келесі қадамдарға өтіңіз.

3 Экрандағы ақпаратты оқыңыз және OK түймесін түртіңіз.

4 Алдын ала орнатылған жеке режимге қатынасу кодын енгізу үшін экрандағы 
нұсқауларды орындаңыз.

Таңдалған элементтер жеке қалтаға жылжытылады және экраннан кетеді.

Жеке режим белсендірілмеген кезде элементті жасырсаңыз, таңдалған элемент жеке 
қалтаға жылжытылған кезде жеке режим қосылады және тасымалдау аяқталғанда 
қайтадан өшіріледі.
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Жасырын мазмұнды көру
Жасырын элементтерді жеке режим белсендірілген кезде ғана көре аласыз.

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Жеке режим тармағын түртіңіз, содан 
кейін белсендіру үшін Жеке режим қосқышын түртіңіз.

Я болмаса, жылдам параметрлер тақтасын ашып, белсендіру үшін Жеке режим 
опциясын түртіңіз.

2 Алдын ала орнатылған жеке режимге қатынасу кодын енгізу үшін экрандағы 
нұсқауларды орындаңыз.

3 «Барлық қолданбалар» экранында Менің файлдарым → Жеке аумақ тармағын түртіңіз.

Жеке режимде жылжытылған барлық элементтер экранда пайда болады.

Мазмұнды көрсету

1 Жеке қалтада көрсететін элементтерді таңдаңыз.

2  → Жеке қалтадан жою пәрменін түртіңіз.

3 Элементтерді жылжытатын қалтаны таңдаңыз.

Элементтер таңдалған қалтаға жылжытылады.

Жеңіл режим
Жеңіл режим Бастапқы экранда қарапайым орналасуды және үлкендеу белгішелерді 
пайдаланып, пайдаланушы пайдалануын жеңілдетеді.

Жеңіл режимге ауысу

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Жеңіл режим → Жеңіл режим тармағын 
түртіңіз.

2 Қарапайымдау орналасуды қолдану үшін қолданбаларға құсбелгі қойыңыз.

3 АЯҚТАЛДЫ опциясын түртіңіз.
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Стандартты режимге оралу
Бастапқы экранда солға жанап өтіп, Жеңіл параметрлер → Жеңіл режим → Стандартты 
режим → АЯҚТАЛДЫ тармағын түртіңіз.

Алдыңғы құрылғыдан деректерді 
тасымалдау

Сақтық көшірме тіркелгілерін пайдалану
Google немесе Samsung тіркелгісін пайдаланып жаңа құрылғыға алдыңғы құрылғыдан 
сақтық көшірме деректерін тасымалдауға болады. Қосымша ақпаратты Деректердің сақтық 
көшірмесін жасау және қалпына келтіру бөлімінен қараңыз.

Samsung Smart Switch қолданбасын пайдалану
Алдыңғы құрылғының деректерін жаңа құрылғыға Smart Switch арқылы тасымалдауға 
болады. Қосымша ақпарат алу үшін www.samsung.com/smartswitch бетіне кіріңіз.

Samsung Smart Switch қолданбасына кейбір құрылғыларда немесе компьютерлерде 
қолдау көрсетілмейді.

Smart Switch Mobile қолданбасын пайдалану
Бұл қолданбаны деректерді алдыңғы құрылғыдан жаңа құрылғыға тасымалдау үшін 
пайдаланыңыз. Қолданбаны GALAXY Apps немесе Play Store қызметінен жүктеуге болады.

1 Құрылғыда Smart Switch Mobile қолданбасын түртіңіз.

2 Құрылғыда алдыңғы құрылғы түріне байланысты опцияны таңдаңыз және экрандағы 
нұсқауларды орындаңыз.

Алдыңғы құрылғы Android құрылғысы болса, құрылғыда Smart Switch Mobile қолданбасы 
орнатылғанына көз жеткізіңіз. Қосымша ақпарат алу үшін анықтаманы қараңыз.
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Smart Switch қолданбасын компьютерлермен пайдалану
Бұл мүмкіндікті деректердің сақтық көшірмесін (кейбір өндірушілердің мобильді 
құрылғыларынан) компьютерден құрылғыға импорттау үшін пайдаланыңыз. Қолданбаны 
www.samsung.com/smartswitch бетінен жүктеуге болады.

1 Алдыңғы құрылғыдағы деректерді компьютерге сақтық көшірмелеңіз. Қосымша ақпарат 
алу үшін құрылғы өндірушісіне хабарласыңыз.

2 Компьютерде Smart Switch қолданбасын іске қосыңыз.

3 Ағымдағы құрылғыны компьютерге USB кабелі арқылы жалғаңыз.

4 Компьютерде алдыңғы құрылғының өндірушісін басып, деректерді құрылғыңызға 
тасымалдау үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Samsung Kies қолданбасын пайдалану
Құрылғыдағы деректерді қалпына келтіру үшін Samsung Kies арқылы компьютерден 
деректердің сақтық көшірмесін импорттаңыз. Әрі Samsung Kies арқылы деректерді 
компьютерге сақтық көшірмелеуге болады. Қосымша ақпаратты Samsung Kies арқылы 
қосылу бөлімінен қараңыз.

Есептік жазбаларды реттеу

Есептік жазбаларды қосу
Құрылғыда пайдаланылатын кейбір қолданбалар тіркелген тіркелгіні талап етеді. Құрылғы 
пайдалануын жақсарту үшін тіркелгілер жасаңыз.

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Тіркелгі → Тіркелгі қосу тармағын 
түртіңіз.

2 Тіркелгі қызметін таңдаңыз.

3 Тіркелгіні реттеуді аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Мазмұнды тіркелгілермен синхрондау үшін тіркелгіні таңдап, синхрондайтын элементтерге 
құсбелгі қойыңыз.
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Есептік жазбаларды жою
«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Тіркелгі тармағын түртіңіз, есептік жазбаны 
таңдап,  → Есептік жазбаны жою опциясын түртіңіз.

Samsung есептік жазбаларын тіркеу
Кейбір Samsung қолданбаларын пайдаланғанда Samsung есептік жазбасы қажет. Құрылғыда 
сақталған деректердің сақтық көшірмесін Samsung есептік жазбасында жасауға немесе 
оларды қалпына келтіруге болады. Samsung қызметтерін ыңғайлы пайланау үшін Samsung 
есептік жазбасын құрылғыда тіркеңіз.

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Тіркелгі → Тіркелгі қосу тармағын 
түртіңіз.

2 Samsung account опциясын түртіңіз.

3 КІРУ пәрменін түртіңіз.

4 Есептік жазбаның электрондық пошта мекенжайын және құпия сөзін енгізіңіз, содан 
кейін КІРУ пәрменін түртіңіз.

Samsung есептік жазбасы тіркелгеннен кейін Samsung есептік жазбасын қажет ететін 
қолданбаларды кіру процедурасынсыз пайдалануға болады.
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Телефон және контактілер

Телефон

Кіріспе
Дауыстық және бейне қоңырауларды шалыңыз немесе оларға жауап беріңіз.

Қоңыраулар шалу

1 «Барлық қолданбалар» экранында Телефон қолданбасын түртіңіз.

2 Пернетақта тармағын түртіп, телефон нөмірін енгізіңіз.

3 Дауыстық қоңырау шалу үшін  опциясын түртіңіз немесе бейне қоңырау шалу үшін  
опциясын түртіңіз.

Қосымша опцияларға қол 
жеткізу.Нөмірді контактілер тізіміне қосу.

Телефон нөмірін алдын ала 
қараңыз.

Таңдаулы контактілерді көру.

Алдыңғы таңбаны жою.

Контактілер тізімін көру.

Қоңыраулар және хабарлар 
журналдарын көру.

Пернетақта арқылы нөмірді 
енгізіңіз.
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Қоңыраулар журналдарынан немесе контактілер тізімінен 
қоңыраулар шалу
Журналдар немесе Контактілер тармағын түртіңіз, содан кейін қоңырау шалу үшін 
контактіде немесе телефон нөмірінде оңға жанап өтіңіз.

Таңдаулылар тізімінен қоңырау шалу
Контактіні таңдаулы контактілер тізіміне қосу үшін контактіні таңдап,  опциясын түртіңіз.

Таңдаулылар экранын ашыңыз және қоңырау шалатын контактіні таңдаңыз.

Халықаралық қоңырау шалу

1 Пернетақта опциясын түртіңіз.

2 + белгісі көрсетілгенше 0 санын түртіп, ұстап тұрыңыз. Ел кодын, аймақ кодын және 
телефон нөмірін енгізіп,  опциясын түртіңіз.
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Қоңырауларды қабылдау

Қоңырауға жауап беру
Қоңырау келгенде  белгішесін үлкен дөңгелек сыртына сүйреңіз.

Қоңырауды қабылдамау
Қоңырау келгенде  белгішесін үлкен дөңгелек сыртына сүйреңіз.

Қабылданбаған қоңыраулар
Егер қоңырау өткізіп алынса, күй жолағында  белгішесі көрсетіледі. Қабылданбаған 
қоңыраулар тізімін көру үшін хабарландырулар тақтасын ашыңыз. Я болмаса, «Барлық 
қолданбалар» экранында өткізіп алған қоңырауларды көру үшін Телефон → Журналдар 
тармағын түртіңіз.

• 	Кіріс қоңыраудан бас тартқанда хабар жіберу үшін қабылдамау хабары жолағын 
жоғары сүйреп апарыңыз.

• 	Әр түрлі қабылдамау хабарларын жасау үшін «Барлық қолданбалар» экранын 
ашып, Телефон →  → Қондырғылар → Қоңырау → Қоңырауды қабылдамау → 
Қабылдамау тур. хабарлар →  тармағын түртіңіз.

Қоңыраулар кезіндегі опциялар

Дауыстық қоңырау кезінде
Келесі әрекеттер қол жетімді:

• 	  : дыбыс деңгейін арттыру.
• 	Қоңы. қосу: екінші қоңырауды теру.
• 	Пернетақ.: пернетақтаны ашу.
• 	Соңы: ағымдағы қоңырауды аяқтау.
• 	Динамик: спикерфонды белсендіру немесе өшіру. Спикерфонды пайдаланғанда 

құрылғының жоғарғы жағындағы микрофонға сөйлеңіз және құрылғыны құлақтардан 
алыс ұстаңыз.

• 	Дыбыссыз: екінші тарап сізді естімеуі үшін микрофонды өшіру.
• 	Bluetooth: құрылғыға қосылған болса, Bluetooth құлақаспабына ауысу.
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Бейне қоңырау кезінде
Төмендегі опцияларды пайдалану үшін экранды түртіңіз:

• 	Қосу: алдыңғы және артқы камера арасында ауысу.
• 	Дыбыссыз: екінші тарап сізді естімеуі үшін микрофонды өшіру.
• 	Соңы: ағымдағы қоңырауды аяқтау.

Қос камера режимінде бейне қоңырау шалу 3 минутқа дейін қамтамасыз етіледі. 
3 минуттан кейін құрылғы оңтайлы өнімділік үшін артқы камераны өшіреді.

Контактілер

Кіріспе
Жаңа контактілерді жасаңыз немесе құрылғыдағы контактілерді басқарыңыз.

Контактілерді қосу

Контактілерді басқа құрылғылардан жылжыту
Басқа құрылғылардағы контактілерді өз құрылғыңызға жылжыта аласыз. Қосымша ақпаратты 
Алдыңғы құрылғыдан деректерді тасымалдау бөлімінен қараңыз.

Контактілерді қолмен жасау

1 «Барлық қолданбалар» экранында Контактілер → Контактілер тармағын түртіңіз.

2  опциясын түртіп, сақтау орнын таңдаңыз.
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3 Контакт мәліметтерін енгізіңіз.

4 САҚТАУ опциясын түртіңіз.

Телефон нөмірін контактілер тізіміне пернетақтадан қосу үшін Пернетақта опциясын түртіңіз, 
нөмірді енгізіңіз, содан кейін Контактілерге қосу пәрменін түртіңіз.

Алынған қоңыраулардан немесе хабарлардан контактілер тізіміне телефон нөмірін қосу үшін 
Журналдар тармағын түртіңіз, содан кейін контактінің кескінін түртіңіз.

Контактілерді іздеу
«Барлық қолданбалар» экранында Контактілер → Контактілер тармағын түртіңіз.

Келесі іздеу әдістерінің біреуін пайдаланыңыз:

• 	Контактілер тізімімен жоғары немесе төмен жылжыңыз.
• 	Жылдам айналдыру үшін саусағыңызды контактілер тізімінің оң жағындағы көрсеткішке 

сүйреңіз.
• 	Контактілер тізімінің жоғарғы жағындағы іздеу өрісін түртіп, іздеу шарттарын енгізіңіз.

Контакт таңдалғаннан кейін келесі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

• 	  : таңдаулы контактілерге қосу.
• 	  /  : дауыстық немесе бейне қоңырау шалу.
• 	  : хабар жасау.
• 	  : электрондық хабарды жасау.
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Хабарлар және 
электрондық пошта

Хабарламалар

Кіріспе
Мәтіндік хабарларды (SMS) немесе мультимедиалық хабарларды (MMS) жіберіңіз және 
хабарларды сөйлесу бойынша көріңіз.

Хабарлар жіберу

Роумингте болғанда хабарларды жіберу үшін қосымша ақылар алынуы мүмкін.

1 «Барлық қолданбалар» экранында Хабарламалар белгішесін түртіңіз.

2  опциясын түртіңіз.

3 Алушыларды қосыңыз және хабарды енгізіңіз.

Қосымша опцияларға қол 
жеткізу.

Хабарды енгізіңіз.

Контактілер тізімінен 
контактілерді таңдаңыз.

Смайликтерді енгізіңіз.

Алушыларды енгізіңіз.

Файлдарды тіркеңіз.

Хабар жіберіңіз.

4 Хабар жіберу үшін  опциясын түртіңіз.
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Хабарларды көру
Хабарлар контакт бойынша хабарлар тізбектеріне топталады.

Роумингте болғанда хабарларды алу үшін қосымша ақылар алынуы мүмкін.

1 «Барлық қолданбалар» экранында Хабарламалар белгішесін түртіңіз.

2 Хабарлар тізімінде контактіні таңдаңыз.

3 Сөйлесуді көріңіз.

Хабар мәліметтері көрінісінде қосымша опцияларды көру үшін  опциясын түртіңіз.

Эл. пошта

Кіріспе
Электрондық хабарларды алуға және оларға жауап беруге арналған электрондық пошта 
есептік жазбаларын қосыңыз.

Электрондық пошта есептік жазбаларын орнату

1 «Барлық қолданбалар» экранында Эл. пошта белгішесін түртіңіз.

Эл. пошта қолданбасын бірінші рет ашқанда электрондық пошта есептік жазбасын 
орнатыңыз.

2 Электрондық пошта мекенжайын және құпия сөзді енгізіңіз, содан кейін СОСЫН 
түймесін түртіңіз.

Компанияның электрондық пошта тіркелгісін тіркеу үшін ҚОЛМЕН ОРНАТУ пәрменін 
түртіңіз.

3 Орнатуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Басқа электрондық пошта тіркелгісін орнату үшін  → ЖАЗБАЛАРДЫ БАСҚАРУ →  
тармағын түртіңіз.

Егер біреуден көп электрондық пошта тіркелгіңіз болса, біреуін әдепкі тіркелгі ретінде орната 
аласыз.  → ЖАЗБАЛАРДЫ БАСҚАРУ →  → Әдепкі есептік жазбаны орнату тармағын 
түртіңіз.
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Электрондық хабарлар жіберу

1 «Барлық қолданбалар» экранында Эл. пошта белгішесін түртіңіз.

2 Хабар жасау үшін экранның төменгі жағында  опциясын түртіңіз.

3 Алушыларды қосыңыз және хабарды енгізіңіз.

4 Хабар жіберу үшін  опциясын түртіңіз.

Электрондық хабарларды оқу

1 «Барлық қолданбалар» экранында Эл. пошта белгішесін түртіңіз.

2 Хабарлар тізімінде оқитын хабарды түртіңіз.
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Камера және галерея

Камера

Кіріспе
Әр түрлі режимдерді және параметрлерді пайдаланып фотосуреттер түсіріңіз және бейнелер 
жазыңыз.

Негізгі түсіру
Фотосуреттер түсіруге немесе бейнелер жазуға болады. Фотосуреттерді және бейнелерді 
Галерея ішінде көріңіз.

«Барлық қолданбалар» экранында Камера белгішесін түртіңіз.

Камера этикеті

• 	Басқа адамдардың фотосуреттерін немесе бейнелерін рұқсатын алмай түсірмеңіз немесе 
жазбаңыз.

• 	Заңмен тыйым салынған жерде фотосуреттер түсірмеңіз немесе бейнелер жазбаңыз.
• 	Басқа адамдардың жеке өміріне қол сұғуыңыз мүмкін орындарда фотосуреттер 

түсірмеңіз немесе бейнелер жазбаңыз.
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Фотосуреттер түсіру немесе бейнелер жазу

1 Алдын ала қарау экранында камера фокусталуы керек жерде суретті түртіңіз.

2 Фотосурет түсіру үшін  опциясын түртіңіз немесе бейне жазу үшін  опциясын 
түртіңіз.

Камера баптауларын 
өзгертіңіз.

Алдыңғы және 
артқы камералар 
арасында ауысу.

HDR (қанық реңк)

Бейнені жазуды 
бастау.

Сурет түсіру.

Түсіру режимін 
өзгерту.

Түсірілген 
фотосуреттерді және 
бейнелерді көру.

Камераны құлыпталған экранда іске қосу
Ерекше сәттердің фотосуреттерін жылдам түсіру үшін құлыпталған экранда Камера 
қолданбасын іске қосыңыз.

1 Құлыпталған экранда  белгішесін үлкен экраннан тыс сүйреңіз.

2 Алдын ала қарау экранында камера фокусталуы керек жерде суретті түртіңіз.

3 Фотосурет түсіру үшін  опциясын түртіңіз немесе бейне жазу үшін  опциясын 
түртіңіз.

Бұл мүмкіндік аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді 
болмауы мүмкін.

• 	Үлкейту үшін экранда екі саусақты бір бірінен алшақтатыңыз және кішірейту үшін 
шымшыңыз.

• 	Жазу кезінде бейнеден суретті түсіру үшін,  опциясын түртіңіз.
• 	Бейне жазу кезінде фокусты өзгерту үшін фокустау қажет жерді түртіңіз. Экранның 

ортасында фокустау үшін,  опциясын түртіңіз.
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Өзіндік

Өзіндік портреттерді автоматты түрде түсіру
Алдыңғы камерамен фотосуреттер түсіргенде ысырма түймесін түртпей фотосуретті 
автоматты түрде түсіру үшін саусақты датчикке қойыңыз немесе дауыстық пәрмендерді 
пайдаланыңыз.

1 «Барлық қолданбалар» экранында Камера белгішесін түртіңіз.

2 Өзіндік портреттер үшін алдыңғы камераға ауысу үшін  опциясын түртіңіз.

3 Алдыңғы камера объективіне қараңыз.

4 Саусақты құрылғы артындағы датчикке қойыңыз, содан кейін өзіңізді фотосуретке түсіру 
үшін оны көтеріңіз. Сондай-ақ, фотосурет түсіру үшін «Smile», «Cheese», «Capture» немесе 
«Shoot» деп айта аласыз. Бейне жазу үшін «Record video» деңіз.



Камера және галерея

93

Кең селфи
Фотосуретке көбірек адамдарды қосу және адамдарды қалдырып кетпеу үшін кең өзіндік 
портретті түсіріңіз.

1 «Барлық қолданбалар» экранында Камера белгішесін түртіңіз.

2 Өзіндік портреттер үшін алдыңғы камераға ауысу үшін  опциясын түртіңіз.

3 Күйі → Кең селфи тармағын түртіңіз.

4 Алдыңғы камера объективіне қараңыз.

5 Саусақты құрылғы артындағы датчикке қойыңыз, содан кейін өзіңізді фотосуретке түсіру 
үшін оны көтеріңіз. Сондай-ақ, фотосурет түсіру үшін «Smaile», «Cheese», «Capture» 
немесе «Shoot» деп айта аласыз. Бейне жазу үшін «Record video» деңіз.

6 Кең өзіндік портретті түсіру үшін құрылғыны баяу солға, содан кейін оңға бұрыңыз.

Құрылғы көк жақтау ақ жақтаудың әр соңына жылжығанда қосымша фотосуреттер 
түсіреді.

• 	Көк жақтауды көріністапқыш терезесінің ішінде ұстаңыз.
• 	Кең өзіндік портреттер түсіргенде нысандар қозғалыссыз болуы керек.
• 	Фотосурет ажыратымдылығына жарықтандыру жағдайлары әсер етуі мүмкін.
• 	Суретке түсіру жағдайларына байланысты алдын ала қарау экранында көрсетілетін 

кескіннің жоғарғы және төменгі бөліктері кесілуі мүмкін.
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HDR (Қанық түс)
Тіпті жарық және қараңғы аймақтарда да фотосуреттерді бай түстермен және егжей-тегжейлі 
етіп түсіріңіз.

1 «Барлық қолданбалар» экранында Камера белгішесін түртіңіз.

2 Артқы камераға ауысу үшін  опциясын түртіңіз.

3 Алдын ала қарау экранында  опциясын түртіңіз.

Белгіше  болып өзгереді.

4 Сурет түсіру үшін,  опциясын түртіңіз.

Әсерсіз Әсермен

Түсіру режимдері
Әр түрлі суретке түсіру режимдерін пайдаланып фотосуреттер түсіріңіз.

«Барлық қолданбалар» экранында Камера белгішесін түртіңіз.

Авто
Бұл режимді камераға қоршаған ортаны бағалауға және фотосурет үшін тамаша режимді 
анықтауға мүмкіндік беру үшін пайдаланыңыз.

Алдын ала қарау экранында Күйі → Авто тармағын түртіңіз.
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Артқы кам. сур.
Бұл режимді артқы камераны пайдаланып өзіндік портреттер түсіру үшін пайдаланыңыз.

1 Алдын ала қарау экранында Күйі → Артқы кам. сур. тармағын түртіңіз.

2 Бетті анықтау аумағын орнату үшін жақтауды сүйреңіз немесе реттеңіз.

3 Артқы камера объективін өзіңізге қаратып, өзіңізді суретке түсіріңіз.

4 Жиектемені реттеу кезінде бағыт беретін сигналдарды тыңдаңыз.

Бетіңіз бетті анықтау аумағында толығымен орналасқанда камера ескерту үнін 
шығарады, бірнеше секунд дыбысты сигнал шығарады да, автоматты түрде фотосурет 
түсіреді.

Фокусты таңдау
Белгілі бір нысандарды фотосуретте ерекше бөліп көрсету үшін фокустан тыс әсерін 
пайдаланыңыз.

1 Алдын ала қарау экранында Күйі → Фокусты таңдау тармағын түртіңіз.

2 Алдын ала қарау экранында камера фокусталуы керек жерде суретті түртіңіз.

3 Сурет түсіру үшін,  опциясын түртіңіз.

4 Алдын ала қарау экранының төменгі оң жағындағы алдын ала қарау нобайын түртіңіз.

5  опциясын түртіп, төмендегінің біреуін таңдаңыз:

• 	Жақын фокус: нысанды ерекше бөліп көрсету және нысан айналасында фонды 
бұлдырату.

• 	Алыс фокус: нысанды бұлдырату және нысан айналасында фонды ерекше бөліп 
көрсету.

• 	Панор-қ фокус: нысанды және фонын ерекше бөліп көрсету.
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6  опциясын түртіңіз.

• 	Нысандарды құрылғыдан 50 см аралығында орналастыру ұсынылады. 
Фокустағыңыз келетін нысанды құрылғыға жақын орналастырыңыз.

• 	Фотосуреттер түсіру кезінде нысан мен фон арасында жеткілікті қашықтық бар 
екеніне көз жеткізіңіз. Қашықтық құрылғы мен нысан арасындағы қашықтықтан үш 
есе көп болуы керек.

• 	Құрылғы түсіретін фотосуреттердің сапасына төмендегі жағдайларда әсер етілуі 
мүмкін:

	– Құрылғы немесе нысан қозғалып жатыр.

	– Күшті фондық жарық, жарықтың төмен деңгейі бар немесе фотосуреттерді 
іште түсіріп жатырсыз.

	– Нысанда немесе фонда өрнек жоқ немесе кәдімгі түстен тұрады.

Панорама
Көлденеңінен немесе тігінен фотосуреттер қатарын түсіріңіз, содан кейін кең көріністі жасау 
үшін оларды біріктіріңіз.

Алдын ала қарау экранында Күйі → Панорама тармағын түртіңіз.

Реж.басқару
Режим таңдау экранында көрсетілетін түсіру режимдерін таңдаңыз немесе олардың ретін 
өзгертіңіз.

1 Алдын ала қарау экранында Күйі → Реж.басқару тармағын түртіңіз.

2 Режимдер тізіміне қосатын режимдерге құсбелгі қойыңыз.

• 	Әдемі түр: жұмсағырақ суреттер үшін беттер жарықтандырылған суреттер түсіріңіз.
• 	Shot & more: фотосуреттер қатарын түсіру және түсіру режимдері арқылы түрлі 

әсерлер қолданып, оларды өзгерту.
• 	Вирт.саяхат: кеңістіктің әр түрлі бұрыштарын түсіру үшін алға жылжу, я болмаса, солға 

немесе оңға бұру арқылы кеңістікте фотосуреттер түсіру.
• 	Қос камера: бір уақытта екі камерадан фотосурет түсіру немесе бейне жазу үшін бір 

уақытта алдыңғы және артқы камераларды пайдалану.
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Жүктеу режимдері
GALAXY Apps сайтынан қосымша жүктеу режимдерін жүктеңіз.

Алдын ала қарау экранында Күйі → Жүктеу тармағын түртіңіз.

• 	Панорама режимін пайдаланғанда ең жақсы суреттерді алу үшін төмендегі 
кеңестерді орындаңыз:

	– Камераны бір бағытта баяу жылжытыңыз.

	– Кескінді камера көріністапқышындағы жақтау ішінде ұстаңыз.

	– Ашық аспан немесе кәдімгі қабырға сияқты танылмайтын фондарда 
фотосуреттер түсірмеңіз.

• 	Қос камера режимінде Full HD пішімінде 5 минутқа дейін және HD немесе VGA 
пішімінде 10 минутқа дейін бейнелерді жазуға болады.

• 	Қос камера режимінде бейнелерді жазу кезінде ішкі микрофон дыбысты жазады.

Камера параметрлері
Алдын ала қарау экранында  опциясын түртіңіз.

Қол жетімді опциялар режимге және пайдаланылып жатқан камераға байланысты 
өзгеріп отыруы мүмкін.

• 	  : жарқылды іске қосу немесе өшіру.
• 	  : камераның фотосуретті автоматты түрде түсіруі алдындағы кешігу ұзақтығын таңдау.
• 	  : фотосуреттер түсіргенде немесе бейнелер жазғанда пайдаланатын сүзгі әсерін 

таңдау. Қосымша әсерлерді жүктеу үшін Жүктеу пәрменін түртіңіз. Әсерлердің ретін 
өзгерту немесе әсерлерді тізімнен жасыру үшін Әсерл.басқару пәрменін түртіңіз.

• 	  : фотосуреттер үшін ажыратымдылықты таңдау. Жоғарырақ ажыратымдылықты 
пайдалану сапасы жоғарырақ фотосуреттерді береді, бірақ көбірек жад алады.

Камераның қосымша параметрлеріне қатынасу үшін алдын ала қарау экранын ашып,  → 
 опциясын түртіңіз.

• 	Әдемі түр: құрылғыны жұмсағырақ суреттер үшін беттер жарықтандырылған суреттер 
түсіруге реттеу.

• 	Экспозиция мәні: экспозиция мәнін өзгерту. Бұл мән камераның сенсоры қанша 
жарықты алатынын анықтайды. Жарық аз жағдайлар үшін жоғарырақ экспозицияны 
пайдаланыңыз.
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• 	ISO: ISO мәнін таңдау. Бұл камераның жарыққа сезімталдығын басқарады. Төмен мәндер 
қозғалмайтын немесе көп жарық түскен нысандарға арналған. Жоғарырақ мәндер 
тез қозғалатын немесе нашар жарықтандырылған нысандарға арналған. Дегенмен, 
жоғарылау ISO баптаулары фотосуреттерде бұрмалануға әкелуі мүмкін.

• 	Ақ түс балансы: суреттердің түстер ауқымы шынайы болуы үшін тиісті ақ түстің тепе-
теңдігін таңдаңыз.

• 	Өлшеу режимдері: өлшеу әдісін таңдаңыз. Бұл жарық мәндері қалай есептелетінін 
анықтайды. Орталықтанған көрініс ортасындағы фондық жарықты өлшейді. Нүкте 
белгілі бір орындағы жарық мәнін өлшейді. Матрица бүкіл көріністі орташа мәнге 
келтіреді.

• 	HDR (Қанық түс): мұны қанық түстері бар фотосуреттер түсіру және тіпті ашық және 
күңгірт аумақтарда да кішігірім элементтерді қайталау үшін пайдаланыңыз.

• 	Сур.түсіру үшін түрту: фотосуреттер түсіру үшін алдын ала қарау экранындағы суретті 
түрту.

• 	Бейне өлшемі: бейнелер үшін ажыратымдылықты таңдаңыз. Жоғарырақ 
ажыратымдылықты пайдалану сапасы жоғарырақ фотосуреттерді береді, бірақ көбірек 
жад алады.

• 	Бейне тұрақтанд.: бейнені жазу кезіндегі камера дірілінен пайда болатын бұлдырауды 
азайту немесе жою үшін антидірілді белсендіру.

• 	Орналасу тегтері: GPS орын тегін фотосуретке тіркеу.

• 	GPS сигналдары анық болуы үшін сигнал құрсаулануы мүмкін орындарда 
(ғимараттар арасында, төмен орналасқан аумақтарда немесе нашар ауа райы 
болған кезде) суретке түсірмеңіз.

• 	Интернетке кері жүктегенде орныңыз суреттерде көрсетілуі мүмкін. Мұны 
болдырмау үшін орын тегі параметрін өшіріңіз.

• 	Сақтау орны: сақтау орны үшін жад орнын таңдау.
• 	Ауд-н күйінде сақтау: алдынңғы камерамен фотосуреттер түсіргенде бастапқы көріністің 

айна кескінін жасау үшін суретті аудару.
• 	Тор жолдар: нысандарды таңдаған кезде жиектемеге көмектесу үшін көріністапқыш 

бағыттауыштарын көрсету.
• 	Дауыспен басқару: құрылғыны дауыстық пәрмендер көмегімен фотосуреттер түсіруге 

немесе бейнелер жазуға реттеу.
• 	Дыбыс қат-ғы пернесі: құрылғыны ысырма немесе масштабтау функциясын басқару 

үшін дыбыс деңгейі пернесін пайдалануға реттеңіз.
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• 	Суреттерді қарап шығу: құрылғыны фотосуреттерді түсіргеннен кейін оларды көрсетуге 
реттеу.

• 	Параметр-лерді ысыру: камера параметрлерін ысыру.
• 	  : камераны пайдалану туралы анықтама ақпаратын көру.

Галерея

Кіріспе
Құрылғыда сақталған фотосуреттерді және бейнелерді көріңіз және басқарыңыз.

Суреттерді немесе бейнелерді көру

1 «Барлық қолданбалар» экранында Галерея белгішесін түртіңіз.

2 Кескінді немесе бейнені таңдаңыз.

Бейне файлдар алдын ала қарау нобайында  белгішесін көрсетеді. Бейнені ойнату үшін 
 опциясын түртіңіз.

Қосымша опциялар

Жою

Өңдеу

Алдыңғы экранға өту.

Келесі арқылы бөлісу

Ойнатқышты өзгерту

Кескінді және бейнені алдын ала 
қарау нобайлары

Мәзір жолағын және алдын ала қарау нобайларын жасыру немесе көрсету үшін экранды 
түртіңіз.
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Басқа құрылғыларда сақталған мазмұнды көру
Басқа құрылғыларда сақталған мазмұнды іздеп, өз құрылғыңызда көріңіз.

Samsung Link құрылғыларында сақталған мазмұнға қатынасу
Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін Samsung тіркелгісіне кіріңіз. Қосымша ақпаратты Samsung 
есептік жазбаларын тіркеу бөлімінен қараңыз.

«Галерея» негізгі экранында  опциясын түртіңіз және мазмұнға қатынасу үшін 
Тіркелген құрылғылар ішінде құрылғыны таңдаңыз. Samsung link қызметінде тіркелген 
құрылғылардағы мазмұнды көре аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін link.samsung.com бетіне 
кіріңіз.

• 	Тіркелген құрылғылар қосулы және Wi-Fi желісіне немесе мобильді желіге 
қосылғанына көз жеткізіңіз.

• 	Басқа құрылғыларда сақталған мазмұнға мобильді желі арқылы қол жеткізгенде 
қосымша ақылар алынуы мүмкін.

Маңайдағы құрылғыларда сақталған мазмұнға қатынасу
Ішінде мазмұнды құрылғыңызда көру үшін маңайдағы құрылғыларды Wi-Fi, Wi-Fi Direct 
немесе мобильді хотспот арқылы іздеңіз.

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → NFC және бөлісу → Жақын құрылғылар 
тармағын түртіңіз, содан кейін белсендіру үшін Жақын құрылғылар қосқышын түртіңіз.

2 Галерея негізгі экранында  опциясын түртіңіз.

3 Жақын құрылғылар ішінде құрылғыны таңдаңыз.

Мазмұнды бөлісу мүмкіндігі белсендірілген басқа құрылғылардан кескіндерді және 
бейнелерді көруге болады.
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Кескіндерді немесе бейнелерді жою

Кескінді немесе бейнені жою
Кескінді немесе бейнені таңдап, экранның жоғарғы жағында  опциясын түртіңіз.

Бірнеше кескінді және бейнені жою

1 Галерея негізгі экранында жоятын кескінді немесе бейнені түртіп, ұстап тұрыңыз.

Я болмаса,  → Таңдау пәрменін түртіңіз.

2 Жоятын кескіндерге немесе бейнелерге құсбелгі қойыңыз.

3 Экранның жоғарғы жағында  опциясын түртіңіз.

Сондай-ақ,  → Жою пәрменін түртуге, жоятын кескіндерге немесе бейнелерге құсбелгі 
қоюға, содан кейін бірнеше элементті жою үшін ДАЙЫН пәрменін түртуге болады.
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Қауіпсіздік көмегі

Төтенше режим
Жедел режим батареяны тұтынуды азайту үшін экранды сұр түс реңктеріне өзгертеді. Кейбір 
қолданбалар және функциялар шектеледі.

Жедел режимді белсендіру

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қауіпсіздік көмегі → Төтенше режим 
тармағын түртіп, белсендіру үшін Төтенше режим қосқышын түртіңіз.

Я болмаса, Қуат пернесін басып тұрып, Төтенше жағдай режимі тармағын түртіңіз.

2 Шарттар мен талаптарды оқыңыз және келісіңіз, содан кейін OK опциясын түртіңіз.

3 Экрандағы ақпаратты оқыңыз және ҚОСУ түймесін түртіңіз.

Дабылдар шырылы.

Пайдалану үшін қосымша 
қолданбаларды қосу.

Төтенше қоңырау шалу.

Батареяның қалған қуаты және 
батареяның болжалды күту 

уақыты

Жарықты қосу.

Қоңырау шалу.Ағымдағы орын мәліметтерін 
хабарда жіберіңіз.

Интернетті шолу.

Қосымша опцияларға қол 
жеткізу.

Болжалды ең көп күту режиміндегі уақыт құрылғы пайдаланылмаса, батарея қуаты 
таусылуы алдындағы қалған уақытты көрсетеді. Күту режимінің уақыты құрылғы 
параметрлеріне және жұмыс жағдайларына байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.



Қауіпсіздік көмегі

103

Жедел режимді өшіру
Төтенше жағдай режимін өшіру үшін  → Төтенше режимді өшіру → ӨШІРУ тармағын 
түртіңіз. Я болмаса, Қуат пернесін басып тұрыңыз, содан кейін Төтенше жағдай режимі → 
ӨШІРУ тармағын түртіңіз.

Анықтама хабарларын жіберу
Төтенше жағдайда Қуат пернесін үш рет жылдам басыңыз. Құрылғы негізгі контактілерге 
хабарлар жібереді. Хабарларда орын мәліметтері болады. Осы мүмкіндікті пайдалану үшін, 
бірінші негізгі контактілеріңізді тіркеңіз.

Негізгі контактілерді қосу

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қауіпсіздік көмегі тармағын түртіңіз.

2 Жеке контактілерді басқару → Жеке контактіні жасау тармағын түртіңіз.

3 Байланыс кітапшасын құру опциясын түртіңіз және контакт ақпаратын енгізіңіз немесе 
бар контактіні негізгі контакт ретінде қосу үшін Контактілерден таңдау опциясын 
түртіңіз.

Көмек туралы хабарларды орнату

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қауіпсіздік көмегі тармағын түртіңіз.

2 Анықтама хабарларын жіберу опциясын түртіңіз, содан кейін белсендіру үшін 
Анықтама хабарларын жіберу қосқышын түртіңіз.

3 Шарттар мен талаптарды оқыңыз және келісіңіз, содан кейін OK опциясын түртіңіз.

Аудио жазбалармен немесе фотосуреттермен бірге анықтама хабарларын жіберу үшін 
Дыбыстық жазуларды жіберу немесе Суреттерді жіберу құсбелгісін қойыңыз.

Суреттерді жіберу опциясы аймаққа немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол 
жетімді болмауы мүмкін.
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Көлік реж.

Кіріспе
Бұл режимді жүргізу кезінде құрылғыны басқару үшін пайдаланыңыз. Дауыстық пәрмендерді 
пайдалана отырып және құрылғыны түртусіз хабарларды және музыканы тыңдай аласыз.

Жүргізу кезінде экранға қарамаңыз немесе функцияларды орындамаңыз.

• 	Навигациялық карталар, ағымдағы орныңыз және басқа навигациялық деректер 
ағымдағы орын ақпаратынан ерекшеленуі мүмкін. Жол жағдайларына, жол 
қозғалысына және көлік жүргізуіңізге ықпал етуі мүмкін басқа факторларға 
әрдайым назар аудару керек. Көлік жүргізіп келе жатқанда барлық қауіпсіздік 
ескертулері мен ережелерін сақтау керек.

• 	Шарлау мүмкіндігін пайдаланған кезде қосымша ақылар алынуы мүмкін.
• 	Бұл режим аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді 

болмауы мүмкін.
• 	Кейбір тілдерде бұл режимге қолдау көрсетілмейді.

Көлік режимін іске қосу
Көлікті құрылғыда тіркегенде, көліктің динамиктері арқылы құрылғыдан дыбысты тыңдай 
аласыз. Сондай-ақ, құрылғыны көлікке қосылғанда көлік режимін автоматты түрде 
белсендіруге және т.б. реттеуге болады.

Осы қолданбаны бірінші рет іске қосқан кезде орнатуды орындау үшін экрандық 
нұсқауларды орындаңыз.

1 Жылдам параметрлер тақтасын ашып, белсендіру үшін Көлік реж. опциясын түртіңіз.
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2 Орнатуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Bluetooth рұқсатын сұрау терезесі көрсетілгенде көлікке құрылғыңызды іздеуге және 
оларды Bluetooth арқылы қосуға мүмкіндік беру үшін ИӘ жауабын түртіңіз.

• 	Көлікті тіркеу алдында көлікті іске қосыңыз және радионы қосыңыз.
• 	Көлікті құрылғыға тіркеген кезде құрылғыны көлік жанына қойыңыз.

Қосымша көбіктерді тіркеу
MORE → Settings → My cars → ADD тармағын түртіңіз.

Көлік режимінің мәзірлерін пайдалану
Көлік режимінің мәзірлерін қоңыраулар шалу, хабарлар жіберу, орындарға өту немесе 
музыка ойнату үшін дауыстық пәрмендер арқылы пайдаланыңыз. Сондай-ақ, экрандағы 
мәзір белгішелерінің әрқайсысын түртуге болады.

1 Жылдам параметрлер тақтасын ашып, белсендіру үшін Көлік реж. опциясын түртіңіз.

Қосымша 
опцияларға қол 
жеткізу.

Көлік режимінің 
мәзірлері

Дауыс пәрмені 
мүмкіндігін іске 

қосыңыз.

Мәзір экранын ашу.

2 Көлік режимінің негізгі экранында «Hi Galaxy» деп айтыңыз.

3  белгішесі көрсетілгенде қажет мәзірді іске қосу үшін дауыстық пәрменді айтыңыз.

Сондай-ақ, жылдам дауыстық пәрмендерді пайдалануға болады. Жылдам дауыстық 
пәрмендердің мысалдарын көру үшін MORE → Example commands тармағын түртіңіз.
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Шарлау мүмкіндігін пайдалану
Картада саусақпен түрту және ұстап тұру арқылы орынды дәл таңдаңыз. Я болмаса, межелі 
орынға өту үшін дауыстық пәрменді пайдаланыңыз.

1 Жылдам параметрлер тақтасын ашып, белсендіру үшін Көлік реж. опциясын түртіңіз.

2 Көлік режимінің негізгі экранында «Hi Galaxy» деп айтыңыз.

3 «Navigation» деңіз.

4 Орын үшін кілт сөзді немесе мекенжайды айтыңыз.

Кұрылғы сізді орынға бағыттауды автоматты түрде бастайды.

S Finder

Кіріспе
Кілтсөз бар әр түрлі мазмұнды іздеңіз.

Мазмұнды іздеу
Хабарландырулар тақтасын ашыңыз және S Finder опциясын түртіңіз.

Іздеу өрісінде кілтсөзді енгізіңіз немесе  опциясын түртіңіз және кілтсөзді айтыңыз.

Нақтырақ нәтижелерді алу үшін іздеу өрісінің астындағы сүзгі түймелерін түртіңіз, содан кейін 
тегті таңдаңыз.

Іздеу санаттарын орнату
Мазмұнды іздеу үшін іздеу санаттарын белгілі бір іздеу өрістерінде орнатуға болады.

 → Қондырғылар → Іздеу санатын таңдау тармағын түртіңіз және санаттарға құсбелгі 
қойыңыз.
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Іздеу журналын басқару
Соңғы іздеулер автоматты түрде сақталады. Іздеу журналының элементін жою үшін элемент 
жанында  опциясын түртіңіз.

Құрылғыны іздеу журналын сақтамауға реттеу үшін  → Қондырғылар тармағын түртіңіз де, 
Іздеу тарихын пайдалану опциясынан таңдауды алыңыз.

S Planner

Кіріспе
Жоспарлағышта келе жатқан оқиғаларды немесе тапсырмаларды енгізу арқылы кестені 
басқарыңыз.

Оқиғаларды немесе тапсырмаларды жасау

1 «Барлық қолданбалар» экранында S Planner қолданбасын түртіңіз.

2  опциясын түртіңіз немесе күнді екі рет түртіңіз.

Егер күнде сақталған оқиғалар немесе тапсырмалар әлдеқашан бар болса, күнді түртіп, 
 опциясын түртіңіз.

3 Оқиғаны немесе тапсырманы таңдау үшін экранның жоғарғы сол жағын түртіңіз және 
мәліметтерді енгізіңіз.

• 	Оқиға қосу: оқиға үшін басталу және аяқталу күнін орнату. Қосымша қайталау 
параметрін орнатуға болады.

• 	Тапсырма қосу: белгілі бір күнде істейтін тапсырманы қосу. Қосымша басымдық 
параметрін орнатуға болады.
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Атауды енгізіңіз.

Оқиғаның орнын көрсететін 
картаны тіркеңіз.

Оқиға үшін еске салғышты орнату.

Қосымша мәліметтер қосу.

Пайдаланатын немесе 
синхрондайтын күнтізбені 
таңдаңыз.

Элементті таңдау.

Оқиға үшін басталу және аяқталу 
күнін орнату.

4 Оқиғаны немесе тапсырманы сақтау үшін САҚТАУ опциясын түртіңіз.

Оқиғаларды және тапсырмаларды есептік жазбалармен 
синхрондау
S Planner негізгі экранында оқиғаларды және тапсырмаларды есептік жазбалармен 
синхрондау үшін  → Қәзір синхрондау пәрменін түртіңіз.

Синхрондайтын тіркелгілерді қосу үшін  → Күнтізбелер → Тіркелгі қосу тармағын түртіңіз. 
Содан кейін синхрондайтын тіркелгіні таңдаңыз және кіріңіз. Тіркелгі қосылғанда, тіркелгі 
атауының жанында жасыл шеңбер көрсетіледі.

Есептік жазбаның синхрондау опциясын өзгерту үшін «Барлық қолданбалар» экранын ашып, 
Қон-лар → Тіркелгі тармағын түртіңіз де, тіркелгі қызметін таңдаңыз.
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S Health

Кіріспе
S Health халіңізді және кейпіңізді басқаруға көмектеседі. Кейіп мақсаттарын орнатыңыз, 
ілгерілеуіңізді тексеріңіз және жалпы халіңізді және кейпіңізді бақылаңыз.

S Health қолданбасын іске қосу
Осы қолданбаны бірінші рет іске қосқанда немесе деректерді ысыруды орындаудан кейін 
қайта іске қосқанда орнатуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

1 «Барлық қолданбалар» экранында S Health қолданбасын түртіңіз.

2 Орнатуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Физикалық статистиканың негізінде құрылғы стандартты негізгі зат алмасу 
қарқындылығын (BMR) есептейді және күнделікті қабылдау керек калорияны 
ұсынады. Ұсыныс кейбір жастар, дене құрылымдары немесе тамақтану қажеттіліктері 
үшін дәл болмауы мүмкін.

S Health негізгі экраны
Пернелер туралы ақпаратты S Health мәзірлерінен көруге және S Health мәзірлеріне тікелей 
қатынасу үшін таңбашаларды пайдалануға болады.

«Барлық қолданбалар» экранында S Health қолданбасын түртіңіз.  → Негізгі экран 
тармағын түртіңіз.

S Health функциялары туралы қосымша ақпаратқа қатынасу үшін S Health негізгі 
экранын ашып,  → Көмек тармағын түртіңіз.
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Қосымша ақпарат
• 	Мұндай деректерді жинаудың мақсаты сіз сұраған қызметті көрсетумен, соның 

ішінде, халіңізді, деректердің сақтық көшірмесін жасауды/оларды синхрондауды, 
деректерді талдауды және статистиканы жақсарту немесе жақсырақ қызметтерді 
әзірлеу және көрсету үшін қосымша ақпаратты қамтамасыз етумен шектеледі. (Бірақ, 
S Health қолданбасынан Samsung есептік жазбасына кірсеңіз, сақтық көшірме жасау 
мақсатында деректеріңіз серверде сақталуы мүмкін.) Жеке ақпарат осындай мақсаттар 
аяқталғанша сақталуы мүмкін. S Health сақтаған жеке деректерді «Параметрлер» 
мәзіріндегі «Деректерді ысыру» опциясын пайдалана отырып жоюға болады. Әлеуметтік 
желілермен бөліскен немесе жад құрылғыларына тасымалдаған барлық деректерді жеке 
жою керек.

• 	Сіз әлеуметтік желілерде бөліскен немесе басқаларға тасымалданған деректердің 
дұрыс емес пайдаланылуына толық жауапкершілікті қабылдайсыз. Басқалармен жеке 
деректерді бөліскенде сақ болыңыз.

• 	Құрылғы өлшеу құрылғыларына қосылған болса, дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз 
жеткізу үшін байланыс протоколын тексеріңіз. Bluetooth немесе ANT+ сияқты сымсыз 
қосылымды пайдалансаңыз, құрылғыға басқа құрылғылардың электрондық кедергілері 
әсер етуі мүмкін. Құрылғыны радио толқындарды тарататын басқа құрылғылардың 
жанында пайдаланбаңыз.

• 	S Health қолданбасында пайдаланылатын мазмұн қолданбаның бағдарламалық құрал 
нұсқасына байланысты ерекшеленуі мүмкін. Қолданбамен бірге қамтамасыз етілетін 
қызметтер алдын ала ескертусіз өзгертілуі немесе оларға қолдау көрсету тоқтатылуы 
мүмкін.

• 	Қол жетімді S Health функциялары және қызметтері жергілікті заңдарға және сіздің 
аймақтағы ережелерге байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

• 	Сіздің аймаққа абйланысты кейбір S Health функциялары қамтамасыз етілмеуі мүмкін.
• 	S Health функциялары тек кейіп және ақпараттық мақсаттарға арналған және ауруды 

немесе басқа күйлерді диагностикалауда, я болмаса, ауруды емдеу, азайту немесе алдын 
алу үшін пайдалануға арналмаған.
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S Voice

Кіріспе
Жай сөйлеу арқылы әр түрлі тапсырмаларды орындаңыз.

S Voice қолданбасын іске қосу

1 «Барлық қолданбалар» экранында S Voice қолданбасын түртіңіз.

Я болмаса, Бастапқы пернесін екі рет басыңыз.

Бұл қолданба аймаққа немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы 
мүмкін.

2 Орнатуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

3 Оқулықты көріңіз немесе оқулықты өткізіп жіберу үшін START пәрменін түртіңіз.

Тілді орнату
 → Settings → Language тармағын түртіңіз де, тілді таңдаңыз.

Таңдалған құрылғы құрылғыда көрсетілген тілге емес, тек S Voice қолданбасына 
қолданылады.

S Voice пайдалану

1 «Барлық қолданбалар» экранында S Voice қолданбасын түртіңіз.

Я болмаса, Бастапқы пернесін екі рет басыңыз.

S Voice іске қосылғанда құрылғы дауысты тануды бастайды.

2 Дауыс пәрменін айтыңыз.

Егер пәрменді таныса, құрылғы сәйкес әрекетті орындайды. Дауыстық пәрменді қайталау 
немесе басқа пәрменді айту үшін  опциясын түртіңіз.
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Жақсырақ дауысты тану туралы кеңестер

• 	Анық сөйлеңіз.
• 	Тыныш орындарда сөйлеңіз.
• 	Дөрекі немесе сленг сөздерді пайдаланбаңыз.
• 	Диалект акцентпен сөйлемеңіз.

Құрылғы айналаға немесе сөйлегеніңізге байланысты пәрмендерді танымауы немесе қажет 
емес пәрмендерді орындауы мүмкін.

Күту режимінде S Voice ояту
Егер белгілі бір уақыт бойы S Voice пайдаланылмаса, ол автоматты түрде күту режиміне 
ауысады. Микрофон белгішесін түртіңіз немесе дауысты тануды жалғастыру үшін құрылғыға 
«Hi Galaxy» деп айтыңыз.

Ояту пәрменін өзгерту
Ояту пәрменін «Hi Galaxy» ішінен өзгертуге болады. Ояту пәрмені құрылғы күту режимінде 
болғанда дауысты тануды жалғастыру үшін пайдаланылады.

 → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command тармағын түртіңіз.

Құлыпталған экранда ояту пәрмендерін пайдалану
Құлыпталған экранда алдын ала орнатылған ояту пәрмендерімен түрлі функцияларды 
пайдалануға болады.

 → Settings → Voice wake-up → Wake up while locked тармағын түртіңіз.
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Музыка

Кіріспе
Санат бойынша сұрыпталған музыканы тыңдаңыз және ойнату параметрлерін теңшеңіз.

Музыканы ойнату
«Барлық қолданбалар» экранында Музыка белгішесін түртіңіз.

Ойнатылатын әнді таңдаңыз.

Әнді ойнату тізіміне қосыңыз.

Келесі әнге өту. Файлдар тіркеу.

Ойнатуды уақытша тоқтату және 
жалғастыру.

Қосымша опцияларға қол 
жеткізу.

Қайталау режимін өзгерту.

Алдыңғы әнге өту. Артқа 
айналдыру үшін түртіп, ұстап 

тұрыңыз.

Кездейсоқ режимді қосу.

Әндер тізімін ашу.

Файлды ойнату үшін басқа 
құрылғыларды іздеу.

Файлды таңдаулы ән ретінде 
орнату.

Дыбыс деңгейін реттеу.
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Басқа құрылғыларда сақталған музыканы ойнату
Басқа құрылғыларда сақталған музыканы іздеп, өз құрылғыңызда ойнатыңыз.

«Барлық қолданбалар» экранында Музыка белгішесін түртіңіз.

Samsung Link құрылғыларында сақталған музыкаға қатынасу
Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін Samsung тіркелгісіне кіріңіз. Қосымша ақпаратты Samsung 
есептік жазбаларын тіркеу бөлімінен қараңыз.

Музыка негізгі экранында музыкаға қол жеткізу және ойнату үшін ҚҰРЫЛҒЫЛАР 
тармағын түртіп, Тіркелген құрылғылар ішінде құрылғыны таңдаңыз. Samsung link 
қызметінде тіркелген құрылғылардағы әндерді ойната аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін 
link.samsung.com бетіне кіріңіз.

• 	Тіркелген құрылғылар қосулы және Wi-Fi желісіне немесе мобильді желіге 
қосылғанына көз жеткізіңіз.

• 	Басқа құрылғыларда сақталған мазмұнға мобильді желі арқылы қол жеткізгенде 
қосымша ақылар алынуы мүмкін.

Маңайдағы құрылғыларда сақталған музыкаға қатынасу
Ішінде сақталған музыканы құрылғыңызда ойнату үшін маңайдағы құрылғыларды Wi-Fi, Wi-Fi 
Direct немесе мобильді хотспот арқылы іздеңіз.

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → NFC және бөлісу → Жақын құрылғылар 
тармағын түртіңіз, содан кейін белсендіру үшін Жақын құрылғылар қосқышын түртіңіз.

2 Музыка негізгі экранында ҚҰРЫЛҒЫЛАР тармағын түртіңіз.

3 Музыкаға қол жеткізу және ойнату үшін Жақын құрылғылар ішінде құрылғыны 
таңдаңыз.

Мазмұнды бөлісу мүмкіндігі белсендірілген басқа құрылғылардан әндерді ойнатуға 
болады.
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Бейне

Кіріспе
Құрылғыда сақталған бейнелерді көріңіз және ойнату параметрлерін теңшеңіз.

Бейнелерді ойнату
«Барлық қолданбалар» экранында Бейне белгішесін түртіңіз.

Ойнатылатын бейнежазбаны таңдаңыз.

Экран қатынасын 
өзгерту.

Жолақты сүйреу 
арқылы кері 

айналдыру немесе 
алға айналдыру.

Файлды ойнату үшін 
басқа құрылғыларды 

іздеу.

Алдыңғы бейнеге 
өту. Артқа қарай тез 
жылжу үшін, түртіп, 

ұстап тұрыңыз.

Келесі бейнеге өту. 
Алға қарай тез 
жылжу үшін, түртіп, 
ұстап тұрыңыз.

Қосымша опцияларға 
қол жеткізу.

Қалқымалы бейне 
ойнатқышқа ауысу.

Ойнатуды уақытша 
тоқтату және 
жалғастыру.

Дыбыс деңгейін 
реттеу.

Жарықтықты реттеу үшін саусақты ойнату экранының сол жағында жоғары немесе төмен 
сүйреңіз, я болмаса, дыбыс деңгейін реттеу үшін саусақты ойнату экранының оң жағында 
жоғары немесе төмен сүйреңіз.

Кері айналдыру немесе алға айналдыру үшін саусағыңызды ойнату экранында солға немесе 
оңға сүйреңіз.
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Басқа құрылғыларда сақталған бейнелерді ойнату
Басқа құрылғыларда сақталған бейнелерді іздеп, өз құрылғыңызда ойнатыңыз.

«Барлық қолданбалар» экранында Бейне белгішесін түртіңіз.

Samsung Link құрылғыларында сақталған бейнелерге қатынасу
Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін Samsung тіркелгісіне кіріңіз. Қосымша ақпаратты Samsung 
есептік жазбаларын тіркеу бөлімінен қараңыз.

Бейне негізгі экранында бейнеге қол жеткізу және ойнату үшін ҚҰРЫЛҒЫЛАР тармағын 
түртіп, Тіркелген құрылғылар ішінде құрылғыны таңдаңыз. Samsung link қызметінде 
тіркелген құрылғылардағы бейнелерді ойната аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін 
link.samsung.com бетіне кіріңіз.

• 	Тіркелген құрылғылар қосулы және Wi-Fi желісіне немесе мобильді желіге 
қосылғанына көз жеткізіңіз.

• 	Басқа құрылғыларда сақталған мазмұнға мобильді желі арқылы қол жеткізгенде 
қосымша ақылар алынуы мүмкін.

Маңайдағы құрылғыларда сақталған бейнелерге қатынасу
Ішінде сақталған бейнелерді құрылғыңызда ойнату үшін маңайдағы құрылғыларды Wi-Fi, 
Wi-Fi Direct немесе мобильді хотспот арқылы іздеңіз.

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → NFC және бөлісу → Жақын құрылғылар 
тармағын түртіңіз, содан кейін белсендіру үшін Жақын құрылғылар қосқышын түртіңіз.

2 Бейне негізгі экранында ҚҰРЫЛҒЫЛАР тармағын түртіңіз.

3 Бейнеге қол жеткізу және ойнату үшін Жақын құрылғылар ішінде құрылғыны таңдаңыз.

Мазмұнды бөлісу мүмкіндігі белсендірілген басқа құрылғылардан бейнелерді ойнатуға 
болады.
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Шолушы
Ақпаратты немесе таңдаулы веб-беттеріңіздің бетбелгісіне ыңғайлы қатынасу үшін, оларды 
іздеуге Интернетті шолыңыз.

Веб-беттерді шолу

1 «Барлық қолданбалар» экранында Шолушы қолданбасын түртіңіз.

2 Мекенжай өрісін түртіңіз. Іздеу жүйесін өзгерту үшін веб-мекенжай өрісінің жанындағы 
іздеу жүйесінің белгішесін түртіңіз.

3 Веб-мекенжайды немесе кілтсөзді енгізіңіз, содан кейін Өту опциясын түртіңіз. Вебте 
дауыспен іздеу үшін  опциясын түртіңіз.

Құралдар тақталарын көру үшін экранда саусақты аздап төмен қарай сүйреңіз.

Мақаланы оқу режимінде оқу.

Ағымдағы веб-бетке бетбелгі 
қою.

Басты бетті ашу.

Алдында кірген бетке жылжу. Бетбелгі қойылған веб-беттерді 
көру.

Қосымша опцияларға қол 
жеткізу.

Веб-бет терезелерінің реттегішін 
ашу.

Ағымдағы веб-бетті жаңарту.

Сақталған беттерді көру.
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Диктофон

Кіріспе
Сұхбат немесе кездесу сияқты әртүрлі жайттарға арналған басқа жазба режимдерін 
пайдаланыңыз. Құрылғы даусыңызды мәтінге түрлендіре алады және бастапқы дыбыстар 
арасында ажырата алады.

Дауыстық жазбаларды жазу

1 «Барлық қолданбалар» экранында Диктофон қолданбасын түртіңіз.

2 Жазуды бастау үшін  опциясын түртіңіз. Микрофонға сөйлеңіз.

Жазуды кідірту үшін  опциясын түртіңіз. Жазуды болдырмау үшін,  опциясын түртіңіз.

Дауыстық жазбаны жазған кезде бетбелгі кірістіру үшін  опциясын түртіңіз.

Дауыстық жазбалар тізімін 
көрсету.

Жазу режимін өзгертіңіз.

Қосымша опцияларға қол жеткізу.

Жазуды бастау.

Қол жетімді жазу режимдері 
арқылы айналдыру.

Ағымдағы жазу режимі

3 Жазуды аяқтау үшін  опциясын түртіңіз.
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Жазу режимін өзгерту
Тізімнен режимді таңдау үшін  опциясын түртіңіз.

• 	Қалыпты: бұл қалыпты жазу режимі.
• 	Сұхбат: микрофон екі бағыттан келген дыбыстарға сезімтал. Бұл режимде құрылғының 

жоғарғы жағы да, төменгі жағы да дыбыстың бірдей мөлшерлерін алады. Бұл режимде 
жазылған жаднамалар жанында  белгішесімен бірге көрсетіледі.

• 	Жиналыс: микрофон әр түрлі бағыттардан келген дыбыстарға сезімтал. Бұл режимде 
жазылған жаднамалар жанында  белгішесімен бірге көрсетіледі.

• 	Дауыс ескертуі: құрылғы даусыңызды жазады және бір уақытта оны экрандағы мәтінге 
түрлендіреді. Ең жақсы нәтижелерді алу үшін құрылғыны ауыз жанында ұстаңыз және 
тыныш орында қатты және анық сөйлеңіз. Бұл режимде жазылған жаднамалар жанында 

 белгішесімен бірге көрсетіледі.

Егер дауыстық жаднама жүйесінің тілі сіз сөйлеп жатқан тілге сәйкес болмаса, 
құрылғы даусыңызды танымайды. Бұл функцияны пайдалану алдында дауыстық 
жаднама жүйелік тілін орнату үшін  → Қондырғылар → Тіл тармағын түртіңіз.

Таңдалған дауыстық жаднамаларды ойнату
Сұхбат немесе жиналыс жазбаларын қарап шыққанда жазбадағы белгілі бір дыбыс 
көздерінің үнін өшіруге немесе қосуға болады.

1 «Барлық қолданбалар» экранында Диктофон қолданбасын түртіңіз.

2  опциясын түртіп, жиналыс режимінде жазылған дауыстық жаднаманы таңдаңыз.

3 Белгілі бір дыбыс көздерінің үнін өшіру үшін дыбыс үні өшірілетін сәйкес бағыт үшін  
опциясын түртіңіз.

Белгіше  болып өзгереді және дыбыс өшіріледі.

Үні қосылған дыбыс көзі

Үні өшірілген дыбыс көзі
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Сағат

Кіріспе
Оятарларды орнатыңыз, әлемдегі көптеген қалалардың ағымдағы уақытын, оқиға уақытын 
тексеріңіз немесе арнайы ұзақтықты орнатыңыз.

Дабыл
«Барлық қолданбалар» экранында Сағат → Дабыл тармағын түртіңіз.

Дабылдарды орнату

1  опциясын түртіңіз.

2 Дабыл уақытын орнатыңыз, дабыл қайталанатын күндерді таңдаңыз, содан кейін әр түрлі 
дабыл опцияларын орнатыңыз.

3 ДАЙЫН опциясын түртіңіз.

Сақталған дабыл дабылдар тізіміне қосылады.

4 Дабылдарды белсендіру немесе өшіру үшін дабылдар тізімінде тізім жанында  
опциясын түртіңіз.

Дабылдарды тоқтату
Дабылды тоқтату үшін  белгішесін үлкен шеңбер сыртына сүйреп апарыңыз. Алдында 
кейінге қалдыру опциясын қосқан болсаңыз, дабылды көрсетілген уақыттан кейін қайталау 
үшін  белгішесін үлкен шеңбер сыртына сүйреңіз.

Дабылдарды жою
 → Таңдау тармағын түртіңіз, дабылдарды таңдап,  опциясын түртіңіз.
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Әлемдік уақыт
«Барлық қолданбалар» экранында Сағат → Әлемдік уақыт тармағын түртіңіз.

Сағаттарды жасау
Қала атауын енгізіңіз немесе картадан қаланы таңдаңыз, содан кейін  опциясын түртіңіз.

Жазғы уақытты қолдану үшін  опциясын түртіңіз, сағатты түртіп, ұстап тұрыңыз, содан 
кейін  опциясын түртіңіз.

Сағаттарды жою
 → Таңдау тармағын түртіңіз, сағаттарды таңдап,  опциясын түртіңіз.

Секунд өлшегіш

1 «Барлық қолданбалар» экранында Сағат → Секунд өлшегіш тармағын түртіңіз.

2 Оқиға уақытын орнату үшін БАСТАУ опциясын түртіңіз.

Оқиға уақытын орнату кезінде аралық уақыттарын жазу үшін БЛС опциясын түртіңіз.

3 Уақытты жазуды тоқтату үшін ТОҚТАТУ опциясын түртіңіз.

Өткен уақыттарды тазалау үшін ЖАҢАРТУ опциясын түртіңіз. Уақытты орнатуды қайта 
бастау үшін ЖАЛҒАСТЫРУ пәрменін түртіңіз.

Таймер

1 «Барлық қолданбалар» экранында Сағат → Таймер тармағын түртіңіз.

2 Ұзақтықты орнатыңыз да, БАСТАУ опциясын түртіңіз.

3 Таймер өшкенде  белгішесін үлкен шеңбер сыртына сүйреп апарыңыз.
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Калькулятор
Қарапайым немесе толықтай есептеулерді орындаңыз.

Калькуляторды пайдалану
«Барлық қолданбалар» экранында Калькулятор белгішесін түртіңіз.

Ғылыми калькуляторды көрсету үшін құрылғыны альбомдық көрініске бұрыңыз. Егер Экран 
бұру өшірулі болса,  → Шебер калькулятор тармағын түртіңіз.

Есептеулер журналын көру үшін,  опциясын түртіп, пернетақтаны жасырыңыз.

Журналды өшіру үшін,  → ЖУРНАЛДЫ ТАЗАРТУ тармағын түртіңіз.

Dropbox
Бұл қолданбаны Dropbox бұлт қоймасы арқылы файлдарды сақтау және басқалармен бөлісу 
үшін пайдаланыңыз. Файлдарды Dropbox қоймасына сақтағанда, құрылғы веб-сервермен 
және Dropbox орнатылған барлық басқа құрылғылармен автоматты түрде синхрондалады.

Бұл қолданба аймаққа немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы 
мүмкін.

«Барлық қолданбалар» экранында Dropbox белгішесін түртіңіз.

Осы қолданбаны бірінші рет іске қосқанда немесе деректерді ысыруды орындаудан кейін 
қайта іске қосқанда орнатуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Dropbox негізгі экранында келесі функцияларды пайдаланыңыз:

• 	  : файлдарды кері қотару немесе ашу. Файлдары кері жүктеу үшін  → Upload here 
опциясын түртіңіз.

• 	  : кері жүктелген кескіндерді немесе бейнелерді көру. Файлдарды бөлісу, жою немесе 
альбомдар жасау үшін  опциясын түртіңіз.

• 	  : таңдаулылар тізіміндегі файлдарды ашу.
• 	  : хабарландыруларды қарау.
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Flipboard
Бұл қолданбаны нақты уақыттағы әлеуметтік желі жаңартуларын және жаңалықтарды 
жекелендірілген журнал пішімінде көру үшін пайдаланыңыз.

«Барлық қолданбалар» экранында Flipboard белгішесін түртіңіз.

Бұл қолданба аймаққа немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы 
мүмкін.

Осы қолданбаны бірінші рет іске қосқанда немесе деректерді ысыруды орындаудан кейін 
қайта іске қосқанда орнатуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Flipboard басты экранында әр түрлі жаңалықтар және жазылымдар арасынан таңдаңыз.

Smart Remote

Кіріспе
Бұл қолданбаны теледидарларға, приставкаларға немесе проекторларға қосылу және 
құрылғыны қашықтан басқару құралы ретінде пайдалану үшін пайдаланыңыз.
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Зерделі қашықтан басқару құралын іске қосу

1 «Барлық қолданбалар» экранында Smart Remote қолданбасын түртіңіз.

2 START опциясын түртіңіз.

3 Елді, аймақты және тарату қызметін таңдаңыз.

Қол жетімді теледидар бағдарламалары пайда болады.

Құрылғыны қашықтан басқару құралы ретінде пайдалану
Құрылғыны қашықтан басқару құралы ретінде пайдаланып теледидарды қосуға немесе 
өшіруге, арналарды шолуға немесе теледидардың дыбыс деңгейін реттеуге болады.

1 «Барлық қолданбалар» экранында Smart Remote қолданбасын түртіңіз.

2  → Next түймесін түртіңіз.

3 Теледидар маркасын таңдаңыз.

4 Құрылғының инфрақызыл порты теледидарға қарайтынына көз жеткізіңіз және Button 1 
опциясын түртіңіз. Содан кейін құрылғы ТД қосса, YES түймесін түртіңіз.

Егер құрылғы теледидарды қоспаса, NO опциясын түртіп, теледидар сигналды танығанша 
осыны қайталаңыз.
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5 Арна көзін таңдаңыз.

Теледидарды қосыңыз немесе 
өшіріңіз.

Теледидарды басқару мәзірлері

Қосымша функциялар

Қосымша опцияларға қол 
жеткізу.

Құрылғы арқылы теледидар қарау
Қосылған теледидарда қарау үшін қол жетімді бағдарламалар тізімінен теледидар 
бағдарламасын таңдаңыз.

1 «Барлық қолданбалар» экранында Smart Remote қолданбасын түртіңіз.

2 TOP PICKS, TV SHOWS, MOVIES немесе SPORTS тармағын түртіңіз.

3 ТД бағдарламасын таңдап, WATCH ON TV опциясын түртіңіз.

Таңдалған бағдарлама қосылған теледидарда көрсетіледі.

4 Арналарды өзгерту немесе дыбыс деңгейін реттеу үшін  опциясын түртіңіз.

Экранда қашықтан басқару тақтасы пайда болады.

Бағдарлама еске салғыштарын орнату

1 Қазіргі уақытта таратылып жатпаған телебағдарламаны таңдаңыз.

2 REMIND ME опциясын түртіңіз, теледидар бағдарламасының басталу уақытын еске 
салатын дабылды орнатыңыз.
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Evernote
Бұл қолданбаны мультимедиалық жазбаларды жасау, синхрондау және бөлісу үшін 
пайдаланыңыз. Идеяларды тиімді басқару үшін жазу кітапшасындағы жазбаларға тегтер 
қосуға немесе жазбаларды сұрыптауға болады.

«Барлық қолданбалар» экранында Evernote белгішесін түртіңіз.

Evernote тіркелгіңізге кіріңіз. Жоқ болса, Evernote тіркелгісін жасаңыз. Орнатуды аяқтау үшін 
экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Бұл қолданба аймаққа немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы 
мүмкін.

Жазбаларды жасау
Жазбаны кескіндерді, дауыстық жазбаларды және басқа тіркемелерді пайдаланып жасауға 
болады.

Evernote негізгі экранында New note опциясын түртіңіз.

Жазбаны жасау кезінде келесі опцияларды пайдаланыңыз:

• 	  : жазба үшін еске салғышты орнату.
• 	  : файлдарды тіркеу немесе қосымша опцияларды пайдалану.
• 	  : фотосурет түсіру және оны жазбаға тіркеу.
• 	  : қосымша опцияларға қол жеткізу.

Жазбаларды жою
Ескертпелер тізімінде ескертпені түртіп, ұстап тұрыңыз, содан кейін Delete пәрменін түртіңіз.
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PEN.UP
Бұл қолданбаны S қаламымен салынған нобайларды жариялау және бөлісу үшін 
пайдаланыңыз.

«Барлық қолданбалар» экранында PEN.UP белгішесін түртіңіз.

Осы қолданбаны бірінші рет іске қосқанда немесе деректерді ысырудан кейін қайта іске 
қосқанда экранның жоғарғы жағында Тіркелу немесе Кіру түймесін түртіңіз. Содан кейін 
орнатуды орындау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Өнер туындыңызды жариялау
PEN.UP негізгі экранында  опциясын түртіңіз. Нобайды қосыңыз, мәліметтерді енгізіңіз, 
содан кейін  опциясын түртіңіз.

Өнер туындысын көру
PEN.UP негізгі экранында хабарды таңдаңыз. Өнер туындысын құрылғыға жүктеу үшін  
→ Өнер туынд.сақтау пәрменін түртіңіз. Өнер туындысы PEN.UP қалтасында сақталады. 
Қалтаны ашу үшін «Барлық қолданбалар» экранын ашып, Галерея →  → Альбом → PEN.
UP тармағын түртіңіз.

Тек тұсқағаз тегі қойылған суретті жүктей аласыз.

Google қолданбалары
Google ойын-сауық, әлеуметтік желі және бизнес қолданбаларын қамтамасыз етеді. Кейбір 
қолданбаларға қол жеткізу үшін Google тіркелгісі қажет болуы мүмкін. Қосымша ақпаратты 
Есептік жазбаларды реттеу бөлімінен қараңыз.

Қолданба туралы қосымша ақпаратты көру үшін әр қолданбаның басты экранын ашып,  → 
Help тармағын түртіңіз.

Бұл қолданбалар аймаққа немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді 
болмауы немесе басқаша аталуы мүмкін.

Chrome
Ақпаратты іздеңіз және веб-беттерді шолыңыз.

Электрондық пошта
Google Mail қызметі арқылы электрондық хабарлар жіберіңіз немесе алыңыз.
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Google+
Жаңалықтарды бөлісіңіз және отбасыңыз, достарыңыз және басқалар бөлісетін 
жаңартуларды бақылаңыз. Сондай-ақ, фотосуреттердің және бейнелердің және т.б. сақтық 
көшірмесін жасай аласыз.

Maps
Картада орныңызды табыңыз, орындарды іздеңіз және әр түрлі орындар үшін орын туралы 
ақпаратты көріңіз.

Play Music
Құрылғыңызда музыканы табыңыз, тыңдаңыз және бөлісіңіз.

Play Movies
Құрылғыда сақталған бейнелерді көріңіз және көретін әр түрлі мазмұнды Play Store сайтынан 
жүктеңіз.

Play Books
Play Store сайтынан әр түрлі кітаптарды жүктеңіз және оқыңыз.

Play Newsstand
Сізді қызықтыратын жаңалықтарды және журналдарды бір ыңғайлы орынды оқыңыз.

Play Games
Play Store сайтынан ойындарды жүктеңіз және басқалармен ойнаңыз.

Drive
Мазмұнды бұлтта сақтаңыз, оған кез келген жерден қол жеткізіңіз және басқалармен 
бөлісіңіз.

YouTube
Бейнелерді көріңіз немесе жасаңыз және басқалармен бөлісіңіз.
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Photos
Құрылғыда сақталған және Google+ қызметіне кері жүктелген фотосуреттерді, альбомдарды 
және бейнелерді басқарыңыз.

Hangouts
Достармен жеке-жеке немесе топтарда сөйлесіңіз және сөйлесіп жатқанда кескіндерді, 
эмотикондарды және бейне қоңырауларды пайдаланыңыз.

Google
Интернетте немесе құрылғыда элементтерді жылдам іздеңіз.

Дауыспен іздеу
Кілтсөзді немесе фразаны айту арқылы элементтерді жылдам іздеңіз.

Google параметрлері
Google қамтамасыз еткен кейбір мүмкіндіктердің параметрлерін реттеу үшін пайдаланыңыз.
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Басқа құрылғылармен 
қосылу

Жылдам қосылу

Кіріспе
Маңайдағы құрылғыларды автоматты түрде іздеңіз және оларға жылдам қосылыңыз.

• 	Жылдам қосылу мүмкіндігін қолдамайтын құрылғығақ осылғанда Wi-Fi Direct 
немесе Bluetooth мүмкіндігі белсендірілгеніне көз жеткізіңіз.

• 	Қосылым әдістері қосылған құрылғылар немесе ортақ мазмұн түріне қарай әр 
түрлі болуы мүмкін.

• 	Құрылғы атауы жұптастыратын Bluetooth құрылғыларына байланысты өзгеріп 
отыруы мүмкін. Мысалы, құрылғы атауы BT MAC түрінде көрсетілуі мүмкін.

Басқа құрылғыларға жалғау
Осы қолданбаны бірінші рет іске қосқанда немесе деректерді ысыруды орындаудан кейін 
қайта іске қосқанда орнатуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

1 Хабарландырулар тақтасын ашыңыз және Жылдам қосылу опциясын түртіңіз.

Тақта ашылған кезде Wi-Fi және Bluetooth функциялары автоматты түрде белсендіріледі 
және құрылғы маңайдағы құрылғыларды іздейді.

2 Тізімнен құрылғыны таңдаңыз және экрандағы нұсқауларды орындау арқылы оны 
қосыңыз.

Келесі қадамдар қосылған құрылғыға қарай әр түрлі болуы мүмкін.

Маңайдағы құрылғыларға құрылғыңызды іздеуге және оған қосылуға рұқсат ету үшін  
→ Құрылғының көрінуін орнату → Құрылғыны көрінетін ету тармағын түртіңіз, содан 
кейін опцияны таңдаңыз.
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Құрылғыларды қайта іздеу
Егер қажет құрылғы тізімде көрсетілмесе, құрылғыны іздеңіз.

 опциясын түртіңіз және анықталған құрылғылар тізімінен құрылғыны таңдаңыз.

Жылдам қосылу мүмкіндігін өшіру
Жылдам қосу мүмкіндігін өшіру үшін  опциясын экранның жоғарғы жағынан төменге 
сүйреңіз. Немесе  опциясын түртіңіз.

Мазмұнды бөлісу
Мазмұнды қосылған құрылғылармен бөлісіңіз.

1 Хабарландырулар тақтасын ашыңыз және Жылдам қосылу опциясын түртіңіз.

2 Анықталған құрылғылар тізімінен құрылғыны таңдаңыз.

3 Мультимедиа санатын таңдаңыз.

4 Бөлісу қажет мазмұнды таңдаңыз және ДАЙЫН опциясын түртіңіз.

Құрылғы мазмұнды қосылған құрылғыға жібереді.
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Bluetooth

Кіріспе
Bluetooth функциясын басқа Bluetooth қолдайтын құрылғылармен деректер немесе 
мультимедиалық файлдар алмасу үшін пайдаланыңыз.

• 	Samsung корпорациясы Bluetooth арқылы жіберілген немесе алынған деректердің 
жоғалуына, ұрлануына немесе дұрыс пайдаланылмауына жауапты емес.

• 	Деректерді әрдайым сенімді әрі дұрыс қорғалған құрылғылармен 
ортақтасқаныңызға және алғаныңызға көз жеткізіңіз. Егер құрылғылар арасында 
кедергілер болса, олардың пайдалану қашықтығы қысқаруы мүмкін.

• 	Кейбір құрылғылар, әсіресе Bluetooth SIG сынақтан өткізбеген немесе бекітпеген 
құрылғылар құрылғыңызбен үйлесімді болмауы мүмкін.

• 	Bluetooth мүмкіндігін заңсыз мақсаттарға (мысалы, ұрлап көшіру немесе 
байланыстарға коммерциялық мақсаттармен заңсыз қол сұғу) пайдаланбаңыз.
Samsung компаниясы Bluetooth мүмкіндігін заңсыз пайдаланудан болған 
зардаптар үшін жауап бермейді.

Басқа Bluetooth құрылғыларымен жұптастыру

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Bluetooth тармағын түртіңіз, белсендіру 
үшін Bluetooth қосқышын түртіңіз, содан кейін ҚАР. ШЫҒУ опциясын түртіңіз.

Анықталған құрылғылар көрсетіледі.

2 Жұптастырылатын құрылғыны таңдаңыз.

Егер құрылғы құрылғымен бұрын жұптастырылған болса, автоматты жасалған рұқсат 
сөзді растамай құрылғы атауын түртіңіз.

Егер жұптастыру қажет құрылғы тізімде болмаса, құрылғының көріну опциясын қосуын 
сұраңыз. Екінші құрылғының пайдаланушы нұсқаулықтарын қараңыз.

3 Растау үшін екі құрылғыда Bluetooth арқылы қосылу сұрауын қабылдаңыз.
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Деректерді жіберу және алу
Көп қолданбалар Bluetooth арқылы деректерді тасымалдауды қолдайды. Контактілер немесе 
мультимедиа файлдары сияқты деректерді басқа Bluetooth құрылғыларымен бөлісуге 
болады. Мына әрекеттер суретті басқа құрылғыға жіберудің үлгісі болып табылады.

Сурет жіберу

1 «Барлық қолданбалар» экранында Галерея белгішесін түртіңіз.

2 Суретті таңдаңыз.

3  → Bluetooth тармағын түртіңіз, содан кейін кескін тасымалданатын құрылғыны 
таңдаңыз.

Егер жұптастыру қажет құрылғы тізімде болмаса, құрылғының көріну опциясын қосуын 
сұраңыз.

4 Екінші құрылғыда Bluetooth арқылы қосылуды сұрауды қабылдаңыз.

Суретті қабылдау
Екінші құрылғы сізге сурет жіберген кезде Bluetooth арқылы қосылуды сұрауды қабылдаңыз. 
Алынған кескін Download қалтасында сақталады. Қалтаны ашу үшін «Барлық қолданбалар» 
экранын ашып, Галерея →  → Альбом → Download тармағын түртіңіз.

Bluetooth құрылғыларын жұпсыздандыру

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Bluetooth тармағын түртіңіз.

Құрылғы тізімде жұптастырылған құрылғыларды көрсетеді.

2 Жұпсыздандыру үшін құрылғы атауының жанындағы  опциясын түртіңіз.

3 Жұптан босату опциясын түртіңіз.
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Wi-Fi Direct

Кіріспе
Wi-Fi Direct құрылғыларды тікелей Wi-Fi желісі арқылы, кіру нүктесінің қажеттілігінсіз қосады.

Басқа құрылғыларға жалғау

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Wi-Fi тармағын түртіңіз, содан кейін 
белсендіру үшін Wi-Fi қосқышын түртіңіз.

2  → Wi-Fi Direct тармағын түртіңіз.

Анықталған құрылғылар көрсетіледі.

Егер қосылғыңыз келетін құрылғы тізімде жоқ болса, құрылғыдан Wi-Fi Direct мүмкіндігін 
қосуын сұраңыз.

3 Қосылатын құрылғыны таңдаңыз.

4 Растау үшін екінші құрылғыдағы Wi-Fi Direct арқылы қосылуды сұрауды қабылдаңыз.

Деректерді жіберу және алу
Контактілер немесе мультимедиа файлдары сияқты деректерді басқа құрылғылармен 
бөлісуге болады. Мына әрекеттер суретті басқа құрылғыға жіберудің үлгісі болып табылады.

Сурет жіберу

1 «Барлық қолданбалар» экранында Галерея белгішесін түртіңіз.

2 Суретті таңдаңыз.

3  → Wi-Fi Direct тармағын түртіңіз, содан кейін кескін тасымалданатын құрылғыны 
таңдаңыз.

4 Екінші құрылғыдағы Wi-Fi Direct арқылы қосылуды сұрауды қабылдаңыз.

Егер құрылғылар әлдеқашан қосылған болса, кескін қосылуды сұрау процедурасынсыз 
екінші құрылғыға жіберіледі.
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Суретті қабылдау
Басқа құрылғы сізге кескін жіберген кезде Wi-Fi Direct арқылы қосылуды сұрауды 
қабылдаңыз. Егер құрылғылар әлдеқашан қосылған болса, кескін қосылуды сұрау 
процедурасынсыз екінші құрылғыда алынады. Алынған кескін Download қалтасында 
сақталады. Қалтаны ашу үшін «Барлық қолданбалар» экранын ашып, Галерея →  → 
Альбом → Download тармағын түртіңіз.

Құрылғы қосылымын аяқтау

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Wi-Fi тармағын түртіңіз.

2  → Wi-Fi Direct тармағын түртіңіз.

Құрылғы тізімдегі қосылған құрылғыларды көрсетеді.

3 Құрылғыларды ажырату үшін БАЙЛАНЫСТЫ АЯҚТАУ → OK тармағын түртіңіз.

NFC

Кіріспе
Құрылғы өнімдер туралы ақпаратты қамтитын жақын өрісті байланыс (NFC) тегтерін 
оқуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, бұл мүмкіндікті қажет қолданбаларды жүктегеннен 
кейін тасымалдау немесе оқиғалар үшін төлемдер жасау және билеттер сатып алу үшін 
пайдалануға болады.

Батареяда бекітілген NFC антеннасы бар. NFC антеннасын зақымдап алмау үшін 
батареяны мұқият қолданыңыз.

NFC мүмкіндігін пайдалану
Басқа құрылғыларға суреттер немесе контактілер жіберу және NFC чиптерінен өнім 
мәліметтерін оқу үшін NFC мүмкіндігін пайдаланыңыз. Егер төлем мүмкіндігі бар SIM немесе 
USIM картасын салсаңыз, төлемдерді ыңғайлы төлеу үшін құрылғыны пайдалануға болады.

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → NFC және бөлісу → NFC тармағын 
түртіңіз, содан кейін белсендіру үшін NFC қосқышын түртіңіз.

Я болмаса, жылдам параметрлер тақтасын ашып, белсендіру үшін NFC опциясын түртіңіз.
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2 NFC антеннасын құрылғының артына, NFC чибінің жанында орналастырыңыз.

Тегтегі ақпарат көрсетіледі.

Құрылғы экранының құлпы ашылғанына көз жеткізіңіз. Әйтпесе, құрылғы NFC 
чиптерін оқымайды немесе деректерді алмайды.

NFC мүмкіндігінің көмегімен сатып алу
Төлемдер жасау үшін NFC мүмкіндігін пайдалану алдында ұялы төлемдер қызметінде 
тіркелу керек. Тіркелу немесе қызмет туралы қосымша ақпарат алу үшін қызмет көрсетушіге 
хабарласыңыз.

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → NFC және бөлісу → NFC тармағын 
түртіңіз, содан кейін белсендіру үшін NFC қосқышын түртіңіз.

Я болмаса, жылдам параметрлер тақтасын ашып, белсендіру үшін NFC опциясын түртіңіз.

2 NFC антеннасын құрылғының артына, NFC карта оқу құралына тигізіңіз.

3 Түрту және төлеу пәрменін түртіп, әдепкі төлем қолданбасы ретінде орнататын 
қолданбаны таңдаңыз.

Төлем қызметтерінің тізімі барлық қол жетімді төлем қолданбаларын қамтымауы 
мүмкін.
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Деректер жіберу
Құрылғыңыздың NFC антеннасы екінші құрылғының NFC антеннасына тигенде деректер 
алмасуға рұқсат етіңіз.

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → NFC және бөлісу → NFC тармағын 
түртіңіз, содан кейін белсендіру үшін NFC қосқышын түртіңіз.

Я болмаса, жылдам параметрлер тақтасын ашып, белсендіру үшін NFC опциясын түртіңіз.

2 Android Beam немесе S Beam тармағын түртіп, белсендіру үшін Android Beam немесе S 
Beam қосқышын түртіңіз.

• 	Android Beam: Bluetooth арқылы деректерді жіберу.
• 	S Beam: Wi-Fi Direct арқылы деректерді жіберу. Бұл мүмкіндік үлкен деректерді 

тасымалдаулар үшін оңтайлы.

3 Элементті таңдаңыз және басқа құрылғының NFC антеннасын құрылғының NFC 
антеннасына тигізіңіз.

4 Экранда Жіберу үшін түртіңіз. хабары пайда болғанда элементті жіберу үшін 
құрылғының экранын түртіңіз.

• 	S Beam арқылы авторлық құқықтармен қорғалған деректерді жібермеңіз. Бұлай 
істеу авторлық құқықтар туралы заңдарды бұзуы мүмкін. Samsung авторлық 
құқықтармен қорғалған деректерді заңсыз пайдалану тудырған ешбір қарыздарға 
жауапты емес.

• 	Егер құрылғылардың екеуі де деректерді бір уақытта жіберуге тырысса, файлды 
тасымалдау сәтсіз аяқталуы мүмкін.
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Screen Mirroring

Кіріспе
Бұл мүмкіндікті пайдаланып құрылғыны AllShare Cast кілт құрылғысының немесе HomeSync 
көмегімен үлкен экранға қосыңыз да, мазмұнды бөлісіңіз.

Экран көшірмесін 
көрсетуді қолдайтын 
құрылғылар (AllShare Cast 
кілті және HomeSync)

• 	Бұл мүмкіндік аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді 
болмауы мүмкін.

• 	Ойнату кезінде желілік байланысқа байланысты кейбір файлдар буферге сақталуы 
мүмкін.

• 	Wi-Fi жиілік ауқымын көрсетсеңіз, AllShare Cast кілт құрылғылары немесе 
HomeSync анықталмауы немесе қосылмауы мүмкін.
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Теледидарда мазмұнды қарау
Теледидарды құрылғыға жалғау алдында теледидарды және экран айнасы қолдауы бар 
құрылғыны қосыңыз. Қосылым орнату үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын 
қараңыз. Мына әрекеттер AllShare Cast кілті арқылы қосылған теледидарда мазмұнды қарау 
үлгілері болып табылады.

1 Экран көшірмесін көрсетуді қолдайтын құрылғыны HDMI кабелі арқылы теледидарға 
жалғаңыз.

2 Теледидарда сыртқы құрылғыны қосу үшін HDMI режимі сияқты қосылым режимін 
таңдаңыз.

3 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → NFC және бөлісу → Screen Mirroring 
тармағын түртіңіз.

Анықталған құрылғылар көрсетіледі.

4 Қосылатын құрылғыны таңдаңыз. Құрылғы экраны теледидар экранында көрсетіледі.

Егер құрылғыны бірінші рет қоссаңыз, тізімдегі кілт атауын түртіп ұстап тұрыңыз және 
теледидар экранында көрсетілген PIN енгізіңіз.

5 Файлды ашыңыз немесе ойнатыңыз, содан кейін құрылғыдағы пернелер көмегімен 
дисплейді басқарыңыз.

Экран көшірмесін көрсету қосылымын аяқтау
«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → NFC және бөлісу → Screen Mirroring 
тармағын түртіңіз.

• 	Қуатты үнемдеу үшін пайдаланылмайтын кезде бұл мүмкіндікті өшіріп қойыңыз.
• 	Егер теледидарда бейнелерді немесе ойындарды ойнатсаңыз, ең жақсы тәжірибені 

алу үшін тиісті теледидар режимін таңдаңыз.
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MirrorLink
Құрылғыңыздың MirrorLink қолданбаларын көліктің төбедегі мониторында абсқару үшін 
құрылғыңызды көлікке қосыңыз.

Құрылғы MirrorLink 1.1 немесе жоғарырақ нұсқасын қолдайтын көліктермен 
үйлесімді.

Құрылғыны көлікке MirrorLink арқылы қосу
Бұл мүмкіндікті бірінші рет қосқанда құрылғыны Wi-Fi немесе мобильді желіге қосыңыз.

1 Құрылғыны көлікпен Bluetooth арқылы жұптастырыңыз.

Қосымша ақпаратты Басқа Bluetooth құрылғыларымен жұптастыру бөлімінен қараңыз.

2 Құрылғыны көлікке USB кабелін пайдаланып қосыңыз.

Олар қосылғанда төбедегі мониторда құрылғының MirrorLink қолданбаларына 
қатынасыңыз.

MirrorLink қосылымын аяқтау
USB кабелін құрылғыдан және көліктен ажыратыңыз.
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Ұялы басып шығару

Кіріспе
Құрылғыны принтерге Wi-Fi немесе Wi-Fi Direct арқылы қосыңыз, сөйтіп кескіндерді немесе 
құжаттарды басып шығарыңыз.

Кейбір принтерлер құрылғымен үйлесімді болмауы мүмкін.

Принтердің қосылатын модульдерін қосу
Құрылғыға қосқыңыз келетін принтерлерге арналған қосылатын модульдерді қосыңыз.

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → NFC және бөлісу → Басып шығару → 
Плагинді жүктеу тармағын түртіңіз.

2 Play Store дүкенінде принтер плагинін іздеңіз.

3 Принтердің қосылатын модулін таңдап, орнатыңыз.

4 Принтер плагинін іздеңіз, сөйтіп белсендіру үшін экранның жоғарғы оң жағындағы 
қосқышты түртіңіз.

Құрылғы өзімен бірдей Wi-Fi желісіне қосылған принтерлерді іздейді.

Принтерлерді қолмен қосу үшін  → Принтер қосу →  пәрменін түртіңіз.

Басып шығару параметрлерін өзгерту үшін  → Қондырғылар тармағын түртіңіз.

Мазмұнды басып шығару
Кескіндер немесе құжаттар сияқты мазмұнды көру кезінде  → Басып шығару опциясын 
түртіңіз де, принтерді таңдаңыз.
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Құрылғы және деректер 
реттеуші

Құрылғыны жаңарту
Құрылғыны ең соңғы бағдарламалық жасақтамаға жаңартуға болады.

Сымсыз жаңарту
Микробағдарламаны сымсыз алу (FOTA) қызметі арқылы құрылғыны соңғы бағдарламалық 
жасақтамаға тікелей жаңартуға болады.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Құрылғы туралы → Бағдарлама 
жаңартулары → Қазір жаңарту тармағын түртіңіз.

Қол жетімді жаңартуларды автоматты түрде тексеру үшін Авто жаңарту пәрменін 
түртіңіз. Тек Wi-Fi қосылымы белсендірілген кезде жаңартуларды жүктеу үшін Тек Wi-
Fi құсбелгісін қойыңыз.

Samsung Kies арқылы жаңарту
Құрылғыны компьютерге қосыңыз және соңғы бағдарламалық құралға жаңартыңыз.

1 Компьютерде Samsung веб-сайтынан Samsung Kies қолданбасының соңғы нұсқасын 
жүктеңіз.

2 Компьютерде Samsung Kies қолданбасын іске қосыңыз және құрылғыны компьютерге 
USB кабелін пайдаланып жалғаңыз.

3 Құрылғыны жаңарту үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

• 	Құрылғы жаңартылып жатқан кезде, компьютерді өшірмеңіз не USB кабелін 
ажыратпаңыз.

• 	Құрылғыны жаңарту кезінде компьютерге басқа мультимедиалық құрылғыларды 
жалғамаңыз. Бұлай істеу жаңарту процесіне кедергі келтіруі мүмкін. Жаңарту 
алдында, компьютерден барлық басқа мультимедиалық құрылғыларды 
ажыратыңыз.
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Құрылғы мен компьютер арасында 
файлдарды тасымалдау
Дыбыс, бейне, сурет немесе басқа файл түрлерін құрылғыдан компьютерге немесе керісінше 
жылжытыңыз.

Файлдарды тасымалдау кезінде құрылғыдан USB кабелін ажыратпаңыз. Бұлай істеу 
деректердің жоғалуына немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін.

USB хабы арқылы қосылса, құрылғылар дұрыс қосылмауы мүмкін. Құрылғыны 
тікелей компьютердің USB портына қосыңыз.

Мультимедиалық құрылғы ретінде қосылу

1 Құрылғыны компьютерге USB кабелін пайдаланып қосыңыз.

2 Хабарландырулар тақтасын ашыңыз да, Мультимедиалық құрылғы ретінде қосылды → 
Мультимедиалық құрылғы (MTP) тармағын түртіңіз.

Компьютер мультимедианы тасымалдау протоколын (MTP) қолдамаса немесе ешбір 
тиісті драйвер орнатылмаған болса, Камера (PTP) опциясын түртіңіз.

3 Құрылғы мен компьютер арасында файлдарды тасымалдаңыз.

Samsung Kies арқылы қосылу
Samsung Kies — мультимедиалық мазмұндарды және жеке мәліметтерді Samsung 
құрылғыларымен басқаратын компьютерлік қолданба.

1 Компьютерде Samsung веб-сайтынан Samsung Kies қолданбасының соңғы нұсқасын 
жүктеңіз.

2 Компьютерде Samsung Kies қолданбасын іске қосыңыз және құрылғыны компьютерге 
USB кабелін пайдаланып жалғаңыз.

3 Құрылғы мен компьютер арасында файлдарды тасымалдаңыз.

Қосымша ақпарат алу үшін Samsung Kies анықтамасын қараңыз.
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Деректердің сақтық көшірмесін жасау және 
қалпына келтіру
Құрылғыда жеке мәліметтерді, қолданба деректерін және параметрлерді қауіпсіз сақтаңыз. 
Құпиялы мәліметтерді сақтық тіркелгіге сақтық көшірмелеуге және кейінірек қол жеткізуге 
болады. Деректердің сақтық көшірмесін жасау немесе оларды қалпына келтіру үшін Google 
немесе Samsung есептік жазбасына кіру керек.

Google тіркелгісін пайдалану

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар тармағын түртіңіз.

2 Сақтық көшірме және қалпына келтіру тармағын түртіп, Дер-імнің сақ. көш. жасау 
құсбелгісін қойыңыз.

3 Есептік жазбаның сақтық көшірмесін жасау опциясын түртіңіз және тіркелгіні сақтық 
тіркелгі ретінде таңдаңыз.

Samsung тіркелгісін пайдалану
«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Тіркелгі → Samsung account → Сақтық 
көшірме тармағын түртіңіз, сақтық көшірмесін жасау керек элементтерге құсбелгі қойыңыз, 
содан кейін ҚАЗІР САҚ. КӨШІРМЕ ЖАСАУ → САҚТЫҚ КӨШІРМЕ ЖАСАУ тармағын түртіңіз. 
Құрылғыны деректердің сақтық көшірмесін автоматты түрде жасауға реттеу үшін Автоматты 
сақтық көшірмелеу құсбелгісін қойыңыз.

• 	Деректерді Google есептік жазбасын пайдаланып қалпына келтіру үшін «Барлық 
қолданбалар» экранын ашыңыз, Қон-лар → Сақтық көшірме және қалпына 
келтіру тармағын түртіңіз, содан кейін Автоматты қалпына келтіру құсбелгісін 
қойыңыз. Қолданбаларды қайта орнатқанда сақтық көшірмесі жасалған 
параметрлер және деректер қалпына келтіріледі.

• 	Деректерді Samsung есептік жазбасын пайдаланып қалпына келтіру үшін «Барлық 
қолданбалар» экранын ашып, Қон-лар → Тіркелгі → Samsung account → 
Қалпына келтіру тармағын түртіңіз. Таңдалған элементтерді қалпына келтіру үшін 
ағымдағы деректер құрылғыдан жойылады.



Құрылғы және деректер реттеуші

145

Деректерді қалпына келтіруді орындау
Құрылғыдағы барлық параметрлерді және деректерді жойылады. Зауыттық деректер 
ысыруын орындамас бұрын құрылғыда сақталған барлық маңызды деректердің сақтық 
көшірмелеңіз. Қосымша ақпаратты Деректердің сақтық көшірмесін жасау және қалпына 
келтіру бөлімінен қараңыз.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Сақтық көшірме және қалпына келтіру → 
Зауыттық деректер қалпына келтірілген → ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ → БӘРІН 
ЖОЮ тармағын түртіңіз. Құрылғы автоматты түрде қайта іске қосылады.
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Кіріспе
Функциялар мен бағдарламалардың кең ауқымына арналған параметрлерді реттеңіз. Әр 
түрлі параметр опцияларын конфигурациялау үшін құрылғыны көбірек жекелендірілген етуге 
болады.

Баптауларды теңшеу
«Параметрлер» экранына қатынасу үшін «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар 
тармағын түртіңіз.

Кілт сөздерді енгізіп, баптауларды іздеу үшін  опциясын түртіңіз.

Көрініс режимін тізім көрінісінен бөлек қойындыларға өзгертуге болады.  → Көру 
түрі → Қойынды көрінісі тармағын түртіңіз.

Жылдам параметрлер
Жиі пайдаланылатын параметрлер тізімін жасаңыз.

 → Жылдам параметрлерді өзгерту тармағын түртіңіз. Қосатын элементтерге құсбелгі 
қойыңыз немесе жоятын элементтерден таңдауды алыңыз, содан кейін АЯҚТАЛДЫ 
опциясын түртіңіз.
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Қосылымдар

Wi-Fi
Wi-Fi желісіне қосылу және интернетке немесе басқа желілік құрылғыларға қол жеткізу үшін 
Wi-Fi мүмкіндігін іске қосыңыз.

Құрылғы гармониялық емес жиілікті пайдаланады және барлық еуропалық елдерде 
пайдалануға арналған. WLAN желісін Еуропалық Одақта іште шектеусіз пайдалануға 
болады, бірақ сыртта пайдалануға болмайды.

1 Параметрлер экранында Wi-Fi тармағын түртіп, белсендіру үшін Wi-Fi қосқышын түртіңіз.

2 Wi-Fi желілерінің тізімінен желіні таңдаңыз.

Құпия сөзді қажет ететін желілер құлып белгішесімен көрсетіледі.

3 ҚОСУ опциясын түртіңіз.

Wi-Fi желілерін қосу
Қажет желі Wi-Fi желілер тізімінде көрсетілмесе, оны қолмен қосуға болады.

1 Тізімнің төменгі жағында Wi-Fi желісін қосу пәрменін түртіңіз.

2 Желілік SSID ішінде желі атауын енгізіңіз.

3 Қауіпсіздік түрін таңдаңыз.

4 Бұл ашық желі болмас, құпия сөзді енгізіңіз, содан кейін ҚОСУ пәрменін түртіңіз.
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Смарт желіні ауыстыруды пайдалану
Бұл мүмкіндікті веб-беттерді шолғанда, мазмұнды жүктегенде және т.б. әрекеттерді 
орындағанда тұрақты желілік қосылымды сақтау үшін пайдаланыңыз.

Параметрлер экранында Wi-Fi параметрін түртіңіз, содан кейін Смарт желіні ауыстыру 
құсбелгісін қойыңыз.

Құрылғы ағымдағы Wi-Fi желісі әлсіз немесе тұрақсыз болса, Wi-Fi желісінен ұялы желіге 
автоматты түрде ауысады. Wi-Fi желісінің сигналы күшті болғанда құрылғы ұялы желіден 
Wi-Fi желісіне қайта ауысады.

• 	Пайдаланылмаған кезде батареяны үнемдеу үшін Wi-Fi функциясын өшіріңіз.
• 	Wi-Fi желісіне қосылғаннан кейін құрылғы қол жетімді болған сайын сол желіге 

құпия сөзді талап етпей қосылады. Құрылғының желіге автоматты түрде қосылуын 
болдырмау үшін желілер тізімінен оны таңдап, ҰМЫТУ опциясын түртіңіз.

Bluetooth
Қысқа қашықтықтарда ақпарат алмасу үшін Bluetooth мүмкіндігін іске қосыңыз.

Параметрлер экранында Bluetooth тармағын түртіп, белсендіру үшін Bluetooth қосқышын 
түртіңіз.

Қосымша опцияларды көру үшін  опциясын түртіңіз.

Байланыстыру мен ұялы жедел нүктесі
Интернет қосылымы қол жетімді емес болса, құрылғының мобильді деректер қосылымын 
басқа құрылғылармен бөлісу үшін құрылғыны мобильді хотспот ретінде пайдаланыңыз. 
Қосылымдарды Wi-Fi, USB немесе Bluetooth арқылы орындауға болады.

Параметрлер экранында Байланыстыру мен ұялы жедел нүктесі тармағын түртіңіз.

Осы мүмкіндікті пайдаланған кезде қосымша ақылар алынуы мүмкін.

• 	Ұялы жедел нүктесі: мобильді хотспотты құрылғының мобильді деректер қосылымын 
компьютерлермен немесе басқа құрылғылармен бөлісу үшін пайдаланыңыз.
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• 	USB тіркеу: құрылғының мобильді деректер қосылымын компьютермен USB арқылы 
бөлісу үшін USB байланыстыру мүмкіндігін пайдаланыңыз. Компьютерге жалғанғанда, 
құрылғы компьютерге сымсыз модем ретінде пайдаланылады.

• 	Bluetooth бекіту: құрылғының ұялы деректер қосылымын компьютермен немесе басқа 
құрылғылармен Bluetooth арқылы бөлісу үшін Bluetooth байланыстыру мүмкіндігін 
пайдаланыңыз.

Ұялы хотспотты пайдалану
Құрылғының ұялы деректер қосылымын басқа құрылғылармен бөлісу үшін құрылғыны ұялы 
хотспот ретінде пайдаланыңыз.

1 Параметрлер экранында Байланыстыру мен ұялы жедел нүктесі → Ұялы жедел нүктесі 
тармағын түртіңіз.

2 Белсендіру үшін Ұялы жедел нүктесі қосқышын түртіңіз.

 белгішесі күй жолағында пайда болады. Басқа құрылғылар құрылғыны Wi-Fi желілері 
тізімінде таба алады.

Мобильді хотспот үшін құпия сөзді орнату үшін  → Жедел нүктені теңшеу опциясын 
түртіп, қауіпсіздік деңгейін таңдаңыз. Содан кейін құпия сөзді енгізіп, САҚТАУ опциясын 
түртіңіз.

3 Басқа құрылғының экранында құрылғыны іздеңіз және Wi-Fi желілері тізімінен таңдаңыз.

4 Қосылған құрылғыда интернетке қол жеткізу үшін құрылғының ұялы деректер 
қосылымын пайдаланыңыз.

Ұшу режимі
Бұл құрылғыдағы барлық сымсыз функцияларды өшіреді. Сіз желілік емес қызметтерді ғана 
пайдалана аласыз.

Параметрлер экранында Ұшу режимі опциясын түртіңіз.

Деректер пайдалану
Деректерді пайдалану мөлшерін бақылаңыз және шектеу параметрлерін теңшеңіз.

Параметрлер экранында Деректер пайдалану опциясын түртіңіз.

• 	Ұялы деректер: құрылғыны деректер қосылымдарын кез келген ұялы желіде пайдалану 
үшін реттеу.

Қосымша опцияларды көру үшін  опциясын түртіңіз.
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Орны
Орын туралы ақпарат рұқсаттарының параметрлерін өзгертіңіз.

Параметрлер экранында Орны тармағын түртіп, белсендіру үшін Орны қосқышын түртіңіз.

• 	Артқы камера: орын деректерін жинау әдісін таңдаңыз.
• 	Соңғы орын сұраулары: ағымдағы орынды және батарея пайдалануын сұрайтын 

қолданбаларды көру.
• 	Орын қызметтері: құрылғы пайдаланып жатқан орынды анықтау қызметтерін көру.
• 	Менің орындарым: орын туралы ақпаратты қажет ететін қолданбалармен бірге 

пайдалану үшін таңдаулы орындарды сақтау. Құрылғы «Карталар» қолданбасын, Wi-Fi 
немесе Bluetooth функциясын пайдаланып сақталған орындарды тану арқылы тиісті 
ақпаратты және қызметтерді қамтамасыз етеді.

NFC және бөлісу
Әр түрлі бөлісу функциялары үшін параметрлерді өзгертіңіз.

Параметрлер экранында NFC және бөлісу параметрін түртіңіз.

• 	NFC: NFC функциясын пайдалану параметрлерін өзгерту. Қосымша ақпаратты NFC 
бөлімінен қараңыз.

• 	Жақын құрылғылар: маңайдағы құрылғылармен мазмұнды бөлісу параметрлерін 
өзгерту. Барлық құрылғылар Wi-Fi Direct функциясын қолдауы керек немесе бірдей Wi-Fi 
желісіне немесе мобильді хотспотқа қосылған болуы керек.

• 	Басып шығару: құрылғыда орнатылған принтердің қосылатын модульдері үшін 
параметрлерді теңшеңіз. Файлдарды басып шығару үшін қол жетімді принтерлерді 
іздеуге болады немесе оны қолмен қосуға болады. Қосымша ақпаратты Ұялы басып 
шығару бөлімінен қараңыз.

• 	Screen Mirroring: экран көшірмесі мүмкіндігін іске қосып, дисплейді басқалармен 
бөлісіңіз. Қосымша ақпаратты Screen Mirroring бөлімінен қараңыз.

• 	MirrorLink: MirrorLink мүмкіндігін құрылғының MirrorLink қолданбаларын көліктің 
төбедегі мониторында басқару үшін пайдаланыңыз. Қосымша ақпаратты MirrorLink 
бөлімінен қараңыз.
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Қосымша желілер
Желілерді басқару параметрлерін реттеңіз.

Параметрлер экранында Қосымша желілер опциясын түртіңіз.

• 	Download booster: құрылғыны 30 Мб-тан үлкенірек файлдарды бір уақытта Wi-Fi және 
мобильді желілер арқылы тезірек жүктеуге реттеу. Күштірек Wi-Fi сигналы тезірек жүктеу 
жылдамдығын қамтамасыз етеді.

• 	Бұл мүмкіндікті кейбір құрылғылар қолдамауы мүмкін.
• 	Файлдарды ұялы желі арқылы жүктеген кезде қосымша ақы алынуы мүмкін.
• 	Үлкен файлдарды жүктеу кезінде құрылғы қызып кетуі мүмкін. Егер құрылғы 

орнатылған температурадан асып кетсе, мүмкіндік өшеді.
• 	Егер желі сигналдары тұрақсыз болса, осы мүмкіндіктің жылдамдығы және 

өнімділігі төмендеуі мүмкін.
• 	Wi-Fi және ұялы желі қосылымдарының деректерді тасымалдау жылдамдықтары 

айтарлықтай ерекшеленсе, құрылғы тек ең жылдам қосылымды пайдалана алады.
• 	Бұл мүмкіндік Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 және Hypertext 

Transmission Protocol Secure (HTTPS) протоколдарын қолдайды. Мүмкіндікті FTP 
сияқты басқа протоколдармен пайдалану мүмкін емес.

• 	Әдепкі хабар алмасу қолданбасы: хабар алмасу үшін пайдаланылатын әдепкі 
қолданбаны таңдаңыз.

• 	Ұялы желілер: мобильді желі параметрлерін конфигурациялаңыз.
• 	VPN: виртуалды жеке желілерді (VPN) орнатыңыз және оларға қосылыңыз.

Құрылғы

Дыбыс-р мен хабарланд-р
Құрылғыдағы әр түрлі дыбыстардың параметрлерін өзгертіңіз.

Параметрлер экранында Дыбыс-р мен хабарланд-р параметрін түртіңіз.

• 	Дыбыстық режим: құрылғыны дыбыс режимін немесе дыбыссыз режимді пайдалануға 
теңшеу.

• 	Интенсивтік дірілдеу: дірілдеу хабарландыруының күшін реттеңіз.



Қон-лар

152

• 	Қоңырау кезінде дірілдеу: құрылғыны кіріс қоңыраулар үшін дірілдеу және рингтонды 
ойнатуға орнатыңыз.

• 	Әуендер: кіріс қоңырауларға арналған қоңырау үндерін қосыңыз немесе таңдаңыз.
• 	Дірілдер: діріл үлгісін қосу немесе таңдау.
• 	Мәлімдеменің қоңырау үні: кіріс хабарлар сияқты оқиғалар үшін рингтонды таңдау.

Дисплей және түсқағаз
Дисплей параметрлерін өзгерту.

Параметрлер экранында Дисплей және түсқағаз параметрін түртіңіз.

• 	Ашықтығы: дисплей ашықтығын орнатыңыз.
• 	Түсқағаз: бастапқы экран және құлыпталған экран үшін тұсқағаз параметрлерін 

өзгертіңіз.
• 	Қаріп: қаріп өлшемін және түрін өзгерту.
• 	Бір жақты әрекет: құрылғыны бір қолмен пайдаланғанда, ыңғайлылық үшін бір жақты 

әрекет режимін іске қосыңыз. Қосымша ақпаратты Бір жақты әрекет бөлімінен қараңыз.
• 	Экранды бұру: мазмұнды құрылғыны бұрғанда автоматты түрде бұрылуға реттеу.
• 	Смарт- қалыс: құрылғыны дисплейге қарап тұрғанда дисплей артқы жарығының өшуін 

болдырмау үшін реттеу.
• 	Экранның уақыты бітті: құрылғы дисплейдің артқы жарығы өшпей тұрып күтетін уақыт 

ұзақтығын орнатыңыз.
• 	Экран режимі: экран режимін өзгерту.
• 	Экран авто реттеу дыбысы: құрылғыны дисплей жарықтығын реттеу арқылы қуатты 

үнемдеуге реттеу.
• 	Экран сақтағыш: құрылғыны зарядталып жатқанда немесе үстелдік док-станцияға 

қосылғанда экран сақтағышты іске қосуға реттеу.
• 	Жарық диод индикаторы: құрылғыны жарық диод индикаторын қосуға немесе өшіруге 

реттеу.
• 	Сенсорлық перне жарығының ұзақтығы: жақындағылар пернесінің және Артқа 

пернесінің артқы жарығы қосулы қалатын ұзақтықты орнату.
• 	Сенсор сезгіштігін көтеру: құрылғыны биялай киген күйде сенсорлық экранды 

пайдалануға мүмкіндік беруге реттеу.

Құрылғыны түрткенде киіп тұрған биялайдың материалына байланысты кейбір 
пәрмендер танылмауы мүмкін.
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Экранды құлыптау
Құлыпталған экран параметрлерін өзгерту.

Параметрлер экранында Экранды құлыптау опциясын түртіңіз.

• 	Экранды құлыптау: экранды құлыптау әдісін өзгерту. Таңдалған экранды құлыптау 
әдісіне байланысты келесі опциялар әр түрлі болуы мүмкін.

• 	Ақпаратты көрсету: құлыпталған экранда көрсетілетін элементтердің параметрлерін 
өзгерту.

• 	Камера белгішесі: құрылғыны құлыпталған экранда камера тіркесімін көрсетуге теңшеу.

Бұл мүмкіндік аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді 
болмауы мүмкін.

• 	Құл.экр-ғы әр.ескертуі: құрылғыны Әрекет ескертуі қолданбасын құлыпталған экранды 
S қаламымен S қаламы түймесін басып тұрып екі рет түрткенде іске қосуға реттеу.

• 	Әсер құлпын ашу: экран құлпын ашу кезінде көрінетін әсерді таңдау.

Көп терезе
Құрылғыны көп терезе қолданбасын пайдалану үшін реттеу.

Параметрлер экранында Көп терезе тармағын түртіңіз, содан кейін белсендіру үшін Көп 
терезе қосқышын түртіңіз.

• 	Бөл. экран көрініс-де ашу: файлдарды Менің файлдарым немесе Бейне ішінен, я 
болмаса, хабарлардағы тіркемелерді ашқан кезде құрылғыны көп терезе мүмкіндігін іске 
қосуға реттеу.

• 	Қалқ.көрініс бегішесі: құрылғыны экранның жоғарғы жиегінің бір соңынан диагональ 
бойынша төмен сүйрегенде қолданба экранын қалқымалы терезеде көрсетуге реттеу.

Хабарландыру тақтасы
Хабарландырулар тақтасында көрсетілетін жылдам баптау түймелерін қайта реттеңіз.

Параметрлер экранында Хабарландыру тақтасы опциясын түртіңіз.
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S Pen
S қаламын пайдалану параметрлерін өзгертіңіз.

Параметрлер экранында S Pen опциясын түртіңіз.

• 	Әуе пәрмені: құрылғыны S қаламын экран үстіне апарғанда және S қаламы түймесін 
басқанда әуе пәрмені мүмкіндіктерін көрсетуге реттеу.

• 	Әуеден көру режимі: S қаламымен әр түрлі әрекеттерді орындау үшін әуеден көру 
мүмкіндігін белсендіру.

• 	Меңзер: құрылғыны S қаламы меңзерін S қаламын экран үстіне апарғанда көрсетуге 
реттеу.

• 	Тікелей қалам енгізу: құрылғыны S қаламын мәтінді енгізу өрісіне апарғанда қолжазба 
өрісі белгішесін көрсетуге реттеу.

• 	S Pen ескертулері: құрылғыны сенсорлық экран өшірулі кезде жүргенде және S қаламы 
құрылғыдан алынғанда қалқымалы ескерут көрсетуге және дыбыс шығаруға реттеу.

• 	Қалам анықтауды өшіру: экранды S қаламын салғанда немесе алғанда жауап бермеуге 
реттеу.

• 	S Pen дыбысы: құрылғыны экранда S қаламымен жазғанда немесе салғанда жазу 
дыбыстарын шығаруға реттеу.

• 	S Pen дірілдеу кері байланысы: құрылғыны экранда S қаламымен жазғанда немесе 
салғанда дірілдеуге реттеу.

• 	Босату опциялары: құрылғыны S қаламы слоттан алынғанда Әрекет ескертуі 
қолданбасын автоматты түрде іске қосуға немесе әуе пәрмені мүмкіндіктерін көрсетуге 
реттеу.

• 	Қосу/ажырату дыбысы: құрылғыны S қаламы слотқа салынғанда немесе одан 
алынғанда дыбыс шығаруға реттеу.

• 	Қосу/ажырату дірілі: құрылғыны S қаламын слотқа салғанда немесе одан шығарғанда 
дірілдеуге реттеу.
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Қозғалыстар мен қимылдар
Қозғалысты тану мүмкіндігін белсендіріңіз және құрылғыда қозғалысты тануды басқаратын 
параметрлерді өзгертіңіз.

Параметрлер экранында Қозғалыстар мен қимылдар опциясын түртіңіз.

• 	Тікелей қоңырау: құрылғыны қоңырауды, хабарды немесе контакт мәліметтерін көріп 
жатқанда, құрылғыны көтеру және құлақ жанында ұстау арқылы дауыстық қоңырау шалу 
үшін реттеу.

• 	Смарт -ескерту: құрылғыны көтергенде өткізіп алған қоңыраулар немесе жаңа хабарлар 
бар-жоғы туралы ескертуге орнатыңыз.

• 	Дыбыс. өшіру/үзіліс: құрылғыны экранды алақанмен жапқанда немесе құрылғыны 
аударғанда кіріс қоңыраулардың немесе дабылдардың дыбысын өшіруге реттеу.

• 	Сур түс үшін алақан сипаңыз: құрылғыны қолмен экран үстінде солға немесе оңға 
жанап өткенде скриншотты түсіруге реттеу.

Жекешелендіру

Тіркелгі
Синхрондайтын Samsung және Google есептік жазбаларыңызды немесе басқа есептік 
жазбаларыңызды қосыңыз.

Параметрлер экранында Тіркелгі опциясын түртіңіз.

Cloud
Samsung және Dropbox есептік жазбалары үшін синхрондау, сақтық көшірме жасау және 
қалпына келтіру параметрлерін өзгертіңіз.

Параметрлер экранында Cloud опциясын түртіңіз.

Сақтық көшірме және қалпына келтіру
Параметрлерді және деректерді басқару параметрлерін өзгертіңіз.

Параметрлер экранында Сақтық көшірме және қалпына келтіру опциясын түртіңіз.

• 	Дер-імнің сақ. көш. жасау: құрылғыны Google серверіне параметрлердің және 
қолданба деректерінің сақтық көшірмесін жасау үшін реттеу.

• 	Есептік жазбаның сақтық көшірмесін жасау: Google сақтық көшірме есептік жазбасын 
орнату немесе өңдеу.
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• 	Автоматты қалпына келтіру: құрылғыны құрылғыда қолданбаларды қайта орнатқанда 
параметрлерді және қолданба деректерін қалпына келтіру үшін реттеу.

• 	Зауыттық деректер қалпына келтірілген: параметрлердің зауыттық әдепкі мәндерін 
қалпына келтіру және барлық деректерді жою.

Жеңіл режим
Құрылғыны жеңіл режимге реттеу.

Параметрлер экранында Жеңіл режим опциясын түртіңіз.

• 	Стандартты режим: құрылғыны стандартты режимге орнату.
• 	Жеңіл режим: құрылғыны жеңіл режимге орнату.
• 	Оңай бағдарламалар: жеңілірек орналасулар қолданылатын қолданбаларды таңдау.

Қол жетімділік
Бұл мүмкіндікті құрылғының қол жетімділігін жақсарту үшін пайдаланыңыз. Қосымша 
ақпаратты Қол жетімділік туралы бөлімінен қараңыз.

Параметрлер экранында Қол жетімділік опциясын түртіңіз.

Жеке режим
Құрылғыны жеке режимде белсендіру арқылы басқалардың жеке мазмұнына қол жеткізуін 
болдырмауға орнату. Қосымша ақпаратты Жеке режим бөлімінен қараңыз.

Параметрлер экранында Жеке режим тармағын түртіңіз, содан кейін белсендіру үшін Жеке 
режим қосқышын түртіңіз.

• 	Жеке режимге қатынасу түрі: жеке режимді белсендіру үшін құлыпты ашу әдісін орнату 
немесе өзгерту.

• 	Автоматты ажырату: құрылғыны экран өшкенде жеке режимнен автоматты түрде 
шығуға реттеу.
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Саусақ ізі
Құрылғыны қорғау немесе Samsung тіркелгісіне кіру үшін саусақ ізіңізді құрылғыға тіркеңіз. 
Қосымша ақпаратты Саусақ ізі бөлімінен қараңыз.

Параметрлер экранында Саусақ ізі опциясын түртіңіз.

• 	Саусақ ізі реттеушісі: саусақ ізі мәліметтерін тіркеу немесе жою.
• 	Сақ. көш. құпиясөз. өзг-у: құрылғы саусақ ізіңізді танымаса пайдаланатын сақтық құпия 

сөзді орнату.
• 	Экранды құлыптау: экранды құлыптау әдісін өзгерту.
• 	Веб-кіру: құрылғыны тіркелген есептік жазбаларды саусақ іздерін пайдаланып растауға 

орнату.
• 	Samsung ес. жазб. тексеру: құрылғыны Samsung тіркелгісін саусақ іздерімен тексеруге 

теңшеу.
• 	Pay with PayPal: құрылғыны саусақ іздеріңізді пайдаланып PayPal тіркелгісін растауға 

және сатып алуларды авторизациялауға орнату.

Бұл мүмкіндік аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді 
болмауы мүмкін.

Жүйе

Тіл және енгізу
Мәтінді енгізу параметрлерін өзгертіңіз. Таңдалған тілге байланысты кейбір опциялар қол 
жетімді болмауы мүмкін.

Параметрлер экранында Тіл және енгізу опциясын түртіңіз.

• 	Тіл: барлық мәзірлер мен қолданбалар үшін дисплей тілін таңдаңыз.
• 	Өздігінен: мәтінді енгізу үшін әдепкі пернетақта түрін таңдаңыз.
• 	Samsung пернетақтасы: Samsung пернетақтасының параметрлерін өзгерту.

Аймаққа немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді опциялар өзгеріп 
отыруы мүмкін.
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• 	Google дауыспен теру: дауыспен енгізу параметрлерін өзгерту.
• 	Тіл: қолжазбаны тану үшін тілді таңдау. Қолжазбаны қамтитын файлдарды таңдалған 

тілде іздеуге болады.
• 	Мәтіннен сөйлеуге опция: мәтінді сөзге түрлендіру опцияларын өзгерту.
• 	Хабарландыруды оқып беру: қоңыраулар, хабарлар немесе оқиғалар түскен кезде 

құрылғыны хабарландыруларды дауыстап оқуға теңшеу.
• 	Меңзер жылдамдығы: құрылғыға қосылған тінтуірдің немесе трекпадтың меңзер 

жылдамдығын реттеу.

Күні және уақыты
Құрылғының уақыт пен күнді көрсету жолын басқару үшін келесі параметрлерге қол жеткізіп, 
өзгертіңіз.

Параметрлер экранында Күні және уақыты опциясын түртіңіз.

Батарея толығымен таусылған немесе құрылғыдан алып тасталған күйде қалса, уақыт 
пен күн алып тасталады.

• 	Автоматты күн мен уақыт: уақыт белдеулері арқылы өткенде, уақыт пен күнді автоматты 
түрде орнату.

• 	Күнді орнату: ағымдағы күнді қолмен орнату.
• 	Уақытты орнату: ағымдағы уақытты қолмен орнату.
• 	Автоматты уақыт белдеуі: құрылғыны уақыт белдеулері арқылы өткенде желіден уақыт 

белдеуі туралы ақпаратты алу үшін реттеу.
• 	Уақыт белдеуін таңдау: жергілікті уақыт белдеуін орнату.
• 	24 сағаттық пішімді пайдалану: уақытты 24 сағаттық пішімде көрсету.
• 	Күн пішімін таңдау: күн пішімін таңдау.
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Қауіпсіздік көмегі
Қауіпсіздік көмегі мүмкіндіктерін белсендіріңіз.

Параметрлер экранында Қауіпсіздік көмегі опциясын түртіңіз.

• 	Төтенше режим: құрылғыны шұғыл режимді іске қосуға және қоңырау шалу сияқты 
негізгі функцияларды пайдалану арқылы батарея тұтынуын азайтуға теңшеу. Қосымша 
ақпаратты Төтенше режим бөлімінен қараңыз.

• 	Geo News: құрылғыны ауыр ауа райы жағдайлары үшін хабарландырулар алуға реттеу. 
Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін қажет қолданбаны жүктеу және орнату керек.

• 	Анықтама хабарларын жіберу: құрылғыны Қуат пернесін үш рет басу арқылы 
анықтамалық хабарлар жіберуге реттеу. Сондай-ақ, алушыларға хабармен бірге 
дыбыстық жазбаларды жіберуге болады. Қосымша ақпаратты Анықтама хабарларын 
жіберу бөлімінен қараңыз.

• 	Жеке контактілерді басқару: анықтамалық хабарлар үшін алушыларды қосу немесе 
өңдеу.

Аксессуарлар
Қосалқы құрал параметрлерін өзгертіңіз.

Параметрлер экранында Аксессуарлар опциясын түртіңіз.

• 	Блок дыбысы: құрылғы жұмыс үстелі док-станциясына қосылғанда немесе алынғанда 
құрылғыны дыбыс ойнататын етіп орнатыңыз.

• 	Дыбыстың шығуы: құрылғыны HDMI құрылғыларына қосқанда пайдаланылатын 
дыбысты шығару пішімін таңдаңыз. Кейбір құрылғылар кеңістіктік дыбыс параметрін 
қолдамауы мүмкін.

Қуат үнемдеу
Қуатты үнемдеу режимін іске қосыңыз және қуатты үнемдеу режимінің параметрлерін 
өзгертіңіз. Қосымша ақпаратты Қуат үнемдеу мүмкіндігі бөлімінен қараңыз.

Параметрлер экранында Қуат үнемдеу опциясын түртіңіз.

• 	Қуат үнемдеу режимі: қуатты үнемдеу режимін белсендіру және қуатты үнемдеу 
режимінің параметрлерін өзгерту.

• 	Ультра қуат үнемдеу режимі: жеңілірек орналасуды көрсету және қолданбаға шектеулі 
қатынасуға рұқсат ету арқылы күту режимінің уақытын кеңейту және батареяны 
тұтынуды азайту.

Болжалды ең көп күту режиміндегі уақыт құрылғы пайдаланылмаса, батарея қуаты 
таусылуы алдындағы қалған уақытты көрсетеді. Күту режимінің уақыты құрылғы 
параметрлеріне және жұмыс жағдайларына байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.
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• 	Жылдам зарядтау: құрылғыны жылдам зарядтау мүмкіндігін пайдалануға реттеу. 
Қосымша ақпаратты Жылдам зарядтау бөлімінен қараңыз.

• 	Батар. пайыз. көрс-н көрсету: құрылғыны күй жолағында батареяда қалған заряд 
пайызын көрсетуге реттеу.

Сақтау орны
Құрылғының жады туралы ақпаратты көру.

Параметрлер экранында Сақтау орны опциясын түртіңіз.

Жад картасын пішімдеу ондағы деректердің барлығын біржолата жояды.

Ішкі жадтың нақты қол жетімді сыйымдылығы көрсетілгеннен аз, себебі амалдық 
жүйе мен әдепкі қолданбалар жад орнының бір бөлігін алады. Қол жетімді бос орын 
құрылғыны жаңартқанда өзгеруі мүмкін.

Қауіпсіздік
Құрылғыны және SIM немесе USIM картасын қорғау үшін параметрлерді өзгертіңіз.

Параметрлер экранында Қауіпсіздік опциясын түртіңіз.

• 	Құрылғы әкімшілері: құрылғыда орнатылған құрылғы әкімшілерін көру. Құрылғы 
әкімшілеріне құрылғыға жаңа саясаттарды қолдануға рұқсат етуге болады.

• 	Белгісіз көздер: құрылғыны белгісіз көздерден қолданбаларды орнатуға рұқсат етуге 
реттеу.

• 	Құрылғыны шифрлау: құрылғыда сақталған деректерді шифрлау үшін құпия сөзді 
орнатыңыз. Құрылғыны қосқан сайын құпия сөзді енгізу керек.

Деректерді шифрлау бір сағаттан көбірек уақыт алуы мүмкін. Деректерді шифрлау 
алдында батареяны толығымен зарядтау үшін зарядтағышты жалғаңыз және 
деректерді шифрлау аяқталғанша оны ажыратпаңыз.

• 	Сыртқы SD картасын шифрлаңыз: құрылғыны жад картасында файлдарды шифрлау 
үшін реттеу.

Осы параметр қосулы кезде құрылғының зауыттық параметрлерін қалпына 
келтірсеңіз, құрылғы шифрланған файлдарды оқи алмайды. Құрылғының 
параметрлерін қалпына келтіру алдында бұл параметрді өшіріңіз.
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• 	Қашықтағы басқару элемен.: құрылғыны интернет арқылы жоғалған немесе ұрланған 
құрылғыны қашықтан басқаруға рұқсат ету үшін реттеу. Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін 
Samsung есептік жазбасына кіру керек.

• 	SIM өзгерту сигналы: жоғалған немесе ұрланған кезде құрылғыны табуға көмектесетін 
“Мобильді телефонымды табу” мүмкіндігін белсендіріңіз немесе өшіріңіз.

• 	Веб-сайтқа өту: “Ұялы телефонымды табу” веб-торабына кіру 
(findmymobile.samsung.com). «Мобильді телефонымды табу» веб-сайтында жоғалған 
немесе ұрланған құрылғыны бақылауға және басқаруға болады.

• 	Қайта белсендіру құлп: басқалардың құрылғыны қайта іске қоспауы үшін құрылғы 
қалпына келтірілгеннен кейін құрылғыны Samsung есептік жазбасын талап етуге теңшеу.

• 	SIM картасының құлпын реттеу: SIM картасын құлыптау параметрлерін өзгерту.
• 	Құпиясөздерді көрінетін ету: құрылғыны енгізген кезде құпия сөздерді көрсетуге 

орнатыңыз.
• 	Қауіпсіз. саясаты жаңа-ры: құрылғыны қауіпсіздік жаңартуларын тексеруге және 

жүктеуге орнатыңыз.
• 	Қауіпсіздік есептерін жіберу: құрылғыны жаңартылған қауіпсіздік есептерін Samsung 

қызметіне автоматты түрде жіберуге реттеу.
• 	Қойма түрі: тіркелгі деректері файлдары үшін сақтау түрін орнатыңыз.
• 	Сенімді ес. жазба мәліметтері: әр түрлі қолданбаларды қауіпсіз пайдалануды 

қамтамасыз ету үшін куәліктер мен есептік жазба деректерін пайдалану.
• 	Құрылғы жадынан орнату: ішкі жадта сақталған шифрланған куәліктерді орнату.
• 	Есеп. жазба мәліметтерін өшіру: құрылғыдан есептік жазба мәліметтері мазмұнын 

өшіру және құпия сөзді алып тастау.

Көмек
Құрылғыны және қолданбаларды пайдалану немесе маңызды параметрлерді реттеу туралы 
мәліметтер алу үшін анықтама ақпаратын көріңіз.

Параметрлер экранында Көмек тармағын түртіңіз.

Құрылғы туралы
Құрылғы ақпаратына кіру, құрылғы атауын өңдеу немесе құрылғының бағдарламалық 
құралын жаңарту.

Параметрлер экранында Құрылғы туралы опциясын түртіңіз.
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Қосымшалар

Қосымша реттегіші
Құрылғыдағы қолданбаларды көріңіз және басқарыңыз.

Параметрлер экранында Қосымша реттегіші опциясын түртіңіз.

Әдепкі бағдарламалар
Қолданбаларды пайдалану үшін әдепкі параметрді таңдаңыз.

Параметрлер экранында Әдепкі бағдарламалар опциясын түртіңіз.

Бағдарлама параметрлері
Қолданба параметрлерін теңшеңіз.

Параметрлер экранында Бағдарлама параметрлері тармағын түртіңіз.
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Қол жетімділік

Қол жетімділік туралы
Көру, есті қабілеттері нашар және кемістігі бар пайдаланушылар үшін құрылғыны 
пайдалануды жеңілдететін функциялар көмегімен арнайы мүмкіндіктерді жақсартады.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік тармағын түртіңіз.

Арнайы мүмкіндіктер мәзірлерін ашу үшін 
Бастапқы пернесін пайдалану
Бастапқы пернесін үш рет жылдам басып мына арнайы мүмкіндіктер мәзірлеріне қол 
жеткізуге болады.

• 	Қол жетімділік
• 	TalkBack
• 	Теріс түстер
• 	Өзара әрекетті басқару

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Тікелей кіру тармағын 
түртіп, содан кейін белсендіру үшін Тікелей кіру қосқышын түртіңіз. Содан кейін Бастапқы 
пернесін үш рет жылдам басқанда ашылатын арнайы мүмкіндіктер мәзірін таңдаңыз.

Дауыстық жауап (TalkBack)

TalkBack іске қосу
TalkBack функциясын белсендірсеңіз, құрылғы экрандағы немесе таңдалған мүмкіндіктердегі 
мәтінді дауыстап оқиды.

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Көру → TalkBack 
тармағын түртіңіз.

2 Белсендіру үшін TalkBack қосқышын түртіңіз.
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3 OK белгішесін түртіңіз. Құрылғы дауыстық жауапты бастайды.

TalkBack функциясын пайдаланған кезде кейбір мүмкіндіктер қол жетімді болмайды.

TalkBack функциясын өшіру

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Көру → TalkBack 
тармағын түртіңіз.

2 TalkBack қосқышын түртіңіз және экранның кез келген жерін екі рет жылдам түртіңіз.

3 OK түймесін түртіңіз және экранның кез келген жерін екі рет жылдам түртіңіз. Құрылғы 
дауыстық жауапты тоқтатады.

Экранды саусақ қимылдарымен басқару
TalkBack функциясын пайдаланып жатқанда экранды басқару үшін әр түрлі саусақ 
қимылдарын пайдалануға болады.

• 	Экранмен танысу: экранмен танысу үшін саусақты экранға қойып, жылжытыңыз. 
Элементті таңдап, ұстап тұрыңыз, сонда құрылғы элементті оқиды. Саусақты жібергенде 
саусақ астындағы элемент таңдалады.

• 	Элементтерді таңдау: элементті таңдау үшін түртіңіз. Я болмаса, экранды шарлау кезінде 
элементті таңдап, ұстап тұрыңыз, содан кейін саусақты жіберіңіз.

• 	Таңдалған элементті ашу: таңдалған элементтер дауыстып оқылып жатқанда, қажет 
элементті естігенде саусақты элементтен жіберіңіз. Содан кейін экранның кез келген 
жерінде екі рет жылдам түртіңіз.

• 	Алдыңғы элементті таңдау: бір саусақпен экранда жоғары қарай немесе сол жаққа 
жылдам жанап өтіңіз.

• 	Келесі элементті таңдау: бір саусақпен экранда төмен қарай немесе оң жаққа жылдам 
жанап өтіңіз.

• 	Тізімдерді айналдыру: екі саусақты пайдаланып жоғары қарай немесе төмен қарай 
жанап өтіңіз.

• 	Алдыңғы бетке оралу: екі саусақты пайдаланып оң жаққа жанап өтіңіз.
• 	Келесі бетке жылжу: екі саусақты пайдаланып сол жаққа жанап өтіңіз.
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• 	Экран құлпын ашу: екі саусақты пайдаланып құлыпталған экран аумағында экранды кез 
келген бағытта жанап өтіңіз.

• 	Хабарландырулар тақтасын ашу: екі саусақты пайдаланып экран үстін төмен қарай 
сүйреңіз.

• 	Жылдам параметрлер тақтасын ашу: үш саусақты пайдаланып экранның жоғарғы 
жағынан төмен қарай сүйреңіз.

Manage gestures ішінде TalkBack үшін саусақ қимылы параметрлерін теңшеуге болады. 
Қосымша ақпаратты Саусақ қимылы параметрлерін теңшеу бөлімінен қараңыз.

Саусақ қимылы параметрлерін теңшеу
TalkBack функциясын пайдаланғанда алдыңғы экранға оралу, Бастапқы экранды ашу және 
т.б. сияқты әрекеттерді орындау үшін саусақ қимылдарын пайдалануға болады. Пайдалану 
алдында саусақ қимылдарын теңшеңіз.

Тік қимылдар үшін параметрлерді реттеу
Экранның астынан саусақты жоғары және төмен қарай немесе керісінше сүйреп, екі бөлікті, 
тік қимылдарды пайдалануға болады.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Көру → TalkBack → 
ҚОНДЫРҒЫЛАР → Manage gestures → Two part vertical gestures тармағын түртіңіз. Одан 
кейін мына мүмкіндіктердің біреуін таңдаңыз:

• 	Move to the first and last items on screen: экранда саусақтарды жоғары қарай, кейін 
төмен қарай сүйреген кезде экранның үстіндегі бірінші элемент таңдалады. Экранда 
саусақты төмен қарай, кейін жоғары қарай жылдам сүйреген кезде экранның төменгі 
жағындағы соңғы элемент таңдалады.

• 	Cycle through reading granularities: экранда саусақты жоғары қарай, содан кейін төмен 
қарай сүйреген кезде оқу бірлігі өзгереді. Оқу бірлігі бет, еже, жол, сөз, таңба және әдепкі 
болып өзгереді. Экранда саусақты төмен қарай, содан кейін жоғары қарай сүйрегенде 
оқу бірлігі кері ретпен өзгереді.

Тіркесім қимылдарының параметрлерін реттеу
Тіркесім қимылдарын өзгертуге немесе мүмкіндіктерді бос тіркесімдерге тағайындауға 
болады.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Көру → TalkBack → 
ҚОНДЫРҒЫЛАР → Manage gestures тармағын түртіңіз. Қимылды таңдап, оған мүмкіндік 
тағайындаңыз.
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TalkBack кідірту
Саусағыңызды экранда төмен қарай, кейін босатпай оң жаққа сүйреп, жалпы мәтінмәндік 
мәзірді ашыңыз. Экранның жоғарғы сол жағындағы Pause feedback опциясын таңдалған 
кезде TalkBack кідіртіледі.

Сурет белгілерін қосу және басқару
Экрандағы кескіндерге белгілерді тағайындауға болады. Құрылғы кескіндер таңдалғанда 
белгілерді дауыстап оқиды. Жергілікті мәтінмәндік мәзір арқылы белгілер қойылмаған 
кескіндерге белгілер қосыңыз.

Саусағыңызды экранда жоғары қарай, кейін босатпай оң жаққа сүйреп, жергілікті 
мәтінмәндік мәзірді ашыңыз. Мәзірлерді шарлау үшін экранды түртіп, ұстап тұрып, мәзір 
айналасында шеңбер салыңыз. Белгіні қосу мәзірін естігенде белгілерді қосу үшін саусақты 
жіберіңіз.

Белгілерді көру үшін «Барлық қолданбалар» экранын ашып, Қон-лар → Қол жетімділік → 
Көру → TalkBack → ҚОНДЫРҒЫЛАР → Manage custom labels тармағын түртіңіз.

TalkBack параметрлерін реттеу
TalkBack баптауларын өзіңізге ыңғайлы етіп теңшеңіз.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Көру → TalkBack → 
ҚОНДЫРҒЫЛАР тармағын түртіңіз.

• 	Speech volume: дауыстық жауаптың дыбыс деңгейін реттеу.
• 	Use pitch changes: құрылғыны пернетақтаны пайдаланып енгізгенде мәтінді төмен 

дыбыс деңгейімен оқуға реттеу.
• 	Keyboard echo: құрылғыны бос орын пернесін түрткенде пернетақтаны пайдаланып 

енгізіп жатқан сөзді дауыстап оқуға реттеу.
• 	Speak when screen is off: экран өшірілген кезде құрылғыны дауыстық жауап беруге 

теңшеу.
• 	Use proximity sensor: қолыңызды құрылғының үстіндегі сенсорға орналастырған кезде 

құрылғыны дауыстық жауапты кідіртуге теңшеу.
• 	Shake to start continuous reading: құрылғыны шайқағанда экранда көрсетілген мәтінді 

дауыстап оқуға реттеу. Әр түрлі шайқау жылдамдықтарынан таңдауға болады.



Қол жетімділік

167

• 	Speak caller ID: қоңырау түскен кезде құрылғыны шалушы атын дауыстап оқуға теңшеу.
• 	Vibration feedback: құрылғыны экранды шарлағанда дірілдеуге реттеу.
• 	Sound feedback: экранды айналдыру сияқты экранды басқарған кезде құрылғыны дыбыс 

шығаруға теңшеу.
• 	Focus speech audio: құрылғы элементті дауыстап оқыған кезде құрылғыны 

мультимедианың дыбыс деңгейін төмендетуге теңшеу.
• 	Sound volume: басқару үшін экранды нұқығанда ойнатылатын дыбыстың дыбыс деңгейін 

реттеу. Бұл мүмкіндік Sound feedback таңдалған кезде қол жетімді болады.
• 	Explore by touch: құрылғыны саусақ астындағы элементтерді дауыстап оқуға реттеу.
• 	Automatically scroll lists: құрылғыны экранда көрсетілмейтін тізім элементтерін 

автоматты түрде айналдыруға және элементтерді дауыстап оқуға реттеу.
• 	Single-tap selection: құрылғыны таңдалған элементті бір түртіп таңдауға реттеу.
• 	Launch “Explore by touch” tutorial: нұқып шолу мүмкіндігін пайдалану туралы оқулықты 

қарау.
• 	Manage gestures: саусақ қимылдарын пайдаланып орындалатын әрекеттерді тағайындау. 

Қосымша ақпаратты Саусақ қимылы параметрлерін теңшеу бөлімінен қараңыз.
• 	Manage custom labels: қосылған белгілерді қарау.
• 	Resume from suspend: TalkBack кідіртілген болса, дауыстық жауапты жалғастыру әдісін 

таңдау.
• 	Developer settings: қолданба жасақтау опцияларын орнату.

Құрылғыны экранды өшіріп пайдалану
Құрылғыны экрандағы мазмұнды жеке ұстау үшін әрқашан экранды өшіруге реттеңіз. 
Бастапқы пернесін басқанда немесе экранды түрткенде экран қосылмайды. Экран өшкенде 
қазіргі уақытта белсендірілген мүмкіндіктер өшпейді.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Көру тармағын түртіп, 
Күңгірт экран құсбелгісін қойыңыз. Қуат пернесін екі рет басып, осы мүмкіндікті белсендіруге 
немесе өшіруге болады.
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Құпия сөздерді дауыстап оқу
TalkBack іске қосылған кезде құрылғыны енгізу кезінде құпия сөзді дауыстап оқуға реттеңіз.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Көру тармағын түртіп, 
Құпиясөздер айту құсбелгісін қойыңыз.

Мәтін сөзге мүмкіндіктерін орнату
TalkBack іске қосылған кезде тілдер, жылдамдық сияқты пайдаланылатын мәтін сөзге 
мүмкіндіктерінің баптауларын өзгертіңіз.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Көру → Мәтіннен 
сөйлеуге опция тармағын түртіп, мына функцияларды пайдаланыңыз:

• 	Samsung мәтіннен сөйлеуге механизмі / Google мәтіннен сөйлеуге құралы: мәтін сөзге 
мүмкіндігі жүйесін таңдау.

• 	Сөйлеу жылдамдығы: мәтінді сөзге түрлендіру мүмкіндігі үшін жылдамдықты таңдаңыз.
• 	Мысал тыңдау: мысал үшін сөйленген мәтінді тыңдаңыз. Егер құрылғы мысалдарды 

дауыстап оқи алмаса, мәтінді сөзге түрлендіру мүмкіндігінің дауыс деректерін жүктеу 
және орнату үшін  → Дауысты деректер орнату опциясын түртіңіз.

• 	Әдепкі тіл күйі: мәтінді сөзге түрлендіру мүмкіндігі үшін онатылған ағымдағы тілдің күйін 
көру.

Пернетақта арқылы мәтін енгізу
Пернетақтаны көрсету үшін мәтін енгізу өрісін түртіңіз де, экранның кез келген жерінде 
жылдам екі рет түртіңіз.

Пернетақтаны саусағыңызбен нұқыған кезде құрылғы саусағыңыздың астындағы таңба 
пернелерін дауыстап оқиды. Қажетті таңбаны естіген кезде таңдау үшін саусағыңызды 
экраннан босатыңыз. Таңба енгізіледі және құрылғы мәтінді дауыстап оқиды.

Жылдам енгізу белсендірілмеген болса, қажет таңбадан саусақты жіберіңіз, содан кейін 
экранның кез келген жерінде екі рет жылдам түртіңіз. Пернелерді жылдам енгізу мүмкіндігін 
белсендіру үшін «Барлық қолданбалар» экранын ашып, Қон-лар → Қол жетімділік → Көру 
тармағын түртіп, Жылдам енгізу құсбелгісін қойыңыз.



Қол жетімділік

169

Қосымша таңбалар енгізу
Перне үшін қол жетімді қосымша таңбаларды енгізу үшін пернетақтадағы пернені түртіп, 
ұстап тұрыңыз. Перне үстінде қол жетімді таңбаларды көрсететін қалқымалы терезе 
көрсетіледі. Таңбаны таңдау үшін саусақты қалқымалы терезеде қажет таңбаны естігенше 
сүйреңіз, содан кейін жіберіңіз.

Көру

Қаріп өлшемін өзгерту
Қаріп өлшемін өзгерту үшін осы мүмкіндікті пайдаланыңыз. Қаріп өлшемін Ірі мәніне орнату 
кейбір қолданбаларда қол жетімді болмауы мүмкін.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Көру → Қаріп өлшемі 
тармағын түртіңіз.

Экранды ұлғайту
Экранды ұлғайту және белгілі бір аумақты үлкейту үшін осы мүмкіндікті пайдаланыңыз.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Көру → Үлкейту 
қимылдары тармағын түртіңіз, содан кейін белсендіру үшін Үлкейту қимылдары қосқышын 
түртіңіз.

• 	Үлкейту және кішірейту: белгілі бір аумақты үлкейту үшін экранды үш рет жылдам 
түртіңіз. Қалыпты көрініске оралу үшін қайтадан экранды үш рет жылдам түртіңіз.

• 	Айналдыру арқылы экранды шолу: ұлғайтылған экранда екі немесе одан көп саусақты 
сүйреңіз.

• 	Масштабтау арақатынасын реттеу: екі немесе одан көп саусақты ұлғайтылған экранда бір 
біріне жақындатыңыз немесе бір бірінен алшақтатыңыз.

Сондай-ақ, экранды үш рет түрту және ұстап тұру арқылы экранды уақытша ұлғайтуға 
болады. Экранды шолу үшін экранды ұстап тұрып, саусақты сүйреңіз. Қалыпты көрініске 
оралу үшін саусағыңызды жіберіңіз.

• 	Экрандағы пернетақталарды ұлғайту мүмкін емес.
• 	Бұл мүмкіндік белсендірілген болса, Телефон және Калькулятор сияқты кейбір 

қолданбалардың өнімділігіне әсер етілуі мүмкін.
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Масштабты меңзеу
Бұл мүмкіндікті экранда көрсетілген мазмұнды қаламды үстіне апару арқылы үлкейту үшін 
пайдаланыңыз.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Көру → Масштабты 
меңзеу тармағын түртіңіз, содан кейін белсендіру үшін Масштабты меңзеу қосқышын 
түртіңіз.

Ұлғайтқыш параметрлерін өзгерту үшін масштабтау пайызы жолағын солға немесе оңға 
сүйреңіз, я болмаса, Үлкейткіш өлшемі опциясын түртіңіз.

Бұл функция белсендірілгенде әуеден басқару, әуеден көру, тікелей қаламмен енгізу 
сияқты кейбір функцияларды және TalkBack функцияларын пайдалана алмайсыз.

Хабарландыру еске салғыштарын орнату
Бұл мүмкіндікті аралықпен тексермеген хабарландырулар туралы ескерту үшін 
пайдаланыңыз.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Көру → Хаб-ды еске 
салғыш тармағын түртіп, содан кейін белсендіру үшін Хаб-ды еске салғыш қосқышын 
түртіңіз.

Ескертулер арасындағы аралықты орнату үшін Ескертулер аралығы опциясын түртіңіз.

Дисплей түстерін қайтару
Экран көрінуін жақсарту және пайдаланушыларға экрандағы мәтінді жылдам тануға 
көмектесу үшін осы мүмкіндікті пайдаланыңыз.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Көру тармағын түртіп, Теріс 
түстер құсбелгісін қойыңыз.

Түсті реттеу
Егер түстерді айыру қиын болса, түстерді экранда көрсетуді реттеу үшін осы мүмкіндікті 
пайдаланыңыз. Құрылғы түстерді танылатын түстерге өзгертеді.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Көру → Түсті реттеу 
тармағын түртіңіз, содан кейін белсендіру үшін Түсті реттеу қосқышын түртіңіз. Түсті реттеу 
процедурасын аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
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Есту

Жарық хабарландыруын орнату
Кіріс қоңыраулар, жаңа хабарлар немесе хабарландырулар бар кезде жарықты 
жыпылықтауға орнатыңыз.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Есту тармағын түртіп, 
Жарқыл ескертуі құсбелгісін қойыңыз.

Барлық дыбыстарды өшіру
Қоңырау барысындағы шалушы дауысын және тасушы дыбыстары сияқты барлық құрылғы 
дыбыстарын өшіруге құрылғыны реттеңіз.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Есту тармағын түртіп, 
Барлық дыбыстарды өшіру құсбелгісін қойыңыз.

Субтитрлердің параметрлері
«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Есту → Samsung 
субтитрлері (ЖТ) немесе Google субтитрлері (ЖТ) тармағын түртіңіз, содан кейін белсендіру 
үшін Samsung субтитрлері (ЖТ) немесе Google субтитрлері (ЖТ) қосқышын түртіңіз.

Субтитрлердің параметрлерін теңшеу опциясын таңдаңыз.

Дыбыс балансын реттеу
Құрылғыны құлақаспапты пайдаланған кезде дыбыс балансын реттеуге реттеу.

1 Құлақаспапты құрылғыға жалғап, киіңіз.

2 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Есту → Дыбыс теңдігі 
тармағын түртіңіз.

3 Реттеу жолағын сол жаққа немесе оң жаққа сүйреңіз және дыбыс балансын реттеп, 
ОРНАТУ опциясын түртіңіз.
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Моно дыбыс
Моно шығыс стерео дыбысты барлық құлақаспап динамиктері арқылы ойнатылатын бір 
сигналға біріктіреді. Мұны есту қабілетіңіз нашар болса немесе бір құлақтық ыңғайлырақ 
болса пайдаланыңыз.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Есту тармағын түртіп, Моно 
дыбыс құсбелгісін қойыңыз.

Дыбысты анықтаушылар
Құрылғыны есік қоңырауын немесе бала жылауын анықтағанда дірілдеуге реттеңіз.

Сәби жылауын анықтағыш

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Есту → Дыбысты 
анықтаушылар → Сәби жылауын анықтағыш тармағын түртіңіз және белсендіру үшін 
қосқышты түртіңіз.

2 Экрандағы ақпаратты оқыңыз және OK түймесін түртіңіз.

3 Сәби жылауын анықтағышты пайдалануды бастау үшін  опциясын түртіңіз.

Құрылғы дыбысты анықтағанда дірілдейді және ескерту журнал ретінде сақталады.

Есік қоңырауын анықтаушы

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Есту → Дыбысты 
анықтаушылар → Есік қоңырауын анықтаушы тармағын түртіңіз және белсендіру үшін 
қосқышты түртіңіз.

2 Экрандағы ақпаратты оқыңыз және OK түймесін түртіңіз.

3 Есік қоңырауының жазбасын жасау үшін  опциясын түртіңіз. Жазуды аяқтағанда КЕЛЕСІ 
түймесін түртіңіз.

4  белгішесін түртіп, дұрыс жазылғанын тексеру үшін есік қоңырауын шылдырлатыңыз. 
Құрылғы есік қоңырауының дыбысын анықтағанда OK түймесін түртіңіз.

Есік қоңырауының дыбысын өзгерту үшін  → Есік қоңырауы дыбысын өзгерту пәрменін 
түртіңіз.

Есік қоңырауын анықтаушы орнатылғанда есік қоңырауын анықтаушыны пайдалануды бастау 
үшін  опциясын түртіңіз. Құрылғы есік қоңырауының дыбысын анықтағанда дірілдейді.
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Ескерту параметрлерін өзгерту
Мына опцияларды пайдалану үшін  → Қондырғылар тармағын түртіңіз:

• 	Интенсивтік дірілдеу: дірілдеу хабарландыруының күшін реттеңіз.
• 	Дірілдер: діріл параметрін өзгерту.
• 	Жарқыл ескертуі: жарықты дыбысты анықтағанда жыпылықтауға орнату.

Авто жанасу
Автоматты тактильдік функциясы белсендірілсе, музыка ойнатқанда, бейнелер көргенде 
немесе ойындар ойнағанда құрылғы дыбыспен дірілдейді. Сондай-ақ, ол қолдау көрсетілетін 
қолданбаларда түймелерді түрткенде дірілдейді.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Есту тармағын түртіп, Авто 
жанасу құсбелгісін қойыңыз.

Кейбір қолданбалар осы мүмкіндікке қолдау көрсетпеуі мүмкін.

Ептілік және өзара әрекет

Көмекші мәзір

Көмекші тіркесім белгішесін көрсету
Құрылғыны қолданбаларға, функцияларға және параметрлерге қатынасуға арналған көмекші 
таңбаша белгішесін көрсетуге реттеңіз. Белгішедегі көмекші мәзірлерді түрту арқылы 
құрылғыны оңай басқаруға болады.

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Ептілік және өзара 
әрекет → Көмекші мәзір тармағын түртіңіз.

2 Белсендіру үшін Көмекші мәзір қосқышын түртіңіз, содан кейін бір рет түрту режимін 
қосу үшін OK түймесін түртіңіз.

Көмекші тіркесімінің белгішесі экранның төменгі оң жағында көрсетіледі.

3 Көмекші тіркесім белгішесін ыңғайлы орынға жылжыту үшін Негізгі қол опциясын 
түртіңіз.
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Көмекші мәзірлерге қол жеткізу
Көмекші таңбаша белгішесі қалқымалы белгіше ретінде көрсетіліп, кез келген экраннан 
көмекші мәзірлерге оңай қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

Көмекші тіркесім белгішесін түрткенде белгіше аздап кеңейеді және белгішеде көмекші 
мәзірлер пайда болады. Басқа тақталарға жылжу үшін жоғары немесе төмен көрсеткісін 
түртіңіз, я болмаса, басқа мәзірлерді таңдау үшін жоғары немесе төмен қарай жанап өтіңіз.

Жүгіргіні пайдалану
Көмекші мәзірде Курсор опциясын түртіңіз. Экранды түрту аумағында шағын саусақ 
қозғалыстарын пайдаланып басқаруға болады. Жүгіргіні жылжыту үшін түрту аумағында 
саусақты сүйреңіз. Сондай-ақ, жүгіргі астындағы элементтерді таңдау үшін экранды түртіңіз.

Төмендегі опцияларды пайдаланыңыз:

• 	  /  : элементті таңдау, я болмаса экранда солға немесе оңға айналдыру.
• 	  /  : экранда жоғары немесе төмен айналдыру.
• 	  : түрту аумағын басқа орынға жылжыту.
• 	  : жүгіргі орналасқан аумақты үлкейтіңіз.
• 	  : түрту аумағын жабу.

Жүгіргі параметрлерін өзгерту үшін «Барлық қолданбалар» экранын ашып, Қон-лар → Қол 
жетімділік → Ептілік және өзара әрекет → Көмекші мәзір тармағын түртіңіз. Содан кейін 
Сенс. пан. және курсор парам-і тармағындағы параметрлерді теңшеңіз.

Кеңейтілген көмекші мәзірлерді пайдалану
Құрылғыны таңдалған қолданбалар үшін жақсартылған көмекші мәзірлерді көрсетуге 
реттеңіз.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Ептілік және өзара 
әрекет → Көмекші мәзір → Assistant plus тармағын түртіңіз, белсендіру үшін Assistant plus 
қосқышын түртіңіз, содан кейін қолданбаларды таңдаңыз.

Ауа қимылы мүмкіндігімен экранды қосу
Ауа қимылы мүмкіндігін құрылғының жоғарғы жағындағы датчик үстінде қолды жылжыту 
арқылы экранды қосу үшін пайдаланыңыз. Экранды пернені баспай қосуға болады. Бұл 
мүмкіндікті пайдаланғанда қозғалуын болдырмау үшін құрылғыны тегіс бетке қойыңыз 
немесе берік түрде ұстаңыз.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Ептілік және өзара әрекет 
→ Дәлдеу арқылы ояту тармағын түртіңіз, содан кейін белсендір үшін Дәлдеу арқылы ояту 
қосқышын түртіңіз.
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Түрту және ұстап тұру кешігуі опцияларын орнату
Экранды түртіп, ұстап тұру үшін тану уақытын орнатыңыз.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Ептілік және өзара әрекет 
→ Кідірісті түртіп, ұстап тұрыңыз тармағын түртіп, опцияны таңдаңыз.

Өзара әрекетті басқару
Қолданбаларды пайдаланған кезде енгізулерге құрылғы реакциясын шектеу үшін 
әрекеттестікті басқару режимін белсендіріңіз.

1 «Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Ептілік және өзара 
әрекет → Өзара әрекетті басқару тармағын түртіңіз.

2 Белсендіру үшін Өзара әрекетті басқару қосқышын түртіңіз.

3 Қолданбаны пайдаланған кезде Бастапқы пернесін және Дыбыс деңгейі пернесін бірге 
басып тұрыңыз.

4 Жақтау өлшемін реттеңіз немесе шектеу қажет аумақ айналасына сызық сызыңыз.

5 АЯҚ. опциясын түртіңіз.

Құрылғы шектелген аумақты көрсетеді. Шектелген аумақ түрткенде реакция көрсетпейді 
және құрылғының қатты пернелері өшіріледі.

Әрекеттестікті басқару режимін ажырату үшін Бастапқы пернесін және Дыбыс деңгейі 
пернесін бірге басып тұрыңыз.

Қоңырауларға жауап беру немесе аяқтау
Қоңырауларға жауап беру немесе оларды аяқтау әдісін өзгертіңіз.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Қоңырауларға жауап беру 
және қабылдамау тармағын түртіңіз.

Қажет әдісті таңдаңыз.
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Бір рет түрту режимін пайдалану
Дабыл ойнаған кезде немесе қоңырау түскен кезде дабылды тоқтату үшін түймені түртіңіз 
немесе түймені сүйремей қоңырауға жауап беріңіз.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік тармағын түртіңіз де, Бір рет 
түрту режимі құсбелгісін қойыңыз.

Қол жетімділік параметрлерін басқару

Арнайы мүмкіндіктер параметрлерін файлда сақтау
Ағымдағы қол жетімділік баптауларын файлға экспорттаңыз.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Қол жетімділікті басқару 
→ Импорттау/Экспорттау тармағын түртіп, экспорттау опциясын таңдаңыз.

Қол жетімділік баптаулары файлын импорттау
Арнайы мүмкіндіктер параметрлерін импорттаңыз және ағымдағы параметрлерді 
жаңартыңыз.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Қол жетімділікті басқару 
→ Импорттау/Экспорттау тармағын түртіп, импорттау опциясын таңдаңыз. Импортталатын 
файлды таңдаңыз және ДАЙЫН → OK тармағын түртіңіз. Қол жетімділік баптаулары 
импортталған файлға қарай жаңартылады.

Қол жетімділік баптаулары файлдарын бөлісу
Арнайы мүмкіндіктер параметрлерін басқалармен электрондық пошта, Wi-Fi Direct, Bluetooth 
және т.б. арқылы бөлісіңіз.

«Барлық қолданбалар» экранында Қон-лар → Қол жетімділік → Қол жетімділікті басқару 
→ Бөлісу тармағын түртіңіз. Содан кейін арнайы мүмкіндіктер файлын таңдаңыз және 
Дайын опциясын түртіңіз. Файлдарды бөлісу үшін бөлісу әдісін таңдаңыз және экрандық 
нұсқауларды орындаңыз.
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Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын мына шешімдерді пайдаланып 
көріңіз. Кейбір жағдайлар құрылғыға қолданылмауы мүмкін.

Құрылғыны қосқанда немесе құрылғыны пайдаланып жатқанда, 
ол келесі кодтардың біреуін енгізуді сұрайды:
• 	Құпия сөз: құрылғыны құлыптау мүмкіндігі іске қосылған кезде, сіз құрылғы үшін 

орнатылған құпия сөзді енгізуіңіз керек.
• 	PIN коды: құрылғыңызды алғаш қолданар алдында немесе PIN кодының талабы іске 

қосылған кезде сіз SIM немесе USIM картасымен бірге берілген PIN кодын енгізуіңіз 
керек. Бұл мүмкіндікті SIM картасын құлыптау мәзірін пайдалана отырып өшіруге 
болады.

• 	PUK: сіздің SIM немесе USIM картаңыз бұғатталса, әдетте бұл PIN кодыңызды бірнеше 
мәрте дұрыс енгізбегендіктен болады. Сіз қызмет көрсетуші берген PUK кодын енгізуіңіз 
керек.

• 	PIN2: PIN2 кодын қажет ететін мәзірге қол жеткізгенде, SIM немесе USIM картасымен 
бірге берілген PIN2 кодын енгізу керек. Қосымша ақпарат алу үшін қызмет көрсетушіге 
хабарласыңыз.

Құрылғы желілік немесе қызмет қатесі туралы хабарларды 
көрсетеді
• 	Сигналдар әлсіз немесе қабылдау нашар аумақтарда болғанда қабылдау жоғалуы 

мүмкін. Басқа аумаққа жылжып, әрекетті қайталаңыз. Жылжытқан кезде қате хабарлары 
қайта-қайта пайда болуы мүмкін.

• 	Жазылымсыз кейбір опцияларға қол жеткізу мүмкін емес. Қосымша ақпарат алу үшін 
қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.

Құрылғы қосылмайды
• 	Батарея заряды толығымен таусылған кезде құрылғы қосылмайды. Құрылғыны қоспай 

тұрып батареяны толық зарядтаңыз.
• 	Батарея дұрыс салынбаған болуы мүмкін. Батареяны қайта салыңыз.
• 	Сары түсті контактілерді сүртіңіз және батареяны қайта салыңыз.
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Сенсорлық экран баяу немесе дұрыс емес жауап береді
• 	Егер сенсорлық экранға қорғағыш қаптаманы немесе қосымша қосалқы құралдарды 

тіркесеңіз, сенсорлық экран дұрыс істемеуі мүмкін.
• 	Егер қолғап кисеңіз, сенсорлық экранды ұстаған кезде қолыңыз таза болмаса немесе 

егер экранды үшкір затпен немесе тырнағыңыздың ұшымен түртсеңіз, сенсорлық экран 
дұрыс істемеуі мүмкін.

• 	Сенсорлық экран ылғалды жерлерде немесе су тигенде дұрыс істемей қалуы мүмкін.
• 	Барлық уақытша бағдарлама қетелерін жою үшін құрылғыны қайта іске қосыңыз.
• 	Құрылғының бағдарламалық жасақтамасы соңғы нұсқаға дейін жаңартылғанына көз 

жеткізіңіз.
• 	Сенсорлық экран сызылса немесе зақымданса, Samsung қызмет көрсету орталығына 

алып барыңыз.

Құрылғы тұрып қалады немесе жөнделмейтін қателер 
орын алады
Егер құрылғы тұрып қалса, қайтадан жұмыс істеуі үшін қолданбаларды жабу немесе 
батареяны қайта салып, құрылғыны қосу қажет болуы мүмкін. Құрылғы тұрып қалса және 
жауап бермей жатса, қайта іске қосу үшін Қуат пернесін және Дыбыс деңгейі пернесін бір 
уақытта 7 секундтан көбірек басып тұрыңыз.

Егер бұл мәселені шешпесе, зауыттық деректерді қалпына келтіруді орындаңыз. «Барлық 
қолданбалар» экранында Қон-лар → Сақтық көшірме және қалпына келтіру → Зауыттық 
деректер қалпына келтірілген → ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ → БӘРІН ЖОЮ 
тармағын түртіңіз. Зауыттық деректер ысыруын орындамас бұрын құрылғыда сақталған 
барлық маңызды деректердің сақтық көшірмелерін жасауды ұмытпаңыз.

Егер ақаулық бәрібір шешілмесе, Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Қоңыраулар қосылмайды
• 	Тиісті ұялы желіге кіргеніңізді тексеріңіз.
• 	Теріп жатқан телефон нөмірі үшін қоңырауға тыйым салуды орнатпағаныңызға көз 

жеткізіңіз.
• 	Кіріс телефон нөмірі үшін қоңырауға тыйым салуды орнатпағаныңызға көз жеткізіңіз.
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Басқалар қоңырауда сөздеріңізді естімейді
• 	Ендірілген микрофонды жауып тұрмағаныңызға көз жеткізіңіз.
• 	Микрофон аузыңызға жақын екенін көз жеткізіңіз.
• 	Егер құлақаспапты пайдаланып жатсаңыз, оның дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.

Қоңырау кезінде дыбыс жаңғырығы естіледі
Дыбыс деңгейі пернесін басып дыбыс деңгейін реттеңіз немесе басқа аумаққа жылжыңыз.

Ұялы желі немесе Интернет жиі ажыратылады немесе 
дыбыс сапасы нашар
• 	Құрылғының ішкі антеннасын жауып тұрмағаныңызға көз жеткізіңіз.
• 	Сигналдар әлсіз немесе қабылдау нашар аумақтарда болғанда қабылдау жоғалуы 

мүмкін. Қосылым ақаулықтары қызмет көрсетушінің негізгі стансасындағы ақаулықтарға 
байланысты болуы мүмкін. Басқа аумаққа жылжып, әрекетті қайталаңыз.

• 	Жылжытқанда құрылғыны пайдаланған кезде сымсыз желі қызметтері қызмет 
көрсетушінің желісіндегі ақаулықтарға байланысты ажыратылуы мүмкін.

Батарея белгішесі бос
Батарея заряды аз. Батареяны зарядтаңыз немесе ауыстырыңыз.

Батарея дұрыс зарядталмайды (Samsung рұқсат еткен 
зарядтағыш үшін)
• 	Зарядтағыш дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
• 	Егер батарея түйіспелері лас болса, батарея дұрыс зарядталмауы мүмкін немесе құрылғы 

өшуі мүмкін. Сары түсті контактілерді сүртіңіз және батареяны қайта зарядтаңыз.
• 	Кейбір құрылғылардағы батареяларды пайдаланушы ауыстыра алмайды. Батареяны 

ауыстырту үшін Samsung қызмет көрсету орталығына алып барыңыз.

Батарея қуаты сатып алған кезден жылдамырақ бітеді
• 	Батареяға өте суық немесе өте ыстық температуралар әсер еткен кезде пайдалы заряды 

азаюы мүмкін.
• 	Батареяны тұтыну хабар алмасу мүмкіндіктерін немесе ойындар немесе интернет сияқты 

кейбір қолданбаларды пайдаланған кезде ұлғаяды.
• 	Батарея шығындалады және пайдалы заряды уақыт өте келе қысқарады.
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Құрылғыны түрткен кезде, ол ыстық
Көбірек қуатты қажет ететін қолданбаларды пайдаланғанда немесе құрылғыдағы 
қолданбаларды ұзақ уақыт бойы пайдаланғанда, құрылғыны түрткенде, ол ыстық болуы 
мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және құрылғының қызмет мерзіміне немесе өнімділігіне әсер 
етпеуі тиіс.

Камераны іске қосқанда қате туралы хабарлар көрсетіледі
Камера қолданбасын пайдалану үшін құрылғыда жеткілікті қол жетімді жад және батарея 
қуаты болуы керек. Егер камераны іске қосқанда қате туралы хабарларды алсаңыз, келесі 
әрекеттерді орындап көріңіз:

• 	Батареяны зарядтаңыз немесе толығымен зарядталған батареямен ауыстырыңыз.
• 	Файлдарды компьютерге көшіру немесе құрылғыдан жою арқылы орын босатыңыз.
• 	Құрылғыны қайта іске қосыңыз. Егер осы кеңестерді қолданып көргеннен кейін камера 

қолданбасында әлі мәселе бар болса, Samsung сервис орталығына хабарласыңыз.

Фотосурет сапасы алдын ала қараудан нашарлау
• 	Фотосуреттердің сапасы қоршаған ортаға және пайдаланылатын фотосурет түсіру 

әдістеріне қарай әр түрлі болуы мүмкін.
• 	Егер фотосуретті қараңғы жерде, түнде немесе сыртта түсірсеңіз, кескін бұрмалануы 

орын алуы мүмкін немесе кескіндер фокустан тыс болуы мүмкін.

Мультимедиалық файлдарды ашқанда қате туралы 
хабарлар пайда болады
Егер қате хабарларын алсаңыз немесе құрылғыда ашқан кезде мультимедиалық файлдар 
ойнатылмаса, келесі әрекеттерді орындап көріңіз:

• 	Файлдарды компьютерге көшіру немесе құрылғыдан жою арқылы орын босатыңыз.
• 	Музыка файлы DRM арқылы қорғалмағанынан көз жеткізіңіз. Егер файл DRM арқылы 

қорғалған болса, файлды ойнату үшін тиісті лицензия немесе кілт бар екеніне көз 
жеткізіңіз.

• 	Құрылғы файл пішімдеріне қолдау көрсететініне көз жеткізіңіз. DivX немесе AC3 сияқты 
файл пішіміне қолдау көрсетілмесе, оны қолдайтын қолданбаны орнатыңыз. Құрылғы 
қолдау көрсететін файл пішімдерін растау үшін www.samsung.com торабына кіріңіз.
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• 	Құрылғы құрылғымен түсірілген фотосуреттерге және бейнелерге қолдау көрсетеді. 
Басқа құрылғылар арқылы түсірілген фотосуреттер және бейнелер дұрыс істемеуі мүмкін.

• 	Құрылғы желілік қызмет көрсетуші немесе қосымша қызметтер көрсетушілері рұқсат 
еткен мультимедиалық файлдарға қолдау көрсетеді. Рингтон, бейне немесе тұсқағаз 
сияқты Интернетте таралатын кейбір мазмұн дұрыс істемеуі мүмкін.

Екінші Bluetooth құрылғысы анықталмады
• 	Құрылғыда Bluetooth сымсыз мүмкіндігі іске қосылғанына көз жеткізіңіз.
• 	Қосылғыңыз келетін құрылғыда Bluetooth сымсыз мүмкіндігі іске қосылғанына көз 

жеткізіңіз.
• 	Құрылғы мен екінші Bluetooth құрылғысы ең үлкен Bluetooth ауқымының (10 м) ішінде 

екеніне көз жеткізіңіз.
Егер жоғарыдағы кеңестер мәселені шешпесе, Samsung сервис орталығына хабарласыңыз.

Құрылғыны компьютерге қосқан кезде байланыс 
орнатылмайды
• 	Қолданып жатқан USB кабелінің құрылғыңызбен сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
• 	Компьютердегі тиісті драйвердің орнатылғанына және жаңартылғанына көз жеткізіңіз.
• 	Егер Windows XP пайдаланушысы болсаңыз, компьютерде Windows XP 3 жаңарту бумасы 

немесе одан жоғары нұсқа орнатылғанына көз жеткізіңіз.
• 	Компьютерде Samsung Kies я болмаса Windows Media Player 10 немесе одан жоғары 

нұсқасы орнатылғанын тексеріңіз.

Құрылғы ағымдағы орынды таба алмайды
GPS сигналдарына сырттағы кейбір орындарда кедергі келтірілуі мүмкін. Осы жағдайларда 
ағымдағы орынды табу үшін құрылғыны Wi-Fi немесе ұялы желіні пайдалануға теңшеңіз.
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Құрылғыда сақталған деректер жоғалған
Құрылғыда сақталған барлық маңызды деректердің сақтық көшірмелерін жасаңыз. Әйтпесе, 
егер деректер бүлінсе немесе жоғалса, оларды қалпына келтіру мүмкін емес. Samsung 
компаниясы құрылғыда сақталған деректер жоғалуы үшін жауапты болмайды.

Құрылғы корпусының сыртының айналасында шағын 
саңылау пайда болады
• 	Бұл саңылау — өндіру мүмкіндігі үшін қажет және біраз аздаған шайқалу немесе 

бөліктердің дірілдеуі орын алуы мүмкін.
• 	Уақыт өте келе, бөліктер арасындағы сүйкелу саңылауды біраз кеңейтуі мүмкін.
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Samsung Electronics компаниясының алдын ала жазбаша рұқсатынсыз, бұл нұсқаулықтың 
ешбір бөлігін кез келген түрде немесе кез келген әдіс, электрондық немесе механикалық, 
соның ішінде, фотокөшіру, жазу немесе кез келген ақпараттық қоймада және шығарып алу 
жүйесінде сақтау арқылы көшіруге, таратуға, аударуға немесе тасымалдауға болмайды.

Сауда белгілері
• 	SAMSUNG және SAMSUNG логотипі — Samsung Electronics компаниясының тіркелген 

сауда белгілері.
• 	Bluetooth® — Bluetooth SIG корпорациясының дүние жүзінде тіркелген сауда белгісі.
• 	Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi 

CERTIFIED™ және Wi-Fi логотипі — Wi-Fi Alliance ассоциациясының тіркелген сауда 
белгілері.

• 	Барлық басқа сауда белгілері және авторлық құқықтар сәйкес иелерінің меншігі болып 
табылады.


