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តារាងមាតិកា
មូលដ្ឋាន

107	សារ
111 អ៊ីនធ�ើណិត
113 អ៊ីមែល
114 កាមេរ៉ា
146 វិចិត្រសាល
155 Always On Display
157	អេក្រង់គែម
162 ពហុវីនដូវ
167 Samsung Gear
168 Samsung Members
169 Samsung Notes
175 PENUP
181	ប្រតិទិន
182 Samsung Health
188 ថតសំឡេង
190 ឯកសារខ្ញុំ
190 នាឡិកា
192	គិតលេខ
193 Game Launcher
196 SmartThings
201 ការចែករំលែកខលឹម
្ ព័ត៌មាន
202 Samsung DeX
210 កម្មវិធី Google

4 អានខ្ញុំជាមុនសិន
6	ស្ថានភាពឧបករណ៍ឡ�ើងកម្ដៅ និង
ដំណ�ោះស្រាយ
10	ទ្រង់ទ្រាយ និង មុខងារនៃឧបករណ៍
18 ថ្ម
23 កាត SIM ឬ USIM (កាត nano-SIM)
29 កាតមេម៉ូរី (កាត microSD)
33 ការបិទនិងប�ើកឧបករណ៍
34 ការរ�ៀបចំដំបូង
37 Samsung Account
39 ការផ្ទេរទិន្នន័យព
 ីឧបករណ៍ពីមុនរបស់អ្នក
41 ការយល់ដឹងអ
 ំពីអេក្រង់
56	ផ្ទាំងជ
 ូនដំណឹង
58 ការវាយបញ្ចូលអត្ថបទ

កម្មវិធី និង មុខងារ

62 ការដំឡ�ើងឬ
 ការលុបក
 ម្មវិធី
64	មុខងារ S Pen
84 Bixby
88 Bixby Vision
92 Bixby Home
94 ការរំឭក
98	ទូរសព្ទ
103	ទំនាក់ទំនង
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តារាងមាតិកា

ការកំណត់

263	ក្លោដ និង គណនី
264 Samsung Cloud
266 Smart Switch
269 Google
270 លទ្ធភាពចូលប្រើ
270 ការគ្រប់គ្រងទូទ�ៅ
្វ រ
271 អាប់ដេតនៃសុហវែ
272 ស�ៀវភ�ៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
272 អំពីទូរសព្ទ

212 ការណែនាំ
212 ការភ្ជាប់
213 Wi-Fi
216 Bluetooth
218	មុខងារសំចៃទិន្នន័យ
219 NFC និង ការបង់ប្រាក់
់ ល័ត និង ចំណង
221 ហត់ស្ប៉តច
223 អភិបាលកាត SIM (ម៉ូដែល SIM
ពីរ)៖
223 ការកំណត់ការភ្ជាប់ច្រើនទ�ៀត
226	សំឡេង និង រំញ័រ
227 Dolby Atmos (សំឡេងជុំវិញ)
228 ការជូនដំណឹង
228	អេក្រង់
229 ចម្រោះពន្លឺខ�ៀវ
230 ការប្តូរទម្រង់អេក្រង់ ឬ ការលៃតម្រូវ
ពណ៌អេក្រង់
231 រីសូលូសិនអេក្រង់
232 ធាតុរក្សាអេក្រង់
232 រូបផ្ទៃអេក្រង់ន
 ិងរូបរាង
233	មុខងារកម្រិតខ
 ្ពស់
235 Dual Messenger
236 ការថែទាំឧបករណ៍
239 កម្មវិធី
239	អេក្រង់ជាប់ស�ោ
240 Smart Lock
240 ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ
242 ស្កេនវាងវៃ
245 ការស្គាល់ផ្ទៃមុខ
247 ការស្គាល់ប្រស្រីភ្នែក
252 ការស្គាល់ខ្ចៅដៃ
255 Samsung Pass
259	សឺមីសន្តិសុខ

ឧបសម្ពន្ធ

273 លទ្ធភាពចូលប្រើ
291 ការដ�ោះស្រាយបញ្ហា
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មូលដ្ឋាន
អានខុំជ
្ញ ាមុនស
 ិន
សូមអានស�ៀវភ�ៅណែនាំនេះ មុនពេលប្រើឧបករណ៍នេះ ដ�ើម្បីធានាឲ្យបាននូវការប្រើប្រាស់ដែលត្រឹមត្រូវ
និងមានសុវត្ថិភាព។
• ការពណ៌នាគឺផ្អែកល�ើក
 ារកំណត់លំនាំដ�ើមរបស់ឧបករណ៍។
• ខ្លឹមព័ត៌មានមួយចំនួនអ
 ាចខុសពីឧបករណ៍របស់អ្នក អាស្រ័យល�ើតំបន់ អ្នកផ្តល់សេវា
លក្ខណៈពិសេសបច្ចេកទេសនៃម៉ូដែល ឬសុហ្វវែររបស់ឧបករណ៍។
• ខ្លឹមព័ត៌មាន (ខ្លឹមព័ត៌មានគុណភាពខ្ពស់) ដែលតម្រូវឲ្យប្រើ CPU និង RAM ខ្ពស់ នឹងប
 ៉ះពាល់ដ
 ល់
ប្រសិទ្ធផលទាំងមូលរបស់ឧបករណ៍។ កម្មវិធីដែលពាក់ព័នន
្ធ ឹងខ្លឹមព័ត៌មានន�ោះអាចមិនដ
 ណ�
ំ
ើរការ
ប្រក្រតី អាស្រ័យល�ើលក្ខណៈពិសេសបច្ចេកទេសរបស់ឧបករណ៍និងបរិស្ថានដែលប្រើវាក្នុងន�ោះ។
• Samsung មិនទទួលខុសត្រូវល�ើបញ្ហាប្រសិទ្ធផលដែលបង្កឡ�ើងដ�ោយកម្មវិធដែ
ី លបានផ្ដល់ជ
 ូន
ដ�ោយអ្នកផ្ដល់ក្រៅពី Samsung ឡ�ើយ។
• Samsung មិនទទួលខុសត្រូវល�ើបញ្ហាប្រសិទ្ធផលឬភាពមិនត្រូវគ្នាដែលបង្កឡ�ើងដ�ោយការកែ
ការកំណត់នៃកំណត់ហេតុច
 ុះបញ្ជីឬការកែសុហ្វវែរប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការឡ�ើយ។ ការប៉ុនប៉ងប
 ្ដូរប្រព័ន្ធ
ប្រតិបត្តិការតាមបំណងអាចធ្វើឲ្យឧបករណ៍ឬកម្មវិធដ
ី ំណ�ើរការមិនប្រក្រតី។
• សុហ្វវែរ ប្រភពសំឡេង រូបផ្ទៃអេក្រង់ រូប និងមេឌ�ៀផ្សេងទ�ៀតដែលបានផ្ដល់ជ
 ូនល�ើឧបករណ៍នេះ
ត្រូវបានទទួលអ
 ាជ្ញាបណ្ណសម្រាប់ក
 ារប្រើប្រាស់មានកម្រិត។ ការស្រង់ន
 ិងការប្រើប្រាស់ឯកសារ
ទាំងនេះក្នុងគ�ោលបំណងពាណិជ្ជកម្មឬ
 គ�ោលបំណងផ្សេងទ�ៀតគឺជាការបំពានល�ើច្បាប់សិទ្ធិ
អ្នកនិពន្ធ។ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវទទួលខ
 ុសត្រូវទាំងស្រុងល�ើការប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់ល�ើមេឌ�ៀន�ោះ។
• អ្នកអាចបង់ប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់សេវាទិន្នន័យ ដូចជាការផ្ញើសារ ការបញ្ជូនន
 ិងការទាញយក ស្វ័យ
សមកាល ឬការប្រើសេវាទីកន្លែង អាស្រ័យល�ើគម្រោងទិន្នន័យរបស់អ្នក។ សម្រាប់ក
 ារផ្ទេរទិន្នន័យធ
ំ
យ�ើងសូមណែនាំឲ្យប្រើមុខងារ Wi-Fi។
• កម្មវិធល
ី ំនាំដ�ើមដែលអមមកជាមួយឧបករណ៍អាចនឹងត្រូវបានអាប់ដេត ហ�ើយអ
 ាចនឹងលែងប្រើ
បាន ដ�ោយគ្មានការជូនដំណឹងជ
 ាមុន។ ប�ើអ
 ្នកមានសំណួរអំពីកម្មវិធីដែលបានផ្ដល់ជ
 ូនជាមួយ
ឧបករណ៍ សូមទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលសេវា Samsung។ សម្រាប់កម្មវិធីដែលដំឡ�ើងដ�ោយ
អ្នកប្រើប្រាស់ សូមទាក់ទងអ្នកផ្ដល់សេវាទាំងន�ោះ។
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មូលដ្ឋា
• ការកែប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍ឬការដំឡ�ើងសុហ្វវែរពីប្រភពក្រៅផ្លូវការអាចនាំឲ្យឧបករណ៍
ធ្វើមុខងារខុស ព្រមទាំងខ
 ូចឬបាត់ទិន្នន័យ។ សកម្មភាពទាំងនេះគឺជាការបំពានល�ើកិច្ចព្រមព្រៀង
អាជ្ញាបណ្ណ Samsung របស់អ្នក និង ធ្វើឲ
 ្យការធានាជូនអ្នកទុកជាម�ោឃៈ។
• អាស្រ័យល�ើតំបន់ឬ
 ម៉ូដែល ឧបករណ៍ខ
 ្លះត្រូវបានតម្រូវឲ្យទទួលក
 ារយល់ព្រមពីគណៈកម្មការ
គមនាគមន៍សហព័ន្ធ (FCC)។ ប�ើឧ
 បករណ៍របស់អ្នកទទួលការយល់ព្រមពី FCC អ្នកអ
 ាចឃ�ើញ
FCC ID នៃឧបកណ៍នេះ។ ដ�ើម្បីបង្ហាញ FCC ID សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចប
 ៉ះ អំពី
ទូរសព្ទ → ស្ថានភាព។

ការថែទាំមុខងារការពារជម្រាបទឹកន
 ិងធ
 ូលី
ឧបករណ៍របស់អ្នកអាចការពារជម្រាបទឹកន
 ិងធូលី។ សូមធ្វើតាមបណ្ណែទាំងនេះដ�ោយយកចិត្តទុកដាក់
ដ�ើម្បីថែទាំមុខងារការពារជម្រាបទឹកន
 ិងធូលនី ៃឧបករណ៍របស់អ្នក។ ការខកខានក្នុងការធ្វើដូច្នោះអាចនាំ
ឲ្យខូចឧបករណ៍របស់អ្នក។
• ចូរកុំជ្រមុជឧ
 បករណ៍ក្នុងទឹកសាបជ្រៅជាង1.5 m ឬក៏ទុកវាក្នុងទឹកល�ើសពី 30 នាទី។ ប�ើអ្នក
ជ្រមុជឧ
 បករណ៍ទ�ៅក្នុងវត្ថុរាវផ្សេងទ�ៀតក្រៅពីទឹកសាប ដូចជាទឹកប្រៃ ទឹកអ
 ៊ីយ៉ុង ឬភេសជ្ជៈ
គ្រឿងស្រវឹង វត្ថុរាវន�ោះនឹងជ្រាបចូលឧ
 បករណ៍កាន់តែល�ឿន។
• ចូរកុំដាក់ឲ្យឧបករណ៍ត្រូវ ទឹកដែ
 លមានចលនាខ្លាំង។
• ប�ើឧបករណ៍ត្រូវទឹកសាប សូមសម្ងួតវាឲ្យស្ងួតទាំងស្រុងជាមួយនឹងក្រណាត់ទន់ស្អាត។ ប�ើ
ឧបករណ៍ត្រូវវត្ថុរាវផ្សេងទ�ៀត ដូចជាទឹកប្រៃ ទឹកអ៊ីយ៉ុង ឬភេសជ្ជៈគ្រឿងស្រវឹង សូមលាងជម្រះវា
ជាមួយទឹកសាប ហ�ើយសម្ងួតវាឲ្យស្ងួតទាំងស្រុងជាមួយនឹងក្រណាត់ទន់ស្អាត។ ប�ើអ
 ្នកមិនធ្វើតាម
សេចក្ដីណែនាំទាំងនេះទេ ប្រសិទ្ធផលនិងរូបរាងរបស់ឧបករណ៍អាចទទួលរងផលប៉ះពាល់។
• ប�ើឧបករណ៍ត្រូវបានជ្រមុជក
 ្នុងទ
 ឹក ឬក៏មីក្រូហ្វូនឬ
 ឧបល័រស�ើម សំឡេងអាចមិនប
 ន្ច
លឺ ្បាស់ក្នុង
អំឡុងពេលហ�ៅ។ បន្ទាបព
់ ីជូតឧបករណ៍ដ�ោយក្រណាត់ស្ងួតរួចហ�ើយ សូមសម្ងួតវាឲ្យសព្វមុនពេល
ប្រើវា។
• អេក្រង់ប៉ះនិងមុខងារខលះ
្ អាចមិនដ
 ំណ�ើរការប្រក្រតី ប�ើឧបករណ៍ត្រូវបានប្រើក្នុងទ
 ឹក។
• ប�ើឧបករណ៍ប
 ានធ្លាក់ឬទទួលក
 ារប៉ះទង្គិច មុខងារការពារជម្រាបទឹកនិងធូលរីបស់ឧបករណ៍អាច
ខូច។
• ឧបករណ៍របស់អ្នកត្រូ
 វបានធ្វើតេស្តក្នុងប
 រិសថា្ នដែលមានការគ្រប់គ្រង ហ�ើយត្រូ
 វបានបញ្ជាក់ថ
 ាអាច
ី ្នុងស
ការពារជម្រាបទឹកន
 ិងធូលក
 ្ថានភាពជាក់លាក់ (បំពេញតាមលក្ខខណ្ឌនៃចំណាត់ថ្នាក់ IP68
ដូចប
 ានពណ៌នាដ�ោយស្តង់ដាអន្តរជាតិ IEC 60529-ខ្នាតរង្វាស់នៃការការពារដែលបានផ្ដលដ�
់ ោយ
ការបិទជិត [កូដ IP]; លក្ខខណ្ឌតេស្ត៖ 15-35 °C, 86-106 kPa, ទឹកសាប, 1.5 ម៉ែត្រ, 30
នាទី)។ ថ្បវី�ើមានចំណាត់ថ្នាក់នេ
 ះកដ�
៏ ោយ វាន�ៅតែអាចឲ្យឧបករណ៍របស់អ្នកខូចក
 ្នុងស
 ្ថានភាពមួយ
ចំនួនដែ
 រ។
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អាយខុនណែ
 នាំ
ព្រមាន៖ ស្ថានភាពដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាកដ
់ ល់ខ
 ្លួនអ្នកឬអ្នកដទៃ
ប្រុងប្រយ័ត៖្ន ស្ថានភាពដែលអាចបង្កការខូចខាតដល់ឧ
 បករណ៍ឬគ្រឿងបរិក្ខារផ្សេងទ�ៀតរបស់
អ្នក
ចំណាំ៖ កំណត់សម្គាល់ បណ្ណែអំពីការប្រើប្រាស់ ឬព័ត៌មានបន្ថែម

ស្ថានភាពឧបករណ៍ឡ�ើងកម្ដៅ និង ដំណ�ោះស្រាយ
ន�ៅពេលឧបករណ៍ឡ�ើងកម្ដៅ ខណៈពេលកំពុងស
 ាកថ្ម
ខណៈពេលកំពុងសាកថ្ម ឧបករណ៍ន
 ិងគ្រឿងសាកអាចនឹងឡ�ើងកម្ដៅ។ ក្នុងអ
 ំឡុងពេលសាកថ្មឥតប្រើ
ខ្សែ ឬសាកថ្មរហ័ស ឧបករណ៍អ
 ាចក្ដៅជាងមុន ន�ៅពេលប៉ះ។ វាមិនប
 ៉ះពាល់ដ
 ល់អ
 ាយុកាលឬប្រសិទ្ធផល
របស់ឧបករណ៍ទេ ហ�ើយវាជាស្ថានភាពធម្មតានៃប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍។ ប�ើថ
 ្មក្តៅខលា្ ំងពេក
គ្រឿងសាកអាចនឹងឈប់សាកថ្ម។

សូមធ្វ
 ើដូចខ
 ាងក្រោម ន�ៅពេលឧបករណ៍ឡ�ើងកម្ដៅ៖
• ផ្តាច់គ្រឿងសាកចេញពីឧបករណ៍ រួចប
 ទ
ិ កម្មវិធីដែលកំពុងដ
 ំណ�ើរការ។ រង់ចាំឲ្យឧបករណ៍ចុះ
ត្រជាក់ សឹមចាប់ផ្ដើមសាកថ្មឧបករណ៍ម្តងទ�ៀត។
• ប�ើផ្នែកខាងក្រោមនៃឧបករណ៍ក្ដៅជ្រុល វាអាចបណ្ដាលមកពីខ្សែ USB ដែលបានភ្ជាប់ន�ោះ
ខូច។ ផ្លាស់ខ្សែ USB ដែលខូចដ�ោយខ្សែថ្មីមួយដែល Samsung បានយល់ព្រមឲ្យប្រើ។
• ន�ៅពេលប្រើគ្រឿងសាកឥតខ្សែ សូមកុំដាក់សម្ភារៈផ្សេងទ�ៀត ដូចជាវត្ថុល�ោហៈ មេដែក បណ្ណ
ដែលមានចម្រៀកម៉ាញ៉េទិក ន�ៅចន្លោះឧបករណ៍និងគ្រឿងសាកឥតខ្សែ។
មុខងារសាកថ្មឥតខ្សែឬសាករហ័ស អាចប្រើបានតែចំព�ោះម៉ូដែលដែលទទួលក
 ារគាំទ្រប៉ុណ្ណោះ។
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ន�ៅពេលឧបករណ៍ឡ�ើងកម្ដៅក្នុងអ
 ំឡុងពេលប្រើ
ន�ៅពេលអ្នកប្រើមុខងារឬកម្មវិធីដែលត្រូវការថាមពលច្រើន ឬក៏ប្រើវាក្នុងរយៈពេលយូរ ឧបករណ៍របស់
អ្នកអាចនឹងឡ�ើងកម្ដៅជាបណ្ដោះអាសន្ន ដ�ោយសារមានការប្រើប្រាស់ថ្មច្រើន។ បិទកម្មវិធីដែលកំពុង
ដំណ�ើរការ និង សូមកុំប្រើឧបករណ៍ន�ោះមួយរយៈ។
ខាងក្រោមគឺជាឧទាហរណ៍នៃស្ថានការណ៍ដែលធ្វើឲ
 ្យឧបករណ៍ឡ�ើងក
 ម្ដៅ។ អាស្រ័យល�ើមុខងារនិង
កម្មវិធីដែលអ្នកប្រើ ឧទាហរណ៍ទាំងនេះអាចនឹងមិនអនុវត្តចំព�ោះម៉ូដែលរបស់អ្នក។
• អំឡុងពេលរ�ៀបចំដំបូងប
 ន្ទាបព
់ ទ
ី ិញ ឬក៏ន�ៅពេលស្តារទិន្នន័យ
• ន�ៅពេលទាញយកឯកសារធំ
• ន�ៅពេលប្រើកម្មវិធីដែលត្រូវការថាមពលច្រើន ឬក៏ប្រើកម្មវិធក
ី ្នុងរយៈពេលយូរ
– ន�ៅពេលលេងហ្គេមគុ
–
ណភាពខ្ពសរ់យៈពេលយូរ
– ន�ៅពេល
–
ថតវីដេអូរយៈពេលយូរ
– ន�ៅពេលស្ទ្រីម
–
វីដេអូ ខណៈពេលកំពុងប្រើការកំណត់ពន្លឺអតិបរមា
– ន�ៅពេលភ្
–
ជាប់ទ�ៅ TV
• ខណៈពេលកំពុងធ្វើពហុកិច្ចការ (ឬកន�
៏ ៅពេលដំណ�ើរការកម្មវិធីច្រើនន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយ)
– ន�ៅពេលប្រើ
–
ពហុវីនដូវ
– ន�ៅពេល
–
អាប់ដេត ឬក៏ដឡំ �ើងក
 ម្មវិធី ខណៈពេលកំពុងថ
 តវដេ
ី អូ
– ន�ៅពេលទាញយក
–
ឯកសារធំ ក្នុងអ
 ំឡុងពេលហ�ៅវីដេអូ
– ន�ៅពេល
–
ថតវីដេអូ ខណៈពេលកំពុងប្រើកម្មវិធីប្រាប់ទិសដ�ៅ
• ន�ៅពេលប្រើទិន្នន័យច្រើនសម្រាប់ក
 ារធ្វើសមកាលជាមួយក្លោដ អ៊ីមែល ឬគណនីផ្សេង
• ន�ៅពេលប្រើកម្មវិធីប្រាប់ទិសដ�ៅក្នុងឡាន ខណៈពេលឧបករណ៍ត្រូវបានដាក់ក្រោមកម្ដៅថ្ងៃផ្ទាល់
• ន�ៅពេលប្រើមុខងារហត់ស្ប៉តច
់ ល័ត និង ចំណង
• ន�ៅពេលប្រើឧបករណ៍ក្នុងតំបន់ដែលមានរលកសញ្ញាខ្សោយ ឬ គ្មានសេវា
• ន�ៅពេលសាកថ្មដ�ោយប្រើខ្សែ USB ខូច
• ន�ៅពេលស្នូកពហុបំណងរបស់ឧបករណ៍ខូច ឬក៏ប៉ះនឹងរបស់ខាងក្រៅ ដូចជាទឹក ធូលី ម្សៅល�ោហៈ
និងបណ្ដូលខ្មៅដៃ
• ន�ៅពេលអ្នកកំពុងប្រើរ៉ូមីង
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សូមធ្វ
 ើដូចខ
 ាងក្រោម ន�ៅពេលឧបករណ៍ឡ�ើងកម្ដៅ៖
• រក្សាបច្ចុប្បន្នភាពឧបករណ៍ជាមួយសុហវែ
្វ រថ្មីបំផុត។
• ភាពមិនស៊ីគ្នារវាងកម្មវិធក
ី ំពុងដ
 ំណ�ើរការអាចបណ្ដាលឲ្យឧបករណ៍ឡ�ើងក
 ម្ដៅ។ សូមចាប់ផ្ដើម
ឧបករណ៍ឡ�ើងវិញ។
• បិទដំណ�ើរការមុខងារ Wi-Fi, GPS និង Bluetooth ន�ៅពេលឈប់ប្រើពួកវា។
• បិទកម្មវិធដែ
ី លស៊ីថ្មច្រើន ឬ កម្មវិធដែ
ី លដំណ�ើរការន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយ ន�ៅពេលឈប់ប្រើ។
• លុបឯ
 កសារមិនចាំបាច់ឬមិនប្រើ។
• បន្ថយពន្លឺអេក្រង់។
• ប�ើឧបករណ៍ឡ�ើងក
 ម្ដៅជ្រុល ឬក៏ប៉ះទ�ៅក្តៅក្នុងរយៈពេលយូរ ចូរកុំប្រើវាមួយរយៈ។ ប�ើ
ឧបករណ៍បន្តឡ�ើងកម្ដៅជ្រុល សូមទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលសេវា Samsung។

ដែនកំណត់ឧ
 បករណ៍ ន�ៅពេលឧបករណ៍ឡ�ើងកម្ដៅជ្រុល
ន�ៅពេលឧបករណ៍ឡ�ើងក
 ម្ដៅ មុខងារនិងប្រសិទ្ធផលអាចត្រូវបានកម្រិត ឬឧបករណ៍អាចនឹងបិទដ�ើម្បីឲ្យ
វាចុះត្រជាក់។ មុខងារនេះមានតែន�ៅល�ើម៉ូដែលដែលទទួលក
 ារគាំទ្រប៉ុណ្ណោះ។
• ប�ើឧបករណ៍ឡ�ើងក្តៅជាងធម្មតា សារអំពីការឡ�ើងកម្ដៅនៃឧបករណ៍នឹងលេចឡ�ើង។ ដ�ើម្បីបន្ថយ
សីតុណ្ហភាពរបស់ឧបករណ៍ ពន្លឺអេក្រង់ន
 ិងល្បឿនប្រសិទ្ធផលនឹងត្រូវកម្រិត ហ�ើយក
 ារសាកថ្មនឹង
ឈប់។ កម្មវិធីដែលកំពុងដ
 ំណ�ើរការនឹងត្រូវបានបិទ ហ�ើយអ
 ្នកនឹងអាចធ្វើតែការហ�ៅអាសន្នប
 ណ្ណ
៉ុ
ោះ
រហូតទាល់តែឧបករណ៍ចុះត្រជាក់វិញ។
• ប�ើឧបករណ៍ឡ�ើងក
 ម្ដៅជ្រុល ឬកប
៏ ៉ះទ�ៅក្តៅក្នុងរយៈពេលយូរ សារបិទថាមពលនឹងលេចឡ�ើង។
សូមបិទឧបករណ៍ និង រង់ចាំរហូតទាល់តែវាចុះត្រជាក់វិញ។
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ការប្រុងប្រយ័តច
្ន ំព�ោះបរិសថា្ នប្រតិបត្តិការ
ឧបករណ៍របស់អ្នកអាចនឹងឡ�ើងកម្ដៅដ�ោយសារបរិស្ថាន ន�ៅក្នុងស្ថានភាពទាំងនេះ។ សូមប្រុងប្រយ័ត្ន
ដ�ើម្បីបញ្ជៀសការកាត់បន្ថយអ
 ាយុថ្ម ការធ្វើឲ
 ្យឧបករណ៍ខូច ឬការបង្កអគ្គិភ័យ។
• កុំទុកឧ
 បករណ៍របស់អ្នកក្នុងសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំងឬក្តៅខ្លាំង។
• កុំដាក់ឧបករណ៍របស់អ្នកឲ្យត្រូវកម្ដៅថ្ងៃផ្ទាល់ក
 ្នុងអំឡុងពេលយូរ។
• កុំប្រើឬទុកឧ
 បករណ៍របស់អ្នកន�ៅកន្លែងក្តៅខលា្ ំងក្នុងរយៈពេលយូរ ដូចជាន�ៅក្នុងឡាននារដូវក្តៅ។
• កុដ
ំ ាក់ឧបករណ៍ន�ៅកន្លែងដែលអាចឡ�ើងក
 ម្ដៅជ្រុល ដូចជាកម្រាលស្អំអគ្គីសនី។
• កុំទុកឧ
 បករណ៍ក្បែរឬក្នុងម៉ាស៊ីនកម្ដៅ ម៉ាស៊ីនដុតនំ គ្រឿងបរិក្ខារច
 ម្អិនដែលក្ដៅ ឬប្រដាប់ដាក់ដែល
មានសម្ពាធខ្លាំង។
• មិនត្រូវប្រើគ្រឿងសាកឬថ្មដែលខូចឡ�ើយ។

9

មូលដ្ឋា

ទ្រង់ទ្រាយ និង មុខងារនៃឧបករណ៍
របស់ក្នុងប្រ
 អប់
សូមម�ើល មគ្គទេសក៍ច
 ាប់ផ្ដើមរហ័ស ដ�ើម្បីដឹងថាមានរបស់អ្វីខ្លះន�ៅក្នុងប្រអប់។
• របស់ដែលផ្ដល់មកជាមួយឧបករណ៍និងគ្រឿងបន្សំដែលមាន អាចខុសគ្នា អាស្រ័យល�ើតំបន់
ឬអ្នកផ្ដល់សេវា។
• របស់ដែលបានផ្តល់ជ
 ូនត្រូវបានរចនាឡ�ើងសម្រាប់តែឧបករណ៍នេះប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយអាចមិន
ត្រូវគ្នាជាមួយឧបករណ៍ផ្សេង។
• រូបរាង និង លក្ខណៈពិសេសបច្ចេកទេសអាចត្រូវបានកែប្រែ ដ�ោយគ្មានការជូនដំណឹង
ជាមុន។
• អ្នកអាចទិញគ្រឿងបន្សំបន្ថែមពីអ្នកលក់រាយផលិតផល Samsung ក្នុងស្រុក។ សូមប្រាកដ
ថា ពួកវាត្រូវគ្នាជាមួយឧបករណ៍ មុនពេលទិញ។
• ប្រើតែគ្រឿងបន្សំដែល Samsung បានយល់ព្រមឲ្យប្រើប៉ុណ្ណោះ។ ការប្រើគ្រឿងបន្សំដែល
មិនបានយល់ព្រមឲ្យប្រើ អាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រសិទ្ធផលនិងការធ្វើមុខងារខុស ដែលមិនត្រូវ
បានរ៉ាប់រងក្រោមការធានាឡ�ើយ។
• ភាពមាននៃគ្រឿងបន្សំអាចមានការផ្លាស់ប្តូរ អាស្រ័យទាំងស្រុងល�ើអ្នកផលិត។ សម្រាប់
ព័តម
៌ ានបន្ថែមអំពគ្រ
ី ឿងបន្សំដែលអាចប្រើបាន សូមម�ើលវិបសៃ Samsung។
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ទ្រង់ទ្រាយឧបករណ៍
សិនសឺទីជិតខាង/ពន�ឺ

ឧបល័រ
កាេមរ�ាមុខ

LED ស�ាល់�ប�សីែភ�ក
ស��ាបង�ាញ LED

កាេមរ�ាការស�ាល់�ប�សីែភ�ក

�គាប់ចុចក�មិតសំេឡង
�គាប់ចុចថាមពល

�គាប់ចុច Bixby

េអ�កង់ែគម

េអ�កង់ែគម

េអ�កង់ប៉ះ

S Pen

ស��កពហុបំណង
(USB �បេភទ-C)
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កាេមរ�ាេ�កោយ (េភ�ោះ)

ភ�ាស

មី�កូហ�ន

ស�កកាត SIM /
ស�កកាតេមម៉ូរ�

អង់ែតន GPS

សិនសឺអ�តាេបះដូង

សិនសឺស�ាល់េខ�ៅៃដ
អង់ែតន NFC /
អង់ែតន MST /
របុមសាកឥតែខ�

អង់ែតនចម�ង
ឧបល័រ

ស��កកាស

មី�កូហ�ន

• ន�ៅពេលប្រើឧបល័រ ដូចជាន�ៅពេលចាក់ឯកសារមេឌ�ៀ ឬក៏ប្រើទូរសព្ទឧបល័រ សូមកុំដាក់
ឧបករណ៍ន�ៅជិតត្រច�ៀករបស់អ្នក។
• ត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យប្រភពពន្លឺខលា្ ំងដូចជាពន្លឺថ្ងៃផ្ទាល់ប៉ះឡិនក
 ាមេរ៉ា។ ប�ើឡិនកាមេរ៉ាត្រូវប្រភព
ពន្លឺខ្លាំង ដូចជាពន្លឺថ្ងៃផ្ទាល់ សិនសឺរូបរបស់កាមេរ៉ាអាចខូច។ សិនសឺរូបដែលខូចមិនអាច
ជួសជុលបានឡ�ើយ ហ�ើយន
 ឹងបង្កឲ្យមានចំណុចៗឬស្នាមប្រតាកៗក្នុងរូបភាព។
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• បញ្ហាល�ើភាពភ្ជាប់ និង ការស៊ីថ
 ច្រ
្ម ើន អាចក�ើតឡ�ើងក
 ្នុងស្ថានភាពខាងក្រោម៖
– ប�ើ
– អ្នកបិទស្ទីកឃ័រដែលមានជាតិល�ោហៈល�ើត
 ំបន់អ
 ង់តែននៃឧបករណ៍
– ប�ើ
– អ្នកដាក់ស្រោមឧបករណ៍ដែលមានជាតិល�ោហៈ
– ប�ើ
– អ្នកយកដៃឬវត្ថុផ្សេងគ្របល�ើត
 ំបន់អ
 ង់តែននៃឧបករណ៍ ខណៈពេលកំពុងប្រើមុខងារ
មួយចំនួន ដូចជាការហ�ៅឬការភ្ជាប់ទិន្នន័យច
 ល័ត
• សូមប្រើស្គ្រីនការពារអេក្រង់ដែល Samsung បានយល់ព្រមឲ្យប្រើ។ ស្គ្រីនក
 ារពារអេក្រង់
ដែលមិនបានយល់ព្រមឲ្យប្រើ អាចបណ្ដាលឲ្យសិនសឺធ្វើមុខងារខុស។
• កុំគ្របល�ើសិនសឺទីជិតខាង/ពន្លឺ ដ�ោយគ្រឿងបន្សំប្រើល�ើអេក្រង់ ដូចជាស្គ្រីនការពារអេក្រង់ឬ

ស្ទីកឃ័រ។ ការធ្វើបែបន�ោះអាចបណ្ដាលឲ្យសិនសឺធ្វើមុខងារខុស។
• ពណ៌ល�ើអេក្រង់គែមអាចម�ើលទ�ៅខុសគ្នា អាស្រ័យល�ើទីតាំងប
 ង្ហាញរបស់អ្នក។

គ្រាប់ចុចរឹង

�គាប់ចុចក�មិតសំេឡង
�គាប់ចុចថាមពល

�គាប់ចុច Bixby

គ្រាប់ចុច
ថាមពល

មុខងារ
• ចុចឲ្យជាប់ ដ�ើម្បីប�ើកឬបិទឧបករណ៍។
• ចុច ដ�ើម្បីប�ើកឬចាក់ស�ោអេក្រង់។
• ចុច ដ�ើម្បីចាប់ផ្ដើម Bixby។ សូមម�ើល Bixby សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។

Bixby
កម្រិតសំឡេង

• ចុចឲ្យជាប់ ដ�ើម្បីចាប់ផ្ដើមសន្ទនាជាមួយ Bixby។ សូមម�ើល ការប្រើ
Bixby សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• ចុច ដ�ើម្បីលៃតម្រូវកម្រិតសំឡេងឧបករណ៍។
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ប៊ូតុងទ
 ន់

បង�ាញនិងលាក់ប៊ូតុង

ប៊ូតុងថយ

ប៊ូតុងថ�ីៗ

េគហប៊ូតុង

ន�ៅពេលអ្នកប�ើកឧបករណ៍ ប៊ូតុងទន់ន
 ឹងលេចឡ�ើងន�ៅផ្នែកខាងក្រោមអេក្រង់។ ប៊ូតុងទន់ត្រូវបានកំណត់
តាមលំនាំដ�ើមជា ប៊ូតុងថ
 ្មីៗ គេហប៊ូតុង និងប
 ៊ូតុងថ
 យ។ សូមម�ើល របាររុករក (ប៊ូតុងទន់) សម្រាប់ព
 ័ត៌មាន
បន្ថែម។

S Pen
ប៊ូតុង S Pen

ចុង S Pen

ចន�ាស
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ឈ្មោះ

មុខងារ
• ប្រើ S Pen របស់អ
 ្នក ដ�ើម្បីសរសេរ គូស ឬធ្វើសកម្មភាពប៉ះល�ើអេក្រង់។

ចុង S Pen

• សំកាំង S Pen ល�ើធ
 ាតុនានាល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីចូលប្រើមុខងារ S Pen
បន្ថែម ដូចជាមុខងារការបង្ហាញល�ើអាកាស។
• ចុចឲ្យជាប់ល�ប
ើ ៊ូតុង S Pen ដ�ើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធប
ី ុរេកំណត់។ ប�ើអ
 ្នកចុច
ប៊ូតុងនេះម្ដងឬពីរដង ខណៈពេលកំពុងប្រើកម្មវិធី ឧបករណ៍ន
 ឹងធ្វើមុខងារ
មួយចំនួន។ សូមម�ើល ប្រដាប់បញ្ជា S Pen សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។

ប៊ូតុង S Pen

• សំកាំង S Pen របស់អ
 ្នកល�ើអេក្រង់ ហ�ើយចុចប៊ូតុង S Pen ដ�ើម្បីបង្ហាញ
មុខងារការបញ្ជាល�ើអាកាស។
• ខណៈពេលចុចជាប់ល�ប
ើ ៊ូតុង S Pen សូមចាប់អូស S Pen ល�ើធ
 ាតុនានា
ដ�ើម្បីជ្រើសពួកវា។

ចន្ទាស

• ដ�ោះចុង S Pen ដ�ោយប្រើចន្ទាស ន�ៅពេលផ្លាសច
់ ុងន�ោះ។

ការដក S Pen
ចុចចុងនៃ S Pen ដ�ើម្បីបញ្ចេញវា។ រួចទាញ S Pen ពីរន្ធន�ោះ។ ដ�ើម្បីទុក S Pen សូមបញ្ចូលវាទ�ៅក្នុង
រន្ធ ហ�ើយរុញវា ទាល់តែវាបន្លឺសូរគ្លីកជាប់នឹងកន្លែង។

1

2
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ការសាក S Pen
អ្នកត្រូវតែសាក S Pen មុនពេលអ្នកអាចបញ្ជាកម្មវិធព
ី ីចម្ងាយ ដ�ោយប្រើប៊ូតុង S Pen។
ន�ៅពេលអ្នកបញ្ចូល S Pen ទ�ៅក្នុងរន្ធ ការសាកនឹងចាប់ផ្ដើម។
• ប�ើខ្នងនៃឧបករណ៍របស់អ្នកប៉ះជាមួយមេដែក ឧបករណ៍អ
 ាចមិនស្គាល់ S Pen ហ�ើយវានឹង
មិនអាចសាក S Pen ឡ�ើយ។
• សូម្បី S Pen អស់ប
 ន្ទុកទាំងស្រុកក៏ដ�ោយ ក៏អ
 ្នកអាចប្រើមុខងារ S Pen ផ្សេងទ�ៀតផងដែរ
ដូចជាការប៉ះអេក្រង់ប៉ះឬ
 ប្រើមុខងារការបញ្ជាល�ើអាកាស។

ការផ្លាស់ចុង S Pen
ប�ើចុងប៊ិចរឹល សូមផ្លាស់វាជាមួយចុងថ្មី។

1

កាន់ចុងន�ោះឲ្យណែនជាមួយចន្ទាស ហ�ើយដ�ោះវាចេញ។
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2

បញ្ចូលចុងថ្មីទ�ៅក្នុង S Pen។

សូមប្រយ័ត្នកឲ
ុំ ្យក�ៀបម្រាមដៃរបស់អ្នកជាមួយចន្ទាស។
• កុប្រ
ំ ើចុងចាស់ឡ�ើងវិញ។ ការធ្វើបែបន�ោះអាចបណ្ដាលឲ្យ S Pen ធ្វើមុខងារខុស។
• កុស
់ ុងន�ោះខ្លាំងពេក ន�ៅពេលបញ្ចូលចុងទ�ៅក្នុង S Pen។
ំ ង្កតច
• កុប
ំ ញ្ចូលចុងមូលទ�ៅក្នុង S Pen។ ការធ្វើបែបន�ោះអាចធ្វើឲ្យខូច S Pen ឬឧបករណ៍របស់
អ្នក។
• កុំពត់ឬប្រើកម្លាំងខ
 ្លាំងជាមួយ S Pen ខណៈពេលកំពុងប្រើវា។ S Pen អាចខូចឬចុងវាអាច
ខូចទ្រង់ទ្រាយ។
• កុស
ំ ង្កត់ S Pen ខ្លាំងល�ើអេក្រង់។ ចុងប
 ៊ិចអាចខូចទ្រង់ទ្រាយ។
• ប�ើអ្នកប្រើ S Pen ន�ៅមុំស្រួចល�ើអេក្រង់ ឧបករណ៍អ
 ាចមិនស្គាល់សកម្មភាព S Pen។
• ប�ើទឹកច
 ូលរន្ធ S Pen សូមអង្រួនឧបករណ៍ថ្នមៗ ដ�ើម្បីកម្ចាត់ទឹកចេញពីរន្ធ មុនពេលប្រើវា។
• សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែមអំពី S Pen សូមម�ើលវិបសៃ Samsung។
• ប�ើ S Pen មិនដ
 ំណ�ើរការប្រក្រតី សូមយកវាទ�ៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវា Samsung។
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ថ្ម
ការសាកថ្ម
សាកថ្ម មុនពេលប្រើវាជាល�ើកដំបូង ឬក៏ន�ៅពេលខានបានប្រើវាក្នុងរយៈពេលយូរ។
ប្រើតែគ្រឿងសាក ថ្ម និងខ្សែដែល Samsung បានយល់ព្រមឲ្យប្រើប៉ុណ្ណោះ។ គ្រឿងសាកឬ
ខ្សែដែលមិនបានយល់ព្រមឲ្យប្រើ អាចបណ្ដាលឲ្យថ្មផ្ទុះ ឬក៏ខូចឧបករណ៍។
• ការភ្ជាប់គ្រឿងសាកមិនត្រឹមត្រូវអាចបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដ
 ល់ឧ
 បករណ៍។
ការខូចខាតដែលក�ើតឡ�ើងដ�ោយសារការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវនឹងមិនស្ថិតក្រោមការធានា
ឡ�ើយ។
• សូមប្រើតែខ្សែ USB ប្រភេទ-C ដែលអមមកជាមួយឧបករណ៍ប៉ុណ្ណោះ។ ឧបករណ៍អាចខូច
ប�ើអ្នកប្រើខ្សែ Micro USB។
ដ�ើម្បីសំចៃថាមពល សូមដកគ្រឿងសាកចេញន�ៅពេលមិនប្រើវា។ គ្រឿងសាកមិនមានកុងតាក់
ថាមពលទេ ដូច្នេះអ្នកត្រូវដកគ្រឿងសាកចេញពីព្រីអគ្គិសនី ន�ៅពេលអ្នកមិនប្រើវា ដ�ើម្បី
ជ�ៀសវាងការខ្ជះខ្ជាយថាមពល។ គ្រឿងសាកគួរស្ថិតន�ៅជិតព្រីអគ្គិសនីន
 ិងងាយស្រួលឈ�ោង
ដល់ ខណៈពេលកំពុងសាក។

1

ភ្ជាប់ខ្សែ USB ទ�ៅអាដាប់ទ័រថ
 ាមពល USB។

2

ដ�ោតខ្សែ USB ទ�ៅក្នុងស្នូកពហុបំណងរបស់ឧបករណ៍។
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3

ដ�ោតអាដាប់ទ័រថ
 ាមពល USB ទ�ៅក្នុងព្រីអគ្គិសនី។

4

បន្ទាបព
់ ីសាកថពេ
្ម ញ សូមដកគ្រឿងសាកចេញពីឧបករណ៍។ បន្ទាប់មក ដកគ្រឿងសាកចេញពីព្រី
អគ្គិសនី។

ការសាកឧបករណ៍ផ្
 សេងទ�ៀត
ប្រើឈ្នាប់ USB (USB ប្រភេទ-C) ដ�ើម្បីសាកឧបករណ៍ចល័តផ្សេងទ�ៀតជាមួយថ្មនៃឧបករណ៍របស់
អ្នក។
ដ�ោតឈ្នាបU
់ SB (USB ប្រភេទ-C) ទ�ៅក្នុងស្នូកពហុបំណងនៃឧបករណ៍របស់អ្នក ហ�ើយភ្ជាប់ឧបករណ៍
របស់អ្នកនិងឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតតាមខ្សែ USB នៃឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត។
ន�ៅពេលការសាកចាប់ផ្ដើម អាយខុនសាកថន
្ម ឹងលេចឡ�ើងល�ើអេក្រង់របស់ឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត។

ឧបករណ៍របស់អ�ក

ឧបករណ៍
េផ�ងេទៀត

ឈ�ាប់ USB
(USB �បេភទ-C)
ែខ� USB
របស់ឧបករណ៍េផ�ងេទៀត

វីនដូវផុសជ្រើសកម្មវិធីដែលលេចឡ�ើងល�ើឧបករណ៍របស់អ្នកគឺសម្រាប់ការផ្ទេរទិន្នន័យ។ ចូរក
 ុំ
ជ្រើសកម្មវិធម
ី ួយពីវីនដូវផុស។
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ការកាត់បន្ថយការប្រើថ
 ្ម
ឧបករណ៍របស់អ្នកផ្ដល់ជូនជម្រើសផ្សេងៗ ដែលជួយអ្នកក្នុងការសំចៃថាមពលថ្ម។
• ធ្វើឲ្យឧបករណ៍ល្អប្រស�ើរ ដ�ោយប្រើមុខងារថែទាំឧបករណ៍។
• ន�ៅពេលអ្នកមិនប្រើឧបករណ៍ សូមបិទអេក្រង់ដ�ោយចុចគ្រាប់ចុចថាមពល។
• ប�ើកដំណ�ើរការទម្រង់សំចៃថាមពល។
• បិទកម្មវិធម
ី ិនចាំបាច់។
• បិទដំណ�ើរការមុខងារ Bluetooth ន�ៅពេលឈប់ប្រើ។
• បិទដំណ�ើរការមុខងារ Wi-Fi ន�ៅពេលឈប់ប្រើ។
• បិទដំណ�ើរការស្វ័យសមកាលកម្មវិធីដែលត្រូវការធ្វើសមកាល។
• បន្ថយរយៈពេលបំភ្លឺអេក្រង់។
• បន្ថយពន្លឺអេក្រង់។

បណ្ណែនិងការប្រុងប្រយ័តអ
្ន ំពក
ី ារសាកថ្ម
• ន�ៅពេលថាមពលថខ្ស
្ម ោយ អាយខុនថ
 លេ
្ម ចឡ�ើងទទេ។
• ប�ើឧបករណ៍អស់ប
 ន្ទុកទាំងស្រុង ឧបករណ៍មិនអាចប�ើកវិញបានភ្លាមៗទេ ន�ៅពេលភ្ជាប់
គ្រឿងសាក។ សូមទុកឲ
 ្យថដែ
្ម លអស់រលីងសាករយៈពេលពីរបីនាទីសិន សឹមប�ើកឧ
 បករណ៍។
• ប�ើអ្នកប្រើកម្មវិធីច្រើនក្នុងពេលតែមួយ កម្មវិធប
ី ណ្ដាញ ឬកម្មវិធីដែលត្រូវការនូវការភ្ជាប់ទ�ៅ
ឧបករណ៍ផ្សេង ន�ោះថ្មនឹងអស់ល�ឿន។ ដ�ើម្បីជ�ៀសវាងការបាត់បង់ថ
 ាមពលក្នុងអំឡុងពេលផ្ទេរ
ទិន្នន័យ ជានិច្ចការ សូមប្រើកម្មវិធីទាំងនេះបន្ទាបព
់ ីសាកថ្មពេញ។
• ការប្រើប្រភពថាមពលផ្សេងក្រៅពីគ្រឿងសាក ដូចជាកុំព្យូទ័រ អាចធ្វើឲ្យការសាកថ្មយឺត ដ�ោយសារវា
មានចរន្តអគ្គិសនីទាប។
• ឧបករណ៍អាចប្រើបាន ខណៈពេលវាកំពុងសាក ប៉ុន្តែវាអាចនឹងត្រូវការពេលយូរទម្រាំតែវាសាកថ្ម
ពេញ។
• ប�ើឧបករណ៍ទទួលក
 ារផ្គត់ផ្គង់ថ
 ាមពលអស្ថិរភាព ខណៈពេលកំពុងសាក អេក្រង់ប៉ះអ
 ាចនឹងមិនធ្វើ
មុខងារ។ ប�ើមានករណីនេះ សូមដកគ្រឿងសាកចេញពីឧបករណ៍។
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• ខណៈពេលកំពុងសាកថ្ម ឧបករណ៍ន
 ិងគ្រឿងសាកអាចនឹងឡ�ើងកម្ដៅ។ វាជារ�ឿងធម្មតា ហ�ើយន
 ឹង
មិនប៉ះពាល់ដ
 ល់អ
 ាយុកាលឬប្រសិទ្ធផលរបស់ឧបករណ៍ទេ។ ប�ើថ
 ្មក្តៅជាងធម្មតា ន�ោះគ្រឿងសាក
អាចនឹងឈប់សាក។
• ប�ើអ្នកសាកឧបករណ៍ ខណៈពេលដែលស្នូកពហុបំណងស�ើម ន�ោះឧបករណ៍អាចនឹងខូច។ សូម
សម្ងួតស្នូកពហុបំណងឲ្យស្ងួតទាំងស្រុង មុនពេលសាកថ្មឧបករណ៍។
• ប�ើឧបករណ៍មិនសាកថជ
្ម ាប្រក្រតីទេ សូមនាំយកឧបករណ៍និងគ្រឿងសាកទ�ៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវា
Samsung។

ការសាកល�ឿន
ឧបករណ៍មានមុខងារសាកល�ឿនជាប់មកជាមួយ។ អ្នកអ
 ាចសាកថ្មកាន់តែរហ័ស ខណៈពេលឧបករណ៍ឬ
អេក្រង់របស់វាត្រូវបានបិទ។

ការបង្កើនល្
 បឿនសាក
ដ�ើម្បីបង្កើនល្បឿនសាក សូមបិទអេក្រង់ឬអេក្រង់របស់វា ន�ៅពេលអ្នកសាកថ្ម។ ខណៈពេលកំពុងសាកថ្ម
ន�ៅពេលឧបករណ៍ត្រូវបានបិទ អាយខុន លេចឡ�ើងល�ើអេក្រង់។
ប�ើមុខងារសាកល�ឿនមិនត្រូវបានប�ើកដំណ�ើរការទេ សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការថែទាំ
ឧបករណ៍ → ថ្ម → → ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់ រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ការសាកល�ឿនតាមខ្សែ ដ�ើម្បី
ប�ើកដំណ�ើរការវា។
• អ្នកមិនអាចប្រើមុខងារសាកល�ឿនជាប់មកជាមួយឡ�ើយ ន�ៅពេលអ្នកសាកថ្មដ�ោយប្រើ
គ្រឿងសាកថ្មស្តង់ដា។
• ប�ើឧបករណ៍ឡ�ើងក
 ម្ដៅ ឬកស
៏ ីតុណ្ហភាពខ្យល់ជុំវិញក�ើនឡ�ើង ល្បឿនសាកអាចថយចុះដ�ោយ
ស្វ័យប្រវត្តិ។ ការណ៍នេះជាស្ថានភាពប្រតិបត្តិការធម្មតា ដ�ើម្បីបង្ការការខូចដល់ឧ
 បករណ៍។
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ការសាកឥតខ្សែ
ឧបករណ៍នេះមានរបុមសាកឥតខ្សែជាប់មកជាមួយ។ អ្នកអ
 ាចសាកថ្មដ�ោយប្រើគ្រឿងសាកឥតខ្សែ (លក់
ដាច់ដ�ោយឡែក)។

ការសាកល�ឿនឥតខ្សែ
អ្នកអាចសាកឧបករណ៍របស់អ្នកយ៉ាងល�ឿនដ�ោយប្រើមុខងារសាកល�ឿនឥតខ្សែ។ ដ�ើម្បីប្រើមុខងារនេះ
អ្នកត្រូវប្រើគ្រឿងសាកនិងសមាសភាពដែលគាំទ្រមុខងារសាកល�ឿនឥតខ្សែ។
ប�ើមុខងារសាកល�ឿនឥតខ្សែមិនត្រូវបានប�ើកដំណ�ើរការទេ សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការថែទាំ
ឧបករណ៍ → ថ្ម → → ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់ រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ការសាកឥតខ្សែល�ឿន ដ�ើម្បី
ប�ើកដំណ�ើរការវា។
• ជម្រើសប�ើក/បិទនឹងត្រូវបានថែមក្នុងម៉ឺនុយការកំណត់របស់ឧបករណ៍អ្នក ន�ៅពេលអ្នកដាក់
វាល�ើគ្រឿងសាកជាល�ើកដ
 ំបូង។
• កង្ហារខាងក្នុងគ្រឿងសាកអាចបង្កើតសំឡេងក្នុងអំឡុងពេលសាកល�ឿនឥតខ្សែ។

ការសាកថ្ម

1

ដាក់ផ្នែកក
 ណ្ដាលនៃខ្នងឧបករណ៍ល�ើផ្នែកក
 ណ្ដាលនៃគ្រឿងសាកឥតខ្សែ។
ពេលសាកដែលបានប៉ាន់ស្មាននឹងលេចឡ�ើងល�ើអេក្រង់។ ពេលសាកជាក់ស្ដែងអាចខុសគ្នាអាស្រ័យ
ល�ើស្ថានភាពនៃការសាក។
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2

បន្ទាបព
់ ីសាកថពេ
្ម ញ សូមផ្ដាច់ឧបករណ៍ពីគ្រឿងសាកឥតខ្សែ។
ការប្រុងប្រយ័តស
្ន ម្រាប់ក
 ារសាកឥតខ្សែ
• ចូរកដ
ុំ ាក់ឧបករណ៍ល�ើគ្រឿងសាកឥតខ្សែជាមួយបណ្ណឥណទានឬបណ្ណអត្តសញ្ញាណប្រេកង់
វិទ្យុ (RFID) (ដូចជាបណ្ណធ្វើដំណ�ើរឬបណ្ណស�ោ) ដែលដាក់ន�ៅចន្លោះខាងខ្នងនៃឧបករណ៍
និងគម្របឧបករណ៍។
• ចូរកុំដាក់ឧបករណ៍ល�ើគ្រឿងសាកឥតខ្សែ ន�ៅពេលសម្ភារៈចម្លងកម្ដៅ ដូចជាវត្ថុល�ោហៈនិង
មេដែកត្រូវបានដាក់ន�ៅចន្លោះឧបករណ៍និងគ្រឿងសាកឥតខ្សែ។

ប�ើឧបករណ៍មិនសាកប្រក្រតីឬ
 អាចឡ�ើងក
 ម្ដៅជ្រុល ឧបករណ៍ន
 ិងបណ្ណអាចខូច។

• ប�ើអ្នកប្រើគ្រឿងសាកឥតខ្សែក្នុងតំបន់ដែលមានរលកសញ្ញាបណ្ដាញខ្សោយ អ្នកអាចបាត់បង់
ការទទួលប
 ណ្ដាញ។
• សូមប្រើគ្រឿងសាកឥតខ្សែដែល Samsung បានយល់ព្រមឲ្យប្រើ។ ប�ើអ
 ្នកប្រើគ្រឿងសាក
ឥតខ្សែផ្សេងទ�ៀត ថ្មអាចមិនសាកប្រក្រតី។

កាត SIM ឬ USIM (កាត nano-SIM)
ការដំឡ�ើងក
 ាត SIM ឬ USIM
បញ្ចូលកាត SIM ឬ USIM ដែលផ្តល់ដ�ោយអ្នកផ្ដល់សេវាទូរសព្ទចល័ត។
ចំព�ោះម៉ូដែល SIM ពីរ អ្នកអ
 ាចបញ្ចូលកាត SIM ឬ USIM ចំនួនព
 ីរ ដូច្នេះអ្នកអាចមានលេខទូរសព្ទ
ពីរខ្សែឬអ្នកផ្ដល់សេវាពីរន�ៅល�ើឧបករណ៍តែមួយ។ ក្នុងត
 ំបន់ខ
 លះ្ ប�ើប
 ញ្ចូលកាត SIM ពីរ ក្នុងឧ
 បករណ៍
ល្បឿនផ្ទេរទិន្នន័យអ
 ាចយឺតជាងការបញ្ចូលកាត SIM មួយ។
សូមប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យបាត់ ឬក៏ឲ្យអ្នកផ្សេងប្រើកាត SIM ឬ USIM។ Samsung មិនទទួល
ខុសត្រូវល�ើការខូចខាតឬភាពមិនសុខស្រួលទាំងឡាយណាដែលក�ើតឡ�ើងដ�ោយសារការបាត់
កាត ឬក៏កាតត្រូវបានគេលួចឡ�ើយ។
សេវា LTE មួយចំនួនប្រហែលជាមិនអ
 ាចប្រើបានឡ�ើយ អាស្រ័យល�ើអ
 ្នកផ្ដល់សេវា។ សម្រាប់
ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីភាពមាននៃសេវានេះ សូមទាក់ទងអ្នកផ្តល់សេវាឲ្យអ្នក។
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► ម៉ូដែល SIM ទ�ោល៖
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4

5
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► ម៉ូដែល SIM ពីរ៖

1

2

3

4

5
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1

ដ�ោតម្ជុលប
 ញ្ចេញស្ពកទ�ៅក្នុងរន្ធន�ៅល�ើស្ពក ដ�ើម្បីបញ្ចេញស្ពក។
សូមប្រាកដថា ម្ជុលប
 ញ្ចេញស្ពកស្ថិតន�ៅកែងនឹងរន្ធ។ ពុំន�ោះទេ ឧបករណ៍អ
 ាចនឹងខូច។

2

ទាញស្ពកចេញថម
្ន ៗពប្រហ�
ី
ោងស្ពក។

3

► ម៉ូដែល SIM ទ�ោល៖ ដាក់ក
 ាត SIM ឬ USIM ន�ៅល�ើ ស្ពកទី 1 ដ�ោយឲ្យកន្លែងប៉ះពណ៌មាស
ផ្កាប់ចុះក្រោម។
► ម៉ូដែល SIM ពីរ៖ ដាក់ក
 ាត SIM ឬ USIM ន�ៅល�ើស្ពក ដ�ោយឲ្យកន្លែងប៉ះពណ៌មាសផ្កាប់
ចុះក្រោម។ ដាក់ក
 ាត SIM ឬ USIM បឋមន�ៅល�ើ ស្ពកទី 1 ( 1 ) និង កាត SIM ឬ USIM
បន្ទាប់បន្សំន�ៅល�ើ ស្ពកទី 2 ( 2 )។

1

ស�កនិ 1

4

2

ស�កនិ 2

សង្កតក
់ ាត SIM ឬ USIM ថ្នមៗ ចូលទ�ៅល�ើស្ពក ដ�ើម្បីឲ្យវាជាប់នឹងកន្លែង។
ប�ើកាត SIM មិនស្ថិតណែនក្នុងស្ពកទេ កាត SIM ន�ោះអាចរបូតឬធ្លាក់ចេញពីស្ពក។

5

បញ្ចូលស្ពកច
 ូលទ�ៅក្នុងប្រហ�ោងស្ពកវិញ។
• ប�ើអ្នកបញ្ចូលស្ពកទ�ៅក្នុងឧបករណ៍ ខណៈពេលស្ពកស�ើម ឧបករណ៍របស់អ្នកអាចនឹងខូច។
ត្រូវប្រាកដថាស្ពកស្ងួតជានិច្ច។
• បញ្ចូលស្ពកទ�ៅក្នុងប្រហ�ោងស្ពកទាំងស្រុង ដ�ើម្បីរារាំងកុំឲ្យជ្រាបទឹកច
 ូលទ�ៅក្នុងឧបករណ៍
របស់អ្នក។
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ការដំឡ�ើងក
 ាតត្រឹមត្រូវ
► ម៉ូដែល SIM ទ�ោល៖
កាត nano-SIM

កាត microSD

► ម៉ូដែល SIM ពីរ៖
កាត nano-SIM 1

កាត nano-SIM 2

កាត nano-SIM

កាត microSD

• ប្រើតែកាត nano-SIM ប៉ុណ្ណោះ។
• អ្នកមិនអាចបញ្ចូលកាត nano-SIM និងក
 ាត microSD ក្នុង ស្ពកទី 2 ក្នុងពេលតែមួយ
ឡ�ើយ។
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ការដកកាត SIM ឬ USIM ចេញ

1

ដ�ោតម្ជុលប
 ញ្ចេញស្ពកទ�ៅក្នុងរន្ធន�ៅល�ើស្ពក ដ�ើម្បីបញ្ចេញស្ពក។

2

ទាញស្ពកចេញថម
្ន ៗពប្រហ�
ី
ោងស្ពក។

3

ដកកាត SIM ឬ USIM ចេញ។

4

បញ្ចូលស្ពកច
 ូលទ�ៅក្នុងប្រហ�ោងស្ពកវិញ។

ការប្រើកាត SIM ឬ USIM ពីរ (ម៉ូដែល SIM ពីរ)
ប�ើអ្នកបញ្ចូលកាត SIM ឬ USIM ពីរ អ្នកអ
 ាចមានលេខទូរសព្ទពីរខ្សែ ឬ អ្នកផ្ដល់សេវាពីរ ន�ៅល�ើ
ឧបករណ៍តែមួយ។

ការប�ើកដំណ�ើរការកាត SIM ឬ USIM
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចប
 ៉ះ ការភ្ជាប់ → អភិបាលកាត SIM។ ជ្រើសកាត SIM ឬ USIM ហ�ើយ
ប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

ការប្ដូរកាត SIM ឬ USIM តាមបំណង
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចប
 ៉ះ ការភ្ជាប់ → អភិបាលកាត SIM រួចជ្រើសកាត SIM ឬ USIM មួយ
ដ�ើម្បីចូលប្រើជ
 ម្រើសខាងក្រោម៖
• អាយខុន៖ ប្ដូរអាយខុននៃកាត SIM ឬ USIM។
• ឈ្មោះ៖ ប្ដូរឈ្មោះបង្ហាញនៃកាត SIM ឬ USIM។
• ទម្រង់ប
 ណ្ដាញ៖ ជ្រើសប្រភេទបណ្ដាញដែលត្រូវប្រើជាមួយកាត SIM ឬ USIM។

ការកំណត់កាត SIM ឬ USIM ដែលចូលចិត្ត
ន�ៅពេលកាតទាំងពីរត្រូវបានប�ើកដំណ�ើរការហ�ើយ អ្នកអ
 ាចកំណត់ការហ�ៅសំឡេង សារ និងសេវា
ទិន្នន័យឲ
 ្យកាតជាក់លាក់ណាមួយ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការភ្ជាប់ → អភិបាលកាត SIM រួចហ�ើយក
 ំណត់ចំណូលចិតនៃមុ
្ត ខងារ
សម្រាប់ក
 ាតរបស់អ្នកក្នុង កាត SIM ដែលចូលចិត។
្ត
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កាតមេម៉ូរី (កាត microSD)
ការដំឡ�ើងក
 ាតមេម៉ូរី
ចំណុះនៃកាតមេម៉ូរីសម្រាប់ឧ
 បករណ៍របស់អ្នកអាចខុសគ្នាទ�ៅតាមម៉ូដែល ហ�ើយក
 ាតមេម៉ូរខ
ី ្លះអាចមិន
ត្រូវគ្នាជាមួយឧបករណ៍របស់អ្នក អាស្រ័យល�ើឧស្សាហករនិងប្រភេទនៃកាតមេម៉ូរន�
ី ោះ។ ដ�ើម្បីបង្ហាញ
ចំណុះអតិបរមានៃកាតមេម៉ូរីសម្រាប់ឧ
 បករណ៍របស់អ្នក សូមម�ើលវិបសៃ Samsung។
• កាតមេម៉ូរីមួយច
 ំនួនអ
 ាចនឹងមិនត្រូវគ្នាទាំងស្រុងជាមួយឧបករណ៍នេះទេ។ ការប្រើក
 ាតដែល
មិនត្រូវគ្នា អាចធ្វើឲ្យខូចឧបករណ៍ឬកាតមេម៉ូរីន�ោះ ឬក៏ធ្វើឲ្យខូចទិន្នន័យដែលរក្សាទុកន�ៅ
ក្នុងន�ោះ។
• សូមប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបញ្ចូលកាតមេម៉ូរដ�
ី ោយឲ្យជ្រុងខាងស្តាំន�ៅខាងល�ើ។
• ឧបករណ៍គាំទ្រប្រព័នឯ
្ធ កសារ FAT និង exFAT សម្រាប់ក
 ាតមេម៉ូរី។ ន�ៅពេលបញ្ចូលកាត
ដែលបានសម្អាតជាប្រព័នឯ
្ធ កសារផ្សេង ឧបករណ៍នឹងស្នើឲ្យសម្អាតកាតន�ោះឡ�ើងវិញ ឬ
ក៏នឹងមិនស្គាល់កាតន�ោះឡ�ើយ។ ដ�ើម្បីប្រើកាតមេម៉ូរី អ្នកត្រូវតែសម្អាតវា។ ប�ើឧបករណ៍
របស់អ្នកមិនអាចសម្អាតបាន ឬក៏ស្គាល់ក
 ាតមេម៉ូរី សូមទាក់ទងឧស្សាហករកាតមេម៉ូរី ឬ
មជ្ឈមណ្ឌលសេវា Samsung។
• ការសរសេរនិងការលុបទិន្នន័យញឹកញាប់នឹងបន្ថយជីវិតកាតមេម៉ូរី។
• ន�ៅពេលបញ្ចូលកាតមេម៉ូរច
ី ូលទ�ៅក្នុងឧបករណ៍ មែកធាងឯកសារបស់កាតមេម៉ូរីន�ោះនឹង
លេចឡ�ើងក
 ្នុង ឯកសារខ្ញុំ → សឺមី កាត SD។
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1

2

3

4

1

5

ដ�ោតម្ជុលប
 ញ្ចេញស្ពកទ�ៅក្នុងរន្ធន�ៅល�ើស្ពក ដ�ើម្បីបញ្ចេញស្ពក។
សូមប្រាកដថា ម្ជុលប
 ញ្ចេញស្ពកស្ថិតន�ៅកែងនឹងរន្ធ។ ពុំន�ោះទេ ឧបករណ៍អ
 ាចនឹងខូច។

2

ទាញស្ពកចេញថម
្ន ៗពប្រហ�
ី
ោងស្ពក។
ន�ៅពេលអ្នកដកស្ពកចេញពឧ
ី បករណ៍ ការភ្ជាប់ទិន្នន័យចល័តន
 ឹងត្រូវបានបិទ។
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3

ដាក់កាតមេម៉ូរន�
ី ៅល�ើ ស្ពក 2 ដ�ោយឲ្យកន្លែងប៉ះព
 ណ៌មាសផ្កាប់ច
 ុះក្រោម។

ស�ក 1
ស�ក 2

4

សង្កតក
់ ាតមេម៉ូរថ
ី ម
្ន ៗទ�ៅល�ើស្ពក ឲ្យវាជាប់នឹងកន្លែង។
ប�ើកាតមិនស្ថិតន�ៅណែនល្អល�ើស្ពកទេ កាតមេម៉ូរីអាចនឹងរបូត ឬក៏ធ្លាក់ចេញពីស្ពក។

5

បញ្ចូលស្ពកច
 ូលទ�ៅក្នុងប្រហ�ោងស្ពកវិញ។
• ប�ើអ្នកបញ្ចូលស្ពកទ�ៅក្នុងឧបករណ៍ ខណៈពេលស្ពកស�ើម ឧបករណ៍របស់អ្នកអាចនឹងខូច។
ត្រូវប្រាកដថាស្ពកស្ងួតជានិច្ច។
• បញ្ចូលស្ពកទ�ៅក្នុងប្រហ�ោងស្ពកទាំងស្រុង ដ�ើម្បីរារាំងកុំឲ្យជ្រាបទឹកច
 ូលទ�ៅក្នុងឧបករណ៍
របស់អ្នក។

ការដកកាតមេម៉ូរីចេញ
មុនពេលដកកាតមេម៉ូរច
ី ញ សូមដកផ្ដាច់ជ
 ាមុនសិន ដ�ើម្បីឲ្យការដកចេញមានសុវត្ថិភាព។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ ការថែទាំឧបករណ៍ → ឃ្លាំងផ្ទុក → → ការកំណត់ឃលា្ ំងផ្ទុក →
កាត SD → ដកផ្ដាច។
់

1

ដ�ោតម្ជុលប
 ញ្ចេញស្ពកទ�ៅក្នុងរន្ធន�ៅល�ើស្ពក ដ�ើម្បីបញ្ចេញស្ពក។

2

ទាញស្ពកចេញថម
្ន ៗពប្រហ�
ី
ោងស្ពក។
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3

ដកកាតមេម៉ូរីចេញ។

4

បញ្ចូលស្ពកច
 ូលទ�ៅក្នុងប្រហ�ោងស្ពកវិញ។
សូមកុដ
ំ កឃ្លាំងផ្ទុកខាងក្រៅ ដូចជាកាតមេម៉ូរឬ
ី ឃលា្ ំងផ្ទុក USB ខណៈពេលឧបករណ៍កំពុងផ្ទេរ
ឬចូលប្រើព
 ័ត៌មាន ឬកភ
៏ ្លាមៗបន្ទាបព
់ ីផ្ទេរទិន្នន័យ។ ការធ្វើដ
 ូច្នោះអាចបង្កឲ្យខូចឬបាត់ទិន្នន័យ
ឬក៏ខូចឃ្លាំងផ្ទុកខាងក្រៅឬឧបករណ៍។ Samsung មិនទទួលខុសត្រូវល�ើការបាត់បង់ទាំងន�ោះ
ឡ�ើយ រួមទាំង ការបាត់បង់ទិន្នន័យ ដែលក�ើតឡ�ើងព
 ីការប្រើខុសល�ើឧបករណ៍ឃលា្ ំងផ្ទុក
ខាងក្រៅ។

ការសម្អាតកាតមេម៉ូរី
កាតមេម៉ូរីដែលបានសម្អាតល�ើក
 ុំព្យូទ័រអាចនឹងមិនត្រូវគ្នាជាមួយឧបករណ៍។ សូមសម្អាតកាតមេម៉ូរីល�ើ
ឧបករណ៍។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ ការថែទាំឧបករណ៍ → ឃ្លាំងផ្ទុក → → ការកំណត់ឃលា្ ំងផ្ទុក →
កាត SD → សម្អាត។
មុនពេលសម្អាតកាតមេម៉ូរី សូមចងចាំថ
 ាត្រូវចម្លងទុកទិន្នន័យសំខាន់ៗដែលរក្សាទុកល�ើក
 ាត
មេម៉ូរីន�ោះ។ ការធានារបស់ឧស្សាហករមិនរ៉ាប់រងល�ើការបាត់បង់ទិន្នន័យដែលបណ្ដាលមកពី
សកម្មភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឡ�ើយ។
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ការបិទន
 ិងប�ើកឧបករណ៍
ចុចឲ្យជាប់ល�ើគ្រាប់ចុចថ
 ាមពលក្នុងរយៈពេលពីរបីវិនាទី ដ�ើម្បីប�ើកឧបករណ៍។
ន�ៅពេលអ្នកប�ើកឧបករណ៍របស់អ្នកជាល�ើកដំបូង ឬក៏បន្ទាបព
់ ីធ្វើការកំណត់ទិន្នន័យឡ�ើងវិញ សូមធ្វើ
តាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីរ�ៀបចំឧបករណ៍របស់អ្នក។
ដ�ើម្បីបិទឧបករណ៍ សូមចុចឲ្យជាប់ល�ើគ្រាប់ចុចថ
 ាមពល រួចហ�ើយប៉ះ បិទថ
 ាមពល។
សូមគ�ោរពតាមការព្រមាននិងការបង្គាប់ដែលបានប្រកាសពីមន្ត្រីមានសមត្ថកិចក្នុ
្ច ងតំបន់ដែល
កំហិតល�ើការប្រើឧបករណ៍ឥតខ្សែ ដូចជាល�ើយន្តហ�ោះ និង ក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ជាដ�ើម។

ការចាប់ផ្ដើមឧ
 បករណ៍ឡ�ើងវិញ
ប�ើឧបករណ៍របស់អ្នកគាំងឬមិនត
 បត សូមចុចឲ្យជាប់ល�ើគ្រាប់ចុចថ
 ាមពលនិងគ្រាប់ចុចបន្ថយសំឡេង
ក្នុងពេលដំណាលគ្នាល�ើសពី 7 វិនាទី ដ�ើម្បីចាប់ផ្ដើមវាឡ�ើងវិញ។

�គាប់ចុចបន�យ
ក�មិតសំេឡង

�គាប់ចុចថាមពល
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ទម្រង់អ
 ាសន្ន
អ្នកអាចប្ដូរឧបករណ៍ទ�ៅទម្រង់អ
 ាសន្ន ដ�ើម្បីបន្ថយការប្រើថ្ម។ កម្មវិធន
ី ិងមុខងារខលះ
្ នឹងមានកំហិត។ ក្នុង
ទម្រង់អ
 ាសន្ន អ្នកអ
 ាចធ្វើការហ�ៅអាសន្ន ផ្ញព
ើ ័ត៌មានទីកន្លែងបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកទ�ៅអ្នកដទៃ បន្លឺស៊ីរ៉ែន
អាសន្ន ជាដ�ើម។

ការប�ើកដំណ�ើរការទម្រង់អ
 ាសន្ន
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការទម្រង់អ
 ាសន្ន សូមចុចឲ្យជាប់ល�ើគ្រាប់ចុចថ
 ាមពល រួចហ�ើយប៉ះ ទម្រង់អ
 ាសន្ន។
ពេលប្រើប្រាស់ន�ៅសល់ប
 ង្ហាញពីរយៈពេលដែលន�ៅសល់ មុនពេលអស់ថ
 ្ម។ ពេលប្រើប្រាស់
ន�ៅសល់អ
 ាចខុសគ្នា អាស្រ័យល�ើការកំណត់នៃឧបករណ៍របស់អ្នកនិងលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ។

ការបិទដំណ�ើរការទម្រង់អ
 ាសន្ន
ដ�ើម្បីបិទដំណ�ើរការទម្រង់អ
 ាសន្ន សូមប៉ះ → បិទទ
 ម្រង់អាសន្ន។ ជម្រើសផ្សេង សូមចុចឲ្យជាប់ល�ើ
គ្រាប់ចុចថ
 ាមពល រួចហ�ើយប៉ះ ទម្រង់អ
 ាសន្ន។

ការរ�ៀបចំដំបូង
ន�ៅពេលអ្នកប�ើកឧបករណ៍របស់អ្នកជាល�ើកដំបូង ឬក៏បន្ទាបព
់ ីធ្វើការកំណត់ទិន្នន័យឡ�ើងវិញ សូមធ្វើ
តាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីរ�ៀបចំឧបករណ៍របស់អ្នក។
• ទម្រង់ការនៃការរ�ៀបចំដំបូងអ
 ាចខុសគ្នា អាស្រ័យល�ើសុហវែ
្វ ររបស់ឧបករណ៍និងតំបន់របស់
អ្នក។
• អ្នកអាចរ�ៀបចំឧបករណ៍របស់អ្នកជាមួយ Bixby អាស្រ័យល�ើភាសាឧបករណ៍ដែលបាន
ជ្រើស។

1

ប�ើកឧបករណ៍។
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2

ជ្រើសភាសាឧបករណ៍ដែលអ្នកចូលចិត្ត រួចជ្រើស

។

េ�ជើសភាសា

3

ជ្រើសបណ្ដាញ Wi-Fi និង ភ្ជាប់ទ�ៅវា។
ប�ើអ្នកមិនភ្ជាប់ទ�ៅបណ្ដាញ Wi-Fi ទេ អ្នកប្រហែលជាមិនអ
 ាចរ�ៀបចំមុខងារខលះ
្ របស់ឧបករណ៍
ឡ�ើយ ក្នុងអ
 ំឡុងពេលនៃការរ�ៀបចំដំបូង។

4

ធ្វើតាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីបន្តការរ�ៀបចំដំបូង។

5

កំណត់វិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ ដ�ើម្បីការពារឧបករណ៍របស់អ្នក។ អ្នកអ
 ាចការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់
អ្នកដ�ោយរារាំងអ្នកដទៃមិនឲ្យចូលប្រើឧ
 បករណ៍របស់អ្នក។ ដ�ើម្បីកំណត់វិធច
ី ាក់ស�ោអេក្រង់ន�ៅពេល
ក្រោយ សូមប៉ះ ទេ សូមអ
 រគុណ។
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6

ចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ្នក។ អ្នកអ
 ាចរីករាយជាមួយសេវា Samsung និង
រក្សាទិន្នន័យរបស់អ្នកឲ្យទាន់សម័យន
 ិងមានសន្តិសុខន�ៅល�ើឧបករណ៍ទាំងអស់របស់អ្នក។ សូម
ម�ើល Samsung Account សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

7

ទទួលខ
 លឹម
្ ព័តម
៌ ានរបស់អ្នកពី Samsung Cloud ឬឧបករណ៍ពីមុន។ សូមម�ើល ការផ្ទេរទិន្នន័យព
 ី
ឧបករណ៍ពីមុនរបស់អ្នក សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។

8

ជ្រើសមុខងារដែលអ្នកចង់ប្រើ ហ�ើយបញ្ចប់ការរ�ៀបចំដំបូង។
គេហអេក្រង់ន
 ឹងលេចឡ�ើង។
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Samsung Account
ការណែនាំ
Samsung Account របស់អ្នកគឺជាសេវាគណនីរួមគ្នាដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើសេវា Samsung
ជាច្រើន ដែលផ្ដល់ជូនដ�ោយឧបករណ៍ចល័ត, TVs និង វិបសៃ Samsung។ បន្ទាប់ពី Samsung
Account របស់អ្នកត្រូវបានចុះបញ្ជីរួចហ�ើយ អ្នកអ
 ាចរក្សាទិន្នន័យរបស់អ្នកឲ្យទាន់សម័យន
 ិងមាន
សន្តិសុខល�ើឧបករណ៍ Samsung របស់អ្នកទាំងអស់ ដ�ោយប្រើ Samsung Cloud, តាមដាននិង
គ្រប់គ្រងឧបករណ៍ដែលអ្នកបាត់ឬត្រូវបានគេលួច, ម�ើលប
 ណ្ណែនិងគន្លឹះពី Samsung Members
ជាដ�ើម។
បង្កើត Samsung Account របស់អ្នក ដ�ោយប្រើអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក។
ដ�ើម្បីពិនិត្យបញ្ជីនៃសេវាដែលអាចប្រើជាមួយ Samsung Account របស់អ
 ្នក សូមម�ើល
account.samsung.com។ សម្រាប់ព
 ័តម
៌ ានបន្ថែមអំពី Samsung Account សូមចាប់ផ្ដើម
កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → គណនី → Samsung Account → →
ជំនួយ។

ការចុះបញ្ជី Samsung Account របស់អ
 ្នក
ការចុះបញ្ជី Samsung Account ថ្មី
ប�ើអ្នកមិនមាន Samsung Account ទេ អ្នកគួរតែបង្កើតមួយ។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → គណនី → ថែមគណនី →
Samsung Account។
ជម្រើសផ្សេង សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ

។

2

ប៉ះ បង្កើតគ
 ណនី។

3

ធ្វើតាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីបញ្ចប់ការបង្កើតគណនីរបស់អ្នក។
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ការចុះបញ្ជី Samsung Account ដែលមានស្រាប់
ប�ើអ្នកធ្លាប់មាន Samsung Account រួចហ�ើយ សូមចុះបញ្ជីវាល�ើឧបករណ៍របស់អ្នក។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → គណនី → ថែមគណនី →
Samsung Account។
ជម្រើសផ្សេង សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ

។

2

ប៉ះ ចុះឈ្មោះចូល។

3

វាយបញ្ចូល Samsung Account ID និងព
 ាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក ហ�ើយប
 ៉ះ ចុះឈ្មោះចូល។
ប�ើអ្នកភ្លេចព័តម
៌ ានគណនីរបស់អ្នក សូមប៉ះ រក ID ឬ កំណត់ពាក្យសម្ងាត់ឡ�ើងវិញ។ អ្នកអ
 ាចរក
ឃ�ើញព័ត៌មានគណនីរបស់អ្នក ន�ៅពេលអ្នកវាយបញ្ចូលព័ត៌មានចាំបាច់។
ប�ើអ្នកចង់ផ្ទៀងផ្ទាត់ពាក្យសម្ងាត់ Samsung Account តាមទិន្នន័យជីវមាត្ររបស់អ្នក ដូចជា
ខ្ចៅដៃឬប្រស្រីភ្នែក សូមប៉ះ ផ្ទៀងផ្ទាតអ
់ ត្តសញ្ញាណជាមួយជីវមាត្រ ជំនួសឲ
 ្យពាក្យសម្ងាត់ដ�
 ោយប្រើ
Samsung Pass។ សូមម�ើល Samsung Pass សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

4

អាននិងយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌ និង ពេលវេលា ហ�ើយប
 ៉ះ យល់ព្រម។

5

ប៉ះ រួចរាល់ ដ�ើម្បីបញ្ចប់ការចុះបញ្ជី Samsung Account របស់អ្នក។

ការលុប Samsung Account របស់អ
 ្នក
ន�ៅពេលអ្នកលុប Samsung Account ដែលអ្នកបានចុះបញ្ជីចេញពីឧបករណ៍ ទិន្នន័យដ
 ូចជា
ទំនាក់ទំនង ឬ ព្រឹត្តិការណ៍ ក៏ន
 ឹងត្រូវបានលុបផងដែរ។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → គណនី។

2

ប៉ះ Samsung Account → → លុបគ
 ណនី។

3

ប៉ះ លុប, វាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ Samsung Account របស់អ្នក រួចហ�ើយប៉ះ លុបគ
 ណនី។
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ការផ្ទេរទិន្នន័យព
 ីឧបករណ៍ពីមុនរបស់អ្នក
អ្នកអាចស្ដារទិន្នន័យរបស់អ្នកដូចជា រូប ទំនាក់ទំនង សារ និងក
 ម្មវិធី ពី Samsung Cloud។ អ្នកក៏
អាចចម្លងពួកវាពីឧបករណ៍ពីមុនរបស់អ្នកតាម Smart Switch ផងដែរ។
• មុខងារនេះប្រហែលជាមិនទទួលការគាំទ្រឡ�ើយល�ើឧបករណ៍ឬកុំព្យូទ័រខ្លះ។
• អនុវត្តដែនកំណត់។ ចូលម�ើល www.samsung.com/smartswitch សម្រាប់ព
 ័តម
៌ ាន
លម្អិត។ Samsung គ�ោរពសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធយ
 ៉ាងមធ្យ័ត។ សូមផ្ទេរតែខ្លឹមព័ត៌មានដែលជារបស់
អ្នក ឬកអ
៏ ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការផ្ទេរប៉ុណ្ណោះ។
 ឡុ
ំ ងទម្រង់ការរ�ៀបចំដំបូង។ សម្រាប់ព
 ័តម
៌ ាន
ខ្លឹមព័ត៌មានខាងក្រោមគឺអំពីមុខងារស្ដារទិន្នន័យ ក្នុងអ
បន្ថែមអំពី Samsung Cloud ឬ Smart Switch សូមម�ើល Samsung Cloud ឬ Smart
Switch។

ការស្ដារទិន្នន័យព
 ីឧបករណ៍ពីមុនរបស់អ្នក (Smart Switch)
អ្នកអាចភ្ជាប់ឧ
 បករណ៍ពម
ី ុនរបស់អ្នកជាមួយឧបករណ៍របស់អ្នកដ�ោយប្រើឈ្នាប់ USB (USB
ប្រភេទ-C) និង ខ្សែ USB ដ�ើម្បីផ្ទេរទិន្នន័យយ៉ាងងាយស្រួលនិងយ៉ាងរហ័ស។

1

ក្នុងអំឡុងពេលរ�ៀបចំដំបូង ន�ៅពេលអេក្រង់ស្ដារទិន្នន័យលេចឡ�ើង សូមប៉ះ ពីឧបករណ៍ចាស់របស់
អ្នក → បន្ទាប។
់

2

ដ�ោតឈ្នាប់ USB (USB ប្រភេទ-C) ទ�ៅក្នុងស្នូកពហុបំណងនៃឧបករណ៍របស់អ្នក។
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3

ភ្ជាប់ឧបករណ៍របស់អ្នកនិងឧបករណ៍ពីមុនរបស់អ្នកដ�ោយប្រើខ្សែ USB របស់ឧ
 បករណ៍ពីមុន។

ឧបករណ៍ពីមុន

ឧបករណ៍របស់អ�ក

ឈ�ាប់ USB
(USB �បេភទ-C)
ែខ� USB
របស់ឧបករណ៍ពីមុន

4

ល�ើឧបករណ៍ពីមុន សូមប៉ះ អនុញ្ញាត។

5

ធ្វើតាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីផ្ទេរទិន្នន័យពីឧបករណ៍ពីមុន។
កុំផ្ដាច់ខ្សែ USB ឬ ឈ្នាប់ USB (USB ប្រភេទ-C) ពីឧ
 បករណ៍ ន�ៅពេលអ្នកកំពុងផ្ទេរឯកសារ។
ការធ្វើបែបន�ោះអាចបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ទិន្នន័យឬ
 ខូចឧបករណ៍។
ការផ្ទេរទិន្នន័យន
 ឹងបង្កើនក
 ារស៊ីថរ្ម បស់ឧបករណ៍អ្នក។ ត្រូវប្រាកដថា ឧបករណ៍របស់អ្នកត្រូវ
បានសាកគ្រប់គ្រាន់ មុនពេលផ្ទេរទិន្នន័យ។ ប�ើថ
 ាមពលថ្មខ្សោយ ការផ្ទេរទិន្នន័យអ
 ាចត្រូវបាន
បង្អាក់។

ការស្តារទិន្នន័យព
 ី Samsung Cloud
អ្នកអាចស្ដារទិន្នន័យដែលអ្នកបានចម្លងទុកព
 ឧ
ី បករណ៍ពីមុនរបស់អ្នកទ�ៅ Samsung Cloud។

1

ក្នុងអំឡុងពេលរ�ៀបចំដំបូង ន�ៅពេលអេក្រង់ស្ដារទិន្នន័យលេចឡ�ើង សូមប៉ះ ពី Samsung
Cloud → បន្ទាប។
់

2

ប៉ះ

3

ធីកប្រភេទទិន្នន័យដែលអ្នកចង់ស្តារ ហ�ើយប៉ះ ស្ដារ។

ក្រោម ឧបករណ៍ចម្លងទុក ហ�ើយជ្រើសឧបករណ៍ពីមុនរបស់អ្នក។
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ការយល់ដឹងអ
 ំពីអេក្រង់
ការត្រួតត្រាអេក្រង់ប៉ះ
• កុឲ
ំ ្យអេក្រង់ប៉ះស្ថិតន�ៅប៉ះជាប់នឹងឧបករណ៍អគ្គិសនីផ្សេងទ�ៀត។ ការបង្អស់ប
 ន្ទុក
អេឡិចត្រូស្តាទិកអ
 ាចធ្វើឲ្យអេក្រង់ប៉ះធ្វើមុខងារខុសប្រក្រតី។
• ដ�ើម្បីជ�ៀសវាងការខូចអេក្រង់ប៉ះ សូមកុំឲ្យមុតស្រួចប៉ះវា ឬក៏ប្រើម្រាមដៃសង្កតវ់ាដ�ោយកម្លាំង
ធ្ងន់ៗ។
• ការទុកឲ្យអេក្រង់ប៉ះន�ៅស្ងៀមក្នុងរយៈពេលយូរអាចបណ្តាលឲ្យមានសំណល់រូប (ឆេះ
អេក្រង់) ឬ រូបស្រម�ោលខ្មៅ។ បិទអេក្រង់ប៉ះ ន�ៅពេលអ្នកមិនប្រើឧបករណ៍។
• ឧបករណ៍អាចមិនស្គាល់ក
 ារបញ្ចូលដ�ោយការប៉ះន�ៅក្បែរគែមនៃអេក្រង់ ដែលវាស្ថិតន�ៅក្រៅ
ផ្ទៃបញ្ចូលការប៉ះ។
• យ�ើងសូមណែនាំឲ្យប្រើម្រាមដៃឬ S Pen ន�ៅពេលប្រើអេក្រង់ប៉ះ។

ការប៉ះ
ប៉ះអេក្រង់។
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ការប៉ះជាប់
ប៉ះឲ្យជាប់ល�ើអេក្រង់ក
 ្នុងពេលប្រមាណ 2 វិនាទី។

ការចាប់អូស
ប៉ះជាប់ល�ធ
ើ ាតុមួយ ហ�ើយអ
 ស
ូ វាទ�ៅទីតាំងគ�ោលដ�ៅ។

ការប៉ះពីរដង
ប៉ះពីរដងល�ើអេក្រង់។
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ការអូស
អូសឡ�ើងល�ើ ចុះក្រោម មកឆ្វេង ឬទ�ៅស្តាំ។

ការញែក និង ការក�ៀប
ញែកម្រាមដៃពីរចេញពគ្នា
ី ឬ ក�ៀបល�ើអេក្រង់។
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របាររុករក (ប៊ូតុងទ
 ន់)
ន�ៅពេលអ្នកប�ើកឧបករណ៍ ប៊ូតុងទន់ន
 ឹងលេចឡ�ើងល�ើរបាររុករកន�ៅផ្នែកខ
 ាងក្រោមនៃអេក្រង់។ ប៊ូតុង
ទន់ត្រូវបានកំណត់តាមលំនាំដ�ើមជា ប៊ូតុងថ
 ្មីៗ គេហប៊ូតុង និងប
 ៊ូតុងថ
 យ។ មុខងារនៃប៊ូតុងអ
 ាចផ្លាស់ប្តូរ
ទ�ៅតាមកម្មវិធីដែលកំពុងប្រើបច្ចុប្បន្ន ឬ បរិស្ថាននៃការប្រើប្រាស់។

បង�ាញនិងលាក់ប៊ូតុង

ប៊ូតុងថយ

ប៊ូតុងថ�ីៗ

េគហប៊ូតុង

ប៊ូតុង

មុខងារ
បង្ហាញ ឬ លាក់

• ប៉ះពីរដង ដ�ើម្បីខ្ទាស់ឬលាក់របាររុករក។

ថ្មីៗ

• ប៉ះ ដ�ើម្បីប�ើកបញ្ជីកម្មវិធថ
ី ្មីៗ។

គេហ
ថយ

• ប៉ះ ដ�ើម្បីត្រឡប់មកគេហអេក្រង់។
• ប៉ះឲ្យជាប់ ដ�ើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Google។
• ប៉ះ ដ�ើម្បីត្រឡប់ទ�ៅអេក្រង់ពីមុន។

ការបង្ហាញឬការលាក់របាររុករក
ដ�ោយប្រើប៊ូតុងប
 ង្ហាញនិងលាក់ដែលស្ថិតន�ៅជ្រុងខាងឆ្វេងនៃរបាររុករក អ្នកអ
 ាចកំណត់ឲ្យរបារ
រុករកលាក់ ឬក៏ខ្ទាស់ល�ើអេក្រង់ ន�ៅពេលអ្នកប្រើកម្មវិធឬ
ី មុខងារនានា។ របាររុករកត្រូវបានខ្ទាស់តាម
លំនាំដ�ើម។
ប�ើអ្នកចង់បង្ហាញឬប្រើកម្មវិធីពេញអេក្រង់ សូមប៉ះពីរដងល�ើប
 ៊ូតុងប
 ង្ហាញនិងលាក់ ដ�ើម្បីលាក់របាររុករក។
ដ�ើម្បីបង្ហាញរបាររុករកម្តងទ�ៀត សូមអូសឡ�ើងពីផ្នែកខ
 ាងក្រោមនៃអេក្រង់។
• ល�ើអេក្រង់មួយច
 ំនួន ដូចជាគេហអេក្រង់ ជានិច្ចកាល របាររុករកនឹងបង្ហាញឡ�ើយ ហ�ើយ
ប៊ូតុងប
 ង្ហាញនិងលាក់នឹងបាត់។
• សូម្បីបន្ទាប់ពអ
ី ្នកខ្ទាស់របាររុករកក៏ដ�ោយ ក៏វាអាចត្រូវបានលាក់ដែរ ខណៈពេលកំពុងប្រើ
កម្មវិធឬ
ី មុខងារខលះ្ ដូចជាកម្មវិធច
ី ាក់វដេ
ី អូ។
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ការប�ើកអេក្រ

ង់ដ�ោយប្រើគេហប៊ូតុង
ចុចខលា្ ំងល�ើគេហប៊ូតុងឬ
 តំបន់គេហប៊ូតុង ដ�ើម្បីប�ើកអេក្រង់។
ល�ើ Always On Display អ្នកក
 ៏អាចប�ើកអេក្រង់ផងដែរ ដ�ោយប៉ះពីរដងល�ើគេហប៊ូតុង។

ចូរកច
ុំ ុចខ្លាំងល�ើគេហប៊ូតុងឬ
 តំបន់គេហប៊ូតុងដ�ោយប្រើ S Pen។ ចុងប
 ៊ិចអាចខូចទ្រង់ទ្រាយ។

ការកំណត់របាររុករក
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់ → របាររុករក រួចហ�ើយជ្រើសជម្រើសមួយ។
• បង្ហាញ ឬ លាក់ប
 ៊ូតុង៖ ថែមប៊ូតុងមួយដ�ើម្បីលាក់ឬខ្ទាស់របាររុករក។ អ្នកអ
 ាចកំណត់ថាត�ើត្រូវ
បង្ហាញប៊ូតុងសម្រាប់កម្មវិធន
ី ីមួយៗឬអត់។
• ពណ៌ផ្ទៃ
 ខាងក្រោយ៖ ផ្លាស់ប្ដូរព
 ណ៌ផ្ទៃខាងក្រោយនៃរបាររុករក។
• ចុចខ
 ្លាំងល�ើគេហប៊ូតុង៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ត្រឡប់ទ�ៅគេហអេក្រង់ ន�ៅពេលអ្នកចុចខលា្ ំងល�ើ
គេហប៊ូតុង។ អ្នកក
 អ
៏ ាចលៃតម្រូវប
 រិមាណនៃសម្ពាធដែលត្រូវការដ�ើម្បីប្រើគេហប៊ូតុងផងដែរ
ន�ៅពេលចុចខលា្ ំងល�ើវា។
• ដ�ោះស�ោជាមួយគេហប៊ូតុង៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ដ�ោះស�ោអេក្រង់ ដ�ោយមិនអូសល�ើអេក្រង់ជាប់ស�ោ
ន�ៅពេលអ្នកចុចខ្លាំងល�ើគេហប៊ូតុង។ មុខងារនេះអាចប្រើបានន�ៅពេល ចុចខ
 ្លាំងល�ើគេហប៊ូតុង ត្រូវ
បានប�ើកដំណ�ើរការ។
• ប្លងប
់ ៊ូតុង៖ ផ្លាស់ប្ដូរល
 ំដាប់នៃប៊ូតុងល�ើរបាររុករក។
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គេហអេក្រង់ និង អេក្រង់ក
 ម្មវិធី
គេហអេក្រង់គឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ចូលប្រើមុខងារទាំងអស់របស់ឧបករណ៍។ វាបង្ហាញវីដជីត
ផ្លូវកាត់ទ�ៅកាន់កម្មវិធី ជាដ�ើម។
អេក្រង់កម្មវិធប
ី ង្ហាញអាយខុនសម្រាប់ក
 ម្មវិធទ
ី ាំងអស់ រួមទាំងក
 ម្មវិធីដែលបានដំឡ�ើងថ
 ្មីៗ។
អេក្រង់អាចលេចឡ�ើងខ
 ុសៗគ្នា អាស្រ័យល�ើតំបន់ឬ
 អ្នកផ្តល់សេវា។

បង�ាន់ផ�ាំងែគម

វ�ដជីត

ស��ាបង�ាញ Bixby Home។
បង�ាញខ�ឹមព័ត៌មានតាមបំណងរបស់អ�ក។

កម�វ�ធសំ
ី ណព�

រ�ាររុករក (ប៊ូតុងទន់)
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ការប្ដូររវាងគេហអេក្រង់ន
 ិងអេក្រង់ក
 ម្មវិធី
ន�ៅល�ើគេហអេក្រង់ សូមអូសឡ�ើងល�ើឬចុះក្រោម ដ�ើម្បីប�ើកអេក្រង់ក
 ម្មវិធី។
ដ�ើម្បីត្រឡប់ទ�ៅគេហអេក្រង់វិញ សូមអូសឡ�ើងល�ើឬចុះក្រោមល�ើអេក្រង់ក
 ម្មវិធី។ ជម្រើសផ្សេង សូមប៉ះ
គេហប៊ូតុងឬ
 ប៊ូតុងថ
 យ។

េគហេអ�កង់

េអ�កង់កម�វ�ធី

ប�ើអ្នកថែមប៊ូតុងក
 ម្មវិធីន�ៅល�ើគេហអេក្រង់ អ្នកអ
 ាចប�ើកអេក្រង់ក
 ម្មវិធី ដ�ោយប៉ះប៊ូតុងន�ោះ។ ន�ៅល�ើ
គេហអេក្រង់ សូមប៉ះឲ្យជាប់ល�ើផ្ទៃទទេ ហ�ើយប
 ៉ះ ការកំណត់គេ
 ហអេក្រង់ → ប៊ូតុងក
 ម្មវិធី → បង្ហាញ
ប៊ូតុងក
 ម្មវិធី → ប្រើ។ ប៊ូតុងក
 ម្មវិធន
ី ឹងត្រូវបានថែមន�ៅផ្នែកខ
 ាងក្រោមនៃគេហអេក្រង់។
ប៊ូតុងកម�វ�ធី
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បង្ហាញអេក្រង់ក
 ្នុងទម្រង់ផ្ដេ
 ក
ន�ៅល�ើគេហអេក្រង់ សូមប៉ះឲ្យជាប់ល�ើផ្ទៃទទេ, ប៉ះ ការកំណត់គេ
 ហអេក្រង់ ហ�ើយប៉ះល�ើកុងតាក់ ទម្រង់
បញ្ឈរប៉ុណ្ណោះ ដ�ើម្បីបិទដំណ�ើរការវា។
បង្វិលឧ
 បករណ៍ឲ្យវាផ្ដេក ដ�ើម្បីបង្ហាញអេក្រង់ក
 ្នុងទម្រង់ផ្ដេក។

ការផ្លាស់ទធ
ី ាតុ
ប៉ះឲ្យជាប់ល�ធ
ើ ាតុមួយ រួចហ�ើយអ
 ូសវាទ�ៅទីកន្លែងថ្មី។ ដ�ើម្បីផ្លាស់ទីធាតុន�ោះទ�ៅផ្ទាំងមួយទ�ៀត សូមអូស
វាទ�ៅជ្រុងនៃអេក្រង់។
ដ�ើម្បីថែមផ្លូវកាត់មួយទ�ៅកម្មវិធីមួយន�ៅល�ើគេហអេក្រង់ សូមប៉ះឲ្យជាប់ល�ធ
ើ ាតុមួយន�ៅល�ើអេក្រង់ក
 ម្មវិធី
រួចហ�ើយចាប់អូសវាទ�ៅផ្នែកខាងល�ើនៃអេក្រង់។ ផ្លូវកាត់ទ�ៅកាន់ក
 ម្មវិធន
ី ឹងត្រូវបានថែមល�ើគេហអេក្រង់។
អ្នកក៏អាចផ្លាស់ទក
ី ម្មវិធដែ
ី លប្រើញឹកញាប់ទ�ៅតំបន់ផ្លូវកាត់ន�ៅផ្នែកខាងក្រោមនៃគេហអេក្រង់ផងដែរ។
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ការបង្កើតស
 ឺមី
បង្កើតសឺមីនិងប្រមូលកម្មវិធីស្រដ�ៀងគ្នាដ�ើម្បីចូលប្រើន
 ិងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីទាំងន�ោះយ៉ាងរហ័ស។

1

ន�ៅល�ើគេហអេក្រង់ឬ
 អេក្រង់ក
 ម្មវិធី សូមប៉ះឲ្យជាប់ល�ក
ើ ម្មវិធម
ី ួយ រួចហ�ើយអូសវាដាក់ល�ក
ើ ម្មវិធី
មួយទ�ៀត។

2

ទម្លាក់ក
 ម្មវិធន�
ី ោះន�ៅពេលស៊ុមសឺមីលេចឡ�ើងជុំវិញកម្មវិធីទាំងន�ោះ។
សឺមីថ
 ្មីដែលមានកម្មវិធីដែលបានជ្រើសនឹងត្រូវបានបង្កើត។ ប៉ះ វាយបញ្ចូលឈ្មោះសឺមី រួច
វាយបញ្ចូលឈ្មោះសឺមី។

• ការថែមកម្មវិធច្រ
ី ើនទ�ៀត
ប៉ះ ថែមកម្មវិធី ល�ើសឺមី។ ធីកក
 ម្មវិធីដែលត្រូវថែម ហ�ើយប
 ៉ះ ថែម។ អ្នកក
 ៏អាចថែមកម្មវិធីមួយដ�ោយ
អូសវាចូលទ�ៅក្នុងសឺមីន�ោះផងដែរ។
• ការផ្លាស់ទក
ី ម្មវិធីចេញពស
ី ឺមី
ប៉ះឲ្យជាប់ល�ក
ើ ម្មវិធីមួយ ដ�ើម្បីអូសវាទ�ៅទីកន្លែងថ្មី។
• ការលុបស
 ឺមី
ប៉ះឲ្យជាប់ល�ើសឺមីមួយ រួចហ�ើយប៉ះ លុបស
 ឺមី។ មានតែសឺមីប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវបានលុប។ កម្មវិធី
ន�ៅក្នុងសឺមីន�ោះនឹងត្រូវបានប្ដូរទីកន្លែងត្រឡប់ទ�ៅអេក្រង់កម្មវិធវីិញ។
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ការកែគេហអេក្រង់
ន�ៅល�ើគេហអេក្រង់ សូមប៉ះឲ្យជាប់ល�ើផ្ទៃទទេ ឬក៏ក�ៀបម្រាមដៃរបស់អ្នកចូលគ្នា ដ�ើម្បីចូលប្រើជ
 ម្រើស
កែ។ អ្នកអ
 ាចកំណត់រូបផ្ទៃអេក្រង់ ថែមវីដជីត ជាដ�ើម។ អ្នកក
 ៏អាចថែម លុប ឬរ�ៀបផ្ទាំងគេហអេក្រង់
ឡ�ើងវិញផងដែរ។
• ការថែមផ្ទាំង៖ អូសមកឆ្វេង រួចហ�ើយប៉ះ

។

• ការផ្លាស់ទីផ្ទាំង៖ ប៉ះឲ្យជាប់ល�ក
ើ ារបង្ហាញផ្ទាំង រួចហ�ើយអូសវាទ�ៅទីកន្លែងថ្មី។
• ការលុបផ្ទាំង៖ ប៉ះ

ន�ៅល�ើផ្ទាំង។

• រូបផ្ទៃអេក្រង់៖ ប្ដូរការកំណត់រូបផ្ទៃអេក្រង់សម្រាប់គេហអេក្រង់និងអេក្រង់ជាប់ស�ោ។
• រូបរាង៖ ប្ដូររូបរាងរបស់ឧបករណ៍។ សមាសធាតុម�ើលឃ�ើញនៃអ៊ីនធ�ើហ្វេស ដូចជាពណ៌ អាយខុន
និងរូបផ្ទៃអេក្រង់ នឹងផ្លាស់បតូរ្ ទ�ៅតាមរូបរាងដែលបានជ្រើស។
• វីដជីត៖ វីដជីតគឺជាកម្មវិធត
ី ូចៗដែលចាប់ផ្ដើមមុខងារកម្មវិធជ
ី ាក់លាក់ ដ�ើម្បីផ្ដល់ព
 ័ត៌មាននិង
ការចូលប្រើង
 ាយស្រួលន�ៅល�ើគេហអេក្រង់របស់អ្នក។ ប៉ះឲ
 ្យជាប់ល�វើីដជីត រួចហ�ើយអូសវាទ�ៅ
គេហអេក្រង់។ វីដជីតន
 ឹងត្រូវបានថែមល�ើគេហអេក្រង់។
• ការកំណត់គេហអេក្រង់៖ ប្ដូរទំហនំៃក្រឡាដ�ើម្បីបង្ហាញធាតុឲ្យបានច្រើនឬ
 តិចន�ៅល�ើគេហអេក្រង់
ជាដ�ើម។
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ការបង្ហាញកម្មវិធទ
ី ាំងអស់ល�
 ើគេហអេក្រង់
ដ�ោយមិនប្រើអេក្រង់ក
 ម្មវិធដ
ី ាច់ដ�ោយឡែក អ្នកអ
 ាចកំណត់ឲ្យឧបករណ៍បង្ហាញកម្មវិធទ
ី ាំងអស់ល�ើ
គេហអេក្រង់។ ន�ៅល�ើគេហអេក្រង់ សូមប៉ះឲ្យជាប់ល�ើផ្ទៃទទេ រួចហ�ើយប៉ះ ការកំណត់គេ
 ហអេក្រង់ →
ប្លង់គេហអេក្រង់ → គេហអេក្រង់ប
 ៉ុណ្ណោះ → ប្រើ។
ឥឡូវ អ្នកអ
 ាចចូលប្រើក
 ម្មវិធីទាំងអស់របស់អ្នកដ�ោយអូសមកឆ្វេងន�ៅល�ើគេហអេក្រង់។

អាយខុនស
 ញ្ញាបង្ហាញ
អាយខុនសញ្ញាបង្ហាញលេចឡ�ើងល�ើរបារស្ថានភាពន�ៅផ្នែកខាងល�ើនៃអេក្រង់។ អាយខុនដែលបានរាយ
ក្នុងតារាងខាងក្រោមគឺប្រើច្រើនបំផុត។
របារស្ថានភាពប្រហែលជាមិនលេចឡ�ើងន�ៅផ្នែកខាងល�ើនៃអេក្រង់ក
 ្នុងកម្មវិធខ
ី ្លះឡ�ើយ។ ដ�ើម្បី
បង្ហាញរបារស្ថានភាព សូមអូសផ្នែកខាងល�ើអេក្រង់ចុះក្រោម។
អាយខុន

អត្ថន័យ
គ្មានរលកសញ្ញា
កម្លាំងរលកសញ្ញា
រ៉ូមីង (ន�ៅក្រៅតំបន់សេវាធម្មតា)

/

កាត SIM ឬ USIM ដែលចូលចិត្តសម្រាប់ការហ�ៅ (ម៉ូដែល SIM ពីរ)
បានភ្ជាប់ប
 ណ្ដាញ GPRS
បានភ្ជាប់ប
 ណ្ដាញ EDGE
បានភ្ជាប់ប
 ណ្ដាញ UMTS
បានភ្ជាប់ប
 ណ្ដាញ HSDPA
បានភ្ជាប់ប
 ណ្ដាញ HSPA+

/

បានភ្ជាប់ប
 ណ្ដាញ LTE (ម៉ូដែលដែលបានប�ើកប្រើ LTE)
Wi-Fi បានភ្ជាប់
បានប�ើកដំណ�ើរការមុខងារ Bluetooth
S Pen បានភ្ជាប់
S Pen បានដាច់
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អាយខុន

អត្ថន័យ
កម្រិតថ
 ាមពលថ្ម S Pen
កំពុងប្រើសេវាទីកន្លែង
កំពុងហ�ៅទូរសព្ទ
ខកខានការហ�ៅ
សារអត្ថបទឬពហុព័ត៌មានថ្មី
បានប�ើកដំណ�ើរការម�៉ោងរ�ោទ៍
បានប�ើកដំណ�ើរការទម្រង់ប
 ិទសំឡេង
បានប�ើកដំណ�ើរការទម្រង់ញ
 ័រ
បានប�ើកដំណ�ើរការទម្រង់យ
 ន្តហ�ោះ
បញ្ហាបានក�ើតឡ�ើង ឬ ត្រូវការនូវការប្រុងប្រយ័ត្ន
កំពុងសាកថ្ម
កម្រិតថ
 ាមពលថ្ម
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អេក្រង់ជ
 ាប់ស�ោ
ការចុចគ្រាប់ចុចថាមពលនឹងបទអេក្រ
ិ
ង់ ហ�ើយចាក់ស�ោវា។ ដូចគ្នានេះដែរ អេក្រង់នឹងបិទ ហ�ើយចាក់ស�ោ
ដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ ប�ើឧ
 បករណ៍មិនត្រូវបានប្រើក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់។
ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់ សូមអូសទ�ៅទិសដ�ៅណាមួយ ន�ៅពេលអេក្រង់ប�ើក។
ប�ើអេក្រង់រលត់ សូមចុចគ្រាប់ចុចថាមពល ឬចុចខ្លាំងល�ើគេហប៊ូតុងឬ
 តំបន់គេហប៊ូតុង ដ�ើម្បីប�ើក
អេក្រង់។

េអ�កង់ជាប់េសោ
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ការប្ដូរវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់
ដ�ើម្បីប្ដូរវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ សូមចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់ជ
 ាប់ស�
 ោ → ប្រភេទស�ោអេក្រង់
រួចជ្រើសវិធីមួយ។
ន�ៅពេលអ្នកកណ
ំ ត់លំនាំ, PIN, ពាក្យសម្ងាត់, ផ្ទៃមុខ, ប្រស្រីភ្នែក ឬខ្ចៅដៃសម្រាប់វិធីចាក់ស�ោអេក្រង់
អ្នកអាចការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដ�ោយរារាំងអ្នកដទៃមិនឲ្យចូលប្រើឧ
 បករណ៍របស់អ្នក។ បន្ទាប់
ពីកំណត់វិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ ឧបករណ៍ន
 ឹងត្រូវការកូដដ�ោះស�ោ គ្រប់ពេលដ�ោះស�ោវា។
• អូស៖ អូសទ�ៅទិសដ�ៅណាមួយល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោវា។
• លំនាំ៖ គូសលំនាំដ�ោយប្រើចំណុចបួនឬច្រើនជាងនេះ ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់។
• PIN៖ វាយបញ្ចូល PIN ដែលមានយ៉ាងតិចបួនលេខ ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់។
• ពាក្យសម្ងាត់៖ វាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ដែលមានតួអក្សរ លេខ ឬនម
ិ ិត្តសញ្ញាយ៉ាងតិចបួនតួ ដ�ើម្បី
ដ�ោះស�ោអេក្រង់។
• គ្មាន៖ មិនក
 ំណត់វិធីចាក់ស�ោអេក្រង់។
• ស្កេនវាងវៃ៖ ចុះបញ្ជីផ្ទៃមុខនិងប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់កាន់តែងាយស្រួល។ សូម
ម�ើល ស្កេនវាងវៃ សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• ផ្ទៃមុខ៖ ចុះបញ្ជីផ្ទៃមុខរបស់អ្នក ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់។ សូមម�ើល ការស្គាល់ផ្ទៃមុខ សម្រាប់
ព័ត៌មានបន្ថែម។
• ប្រស្រីភ្នែក៖ ចុះបញ្ជីប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់។ សូមម�ើល ការស្គាល់ប្រស្រីភ្នែក
សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• ខ្ចៅដៃ៖ ចុះបញ្ជីខ្ចៅដៃរបស់អ្នក ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់។ សូមម�ើល ការស្គាល់ខ្ចៅដៃ សម្រាប់
ព័តម
៌ ានបន្ថែម។
អ្នកអាចកំណត់ឲ្យឧបករណ៍ធ្វើការកំណត់ទិន្នន័យព
 ីរ�ោងចក្រឡ�ើងវិញ ប�ើអ
 ្នកវាយបញ្ចូលកូដ
ដ�ោះស�ោមិនត្រឹមត្រូវជាច្រើនដងជាប់ៗគ្នារហូតដល់ដែនកំណត់នៃការប៉ុនប៉ង។ ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី
ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់ជ
 ាប់ស�ោ → ការកំណត់ស�ោសន្តិសុខ, ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើវិធី
ចាក់ស�ោអេក្រង់ដែលបានកំណត់ពីមុន រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ស្វ័យកំណត់ឡ�ើងវិញពរ�
ី ោងចក្រ
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
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ការថតរូបអេក្រង់
ថតរូបអេក្រង់ ខណៈពេលកំពុងប្រើឧបករណ៍ រួចហ�ើយសរសេរល�ើ គូសល�ើ ច្រឹប ឬក៏ចែករំលែកអេក្រង់
ដែលបានថត។ អ្នកអ
 ាចថតអេក្រង់បច្ចុប្បន្នន
 ិងតំបន់ដែលអាចរំកិលបាន។

ការថតរូបអេក្រង់
ប្រើវិធខ
ី ាងក្រោម ដ�ើម្បីថតរូបអេក្រង់។ រូបថតអេក្រង់ដែលបានថតនឹងត្រូវបានរក្សាទុកក្នុង វិចិត្រសាល។
• គ្រាប់ចុចថ
 ត៖ ចុចឲ
 ្យជាប់ល�ើគ្រាប់ចុចប
 ន្ថយសំឡេងនិងគ្រាប់ចុចថាមពលក្នុងពេលដំណាលគ្នា។
• អូសថត៖ អូសដៃរបស់អ្នកមកឆ្វេងឬទ�ៅស្តាំល�ើអេក្រង់។
• ការបញ្ជាល�ើអាកាសថត៖ ដក S Pen ពីរន្ធ ដ�ើម្បីប�ើកផ្ទាំងការបញ្ជាល�ើអាកាស រួចហ�ើយប៉ះ
សំណេរអេក្រង់។ សូមម�ើល សំណេរអេក្រង់ សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• អ្នកមិនអាចថតរូបអេក្រង់ទេ ខណៈពេលកំពុងប្រើកម្មវិធន
ី ិងមុខងារខ្លះ។
• ប�ើថតរូបអេក្រង់ដ�ោយការអូសមិនត្រូវបានប�ើកដំណ�ើរការទេ សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី
ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារកម្រិតខ្ពស់ រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ អូសប
 ាតដៃដ�ើម្បីថតអេក្រង់ ដ�ើម្បី
ប�ើកដំណ�ើរការវា។
បន្ទាបព
់ ីថតរូបអេក្រង់ សូមប្រើជម្រើសខាងក្រោមល�ើរបារឧបករណ៍ន�ៅផ្នែកខ
 ាងក្រោមនៃអេក្រង់៖

• Bixby Vision៖ ស្គាល់ខ
 ្លឹមព័ត៌មានដ�ោយប្រើ Bixby Vision ព្រមទាំងស្វែងរកព័ត៌មាន
ពាក់ព័ន្ធ។
• ថតរំកិល៖ ថតខ្លឹមព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នន
 ិងខ្លឹមព័ត៌មានដែលបានលាក់ល�ើទំព័រវែងអន្លាយ ដូចជា
ទំព័រវិប។ ន�ៅពេលអ្នកប៉ះ ថតរំកិល ន�ោះអេក្រង់ន
 ឹងរំកិលចុះដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ ហ�ើយខ
 ្លឹមព័ត៌មាន
ច្រើនទ�ៀតនឹងត្រូវបានថត។
• គូស៖ សរសេរឬគូសល�ើរូបថតអេក្រង់។
• ច្រឹប៖ ច្រឹបបំណែកមួយពីរូបថតអេក្រង់។ ផ្ទៃដែលបានច្រឹបនឹងត្រូវបានរក្សាទុកក្នុង វិចិត្រសាល។
• ចែករំលែក៖ ចែករំលែករូបថតអេក្រង់ជាមួយអ្នកដទៃ។
ប�ើជម្រើសនេះមិនឃ�ើញល�ើអេក្រង់ដែលបានថតទេ សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ
មុខងារកម្រិតខ្ពស់ រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ថតវៃឆ្លាត ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
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ផ្ទាំងជូនដំណឹង
ន�ៅពេលអ្នកទទួលការជូនដំណឹងថ
 ្មី ដូចជាសារឬការហ�ៅដែលបានខកខាន ន�ោះអាយខុនសញ្ញាបង្ហាញ
នឹងលេចឡ�ើងល�ើរបារស្ថានភាព។ ដ�ើម្បីឃ�ើញព័ត៌មានច្រើនទ�ៀតអំពីអាយខុនទាំងន�ោះ សូមប�ើកផ្ទាំង
ជូនដំណឹងន
 ិងបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត។
ដ�ើម្បីប�ើកផ្ទាំងជ
 ូនដំណឹង សូមអូសរបារស្ថានភាពចុះក្រោម។ ដ�ើម្បីបិទផ្ទាំងជូនដំណឹង សូមអូសអេក្រង់
ឡ�ើងល�ើ។

អ្នកអាចប�ើកផ្ទាំងជ
 ូនដំណឹង សូម្បីល�ើអេក្រង់ជ
 ាប់ស�ោក៏ដ�ោយ។
អ្នកអាចប្រើមុខងារខាងក្រោមល�ើផ្ទាំងជូនដំណឹង។
ចាប់េផ�ើម ការកំណត់។
ប៊ូតុងការកំណត់រហ័ស
កាត SIM ឬ USIM
ែដលចូលចិតស�មាប់
�
ជេ�មើសនីមួយៗ។
ប៉ះេដើម�ីចូលេ�បើអភិ�ាលកាត SIM។
(ម៉ូែដល SIM ពីរ)

បង�ាញព័ត៌មានលម�ិតៃនការជូនដំណឹង
រួចេធ�ើសកម�ភាពេផ�ងៗ

ជ�មះការជូនដំណឹងទាំងអស់
ចូលេ�បើការកំណត់ៃនការជូនដំណឹង
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ការប្រើប៊ូតុងក
 ារកំណត់រហ័ស
ប៉ះប៊ូតុងក
 ារកំណត់រហ័ស ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការមុខងារមួយចំនួន។ អូសផ្ទាំងជូនដំណឹងច
 ុះក្រោម ដ�ើម្បី
ឃ�ើញប៊ូតុងច្រើនទ�ៀត។

ដ�ើម្បីប្តូរការកំណត់មុខងារនានា សូមប៉ះអត្ថបទក្រោមប៊ូតុងន
 ីមួយៗ។ ដ�ើម្បីបង្ហាញការកំណត់លម្អិត
ច្រើនទ�ៀត សូមប៉ះឲ្យជាប់ល�ប
ើ ៊ូតុងមួយ។
 ៊ូតុង, ប៉ះឲ្យជាប់ល�ប
ើ ៊ូតុងមួយ រួចហ�ើយចាប់អូសវាទ�ៅ
ដ�ើម្បីរ�ៀបចំប៊ូតុងឡ�ើងវិញ សូមប៉ះ → លំដាប់ប
ទីកន្លែងមួយទ�ៀត។
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ការវាយបញ្ចូលអត្ថបទ
ប្លងក
់ ្ដារចុច
ក្ដារចុចលេចឡ�ើងដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេលអ្នកវាយបញ្ចូលអត្ថបទដ�ើម្បីផ្ញើសារ បង្កើតក
 ំណត់សម្គាល់
ជាដ�ើម។
• ន�ៅពេលក្ដាចុចប�ើកជាល�ើកដំបូង អេក្រង់រ�ៀបចំក្ដារចុចនឹងលេចឡ�ើង។ កំណត់ភាសាបញ្ចូល
ប្រភេទក្តាចុច និងក
 ារកំណត់ក្ដារចុច រួចហ�ើយប៉ះ ចាប់ផ្ដើម។
• ការវាយបញ្ចូលអត្ថបទជាភាសាខ្លះមិនទទួលការគាំទ្រទេ។ ដ�ើម្បីវាយបញ្ចូលអត្ថបទ អ្នកត្រូវ
ប្ដូរភាសាបញ្ចូលជាភាសាដែលទទួលក
 ារគាំទ្រ។
មុខងារក�ារចុចបែន�ម

បង�ាញមុខងារក�ារចុចេ�ចើនេទៀត

វាយប���លអក�រធំ។
ស�មាប់អក�រធំទាំងអស់
សូមប៉ះវាពីរដង។

លុបតួរពីមុខ

វាយប���លនិមិត�ស��ា

កាត់េទៅជួរបន�ាប់
វាយប���លដំណកឃ�ា

ការប្ដូរភាសាបញ្ចូល
→ ភាសា និង ប្រភេទ → គ្រប់គ្រងភាសាបញ្ចូល រួចហ�ើយជ្រើសភាសាដែលត្រូវប្រើ។ ន�ៅពេល
ប៉ះ
អ្នកជ្រើសភាសាចាប់ពព
ី ីរឡ�ើងទ�ៅ អ្នកអ
 ាចប្ដូររវាងភាសាបញ្ចូល ដ�ោយអូសមកឆ្វេងឬទ�ៅស្តាំន�ៅល�ើ
គ្រាប់ចុចដ
 ំណកឃ្លា។
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ការប្ដូរក្ដារចុច
ដ�ើម្បីប្ដូរក្តាចុច។
ប៉ះ
ដ�ើម្បីប្ដូរប្រភេទក្តាចុច សូមប៉ះ
ក្ដារចុចដែលអ្នកចង់បាន។

→ ភាសា និង ប្រភេទ, ជ្រើសភាសាមួយ រួចហ�ើយជ្រើសប្រភេទ

• ប�ើប៊ូតុងក
 ្ដារចុច ( ) មិនលេចឡ�ើងល�ើរបាររុករកទេ សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ
ការគ្រប់គ្រងទូទ�ៅ → ភាសា និង ការបញ្ចូល រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ បង្ហាញប៊ូតុងក
 ្ដារចុច ដ�ើម្បី
ប�ើកដំណ�ើរការវា។
• ល�ើ ក្ដារចុច 3x4 គ្រាប់ចុចមួយមានតួអក្សរបីឬបួន។ ដ�ើម្បីវាយបញ្ចូលតួអក្សរមួយ សូមប៉ះ
គ្រាប់ចុចន�ោះដដែលៗទាល់តែតួអក្សរដែលចង់បានលេចឡ�ើង។

មុខងារក្ដារចុចប
 ន្ថែម
•
•
•
•

៖ ទាយពាក្យផ្អែកល�ើក
 ារបញ្ចូលរបស់អ្នកនិងបង្ហាញសំណ�ើពាក្យ។ ដ�ើម្បីត្រឡប់ទ�ៅបញ្ជីមុខងារ
ក្ដារចុច សូមប៉ះ ។
៖ បញ្ចូលសញ្ញារម្មណ៍។
៖ បញ្ចូលស្ទីកឃ័រ អ្នកក
 អ
៏ ាចវាយបញ្ចូលស្ទីកឃ័រ My Emoji ដែលម�ើលទ�ៅដូចអ្នកផងដែរ។
សូមម�ើល ការរីករាយនឹងស្ទីកឃ័រ My Emoji ខណៈពេលកំពុងឆាត សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
៖ ភ្ជាប់ GIF ជីវចល។
មុខងារនេះប្រហែលជាមិនអ
 ាចប្រើបានទេ អាស្រ័យល�ើតំបន់ឬ
 អ្នកផ្តល់សេវា។

•
•
•

៖ បញ្ចូលអ
 ត្ថបទដ�ោយសំឡេង។
៖ ប្ដូរការកំណត់ក្ដារចុច។
→ ៖ បង្កើតសារជីវចល។ ជំនស
ួ ឲ្យសារអត្ថបទ សូមថតសកម្មភាពរបស់អ្នក ខណៈពេល
កំពុងសរសេរដ�ោយដៃឬគូសសារមួយ ហ�ើយរក្សាទុកវាជាឯកសារជីវចល។ សូមម�ើល សារជីវចល
សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
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•

→

៖ ប្ដូរទ�ៅទម្រង់សំណេរដៃ។

ប��រេទៅក�ារចុចស�ង់ដា។

បង�ាញព័ត៌មានអំពការែក
ី
សំេណរៃដ។

អ្នកអាចប្ដូរទ�ៅទម្រង់សំណេរដៃយ៉ាងរហ័ស ដ�ោយសំកាំង S Pen ល�ើវាលអត្ថបទ ហ�ើយ
ប៉ះ ។ ប�ើមុខងារនេះមិនត្រូវបានប�ើកដំណ�ើរការទេ សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់,
ប៉ះ មុខងារកម្រិតខ្ពស់ → S Pen រួចហ�ើយប
 ៉ះកុងតាក់ ការបញ្ចូលដ�
 ោយប៊ិចផ្ទាល់ ដ�ើម្បី
ប�ើកដំណ�ើរការវា។
•

→

៖ ថែមធាតុមួយពីក្ដារតម្បៀតខ្ទាស់។

•

→

៖ ប្ដូរក្ដារចុចសម្រាប់ប្រតិបត្តិការប្រើដៃម្ខាង។

ការចម្លង និង ការបិទភ្ជាប់

1

ប៉ះឲ្យជាប់ល�អ
ើ ត្ថបទ។

2

ចាប់អូស ឬ
ទាំងអស់។

3

ប៉ះ ចម្លង ឬ កាត់។

4

ប៉ះឲ្យជាប់ត្រង់ក
 ន្លែងដែលត្រូវបញ្ចូលអត្ថបទ ហ�ើយប
 ៉ះ បិទភ្ជាប់។

ដ�ើម្បីជ្រើសអត្ថបទដែលចង់បាន ឬក៏ប៉ះ ជ្រើសទាំងអស់ ដ�ើម្បីជ្រើសអត្ថបទ

អត្ថបទដែលបានជ្រើសត្រូវបានចម្លងទ�ៅក្ដារតម្បៀតខ្ទាស់។

ដ�ើម្បីបិទភ្ជាប់អ
 ត្ថបទដែលអ្នកបានចម្លងពីមុន សូមប៉ះ ក្ដារតម្បៀតខ្ទាស់ រួចជ្រើសអត្ថបទន�ោះ។
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វចនានុក្រម
រកម�ើលន
 ិយមន័យពាក្យ ខណៈពេលកំពុងប្រើមុខងារមួយចំនួន ដូចជាន�ៅពេលប�ើកម�ើលទំព័រវិប។

1

ប៉ះឲ្យជាប់ល�ព
ើ ាក្យដែលអ្នកចង់រក។

2

ប៉ះ ច្រើនទ�
 ៀត → វចនានុក្រម ល�ើបញ្ជីជម្រើស។

3

ប�ើពាក្យដែលអ្នកចង់រកមិនត្រូវបានជ្រើសទេ សូមចាប់អូស
បាន។

ឬ

ដ�ើម្បីជ្រើសអត្ថបទដែលចង់

ប�ើវចនានុក្រមមិនត្រូវបានដំឡ�ើងជ
 ាមុនល�ើឧបករណ៍ទេ សូមប៉ះ ផ្លាស់ទទ�
ី ៅ [គ្រប់គ្រងវចនានុក្រម]
→
ជាប់ន
 ឹងវចនានុក្រម ដ�ើម្បីទាញយកវា។
បង្ហាញនិយមន័យក្នុងវីនដូវផុសនៃវចនានុក្រោម។
ដ�ើម្បីប្ដូរទ�ៅទិដ្ឋភាពពេញអេក្រង់ សូមប៉ះ ។ ប៉ះនិយមន័យល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីបង្ហាញនិយមន័យ
ដ�ើម្បីថែមពាក្យទ�ៅបញ្ជីពាក្យសំណព្វរបស់អ្នក ឬក៏ប៉ះ
ច្រើនទ�ៀត។ ក្នុងទិដ្ឋភាពលម្អិត សូមប៉ះ
ស្វែងរកល�ើអ៊ីនធឺណិត។ ដ�ើម្បីប្រើពាក្យន�ោះជាពាក្យស្វែងរក។
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ការដំឡ�ើងឬ
 ការលុបក
 ម្មវិធី
Galaxy Apps
ទិញនិងទាញយកកម្មវិធី។ អ្នកអ
 ាចទាញយកកម្មវិធដែ
ី លបង្កើតឡ�ើងជាពិសេសសម្រាប់ឧបករណ៍
Samsung Galaxy។
ប�ើកសឺមី Samsung ហ�ើយចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Galaxy Apps។
កម្មវិធីនេះប្រហែលជាមិនអ
 ាចប្រើបាន អាស្រ័យល�ើតំបន់ឬ
 អ្នកផ្តល់សេវា។

ការដំឡ�ើងក
 ម្មវិធី
ប�ើករកកម្មវិធត
ី ាមប្រភេទ ឬក៏ប៉ះវាលស្វែងរក ដ�ើម្បីស្វែងរកពាក្យគន្លឹះ។
ជ្រើសកម្មវិធីមួយ ដ�ើម្បីបង្ហាញព័ត៌មានអំពីវា។ ដ�ើម្បីទាញយកកម្មវិធឥ
ី តគិតថ្លៃ សូមប៉ះ ដំឡ�ើង។ ដ�ើម្បី
ទិញនិងទាញយកកម្មវិធីគិតថ្លៃ សូមប៉ះតម្លៃ និង ធ្វើត
 ាមការណែនាំល�ើអេក្រង់។
ដ�ើម្បីប្ដូរការកំណត់ស្វ័យអាប់ដេត សូមប៉ះ → ការកំណត់ → ស្វ័យអាប់ដេតកម្មវិធី រួចជ្រើស
ជម្រើសមួយ។

Play Store
ទិញនិងទាញយកកម្មវិធី។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Play Store។

ការដំឡ�ើងក
 ម្មវិធី
ប�ើករកកម្មវិធត
ី ាមប្រភេទ ឬក៏ស្វែងរកកម្មវិធដ�
ី ោយប្រើពាក្យគន្លឹះ។
ជ្រើសកម្មវិធីមួយ ដ�ើម្បីបង្ហាញព័ត៌មានអំពវី ា។ ដ�ើម្បីទាញយកកម្មវិធឥ
ី តគិតថ្លៃ សូមប៉ះ ដំឡ�ើង។ ដ�ើម្បី
ទិញនិងទាញយកកម្មវិធីគិតថ្លៃ សូមប៉ះតម្លៃ និង ធ្វើត
 ាមការណែនាំល�ើអេក្រង់។
ដ�ើម្បីប្ដូរការកំណត់ស្វ័យអាប់ដេត សូមប៉ះ
រួចជ្រើសជម្រើសមួយ។

→ ការកំណត់ → ស្វ័យអាប់ដេតកម្មវិធី
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ការគ្រប់គ្រងកម្មវិធី
ការលុបឬ
 ការបិទកម្មវិធី
ប៉ះឲ្យជាប់ល�ក
ើ ម្មវិធីមួយ រួចជ្រើសជម្រើសមួយ។
• បិទ៖ បិទកម្មវិធល
ី ំនាំដ�ើមដែលបានជ្រើស ជាកម្មវិធីដែលមិនអាចលុបចេញពីឧបករណ៍។
• លុប៖ លុបក
 ម្មវិធដែ
ី លបានទាញយក។

ការប�ើកប្រើកម្មវិធី
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ កម្មវិធី →

→ បានបិទ, ជ្រើសកម្មវិធីមួយ រួចហ�ើយប៉ះ ប�ើកប្រើ។

ការកំណត់ការអនុញ្ញាតកម្មវិធី
ដ�ើម្បីឲ្យកម្មវិធខ
ី ្លះធ្វើប្រតិបត្តិការប្រក្រតី ពួកវាអាចត្រូវការនូវការអនុញ្ញាតដ�ើម្បីចូលប្រើឬ
 ប្រើព័ត៌មានល�ើ
ឧបករណ៍របស់អ្នក។ ន�ៅពេលអ្នកប�ើកកម្មវិធម
ី ួយ វីនដូវផុសអាចលេចឡ�ើង និង ស្នើក
 ារចូលប្រើមុខងារ
ឬព័តម
៌ ានមួយចំនួន។ ប៉ះ អនុញ្ញាត ល�ើវីនដូវផុស ដ�ើម្បីផ្ដល់ក
 ារអនុញ្ញាតដល់ក
 ម្មវិធី។
ដ�ើម្បីបង្ហាញការកំណត់នៃការអនុញ្ញាតកម្មវិធរី បស់អ្នក សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ
កម្មវិធ។
ី ជ្រើសកម្មវិធីមួយ ហ�ើយប៉ះ ការអនុញ្ញាត។ អ្នកអ
 ាចបង្ហាញបញ្ជីការអនុញញា្ តរបស់កម្មវិធី និង ប្ដូរ
ការអនុញ្ញាតរបស់វា។
ដ�ើម្បីបង្ហាញឬប្ដូរការកំណត់នៃការអនុញ្ញាតកម្មវិធីទ�ៅតាមប្រភេទនៃការអនុញ្ញាត សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី
 ៉ះកុងតាក់ជ
 ាប់នឹង
ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ កម្មវិធី → → ការអនុញ្ញាតកម្មវិធី។ ជ្រើសធាតុមួយ ហ�ើយប
កម្មវិធី ដ�ើម្បីផ្ដល់ក
 ារអនុញ្ញាត។
ប�ើអ្នកមិនផ្តល់ការអនុញ្ញាតដល់ក
 ម្មវិធីន�ោះទេ មុខងារមូលដ្ឋានរបស់កម្មវិធអ
ី ាចមិនធ្វើមុខងារ
ប្រក្រតី។
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មុខងារ S Pen
ប្រដាប់បញ្ជា S Pen
បញ្ជាកម្មវិធព
ី ីចម្ងាយដ�ោយប្រើ S Pen ដែលបានភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍របស់អ្នកតាមថាមពលទាប
Bluetooth (BLE)។
អ្នកអាចចាប់ផ្ដើមកម្មវិធយ
ី ៉ាងរហ័ស ដូចក
 ម្មវិធក
ី ាមេរ៉ាឬវិចិត្រសាល ដ�ោយចុចឲ្យជាប់ល�ប
ើ ៊ូតុង S Pen។
 ាចប្រើមុខងារមួយចំនួនដ�ោយចុចប៊ូតុង S Pen ម្ដងឬពីរដង។
ខណៈពេលកំពុងប្រើកម្មវិធី អ្នកអ
ឧទាហរណ៍ ខណៈពេលកំពុងប្រើកម្មវិធក
ី ាមេរ៉ា អ្នកអ
 ាចថតរូបដ�ោយចុចប៊ូតុងម្ដង ឬក៏ប្ដូររវាងកាមេរ៉ាមុខ
និងក្រោយ ដ�ោយចុចប៊ូតុងនេះពីរដង។
ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារកម្រិតខ្ពស់ → S Pen → ប្រដាប់បញ្ជា S Pen រួចហ�ើយប
 ៉ះ
កុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

• អ្នកត្រូវតែសាក S Pen មុនពេលអ្នកអាចប្រើមុខងារប្រដាប់បញ្ជា S Pen។ សូមម�ើល
ការសាក S Pen សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• ប�ើអ្នកដក S Pen ពីរន្ធ អាយខុន
នឹងលេចឡ�ើងល�ើរបារស្ថានភាព។ ប�ើ S Pen អស់
បន្ទុក ឬក៏ឆ្ងាយពឧ
ី បករណ៍ ឬក៏ប�ើមានឧបសគ្គឬមានការរំខានខាងក្រៅរវាង S Pen និង
ឧបករណ៍ ន�ោះ S Pen នឹងត្រូវបានផ្ដាច់ព
 ីឧបករណ៍ ហ�ើយអ
 ាយខុននឹងប្រែទ�ៅពណ៌ប្រផេះ
 បករណ៍
( )។ ដ�ើម្បីប្រើមុខងារប្រដាប់បញ្ជា S Pen ម្ដងទ�ៀត សូមភ្ជាប់ S Pen ជាមួយឧ
ដ�ោយបញ្ចូល S Pen ឡ�ើងវិញទ�ៅក្នុងរន្ធ។
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ការថតរូបជាមួយ S Pen
សូម្បីតែពេលអ្នកចង់ថតរូបដ�ោយដាក់ឧបករណ៍របស់អ្នកន�ៅឆ្ងាយក៏ដ�ោយ ក៏អ
 ្នកអាចថតរូបយ៉ាង
ងាយស្រួលផងដែរដ�ោយចុចប៊ូតុង S Pen ដ�ោយមិនក
 ំណត់រង្វាស់ពេល។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី កាមេរ៉ា។

2

ចុចប៊ូតុង S Pen ដ�ើម្បីថតរូប ហ�ើយចុចវាពីរដងដ�ើម្បីប្ដូរថាត្រូវប្រើកាមេរ៉ាណា។

ការប្ដូរកម្មវិធឬ
ី មុខងារត្រូវប្រើ
ប្ដូរកម្មវិធី មុខងារ ឬសកម្មភាពដែលអ្នកចង់ប្រើជាមួយមុខងារ S Pen។
 ្យជាប់ល�ើប៊ូតុងប
ដ�ើម្បីប្ដូរកម្មវិធឲ
ី ្យចាប់ផ្ដើម សូមប�ើកអេក្រង់ការកំណត់ប្រដាប់បញ្ជា S Pen, ប៉ះ ចុចឲ
 ៊ិច
ដ�ើម្បី រួចហ�ើយជ្រើសកម្មវិធឬ
ី មុខងារមួយ។
ដ�ើម្បីប្ដូរសកម្មភាពសម្រាប់ក
 ម្មវិធន
ី ីមួយៗ សូមប�ើកអេក្រង់ក
 ារកំណត់ប្រដាប់បញ្ជា S Pen, ប៉ះ ចុចម
 ្ដង
ី ម
ី ួយៗក្រោម សកម្មភាពកម្មវិធី រួចហ�ើយជ្រើសសកម្មភាពមួយ។
ឬ ចុចព
 ីរដង ល�ើបណ្ណកម្មវិធន

ក�មិតថាមពលថ� S Pen

កំណត់ឲ�កម�វ�ធមួ
ី យចាប់េផ�ើម។

កំណត់សកម�ភាពស�មាប់កម�វ�ធនី
ី មួយៗ។
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ការភ្ជាប់ S Pen មួយទ�
 ៀត
មុនពេលប្រើមុខងារ S Pen ជាមួយ S Pen មួយទ�ៀត ដូចជាប្រដាប់បញ្ជា S Pen ឬក៏ការសរសេរមេម៉ូ
ពេលអេក្រង់រលត់ជាពណ៌ហត្ថលេខា អ្នកត្រូវតែភ្ជាប់ S Pen ជាមួយឧ
 បករណ៍របស់អ្នក។

1

បញ្ចូល S Pen មួយទ�ៀតទ�ៅក្នុងរន្ធ។

2

ប�ើកផ្ទាំងជ
 ូនដំណឹង, ប៉ះ
ឡ�ើងវិញ។

(ប្រដាប់បញ្ជា S Pen) រួចហ�ើយប
 ៉ះម្ដងទ�ៀត ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា

អាយខុន S Pen ( ) ល�ើរបារស្ថានភាពនឹងល�ោតភ្លឹបភ្លែត ហ�ើយវានឹងចាប់ផ្ដើមការភ្ជាប់។ អ្នក
អាចជួបប្រទះការពន្យារពេលបន្តិច មុនពេលវាបញ្ចប់ការភ្ជាប់។
ន�ៅពេល S Pen ត្រូវបានភ្ជាប់ អាយខុន S Pen (

) ល�ើរបារស្ថានភាពនឹងបាត់រូប។

• អ្នកអាចភ្ជាប់តែ S Pens ដែល Samsung បានយល់ព្រមឲ្យប្រើនិងគាំទ្រថាមពលទាប
Bluetooth (BLE) ប៉ុណ្ណោះ។
• ចូរកុំដក S Pen ពីឧ
 បករណ៍ ន�ៅពេលកំពុងភ្ជាប់វា។ ការធ្វើដូច្នោះនឹងបង្អាករ់ំខានដល់
ដំណ�ើរការ។
• ប�ើវាមិនអាចភ្ជាប់ ឬក៏អ្នកចង់ប្រើ S Pen ពីមុន សូមភ្ជាប់វាឡ�ើងវិញដ�ោយប្រើវិធីដែលបាន
បង្ហាញខាងល�ើ។
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ការកំណត់ S Pen របស់អ
 ្នកឡ�ើងវិញ
ប�ើ S Pen មានបញ្ហាការភ្ជាប់ ឬ S Pen ដាច់ញ
 ឹកញាប់ សូមកំណត់ S Pen ឡ�ើងវិញ ហ�ើយភ្ជាប់វា
ម្ដងទ�ៀត។
បញ្ចូល S Pen ទ�ៅក្នុងរន្ធ។ បន្ទាប់មក សូមប�ើកអេក្រង់ក
 ារកំណត់ប្រដាប់បញ្ជា S Pen ហ�ើយប
 ៉ះ →
កំណត់ S Pen ឡ�ើងវិញ។

ការបញ្ជាល�ើអាកាស
ការបញ្ជាល�ើអាកាសគឺជាម៉ឺនុយមួយដែលផ្ដល់មុខងារ S Pen និងច
 ូលប្រើក
 ម្មវិធដែ
ី លបានប្រើញឹកញាប់
យ៉ាងរហ័ស។
ដ�ើម្បីប�ើកផ្ទាំងក
 ារបញ្ជាល�ើអាកាស សូមដក S Pen ពីរន្ធ ឬក៏សំកាំង S Pen ល�ើអេក្រង់ ហ�ើយច
 ុច
ប៊ូតុង S Pen។ អ្នកក
 ៏អាចប៉ះអាយខុនការបញ្ជាល�ើអាកាសជាមួយ S Pen ផងដែរ។
ចាប់អូសឡ�ើងល�ើឬចុះក្រោមល�ើផ្ទាំងក
 ារបញ្ជាល�ើអាកាស ហ�ើយជ្រើសមុខងារឬកម្មវិធីមួយដែលអ្នកចង់
បាន។
ន�ៅពេលអេក្រង់រលត់ឬជាប់ស�ោជាមួយវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់មួយ ការដ�ោះ S Pen នឹងមិនប�ើក
ផ្ទាំងការបញ្ជាល�ើអាកាសឡ�ើយ។
ការកំណត់ S Pen

បេង�ើតកំណត់សម�ាល់
បង�ាញកំណត់សម�ាល់ទាំងអស់
េ�ជើសៃវឆ�ាត
អាយខុនការប��ាេលើអាកាស

សំេណរេអ�កង់
សារជីវចល

PENUP

បកែ�ប
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ការថែមផលូវ្ កាត់ទ�
 ៅផ្ទាំងការបញ្ជាល�ើអាកាស
ថែមផ្លូវកាត់ប�ើកក
 ម្មវិធឬ
ី មុខងារដែលបានប្រើញឹកញាប់ ទ�ៅផ្ទាំងក
 ារបញ្ជាល�ើអាកាស។
ល�ើផ្ទាំងក
 ារបញ្ជាល�ើអាកាស សូមប៉ះ ថែមផ្លូវកាត់ រួចជ្រើសកម្មវិធឬ
ី មុខងារត្រូវប�ើកពីផ្ទាំងន�ោះ។
→ ផ្លូវកាត់។
ជម្រើសផ្សេង សូមប�ើកផ្ទាំងការបញ្ជាល�ើអាកាស ហ�ើយប
 ៉ះ

មុខងារ S Pen
ប�ើកដំណ�ើរការមុខងារ S Pen ផ្សេងៗ ពីផ្ទាំងក
 ារបញ្ជាល�ើអាកាស។ ផ្លូវកាត់ដែលមិនលេចឡ�ើងល�ើផ្ទាំង
ន�ោះតាមលំនាំដ�ើមអាចថែមបានដ�ោយប្រើមុខងារថែមផ្លូវកាត់។
• បង្កើតក
 ំណត់សម្គាល់៖ បង្កើតក
 ំណត់សម្គាល់យ
 ៉ាងងាយស្រួលក្នុងវីនដូវផុស ដ�ោយមិនចាប់ផ្ដើម
កម្មវិធី Samsung Notes។ សូមម�ើល បង្កើតក
 ំណត់សម្គាល់ សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• បង្ហាញកំណត់សម្គាល់ទ
 ាំងអស់៖ បង្ហាញកំណត់សម្គាល់ទាំងអស់ក
 ្នុងកម្មវិធី Samsung
Notes។
• ជ្រើសវៃឆ្លាត៖ ប្រើ S Pen ដ�ើម្បីជ្រើសផ្ទៃមួយនិងធ្វើសកម្មភាពដូចជាការចែករំលែកឬការរក្សាទុក។
សូមម�ើល ជ្រើសវៃឆ្លាត សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• សំណេរអេក្រង់៖ ថតរូបអេក្រង់ដ�ើម្បីសរសេរឬគូសល�ើពួកវា ឬក៏ច្រឹបផ្ទៃមួយព
 ីរូបដែលបានថត។
អ្នកក៏អាចថតខ្លឹមព័តម
៌ ានបច្ចុប្បន្នន
 ិងខ្លឹមព័ត៌មានដែលបានលាក់ល�ើទំព័រវែងអន្លាយដូចជាទំព័រវិប
ផងដែរ។ សូមម�ើល សំណេរអេក្រង់ សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• សារជីវចល៖ ជំនួសឲ្យសារអត្ថបទ សូមបង្កើតន
 ិងផ្ញើសារឯកលក្ខណៈដ�ោយថតសកម្មភាពរបស់អ្នក
ខណៈពេលកំពុងសរសេរដ�ោយដៃឬគូសសារជីវចល ហ�ើយរក្សាទុកវាជាឯកសារជីវចល។ សូមម�ើល
សារជីវចល សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• បកប្រែ៖ សំកាំង S Pen របស់អ
 ្នកល�ើពាក្យ ដ�ើម្បីបកប្រែវា។ សូមម�ើល បកប្រែ សម្រាប់ព
 ័ត៌មាន
បន្ថែម។
• PENUP៖ ប្រកាសស្នាដៃសិល្បៈរបស់អ្នក បង្ហាញស្នាដៃសិល្បៈរបស់អ្នកដទៃ និងទទួលបណ្ណែដ៏
មានប្រយ�ោជន៍អ
 ំពីការគូស។ សូមម�ើល PENUP សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• Bixby Vision៖ ប្រើមុខងារ Bixby Vision ដ�ើម្បីស្វែងរករូបស្រដ�ៀងគ្នា ស្គាល់ន
 ិងបកប្រែ
អត្ថបទ ជាដ�ើម។ សូមម�ើល Bixby Vision សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• ពង្រីក៖ សំកាំង S Pen របស់អ
 ្នកល�ើផ្ទៃមួយនៃអេក្រង់ ដ�ើម្បីពង្រីកវា។ សូមម�ើល ពង្រីក សម្រាប់
ព័ត៌មានបន្ថែម។
• ក្រឡេកម�ើល៖ បង្រួមកម្មវិធីមួយជារូបតូចៗ ហ�ើយសំកាំង S Pen ល�ើរូបតូចៗន�ោះ ដ�ើម្បីប�ើក
កម្មវិធីន�ោះក្នុងទិដ្ឋភាពពេញអេក្រង់។ សូមម�ើល ក្រឡេកម�ើល សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• ការដាក់ពណ៌៖ ថែមពណ៌ទ�ៅរូបដែលបានផ្ដល់ជ
 ូនដ�ោយ PENUP ដ�ោយប្រើ S Pen។ សូមម�ើល
ការដាក់ពណ៌ សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• ថែមផលូវ្ កាត់៖ ថែមផ្លូវកាត់ប�ើកកម្មវិធដែ
ី លបានប្រើញឹកញាប់ទ�ៅផ្ទាំងការបញ្ជាល�ើអាកាស។
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អាយខុនក
 ារបញ្ជាល�ើអាកាស
ន�ៅពេលបិទផ្ទាំងការបញ្ជាល�ើអាកាស អាយខុនក
 ារបញ្ជាល�ើអាកាសនឹងន�ៅតែស្ថិតល�ើអេក្រង់ដដែល។
អ្នកអាចប�ើកផ្ទាំងក
 ារបញ្ជាល�ើអាកាសដ�ោយប៉ះអាយខុនជាមួយ S Pen។
ទ�ៅទីកន្លែងថ្មី។
ដ�ើម្បីផ្លាស់ទអ
ី ាយខុន សូមចាប់អូស
ទ�ៅ លុប ន�ៅផ្នែកខ
 ាងល�ើនៃអេក្រង់។
ដ�ើម្បីលុបអ
 ាយខុន សូមចាប់អស
ូ
ប�ើអាយខុនការបញ្ជាល�ើអាកាសមិនលេចឡ�ើងល�ើអេក្រង់ទេ សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ
មុខងារកម្រិតខ្ពស់ → S Pen រួចហ�ើយប
 ៉ះកុងតាក់ អាយខុនអ
 ណ្ដែត ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ខណៈពេលកំពុងប្រើកម្មវិធដែ
ី លគាំទ្រមុខងារប្រដាប់បញ្ជា S Pen អ្នកអ
 ាចបង្ហាញសកម្មភាពដែលមាន
ជាមួយកម្មវិធន
ី ីមួយៗ ដ�ោយសំកាំង S Pen ល�ើអ
 ាយខុនការបញ្ជាល�ើអាកាស។

បង្កើតក
 ំណត់សម្គាល់
បង្កើតក
 ំណត់សម្គាល់យ
 ៉ាងងាយស្រួលក្នុងវីនដូវផុស ដ�ោយមិនចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Samsung Notes។

1

ប�ើកផ្ទាំងក
 ារបញ្ជាល�ើអាកាស ហ�ើយប
 ៉ះ បង្កើតក
 ំណត់សម្គាល់។ ជម្រើសផ្សេង សូមប៉ះពីរដង
ខណៈពេលកំពុងច
 ុចជាប់ល�ប
ើ ៊ូតុង S Pen។
អេក្រង់កណ
ំ ត់សម្គាល់ន
 ឹងលេចឡ�ើងជាវីនដូវផុស។

2

បង្កើតក
 ំណត់សម្គាល់មួយដ�ោយប្រើ S Pen។
�បដាប់លុប
ប៊�ច
មិនេធ�ើវ�ញ
េធ�ើវ�ញ

3

ន�ៅពេលអ្នកបានបញ្ចប់ការតែងកំណត់សម្គាល់ សូមប៉ះ រក្សាទុក។
កំណត់សម្គាល់ន
 ឹងត្រូវបានរក្សាទុកក្នុង Samsung Notes។
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ជ្រើសវៃឆ្លាត
ប្រើ S Pen ដ�ើម្បីជ្រើសផ្ទៃមួយន
 ិងធ្វើសកម្មភាពដូចជាការចែករំលែកឬការរក្សាទុក។ អ្នកក
 ៏អាចជ្រើសផ្ទៃ
មួយពីវីដេអូមួយផងដែរ ហ�ើយថ
 តវាជាជីវចល GIF។

1

ន�ៅពេលមានខ្លឹមព័តម
៌ ានដែលអ្នកចង់ថត ដូចជាផ្នែកមួយនៃរូប សូមប�ើកផ្ទាំងក
 ារបញ្ជាល�ើអាកាស
ហ�ើយប៉ះ ជ្រើសវៃ
 ឆ្លាត។

2

ជ្រើសអាយខុនសណ្ឋានដែលចង់បានល�ើរបារឧបករណ៍ ហ�ើយច
 ាប់អូស S Pen កាត់ខ
 ្លឹមព័ត៌មាន
ដែលអ្នកចង់ជ្រើស។
 ើស ដ�ើម្បីប្ដូររូបសណ្ឋានផ្ទៃដែលបានជ្រើសដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ។
ប៉ះ ស្វ័យជ្រ
ប�ើអត្ថបទត្រូវបានរួមបញ្ចូលក្នុងផ្ទៃដែលបានជ្រើស សូមប៉ះ ស្រង់អត្ថបទ ដ�ើម្បីរ�ៀបចំនិងស្រង់
អត្ថបទពីផ្ទៃដែលបានជ្រើស។
ដ�ើម្បីខ្ទាស់ផ្ទៃដែលបានជ្រើសន�ៅផ្នែកខ
 ាងល�ើនៃអេក្រង់ សូមប៉ះ ខ្ទាសល�
់ ើអេក្រង់។

3

ជ្រើសជម្រើសមួយត្រូវប្រើជាមួយផ្ទៃដែលបានជ្រើស។
• Bixby Vision៖ ស្គាល់ខ
 លឹម
្ ព័ត៌មានដ�ោយប្រើ Bixby Vision ព្រមទាំងស្វែងរកព័ត៌មាន
ពាក់ព័ន្ធ។
• គូស៖ សរសេរឬគូសល�ើផ្ទៃដែលបានជ្រើស។
• ចែករំលែក៖ ចែករំលែកផ្ទៃដែលបានជ្រើសជាមួយអ្នកដទៃ។
• កំណត់ជា៖ កំណត់ផ្ទៃដែលបានជ្រើសឲ្យបង្ហាញល�ើ Always On Display។
• រក្សាទុក៖ រក្សាទុកផ្ទៃដែលបានជ្រើសក្នុង វិចិត្រសាល។
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ការថតផ្ទៃមួយពីវីដេអូមួយ
ខណៈពេលកំពុងច
 ាក់វីដេអូមួយ សូមជ្រើសផ្ទៃមួយន
 ិងថតវាជាជីវចល GIF។

1

ន�ៅពេលមានខ្លឹមព័តម
៌ ានដែលអ្នកចង់ថតក្នុងអំឡុងពេលចាក់វដេ
ី អូ សូមប�ើកផ្ទាំងក
 ារបញ្ជា
ល�ើអាកាស ហ�ើយប
 ៉ះ ជ្រើសវៃ
 ឆ្លាត។

2

ល�ើរបារឧបករណ៍ សូមប៉ះ ជីវចល។

3

លៃតម្រូវទីតាំងន
 ិងទំហនំ ៃផ្ទៃថត។
ចាប់អូស�ជុងៃនស៊ុម
េដើម�ីប��រទំហំ។

ៃលត�មូវទីតាំង។

េ�ជើសគុណភាព។

4

ប៉ះ ថត ដ�ើម្បីចាប់ផ្ដើមការថត។
• មុនពេលថតវីដេអូមួយ ត្រូវប្រាកដថា វីដេអូក
 ំពុងច
 ាក់។
• ថិរវេលាអតិបរមាដែលអ្នកអាចថតផ្ទៃនៃវីដេអូមួយនឹងបង្ហាញឡ�ើងល�ើអេក្រង់។
• ន�ៅពេលថតផ្ទៃមួយពីវីដេអូ សំឡេងរបស់វានឹងមិនត្រូវបានថតឡ�ើយ។

5

ប៉ះ បញ្ឈប់ ដ�ើម្បីបញ្ឈប់ការថត។

6

ជ្រើសជម្រើសមួយត្រូវប្រើជាមួយផ្ទៃដែលបានជ្រើស។
• គូស៖ សរសេរឬគូសល�ើផ្ទៃដែលបានជ្រើស។ ប៉ះ ម�ើលសាក ដ�ើម្បីបង្ហាញលទ្ធផល មុនពេល
រក្សាទុកឯកសារ។
• ចែករំលែក៖ ចែករំលែកផ្ទៃដែលបានជ្រើសជាមួយអ្នកដទៃ។
• រក្សាទុក៖ រក្សាទុកផ្ទៃដែលបានជ្រើសក្នុង វិចិត្រសាល។
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សំណេរអេក្រង់
ថតរូបអេក្រង់ដ�ើម្បីសរសេរឬគូសល�ើពួកវា ឬក៏ច្រឹបផ្ទៃមួយព
 ីរូបដែលបានថត។
អ្នកមិនអាចថតរូបអេក្រង់ទេ ខណៈពេលកំពុងប្រើកម្មវិធខ
ី ្លះ។

1

ន�ៅពេលមានខ្លឹមព័តម
៌ ានដែលអ្នកចង់ថត សូមប�ើកផ្ទាំងក
 ារបញ្ជាល�ើអាកាស ហ�ើយប
 ៉ះ សំណេរ
អេក្រង់។
អេក្រង់បច្ចុប្បន្នត្រូវបានថតដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ ហ�ើយរបារឧបករណ៍កែនឹងលេចឡ�ើង។

2

ប�ើអ្នកថតខលឹម
្ ព័ត៌មានល�ើទំព័រវែងអន្លាយ ដូចជាទំព័រវិប សូមប៉ះ ថតរំកិល ដ�ើម្បីថតខ្លឹមព័ត៌មាន
ដែលបានលាក់។ ប៉ះ ថតរំកិល ដដែលៗ រហូតទាល់តែការថតអេក្រង់បានបញ្ចប់ រួចហ�ើយប៉ះ
រួចរាល់។

3

សរសេរមេម៉ូមួយល�ើរូបថតអេក្រង់។
េធ�ើវ�ញ
មិនេធ�ើវ�ញ
ប៊�ច
�បដាប់លុប
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4

ជ្រើសជម្រើសមួយត្រូវប្រើជាមួយរូបថតអេក្រង់។
• ច្រឹប៖ ច្រឹបបំណែកមួយនៃរូបថតអេក្រង់។ ផ្ទៃដែលបានច្រឹបប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវបានរក្សាទុកក្នុង
វិចិត្រសាល។
• ចែករំលែក៖ ចែករំលែករូបថតអេក្រង់ជាមួយអ្នកដទៃ។
• រក្សាទុក៖ រក្សាទុករូបថតអេក្រង់ក្នុង វិចិត្រសាល។

សារជីវចល
ជំនួសឲ្យសារអត្ថបទ សូមបង្កើតន
 ិងផ្ញើសារឯកលក្ខណៈដ�ោយថតសកម្មភាពរបស់អ្នក ខណៈពេលកំពុង
សរសេរដ�ោយដៃឬគូសសារជីវចល ហ�ើយរក្សាទុកវាជាឯកសារជីវចល។

1

ន�ៅពេលអ្នកចង់ផ្ញើសារជីវចល ខណៈពេលកំពុងតែងសារ សូមប�ើកការបញ្ជាល�ើអាកាស ហ�ើយប
 ៉ះ
→ ល�ើក្ដារចុច Samsung។
សារជីវចល។ ជម្រើសផ្សេង សូមប៉ះ
វីនដូវសារជីវចលនឹងលេចឡ�ើង។

2

ប្ដូរការកំណត់ប៊ិចនិងរូបផ្ទៃខាងក្រោយតាមបំណង។
•

៖ ប្ដូរបែបផែនសំណេរ។

•

៖ ប្ដូរកាំរបស់ប៊ិច។

•

៖ ប្ដូរពណ៌ប៊ិច។

•

៖ ប្ដូរព
 ណ៌ផ្ទៃខាងក្រោយ។

•

៖ ប្ដូររូបផ្ទៃខាងក្រោយ។

•

៖ កំណត់ស្ទីកឃ័រ My Emoji ជាផ្ទៃខាងក្រោយ។ សូមម�ើល AR EMOJI សម្រាប់ព
 ័ត៌មាន
បន្ថែម។
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3

សរសេរឬគូសល�ើវីនដូវសារជីវចល។

រ�ារវឌ�នភាព

េបើកប��ីសាជីវ
ចលរបស់អ�ក។

ប��រ�ទង់�ទាយ
ឯកសារ។

ប��រការកំណត់ប៊�ច
តាមបំណង។

បង�ាញ។
ប��រការកំណត់ៃផ�
ខាងេ�កោយតាម
បំណង។

4

ចាប់េផ�ើមជាថ�ី។
មិនេធ�ើវ�ញ

ន�ៅពេលអ្នកបានបញ្ចប់ សូមប៉ះ រួចរាល់ និងផ្ញើសារ។
សារជីវចលនឹងត្រូវបានរក្សាទុកក្នុង វិចិត្រសាល ជាឯកសារ GIF ជីវចល ឬវីដេអូមួយ ហ�ើយវានឹង
ត្រូវបានភ្ជាប់ជ
 ាមួយសារបច្ចុប្បន្ន។
អ្នកក៏អាចចែករំលែកសារជីវចលដ�ោយប្រើវិធីចែករំលែកផ្សេងទ�ៀតផងដែរ។
• ជ្រើសសារជីវចលក្នុង វិចិត្រសាល ហ�ើយប៉ះ

។

• ល�ើអេក្រង់ផ្សេងទ�ៀតក្រៅពីអេក្រង់តែងសារ សូមប�ើកការបញ្ជាល�ើអាកាស, ប៉ះ សារជីវចល,
បង្កើតសារជីវចល រួចហ�ើយប៉ះ ចែករំលែក។
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បកប្រែ
សំកាំង S Pen ល�ើអ
 ត្ថបទដែលអ្នកចង់បកប្រែ។ ឯកតាដែលបានរម
ួ បញ្ចូលក្នុងអត្ថបទនឹងត្រូវបាន
បំលែងផងដែរ។
• ដ�ើម្បីប្រើមុខងារនេះ ឧបករណ៍របស់អ្នកត្រូវតែបានភ្ជាប់ទ�ៅ Wi-Fi ឬបណ្តាញចល័ត។
• មុខងារនេះមិនគាំទ្រភាសាខលះឡ
្ �ើយ។
• មុខងារនេះអាចប្រើបានតែន�ៅពេលអត្ថបទដែលអាចស្គាល់ស្ថិតល�ើអេក្រង់ប
 ៉ុណ្ណោះ។

1

ន�ៅពេលមានអត្ថបទដែលអ្នកចង់បកប្រែ សូមប�ើកផ្ទាំងក
 ារបញ្ជាល�ើអាកាស ហ�ើយប
 ៉ះ បកប្រែ។

2

ជ្រើសភាសាល�ើផ្ទាំងអ
 ្នកបកប្រែន�ៅផ្នែកខាងល�ើនៃអេក្រង់។

3

ឬ

អ្នកអាចប្ដូរអត្ថបទរវាងពាក្យនិងឃ្លាដ�ោយប៉ះ

សំកាំង S Pen ល�ើអ
 ត្ថបទដែលអ្នកចង់បកប្រែ ដ�ើម្បីបកប្រែ ឬក៏ឯកតាដែលអ្នកបលែ
ំ ង។
អត្ថបទដែលបានបកប្រែនឹងលេចឡ�ើង។ ដ�ើម្បីស្ដាប់ការបន្លឺសូរនៃអត្ថបទដ�ើម សូមប៉ះ
អាយខុន

អាចមិនលេចឡ�ើង អាស្រ័យល�ើភាសាដែលអ្នកជ្រើស។

ភាពលម�ិតៃនការេ�ជើស
អត�បទ (ពាក� ឬ ឃ�ា)

េ�ជើសភាសា។

លទ�ផលបកែ�ប

4

។

ដ�ើម្បីបិទអ្នកបកប្រែ សូមប៉ះ

ល�ើផ្ទាំងអ
 ្នកបកប្រែ។
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Bixby Vision
ន�ៅពេលអ្នកសំកាំង S Pen ល�ើខ
 លឹម
្ ព័ត៌មានមួយ ខ្លឹមព័ត៌មានន�ោះនឹងត្រូវបានស្គាល់ ហ�ើយអ
 ាយខុន
ស្វែងរកដែលមាននឹងលេចឡ�ើង។ ប្រើមុខងារនានាដ�ើម្បីស្វែងរករូបស្រដ�ៀងគ្នា ស្គាល់ន
 ិងបកប្រែអត្ថបទ
ជាដ�ើម។ សូមម�ើល Bixby Vision សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។

1

ន�ៅពេលមានរូបមួយដែលអ្នកចង់ស្វែងរកព័ត៌មានពាក់ព័នឬ
្ធ ស្រង់អ
 ត្ថបទពីន�ោះ សូមប�ើកផ្ទាំង
ការបញ្ជាល�ើអាកាស ហ�ើយប
 ៉ះ Bixby Vision។

2

សំកាំង S Pen ល�ើខ
 ្លឹមព័ត៌មានដែលអ្នកចង់។

3

ជ្រើសអាយខុនដែលអ្នកចង់បាន។

4

ដ�ើម្បីបិទ Bixby Vision សូមប៉ះ

ន�ៅពេលខ្លឹមព័ត៌មានត្រូវបានទទួលស្គាល់ អាយខុនស្វែងរកដែលមាននឹងលេចឡ�ើង។

ល�ើផ្ទាំង Bixby Vision។
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ពង្រីក
សំកាំង S Pen របស់អ
 ្នកល�ើផ្ទៃមួយនៃអេក្រង់ ដ�ើម្បីពង្រីកវា។
ប�ើកផ្ទាំងក
 ារបញ្ជាល�ើអាកាស, ប៉ះ ពង្រីក ហ�ើយសំកាំង S Pen ល�ើផ្ទៃដែលអ្នកចង់ពង្រីក។
ប��រអនុ�ាតការព�ងីក។

បិទែកវព�ងីក។

ប��រទំហៃន
ំ ែកវព�ងីក។
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ក្រឡេកម�ើល
បង្រួមកម្មវិធីមួយជារូបតូចៗ ហ�ើយសំកាំង S Pen ល�ើរូបតូចៗន�ោះ ដ�ើម្បីប�ើកកម្មវិធីន�ោះក្នុងទិដ្ឋភាព
ពេញអេក្រង់។
ឧទាហរណ៍ ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធផែ
ី នទី, ប�ើកផ្ទាំងការបញ្ជាល�ើអាកាស រួចហ�ើយប៉ះ ក្រឡេកម�ើល។ កម្មវិធី
នឹងត្រូវបានបង្រួមជារូបតូចៗន�ៅផ្នែកខាងក្រោមនៃអេក្រង់។ ខណៈពេលប�ើកម�ើលទំព័រវិប សូមសំកាំង
S Pen ល�ើរូបតូចៗ ដ�ើម្បីប�ើកក
 ម្មវិធផែ
ី នទីពេញអេក្រង់ ហ�ើយស្វែងរកកន្លែងមួយយ៉ាងរហ័ស។

រូបតូចៗ

សំកាំង S Pen ឆ្ងាយពីអេក្រង់ ដ�ើម្បីបង្រួមកម្មវិធីន�ោះទ�ៅជារូបតូចៗម្ដងទ�ៀត។
ដ�ើម្បីបិទកម្មវិធដែ
ី លបានបង្រួម សូមប៉ះឲ្យជាប់ល�រើូបតូចៗន�ោះ ហ�ើយចាប់អូសវាទ�ៅ យកចេញ ន�ៅផ្នែក
ខាងល�ើនៃអេក្រង់។
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ការដាក់ពណ៌
អ្នកអាចដាក់ពណ៌ឲ្យរូបដែលផ្ដល់ជ
 ូនដ�ោយ PENUP។ ដ�ោយប្រើពណ៌ផ្សេងៗ សូមបង្កើតស្នាដៃសិល្បៈ
ផ្ទាល់ខលួន
្ របស់អ្នក។
ប�ើកផ្ទាំងក
 ារបញ្ជាល�ើអាកាស, ប៉ះ ការដាក់ពណ៌, ជ្រើសរូបមួយ រួចហ�ើយចាប់ផ្ដើមការដាក់ពណ៌ឲ្យរូប។
ន�ៅពេលអ្នកបានបញ្ចប់ សូមរក្សាទុកន�ោះរូបក្នុង វិចិត្រសាល ឬបង្ហោះវាល�ើ PENUP។
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ការបង្ហាញល�ើអាកាស
សំកាំង S Pen ល�ើធ
 ាតុមួយន�ៅល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីបង្ហាញខ្លឹមព័ត៌មានឬបង្ហាញព័ត៌មានក្នុងវីនដូវផុស។
ក្នុងកម្មវិធខ
ី ្លះ ប៊ូតុងសកម្មភាពនឹងបង្ហាញឡ�ើងល�ើវីនដូវបង្ហាញ។

ប៊ូតុងសកម�ភាព

ប�ើមុខងារនេះមិនត្រូវបានប�ើកដំណ�ើរការទេ សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារកម្រិត
ខ្ពស់ → S Pen រួចហ�ើយប
 ៉ះកុងតាក់ ការបង្ហាញល�ើអាកាស ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

ប៊ិចជ្រើស
ខណៈពេលចុចជាប់ល�ប
ើ ៊ូតុង S Pen សូមចាប់អូស S Pen ល�ើអ
 ត្ថបទឬបញ្ជីធាតុ ដ�ើម្បីជ្រើសធាតុឬ
អត្ថបទច្រើន។ អ្នកក
 ៏អាចចម្លងនិងបិទភ្ជាប់ធ
 ាតុដែលបានជ្រើសឬអត្ថបទទ�ៅល�ើកម្មវិធម
ី ួយទ�ៀត ឬក៏
ចែករំលែកពួកវាជាមួយអ្នកដទៃផងដែរ។

80

កម្មវិធី និង មុខងា

មេម៉ូពេលអេក្រង់រលត់
អ្នកអាចបង្កើតមេម៉ូយ៉ាងរហ័ស តាមរយៈការសរសេរល�ើអេក្រង់ដ�ោយមិនប�ើកវា។ អ្នកក
 ៏អាចខ្ទាស់ឬកែ
មេម៉ូល�ើ Always On Display ផងដែរ។

• ប�ើមុខងារនេះមិនត្រូវបានប�ើកដំណ�ើរការទេ សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារ
កម្រិតខ្ពស់ → S Pen រួចហ�ើយប
 ៉ះកុងតាក់ មេម៉ូពេលអេក្រង់រលត់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
• អ្នកអាចបង្កើតមេម៉ូជាពណ៌ផ្សេងៗ អាស្រ័យល�ើពណ៌នៃ S Pen របស់អ
 ្នក។ ប�ើអ
 ្នកចង់ប្ដូរ
ពណ៌ទ�ៅជាស សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារកម្រិតខ្ពស់ → S Pen → មេម៉ូ
ពេលអេក្រង់រលត់ រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ប្រើពណ៌ហត្ថលេខា S Pen ដ�ើម្បីបិទដំណ�ើរការវា។
ប�ើពណ៌របស់ S Pen ខ្មៅ អ្នកអ
 ាចបង្កើតមេម៉ូជាពណ៌សប៉ុណ្ណោះ។

ការបង្កើតមេ
 ម៉ូពេលអេក្រង់រលត់

1

ន�ៅពេលអេក្រង់រលត់ សូមដក S Pen ឬក៏ប៉ះអេក្រង់ជ
 ាមួយ S Pen ខណៈពេលកំពុងច
 ុចជាប់ល�ើ
ប៊ូតុង S Pen។

2

សរសេរឬគូសមេម៉ូមួយ។
ដ�ើម្បីពន្លាទំព័រ សូមប៉ះ

។
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3

→ ខ្ទាសទ�
ដ�ើម្បីខ្ទាស់មេម៉ូល�ើ Always On Display សូមប៉ះ
់ ៅ ALWAYS ON
DISPLAY។ មេម៉ូដែលបានខ្ទាស់នឹងមិនត្រូវបានរក្សាទុកឡ�ើយ។
ដ�ើម្បីរក្សាទុកមេម៉ូ សូមប៉ះ រក្សាទុកក្នុងក
 ំណត់សម្គាល់ ឬក៏បញ្ចូល S Pen ឡ�ើងវិញទ�ៅក្នុងរន្ធ។
ូ លអេក្រង់រលត់។
មេម៉ូនឹងត្រូវបានរក្សាទុកក្នុង Samsung Notes → → មេម៉ពេ

ការបង្ហាញមេម៉ូដែលបានខ្ទាសល�
់ ើ Always On Display
ន�ៅពេលអ្នកខ្ទាស់មេម៉ូពេលអេក្រង់រលត់មួយ អ្នកអ
 ាចបង្ហាញមេម៉ូល�ើ Always On Display។
ដ�ើម្បីកែមេម៉ូដែលបានខ្ទាស់ សូមប៉ះពីរដងល�ើមេម៉ូន�ោះ។ ប�ើអ
 ្នកខ្ទាស់មេម៉ូដែលបានកែល�ើ Always
ូ ល
On Display ម្ដងទ�ៀត មេម៉ូដ�ើមនឹងត្រូវបានរក្សាទុកក្នុង Samsung Notes → → មេម៉ពេ
អេក្រង់រលត់។
 ាអាយខុន
ល�ើ
ដ�ើម្បីបង្រួមមេម៉ូដែលបានខ្ទាស់ សូមប៉ះពីរដងល�ើ ។ មេម៉ូន�ោះនឹងបង្ហាញឡ�ើងជ
Always On Display។ ដ�ើម្បីបង្ហាញមេម៉ូន�ោះម្ដងទ�ៀត សូមប៉ះពីរដងល�ើ ។
ប�ើអ្នកមិនធ្វើសកម្មភាពណាមួយក្នុងអំឡុងពេលមួយបន្ទាបព
់ ីប�ើកមេម៉ូ មេម៉ូន�ោះនឹងត្រូវបាន
បង្រួមដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ។

េមម៉ូែដល�ានខ�ាស់

ប�ងួមេមម៉ូជាអប�បរមា។
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ការដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើ S Pen
ប�ើអេក្រង់ជ
 ាប់ស�ោ ខណៈពេលភ្ជាប់ S Pen អ្នកអ
 ាចដ�ោះស�ោអេក្រង់ន�ោះដ�ោយចុចប៊ូតុង S Pen។
• មុខងារ ដ�ោះស�ោជាមួយប្រ
 ដាប់បញ្ជា S Pen អាចប្រើបានតែន�ៅពេលបានកំណត់វិធី
ចាក់ស�ោអេក្រង់ប
 ៉ុណ្ណោះ។
• ដ�ើម្បីប្រើមុខងារនេះ S Pen ត្រូវតែបានភ្ជាប់ជ
 ាមួយឧបករណ៍របស់អ្នក។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ មុខងារកម្រិតខ្ពស់ → S Pen → ដ�ោះស�ោជាមួយ
ប្រដាប់បញ្ជា S Pen។

2

ប៉ះ ដ�ោះស�ោជាមួយប្រ
 ដាប់បញ្ជា S Pen → ព្រម។

3

ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ដែលបានកំណត់ពីមុន។
ឥឡូវ អ្នកអ
 ាចដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយចុចប៊ូតុង S Pen។
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Bixby
ការណែនាំ
Bixby គឺជាសេវាសំឡេងវាងវៃដែលជួយឲ្យអ្នកប្រើឧបករណ៍របស់អ្នកបានកាន់តែងាយស្រួល។
មិនអាចនិយាយទ�ៅកាន់ Bixby ឬក៏វាយអត្ថបទ។ Bixby នឹងច
 ាប់ផ្ដើមមុខងារមួយដែលស្នើឬបង្ហាញ
ព័ត៌មានដែលអ្នកចង់បាន។ វាក៏រ�ៀនអំពីលំនាំនៃការប្រើប្រាស់និងបរិស្ថានរបស់អ្នកផងដែរ។ វារ�ៀនកាន់តែ
ច្រើនអំពីអ្នក វានឹងយល់អំពីអ្នកកាន់តែសុក្រឹត។
• ដ�ើម្បីប្រើ Bixby ឧបករណ៍របស់អ្នកត្រូវតែបានភ្ជាប់ទ�ៅ Wi-Fi ឬបណ្តាញចល័ត។
• ដ�ើម្បីប្រើ Bixby អ្នកត្រូវតែចុះបញ្ជីនិងចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ្នក។
• Bixby អាចប្រើបានតែជាភាសាខ្លះប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយមុខងារមួយច
 ំនួនប្រហែលជាមិនអ
 ាចប្រើ
បានទេ អាស្រ័យល�ើតំបន់របស់អ្នក។

ការចាប់ផ្ដើម Bixby
ន�ៅពេលអ្នកចាប់ផ្ដើម Bixby ជាល�ើកដំបូង ទំព័រណែនាំអំពី Bixby នឹងលេចឡ�ើង។ អ្នកត្រូវតែជ្រើស
ភាសាដ�ើម្បីប្រើ Bixby, ចុះបញ្និ
ជី ងចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ្នកទ�ៅតាមការណែនាំ
ល�ើអេក្រង់ រួចហ�ើយយល់ព្រមតាមពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌ។

1

ចុចគ្រាប់ចុច Bixby។
េ�ជើសភាសា

ចុះេឈ�ោះចូល
Samsung
Account
របស់អ�ក។

�គាប់ចុច Bixby
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2

ជ្រើសភាសាដែលត្រូវប្រើជ
 ាមួយ Bixby។

3

ធ្វើតាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ្នក។
ប�ើអ្នកបានចុះឈ្មោះចូលហ�ើយ ព័ត៌មានគណនីរបស់អ្នកនឹងលេចឡ�ើងល�ើអេក្រង់។

4

ប៉ះ

5

អាននិងយល់ព្រមតាមពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌ ហ�ើយប
 ៉ះ

6

ប៉ះ

ហ�ើយធ្វើតាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីចុះបញ្ជីសំឡេងរបស់អ្នក។

7

ប៉ះ

ដ�ើម្បីបញ្ចបក
់ ាររ�ៀបចំ។

។
។

អេក្រង់ Bixby នឹងលេចឡ�ើង។
ទ�មង់ខ��ំ

ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។

ការប��ាែដល�ានេស�ើ

��ា�ស័យទាក់ទងតាមសំេឡង។
��ា�ស័យទាក់ទងតាមអត�បទ។
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ការប្រើ Bixby
ន�ៅពេលអ្នកនិយាយអ្វីដែលអ្នកចង់និយាយទ�ៅកាន់ Bixby ន�ោះ Bixby នឹងច
 ាប់ផ្ដើមមុខងារត្រូវគ្នា ឬ
ក៏បង្ហាញព័ត៌មានដែលអ្នកបានស្នើ។
ខណៈពេលចុចជាប់ល�ើគ្រាប់ចុច Bixby សូមនិយាយអ្វីដែលអ្នកចង់និយាយទ�ៅកាន់ Bixby រួចហ�ើយ
លែងម្រាមដៃរបស់អ្នកពីគ្រាប់ចុចន�ោះ ន�ៅពេលអ្នកបញ្ចប់ការនិយាយ។

ការចាប់េផ�ើមសន�នា

ការស�ាប់

�ានចាប់េផ�ើមមុខងារ�តូវគ�ា

ប�ើ Bixby សួរសំណួរអ
 ្នកក្នុងអឡុ
ំ ងពេលសន្ទនា ខណៈពេលកំពុងច
 ុចជាប់ល�ើគ្រាប់ចុច Bixby សូម
ហ�ើយឆ្លើយប្រាប់ Bixby។
ឆ្លើយប្រាប់ Bixby។ ឬក៏ប៉ះ
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ការប្រើប្រាស់ Bixby
ដ�ើម្បីបង្ហាញវិធីច្រើនទ�ៀតក្នុងការប្រើ Bixby សូមចុចគ្រាប់ចុច Bixby រួចហ�ើយអ
 ូសមកឆ្វេងល�ើ
អេក្រង់។
អ្នកអាចពិនិត្យសេវាដែលគាំទ្រដ�ោយ Bixby និងឧ
 ទាហរណ៍នៃការបញ្ជា។

មុខងារខ្លះប្រហែលជាមិនអ
 ាចប្រើបានឡ�ើយ អាស្រ័យល�ើត
 ំបន់ឬ
 អ្នកផ្ដល់សេវា។
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Bixby Vision
Bixby Vision គឺជាសេវាដែលផ្ដល់ព
 ័ត៌មានដូចជារូបស្រដ�ៀង ទីកន្លែង អត្ថបទបកប្រែ និងក
 ូដ QR។
Bixby Vision ស្គាល់វត្ថុយ៉ាងរហ័សនិងវាងវៃ សូម្បីន�ៅពេលអ្នកមិនស្គាល់ឈ្មោះរបស់វាក៏ដ�ោយ។
ប្រើមុខងារ Bixby Vision ខាងក្រោម។

អត�បទ

កែន�ង
រូប

កូដ QR
�សាទំពាំង�ាយជូរ

• ដ�ើម្បីប្រើមុខងារនេះ ឧបករណ៍ត្រូវតែភ្ជាប់ទ�ៅ Wi-Fi ឬ បណ្តាញចល័ត។
• ដ�ើម្បីប្រើមុខងារនេះ អ្នកត្រូវចុះបញ្ជីនិងចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ្នក។
• មុខងារដែលអាចប្រើបាននិងលទ្ធផលស្វែងរកអាចខុសគ្នា អាស្រ័យល�ើតំបន់ឬ
 អ្នកផ្តល់
សេវា។
• មុខងារនេះប្រហែលជាមិនអ
 ាចប្រើបានទេ ឬក៏អ្នកប្រហែលជាមិនទទួលលទ្ធផលស្វែងរក
ត្រឹមត្រូវឡ�ើយ អាស្រ័យល�ើទំហរំូប ទ្រង់ទ្រាយ ឬរីសូលស
ូ ិន។
• Samsung មិនទទួលខសត្រូ
ុ
វចំព�ោះព័ត៌មានផលិតផលដែលផ្ដល់ដ�ោយ Bixby Vision
ឡ�ើយ។
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ការចាប់ផ្ដើម Bixby Vision

1

ចាប់ផ្ដើម Bixby Vision ដ�ោយប្រើវិធីមួយក្នុងចំណ�ោមវិធីទាំងនេះ។
• ក្នុងកម្មវិធី កាមេរ៉ា សូមជ្រើសទម្រង់ ស្វ័យប្រវត្តិ ហ�ើយប
 ៉ះ
• ក្នុងកម្មវិធី វិចិត្រសាល សូមជ្រើសរូប ហ�ើយប៉ះ

។

។

• ក្នុងកម្មវិធី អ៊ីនធ�ើណិត សូមប៉ះឲ្យជាប់ល�រើូបមួយ ហ�ើយប៉ះ Bixby Vision។
• ថតអេក្រង់មួយ ហ�ើយជ្រើស Bixby Vision ល�ើរបារឧបករណ៍។
• ប�ើអ្នកបានថែមអាយខុនកម្មវិធី Bixby Vision ទ�ៅគេហអេក្រង់ន
 ិងអេក្រង់កម្មវិធី សូមចាប់ផ្ដើម
កម្មវិធី Bixby Vision។

2

ជ្រើសមុខងារដែលអ្នកចង់បាន។

3

ដាក់វត្ថុន�ៅក្នុងអេក្រង់ ដ�ើម្បីឲ្យស្គាល់វា។
ន�ៅពេលវត្ថុត្រូវបានស្គាល់ហ�ើយ លទ្ធផលស្វែងរកនឹងលេចឡ�ើងល�ើអេក្រង់។
ដ�ើម្បីបង្ហាញព័ត៌មានច្រើនទ�ៀត សូមប៉ះអាយខុនមុខងារ ឬកជ្រ
៏ ើសលទ្ធផលស្វែងរក។

ការបកប្រែឬការស្រង់អត្ថបទ
ទទួលស្គាល់ន
 ិងបង្ហាញអត្ថបទដែលបានបកប្រែល�ើអេក្រង់។ អ្នកក
 ៏អាចស្រង់អ
 ត្ថបទពីឯកសារឬរូបមួយ
ផងដែរ។
ឧទាហរណ៍ ប�ើអ
 ្នកចង់ដឹងថាត�ើស្លាកសញ្ញាមួយមានន័យដូចម្តេច ខណៈពេលកំពុងធ្វើដំណ�ើរន�ៅបរទេស
សូមប្រើមុខងារ Bixby Vision។ ឧបករណ៍ន
 ឹងបកប្រែអត្ថបទន�ៅល�ើស្លាកសញ្ញាន�ោះទ�ៅជាភាសាដែល
អ្នកជ្រើស។

1

ន�ៅពេលអ្នកមានរូបឬវត្ថុពេញចិត្ត សូមចាប់ផ្ដើម Bixby Vision។

2

ជ្រើស

និងដ
 ាក់អត្ថបទន�ោះក្នុងអេក្រង់ ដ�ើម្បីឲ្យស្គាល់វា។

អត្ថបទដែលបានបកប្រែនឹងលេចឡ�ើងល�ើអេក្រង់។
• ដ�ើម្បីស្រង់អ
 ត្ថបទ សូមប៉ះ

។ អ្នកអ
 ាចចែករំលែកឬរក្សាទុកអត្ថបទដកស្រង់ន�ោះ។

• ដ�ើម្បីប្តូរភាសាប្រភពនិងភាសាគ�ោលដ�ៅ សូមប៉ះផ្ទាំងក
 ារកំណត់ភាសាន�ៅផ្នែកខ
 ាងល�ើនៃ
អេក្រង់។
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ការស្វែងរករូបស្រដ�ៀងគ្នា
ស្វែងរករូបដែលស្រដ�ៀងនឹងវត្ថុដែលបានស្គាល់ល�ើបណ្ដាញ។ អ្នកអ
 ាចបង្ហាញរូបផ្សេងៗដែលមាន
លក្ខណៈសម្បត្តិស្រដ�ៀងនឹងវត្ថុន�ោះ ដូចជាពណ៌និងសណ្ឋាន។
ឧទាហរណ៍ ប�ើអ
 ្នកចង់ដឹងពច
ី ំណងជ�ើងនៃរូបថតឬរូបមួយ សូមប្រើមុខងារ Bixby Vision។ ឧបករណ៍
នឹងស្វែងរក ព្រមទាំងប
 ង្ហាញជូនអ្នកនូវព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ ឬក៏រូបដែលមានលក្ខណៈស្រដ�ៀងគ្នា។

1

ន�ៅពេលអ្នកមានរូបឬវត្ថុពេញចិត្ត សូមចាប់ផ្ដើម Bixby Vision។

2

ជ្រើស

3

ប៉ះ

និងដ
 ាក់វត្ថុន�ោះក្នុងអេក្រង់ ដ�ើម្បីឲ្យស្គាល់វា។
ឬក៏ជ្រើសលទ្ធផលស្វែងរកល�ើអេក្រង់។

រូបស្រដ�ៀងគ្នានឹងលេចឡ�ើង។

ការស្វែងរកកន្លែងន�ៅក្បែរ
ស្វែងរកព័ត៌មានអំពីកន្លែងន�ៅក្បែរ ដ�ោយសម្គាល់ទីកន្លែងបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក។
ឧទាហរណ៍ ប�ើអ
 ្នកចង់ស្វែងរកហាងកាហ្វេន�ៅក្បែរ សូមប្រើមុខងារ Bixby Vision។ ឧបករណ៍ន
 ឹង
ស្វែងរក ព្រមទាំងប
 ង្ហាញជូនអ្នកនូវហាងកាហ្វេន�ៅក្បែរ។

1

ន�ៅពេលអ្នកមានកន្លែងឬវត្ថុពេញចិត្ត សូមចាប់ផ្ដើម Bixby Vision។

2

ជ្រើស

និងដ
 ាក់កន្លែងឬវត្ថុន�ោះក្នុងអេក្រង់ ដ�ើម្បីឲ្យស្គាល់វា។

អ្នកអាចបង្ហាញព័ត៌មានមូលដ្ឋានអំពក
ី ន្លែងន�ៅក្បែរ។
ប�ើអ្នកចង់ស្វែងរកកន្លែងក្នុងទិសដ�ៅមួយទ�ៀត សូមតម្រង់ក
 ាមេរ៉ាទ�ៅទិសដ�ៅន�ោះ។
ប�ើអ្នកកំពុងប្រើ Bixby Vision ជាមួយក
 ាមេរ៉ា ន�ោះអ្នកអាចបង្ហាញទីកន្លែងបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក
និងព័ត៌មានអាកាសធាតុ។ ដ�ើម្បីបង្ហាញទីកន្លែងបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកល�ើផែនទី សូមតម្រង់ក
 ាមេរ៉ា
 ច្ចុប្បន្ន សូមតម្រង់ក
 ាមេរ៉ាទ�ៅរកមេឃ។
ទ�ៅដី។ ដ�ើម្បីបង្ហាញព័ត៌មានអាកាសធាតុប

3

ប៉ះ

ឬក៏ជ្រើសលទ្ធផលស្វែងរកល�ើអេក្រង់។

ឧបករណ៍នឹងបង្ហាញព័ត៌មាននៃទីកន្លែងន�ៅក្បែរ។
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ការស្វែងរកព័ត៌មានស្រា
ចាប់ព័ត៌មានពស
ី ា្លកស្រានិងស្វែងរកព័ត៌មានអំពស្រាន�
ី
ោះ។
ឧទាហរណ៍ ប�ើអ
 ្នករកឃ�ើញស្រាសំណព្វរបស់អ្នក ឬក៏ចង់ដឹងច្រើនទ�ៀតអំពីស្រាមួយ សូមប្រើមុខងារ
Bixby Vision។

1

ន�ៅពេលអ្នកមានរូបឬវត្ថុពេញចិត្ត សូមចាប់ផ្ដើម Bixby Vision។

2

ជ្រើស

3

ប៉ះ

និងដ
 ាក់ឲ្យស្លាកស្រាន�ៅក្នុងអេក្រង់ ដ�ើម្បីឲ្យស្គាល់វា។
ឬក៏ជ្រើសលទ្ធផលស្វែងរកល�ើអេក្រង់។

ី ្លាកស្រានឹងលេចឡ�ើង។
ព័ត៌មានអំពស

ការអានកូដ QR
សម្គាល់ក
 ូដ QR និង បង្ហាញព័ត៌មានផ្សេងៗ ដូចជាវិបសៃ រូបថត វីដេអូ ផែនទី និងន
 ាមបណ្ណ។

1

ន�ៅពេលអ្នកមានរូបឬវត្ថុពេញចិត្ត សូមចាប់ផ្ដើម Bixby Vision។

2

ជ្រើស

និងដ
 ាក់កូដ QR ក្នុងអេក្រង់ ដ�ើម្បីឲ្យស្គាល់វា។

ព័ត៌មានដែលបានភ្ជាប់ជ
 ាមួយកូដ QR ន�ោះ នឹងលេចឡ�ើង។

ការទាញយកមុខងារបន្ថែម
អ្នកអាចទាញយកមុខងារ Bixby Vision ផ្សេងៗ។
→ ថែម ហ�ើយទាញយកកម្មវិធឬ
ី មុខងារនានា។
ល�ើអេក្រង់ Bixby Vision សូមប៉ះ
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Bixby Home
ល�ើអេក្រង់ Bixby Home អ្នកអ
 ាចបង្ហាញសេវានិងព័ត៌មានដែលបានណែនាំ ដែល Bixby ផ្តល់ជ
 ូន
តាមរយៈការវិភាគលំនាំនៃការប្រើប្រាស់និងទម្លាប់របស់អ្នក។
• ដ�ើម្បីបង្ហាញខ្លឹមព័ត៌មានច្រើនទ�ៀត សូមភ្ជាប់ទ�ៅ Wi-Fi ឬបណ្ដាញចល័ត។
• ដ�ើម្បីប្រើមុខងារនេះឲ្យបានពេញលេញ អ្នកត្រូវតែចុះបញ្ជីនិងចុះឈ្មោះចូល Samsung
Account របស់អ្នក។

ការប�ើក Bixby Home

1

ល�ើគេហអេក្រង់ សូមអូសទ�ៅស្ដាំ។
អេក្រង់ Bixby Home នឹងលេចឡ�ើង។
ន�ៅពេលចាប់ផ្ដើមមុខងារនេះជាល�ើកដំបូង ឬកប
៏ ន្ទាបព
់ ីធ្វើការកំណត់ទិន្នន័យឡ�ើងវិញ សូមធ្វើតាម
ការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីបញ្ចប់ការរ�ៀបចំ។

2

អូសឡ�ើងល�ើឬចុះក្រោម ដ�ើម្បីបង្ហាញខលឹម
្ ព័ត៌មានដែលបានណែនាំ។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។

ការរ�ឭកនឹងមកដល់

ខ�ឹមព័ត៌មានែដល�ានែណនាំ

3

ដ�ើម្បីបិទ Bixby Home សូមអូសមកឆ្វេងល�ើអេក្រង់ ឬក៏ប៉ះប៊ូតុងថ
 យ។
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ការប្រើខលឹម
្ ព័ត៌មានដែលបានណែនាំល�ើ Bixby Home
ន�ៅពេលអ្នកប�ើក Bixby Home អ្នកអ
 ាចបង្ហាញខ្លឹមព័ត៌មានដែលបានអាប់ដេតញឹកញាប់ជាបណ្ណ។
អូសឡ�ើងល�ើឬចុះក្រោម ដ�ើម្បីបង្ហាញបណ្ណ។
ឧទាហរណ៍ ពេលន�ៅតាមផ្លូវទ�ៅការិយាល័យនាពេលព្រឹក អ្នកអ
 ាចបង្ហាញកាលវិភាគនៃថ្ងៃរបស់អ្នក និង
ចាក់តន្ត្រីសំណព្វរបស់អ្នកល�ើអេក្រង់ Bixby Home។ ន�ៅពេលល្ងាច អ្នកអ
 ាចបង្ហាញម�៉ោងរ�ោទ៍ ពិនិត្យ
សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក និងប
 ង្ហាញមតិព័ត៌មានរបស់មិត្តភក្អ្ន
តិ ក។
ខ្លឹមព័ត៌មាននិងលំដាប់នៃបណ្ណអាប់ដេតដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងចន្លោះពេលជាក់លាក់។ ដ�ើម្បី
អាប់ដេតបណ្ណដ�ោយដៃ សូមអូសចុះក្រោមល�ើអេក្រង់។

ការកែបញ្ជីបណ្ណ
• ដ�ើម្បីខ្ទាស់បណ្ណន�ៅផ្នែកខាងល�ើនៃអេក្រង់ Bixby Home សូមប៉ះ → ខ្ទាសន�
់ ៅខាងល�ើ។ ដ�ើម្បី
់
ឈប់ខ្ទាស់ប
 ណ្ណមួយ សូមប៉ះ → ឈប់ខ្ទាស។
• ដ�ើម្បីលាក់បណ្ណពប
ី ញ្ជី សូមប៉ះ → លាក់ឥឡូវ។ ជម្រើសផ្សេង សូមចាប់អូសបណ្ណទ�ៅស្ដាំ។
• ដ�ើម្បីឈប់បង្ហាញបណ្ណល�ើបញ្ជី សូមប៉ះ → កុំបង្ហាញម្ដងទ�ៀត។

ការជ្រើសកម្មវិធឲ
ី ្យបង្ហាញជាបណ្ណ
បន្ថែមឬលុបក
 ម្មវិធីដែលត្រូវបង្ហាញជាកាតល�ើអេក្រង់ Bixby Home។
 ៉ះកុងតាក់ជ
 ាប់នឹងធាតុ ដ�ើម្បីថែមឬ
ល�ើអេក្រង់ Bixby Home សូមប៉ះ → ការកំណត់ → បណ្ណ រួចប
លុបព
 ួកវា។
ប�ើកម្មវិធីមួយមិនត្រូវបានដំឡ�ើងល�ើឧ
 បករណ៍ទេ អ្នកត្រូវដំឡ�ើងវាដ�ើម្បីប្រើ។ ល�ើអេក្រង់ Bixby
Home សូមប៉ះ → ការកំណត់ → បណ្ណ រួចហ�ើយទាញយកកម្មវិធីមួយ។

ការប្ដូរការកំណត់ Bixby Home តាមបំណង
ល�ើអេក្រង់ Bixby Home សូមប៉ះ → ការកំណត់។
• Samsung Account៖ បង្ហាញព័ត៌មាន Samsung Account របស់អ្នក។
• បណ្ណ៖ ជ្រើសកម្មវិធីដែលត្រូវបង្ហាញជាបណ្ណល�ើអេក្រង់ Bixby Home។
• ការជូនដំណឹង៖ កំណត់ឲ្យទទួលក
 ារជូនដំណឹងអ
 ំពីបណ្ណ Bixby Home។
• ភាពឯកជន៖ កំណត់ឲ្យប្រើសេវាអន្តរកម្មន
 ិងតាមបំណងរបស់ Bixby ដ�ើម្បីបង្កើនប
 ទពិស�ោធន៍
របស់អ្នក។
• អំពី Bixby Home៖ បង្ហាញកំណែ Bixby Home និងព
 ័ត៌មានអំពីច្បាប់។
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ការរំឭក
បង្កើតក
 ាររំឭកដ�ើម្បីរ�ៀបកាលវិភាគកិច្ចត្រូវធ្វើ ឬក៏បង្ហាញខលឹម
្ ព័ត៌មានន�ៅពេលក្រោយ។ អ្នកន
 ឹងទទួល
ការជូនដំណឹងន�ៅពេលដែលបានកណ
ំ ត់ជាមុន ឬទីកន្លែងសម្រាប់ការរំឭកនម
ី ួយៗ។
• ដ�ើម្បីទទួលក
 ារជូនដំណឹងក
 ាន់តែសុក្រឹត សូមភ្ជាប់ទ�ៅ Wi-Fi ឬបណ្ដាញចល័ត។
• ដ�ើម្បីប្រើមុខងារនេះឲ្យបានពេញលេញ អ្នកត្រូវតែចុះបញ្ជីនិងចុះឈ្មោះចូល Samsung
Account របស់អ្នក។
• ដ�ើម្បីប្រើការរំឭកទីកន្លែង មុខងារ GPS ត្រូវតែបានប�ើកដំណ�ើរការ។

ការចាប់ផ្ដើមក
 ាររំឭក
អ្នកអាចចាប់ផ្ដម
ើ ការរំឭកពី Bixby Home។

1

ល�ើគេហអេក្រង់ សូមអូសទ�ៅស្ដាំ។

2

ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម ល�ើបណ្ណ ការរំឭកនឹងម
 កដល់។

អេក្រង់ Bixby Home នឹងលេចឡ�ើង។

ទំព័រណែនាំអំពីការរំឭកនឹងលេចឡ�ើង។

ែថមអាយខុនកម�វ�ធី
េទៅេគហេអ�កង់
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3

ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម។
ប�ើជម្រើស ថែមការរំឭកល�ើគេហអេក្រង់ ត្រូវបានធីក អ្នកអ
 ាចចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការរំឭក (
គេហអេក្រង់។

) ពី

ការបង្កើតក
 ាររំឭក
បង្កើតក
 ាររំឭកដ�ោយប្រើវិធីផ្សេងៗ។ ការរំឭកនឹងប្រាប់ដំណឹងអ្នក ប�ើអ
 ្នកបង្កើតក
 ាររំឭកមួយដ�ោយមាន
ការកំណត់ម�៉ោងឬទីកន្លែងជាក់លាក់។ អ្នកក
 ៏អាចរក្សាទុកខ្លឹមព័ត៌មានផ្សេងៗ ដូចជាមេម៉ូទ�ោលមួយឬ

អាសយដ្ឋានទំព័រវិប ហ�ើយបង្ហាញវាពេលក្រោយផងដែរ។
ឧទាហរណ៍ បង្កើ្តតក
 ាររំឭកមួយដ�ើម្បីប្រាប់ដំណឹងអ
 ្នកឲ្យ 'ស្រោចផ្កា ន�ៅពេលខ្ញុំទ�ៅដល់ផ្ទះ'។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការរំឭក។

2

ប៉ះ សរសេរការរំឭក រួចវាយបញ្ចូលឃ្លា ‘ស្រោចផ្កា’។

3

ប៉ះ កំណត់លក្ខខណ្ឌ → រ�ើសកន្លែងមួយ រួចកណ
ំ ត់ទីកន្លែងជា ផ្ទះ។

4

ប៉ះ ន�ៅពេលខ្ញុំមកដល់ → រួចរាល់។

5

ប៉ះ រក្សាទុក ដ�ើម្បីរក្សាទុកការរំឭកន�ោះ។
ន�ៅពេលអ្នកទ�ៅដល់ផ្ទះ ការជូនដំណឹង ‘ស្រោចផ្កា’ នឹងលេចឡ�ើង។
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បង្កើតក
 ាររំឭកជាមួយ Bixby
ចុចឲ្យជាប់ល�ើគ្រាប់ចុច Bixby ហ�ើយនិយាយ “រំឭកខ្ញុំឲ្យស្រោចផ្កា ន�ៅពេលខ្ញុំទ�ៅដល់ផ្ទះ”។
Bixby នឹងរក្សាទុកអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយជាការរំឭកមួយ។

ការពិនិត្យការជូនដំណឹងអ
 ំពក
ី ាររំឭក
ន�ៅម�៉ោងឬទីកន្លែងដែលបានកំណត់ជាមុន វីនដូវផុសជូនដំណឹងន
 ឹងលេចឡ�ើង។ ចុច បញ្ចប់ ឬ ស្ងប។
់

ការបង្ហាញបញ្ជីនៃការរំឭក
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការរំឭក ដ�ើម្បីបង្ហាញបញ្ជីនៃការរំឭករបស់អ្នក។ ដ�ើម្បីបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតនៃការរំឭក
សូមជ្រើសការរំឭកមួយ។
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ការកែព័ត៌មានលម្អិតអ
 ំពក
ី ាររំឭក
ថែមឬកែព័ត៌មានលម្អិតអំពីការរំឭក ដូចជាភាពញឹកញាប់ កាលបរិច្ឆេទនិងម�៉ោង ឬទីកន្លែង។

1

ល�ើបញ្ជីនៃការរំឭក សូមជ្រើសការរំឭកមួយដ�ើម្បីកែ ហ�ើយប
 ៉ះ កែ។ ជម្រើសផ្សេង សូមចាប់អូស
ការរំឭកទ�ៅស្ដាំ ហ�ើយប
 ៉ះ កែ។

2

កែលក្ខខណ្ឌ ហ�ើយប
 ៉ះ រក្សាទុក។

ព័ត៌មានៃនការរ�ឭក

ប��ីពិនិត�

លក�ខណ�ៃនការរ�ឭក
ចេន�ោះេពលេធ�ើេឡើងវ�ញ
ែថមរូប

ការបញ្ចប់ការរំឭក
សម្គាល់ក
 ាររំឭកដែលអ្នកមិនត្រូវការឲ្យរំឭកថាបានបញ្ចប់។
ល�ើបញ្ជីនៃការរំឭក សូមជ្រើសការរំឭកមួយ ហ�ើយប
 ៉ះ បញ្ចប់។ ជម្រើសផ្សេង សូមចាប់អូសការរំឭកមក
ឆ្វេង។

ការស្តារការរំឭក
ស្តារការរំឭកដែលបានបញ្ចប់ហ�ើយ។

1

ល�ើបញ្ជីការរំឭក សូមប៉ះ → បានបញ្ចប់ → កែ។

2

ធីកធាតុដែលត្រូវស្តារ ហ�ើយប
 ៉ះ ស្ដារ។
ការរំឭកនឹងត្រូវបានថែមទ�ៅបញ្ជីការរំឭក ហ�ើយអ
 ្នកនឹងត្រូវបានរំឭកន�ៅពេលដែលបានកំណត់
ជាមុន។

ការលុបក
 ាររំឭក
ដ�ើម្បីលុបក
 ាររំឭក សូមចាប់អូសការរំឭកទ�ៅស្ដាំ ហ�ើយប
 ៉ះ លុប។ ដ�ើម្បីលុបក
 ាររំឭកច្រើន សូមប៉ះឲ្យជាប់
ល�ើការរំឭកមួយ, ធីកក
 ាររំឭកដែលត្រូវលុប រួចហ�ើយប៉ះ លុប។
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ទូរសព្ទ
ការណែនាំ
ធ្វើឬឆ្លើយការហ�ៅសំឡេងនិងវីដេអូ។

ការធ្វើការហ�ៅ

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ទូរសព្ទ រួចហ�ើយវាយបញ្ចូលលេខទូរសព្ទ។

2

ប៉ះ

ប�ើផ្ទាំងគ្រាប់ចុចមិនលេចឡ�ើងល�ើអេក្រង់ទេ សូមប៉ះ
ដ�ើម្បីធ្វើការហ�ៅសំឡេង ឬក៏ប៉ះ

ចំព�ោះម៉ូដែល SIM ពីរ សូមប៉ះ

ឬ

ដ�ើម្បីប�ើកផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។

ដ�ើម្បីធ្វើការហ�ៅវីដេអូ។
ដ�ើម្បីធ្វើការហ�ៅសំឡេង។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។

ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម

ែថមេលខេទៅទំនាក់ទំនងមាន�សាប់
បង�ាញេលខទូរសព�
លុបតួរពីមុខ

លាក់ផ�ាំង�គាប់ចុច
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ការធ្វើការហ�ៅពីកំណត់ហេតុហ�
 ៅឬបញ្ជីទំនាក់ទំនង
ប៉ះ ថ្មីៗ ឬ ទំនាក់ទំនង រួចហ�ើយអូសទ�ៅស្តាំល�ើទំនាក់ទំនងឬលេខទូរសព្ទមួយ ដ�ើម្បីធ្វើការហ�ៅ។
ប�ើមុខងារនេះត្រូវបានបិទដំណ�ើរការ សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារកម្រិតខ្ពស់ រួចហ�ើយប៉ះ
កុងតាក់ អូសដ�
 ើម្បីហ�ៅ ឬ ផ្ញើស
 ារ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

ការប្រើការហ�ៅល�ឿន
កំណត់លេខហ�ៅល�ឿន ដ�ើម្បីធ្វើក
 ារហ�ៅយ៉ាងរហ័ស។
ដ�ើម្បីកំណត់លេខមួយជ
 ាលេខហ�ៅល�ឿន សូមប៉ះ ទំនាក់ទំនង → → លេខហ�ៅល�ឿន, ជ្រើសលេខហ�ៅ
ល�ឿនមួយ រួចហ�ើយថែមលេខទូរសព្ទមួយ។
ដ�ើម្បីធ្វើការហ�ៅ សូមប៉ះឲ្យជាប់ល�ើលេខហ�ៅល�ឿនន�ៅល�ើផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។ សម្រាប់លេខហ�ៅល�ឿន ពី
លេខ 10 ឡ�ើងទ�ៅ សូមប៉ះខ្ទង់លេខដំបូងនៃលេខន�ោះ រួចហ�ើយប
 ៉ះឲ្យជាប់ល�ខ
ើ ្ទង់លេខចុងក្រោយ។
ឧទាហរណ៍ ប�ើអ
 ្នកកំណត់លេខ 123 ជាលេខហ�ៅល�ឿន សូមប៉ះ 1, ប៉ះ 2 រួចប
 ៉ះឲ្យជាប់ល�ើលេខ 3។

ការធ្វើការហ�ៅពីអេក្រង់ជ
 ាប់ស�ោ
ល�ើអេក្រង់ជ
 ាប់ស�ោ សូមចាប់អូស

ទ�ៅក្រៅរង្វង់។

ការធ្វើការហ�ៅទ�ៅក្រៅប្រទេស

1

ប៉ះ

2

ប៉ះឲ្យជាប់ល�ើ 0 ទាល់តែសញ្ញា + លេចឡ�ើង។

3

វាយបញ្ចូលកូដប្រទេស កូដត
 ំបន់ និងលេខទូរសព្ទ រួចហ�ើយប
 ៉ះ

ដ�ើម្បីប�ើកផ្ទាំងគ្រាប់ចុច ប�ើផ្ទាំងគ្រាប់ចុចមិនលេចឡ�ើងល�ើអេក្រង់។

។

ចំព�ោះម៉ូដែល SIM ពីរ សូមវាយបញ្ចូលកូដប្រទេស កូដត
 ំបន់ និងលេខទូរសព្ទ រួចហ�ើយប
 ៉ះ
។
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ការទទួលក
 ារហ�ៅ
ការឆ្លើយការហ�ៅ
ន�ៅពេលមានការហ�ៅចូលមក សូមចាប់អស
ូ

ទ�ៅក្រៅរង្វង់ធំ។

ការច្រានច�ោលការហ�ៅ
ន�ៅពេលមានការហ�ៅចូលមក សូមចាប់អស
ូ
ទ�ៅក្រៅរង្វង់ធំ។
ដ�ើម្បីផ្ញើសារមួយ ន�ៅពេលច្រានច�ោលការហ�ៅចូល សូមអូសរបារ ផ្ញើសារ ទ�ៅល�ើ។ អ្នកអ
 ាចផ្ញើសារ
អត្ថបទឬស្ទីកឃ័រ ដ�ើម្បីច្រានច�ោលការហ�ៅមួយ។ ប�ើបានជ្រើស ថែមការរំឭក ការរំឭកមួយនឹងត្រូវបាន
រក្សាទុកដ�ើម្បីប្រាប់ដណ
ំ ឹងអ
 ្នកអំពីការហ�ៅដែលបានច្រានច�ោលក្នុងពេលមួយម�៉ោងក្រោយ។
ដ�ើម្បីបង្កើតសារច្រានច�ោលផ្សេងៗ សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ទូរសព្ទ, ប៉ះ → ការកំណត់ → សារបដិសេធ
រហ័ស, វាយបញ្ចូលសារ រួចហ�ើយប
 ៉ះ ។

ការហ�ៅដែលបានខកខាន
ប�ើខកខានការហ�ៅមួយ អាយខុន
នឹងលេចឡ�ើងល�ើរបារស្ថានភាព។ ប�ើកផ្ទាំងជ
 ូនដំណឹង ដ�ើម្បី
បង្ហាញបញ្ជីនៃការហ�ៅដែលបានខកខាន។ ជម្រើសផ្សេង សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយប៉ះ ថ្មីៗ
ដ�ើម្បីបង្ហាញការហ�ៅដែលបានខកខាន។

ការខ្ទប់លេខទូរសព្ទ
ខ្ទប់ការហ�ៅពីលេខជាក់លាក់ដែលបានថែមទ�ៅបញ្ជីខ្ទប់របស់អ្នក។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយប៉ះ → ការកំណត់ → ខ្ទបលេ
់ ខ។

2

ប៉ះ

, ជ្រើសទំនាក់ទំនង រួចហ�ើយប៉ះ រួចរាល់។

ដ�ើម្បីវាយបញ្ចូលលេខដ�ោយដៃ សូមប៉ះ វាយបញ្ចូលលេខទូរសព្ទ, វាយបញ្ចូលលេខទូរសព្ទមួយ រួច
ហ�ើយប៉ះ ។

ន�ៅពេលលេខដែលបានខ្ទប់ព្យាយាមទាក់ទងអ្នក អ្នកន
 ឹងមិនទទួលក
 ារជូនដំណឹងឡ�ើយ។ ការហ�ៅ
ទាំងន�ោះនឹងត្រូវបានចុះក្នុងកំណត់ហេតុនៃការហ�ៅ។
អ្នកក៏អាចខ្ទប់ការហ�ៅចូលព
 ីអ្នកដែលមិនបង្ហាញ ID អ្នកហ�ៅរបស់ពួកគេផងដែរ។ ប៉ះក
 ុងតាក់
ខ្ទបអ
់ ្នកហ�ៅមិនស្គាល់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការមុខងារនេះ។
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ជម្រើសក
 នុង
្ អ
 ំឡុងពេលហ�ៅទូរសព្ទ
ប�ើតំបន់ជ
 ុំវិញកាមេរ៉ាក្រោយនិងសិនសឺស្គាល់ខ្ចៅដៃត្រូវបានគ្រប ន�ោះសំឡេងរំខានមិនច
 ង់បាន
អាចក�ើតឡ�ើងក
 ្នុងអំឡុងពេលហ�ៅ។ សូមដ�ោះគ្រឿងបន្សំដូចជាស្គ្រីនការពារឬស្ទីកឃ័រន�ៅជុំវិញ
តំបន់ក
 ាមេរ៉ាក្រោយចេញ។

ក្នុងអ
 ឡុ
ំ ងពេលហ�ៅសឡេ
ំ ង
សកម្មភាពខាងក្រោមអាចធ្វើបាន៖
•

៖ ចូលប្រើជ
 ម្រើសបន្ថែម។

• ថែមការហ�ៅ៖ វាយការហ�ៅទីពីរ។ ការហ�ៅដំបូងន
 ឹងដាក់ឲ្យន�ៅរង់ចាំ។ ន�ៅពេលអ្នកបញ្ចប់ការហ�ៅ
ទីពីរ ន�ោះការហ�ៅដំបូងន
 ឹងចាប់ផ្ដើមបន្ត។
• សំឡេងបន្ថែម៖ បង្កើនក
 ម្រិតសំឡេង។
• Bluetooth៖ ប្ដូរទ�ៅកាស Bluetooth ប�ើបានភ្ជាប់វាជាមួយឧបករណ៍។
• ឧបល័រ៖ ប�ើកដំណ�ើរការឬបិទដំណ�ើរការទូរសព្ទឧបល័រ។ ន�ៅពេលប្រើទូរសព្ទឧបល័រ សូមដាក់
ឧបករណ៍ឲ្យឆ្ងាយពីត្រច�ៀករបស់អ្នក។
• ស្ងាត់៖ បិទមីក្រូហ្វូន ដ�ើម្បីកុំឲ្យភាគីម្ខាងទ�ៀតឮសំឡេងរបស់អ្នក។
• ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច / លាក់៖ ប�ើកឬ
 បិទផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
•

៖ បញ្ចបក
់ ារហ�ៅបច្ចុប្បន្ន។

ក្នុងអ
 ឡុ
ំ ងពេលហ�ៅវដេ
ី អូ
ប៉ះអេក្រង់ ដ�ើម្បីប្រើជម្រើសខាងក្រោម៖
•

៖ ចូលប្រើជ
 ម្រើសបន្ថែម។

• កាមេរ៉ា៖ បិទកាមេរ៉ា ដ�ើម្បីកុំឲ្យភាគីម្ខាងទ�ៀតឃ�ើញអ្នក។
• ប្ដូរ៖ ប្តូររវាងកាមេរ៉ាមុខនិងក្រោយ។
•

៖ បញ្ចបក
់ ារហ�ៅបច្ចុប្បន្ន។

• ស្ងាត់៖ បិទមីក្រូហ្វូន ដ�ើម្បីកុំឲ្យភាគីម្ខាងទ�ៀតឮសំឡេងរបស់អ្នក។
• ឧបល័រ៖ ប�ើកដំណ�ើរការឬបិទដំណ�ើរការទូរសព្ទឧបល័រ។ ន�ៅពេលប្រើទូរសព្ទឧបល័រ សូមដាក់
ឧបករណ៍ឲ្យឆ្ងាយពត្រច�
ី
ៀករបស់អ្នក។
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ការថែមលេខទូរសព្ទម
 ួយទ�ៅទំនាក់ទំនង
ការថែមលេខទូរសព្ទម
 ួយពីផ្ទាំងគ្រាប់ចុចទ�
 ៅទំនាក់ទំនង

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ទូរសព្ទ។

2

វាយបញ្ចូលលេខ។

3

ប៉ះ បង្កើតទ
 ំនាក់ទ
 ំនង ដ�ើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងថ្មីមួយ ឬក៏ប៉ះ អាប់ដេតមានស្រាប់ ដ�ើម្បីថែមលេខ
ន�ោះទ�ៅទំនាក់ទំនងដែលមានស្រាប់។

ប�ើផ្ទាំងគ្រាប់ចុចមិនលេចឡ�ើងល�ើអេក្រង់ទេ សូមប៉ះ

ដ�ើម្បីប�ើកផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។

ការថែមលេខទូរសព្ទម
 ួយពីបញ្ជីការហ�ៅទ�ៅទំនាក់ទំនង

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយប៉ះ ថ្មីៗ។

2

ប៉ះរូបអ្នកហ�ៅ ឬក៏ប៉ះលេខទូរសព្ទ → ព័ត៌មានលម្អិត។

3

ប៉ះ បង្កើតទ
 ំនាក់ទ
 ំនងបង្កើតទំនាក់ទំនងថ្មីមួយ ឬក៏ប៉ះ អាប់ដេតមានស្រាប់ថែមលេខន�ោះទ�ៅ
ទំនាក់ទំនងដែលមានស្រាប់។

ការថែមស្លាកទ�ៅលេខទូរសព្ទម
 ួយ
អ្នកអាចថែមស្លាកទ�ៅលេខទូរសព្ទដ�ោយមិនរក្សាទុកពួកវាក្នុង ទំនាក់ទំនង។ វាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបង្ហាញ
ព័ត៌មានអ្នកហ�ៅ ន�ៅពេលពួកគេហ�ៅ ដ�ោយមិនចាំបាច់ដាក់ពួកគេចូលក
 ្នុង ទំនាក់ទំនង។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយប៉ះ ថ្មីៗ។

2

ប៉ះលេខទូរសព្ទមួយ → ព័ត៌មានលម្អិត។

3

ប៉ះ ថែមសលា្ ក, បញ្ចូលស្លាក រួចហ�ើយប
 ៉ះ រួចរាល់។
ន�ៅពេលមានការហ�ៅចូលព
 ីលេខន�ោះ ស្លាកនឹងបង្ហាញក្រោមលេខ។

102

កម្មវិធី និង មុខងា

ទំនាក់ទំនង
ការណែនាំ
បង្កើតទំនាក់ទំនងថ្មី ឬ គ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងល�ើឧបករណ៍។

ការថែមទំនាក់ទំនង
ការបង្កើតទ
 ំនាក់ទំនងថ្មី

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ទំនាក់ទំនង, ប៉ះ

2

វាយបញ្ចូលព័ត៌មានទំនាក់ទំនង។

រួចហ�ើយជ្រើសទីកន្លែងឃ្លាំងផ្ទុក។

េ�ជើសទីកែន�ងឃ�ាំងផ��ក
ែថមរូប

វាយប���លព័ត៌មានទំនាក់ទំនង។

េបើកវាលព័ត៌មានេ�ចើនេទៀត

អាស្រ័យល�ើទីកន្លែងឃ្លាំងផ្ទុកដែលបានជ្រើស ប្រភេទនៃព័ត៌មានដែលអ្នកអាចរក្សាទុកអាច
ខុសគ្នា។

3

ប៉ះ រក្សាទុក។
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ការនាំចូលទ
 ំនាក់ទំនង
ថែមទំនាក់ទំនងដ�ោយនាំចូលព
 ួកវាពឃ
ី ្លាំងផ្ទុកផ្សេងទ�ៀតដាក់ក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នក។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប៉ះ → គ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនង → នាំចូល/នាំចេ
 ញទំនាក់ទ
 ំនង
→ នាំចូល។

2

ជ្រើសទីកន្លែងឃ្លាំងផ្ទុកដែលត្រូវនាំចូលទំនាក់ទំនងពីន�ោះ។

3

ធីកឯកសារ VCF ឬទំនាក់ទំនងដែលត្រូវនាំចូល ហ�ើយប
 ៉ះ រួចរាល់។

4

ជ្រើសទីកន្លែងឃ្លាំងផ្ទុកដែលត្រូវរក្សាទុកទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
 ៉ះ នាំចូល។

ការធ្វើសមកាលទំនាក់ទំនងជាមួយគ
 ណនីវិបរបស់អ្នក
ធ្វើសមកាលទំនាក់ទំនងក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នកជាមួយទំនាក់ទំនងល�ើបណ្ដាញដែលបានរក្សាទុកក្នុង
គណនីវិបរបស់អ្នកដូចជា Samsung Account។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → គណនី រួចជ្រើសគណនីដែលត្រូវធ្វើ
សមកាលជាមួយ។

2

ប៉ះ ធ្វើសមកាលគណនី រួចប
 ៉ះកុងតាក់ សមកាលទំនាក់ទ
 ំនង ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
 ំនង
សម្រាប់ Samsung Account សូមប៉ះ → ការកំណត់សមកាល រួចប៉ះកុងតាក់ ទំនាក់ទ
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

ការស្វែងរកទំនាក់ទំនង
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ទំនាក់ទំនង។
ប្រើវិធស្វែ
ី ងរកណាមួយខាងក្រោម៖
• រំកិលទ�ៅល�ើឬ
 ចុះក្រោមល�ើបញ្ជីទំនាក់ទំនង។
• អូសម្រាមដៃតាមលិបិក្រមន�ៅជ្រុងខាងស្តានំៃបញ្ជីទំនាក់ទំនង ដ�ើម្បីរំកិលវាយ៉ាងរហ័ស។
• ប៉ះវាលស្វែងរកន�ៅផ្នែកខាងល�ើនៃបញ្ជីទំនាក់ទំនង រួចវាយបញ្ចូលលក្ខណៈវិនិច្ឆយនៃការស្វែងរក។
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ប៉ះរូបទំនាក់ទំនង ឬកប
៏ ៉ះឈ្មោះទំនាក់ទំនង → ព័ត៌មានលម្អិត។ រួចធ្វើសកម្មភាពណាមួយខាងក្រោម៖
•

៖ ថែមទ�ៅទំនាក់ទំនងសំណព្វ។

•

/

•

៖ តែងសារ។

•

៖ តែងអ៊ីមែល។

៖ ធ្វើក
 ារហ�ៅសំឡេងឬវីដេអូ។

ការចែករំលែកទំនាក់ទំនង
អ្នកអាចចែករំលែកទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃដ�ោយប្រើជម្រើសចែករំលែកផ្សេងៗ។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប៉ះ → ចែករំលែក។

2

ជ្រើសទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
 ៉ះ ចែករំលែក។

3

ជ្រើសវិធចែ
ី ករំលែក។

ការរក្សាទុកនិងក
 ារចែករំលែកទម្រង់
រក្សាទុកនិងចែករំលែកព័ត៌មានទម្រង់របស់អ្នក ដូចជារូបថតនិងសារស្ថានភាព ជាមួយអ
 ្នកដទៃ ដ�ោយប្រើ
មុខងារចែករំលែកទម្រង់។
• មុខងារចែករំលែកទម្រង់ប្រហែលជាមិនអ
 ាចប្រើបានឡ�ើយ អាស្រ័យល�ើត
 ំបន់ឬ
 អ្នកផ្ដល់
សេវា។
• មុខងារចែករំលែកទម្រង់អាចប្រើបានតែជាមួយទំនាក់ទំនងដែលបានប�ើកដំណ�ើរការមុខងារ
ចែករំលែកទម្រង់ន�ៅល�ើឧបករណ៍របស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះ។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ទំនាក់ទំនង រួចជ្រើសទម្រង់របស់អ្នក។

2

ប៉ះ កែ, កែទម្រង់របស់អ្នក ហ�ើយប
 ៉ះ រក្សាទុក។

3

ប៉ះ → ការចែករំលែកទម្រង់ រួចហ�ើយប
 ៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ដ�ើម្បីប្រើមុខងារចែករំលែកទម្រង់ លេខទូរសព្ទរបស់អ្នកត្រូវតែបានផ្ទៀងផ្ទាត់។ អ្នកអ
 ាចបង្ហាញ
ព័ត៌មានទម្រង់ដែលបានអាប់ដេតនៃទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកក្នុង ទំនាក់ទំនង។
ដ�ើម្បីប្ដូរវស
ិ ាលភាពនៃទំនាក់ទំនងដែលត្រូវចែករំលែកទម្រង់របស់អ្នកជាមួយ សូមប៉ះ ចែករំលែក
ជាមួយ ជ្រើសធាតុមួយដែលត្រូវចែករំលែក រួចហ�ើយជ្រើសជម្រើសមួយ។
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ការបង្កើតក្រុ
 ម
ឥឡូវ អ្នកអ
 ាចថែមក្រុមដូចជាគ្រួសារឬមិត្តភក្ដិ ព្រមទាំងគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងតាមក្រុម។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប៉ះ ក្រុម → បង្កើត។

2

វាយបញ្ចូលឈ្មោះក្រុម។

3

ប៉ះ ថែមសមាជិក, ជ្រើសទំនាក់ទំនងត្រូវថែមទ�ៅក្រុម រួចហ�ើយប៉ះ រួចរាល់។

4

ប៉ះ រក្សាទុក។

ដ�ើម្បីកំណត់សំឡេងរ�ោទ៍របស់ក្រុម សូមប៉ះ ដាក់សំឡេងរ�ោទ៍ជាក្រុមហ�ើយជ្រើសសំឡេងរ�ោទ៍មួយ។

ផ្ញើស
 ារជាក្រុម
អ្នកអាចផ្ញើសារជាក្រុមទ�ៅសមាជិករបស់ក្រុមក្នុងពេលតែមួយ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ទំនាក់ទំនង, ប៉ះ ក្រុម, ជ្រើសក្រុមមួយ រួចហ�ើយប៉ះ → ផ្ញើសារ។

ការបញ្ចូលទំនាក់ទំនងស្ទួនច
 ូលគ្នា
ន�ៅពេលអ្នកនាំចូលទំនាក់ទំនងពីឃ្លាំងផ្ទុកផ្សេងទ�ៀត ឬក៏ធ្វើសមកាលទំនាក់ទំនងជាមួយគណនី
ផ្សេងទ�ៀត បញ្ជីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកអាចនឹងរួមបញ្ចូលទំនាក់ទំនងស្ទួន។ សូមបញ្ចូលទំនាក់ទំនងស្ទួន
ចូលគ្នាទ�ៅជាទំនាក់ទំនងតែមួយ ដ�ើម្បីឲ្យបញ្ជីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកមានភាពរលូន។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប៉ះ → គ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនង → បញ្ចូលទំនាក់ទំនងចូលគ្នា។

2

ធីកទំនាក់ទំនងទាំងន�ោះ ហ�ើយប៉ះ បញ្ចូល។

ការលុបទ
 ំនាក់ទំនង

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប៉ះ → លុប។

2

ជ្រើសទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
 ៉ះ លុប។

ដ�ើម្បីលុបទំនាក់ទំនងម្តងមួយៗ សូមប�ើកបញ្ជីទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
 ៉ះរូបនៃទំនាក់ទំនងមួយ ឬក៏ប៉ះឈ្មោះ
របស់ទំនាក់ទំនងមួយ → ព័ត៌មានលម្អិត។ រួចប៉ះ → លុប។
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សារ
ការណែនាំ
ផ្ញើនិងបង្ហាញសារតាមសន្ទនា។

ការផ្ញើសារ
អ្នកអាចបង់ប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់ការផ្ញើសារ ន�ៅពេលអ្នកកំពុងរ៉ូមីង។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី សារ ហ�ើយប៉ះ

2

ថែមអ្នកទទួល ហ�ើយប
 ៉ះ ចាប់ផ្ដើម។

3

វាយបញ្ចូលសារ។

។

ដ�ើម្បីថតនិងផ្ញើសារសំឡេង សូមប៉ះឲ្យជាប់ល�ើ , និយាយសាររបស់អ្នក រួចហ�ើយលែងម្រាមដៃ
របស់អ្នក។ អាយខុនក
 ារថតនឹងលេចឡ�ើងតែខណៈពេលក្ដារចុចត្រូវបានលាក់ប៉ុណ្ណោះ។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។

អ�កទទួល

េហៅទូរសព�េទៅអ�កទទួល

ភ�ាប់ឯកសារ

េផ�ើសារ

វាយប���លសារ។

4

ប៉ះ

ប���លស�ីកឃ័រ

ដ�ើម្បីផ្ញើសារ។

ចំព�ោះម៉ូដែល SIM ពីរ សូមប៉ះ

ឬ

ដ�ើម្បីផ្ញើសារ។
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ការផ្ញើស្ទីកឃ័រ My Emoji
អ្នកអាចផ្ញើស្ទីកឃ័រ My Emoji ដែលម�ើលទ�ៅដូចអ្នកតាមរយៈសារ។
ឬ
ល�ើក្ដារចុច Samsung ហ�ើយប៉ះអាយខុន My Emoji។
ខណៈពេលកំពុងតែងសារ សូមប៉ះ
ស្ទីកឃ័រ My Emoji នឹងលេចឡ�ើង។ ជ្រើសស្ទីកឃ័រដែលអ្នកចង់ចែករំលែក។
ស្ទីកឃ័រ My Emoji នឹងលេចឡ�ើងប
 ន្ទាបព
់ ីអ្នកបង្កើត My Emoji ក្នុងក
 ម្មវិធី កាមេរ៉ា។ សូម
ម�ើល ការបង្កើត My Emoji សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
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ការបង្ហាញសារ
សារត្រូវបានរ�ៀបជាក្រុមទ�ៅជាខ្សែសន្ទនាតាមទំនាក់ទំនង។
អ្នកអាចបង់ប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់ការទទួលសារ ន�ៅពេលអ្នកកំពុងរ៉ូមីង។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី សារ ហ�ើយប៉ះ សន្ទនា។

2

ល�ើបញ្ជីសារ សូមជ្រើសទំនាក់ទំនងមួយ។

3

បង្ហាញសន្ទនារបស់អ្នក។
ដ�ើម្បីឆ្លើយតបនឹងសារន�ោះ សូមប៉ះ វាយបញ្ចូលសារ, វាយបញ្ចូលសារ រួចហ�ើយប
 ៉ះ
ឬ
។
ម៉ូដែល SIM ពីរ សូមប៉ះ

។ ចំព�ោះ

ដ�ើម្បីលៃតម្រូវទំហព
ំ ុម្ពអក្សរ សូមញែកម្រាមដៃពីរចេញពីគ្នាឬក�ៀបល�ើអេក្រង់។

ការខ្ទបស
់ ារមិនច
 ង់ប
 ាន
ខ្ទប់សារពីលេខជាក់លាក់ដែលបានថែមទ�ៅបញ្ជីខ្ទប់របស់អ្នក។

1

់ ខនិងស
 ារ → ខ្ទបលេ
់ ខ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី សារ ហ�ើយប៉ះ → ការកំណត់ → ខ្ទបលេ

2

ប៉ះ ប្រអប់ទ
 ទួល ហ�ើយជ្រើសទំនាក់ទំនងមួយ។ ឬក៏ប៉ះ ទំនាក់ទំនង, ជ្រើសទំនាក់ទំនង រួចហ�ើយ
ប៉ះ រួចរាល់។
ដ�ើម្បីវាយបញ្ចូលលេខមួយដ�ោយដៃ សូមប៉ះ វាយបញ្ចូលលេខ, វាយបញ្ចូលលេខទូរសព្ទ រួចហ�ើយ
ប៉ះ ។
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ការកំណត់ការជូនដំណឹងស
 ារ
អ្នកអាចប្ដូរសំឡេងជូនដំណឹង ជម្រើសបង្ហាញ ជាដ�ើម។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី សារ, ប៉ះ → ការកំណត់ → ការជូនដ
 ំណឹង រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បី
ប�ើកដំណ�ើរការវា។

2

ប្ដូរការកំណត់នៃការជូនដំណឹង។

ការកំណត់ការរំឭកសារ
អ្នកអាចកណ
ំ ត់ការប្រាប់ដំណឹងមួយន�ៅចន្លោះពេលណាមួយ ដ�ើម្បីឲ្យអ្នកដឹងថាអ្នកមានការជូនដំណឹង
ដែលមិនទាន់បានពិនិត្យម�ើល។ ប�ើមុខងារនេះមិនត្រូវបានប�ើកដំណ�ើការទេ សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី
ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ការរំឭកពីការជូនដំណឹង រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការ
វា។ រួចប៉ះកុងតាក់ សារ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

លុបស
 ារ

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី សារ ហ�ើយប៉ះ សន្ទនា។

2

ល�ើបញ្ជីសារ សូមជ្រើសទំនាក់ទំនងមួយ។

3

ប៉ះឲ្យជាប់ល�ើសារ, ប៉ះ លុប។

4

ប៉ះ លុប។

ដ�ើម្បីលុបសារច្រើន សូមធីកសារដែលអ្នកចង់លុប។
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អ៊ីនធ�ើណិត
ការណែនាំ
ប�ើកម�ើលល�ើអ៊ីនធ�ើណិតដ�ើម្បីស្វែងរកព័ត៌មាន ព្រមទាំងច
 ំណាំទំព័រវិបសំណព្វរបស់អ្នកដ�ើម្បីចូលម�ើល
ពួកវាយ៉ាងងាយស្រួល។

ការប�ើកម�ើលទ
 ំព័រវិប

1

ប�ើកសឺមី Samsung ហ�ើយចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី អ៊ីនធ�ើណិត។

2

ប៉ះវាលអាសយដ្ឋាន។

3

វាយបញ្ចូលអាសយដ្ឋានវិបឬពាក្យគន្លឹះមួយ រួចហ�ើយប៉ះ ទ�ៅ។

ដ�ើម្បីបង្ហាញរបារឧបករណ៍ សូមអូសម្រាមដៃរបស់អ្នកចុះក្រោមបន្តិចល�ើអេក្រង់។
ដ�ើម្បីប្តូររវាងថេបយ៉ាងរហ័ស សូមអូសមកឆ្វេងឬទ�ៅស្តាំល�វើាលអាសយដ្ឋាន។
ចំណាំទំព័រវ�បបច��ប�ន�

ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
េធ�ើឲ�ទំព័រវ�បបច��ប�ន��សស់

េបើកេគហទំព័រ
មុឺនុយរហ័ស

បង�ាញទំព័រចំណាំ
ទំព័រវ�បែដល�ានរក�ាទុក
និង�បវត�ិេបើកេមើលថ�ីៗរបស់អ�ក

ផ�ាស់ទរវាង
ី ទំព័រ

េបើកអភិ�ាលេថបរបស់េ��ោវសឺ
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ការប្រើទម្រង់ស
 ម្ងាត់
ក្នុងទម្រង់សម្ងាត់ អ្នកអាចគ្រប់គ្រងថេបដែលបានប�ើក ទំព័រចំណាំ និងទំព័រដែលបានរក្សាទុក
ដាច់ដ�ោយឡែកពីគ្នា។ អ្នកអ
 ាចចាក់ស�ោទម្រង់សម្ងាត់ ដ�ោយប្រើពាក្យសម្ងាត់ន
 ិងខ្ចៅដៃឬប្រស្រីភ្នែក
របស់អ្នក។

ការប�ើកដំណ�ើរការទម្រង់ស
 ម្ងាត់
ក្នុងរបារឧបករណ៍ន�ៅផ្នែកខ
 ាងក្រោមនៃអេក្រង់ សូមប៉ះ ថេប → ប�ើកទម្រង់ស
 ម្ងាត់។ ប�ើអ្នកកំពុងប្រើ
មុខងារនេះជាល�ើកដំបូង សូមកំណត់ថាត�ើត្រូវប្រើពាក្យសម្ងាត់មួយសម្រាប់ទម្រង់សម្ងាត់ដែរឬទេ។
ក្នុងទម្រង់សម្ងាត់ ឧបករណ៍នឹងប្ដូរពណ៌នៃរបារឧបករណ៍។
ក្នុងទម្រង់សម្ងាត់ អ្នកមិនអាចប្រើមុខងារខ្លះដូចជាការថតរូបអេក្រង់ឡ�ើយ។

ការប្ដូរការកំណត់សន្តិសុខ
អ្នកអាចប្ដូរពាក្យសម្ងាត់ឬ
 វិធច
ី ាក់ស�ោរបស់អ្នក។
 ម្រង់សម្ងាត់ → ប្ដូរពាក្យសម្ងាត់។ ដ�ើម្បីកំណត់ខ្ចៅដៃ
ប៉ះ → ការកំណត់ → ភាពឯកជន → សន្តិសុខទ
ឬប្រស្រីភ្នែកដែលអ្នកបានចុះបញ្ជីជាវិធីចាក់ស�ោរម
ួ ជាមួយនឹងពាក្យសម្ងាត់ សូមប៉ះកុងតាក់ ខ្ចៅដៃ ឬ
ប្រស្រីភ្នែក ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។ សូមម�ើល ការស្គាល់ខ្ចៅដៃ ឬ ការស្គាល់ប្រស្រីភ្នែក សម្រាប់ព
 ័ត៌មាន
បន្ថែមអំពីការប្រើខ្ចៅដៃឬប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក។

ការបិទដំណ�ើរការទម្រង់ស
 ម្ងាត់
ក្នុងរបារឧបករណ៍ន�ៅផ្នែកខ
 ាងក្រោមនៃអេក្រង់ សូមប៉ះ ថេប → បិទទម្រង់ស
 ម្ងាត់។
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អ៊ីមែល
ការរ�ៀបចំគណនីអ៊ីមែល
រ�ៀបចំគណនីអ៊ីមែល ន�ៅពេលប�ើក អ៊ីមែល ជាល�ើកដំបូង។

1

ប�ើកសឺមី Samsung ហ�ើយចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី អ៊ីមែល។

2

វាយបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលនិងពាក្យសម្ងាត់ រួចហ�ើយប៉ះ ចុះឈ្មោះចូល។

3

ធ្វើតាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីបញ្ចប់ការរ�ៀបចំ។

ដ�ើម្បីចុះបញ្ជីគណនីអ៊ីមែលមួយដ�ោយដៃ សូមប៉ះ ការរ�ៀបចំដ�
 ោយដៃ។

ដ�ើម្បីរ�ៀបចំគណនីអ
 ៊ីមែលមួយទ�ៀត សូមប៉ះ

→

→ ថែមគណនី។

ប�ើអ្នកមានគណនីអ៊ីមែលល�ើសពីមួយ អ្នកអាចកណ
ំ ត់គណនីមួយជ
 ាគណនីលំនាំដ�ើម។ ប៉ះ
→ → កំណត់គណនីលំនាំដ�ើម។

→

ការផ្ញើអមែ
៊ី ល

1

ប៉ះ

2

ថែមអ្នកទទួល រួចវាយបញ្ចូលប្រធានបទនិងអត្ថបទ។

3

ប៉ះ ផ្ញើ ដ�ើម្បីផ្ញើអមែ
៊ី លន�ោះ។

ដ�ើម្បីតែងអ៊ីមែលមួយ។

ការអានអមែ
៊ី ល
ន�ៅពេល អ៊ីមែល ប�ើក ឧបករណ៍ន
 ឹងទ�ៅយកអ៊ីមែលថ្មីដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ដ�ើម្បីទ�ៅយកអ៊ីមែលដ�ោយដៃ
សូមអូសចុះក្រោមល�ើផ្នែកខ
 ាងល�ើនៃបញ្ជីអ៊មែ
ី ល។
ប៉ះអ៊ីមែលល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីអានវា។
ប�ើការធ្វើសមកាលអមែ
៊ី លត្រូវបានបិទ ន�ោះអ៊ីមែលថ្មីនឹងមិនអាចទ�ៅយកបានទេ។ ដ�ើម្បីប�ើកប្រើ
→ ឈ្មោះគណនីរបស់អ្នក រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ធ្វើ
ការធ្វើសមកាលអ៊ីមែល សូមប៉ះ →
សមកាលគណនី ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
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កាមេរ៉ា
ការណែនាំ
ថតរូបនិងថតវីដេអូដ�ោយប្រើទម្រង់ន
 ិងការកំណត់ផ្សេងៗ។
ការប្រើកាមេរ៉ាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
• កុំថតរូបឬថតវីដេអូអ្នកដទៃដ�ោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីពួកគេ។
• កុំថតរូបឬថតវដេ
ី អូន�ៅកន្លែងដែលមានការហាមប្រាមតាមផ្លូវច្បាប់។
• កុំថតរូបឬថតវីដេអូក្នុងកន្លែងដែលអ្នកអាចបំពានល�ើភាពឯកជនរបស់អ្នកដទៃ។

ការចាប់ផ្ដើមក
 ាមេរ៉ា
ប្រើវិធខ
ី ាងក្រោម ដ�ើម្បីចាប់ផ្ដើមកាមេរ៉ា៖
• ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី កាមេរ៉ា។
• ចុចគ្រាប់ចុចថាមពលពីរដងយ៉ាងរហ័ស។
• ល�ើអេក្រង់ជ
 ាប់ស�ោ សូមចាប់អស
ូ

ទ�ៅក្រៅរង្វង់។

• វិធីខលះប្រហែ
្
លជាមិនអ
 ាចប្រើបានឡ�ើយ អាស្រ័យល�ើត
 ំបន់ឬ
 អ្នកផ្តល់សេវា។
• មុខងារកាមេរ៉ាខ្លះមិនអ
 ាចប្រើបានទេ ន�ៅពេលចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី កាមេរ៉ា ពីអេក្រង់ជាប់ស�ោ ឬក៏
ន�ៅពេលអេក្រង់រលត់ ខណៈពេលបានកំណត់វិធីចាក់ស�ោអេក្រង់។
• ប�ើរូបថតដែលអ្នកថតម�ើលទ�ៅព្រិល សូមសម្អាតឡិនកាមេរ៉ា ហ�ើយសាកល្បងម្តងទ�ៀត។
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ការថតមូលដ្ឋាន
ការថតរូប ឬ ការថតវីដេអូ

1

ប៉ះរូបល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញន�ៅកន្លែងដែលកាមេរ៉ាគួរផ្តោត។

2

ប៉ះ

ដ�ើម្បីថតរូប ឬក៏ប៉ះ

ដ�ើម្បីថតវីដេអូ។
2x ហ�៊ូមអុបទិក

ទ�មង់ថត

ប��ររវាងកាេមរ�ាមុខនិង
េ�កោយ។
រូបតូចៗបង�ាញ

ទ�មង់បច��ប�ន�

ថតរូប
ថតវ�េដអូ

ការកំណត់កាេមរ�ា
Bixby Vision
ជេ�មើសស�មាប់ទ�មង់
ថតបច��ប�ន�

• ដ�ើម្បីលៃតម្រូវព
 ន្លឺនៃរូបថតឬវដេ
ី អូ សូមប៉ះអេក្រង់។ ន�ៅពេលរបារលៃតម្រូវលេចឡ�ើង សូមចាប់
អូស
ល�ើរបារលៃតម្រូវទ�ៅកាន់
ឬ ។
• ដ�ើម្បីថតរូបពវី ីដេអូ ខណៈពេលកំពុងថ
 ត សូមប៉ះ

។

• ដ�ើម្បីប្តូរការផ្ដោត ខណៈពេលកំពុងថ
 តវដេ
ី អូ សូមប៉ះកន្លែងដែលអ្នកចង់ផ្ដោត។ ដ�ើម្បីប្រើទម្រង់
ស្វ័យផ្ដោត សូមប៉ះ ។
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• អេក្រង់បង្ហាញអាចខុសគ្នា អាស្រ័យល�ើទម្រង់ថ
 តនិងកាមេរ៉ាណាដែលត្រូវបានប្រើ។
• កាមេរ៉ានឹងបិទដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេលឈប់ប្រើ។
• សូមប្រាកដថាឡិនក
 ាមេរ៉ាមិនខូចឬកខ្វក់។ ប�ើពុំន�ោះ ឧបករណ៍អ
 ាចនឹងដំណ�ើរការមិន
ប្រក្រតីក្នុងទម្រង់ខ្លះដែលត្រូវការរីសូលូសិនខ
 ្ពស់។
• កាមេរ៉ានៃឧបករណ៍របស់អ្នកមានឡិនមុំទូលាយ។ ភាពខុសភ្លាត់ត
 ិចតួចអ
 ាចក�ើតឡ�ើងក
 ្នុង
រូបថតឬវដេ
ី អូដែលមានមុំទូលាយ ហ�ើយវាមិនបង្ហាញពីបញ្ហានៃប្រសិទ្ធផលឧបករណ៍ឡ�ើយ។
• ពេលថតអតិបរមាអាចថយចុះ ន�ៅពេលអ្នកថតវីដេអូក្នុងរីសូលូសិនខ
 ្ពស់។

ការពង្រីក និង ការបង្រួម
ប្រើវិធផី ្សេងៗក្នុងការពង្រីកឬបង្រួម។
• ញែកម្រាមដៃពីរចេញពីគ្នាល�ើអេក្រង់ដ�ើម្បីពង្រីក និង ក�ៀបដ�ើម្បីបង្រួម។
• ត្រួតត្រាហ្ស៊ូមដ�ោយម្រាមដៃមួយ។ ចាប់អ
 ូស

ល�ើរបារហ្ស៊ូមទ�ៅរក

ឬ

។

• ប្រើហ្ស៊ូមអុបទិក 2x ដ�ើម្បីទទួលរូបច្បាស់ សូម្បីន�ៅពេលអ្នកពង្រីកល�ើរូបន�ៅឆ្ងាយក៏ដ�ោយ។ ល�ើ
អេក្រង់បង្ហាញ សូមប៉ះ ។
• មុខងារហ្ស៊ូមអាចប្រើបានតែន�ៅពេលប្រើក
 ាមេរ៉ាខាងក្រោយប៉ុណ្ណោះ។
• ប�ើអ្នកប្រើមុខងារហ្ស៊ូមវីដេអូក្នុងអំឡុងពេលយូរ ខណៈពេលកំពុងថ
 តវីដេអូ គុណភាពវីដេអូ
អាចថយចុះដ�ើម្បីបង្ការកឲ
ុំ ្យឧបករណ៍របស់អ្នកឡ�ើងកម្ដៅជ្រុល។
• ហ្ស៊ូមអុបទិក 2x អាចមិនដំណ�ើរការក្នុងបរិស្ថានដែលមានពន្ទ
លឺ ាប។
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ការកែបញ្ជីទម្រង់ថ
ត
អ្នកអាចកែបញ្ជីទម្រង់ថ
 តល�ើអេក្រង់បង្ហាញ។

1

ល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញ សូមប៉ះ

2

ធីកទម្រង់ត្រូវប្រើ។

→ កែទម្រង់ក
 ាមេរ៉ា → កាមេរ៉ាក្រោយ ឬ កាមេរ៉ាមុខ។

ើ ញ្ជីទម្រង់ថ
 តល�ើអេក្រង់បង្ហាញ។
ជម្រើសផ្សេង សូមប៉ះឲ្យជាប់ល�ប

ដ�ើម្បីប្ដូរលំដាប់នៃទម្រង់ថ
 ត សូមចាប់អូស

ទ�ៅទីកន្លែងមួយទ�ៀត។

ប��ីទ�មង់ថត

កាេមរ�ាេ�កោយ
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ការថែមប៊ូតុងក
 ាមេរ៉ាមួយទ�ៀត
ថែមប៊ូតុងក
 ាមេរ៉ាមួយទ�ៀតទ�ៅទីកន្លែងដែលអ្នកចង់បានល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីថតរូបកាន់តែងាយស្រួល។
ទ�ៅអេក្រង់ប
 ង្ហាញ។
ចាប់អូស

ប�ើប៊ូតុងក
 ាមេរ៉ាមួយទ�ៀតមិនត្រូវបានថែមទេ សូមប៉ះ
ប៊ូតុងក
 ាមេរ៉ាអណ្ដែត ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

ល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញ ហ�ើយប៉ះកុងតាក់

ការកំណត់សកម្មភាពប៊ូតុងក
 ាមេរ៉ា
អ្នកអាចបង្កើតរូបថតមួយស៊េរី ឬក៏បង្កើត GIF ជីវចល ដ�ោយប៉ះឲ្យជាប់ល�ប
ើ ៊ូតុងក
 ាមេរ៉ា។
→ ចុចប
 ៊ូតុងក
 ាមេរ៉ាឲ្យជាប់ដ�
 ើម្បី ហ�ើយជ្រើសសកម្មភាពមួយដែលអ្នក
ល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញ សូមប៉ះ
ចង់ប្រើ។
• ថតរូបភាព៖ ថតរូប
• ថតរូបល�ឿនជាប់ៗគ
 ្នា៖ ថតរូបជាស៊េរី។
• បង្កើត GIF៖ បង្កើត GIF ជីវចលជាមួយរូបបន្តបន្ទាប់ដែលអ្នកបានថត។
មុខងារ ថតរូបល�ឿនជាប់ៗគ
 ្នា និង បង្កើត GIF អាចប្រើបានតែក្នុងទម្រង់ថតខ្លះប៉ុណ្ណោះ។
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ការប្រើមុខងារផ្ដោតនិងពន្លឺប៉ះ
ការចាក់ស�ោការផ្ដោត (AF) និងព
 ន្លឺប៉ះ (AE)
អ្នកអាចចាក់ស�ោការផ្ដោតឬពន្លឺប៉ះល�ើផ្ទៃដែលបានជ្រើស ដ�ើម្បីរារាំងកាមេរ៉ាកឲ
ុំ ្យលៃតម្រូវដ�ោយ
ស្វ័យប្រវត្តិផ្អែកល�ើក
 ារផ្លាស់ប្ដូរល�ើរូបឬប្រភពពន្លឺ។
ប៉ះឲ្យជាប់ល�ើផ្ទៃដែលត្រូវផ្ដោត ន�ោះស៊ុម AF/AE នឹងលេចឡ�ើងល�ើផ្ទៃន�ោះ ហ�ើយការកំណត់ការផ្ដោត
និងពន្លឺប៉ះន
 ឹងត្រូវបានចាក់ស�ោ។ ការកំណត់ន�ោះន�ៅតែជាប់ស�ោដដែល ទ�ោះបីក្រោយពីអ្នកថតរូបហ�ើយ
ក៏ដ�ោយ។
មុខងារនេះអាចប្រើបានតែក្នុងទម្រង់ ស្វ័យប្រវត្តិ និង PRO ប៉ុណ្ណោះ។

ការញែកតំបន់ផ្ដ
 ោតនិងត
 ំបន់ព
 ន្ប
លឺ ៉ះ
អ្នកអាចញែកតំបន់ផ្ដោតនិងតំបន់ព
 ន្លឺប៉ះ។
ប៉ះឲ្យជាប់ល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញ។ ស៊ុម AF/AE នឹងលេចឡ�ើងល�ើអេក្រង់។ ចាប់អ
 ូសស៊ុមទ�ៅកន្លែងដែល
អ្នកចង់ញែកឲ្យតំបន់ផ្ដោតនិងតំបន់ព
 ន្លឺប៉ះ។
មុខងារនេះអាចប្រើបានតែក្នុងទម្រង់ PRO ប៉ុណ្ណោះ។
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កាមេរ៉ាវាងវៃ
មុខងារធ្វើឲ្យទិដ្ឋភាពល្អប្រស�ើរ
ឧបករណ៍របស់អ្នកនឹងលៃតម្រូវការកំណត់ពណ៌ដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាបព
់ ីស្គាល់រូបឬទិដ្ឋភាព ដូចជា
មនុស្ស អាហារ ឬទិដ្ឋភាពពេលរាត្រី។
ន�ៅពេលកាមេរ៉ាស្គាល់រូបឬទិដ្ឋភាព អាយខុនមួយនឹងលេចឡ�ើងល�ើអេក្រង់ ហ�ើយនឹងប្រើពណ៌ដែលបាន
ធ្វើឲ្យល្អប្រស�ើរ។

• មុខងារនេះអាចប្រើបានតែក្នុងទម្រង់ ស្វ័យប្រវត្តិ ប៉ុណ្ណោះ។
• ប�ើអ្នកមិនចង់ប្រើមុខងារនេះទេ សូមប៉ះ
ល�ើអេក្រង់បង្ហាញ ហ�ើយប៉ះកុងតាក់ មុខងារធ្វើ
ឲ្យទិដ្ឋភាពល្អប្រស�ើរ ដ�ើម្បីបិទដំណ�ើរការវា។

ការចាប់ភាពខ្ចោះ
ប�ើរូបត្រូវបានថតយ៉ាងអន់ ឧបករណ៍ន
 ឹងជូនដំណឹងអ្នកឲ្យថតរូបន�ោះម្ដងទ�ៀត។
ន�ៅពេលនរណាម្នាក់មិចភ្នែកឬព្រិលក្នុងរូបថត ឬក៏ប�ើមានស្នាមប្រឡាក់ល�ើឡិន ការជូនដំណឹងន
 ឹង
លេចឡ�ើង បន្ទាបព
់ ីអ្នកថតរូប។
ប�ើអ្នកមិនចង់ប្រើមុខងារនេះទេ សូមប៉ះ
ភាពខ្ចោះ ដ�ើម្បីបិទដំណ�ើរការវា។

ល�ើអេក្រង់បង្ហាញ ហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ការចាប់
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ចលនាយឺតប
 ំផុត
ចលនាយឺតបំផុតគឺជាមុខងារមួយដែលថតព្រឹត្តិការណ៍កន្លងផុតដ៏រហ័សយឺតៗ ដូច្នេះអ្នកអាចសរស�ើរវា
ពេលក្រោយ។ បន្ទាបព
់ ីវីដេអូត្រូវបានថត តន្ដ្រីន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយនឹងត្រូវបានថែមដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ។

រប�ៀបថតក្នុងច
 លនាយឺតបំផុត
អ្នកអាចថតវីដេអូចលនាយឺតបំផុតក
 ្នុងទម្រង់ថតម្ដងឬពហុថត។
→ ចលនាយឺតបំផុត ហ�ើយជ្រើសទម្រង់មួយដែលអ្នកចង់។
ល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញ សូមប៉ះ
• ថតម្ដង៖ ថតវីដេអូខលី្ ដ�ោយថតព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងចលនាយឺតបផ
ំ ុត។
• ពហុថត៖ ថតវីដេអូនិងថតព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនក្នុងចលនាយឺតបំផុត។
បង�ាញព័ត៌មាន។

ចលនាយឺតបំផុត

តំបន់ចាប់ចលនា

ការកំណត់កាេមរ�ា

ចាប់េផ�ើមការថតវ�េដអូមួយ។

ឆ�ាស់រវាងទ�មង់ស�័យ�បវត�ិនិង
ទ�មង់េដោយៃដ។
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• ប្រើមុខងារនេះន�ៅកន្លែងដែលមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់។ ន�ៅពេលថតវីដេអូមួយក្នុងអគារដែលគ្មាន
ពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ឬអន់ ស្ថានភាពខាងក្រោមអាចក�ើតឡ�ើង៖
– អេក្រង់
–
អាចលេចឡ�ើងង
 ងឹត ដ�ោយសារបរិមាណពន្លឺតិច។
– អេក្រង់
–
អាចល�ោតភ្លឹបភ្លែតក្នុងស្ថានភាពពន្លឺមួយចំនួន ដូចជាពន្លឺអំពូលម៉ែត្រ។
• ការថតចលនាយឺតបំផុតអ
 ាចចាប់ផ្ដើមន�ៅពេលមិនច
 ង់បាន ប�ើមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖
– ន�ៅពេល
–
ឧបករណ៍រញ្ជួយ។
– ន�ៅពេល
–
វត្ថុមួយទ�ៀតកំពុងផ្លាស់ទីក្បែររូបក្នុងតំបន់ស្គាល់ចលនា។
– ន�ៅពេល
–
ថតក្រោមពន្លឺភ្លឹបភ្លែត ដូចជាពន្លឺអំពូលម៉ែត្រ។
– ន�ៅពេល
–
ថតក្នុងតំបន់ង
 ងឹតដែលមានភាពអ៊ូអែ។

ការថតវដេ
ី អូចលនាយឺតបំផុតក
 ្នុងទម្រង់ថតម្ដង
ថតវដេ
ី អូខ្លីដ�ោយថតព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលរូបកំពុងផ្លាស់ទី។

1

ល�ើបញ្ជីនៃទម្រង់ថ
 ត សូមប៉ះ ចលនាយឺតបំផុត។

2

ជ្រើសទម្រង់ ស្វ័យប្រវត្តិ ឬ ដ�ោយដៃ។
• ស្វ័យប្រវត្តិ៖ ន�ៅពេលចលនាត្រូវបានស្គាល់ក្នុងតំបន់ស្គាល់ចលនា ឧបករណ៍ន
 ឹងថតព្រឹត្តិការណ៍
មួយក្នុងចលនាយឺតបំផុត។
• ដ�ោយដៃ៖ អ្នកអ
 ាចថតព្រឹត្តិការណ៍ដែលអ្នកចង់ក្នុងចលនាយឺតបំផុត។
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3

ប៉ះ

។

ឧបករណ៍នឹងថតព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងចលនាយឺតបំផុត ហ�ើយរក្សាទុកវាជាវដេ
ី អូខ្លី។

ថតេទោលស�័យ�បវត�ិ

ថតេទោលេដោយៃដ

ការថតវដេ
ី អូចលនាយឺតបំផុតក
 ្នុងទម្រង់ព
 ហុថត
ខណៈពេលកំពុងថ
 តវដេ
ី អូ អ្នកអ
 ាចថតព្រឹត្តិការណ៍ដែលរូបកំពុងផ្លាស់ទីក្នុងចលនាយឺតបំផុត។

1

ល�ើបញ្ជីនៃទម្រង់ថ
 ត សូមប៉ះ ចលនាយឺតបំផុត។

2

ល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញ សូមប៉ះ

3

ជ្រើសទម្រង់ ស្វ័យប្រវត្តិ ឬ ដ�ោយដៃ។

→ ចលនាយឺតបំផុត → ពហុថត ហ�ើយប៉ះពីរដងល�ើប៊ូតុងថ
 ត។

• ស្វ័យប្រវត្តិ៖ ន�ៅពេលចលនាត្រូវបានស្គាល់ក្នុងតំបន់ស្គាល់ចលនា ឧបករណ៍ន
 ឹងថតព្រឹត្តិការណ៍
មួយក្នុងចលនាយឺតបំផុត។
• ដ�ោយដៃ៖ ន�ៅពេលដែលអ្នកចង់ថតក្នុងចលនាយឺតបំផុត សូមប៉ះ
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4

ប៉ះ

5

ប៉ះ

ដ�ើម្បីចាប់ផ្ដើមថតវីដេអូមួយ។

អ្នកអាចប្រើចលនាយឺតបំផុតដ
 ល់ទ�ៅ 20 ដង ក្នុងវីដេអូមួយ។
ដ�ើម្បីបញ្ឈប់ការថតវីដេអូ។

ប��ប់ការថតវ�េដអូមួយ។
ចំនួនដងែដលចលនា
យឺតបំផុត�តូវ�ានេ�បើ
ថតក��ងចលនាយឺតបំផុត។
ពហុថតស�័យ�បវត�ិ

ពហុថតេដោយៃដ

ការប្ដូរតំបន់ច
 ាប់ចលនា
ដ�ើម្បីផ្លាស់ទត
ី ំបន់ច
 ាប់ចលនា សូមប៉ះតំបន់ខ
 ាងក្នុងស៊ុម ហ�ើយច
 ាប់អូសវាទ�ៅទីកន្លែងថ្មីមួយ។ ដ�ើម្បី
លៃតម្រូវទំហត
ំ ំបន់ សូមប៉ះជ្រុងនៃស៊ុម ហ�ើយច
 ាប់អូសវា។
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ការចាក់វដេ
ី អូច
 លនាយឺតបំផុត
។
ជ្រើសវីដេអូចលនាយឺតបំផុត ហ�ើយប
 ៉ះ
តន្ដ្រីន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយនឹងអមជាមួយវីដេអូដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ ក្នុងអ
 ឡុ
ំ ងពេលចាក់។
។
ដ�ើម្បីថតរូប ខណៈពេលកំពុងច
 ាក់វីដេអូ សូមប៉ះ

ការកែវដេ
ី អូចលនាយឺតបំផុត
ល�ើអេក្រង់ច
 ាក់ អ្នកអ
 ាចកែវីដេអូ ហ�ើយរក្សាទុកវាជាឯកសារផ្សេង ឬក៏ចែករំលែកវា។

េបើកឬបិទែបបែផនចលនា
យឺតបំផុត។
បង�ាញែផ�កចលនាយឺតបំផុត។
ប��រត�ន�ីៃផ�ខាងេ�កោយ។
�ចឹបែផ�កមួយ។

•

៖ ជ្រើសនិងបង្ហាញផ្នែកច
 លនាយឺតបំផុតនៃវីដេអូ។ ប�ើអ
 ្នកចង់បិទបែបផែនចលនាយឺតបំផុត
 ាចរក្សាទុកវាជាឯកសារដាច់ដ�ោយឡែក ឬក៏
សូមប៉ះ ។ ន�ៅពេលអ្នកប៉ះជាប់ល�ើផ្នែកមួយ អ្នកអ
ចែករំលែកវា។

•

៖ ច្រឹបផ្នែកដែលចង់បាន។ ចាប់អូសវង់ក្រចកចាប់ផ្ដើមនិងវង់ក្រចកបញ្ចប់ទ�ៅចំណុចដែលចង់
បាន ដ�ើម្បីជ្រើសផ្នែកត្រូវរក្សា។

តេង��បចាប់េផ�ើម

•

តេង��បប��ប់

៖ ប្ដូរតន្ដ្រីផ្ទៃខាងក្រោយ។
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ការចែករំលែកឈុតចលនាយឺតបំផុត

1

ជ្រើសវីដេអូចលនាយឺតបផ
ំ ុត ហ�ើយច
 ាប់អូសឡ�ើងល�ើន�ៅល�ើអេក្រង់បង្ហាញវីដេអូ។

2

ជ្រើសឈុតមួយដែលអ្នកចង់ ហ�ើយប
 ៉ះ ចែករំលែក។

3

ជ្រើសទ្រង់ទ្រាយឯកសារមួយ និងវិធីចែករំលែក។

្
យបែបផែនផ្សេងនឹងលេចឡ�ើង។
ឈុតខលីជាមួ

• សេវាបណ្ដាញសង្គមខ្លះនិងកម្មវិធី Messenger ប្រហែលជាមិនគាំទ្រមុខងារចែករំលែក
នេះទេ។
• មុខងារនេះអាចប្រើបានសម្រាប់តែវីដេអូដ�ើមដែលមិនបានកែនិងថតក្នុងចលនាយឺតបំផុត
ប៉ុណ្ណោះ។
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ផ្ដោតផ្ទាល់
កាមេរ៉ាភ្លោះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកថតរូបផ្ដោតរាក់ៗ ដែលធ្វើឲ្យផ្ទៃខាងក្រោយព្រិល ហ�ើយរូបលេចធ្លោយ៉ាង
ច្បាស់។ ល�ើសពីនេះ មុខងារថតពីរអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកថតរូបយ៉ាងជិតដ�ោយពង្រីករូបក្នុងន�ោះនិងថតរូប
ដែលមានមុំទូលាយជាមួយផ្ទៃខាងក្រោយទូលាយ ដែលទាំងអស់ស្ថិតក
 ្នុងរូបតែមួយសន្លឹក។

ការថតរូបមួយកំណាត់ខ្លួនឲ
 ្យលេចធ្លោ ដ�ោយប្រើមុខងារផ្ដោតផ្ទាល់
លៃតម្រូវកម្រិតព្រិលន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញ រួចហ�ើយថតរូបមួយដែលរលេ
ំ ចរូបក្នុងន�ោះ។
• ប្រើមុខងារនេះន�ៅកន្លែងដែលមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់។
• ភាពព្រិលន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយអាចនឹងមិនត្រូវបានប្រើត្រឹមត្រូវក្នុងស្ថានភាពខាងក្រោម៖
– ឧបករណ៍
–
ឬរូបកំពុងផ្លាស់ទី។
– រូ– បមានលក្ខណៈស្ដើងឬថ្លា។
– រូ– បមានពណ៌ឬលំនាំស្រដ�ៀងគ្នានឹងផ្ទៃខាងក្រោយ។
– រូ– បឬផ្ទៃខាងក្រោយមានផ្ទៃលាត។

1

ល�ើបញ្ជីនៃទម្រង់ថ
 ត សូមប៉ះ ផ្ដោតផ្ទាល់។

2

អូសរបារលៃតម្រូវភាពព្រិលន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយមកឆ្វេងឬទ�ៅស្តាំ ដ�ើម្បីលៃតម្រូវកម្រិតព្រិល។
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3

ន�ៅពេលផ្ដោតផ្ទាល់រួចរាល់។លេចឡ�ើងល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញ សូមប៉ះ

ដ�ើម្បីថតរូប។

េផ�ោតផ�ាល់

រ�ារៃលត�មូវភាព�ពិលៃនៃផ�ខាងេ�កោយ

ែបបែផន�សស់ស�ាត
ថតពីរ
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ការកែផ្ទៃខាងក្រោយនៃរូបថតផ្ដោតផ្ទាល់
អ្នកកអ
៏ ាចកែកម្រិតព្រិលន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយនៃរូបថតដែលបានថតដ�ោយប្រើមុខងារផ្ដោតផ្ទាល់ផងដែរ។
ន�ៅពេលពន្លឺផ្ទៃខាងក្រោយលេចឡ�ើងជាចំណុចព្រិល អ្នកអ
 ាចប្ដូរសណ្ឋាននៃភាពព្រិលន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយ
ន�ោះ។ ជ្រើសសណ្ឋានមួយ ដូចជារូបបេះដូង ផ្កាយ ឬផ្កា ជាដ�ើម ដ�ើម្បីតុបតែងរូបថត និង ធ្វើឲ
 ្យវាម�ើល
ទ�ៅខុសប្លែក។

1

ជ្រើសរូបដែលបានថតដ�ោយប្រើមុខងារផ្ដោតផ្ទាល់ ហ�ើយប
 ៉ះ លៃតម្រូវភាពព្រិលផ្ទៃខាងក្រោយ។

2

ដ�ើម្បីលៃតម្រូវក
 ម្រិតព្រិលន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយ សូមអូសរបារលៃតម្រូវកម្រិតព្រិលន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយ
មកឆ្វេងឬទ�ៅស្តាំ។
ដ�ើម្បីប្ដូរសណ្ឋានព្រិលន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយ សូមអូសបញ្ជីបែបផែនមកឆ្វេងឬទ�ៅស្ដាំ ហ�ើយជ្រើស
បែបផែនមួយដែលអ្នកចង់បាន។ បញ្ជីបែបផែននឹងលេចឡ�ើងតែន�ៅពេលរូបថតមានសណ្ឋានព្រិល
ន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយបណ្ណ
៉ុ
ោះ។

ៃលត�មូវក�មិត�ពិល
ៃផ�ខាងេ�កោយ

ប��រសណ�ាន�ពិល
ៃផ�ខាងេ�កោយ

3

ប៉ះ

ដ�ើម្បីរក្សាទុករូបថត។
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ការថតផ្ទៃខាងក្រោយដែលបានលាក់ជាមួយមុខងារថតពីរ
ជាមួយមុខងារថតម្ដង អ្នកអ
 ាចថតទាំងរូបយ៉ាងជិតនិងរូបថតមុំទូលាយជាមួយផ្ទៃខាងក្រោយទូលាយ។
អ្នកអាចបង្ហាញទិដ្ឋភាពផ្ទៃខាងក្រោយដែលត្រូវបានលាក់ល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញ។
ល�ើបញ្ជីនៃទម្រង់ថ
 ត សូមប៉ះ ផ្ដោតផ្ទាល់។ ត្រូវប្រាកដថា មុខងារថតពីរត្រូវបានប�ើកដំណ�ើរការ ( ) រួច
ហ�ើយថតរូបមួយ។ ជ្រើសរូបថតនិងបង្ហាញរូបថតយ៉ាងជិតនិងរូបថតមុំទូលាយ។

រូបថតយ៉ាងជិត

រូបថតមុំទូលាយ

AR EMOJI
បង្កើត My Emoji ដែលម�ើលទ�ៅដូចអ្នក។ ឥឡូវ អ្នកអ
 ាចផ្ញើស្ទីកឃ័រដែលបានបង្កើតជ
 ាមួយ My
Emoji ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យសន្ទនារបស់អ្នករស់រវ�ើក។
អ្នកអាចថតរូបនិងថតវីដេអូដ�ោយប្រើ AR EMOJI ដូចជា My Emoji ឬស្ទីកឃ័រជ
 ីវចល ដែលត្រាប់
តាមការសម្ដែងរបស់អ្នក។
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ការបង្កើត My Emoji
បង្កើត My Emoji ដែលម�ើលទ�ៅដូចអ្នក។ ស្ទីកឃ័រ My Emoji ជាមួយក
 ារសម្ដែងផ្សេងៗនឹងត្រូវបាន
បង្កើតដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ។

1

ល�ើបញ្ជីនៃទម្រង់ថ
 ត សូមប៉ះ AR EMOJI → បង្កើត My Emoji។

2

តម្រង់ផ្ទៃមុខរបស់អ្នកល�ើអេក្រង់ ហ�ើយប៉ះ

3

ជ្រើសភេទរបស់ My Emoji ហ�ើយប
 ៉ះ បន្ទាប។
់

4

តុបតែង My Emoji។

5

ប៉ះ រក្សា។

ដ�ើម្បីថតរូប។

ដ�ើម្បីកែព័ត៌មានលម្អិតដូចជាពណ៌ភ្នែកឬសណ្ឋានផ្ទៃមុខ សូមប៉ះ

។

ន�ៅពេលវីនដូវផុសលេចឡ�ើង សូមធីក រក្សាទុកស្ទីកឃ័រ My Emoji ក្នុងវិចត្រ
ិ សាល ហ�ើយប៉ះ
ព្រម។
AR EMOJI
ែកការកំណត់
លម�ិត។

បេង�ើត My
Emoji។

ែកការកំណត់
មូលដ�ាន។

អ្នកអាចប្រើមុខងារ AR EMOJI ទាំងត
 ាមកាមេរ៉ាមុខ ទាំងត
 ាមកាមេរ៉ាក្រោយ។ ប�ើអ្នកកំពុងប្រើ
កាមេរ៉ាក្រោយ វានឹងប្ដូរទ�ៅកាមេរ៉ាមុខដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ដ�ើម្បីប្ដូររវាងកាមេរ៉ា សូមអូសឡ�ើងល�ើ
។
ឬចុះក្រោម ឬក៏ប៉ះ
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ការលុប My Emoji
ប៉ះឲ្យជាប់ល�ើ My Emoji ដែលអ្នកចង់លុប ហ�ើយប
 ៉ះ

។

ការថតរូបសប្បាយៗជាមួយ AR Emoji
បង្កើតរូបថតឬវីដេអូសប្បាយៗដ�ោយប្រើ AR Emoji ដែលត្រាប់ត
 ាមការសម្ដែងរបស់អ្នក។

1

ល�ើបញ្ជីនៃទម្រង់ថ
 ត សូមប៉ះ AR EMOJI។

2

ជ្រើស AR Emoji ដែលអ្នកចង់បាន។
តួអង�ែដលតាមអ�កនិងស�ីកឃ័រ
េផ�ងៗ (ែវ�នតា មួក ជាេដើម)
ស�ក
ី ឃ័រែដលតាមៃផ�មខ
ុ របស់អ�ក

My Emoji – Emojis
ែដលេមើលេទៅដូចអ�ក

3

ប៉ះ

ដ�ើម្បីថតរូប ឬកប
៏ ៉ះ

ដ�ើម្បីថតវដេ
ី អូ។

អ្នកអាចពិនិត្យរូបថតនិងវីដេអូដែលអ្នកបានថតក្នុង វិចត្រ
ិ សាល ហ�ើយចែករំលែកពួកវា។
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ការប្រើស្ទីកឃ័រដ�
 ោយចៃដន្យ
អ្នកអាចប្រើស្ទីកឃ័រដ�ោយចៃដន្យ ជំនស
ួ ឲ្យការជ្រើសវាពីបញ្ជីស្ទីកឃ័រ។
ប៉ះ ចៃដន្យ ដដែលៗ រហូតដ
 ល់ស្ទីកឃ័រដែលអ្នកចង់បានលេចឡ�ើង។

ការរីករាយនឹងស្ទីកឃ័រ My Emoji ខណៈពេលកំពុងឆ
 ាត
អ្នកអាចប្រើស្ទីកឃ័រ My Emoji ក្នុងអ
 ឡុ
ំ ងសន្ទនាតាមសារ ឬក៏តាមបណ្ដាញសង្គម។

1

ល�ើក្ដារចុច Samsung សូមប៉ះ

2

ប៉ះអាយខុន My Emoji។

3

ជ្រើសស្ទីកឃ័រ My Emoji មួយ។

។

ស្ទីកឃ័រ My Emoji នឹងត្រូវបានបញ្ចូល។

អាយខុន My Emoji

ការលុបស
 ្ទីកឃ័រ My Emoji
ល�ើក្ដារចុច Samsung សូមប៉ះ
ហ�ើយប៉ះ
Emoji ដែលអ្នកចង់លុប ហ�ើយប
 ៉ះ លុប។

ន�ៅផ្នែកខ
 ាងក្រោមនៃក្ដារចុច។ ប៉ះឲ
 ្យជាប់ល�ើ My
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ការប្រើទម្រង់ថ
ត
ដ�ើម្បីប្ដូរទម្រង់ថ
 ត សូមចាប់អស
ូ បញ្ជីនៃទម្រង់ថ
 តមកឆ្វេងឬទ�ៅស្ដាំ ឬក៏អូសមកឆ្វេងឬទ�ៅស្ដាំ ល�ើអេក្រង់
បង្ហាញ។
ជ្រើសទម្រង់ថ
 តដែលអ្នកចង់បាន។

ទម្រង់ស
 ្វ័យប្រវត្តិ
ទម្រង់ស្វ័យប្រវត្តិអនុញ្ញាតឲ្យកាមេរ៉ាវាយតម្លៃបរិស្ថានជុំវិញនិងកំណត់ទម្រង់ល
 ្អប្រស�ើរសម្រាប់រូបថត។
ល�ើបញ្ជីទម្រង់ថ
 ត សូមប៉ះ ស្វ័យប្រវត្តិ។

ទម្រង់ Pro
ថតរូបនិងវីដេអូ ខណៈពេលលៃតម្រូវទម្រង់ថ
 តផ្សេងៗដ�ោយដៃ ដូចជាតម្លៃពន្លឺប៉ះ និង តម្លៃ ISO។
ល�ើបញ្ជីទម្រង់ថ
 ត សូមប៉ះ PRO។ ជ្រើសជម្រើស ហ�ើយប
 ្ដូរការកំណត់តាមបំណង រួចហ�ើយប៉ះ
ដ�ើម្បីថតវីដេអូ។
ដ�ើម្បីថតរូប ឬក៏ប៉ះ

ជម្រើសដែ
 លមាន
•

៖ ជ្រើសតម្លៃ ISO។ វាគ្រប់គ្រងភាពចាប់បាននៃពន្លឺកាមេរ៉ា។ តម្លៃទាបគឺសម្រាប់វត្ថុន�ៅស្ងៀមឬ
មានពន្លឺភ្លឺ។ តម្លៃខ្ពស់គឺសម្រាប់វត្ថុដែលផ្លាស់ទីល�ឿនឬមានពន្លឺតិច។ ប៉ុន្តែ ការកំណត់ ISO កាន់តែ
ខ្ពស់ នឹងអ
 ាចនាំឲ្យមានភាពអ៊ូអែក្នុងរូបថតកាន់តែច្រើន។
ប�ើល្បឿនថតត្រូវបានកណ
ំ ត់ដ�ោយដៃ អ្នកមិនអាចធ្វើការកំណត់ ISO ជា AUTO ឡ�ើយ។

•

៖ លៃតម្រូវល្បឿនថត។ ល្បឿនថតយឺតអនុញ្ញាតឲ្យមានពន្លឺច្រើនក្នុងន�ោះ ដូច្នេះរូបថតកាន់តែ
ភ្លឺ។ លក្ខណៈនេះល្អប្រស�ើរសម្រាប់រូបថតទេសភាពឬរូបដែលថតន�ៅពេលយប់។ ល្បឿនថតល�ឿន
អនុញ្ញាតឲ្យមានពន្លឺតិចក្នុងន�ោះ។ លក្ខណៈនេះល្អប្រស�ើរសម្រាប់ក
 ារថតរូបដែលមានចលនា
ល�ឿន។ អ្នកអ
 ាចជ្រើសតម្លៃអាភឺទ័រដែលនឹងកំណត់អំពីពន្លឺនិងជម្រៅនៃវាល។ ប៉ះ F1.5 ឬ F2.4។

•
2។

៖ ជ្រើសទឹកពណ៌។ ដ�ើម្បីបង្កើតទឹកព
 ណ៌ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក សូមប៉ះ ទឹកព
 ណ៌ 1 ឬ ទឹកព
 ណ៌
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•

៖ ប្ដូរទម្រង់ផ្ដោត។ ចាប់អូសរបារលៃតម្រូវទ�ៅរក
ដ�ើម្បីប្ដូរទ�ៅទម្រង់ស្វ័យផ្ដោត សូមប៉ះ MANUAL។

ឬ

ដ�ើម្បីលៃតម្រូវការផ្ដោតដ�ោយដៃ។

•

៖ ជ្រើសតុល្យភាពពណ៌សសមស្រប ដ�ើម្បីឲ្យរូបមានវិសាលភាពពណ៌ដូចនឹងការពិត។ អ្នកអ
 ាច
និង ចាប់អ
 ូសម្រាមដៃរបស់អ្នកល�ើរបារសីតុណ្ហភាពពណ៌។
កំណត់សីតណ
ុ ្ហភាពពណ៌។ ប៉ះ

•

៖ ប្ដូរត
 ម្លៃពន្លឺប៉ះ។ វាកំណត់ថាត�ើសិនសឺកាមេរ៉ាត្រូវទទួលព
 ន្លឺប៉ុន្មាន។ ក្នុងស្ថានភាពដែលមាន
ពន្លឺតិច សូមប្រើពន្លឺប៉ះខ
ស
្ព ់។
ប�ើល្បឿនថតត្រូវបានកណ
ំ ត់ដ�ោយដៃ អ្នកមិនអាចប្ដូរតម្លៃពន្លឺប៉ះឡ�ើយ។ តម្លៃពន្លឺប៉ះន
 ឹងប្ដូរ
និងបង្ហាញផ្អែកល�ើក
 ារកំណត់ល្បឿនថត។

ទម្រង់ស
 ព្វទស្សន៍
ដ�ោយប្រើទម្រង់សព្វទស្សន៍ សូមថតរូបជាស៊េរី រួចហ�ើយភ្ជាប់ព
 ួកវាជាមួយគ្នា ដ�ើម្បីបង្កើតទិដ្ឋភាព
ទូលាយ។
ដ�ើម្បីថតរូបឲ្យបានល្អបំផុត ដ�ោយប្រើទម្រង់សព្វទស្សន៍ សូមធ្វើតាមបណ្ណែទាំងនេះ៖
• ផ្លាស់ទក
ី ាមេរ៉ាយឺតៗក្នុងទិសដ�ៅណាមួយ។
• រក្សារូបឲ្យស្ថិតន�ៅក្នុងស៊ុមល�ើអេក្រង់បង្ហាញរបស់កាមេរ៉ា។ ប�ើរូបបង្ហាញន�ៅក្រៅស៊ុម
មគ្គទេសក៍ ឬក៏អ្នកមិនផ្លាស់ទឧ
ី បករណ៍ ន�ោះឧបករណ៍នឹងឈប់ថតរូបដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ។
• ជ�ៀសវាងការថតរូបដែលមានផ្ទៃខាងក្រោយមិនជ
 ាក់លាក់ ដូចជាផ្ទៃមេឃទទេឬជញ្ជាំង
លាត។

1

ល�ើបញ្ជីនៃទម្រង់ថ
 ត សូមប៉ះ សព្វទស្សន៍។

2

ប៉ះ

រួចផ្លាស់ទឧ
ី បករណ៍យឺតៗក្នុងទិសដ�ៅណាមួយ។

3

ប៉ះ

ដ�ើម្បីឈប់ថតរូប។
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ការថតសព្វទស្សន៍ច
 លនា
អ្នកអាចថតនិងបង្ហាញសព្វទស្សន៍ជ
 ាមួយចលនា។
ន�ៅពេលថតសព្វទស្សន៍ច
 លនា សំឡេងនឹងមិនត្រូវបានថតឡ�ើយ។

1

ល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញសព្វទស្សន៍ ត្រូវប្រាកដថា មុខងារចលនាត្រូវបានប�ើកដំណ�ើរការ (
សព្វទស្សន៍ច
 លនា។

2

ល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញ សូមប៉ះរូបតូចៗបង្ហាញ។

3

ប៉ះ បង្ហាញជាសព្វទស្សន៍ច
 លនា។

4

បង្វិលឧ
 បករណ៍ឬអូសអេក្រង់ ដ�ើម្បីបង្វិលសព្វទស្សន៍ច
 លនាដែលបានថត។

) រួចថ
 ត

សព្វទស្សន៍ច
 លនាដែលបានថតនឹងត្រូវបានចាក់។

ដ�ើម្បីរក្សាទុកសព្វទស្សន៍ច
 លនាជាឯកសារវដេ
ី អូ សូមប៉ះ រក្សាទុកវីដេអូ។

ទម្រង់ខ
 ារល�ឿន
ថតទិដ្ឋភាពដូចជាមនុស្សឬឡានឆ្លងកាត់ ហ�ើយប
 ង្ហាញពួកវាជាវីដេអូដែលមានចលនាល�ឿន។

1

ល�ើបញ្ជីនៃទម្រង់ថ
 ត សូមប៉ះ ខារល�ឿន។

2

ប៉ះ

និងជ្រើសជម្រើសអត្រាហ្វ្រេម។

ប�ើអ្នកកំណត់អត្រាហ្វ្រេមជា ស្វ័យប្រវត្តិ ឧបករណ៍ន
 ឹងលៃតម្រូវអត្រាហ្វ្រេមដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិយ�ោង
តាមអត្រាផ្លាស់ប្ដូរនៃទិដ្ឋភាព។

3

ប៉ះ

ដ�ើម្បីចាប់ផ្ដើមថត។

4

ប៉ះ

ដ�ើម្បីបញ្ចប់ការថត។

5

ល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញ សូមប៉ះរូបតូចៗបង្ហាញ ហ�ើយប៉ះ
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ទម្រង់អ
 ាហារ
ថតរូបអាហារដែលមានពណ៌រស់រវ�ើក។
ដំបូង អ្នកត្រូវតែថែមទម្រង់នេះទ�ៅបញ្ជីទម្រង់ថ
 ត មុនពេលអ្នកប្រើវា។ ល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញ សូម
→ កែទម្រង់ក
 ាមេរ៉ា → កាមេរ៉ាក្រោយ រួចហ�ើយធីក អាហារ។
ប៉ះ

1

ល�ើបញ្ជីនៃទម្រង់ថ
 ត សូមប៉ះ អាហារ។

2

ប៉ះអេក្រង់ឬ
 ចាប់អូសស៊ុមរង្វង់ល�ើផ្ទៃដ�ើម្បីរំលេច។
ផ្ទៃខាងក្រៅស៊ុមរង្វង់នឹងព្រិល។
ដ�ើម្បីប្ដូរទំហំស៊ុមរង្វង់ សូមចាប់អូសជ្រុងនៃស៊ុម។

3

ប៉ះ

ហ�ើយចាប់អស
ូ របារលៃតម្រូវ ដ�ើម្បីលៃតម្រូវទឹកព
 ណ៌។

4

ប៉ះ

ដ�ើម្បីថតរូប។
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ទម្រង់ច
 លនាយឺតៗ
ថតវដេ
ី អូសម្រាប់ក
 ារបង្ហាញវាក្នុងចលនាយឺតៗ។ អ្នកអ
 ាចបញ្ជាក់ផ្នែកនៃវីដេអូរបស់អ្នកដែលត្រូវចាក់ក្នុង
ចលនាយឺតៗ។
ដំបូង អ្នកត្រូវតែថែមទម្រង់នេះទ�ៅបញ្ជីទម្រង់ថ
 ត មុនពេលអ្នកប្រើវា។ ល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញ សូម
→ កែទម្រង់ក
 ាមេរ៉ា → កាមេរ៉ាក្រោយ រួចហ�ើយធីក ចលនាយឺត។
ប៉ះ

1

ល�ើបញ្ជីនៃទម្រង់ថ
 ត សូមប៉ះ ចលនាយឺតៗ។

2

ប៉ះ

3

ន�ៅពេលអ្នកបានបញ្ចប់ការថត សូមប៉ះ

4

ល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញ សូមប៉ះរូបតូចៗបង្ហាញ។

5

ប៉ះ

ដ�ើម្បីចាប់ផ្ដើមថត។
ដ�ើម្បីបញ្ឈប់។

។

ផ្នែកល�ឿនបំផុតនៃវីដេអូនឹងត្រូវបានកំណត់ជាផ្នែកចលនាយឺត ហ�ើយវដេ
ី អូនឹងចាប់ផ្ដើមចាក់។ ផ្នែក
ចលនាយឺតៗដល់ទ�ៅពីរនឹងត្រូវបានបង្កើតដ�ោយផ្អែកល�ើវីដេអូ។
ដ�ើម្បីកែផ្នែកច
 លនាយឺត សូមចាប់អស
ូ

មកឆ្វេងឬទ�ៅស្ដាំ។

តេង��បចាប់េផ�ើម

តេង��បប��ប់
ែផ�កចលនាយឺតៗ
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ទម្រង់ថ
 តខ្លួនឯង
ថតរូបខ្លួនឯងដ�ោយប្រើកាមេរ៉ាមុខ។ អ្នកអ
 ាចបង្ហាញបែបផែនស្រស់ស្អាតផ្សេងៗល�ើអេក្រង់។

1

ល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញ សូមអូសឡ�ើងល�ើឬចុះក្រោម ឬក៏ប៉ះ
រូបខលួន
្ ឯងមួយកំណាត់ខលួន
្ ។

2

ល�ើបញ្ជីនៃទម្រង់ថ
 ត សូមប៉ះ ថតខ្លួនឯង។

3

បែរឲ្យចំឡិនក
 ាមេរ៉ាមុខ។

4

ប៉ះ

ដ�ើម្បីប្តូរទ�ៅកាមេរ៉ាមុខសម្រាប់ការថត

ដ�ើម្បីថតរូប។

់ ីស្គាល់បាតដៃរបស់អ្នក
ជម្រើសផ្សេង សូមបង្ហាញបាតដៃរបស់អ្នកដាក់កាមេរ៉ាមុខ។ បន្ទាបព
រង្វាស់ពេលរាប់ចុះនឹងលេចឡ�ើង។ ន�ៅពេលអស់ពេល ឧបករណ៍នឹងថតរូប។

ការប្រើបែបផែនស្រស់ស្អាត
អ្នកអាចកែលក្ខណៈផ្ទៃមុខ ដូចជាសម្បុរស្បែកឬទ្រង់ទ្រាយមុខ មុនពេលថតរូបខ្លួនឯង។ អ្នកក
 ៏អាច
សាកល្បងការតុបតែងផ្សេងៗល�ើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកផងដែរ។

1

ល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញ សូមប៉ះ

2

ជ្រើសជម្រើសដ�ើម្បីប្រើបែបផែនស្រស់ស្អាតល�ើផ្ទៃមុខរបស់អ្នក រួចថ
 តរូបខ្លួនឯង។

។

ទម្រង់ផ្ត
 ោតថតខ្លួនឯង
ថតរូបខ្លួនឯងដែលផ្ដោតល�ើផ្ទៃមុខរបស់អ្នក ដ�ោយធ្វើឲ្យផ្ទៃខាងក្រោយព្រិល។

1

ល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញ សូមអូសឡ�ើងល�ើឬចុះក្រោម ឬក៏ប៉ះ
រូបខលួន
្ ឯងមួយកំណាត់ខលួន
្ ។

2

ល�ើបញ្ជីនៃទម្រង់ថ
 ត សូមប៉ះ ផ្ដោតថតខ្លួនឯង។
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3

បែរឲ្យចំឡិនក
 ាមេរ៉ាមុខ។

4

ប៉ះ

ដ�ើម្បីថតរូប។

ជម្រើសផ្សេង សូមបង្ហាញបាតដៃរបស់អ្នកដាក់កាមេរ៉ាមុខ។ បន្ទាបព
់ ស
ី ្គាល់បាតដៃរបស់អ្នក
រង្វាស់ពេលរាប់ចុះនឹងលេចឡ�ើង។ ន�ៅពេលអស់ពេល ឧបករណ៍នឹងថតរូប។

ការប្រើបែបផែនស្រស់ស្អាត
អ្នកអាចលៃតម្រូវសម្បុរស្បែកមុនពេលថតរូបខ្លួនឯង។

1

ល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញ សូមប៉ះ

2

ជ្រើសជម្រើសដ�ើម្បីប្រើបែបផែនស្រស់ស្អាតល�ើផ្ទៃមុខរបស់អ្នក រួចថ
 តរូបខ្លួនឯង។

។

• ពណ៌៖ លៃតម្រូវទឹកពណ៌អេក្រង់។
• ពណ៌ស្បែក៖ ធ្វើឲ
 ្យស្បែករបស់អ្នកម�ើលទ�ៅកាន់តែភ្លឺនិងច្បាស់។

ទម្រង់ថ
 តខ្លួនឯងទូលាយ
ថតរូបខ្លួនឯងទូលាយនិងបញ្ចូលមនុស្សឲ្យបានច្រើនទ�ៅក្នុងរូបថតតាមដែលអាចធ្វើបាន ដ�ើម្បីកុឲ
ំ ្យបាត់
នរណាម្នាក់ពក
ី ្នុងរូបន�ោះ។

1

ល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញ សូមអូសឡ�ើងល�ើឬចុះក្រោម ឬក៏ប៉ះ
រូបខលួន
្ ឯងមួយកំណាត់ខលួន
្ ។

2

ល�ើបញ្ជីនៃទម្រង់ថ
 ត សូមប៉ះ ថតខ្លួនឯងទូលាយ។

3

បែរឲ្យចំឡិនក
 ាមេរ៉ាមុខ។

4

ប៉ះ

ដ�ើម្បីប្តូរទ�ៅកាមេរ៉ាមុខសម្រាប់ការថត

ដ�ើម្បីថតរូប។

ជម្រើសផ្សេង សូមបង្ហាញបាតដៃរបស់អ្នកដាក់កាមេរ៉ាមុខ។ បន្ទាបព
់ ីស្គាល់បាតដៃរបស់អ្នក
រង្វាស់ពេលរាប់ចុះនឹងលេចឡ�ើង។ ន�ៅពេលអស់ពេល ឧបករណ៍នឹងថតរូប។
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5

បង្វិលឧ
 បករណ៍យឺតៗមកឆ្វេង រួចទ�ៅស្ដាំ ឬក៏បញ្ច្រាសមកវិញ ដ�ើម្បីថតរូបខ្លួនឯងទូលាយ។
ឧបករណ៍នឹងថតបន្ថែម ន�ៅពេលស៊ុមពណ៌សផ្លាស់ទីទ�ៅចុងនីមួយៗនៃវីនដូវអេក្រង់ប
 ង្ហាញ។

• សូមប្រាកដថារក្សាស៊ុមពណ៌សន�ៅក្នុងវីនដូវអេក្រង់ប
 ង្ហាញ។
• រូបគួរស្ថិតន�ៅស្ងៀម ខណៈពេលកំពុងថ
 តរូបខ្លួនឯងទូលាយ។
• ផ្នែកខាងល�ើន
 ិងខាងក្រោមនៃរូបដែលបានបង្ហាញល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញ អាចត្រូវបានកាត់ចេញពី
រូបថត អាស្រ័យល�ើស្ថានភាពនៃការថត។

ការថតរូបខ្លួនឯងមួយកំណាត់ខលួន
្ ទ
 ូលាយជាមួយចលនា
អ្នកអាចថតនិងបង្ហាញរូបខ្លួនឯងមួយកំណាត់ខ្លួនទូលាយជាមួយចលនា។
• ន�ៅពេលថតរូបខ្លួនឯងមួយកំណាត់ខ្លួនទូលាយជាមួយចលនា សំឡេងនឹងមិនត្រូវបានថត
ឡ�ើយ។
• អាស្រ័យល�ើស្ថានភាពថត ចលនាប្រហែលជាមិនត្រូវបានរក្សាទុកឡ�ើយ។

1

ល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញរូបខ្លួនឯងមួយកំណាត់ខ្លួនទូលាយ ត្រូវប្រាកដថា មុខងារចលនាត្រូវបាន
 តរូបខ្លួនឯងមួយកំណាត់ខ្លួនទូលាយ។
ប�ើកដំណ�ើរការ ( ) រួចថ

2

ល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញ សូមប៉ះរូបតូចៗបង្ហាញ។

3

ប៉ះ រូបថតខ្លួនឯងមុំទូលាយមានចលនា។

4

បង្វិលឧ
 បករណ៍ឬអូសអេក្រង់ ដ�ើម្បីបង្វិលរូបថតខ្លួនឯងមួយកំណាត់ខ្លួនទូលាយដែលបានថត។

រូបថតខ្លួនឯងមួយកំណាត់ខ្លួនទូលាយមានចលនាដែលបានថតនឹងត្រូវបានចាក់។

ដ�ើម្បីរក្សាទុករូបថតខ្លួនឯងមួយកណ
ំ ាត់ខ្លួនទូលាយជាឯកសារវីដេអូ សូមប៉ះ រក្សាទុកវីដេអូ។
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ការប្ដូរការកំណត់កាមេរ៉ាតាមបំណង
ជម្រើសស
 ម្រាប់ទ
 ម្រង់ថតបច្ចុប្បន្ន
ល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញ សូមប្រើជម្រើសខាងក្រោម។
ជម្រើសដែលមានអាចខុសគ្នា អាស្រ័យល�ើទម្រង់ថ
 ត និង កាមេរ៉ាក
 ំពុងប្រើ។
•

៖ ប�ើកន
 ិងបទអេក្រ
ិ
ង់បង្ហាញពេញ។

•

៖ ជ្រើសអត្រាហ្វ្រេម។

•

៖ ប�ើកដំណ�ើរការឬបិទដំណ�ើរការភ្លាស។

•

៖ ជ្រើសបែបផែនចម្រោះត្រូវប្រើ ន�ៅពេលថតរូបឬថតវីដេអូ។

•

៖ ជ្រើសវិធីវាស់។ វាកំណត់ពីរប�ៀបគណនាតម្លៃពន្លឺ។
ផ្តោតចំកណ្តាល ប្រើព
 ន្លឺចំកណ្ដាលនៃ
ចំណុច ប្រើព
 ន្លឺចំផ្ទៃកណ្ដាលដែលបានផ្ដោតនៃចំណុច
រូបថត ដ�ើម្បីគណនាពន្លឺប៉ះនៃរូបថត។
ម៉ាទ្រិច រកមធ្យមភាគនៃទិដ្ឋភាពទាំងមូល។
ដ�ើម្បីគណនាពន្លឺប៉ះនៃរូបថត។

•

៖ ការប្ដូរតំបន់ផ្ដោតក្នុងទម្រង់ស្វ័យផ្ដោត។
ពហុ ផ្ដោតល�ើតំបន់ជ
 ាច្រើនន�ៅក្នុងស៊ុម។
កណ្ដាល ផ្ដោតល�ើ
ចតុក�ោណកែងច្រើននឹងលេចឡ�ើង ដ�ើម្បីបញ្ជាក់តំបន់ដែលបានផ្តោត។
ចំណុចកណ្ដាលន�ៅក្នុងស៊ុម។

•

៖ បង្កើតរូបថតសព្វទស្សន៍មានចលនាឬរូបខ្លួនឯងទូលាយមានចលនាដែលអាចចាក់ជាវីដេអូ។
អ្នកអាចបង្ហាញរូបថតមានចលនាន�ៅមុំផ្សេងៗ ដ�ោយបង្វិលឧ
 បករណ៍ ឬក៏អូសល�ើអេក្រង់។

•

៖ ប�ើកដំណ�ើរការឬបិទដំណ�ើរការពិល។

•

៖ ក្នុងទម្រង់ អាហារ នឹងផ្ដោតល�ើរូបខាងក្នុងស៊ុមរង្វង់ហ�ើយធ្វើឲ្យរូបព្រិលន�ៅខាងក្រៅស៊ុម។

•

៖ ប�ើកដំណ�ើរការឬបិទដំណ�ើរការមុខងារថតពីរ។
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ការកំណត់កាមេរ៉ា
ល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញ សូមប៉ះ

។ ជម្រើសខ្លះប្រហែលជាមិនអ
 ាចប្រើបានទេ អាស្រ័យល�ើទម្រង់ថ
 ត។

កាមេរ៉ាក្រោយ
• ទំហរំូបភាព៖ ជ្រើសរីសូលូសិនសម្រាប់រូបថត។ ការប្រើរីសូលូសិនក
 ាន់តែខ្ពសន
់ ឹងនាំឲ្យរូបភាពមាន
គុណភាពកាន់តែខ្ពស់ ប៉ន្តែ
ុ ពួកវាត្រូវការប្រើមេម៉ូរីច្រើន។
ប៉ះកុងតាក់ រក្សាទុកឯកសារ RAW និង JPEG ដ�ើម្បីកំណត់ឧបករណ៍ឲ្យរក្សាទុករូបថតជាឯកសារ
RAW ដែលមិនបានបង្ហាប់ (ទ្រង់ទ្រាយឯកសារ DNG) ក្នុងទម្រង់ Pro។ ឯកសារ RAW រក្សា
ទិន្នន័យរបស់រូបថតទាំងអស់សម្រាប់គុណភាពរូបល្អបំផុត ប៉ុន្តែពួកវានឹងត្រូវការមេម៉ូរច្រ
ី ើន។
ន�ៅពេលប្រើមុខងារនេះ រូបថតនីមួយៗត្រូវបានរក្សាទុកជាទ្រង់ទ្រាយពីរ DNG និង JPG។
• ទំហវំដេ
ី អូ៖ ជ្រើសរីសូលូសិនសម្រាប់វីដេអូ។ ការប្រើរស
ី ូលូសិនក
 ាន់តែខ្ពសន
់ ឹងនាំឲ្យវីដេអូមាន
គុណភាពកាន់តែខ្ពស់ ប៉ុន្តែពួកវាត្រូវការប្រើមេម៉ូរីច្រើន។
ប�ើអ្នកប�ើកដំណ�ើរការមុខងារ វីដេអូមានប្រសិទ្ធផលខ្ពស់ អ្នកអ
 ាចថតវីដេអូជាទ្រង់ទ្រាយកូដិកវីដេអូ
ប្រសិទ្ធផលខ្ពស់ (HEVC)។ វីដេអូ HEVC របស់អ
 ្នកនឹងត្រូវបានរក្សាទុកជាឯកសារដែលបានបង្ហាប់
ដ�ើម្បីសំចៃមេម៉ូររី បស់ឧបករណ៍។
• អ្នកមិនអាចចាក់វីដេអូ HEVC ល�ើឧ
 បករណ៍ផ្សេងទ�ៀត ឬក៏ចែករំលែកពួកវាល�ើបណ្ដាញ
ឡ�ើយ។
• វីដេអូចលនាយឺតបផ
ំ ុតន
 ិងចលនាយឺតៗ មិនអ
 ាចថតជាទ្រង់ទ្រាយ HEVC ឡ�ើយ។
• មុខងារធ្វើឲ្យទិដ្ឋភាពល្អប្រស�ើរ៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍លៃតម្រូវក
 ារកំណត់ពណ៌ដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ
អាស្រ័យល�ើរូបឬទិដ្ឋភាព។
• រង្វាស់ពេល៖ ជ្រើសរយៈពេលនៃការពន្យារ មុនពេលកាមេរ៉ាថតរូបដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ។
• HDR (សម្បូរទ
 ឹកពណ៌)៖ ថតរូបជាមួយពណ៌សម្បូរបែប និង បង្កើតភាពលម្អិតឡ�ើងវិញ សូម្បីក្នុង
តំបន់ភ្លឺនិងងងឹតក
 ដ�
៏ ោយ។
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• AF តាមដាន៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍តាមដាននិងផ្ដោតល�ើរូបដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ន�ៅពេលអ្នកជ្រើស
រូបមួយល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញ ឧបករណ៍ន
 ឹងផ្ដោតល�ើរូប សូម្បីរូបកំពុងផ្លាស់ទី ឬក៏អ្នកប្ដូរទីតាំងរបស់
កាមេរ៉ា។
• ន�ៅពេលមុខងារនេះត្រូវបានប�ើកដំណ�ើរការ អ្នកមិនអ
 ាចប្រើមុខងារលំនឹងវីដេអូឡ�ើយ។
• ការតាមដានរូបអាចបរាជ័យក្នុងស្ថានភាពខាងក្រោម៖
– រូ– បធំពេកឬតូចពេក។
– រូ– បផ្លាស់ទហ
ី ួសហេតុ។
– រូ– បគឺពន្លឺក្រោយ ឬក៏អ្នកកំពុងថ
 តក្នុងកន្លែងងងឹត។
– ពណ៌
–
ឬលំនាំល�រើូបនិងផ្ទៃខាងក្រោយគឺដូចគ្នា។
– រូ– បរួមបញ្ចូលលំនាំផ្ដេក ដូចជាងងឹត។
– កាមេរ៉
–
ារញ្ជួយហួសហេតុ។
– រី– សូលូសិនវីដេអូខ្ពស់។
– ន�ៅពេល
–
ពង្រីកឬបង្រួមដ�ោយប្រើហ្ស៊ូមអុបទិក 2x។
• ចលនាយឺតបំផុត៖ ជ្រើសរប�ៀបដែលអ្នកចង់ថតវីដេអូចលនាយឺតបំផុត។
កាមេរ៉ាមុខ
• ទំហរំូបភាព៖ ជ្រើសរីសូលូសិនសម្រាប់រូបថត។ ការប្រើរីសូលូសិនក
 ាន់តែខ្ពសន
់ ឹងនាំឲ្យរូបភាពមាន
គុណភាពកាន់តែខ្ពស់ ប៉ុន្តែពួកវាត្រូវការប្រើមេម៉ូរីច្រើន។
• ទំហវំដេ
ី អូ៖ ជ្រើសរីសូលូសិនសម្រាប់វីដេអូ។ ការប្រើរីសូលូសិនក
 ាន់តែខ្ពសន
់ ឹងនាំឲ្យវដេ
ី អូមាន
គុណភាពកាន់តែខ្ពស់ ប៉ុន្តែពួកវាត្រូវការប្រើមេម៉ូរីច្រើន។
ប�ើអ្នកប�ើកដំណ�ើរការមុខងារ វីដេអូមានប្រសិទ្ធផលខ្ពស់ អ្នកអ
 ាចថតវដេ
ី អូជាទ្រង់ទ្រាយកូដិកវីដេអូ
ប្រសិទ្ធផលខ្ពស់ (HEVC)។ វីដេអូ HEVC របស់អ
 ្នកនឹងត្រូវបានរក្សាទុកជាឯកសារដែលបានបង្ហាប់
ដ�ើម្បីសំចៃមេម៉ូររីបស់ឧបករណ៍។
អ្នកមិនអាចចាក់វីដេអូ HEVC ល�ើឧ
 បករណ៍ផ្សេងទ�ៀត ឬក៏ចែករំលែកពួកវាល�ើបណ្ដាញ
ឡ�ើយ។
• រង្វាស់ពេល៖ ជ្រើសរយៈពេលនៃការពន្យារ មុនពេលកាមេរ៉ាថតរូបដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ។
• HDR (សម្បូរទ
 ឹកពណ៌)៖ ថតរូបជាមួយពណ៌សម្បូរបែប និង បង្កើតភាពលម្អិតឡ�ើងវិញ សូម្បីក្នុង
តំបន់ភ្លឺនិងងងឹតក
 ដ�
៏ ោយ។
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• រក្សាទុករូបភាពដូចបានបង្ហាញ៖ ត្រឡប់រូប ដ�ើម្បីបង្កើតរូបឆ្លុះនៃរូបដ�ើម ន�ៅពេលថតរូបដ�ោយប្រើ
កាមេរ៉ាមុខ។
• បង្ហាញបាតដៃ៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ថតរូប ន�ៅពេលកាមេរ៉ាស្គាល់បាតដៃរបស់អ្នក។
• ការកែទ្រង់ទ្រាយផ្ទៃមុខ៖ ន�ៅពេលផ្ទៃមុខរបស់អ្នកស្ថិតន�ៅគែមនៃអេក្រង់ប
 ង្ហាញ វានឹងលេចឡ�ើង
ខុសភ្លាត់។ ប�ើកប្រើជ
 ម្រើសនេះដ�ើម្បីកែទ្រង់ទ្រាយផ្ទៃមុខរបស់អ្នក។ បន្ទាបព
់ ីកែទ្រង់ទ្រាយ
ផ្ទៃខាងក្រោយអាចលេចឡ�ើងខ
 ុសភ្លាត់បន្តិច។
ទូទ�ៅ
• កែទម្រង់ក
 ាមេរ៉ា៖ បង្ហាញទម្រង់ថតដែលមាន ឬកកែ
៏ បញ្ជីទម្រង់ថ
 ត។
• ការចាប់ភាពខ្ចោះ៖ កំណត់ឲ
 ្យទទួលក
 ារជូនដំណឹង ន�ៅពេលនរណាម្នាក់មិចភ្នែកឬព្រិលក្នុងរូបថត ឬ
ក៏ប�ើមានស្នាមប្រឡាក់ល�ើឡិន។
• រូបថតចលនា៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ថតឈុតវដេ
ី អូក្នុងពេលពីរបីវិនាទីមុនពេលប៉ះ ។ នេះ
អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកថតព្រឹត្តិការណ៍ដែលអ្នកអាចខកខាន។ ដ�ើម្បីបង្ហាញវីដេអូ សូមប៉ះរូបតូចៗបង្ហាញ
ហ�ើយប៉ះ ចាក់រូបថតចលនា។ ដ�ើម្បីថតរូបនឹងពីឈុតវីដេអូ សូមប៉ះអេក្រង់ដ�ើម្បីបញ្ឈប់ការចាក់
ហ�ើយប៉ះ ថត។ មុខងារនេះអាចប្រើបានតែក្នុងទម្រង់ ស្វ័យប្រវត្តិ និង ថតខ្លួនឯង ប៉ុណ្ណោះ។
• លំនឹងវីដេអូ៖ ប�ើកដំណ�ើរការមុខងារប្រឆាំងការរញ្ជួយដ�ើម្បីបន្ថយឬបំបាត់រូបព្រិលដែលក�ើតឡ�ើងព
 ី
រញ្ជួយនៃកាមេរ៉ា ខណៈពេលកំពុងថ
 តវីដេអូ។
ន�ៅពេលមុខងារ AF តាមដាន ត្រូវបានប�ើកដំណ�ើរការ អ្នកមិនអ
 ាចប្រើមុខងារនេះឡ�ើយ។
• បន្ទាតក្រឡ
់
ា៖ បង្ហាញមគ្គទេសក៍ល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញ ដ�ើម្បីជួយក្នុងការផ្សំ ន�ៅពេលជ្រើសរូបនានា។
• ស្លាកទីកន្លែង៖ ភ្ជាប់ស្លាកទីកន្លែង GPS ល�ើរូបថត។
• កម្លាំងរលកសញ្ញា GPS អាចនឹងថយចុះក្នុងកន្លែងដែលរលកសញ្ញាមានឧបសគ្គ ដូចជា
ន�ៅចន្លោះអគារឬកន្លែងទាប ឬក៏ក្នុងស្ថានភាពអាកាសធាតុមិនល្អ។
• ទីកន្លែងរបស់អ្នកអាចលេចឡ�ើងល�ើរូបថតរបស់អ្នក ន�ៅពេលអ្នកបញ្ជូនពួកវាទ�ៅ
អ៊ីនធ�ើណិត។ ដ�ើម្បីជ�ៀសវាងករណីនេះ សូមបិទដំណ�ើរការការកំណត់ស្លាកទីកន្លែង។
• ពិនិត្យរូបភាព៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍បង្ហាញរូបថត បន្ទាបព
់ ីថតពួកវាហ�ើយ។
• ការចាប់ផ្ដើមរហ័ស៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ចាប់ផ្ដើមកាមេរ៉ា ដ�ោយចុចគ្រាប់ចុចថាមពលពីរដងយ៉ាង
រហ័ស។
មុខងារនេះប្រហែលជាមិនអ
 ាចប្រើបានទេ អាស្រ័យល�ើតំបន់ឬ
 អ្នកផ្តល់សេវា។
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• ទីកន្លែងឃ្លាំងផ្ទុក៖ ជ្រើសទីកន្លែងនៃមេម៉ូរីសម្រាប់ធ្វើជាឃលា្ ំងផ្ទុក។ មុខងារនេះនឹងលេចឡ�ើង
ន�ៅពេលអ្នកបញ្ចូលកាតមេម៉ូរី។
• សំឡេងបញ្ជា៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ថតរូបឬថតវីដេអូដ�ោយប្រើសំឡេងបញ្ជា។ អ្នកអ
 ាចនិយាយ
“Smile”, “Cheese” ឬ “Shoot” ដ�ើម្បីថតរូប។ ដ�ើម្បីថតវដេ
ី អូ សូមនិយាយ “Record video”។
• ប៊ូតុងក
 ាមេរ៉ាអណ្ដែត៖ ថែមប៊ូតុងក
 ាមេរ៉ាដែលអ្នកអាចដាក់ន�ៅគ្រប់ទីកន្លែងល�ើអេក្រង់។
• ចុចប
ើ ៊ូតុងក
 ាមេរ៉ា។
 ៊ូតុងក
 ាមេរ៉ាឲ្យជាប់ដ�ើម្បី៖ ជ្រើសសកម្មភាពមួយត្រូវធ្វើ ន�ៅពេលអ្នកប៉ះជាប់ល�ប
• ចុចគ្រាប់ចុចក
 ម្រិតសំឡេងដ�ើម្បី៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍ប្រើគ្រាប់ចុចក
 ម្រិតសំឡេង ដ�ើម្បីត្រួតត្រា
ការថត ឬក៏ពង្រីកឬបង្រួម។
• កំណត់ការកំណត់ឡ�ើងវិញ៖ ធ្វើការកំណត់កាមេរ៉ាឡ�ើងវិញ។
• ទាក់ទងយ�ើង៖ សួរសំណួរឬបង្ហាញសំណួរដែលសួរញ
 ឹកញាប់។ សូមម�ើល Samsung
Members សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• អំពីកាមេរ៉ា៖ បង្ហាញកំណែកម្មវិធក
ី ាមេរ៉ានិងព័ត៌មានអំពីច្បាប់។

វិចត្រ
ិ សាល
ការណែនាំ
បង្ហាញរូបនិងវីដេអូដែលបានរក្សាទុកក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នក។ អ្នកក
 ៏អាចគ្រប់គ្រងរូបនិងវដេ
ី អូតាម
អាល់ប៊ុម ឬក៏បង្កើតរ�ឿងផងដែរ។
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ការបង្ហាញរូប

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយប៉ះ រូបភាព។

2

ជ្រើសរូបមួយ។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
ែថមរូបេទៅសំណព�
Bixby Vision

ែថមស�ីកឃ័រ

គូសេលើរូប

េ�បើចេ�មោះឬែបបែផន

ែចករ�ែលករូបជាមួយអ�កដៃទ

ែករូប

លុបរូប

អ្នកអាចបង្កើតក
 ុន, GIF ជីវចល ឬរូបផ្ដុំពីរូបច្រើន។ ល�ើប
 ញ្ជី សូមប៉ះ → បង្កើតក
 ុន, បង្កើត
GIF ឬ បង្កើតរូបផ្ដុំ រួចហ�ើយជ្រើសរូប។

ការស្វែងរករូប
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយប៉ះ
ដ�ើម្បីបង្ហាញរូបដែលបានតម្រៀបតាមពពួក ដូចជាប្រភេទ
ទីកន្លែង ឬឯកសារ។
ដ�ើម្បីស្វែងរករូបដ�ោយវាយបញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ សូមប៉ះវាលស្វែងរក។
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ការកែផ្ទៃខាងក្រោយនៃរូបថតផ្ដោតផ្ទាល់
អ្នកអាចកែកម្រិតព្រិលន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយនៃរូបដែលបានថតដ�ោយប្រើមុខងារផ្ដោតផ្ទាល់។ ប�ើព
 ន្លឺ
ន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយនៃរូបថតផ្ដោតផ្ទាល់លេចឡ�ើងក
 ្នុងចំណុចព្រិល អ្នកអ
 ាចប្ដូរសណ្ឋាននៃភាពព្រិលន�ៅ
ផ្ទៃខាងក្រោយន�ោះ។
ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី វិចិត្រសាល, ជ្រើសរូបថតដែលបានថតដ�ោយប្រើមុខងារផ្ដោតផ្ទាល់ រួចប
 ៉ះ លៃតម្រូវ
ភាពព្រិលផ្ទៃខាងក្រោយ ដ�ើម្បីកែកម្រិតព្រិល ឬក៏ប្ដូរសណ្ឋាននៃភាពព្រិលន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយ។

ការបង្ហាញរូបថតដែលបានថតជាមួយមុខងារថតពីរ
បង្ហាញរូបថតយឺតជិតនិងរូបថតមុំទូលាយដែលបានថតដ�ោយប្រើមុខងារថតពីរ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី វិចិត្រសាល, ជ្រើសរូបដែលបានថតដ�ោយប្រើមុខងារថតពីរ រួចហ�ើយប៉ះ មុំទូលាយ ឬ
ជិត។

ការផ្ញើសារជីវចល
សរសេរដ�ោយដៃឬគូសល�ើរូប ហ�ើយផ្ញើវាជាឯកសារជីវចល។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី វិចិត្រសាល រួចហ�ើយជ្រើសរូបមួយ។

2

ប៉ះ → ចែករំលែកតាមសារជីវចល។

3

ល�ើវីនដូវសារជីវចល សូមជ្រើសតំបន់ដ�ើម្បីប្រើជារូបផ្ទៃខាងក្រោយ ហ�ើយប
 ៉ះ រួចរាល់។

4

បង្កើតសារជីវចល។ សូមម�ើល សារជីវចល សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
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ការបង្ហាញវីដេអូ

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយប៉ះ រូបភាព។

2

ជ្រើសវីដេអូដែលត្រូវចាក់។ ឯកសារវីដេអូបង្ហាញអាយខុន

3

ប៉ះ

ល�ើរូបតូចៗបង្ហាញ។

ដ�ើម្បីចាក់វីដេអូ។

រ�លងេទៅវ�េដអូពីមុន។
ប៉ះឲ�ជាប់
េដើម�ីខារថយេ�កោយ។

ចូលេ�បើ
ជេ�មើសបែន�ម។
រ�លងេទៅវ�េដអូបន�ាប់។
ប៉ះឲ�ជាប់
េដើម�ីខារេលឿនេទៅមុខ។

ថតេអ�កង់បច��ប�ន�
ខារថយេ�កោយឬខារ
េលឿនេទៅមុខ
េដោយអូសរ�ារ

ផ�ាកនិងចាប់េផ�ើម
បន�ការចាក់

ចាក់េសោេអ�កង់ចាក់

ប��រអនុ�ាតេអ�កង់

ប��រេទៅកម�វ�ធីចាក់វ�េដអូ
ផុស

បេង�ើត GIF ជីវចល

អូសម្រាមដៃរបស់អ្នកឡ�ើងល�ើឬចុះក្រោមល�ើជ្រុងខាងឆ្វេងនៃអេក្រង់ច
 ាក់ ដ�ើម្បីលៃតម្រូវពន្លឺ ឬក៏អូស
ម្រាមដៃរបស់អ្នកឡ�ើងល�ើឬចុះក្រោមល�ើជ្រុងខាងស្តានំៃអេក្រង់ច
 ាក់ ដ�ើម្បីលៃតម្រូវកម្រិតសំឡេង។
ដ�ើម្បីខារថយក្រោយឬខារល�ឿនទ�ៅមុខ សូមអូសមកឆ្វេងឬទ�ៅស្តាំល�ើអេក្រង់ច
 ាក់។

ការប្រើមុខងារធ្វើឲ្យវីដេអូល្អប្រស�ើរ
បង្កើនគុណភាពរូបនៃវីដេអូរបស់អ្នក ដ�ើម្បីរីករាយនឹងពណ៌កាន់តែភ្លឺនិងកាន់តែរស់រវ�ើក។ ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី
ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារកម្រិតខ្ពស់ រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ កម្មវិធកែ
ី លម្អវដេ
ី អូ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
• មុខងារនេះអាចប្រើបានតែក្នុងកម្មវិធខ
ី ្លះប៉ុណ្ណោះ។
• ការប្រើមុខងារនេះនឹងបង្កើនក
 ារស៊ីថ្ម។
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ការបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតនៃរូបនិងវីដេអូ
អ្នកអាចបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតនៃឯកសារ ដូចជាមនុស្ស ទីកន្លែង និងព
 ័ត៌មានមូលដ្ឋាន។ ប�ើមាន
ខ្លឹមព័ត៌មានស្វ័យបង្កើតដ
 ូចជារ�ឿង ឬ GIF ខ្លឹមព័ត៌មានន�ោះក៏នឹងបង្ហាញផងដែរ។
ខណៈពេលកំពុងប
 ង្ហាញរូប ឬ ស្ថិតល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញវដេ
ី អូ សូមអូសឡ�ើងល�ើល�ើអេក្រង់។ ព័ត៌មាន
លម្អិតនៃឯកសារនឹងលេចឡ�ើង។
អ្នកក៏អាចបង្ហាញខ្លឹមព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធផងដែរ ដ�ោយប៉ះព័តម
៌ ានល�ើអេក្រង់។
ែកព័ត៌មាន
ព័ត៌មានលម�ិត
ៃនឯកសារ
ព័ត៌មានអំពមនុ
ី ស�

ព័ត៌មានទីកែន�ង

ខ�ឹមព័ត៌មានស�័យ
បេង�ើត
ស�ាក
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ការបង្ហាញអាល់ប៊ុម
អ្នកអាចបង្ហាញរូបនិងវីដេអូដែលបានតម្រៀបតាមសឺមីឬ
 អាល់ប៊ុម។ កុន, GIF ជីវចល ឬរូបផ្ដុំដែលអ្នក
បានបង្កើតក
 ៏នឹងត្រូវបានតម្រៀបក្នុងសឺមីរបស់អ្នកល�ើបញ្ជីអាល់ប៊ុមផងដែរ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី វិចិត្រសាល, ប៉ះ អាល់ប៊ុម រួចហ�ើយជ្រើសអាល់ប៊ុមមួយ។

ការលាក់អាល់ប៊ុម
អ្នកអាចលាក់អាល់ប៊ុម។
អ្នកមិនអាចលាក់អាល់ប៊ុមដែលបានបង្កើតត
 ាមលំនាំដ�ើម ដូចជាអាល់ប៊ុម កាមេរ៉ា និង រូបថត
អេក្រង់ ឡ�ើយ។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយប៉ះ អាល់ប៊ុម។

2

ប៉ះ → លាក់ឬឈ
 ប់លាក់អាល់ប៊ុម។

3

ជ្រើសអាល់បមដែ
៊ុ
លត្រូវលាក់ ហ�ើយប
 ៉ះ ប្រើ។

ដ�ើម្បីបង្ហាញអាល់បមម្ត
៊ុ ងទ�ៀត សូមប៉ះ → លាក់ឬឈ
 ប់លាក់អាល់ប៊ុម, ឈប់ជ្រើសអាល់បមដែ
៊ុ
លត្រូវ
បង្ហាញ រួចហ�ើយប៉ះ ប្រើ។

ការបង្ហាញរ�ឿង
ន�ៅពេលអ្នកថតឬរក្សាទុករូបនិងវីដេអូ ឧបករណ៍ន
 ឹងអានកាលបរិច្ឆេទនិងស្លាកទីកន្លែងរបស់ពួកវា,
តម្រៀបរូបនិងវីដេអូ រួចហ�ើយបង្កើតរ�ឿង។ ដ�ើម្បីបង្កើតរ�ឿងដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ អ្នកត្រូវថតឬរក្សាទុករូបនិង
វីដេអូច្រើន។
ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី វិចិត្រសាល, ប៉ះ រ�ឿង រួចហ�ើយជ្រើសរ�ឿងមួយ។

ការបង្កើតរ�
 ឿង
បង្កើតរ�ឿងជាមួយរូបរាងផ្សេងៗ។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយប៉ះ រ�ឿង។

2

ប៉ះ → បង្កើតរ�
 ឿង។
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3

ធីករូបឬវីដេអូ ដ�ើម្បីរួមបញ្ចូលក្នុងរ�ឿង ហ�ើយប៉ះ រួចរាល់។

4

វាយបញ្ចូលចំណងជ�ើងមួយសម្រាប់រ�ឿងន�ោះ ហ�ើយប៉ះ បង្កើត។

ដ�ើម្បីថែមរូបឬវីដេអូទ�ៅរ�ឿងមួយ សូមជ្រើសរ�ឿងន�ោះ ហ�ើយប៉ះ ថែម។
ដ�ើម្បីលុបរូបឬវដេ
ី អូពីរ�ឿងមួយ សូមជ្រើសរ�ឿងន�ោះ ហ�ើយប៉ះ → កែ, ធីករូបឬវីដេអូដែលត្រូវលុប រួច
 ីរ�ឿង។
ហ�ើយប៉ះ → លុបព

ការលុបរ�
 ឿង

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយប៉ះ រ�ឿង។

2

ប៉ះឲ្យជាប់ល�ើរ�ឿងដែលត្រូវលុប ហ�ើយប
 ៉ះ លុប។

ការចែករំលែកអាល់ប៊ុម
បង្កើតអ
 ាល់ប៊ុមនិងចែករំលែកពួកវាជាមួយគ្រួសារនិងមិត្តភក្ដិរបស់អ្នកដែលបានរក្សាទុកក្នុងទំនាក់ទំនង
របស់អ្នក។ ពួកគេអាចបង្ហាញអាល់ប៊ុមដែលបានចែករំលែកល�ើឧបករណ៍ដែលបានចុះឈ្មោះចូលជាមួយ
Samsung Account របស់ពួកគេ ដូចជាទូរសព្ទវៃឆ្លាត, TVs ឬទូរទឹកកក។
• ដ�ើម្បីប្រើមុខងារនេះ លេខទូរសព្ទរបស់អ្នកត្រូវតែបានផ្ទៀងផ្ទាត់។
• ដ�ើម្បីប្រើមុខងារនេះ អ្នកត្រូវចុះបញ្ជីនិងចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ្នក។
• អ្នកអាចបង់ប្រាក់បន្ថែម ន�ៅពេលចែករំលែកឯកសារតាមបណ្តាញចល័ត។

ការបង្កើតអ
 ាល់ប៊ុមដ�ើម្បីចែករំលែក

1
2

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយប៉ះ បានចែករំលែក។
ន�ៅពេលអ្នកប្រើមុខងារនេះជាល�ើកដំបូង សូមប៉ះ ចាប់ផ្ដើម និងយ
 ល់ព្រមតាមពេលវេលានិង
លក្ខខណ្ឌនៃ Samsung Social។
ប៉ះ

។
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3

វាយបញ្ចូលចំណងជ�ើងសម្រាប់អាល់បមនេ
៊ុ
ះ។

4

ជ្រើសក្រុមមួយដ�ើម្បីចែករំលែកជាមួយ។

5

ប៉ះ រួចរាល់។

ប�ើអ្នកចង់បង្កើតក្រុមមួយ សូមប៉ះ ថែមក្រុម, វាយបញ្ចូលឈ្មោះក្រុមន�ោះ ហ�ើយជ្រើសទំនាក់ទំនង
ដ�ើម្បីថែមទ�ៅក្រុម។

 ឹងទទួលការជូនដំណឹងមួយ។
អ្នកទទួលន

ការថែមរូបឬវដេ
ី អូទ�
 ៅអាល់ប៊ុមម
 ួយ

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយប៉ះ បានចែករំលែក។

2

ជ្រើសអាល់បមម
៊ុ ួយដ�ើម្បីថែមរូបឬវដេ
ី អូទ�ៅ។

3

ប៉ះ ថែម រួចធ
 ីករូបឬវដេ
ី អូត្រូវថែម។

4

ប៉ះ រួចរាល់។

ការធ្វើសមកាលរូបនិងវីដេអូជាមួយ Samsung Cloud
ន�ៅពេលអ្នកធ្វើសមកាលកម្មវិធី វិចិត្រសាល ជាមួយ Samsung Cloud ន�ោះរូបថតនិងវីដេអូដែលអ្នក
ថត ក៏ន
 ឹងត្រូវបានរក្សាទុកក្នុង Samsung Cloud ផងដែរ។ អ្នកអ
 ាចបង្ហាញរូបនិងវីដេអូដែលរក្សាទុក
ក្នុង Samsung Cloud ក្នុងកម្មវិធី វិចិត្រសាល របស់អ
 ្នកនិងពីឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត។
 ៉ះកុងតាក់ Samsung Cloud ដ�ើម្បី
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី វិចិត្រសាល, ប៉ះ → ការកំណត់ រួចហ�ើយប
ប�ើកដំណ�ើរការវា។ កម្មវិធី វិចិត្រសាល និង Samsung Cloud នឹងត្រូវបានធ្វើសមកាល។
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ការលុបរូបឬវីដេអូ
ការលុបរូបមួយឬវីដេអូមួយ
ជ្រើសរូបឬវីដេអូមួយ ហ�ើយប
 ៉ះ

ន�ៅផ្នែកខ
 ាងក្រោមនៃអេក្រង់។

ការលុបរូបនិងវីដេអូច្រើន

1

ល�ើអេក្រង់វិចត្រស
ិ
ាល សូមប៉ះឲ្យជាប់ល�រើូបឬវដេ
ី អូដែលត្រូវលុប។

2

ធីករូបឬវីដេអូដែលត្រូវលុប។

3

ប៉ះ លុប។
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Always On Display
អ្នកអាចម�ើលព
 ័ត៌មានដូចជាម�៉ោងឬប្រតិទិន ឬកប
៏ ញ្ជាការចាក់តន្រ្តីល�ើអេក្រង់ជ
 ានិច្ច ន�ៅពេលវារលត់។
អ្នកកអ
៏ ាចពិនិត្យម�ើលការជូនដំណឹងសម្រាប់សារថ្មីៗ ឬ ការហ�ៅដែលបានខកខានផងដែរ។
• ពន្នលឺ ៃ Always On Display អាចផ្លាស់ប្ដូរដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិទ�ៅតាមស្ថានភាពពន្លឺ។
• ប�ើសិនសឺន�ៅផ្នែកខាងល�ើនៃឧបករណ៍ត្រូវបានគ្របក្នុងអំឡុងពេលមួយ Always On
 ិទ។
Display នឹងប

ការប�ើកការជូនដំណឹងល�
 ើ Always On Display
ន�ៅពេលអ្នកទទួលសារ ការហ�ៅដែលបានខកខាន ឬការជូនដំណឹងនៃកម្មវិធី អាយខុនក
 ារជូនដំណឹង
នឹងលេចឡ�ើងល�ើ Always On Display។ ប៉ះព
 ីរដងល�ើអាយខុនការជូនដំណឹង ដ�ើម្បីបង្ហាញ
ការជូនដំណឹងរបស់វា។

ប�ើអេក្រង់ជ
 ាប់ស�ោ អ្នកត្រូវតែដ�ោះស�ោវា ដ�ើម្បីបង្ហាញការជូនដំណឹង។
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ការបញ្ជាការចាក់តន្រ្តីល�ើ Always On Display
អ្នកអាចបញ្ជាការចាក់តន្រ្តីល�ើ Always On Display ដ�ោយមិនប�ើកអេក្រង់។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់ជ
 ាប់ស�ោ → FaceWidgets រួចហ�ើយប
 ៉ះកុងតាក់ ប្រដាប់
បញ្ជាតន្ដ្រី ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

2

ដ�ើម្បីបញ្ជាការចាក់តន្រ្តីល�ើ Always On Display សូមប៉ះពីរដងល�ើនាឡិកា។

3

អូសមកឆ្វេងឬទ�ៅស្តាំល�ន
ើ ាឡិកា ដ�ើម្បីផ្លាស់ទីទ�ៅប្រដាប់បញ្ជាតន្រ្តី។

4

ប៉ះអាយខុន ដ�ើម្បីបញ្ជាការចាក់។

ការបង្ហាញរូបម
 ួយល�ើ Always On Display
អ្នកអាចបង្ហាញរូបមួយល�ើ Always On Display។ អ្នកក
 ៏អាចបង្ហាញ GIF ជីវចលផងដែរ។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ → អេក្រង់ជ
 ាប់ស�ោ → ស្ចលនាឡិកា។

2

ចាប់អូសបញ្ជីប្រភេទមកឆ្វេង ហ�ើយជ្រើសអាយខុនដែលមានរូបល�ើវា។

3

ប៉ះ ថែមរូប ហ�ើយជ្រើសអាល់ប៊ុមមួយ។

4

ប៉ះ រួចរាល់។

ដ�ើម្បីបញ្ចូល GIF ជីវចល សូមប៉ះ ថែម GIF ហ�ើយជ្រើសឯកសារមួយ។

ការប្ដូរកាលវិភាគសម្រាប់ម
 ុខងារ Always On Display
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់ជ
 ាប់ស�ោ → Always On Display → កំណត់កាលវិភាគ
រួចកណ
ំ ត់ម�៉ោងចាប់ផ្ដើមនិងម�៉ោងបញ្ចប់។
ដ�ើម្បីបង្ហាញ Always On Display ជានិច្ច សូមប៉ះកុងតាក់ បង្ហាញជានិច្ច ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

ការបិទដំណ�ើរការមុខងារ Always On Display
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់ជ
 ាប់ស�ោ រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ Always On Display ដ�ើម្បី
បិទដំណ�ើរការវា។
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អេក្រង់គែ
 ម
ការណែនាំ
អ្នកអាចចូលប្រើក
 ម្មវិធី មុខងារ និងទំនាក់ទំនងសំណព្វរបស់អ្នកយ៉ាងរហ័សពីផ្ទាំងគែមជាច្រើន។

ការប្រើផ្ទាំងគែម
ចាប់អូសបង្កាន់ផ្ទាំងគែមទ�ៅចំណុចកណ្ដាលនៃអេក្រង់។ រួចហ�ើយអូសមកឆ្វេងឬទ�ៅស្ដាំ ដ�ើម្បីប្ដូររវាង
ផ្ទាំងគែម។
ប�ើមិនឃ�ើញបង្កាន់ផ្ទាំងគែមទេ សូមចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់ → អេក្រង់គែ
 ម រួចហ�ើយប
 ៉ះ
កុងតាក់ ផ្ទាំងន�
 ៅគែម ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ផ�ាំងេនៅែគម

បង�ាន់ផ�ាំងែគម

Apps Edge
People Edge
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ការកែផ្ទាំងគែម
ជ្រើសផ្ទាំងដែលត្រូវបង្ហាញល�ើអេក្រង់គែម ឬក៏កែពួកវា។

1

ចាប់អូសបង្កាន់ផ្ទាំងគែមទ�ៅចណ
ំ ុចកណ្ដាលនៃអេក្រង់។

2

ប៉ះ

3

ធីក ផ្ទាំងគែមត្រូវបង្ហាញ។

ដ�ើម្បីប�ើកអេក្រង់ក
 ារកំណត់ផ្ទាំងគែម។

ដ�ើម្បីកែផ្ទាំងមួយ សូមប៉ះ កែ។
ដ�ើម្បីទាញយកផ្ទាំងប
 ន្ថែម សូមប៉ះ → ទាញយក។
ដ�ើម្បីរ�ៀបផ្ទាំងឡ�ើងវិញ សូមប៉ះ → រ�ៀបលំដាប់ឡ�ើងវិញ ហ�ើយចាប់អូស
ទ�ៀត។

ទ�ៅទីកន្លែងមួយ

ការកំណត់បង្កានផ
់ ្ទាំងគែ
 ម
អ្នកអាចប្ដូរការកំណត់ទីកន្លែង ទំហំ ភាពថ្លា ឬរំញ័រនៃបង្កាន់។
ចាប់អូសបង្កាន់ផ្ទាំងគែមទ�ៅចំណុចកណ្ដាលនៃអេក្រង់។ រួចប
 ៉ះ

Apps Edge
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធដែ
ី លបានប្រើញឹកញាប់យ៉ាងរហ័ស។

1

ចាប់អូសបង្កាន់ផ្ទាំងគែមទ�ៅចណ
ំ ុចកណ្ដាលនៃអេក្រង់។

2

អូសមកឆ្វេងឬទ�ៅស្ដាំ ដ�ើម្បីប�ើកផ្ទាំង Apps Edge។

3

ជ្រើសកម្មវិធីមួយ ដ�ើម្បីចាប់ផ្ដើមវា។
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ការកែផ្ទាំង Apps Edge
• ដ�ើម្បីថែមកម្មវិធីមួយ សូមប៉ះ

ល�ើផ្ទាំងន�ោះ ហ�ើយប
 ៉ះកម្មវិធីមួយពីបញ្ជីកម្មវិធី។

• ដ�ើម្បីបង្កើតសឺមីល�ើផ្ទាំង សូមប៉ះ
ល�ើផ្ទាំង, ប៉ះឲ
 ្យជាប់ល�ក
ើ ម្មវិធីមួយពីបញ្ជីកម្មវិធី រួចហ�ើយ
ចាប់អូសវាល�ើកម្មវិធីមួយទ�ៀត ន�ៅល�ើផ្ទាំង Apps Edge។ ទម្លាក់ក
 ម្មវិធន�
ី ោះន�ៅពេលស៊ុមសឺមី
លេចឡ�ើងជ
 ុំវិញកម្មវិធីទាំងន�ោះ។
• ដ�ើម្បីលុបក
 ម្មវិធម
ី ួយ សូមប៉ះឲ្យជាប់ល�ក
ើ ម្មវិធីមួយន�ៅល�ើផ្ទាំងន�ោះ ហ�ើយចាប់អូសវាទ�ៅ លុប ន�ៅ
ផ្នែកខាងល�ើនៃផ្ទាំង។
• ដ�ើម្បីប្ដូរលំដាប់នៃកម្មវិធី សូមប៉ះឲ្យជាប់ល�ក
ើ ម្មវិធីមួយ រួចហ�ើយចាប់អូសវាទ�ៅទីកន្លែងមួយទ�ៀត។
អ្នកក៏អាចកែផ្ទាំង Apps Edge ផងដែរ ដ�ោយប៉ះ កែ។

People Edge
ថែមទំនាក់ទំនងសំណព្វទ�ៅផ្ទាំង People Edge ដ�ើម្បីទាក់ទងពួកគេយ៉ាងរហ័ស ព្រមទាំងប
 ង្ហាញ
ការជូនដំណឹងដែលបានទទួលព
 ីពួកគេ។

1

ចាប់អូសបង្កាន់ផ្ទាំងគែមទ�ៅចណ
ំ ុចកណ្ដាលនៃអេក្រង់។

2

អូសមកឆ្វេងឬទ�ៅស្ដាំ ដ�ើម្បីប�ើកផ្ទាំង People Edge។

ការថែមទំនាក់ទំនងទ�ៅផ្ទាំង People Edge
ថែមទំនាក់ទំនងដែលបានទាក់ទងញឹកញាប់ទ�ៅផ្ទាំង People Edge ហ�ើយកំណត់ពួកគេជា
ទំនាក់ទំនងអាទិភាពរបស់អ្នក។
ហ�ើយជ្រើសទំនាក់ទំនងមួយពីបញ្ជីសំណព្វរបស់អ្នក ឬក៏ប៉ះ ជ្រើសទំនាក់ទំនង, ជ្រើស
ប៉ះ
ទំនាក់ទំនង រួចហ�ើយប៉ះ រួចរាល់។
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ការកែផ្ទាំង People Edge
• ដ�ើម្បីលុបទំនាក់ទំនងមួយ សូមប៉ះឲ្យជាប់ល�អ
ើ ាយខុនទំនាក់ទំនងន�ោះ ហ�ើយចាប់អូសវាទ�ៅ យក
ចេញ ន�ៅផ្នែកខ
 ាងល�ើនៃអេក្រង់។
• ដ�ើម្បីប្ដូរលំដាប់នៃទំនាក់ទំនង សូមប៉ះឲ្យជាប់ល�អ
ើ ាយខុនទំនាក់ទំនងមួយ រួចហ�ើយចាប់អូសវាទ�ៅ
ទីកន្លែងមួយទ�ៀត។
អ្នកក៏អាចកែផ្ទាំង People Edge ផងដែរ ដ�ោយប៉ះ កែ។

ការទាក់ទងមនុស្សពីផ្ទាំង People Edge
ប�ើកផ្ទាំង People Edge ហ�ើយប៉ះទំនាក់ទំនងមួយ។ ប៊ូតុងប្រាស្រ័យទាក់ទងនឹងនឹងលេចឡ�ើងល�ើ
អេក្រង់។ ប៉ះប
 ៊ូតុងដែលចង់បាន ដ�ើម្បីហ�ៅឬផ្ញើសារទ�ៅទំនាក់ទំនងន�ោះ។
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ពន្លឺគែម
អ្នកអាចកណ
ំ ត់ឲ្យឧបករណ៍បំភ្លឺពន្លឺន�ៅគែមនៃអេក្រង់ន
 ិងបង្ហាញវីនដូវផុស ន�ៅពេលអ្នកទទួល
ការជូនដំណឹង ដូចជាសារថ្មីៗ។
សូម្បីខណៈពេលអេក្រង់របស់ឧបករណ៍កំពុងផ្កាប់ក៏ដ�ោយ គែមនៃអេក្រង់ន
 ឹងភ្លឺ ដ�ើម្បីជូនដំណឹងអ
 ្នកពី
ការហ�ៅឬការជូនដំណឹងថ
 ្មីៗ។ ន�ៅពេលវីនដូវផុសលេចឡ�ើង ខណៈពេលកំពុងប្រើកម្មវិធីមួយ សូមចាប់
អូសវីនដូវន�ោះចុះក្រោមដ�ើម្បីបង្ហាញខ្លឹមព័ត៌មាននិងធ្វើសកម្មភាពដែលមានយ៉ាងរហ័ស។

ការគ្រប់គ្រងការជូនដំណឹងត្រូវបង្ហាញជាពន្គែ
លឺ ម

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់ → អេក្រង់គែ
 ម → ពន្គែ
លឺ ម។

2

ប៉ះ គ្រប់គ្រងការជូនដំណឹង ហ�ើយប៉ះកុងតាក់ជ
 ាប់នឹងកម្មវិធីដ�ើម្បីទទួលក
 ារជូនដំណឹងជ
 ាពន្គលឺ ែម។
ការជូនដំណឹងខ
 ្លះអាចមិនប
 ង្ហាញជាពន្លឺគែម អាស្រ័យល�ើប្រភេទនៃការជូនដំណឹង។

ឆ្លើយតបរហ័ស
អ្នកអាចច្រានច�ោលការហ�ៅចូលដ�ោយប្រើសារច្រានច�ោលតាមបំណង។ ខណៈពេលអេក្រង់របស់
ឧបករណ៍កំពុងផ្កាប់ សូមដាក់ម្រាមដៃរបស់អ្នកល�ើសិនសឺអត្រាបេះដូងន�ៅខាងខ្នងក
 ្នុងពេលពីរបីវីនាទី
ដ�ើម្បីច្រានច�ោលការហ�ៅ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់ → អេក្រង់គែ
 ម → ពន្គែ
លឺ ម → → ឆ្លើយតបរហ័ស រួចហ�ើយ
ប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ដ�ើម្បីកែសារច្រានច�ោលលំនាំដ�ើម សូមប៉ះអត្ថបទសារក្រោម សារឆ្លើយតបរហ័ស។
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ពហុវីនដូវ
ការណែនាំ
ពហុវីនដូវអ
 នុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណ�ើរការកម្មវិធព
ី ីរក្នុងពេលតែមួយន�ៅក្នុងទិដ្ឋភាពបំបែកអេក្រង់។ អ្នកក
 ៏អាច
ដំណ�ើរការកម្មវិធីច្រើនក្នុងពេលតែមួយន�ៅក្នុងទិដ្ឋភាពផុសផងដែរ។
កម្មវិធខ
ី ្លះប្រហែលជាមិនគាំទ្រមុខងារនេះទេ។

ទិដ�ភាពបំែបកេអ�កង់

ទិដ�ភាពផុស
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ទិដ្ឋភាពបបែ
ំ កអេក្រង់

1

ប៉ះប៊ូតុងថ
 ្មីៗ ដ�ើម្បីប�ើកបញ្ជីនៃកម្មវិធទ�
ី ើបប្រើថ្មីៗ។

2

អូសឡ�ើងល�ើឬចុះក្រោម ហ�ើយប
 ៉ះ

3

ល�ើវីនដូវកម្មវិធថ
ី ្មីៗ។

កម្មវិធីដែលបានជ្រើសនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងវីនដូវខាងល�ើ។

ក្នុងវីនដូវខាងក្រោម សូមអូសឡ�ើងល�ើឬចុះក្រោម ដ�ើម្បីជ្រើសកម្មវិធម
ី ួយទ�ៀតដែលត្រូវចាប់ផ្ដម
ើ ។
ដ�ើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីដែលមិនមានក្នុងបញ្ជីកម្មវិធីទ�ើបប្រើថ្មីៗ សូមប៉ះ បញ្ជីកម្មវិធី រួចជ្រើសកម្មវិធី
មួយ។
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ការប្រើជម្រើសប
 ន្ថែម
ប៉ះរបារន�ៅចន្លោះវីនដូវកម្មវិធី ដ�ើម្បីចូលប្រើជ
 ម្រើសបន្ថែម។
ែថមគូកម�វ�ធេនះ
ី េទៅ
េគហេអ�កង់
េ�បើមុខងារវ�នដូវខ�ាស់

បិទកម�វ�ធី
ប��រវ�នដូវែដល�ានេ�ជើសេទៅជា
ទិដ�ភាពផុស
ប��រទីកែន�ងរវាងវ�នដូវកម�វ�ធី

ការលៃតម្រូវទំហវំីនដូវ
អូសរបារដែលន�ៅចន្លោះវីនដូវកម្មវិធីឡ�ើងល�ើឬចុះក្រោម ដ�ើម្បីលៃតម្រូវទំហនំ ៃវីនដូវទាំងន�ោះ។
ន�ៅពេលអ្នកអូសរបារដែលន�ៅចន្លោះវីនដូវកម្មវិធីទ�ៅរកគែមខាងល�ើឬ
 ខាងក្រោមនៃអេក្រង់ វីនដូវន�ោះនឹង
ពង្រីកអតិបរមា។

ការបង្រួមទិដ្ឋភាពបំបែកអេក្រង់
ប៉ះគេហប៊ូតុង ដ�ើម្បីបង្រួមទិដ្ឋភាពបំបែកអេក្រង់។ អាយខុន នឹងលេចឡ�ើងល�ើរបារស្ថានភាព។
កម្មវិធក
ី ្នុងវីនដូវខាងក្រោមនឹងបិទ ហ�ើយក
 ម្មវិធក
ី ្នុងវីនដូវខាងល�ើន
 ឹងន�ៅតែសកម្មដដែលក្នុងទិដ្ឋភាព
បំបែកអេក្រង់ដែលបានបង្រួម។
េអ�កង់បំែបកែដល�ានប�ងួម

ដ�ើម្បីបិទទិដ្ឋភាពបំបែកអេក្រង់ដែលបានបង្រួម សូមប៉ះ
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វីនដូវខ្ទាស់
អ្នកអាចជ្រើសផ្ទៃមួយ រួចខ
 ្ទាស់វាន�ៅផ្នែកខាងល�ើនៃអេក្រង់ និង ប្រើក
 ម្មវិធីផ្សេងទ�ៀតក្នុងវីនដូវ
ខាងក្រោម។

1

ប៉ះប៊ូតុងថ
 ្មីៗ ដ�ើម្បីប�ើកបញ្ជីនៃកម្មវិធទ�
ី ើបប្រើថ្មីៗ។

2

ប៉ះ

3

ប៉ះ រួចរាល់។

4

រួចចាប់អូសស៊ុមទ�ៅផ្ទៃដែលអ្នកចង់ខ្ទាស់វា។

ដ�ើម្បីលៃតម្រូវទំហរំបស់ស៊ុម សូមចាប់អូស

ឡ�ើងល�ើឬចុះក្រោម។

កម្មវិធីដែលបានជ្រើសនឹងត្រូវបានខ្ទាស់ន�ៅផ្នែកខ
 ាងល�ើនៃអេក្រង់។ ដ�ើម្បីឈប់ខ្ទាស់វីនដូវន�ោះ សូម
អូសរបារន�ៅចន្លោះវីនដូវកម្មវិធី។
ក្នុងវីនដូវខាងក្រោម សូមអូសឡ�ើងល�ើឬចុះក្រោម ដ�ើម្បីជ្រើសកម្មវិធម
ី ួយទ�ៀតដែលត្រូវចាប់ផ្ដម
ើ ។

ការថែមគូកម្មវិធទ�
ី ៅគេហអេក្រង់
ន�ៅពេលអ្នកថែមគូកម្មវិធីទ�ៅគេហអេក្រង់ អ្នកអ
 ាចដណ�
ំ
ើរការកម្មវិធទ
ី ាំងពីរក្នុងទិដ្ឋភាពអេក្រង់បំបែក
ដ�ោយប៉ះម្តងប៉ុណ្ណោះ។
ប៉ះរបារន�ៅចន្លោះវីនដូវកម្មវិធី ហ�ើយប
 ៉ះ ។
គូកម្មវិធប
ី ច្ចុប្បន្នន
 ឹងត្រូវបានថែមទ�ៅគេហអេក្រង់។

គូកម�វ�ធី
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ទិដ្ឋភាពផុស

1

ប៉ះប៊ូតុងថ
 ្មីៗ ដ�ើម្បីប�ើកបញ្ជីនៃកម្មវិធទ�
ី ើបប្រើថ្មីៗ។

2

អូសឡ�ើងល�ើឬចុះក្រោម, ប៉ះឲ
 ្យជាប់ល�វើីនដូវកម្មវិធីមួយ រួចហ�ើយអូសវាដ�ើម្បី ទម្លាក់ទ
 ីនេះសម្រាប់
ទិដ្ឋភាពផុស។
អេក្រង់កម្មវិធន
ី ឹងលេចឡ�ើងក្នុងទិដ្ឋភាពផុស។

ប�ងួមវ�នដូវ
បិទកម�វ�ធី
ព�ងីកវ�នដូវ

ការផ្លាស់ទវីីនដូវផុស
ដ�ើម្បីផ្លាស់ទវីីនដូវផុស សូមប៉ះរបារឧបករណ៍របស់វីនដូវន�ោះ រួចអ
 ូសវាទ�ៅទីកន្លែងថ្មីមួយ។
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ការបង្ហាញការជូនដំណឹងត
 ាមវីនដូវផុស
ន�ៅពេលអ្នកទទួលការជូនដំណឹងជ
 ាមួយពន្លឺគែម អ្នកអ
 ាចបង្ហាញខ្លឹមព័ត៌មានរបស់វាយ៉ាងរហ័ស ហ�ើយ
ធ្វើសកម្មភាពដែលមាន ដ�ោយប�ើកវីនដូវផុស។ ឧទាហរណ៍ ប�ើអ
 ្នកទទួលសារមួយ ខណៈពេលកំពុង
ម�ើលវីដេអូឬលេងហ្គេម អ្នកអ
 ាចបង្ហាញសារនិងឆ្លើយតបនឹងវាដ�ោយមិនប្ដូរអេក្រង់។
ន�ៅពេលអ្នកទទួលការជូនដំណឹងជ
 ាមួយពន្គលឺ ែម ខណៈពេលកំពុងប្រើកម្មវិធី សូមចាប់អូស
ការជូនដំណឹងច
 ុះក្រោម។

មុខងារនេះអាចប្រើបានតែចំព�ោះកម្មវិធីដែលគាំទ្រមុខងារពហុវីនដូវន
 ិងពន្លឺគែមប៉ុណ្ណោះ។ ដ�ើម្បី
បង្ហាញកម្មវិធីដែលបានគាំទ្រ សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់ → អេក្រង់គែ
 ម→
ពន្លឺគែម → គ្រប់គ្រងការជូនដំណឹង។

Samsung Gear
Samsung Gear គឺជាកម្មវិធម
ី ួយដែលអាចជួយឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ពាក់បាន Gear របស់
អ្នក។ ន�ៅពេលអ្នកភ្ជាប់ឧបករណ៍របស់អ្នកជាមួយ Gear អ្នកអ
 ាចប្ដូរការកំណត់និងកម្មវិធរីបស់ Gear
តាមបំណង។
ប�ើកសឺមី Samsung រួចចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Samsung Gear។
 ណ�
ំ
ើរ ដ�ើម្បីភ្ជាប់ឧបករណ៍របស់អ្នកជាមួយ Gear។ ធ្វើត
 ាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បី
ប៉ះ ចាប់ផ្ដើមដ
បញ្ចប់ការរ�ៀបចំ។ សូមម�ើលស�ៀវភ�ៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ Gear សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែមអំពីរប�ៀបភ្ជាប់
និងប្រើ Gear ជាមួយឧបករណ៍របស់អ្នក។
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Samsung Members
Samsung Members ផ្តល់សេវាគាំទ្រដល់អ
 តិថិជនដូចជា កំហុសវិនិច្ឆយនៃបញ្ហាឧបករណ៍
ព្រមទាំងអ
 នុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ប្រគល់សំណួរនិងរបាយការណ៍កំហុស។ អ្នកក
 ៏អាចចែករំលែក
ព័ត៌មានជាមួយអ្នកដទៃក្នុងសហគមន៍អ
 ្នកប្រើប្រាស់ Galaxy ឬក៏បង្ហាញដណ
ំ ឹងនិងបណ្ណែថ្មីៗផងដែរ។
Samsung Members អាចជួយអ្នកដ�ោះស្រាយបញ្ហានានាដែលអ្នកអាចជួបប្រទះ ខណៈពេល
កំពុងប្រើឧបករណ៍របស់អ្នក។
ជេ�មើសបែន�ម

េផ�ើមតិតប

• ភាពមាននៃកម្មវិធីនេះ និង មុខងារដែលបានគាំទ្រ អាចខុសគ្នា អាស្រ័យល�ើតំបន់ឬ
 អ្នកផ្តល់
សេវា។
• ដ�ើម្បីប្រគល់មតិតបរបស់អ្នក ឬក៏បង្ហោះមតិរបស់អ្នក អ្នកត្រូវតែចុះបញ្ជីនិងចុះឈ្មោះចូល
Samsung Account របស់អ្នក។ សូមម�ើល Samsung Account សម្រាប់ព័ត៌មាន
បន្ថែម។
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Samsung Notes
ការណែនាំ
បង្កើតក
 ំណត់សម្គាល់ដ�ោយវាយបញ្ចូលអត្ថបទពីក្ដារចុច ឬក៏តាមរយៈការសរសេរដ�ោយដៃឬគូសល�ើ
អេក្រង់។ អ្នកក
 ៏អាចបញ្ចូលរូបឬការថតសំឡេងទ�ៅក្នុងកំណត់សម្គាល់របស់អ្នកផងដែរ។

ការបង្កើតក
 ំណត់សម្គាល់

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Samsung Notes ហ�ើយប៉ះ

2

ជ្រើសវិធប
ី ញ្ចូលពីរបារឧបករណ៍ន�ៅផ្នែកខ
 ាងល�ើនៃអេក្រង់ រួចតែងកំណត់សម្គាល់មួយ។

។

វាយប���លអត�បទេដោយេ�បើក�ារចុច
ប���លរូបឬការថតសំេឡង

សរេសរឬគូសជាមួយប៊�ច
គូរជាមួយជក់

3

ន�ៅពេលអ្នកបានបញ្ចប់ការតែងកំណត់សម្គាល់ សូមប៉ះ រក្សាទុក។
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ការតែងកំណត់សម្គាល់ជ
 ាមួយសំណេរដៃ
ល�ើអេក្រង់តែងកំណត់សម្គាល់ សូមប៉ះ ប៊ិច ដ�ើម្បីសរសេរឬគូសជាមួយ S Pen។

មិនេធ�ើវ�ញ

េធ�ើវ�ញ
េ�ជើសនិងែក។

�បដាប់លុប

ផ�ាំងសរេសរងាយ�សួល

ប៊�ច

ការប្ដូរការកំណត់ប៊ិច
ន�ៅពេលសរសេរឬគូសល�ើអេក្រង់ សូមប៉ះ

ដ�ើម្បីប្ដូរប្រភេទប៊ិច កម្រាស់ប
 ន្ទាត់ ឬពណ៌ប៊ិច។

ប��រ�បេភទប៊�ច។
ប��រក�មាសបន�ាត់។
ប��រពណ៌ប៊�ច។

េ�ជើសពណ៌ថ�ី
េដោយេ�បើ�បដាប់េរើសពណ៌។
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ការប្រើប្រដាប់លុប
ហ�ើយជ្រើសតំបន់ត្រូវលុប។ ជម្រើសផ្សេង
ន�ៅពេលអ្នកចង់លុបសំណេរដៃពីកំណត់សម្គាល់ សូមប៉ះ
សូមជ្រើសតំបន់មួយ ខណៈពេលកំពុងច
 ុចជាប់ល�ប
ើ ៊ូតុង S Pen។
ម្ដងទ�ៀត។
ដ�ើម្បីប្ដូរប្រភេទប្រដាប់លុប សូមប៉ះ
• លុបមួយបន្ទាត់ម្តងៗ៖ លុបប
 ន្ទាប់ដែលអ្នកបានជ្រើស។
• លុបផ្ចៃដែលបានប៉៖ លុបត
 ំបន់ដែលអ្នកជ្រើសប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកអាចលៃតម្រូវទំហនំៃប្រដាប់លុប
ដ�ោយចាប់អូសរបារលៃតម្រូវទំហំ។
• លុបទ
 ាំងអស់៖ ជម្រះកំណត់សម្គាល់។
សូម្បីជាមួយប្រដាប់លុបត
 ូចក៏ ដ�ោយ ក៏ អ្នកន�ៅតែអាចលុបផ្នែកដែលចង់លុបយ
 ៉ាងជាក់លាក់
ដែរ។

ការប្រើផ្ទាំងសរសេរងាយស្រួល
ប្រើផ្ទាំងសរសេរងាយស្រួលដ�ើម្បីបញ្ចូលសំណេរដៃរបស់អ្នកកាន់តែងាយស្រួល។
ន�ៅពេលអ្នកសរសេរឬគូសល�ើផ្ទាំងសរសេរងាយស្រួល សំណេរដៃរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានលៃតម្រូវដ�ោយ
ស្វ័យប្រវត្តិនិងបញ្ចូលរវាងបន្ទាតន់ ៃវាលបញ្ចូល។
ល�ើអេក្រង់តែងកំណត់សម្គាល់ សូមប៉ះ ។ វាលបញ្ចូលនឹងត្រូវបានពង្រីកនិងលេចឡ�ើងជាផ្ទាំងសរសេរ
ងាយស្រួល។

ផ�ាំងសរេសរងាយ�សួល
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ការកែកំណត់សម្គាល់ស
 ណេ
ំ
រដៃ
កែកំណត់សម្គាល់សំណេរដៃដ�ោយប្រើជម្រើសកែផ្សេងៗដូចជាការកាត់ ការផ្លាស់ទី ការប្ដូរទំហំ ឬ
ការប្លែង។

1

ន�ៅពេលមានសំណេរដៃល�ើក
 ំណត់សម្គាល់ សូមប៉ះ

2

ប៉ះឬគូសបន្ទាតម
់ ួយជុំវិញការបញ្ចូលដ�ើម្បីជ្រើស។

ដ�ើម្បីប្ដូរសណ្ឋាននៃការជ្រើស សូមប៉ះ

។

ម្ដងទ�ៀត។

ដ�ើម្បីផ្លាស់ទក
ី ារបញ្ចូលទ�ៅទីកន្លែងមួយទ�ៀត សូមជ្រើសការបញ្ចូល រួចច
 ាប់អូសវាទ�ៅទីកន្លែងថ្មី
មួយ។
ដ�ើម្បីប្ដូរទំហនំ ៃការជ្រើស សូមប៉ះការបញ្ចូល ហ�ើយច
 ាប់អូសជ្រុងមួយនៃស៊ុមដែលលេចឡ�ើង។
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3

កែការបញ្ចូលដ�ោយប្រើជម្រើសដែលមាន។
• កាត់៖ កាត់ក
 ារបញ្ចូល។ ដ�ើម្បីបិទភ្ជាប់ល�ើទីកន្លែងមួយទ�ៀត សូមប៉ះឲ្យជាប់ល�ើទីកន្លែងន�ោះ រួច
ហ�ើយប៉ះ បិទភ
 ្ជាប់។
• ចម្លង៖ ចម្លងការបញ្ចូល។ ដ�ើម្បីបិទភ្ជាប់ល�ើទីកន្លែងមួយទ�ៀត សូមប៉ះឲ្យជាប់ល�ើទីកន្លែងន�ោះ
រួចហ�ើយប៉ះ បិទភ
 ្ជាប់។
• លុប៖ លុបក
 ារបញ្ចូល។
• ស្រង់អត្ថបទ៖ ស្រង់អ
 ត្ថបទពីតំបន់ដែលបានជ្រើស។ ដ�ើម្បីបិទភ្ជាប់ឬ
 ចម្លងអត្ថបទទ�ៅ
កំណត់សម្គាល់មួយ សូមប៉ះ បិទភ្ជាប់ទ�
 ៅកំណត់សម្គាល់ ឬ ចម្លង។
• ច្រើនទ�ៀត → ផ្លាស់ទទ�
ី ៅមុខ៖ បញ្ជូនក
 ារបញ្ចូលទ�ៅខាងមុខ។
• ច្រើនទ�ៀត → ផ្លាស់ទថ
ី យក្រោយ៖ បញ្ជូនការបញ្ចូលទ�ៅខាងក្រោយ។

ការគូរជាមួយជក់
ល�ើអេក្រង់តែងកំណត់សម្គាល់ សូមប៉ះ ជក់ ដ�ើម្បីគូរជាមួយជក់ជាច្រើន។
ន�ៅពេលអ្នកបានបញ្ចប់ សូមប៉ះ រួចរាល់ ដ�ើម្បីបញ្ចូលការគូររបស់អ្នកទ�ៅក្នុងកំណត់សម្គាល់។
អ្នកអាចបង្ហោះការគូររបស់អ្នកល�ើ PENUP ដ�ើម្បីចែករំលែកវាជាមួយអ្នកដទៃ។
ប���លគំនូរេទៅក��ងកំណត់សម�ាល់។

ប��រ�បេភទជក់។
ប��រពណ៌ជក់។

េ�ជើសពណ៌ថ�ី
េដោយេ�បើ�បដាប់េរើសពណ៌។

មិនេធ�ើវ�ញ
េធ�ើវ�ញ
�បដាប់លុប

បេង�ោះគំនូរេលើ PENUP។
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ការបញ្ចូលវត្ថុទ�ៅក្នុងក
 ំណត់សម្គាល់
ដ�ើម្បីថតរូប ឬក៏ប៉ះ វិចិត្រសាល
ល�ើអេក្រង់តែងកំណត់សម្គាល់ សូមប៉ះ → រូប។ ប៉ះ កាមេរ៉ា →
ឬ ផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បីជ្រើសរូបមួយ។ រូបន
 ឹងត្រូវបានបញ្ចូលទ�ៅក្នុងកំណត់សម្គាល់របស់អ្នក។

ការបញ្ចូលការថតសំឡេងទ�ៅក្នុងក
 ំណត់សម្គាល់
ល�ើអេក្រង់តែងកំណត់សម្គាល់ សូមប៉ះ → សំឡេង ដ�ើម្បីធ្វើការថតសំឡេង។ ប៉ះ
ការថត។ ការថតសំឡេងនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទ�ៅក្នុងកំណត់សម្គាល់របស់អ្នក។

ដ�ើម្បីបញ្ឈប់

ការខ្ទាស់កំណត់សម្គាល់ម
 ួយល�ើគេហអេក្រង់
ខ្ទាស់កំណត់សម្គាល់មួយល�ើគេហអេក្រង់ ដ�ើម្បីបង្ហាញវាយ៉ាងរហ័ស ឬក៏ប�ើកឬ
 កែវា។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Samsung Notes។

2

ជ្រើសកំណត់សម្គាល់ ហ�ើយប
 ៉ះ → ខ្ទាសល�
់ ើគេហអេក្រង់។
កំណត់សម្គាល់ន
 ឹងត្រូវបានថែមល�ើគេហអេក្រង់។

ល�ើគេហអេក្រង់ សូមប៉ះឲ្យជាប់ដ�ើម្បីផ្លាស់ទឬ
ី ប្ដូរទំហវំ ា។ ដ�ើម្បីផ្លាសក
់ ំណត់សម្គាល់ដ�ោយមួយទ�ៀត
→ ប្ដូរកំណត់សម្គាល់។
សូមប៉ះ

ការរក្សាទុកការកំណត់សម្គាល់ជ
 ាការរំឭក
អ្នកអាចរក្សាទុកកំណត់សម្គាល់ជ
 ាការរំឭកដ�ើម្បីបង្ហាញកំណត់សម្គាល់ពេលក្រោយ។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Samsung Notes។

2

ជ្រើសកំណត់សម្គាល់មួយ ហ�ើយប៉ះ → ផ្ញើទ�ៅការរំឭក។
កំណត់សម្គាល់ន
 ឹងត្រូវបានរក្សាទុកជាការរំឭក។
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ការលុបក
 ំណត់សម្គាល់

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Samsung Notes។

2

ប៉ះឲ្យជាប់ល�ក
ើ ំណត់សម្គាល់ដែលត្រូវលុប។

3

ប៉ះ

ដ�ើម្បីលុបក
ណ
ំ ត់សម្គាល់ច្រើន សូមធីកកំណត់សម្គាល់ជ
 ាច្រើនដែលត្រូវលុប។
។

PENUP
ការណែនាំ
PENUP គឺជាសេវាបណ្ដាញសង្គមសម្រាប់ការចែករំលែកស្នាដៃសិល្បៈដែលបានគូសជាមួយ S Pen។
ប្រកាសស្នាដៃសិល្បៈរបស់អ្នក បង្ហាញស្នាដៃសិល្បៈរបស់អ្នកដទៃ និងទទួលបណ្ណែដ៏មានប្រយ�ោជន៍អ
 ំពី
ការគូស។
សកម�ភាពរបស់អ�ក
ទ�មង់របស់អ�ក

បង�ាញស�ាៃដសិល�ៈតាម�បេភទ។

�បកាសស�ាៃដសិល�ៈរបស់អ�ក។

អ្នកអាចចុះឈ្មោះចូល PENUP ដ�ោយប្រើ Samsung Account របស់អ
 ្នក ឬក៏គណនី
SNS ផ្សេងទ�ៀត។
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ការប្រកាសស្នាដៃសិល្បៈរបស់អ្នក
ប្រកាសស្នាដៃសិល្បៈរបស់អ្នកដែលបានបង្កើតក
 ្នុង Samsung Notes ឬកម្មវិធីគូសផ្សេងទ�ៀតល�ើ
PENUP។

1

ប�ើកសឺមី Samsung, ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី PENUP រួចហ�ើយប
 ៉ះ

2

ដ�ើម្បីប្រកាសស្នាដៃសិល្បៈពី វិចិត្រសាល សូមប៉ះ ពីវិចិត្រសាល, ជ្រើសស្នាដៃសិល្បៈត្រូវប្រកាស រួច
ហ�ើយប៉ះ រួចរាល់។

។

ដ�ើម្បីប្រកាសស្នាដៃសិល្បៈថ្មី សូមប៉ះ ការគូស, គូសស្នាដៃសិល្បៈ រួចហ�ើយប៉ះ រួចរាល់ → រក្សាទុក
និង ប្រកាស។
ដ�ើម្បីប្រកាសការព្រាងរបស់អ្នក សូមប៉ះ ព្រាង, បញ្ចបស្នាដៃស
់
ិល្បៈ រួចហ�ើយប
 ៉ះ រួចរាល់ → រក្សាទុក
និង ប្រកាស។

3

វាយបញ្ចូលចំណងជ�ើង ពិពណ៌នានិងស្លាកទ្រុងជ្រូក។

ែថមស�ាៃដសិល�ៈរបស់អ�កក��ង�បកាស។
វាយប���លចំណងេជើង
វាយប���លពិពណ៌នា។

ែថមស�ាក�ទុង�ជូក។

េ�ជើសកែន�ងេដើម�ី�បកាសស�ាៃដសិល�ៈ។

េ�ជើស�បេភទមួយ។

ែចករ�ែលកស�ាៃដសិល�ៈរបស់អ�កជាមួយ
គណនី SNS េផ�ងេទៀតរបស់អ�ក។

4

អនុ��ាតការែស�ងរកខាងេ�កៅ។

ប៉ះ ដាក់។

ការប្រកាសស្នាដៃសិល្បៈពីកម្មវិធីផ្សេងទ�ៀត
ដ�ើម្បីប្រកាសស្នាដៃសិល្បៈរបស់អ្នកពី វិចត្រ
ិ សាល ឬកម្មវិធគ
ី ូសផ្សេងទ�ៀត សូមជ្រើសស្នាដៃសិល្បៈពី
កម្មវិធម
ី ួយ ហ�ើយប៉ះ → PENUP។
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ការបង្ហាញស្នាដៃសិល្បៈ
អ្នកអាចបង្ហាញស្នាដៃសិល្បៈរបស់អ្នកដទៃ បញ្ចេញមតិ ឬក៏សម្គាល់ព
 ួកវាជាសំណព្វ។ អ្នកក
 ៏អាច
ទាញយកស្នាដៃសិល្បៈ ឬក៏កំណត់មួយជារូបផ្ទៃអេក្រង់របស់អ្នកផងដែរ។
ប�ើកសឺមី Samsung, ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី PENUP រួចហ�ើយជ្រើសការប្រកាសដែលអ្នកចង់បង្ហាញ។
កំណត់ស�ាៃដសិល�ៈជាសំណព�។

បង�ាញអ�កេ�បើ��ាស់ែដលចូលចិតស�
� ាៃដ
សិល�ៈ។
បង�ាញមតិនិងែថមមតិ។

�បកាសស�ាៃដសិល�ៈេឡើងវ�ញ។
អ�កក៏អាចបង�ាញអ�កេ�បើ��ាស់ែដល�ាន
�បកាសស�ាៃដសិល�ៈេឡើងវ�ញផងែដរ។

ដ�ើម្បីទាញយកស្នាដៃសិល្បៈ សូមប៉ះ → ទាញយក។ ស្នាដៃសិល្បៈដែលបានទាញយកនឹងត្រូវបាន
រក្សាទុកក្នុង វិចត្រ
ិ សាល។ អ្នកអ
 ាចទាញយកស្នាដៃសិល្បៈដែលអនុញ្ញាតដ�ោយម្ចាសប
់ ៉ុណ្ណោះ។
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ការដាក់ពណ៌រូប
ដ�ោយប្រើពណ៌ផ្សេងៗ សូមបង្កើតស្នាដៃសិល្បៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

1

ប�ើកសឺមី Samsung, ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី PENUP រួចហ�ើយប
 ៉ះ ការដាក់ពណ៌។

2

ជ្រើសរូបមួយ។

3

ប៉ះ ចាប់ផ្ដើមក
 ារដាក់ពណ៌។

ចាប់េផ�ើមការដាក់ពណ៌។

4

ន�ៅពេលអ្នកបានបញ្ចប់ សូមប៉ះ រួចរាល់។
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ការគូសជ
 ីវចល
គូសតាម ន�ៅពេលអ្នកម�ើលវីដេអូកំពុងគូសផ្ទាល់ ដែលបង្ហាញដណ�
ំ
ើរការនៃការគូសបញ្ចប់រូបមួយ។ អ្នក
អាចគូសរូបដ៏ល្អយ៉ាងងាយស្រួល។

1

ប�ើកសឺមី Samsung, ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី PENUP រួចហ�ើយប
 ៉ះ ការគូសជ
 ីវចល។

2

ជ្រើសរូបមួយ។

3

ប៉ះ រ�ៀនរប�ៀបគូស។

4

ដ�ើម្បីគូសល�ើរូបមួយ សូមប៉ះ

5

អ្នកអាចប្ដូរល្បឿនចាក់ ដ�ោយប៉ះ
ន�ៅពេលអ្នកបានបញ្ចប់ សូមប៉ះ

ដ�ើម្បីផ្អាកការចាក់។
។
។

រូបដ�ើមនឹងត្រូវបានលាក់ ហ�ើយអ
 ្នកនឹងអាចឃ�ើញរូបដែលអ្នកបានគូស។
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ការគូសរូបថត
គូសរូបល�ើរូបថតរបស់អ្នក ហ�ើយរក្សាពួកវាជាស្នាដៃសិល្បៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ជ្រើសរូបថតមួយពី
វិចិត្រសាល ឬក៏ថតរូបនិងគូសល�ើរូបថតន�ោះ។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការគូសរបស់អ្នក អ្នកអ
 ាចឃ�ើញរូបដែល
អ្នកបានគូស ដ�ោយលាក់រូបថតន�ោះ។

1

ប�ើកសឺមី Samsung រួចចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី PENUP។

2

ប៉ះ

3

ប៉ះ ថតរូបភាព, ថតរូមមួយ រួចហ�ើយប៉ះ ព្រម។

4

→ ការគូស →

។

ជម្រើសផ្សេង សូមប៉ះ ជ្រើសពីវិចិត្រសាល ហ�ើយជ្រើសរូបមួយ។
ជ្រើសតំបន់ត្រូវគូស លៃតម្រូវក
 ម្រិតភាពថ្លា រួចហ�ើយប៉ះ រក្សាទុក។
តំបន់ដែលបានជ្រើសនឹងថែមជារូបផ្ទៃខាងក្រោយ។

5

គូសល�ើរូបថតន�ោះ។

6

ន�ៅពេលអ្នកបានបញ្ចប់ សូមប៉ះ

។

រូបថតន�ោះនឹងត្រូវបានលាក់ ហ�ើយអ
 ្នកនឹងអាចឃ�ើញរូបដែលអ្នកបានគូស។
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ប្រតិទិន
គ្រប់គ្រងកាលវិភាគរបស់អ្នកដ�ោយវាយបញ្ចូលព្រឹត្តិការណ៍ឬកិច្ចការនឹងមកដល់ក
 ្នុងកម្មវិធីរ�ៀបចំគម្រោង
របស់អ្នក។

ការបង្កើតព្រឹ
 ត្តិការណ៍

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ប្រតិទិន ហ�ើយប៉ះ

2

វាយបញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតអំពីព្រឹត្តិការណ៍។

ឬប៉ះពីរដងល�ើកាលបរិច្ឆេទមួយ។

ប�ើកាលបរិច្ឆេទន�ោះមានព្រឹត្តិការណ៍ឬកិច្ចការដែលបានរក្សាទុកក្នុងន�ោះហ�ើយ សូមប៉ះកាលបរិច្ឆេទ
ន�ោះ ហ�ើយប៉ះ ។

កំណត់អំឡ�ងេពល

េ�ជើសស�ីកឃ័រ
េដើម�ីបង�ាញជាមួយ�ពឹត�ិការណ៍

វាយប���លចំណងេជើង

ប��រពណ៌ៃន�ពឹត�ិការណ៍

េ�ជើស�បតិទិន េដើម�ីរក�ាទុក�ពឹត�ិការណ៍
កំណត់េម៉ោងេរោទ៍

ប���លទីកែន�ង

ភ�ាប់ែផនទី

ែថមកំណត់សម�ាល់
ែថមព័ត៌មានលម�ិតេ�ចើនេទៀត

3

ប៉ះ រក្សាទុក ដ�ើម្បីរក្សាទុកព្រឹត្តិការណ៍ន�ោះ។
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ការបង្កើតក
 ិច្ចការ

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ប្រតិទិន ហ�ើយប៉ះ បង្ហាញ → កិច្ចការ។

2

ប៉ះ

3

ប៉ះ រក្សាទុក ដ�ើម្បីរក្សាទុកកិច្ចការន�ោះ។

រួចវាយបញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតអំពីកិច្ចការ។

ការធ្វើសមកាលព្រឹត្តិការណ៍និងក
 ិច្ចការជាមួយគណនីរបស់អ
 ្នក

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → គណនី រួចជ្រើសគណនីដែលត្រូវធ្វើ
សមកាលជាមួយ។

2

ប៉ះ ធ្វើសមកាលគណនី រួចប
 ៉ះកុងតាក់ សមកាល ប្រ
 តិទិន ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
សម្រាប់ Samsung Account សូមប៉ះ → ការកំណត់សមកាល រួចប៉ះកុងតាក់ ប្រតិទិន ដ�ើម្បី
ប�ើកដំណ�ើរការវា។

ដ�ើម្បីថែមគណនីដែលត្រូវធ្វើសមកាលជាមួយ សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ប្រតិទិន ហ�ើយប៉ះ → គ្រប់គ្រង
ប្រតិទិន → ថែមគណនី។ រួចជ្រើសគណនីមួយដែលត្រូវធ្វើសមកាលជាមួយ និង ចុះឈ្មោះចូល។
ន�ៅពេលគណនីមួយត្រូវបានថែមហ�ើយ វានឹងលេចឡ�ើងល�ើបញ្ជី។

Samsung Health
ការណែនាំ
កម្មវិធី Samsung Health ជួយអ្នកឲ្យគ្រប់គ្រងសុខុមាលភាពនិងភាពមាំទាំរបស់អ្នក។ កំណត់
គ�ោលដ�ៅនៃភាពមាំទាំ, ពិនិត្យវឌ្ឍនភាពរបស់អ្នក ព្រមទាំងរក្សាការតាមដានសុខុមាលភាពនិងភាពមាំទាំ
ទូទ�ៅរបស់អ្នក។ អ្នកក
 ៏អាចប្រៀបធ�ៀបកំណត់ត្រានៃការរាប់ជំហានរបស់អ្នកជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់
Samsung Health ដទៃទ�ៀត, ប្រកួតជាមួយមិត្តភក្របស់
តិ
អ្នក និង ម�ើលប
 ណ្ណែសុខភាពផងដែរ។
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ការប្រើ Samsung Health
ប�ើកសឺមី Samsung រួចចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី Samsung Health។ ន�ៅពេលដំណ�ើរការកម្មវិធនេ
ី ះជា
ល�ើកដំបូង ឬក៏ចាប់ផ្ដើមវាឡ�ើងវិញ បន្ទាបព
់ ីធ្វើការកំណត់ទិន្នន័យឡ�ើងវិញ សូមធ្វើតាមការណែនាំល�ើ
អេក្រង់ ដ�ើម្បីបញ្ចប់ការរ�ៀបចំ។
មុខងារខ្លះប្រហែលជាមិនអ
 ាចប្រើបានទេ អាស្រ័យល�ើតំបន់។
េ�បៀបេធៀបកំណត់�តារាប់ជំហានរបស់អ�
កជាមួយអ�កេ�បើ��ាស់
Samsung Health ដៃទេទៀត ឬ
�បកួតជាមួយមិត�ភក�របស់
ិ
អ�ក
�តួតពិនិត�សុខភាពនិងភាពមាំទាំរបស់
អ�ក

បង�ាញបែណ�សុខភាព

កំណត់េគោលេដៅ�បចាំៃថ�របស់អ�ក និង
តាមដានវឌ�នភាពរបស់អ�ក

បង�ាញនិង�គប់�គងមុខងារតាមដាន

បង�ាញសារមគ�េទសក៍ឬការជូនដំណង
ឹ ពី
Samsung Health

ដ�ើម្បីថែមធាតុនានាទ�ៅអេក្រង់ Samsung Health សូមប៉ះ → គ្រប់គ្រងធាតុ រួចហ�ើយជ្រើសធាតុ
ទាំងន�ោះ។
• ទីគ�ោលដ�ៅ៖ កំណត់គ�ោលដ�ៅនៃភាពមាំទាំប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក និង បង្ហាញវឌ្ឍនភាពរបស់អ្នក។
• កម្មវិធ៖ី ប្រើកម្មវិធហ
ី ាត់ប្រាណដែលអាចប្ដូរតាមបំណង។
• ឧបករណ៍តាមដានទូទ�ៅ៖ ត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពរបស់អ្នក ការទទួលទានអាហារ និងក
 ារវាស់ស្ទង់
រាងកាយ។
• ឧបករណ៍តាមដានការហាត់ប្រាណ៖ ថែមកម្មវិធត
ី ាមដានការហាត់ប្រាណផ្សេងៗ និង ត្រួតពិនិត្យ
សកម្មភាពរបស់អ្នក។
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គ�ោលដ�ៅ
អ្នកអាចកណ
ំ ត់គ�ោលដ�ៅរបស់អ្នកសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទម្ងន់ ឬ សម្រាប់ក
 ាររស់ន�ៅដែលមានតុល្យភាព
កាន់តែប្រស�ើរ។ បន្ទាបព
់ ីកំណត់គ�ោលដ�ៅរបស់អ្នករួចហ�ើយ អ្នកអ
 ាចតាមដានវឌ្ឍនភាពរបស់អ្នក ឬក៏
បង្ហាញមគ្គទេសក៍ល�ើអេក្រង់ Samsung Health។
ល�ើអេក្រង់ Samsung Health សូមប៉ះ កំណត់គ�
 ោលបំំណង។ ជម្រើសផ្សេង សូមប៉ះ → គ្រប់គ្រង
ធាតុ រួចជ្រើស ការគ្រប់គ្រងទម្ងន់ ឬ ជីវិតម
 ានតុល្យភាព។

TOGETHER
Together អនុញ្ញាតឲ្យអ្នករ�ៀបចំគ�ោលដ�ៅនៃការរាប់ជំហាន និង ប្រកួតជ
 ាមួយមិត្តភក្របស់
តិ
អ្នក។ អ្នក
អាចអញ្ជើញមិត្តភក្ឲ្យដ�ើ
តិ
រជាមួយគ្នា, កំណត់គ�ោលដ�ៅនៃការរាប់ជំហាន, ប្រកួតក
 ្នុងការប្រជែងនានា
ព្រមទាំងប
 ង្ហាញលំដាប់ថ្នាករ់ បស់អ្នកល�ើ ក្ដារអ្នកនាំមុខជ
 ំហាន។
ល�ើអេក្រង់ Samsung Health សូមប៉ះ TOGETHER។

ជំហាន
ឧបករណ៍នឹងរាប់ចំនួនជ
 ំហានដែលអ្នកដ�ើរនិងវាស់ចម្ងាយដែលបានធ្វើដ
 ំណ�ើរ។
ល�ើអេក្រង់ Samsung Health សូមប៉ះកម្មវិធត
ី ាមដានជំហាន។

សរុបជំហានបច��ប�ន�

េគោលេដៅ
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• អ្នកអាចជួបប្រទះការពន្យារពេលបន្តិច ខណៈពេលកម្មវិធត
ី ាមដានជំហានត្រួតពិនិត្យជំហាន
របស់អ្នក ទ�ើបប
 ង្ហាញការរាប់ជំហានរបស់អ្នក។ អ្នកក
 ៏អាចជួបប្រទះការពន្យារពេលបន្តិច
ផងដែរ មុនពេលវីនដូវផុសបង្ហាញថា អ្នកបានសម្រេចគ�ោលដ�ៅរបស់អ្នកហ�ើយ។
• ប�ើអ្នកប្រើកម្មវិធត
ី ាមដានជំហាន ខណៈពេលកំពុងធ្វើដំណ�ើរតាមឡានឬរថភ្លើង រំញ័រអាច
ប៉ះពាល់ដ
 ល់ក
 ាររាប់ជំហានរបស់អ្នក។

អត្រាបេះដូង
វាស់និងកត់ត្រាអត្រាបេះដូងរបស់អ្នក។
ឧបករណ៍តាមដានអត្រាបេះដូងមានបំណងផ្ដល់ភាពមាំទាំនិងព័ត៌មានបណ្ណ
៉ុ
ោះ ហ�ើយមិនមាន
បំណងឲ្យប្រើក្នុងការធ្វើរ�ោគវិនិច្ឆយល�ើជំងឺឬស្ថានភាពជំងឺផ្សេងៗ ព្យាបាលជំងឺ បន្ធូរជ
 ំងឺ ការពារ
ជំងឺ ឬបង្ការជំងឺឡ�ើយ។
ត្រូវដឹងល
 ក្ខខណ្ឌខ
 ាងក្រោម មុនពេលវាស់អត្រាបេះដូងរបស់អ្នក៖
• សម្រាកក្នុងពេល 5 នាទី មុនពេលធ្វើការវាស់។
• ប�ើការវាស់ខុសខ្លាំងពីអត្រាបេះដូងដែលបានរំពឹង សូមសម្រាកក្នុងពេល 30 នាទី រួចហ�ើយវាស់វា
ម្ដងទ�ៀត។
• ក្នុងអំឡុងរដូវរងារឬក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់ ត្រូវរក្សាឲ្យខ្លួនអ្នកកក់ក្ដៅ ន�ៅពេលវាស់អត្រាបេះដូង
របស់អ្នក។
• ការជក់បារីឬការប្រើគ្រឿងស្រវឹងមុនពេលវាស់ អាចនាំឲ្យអត្រាបេះដូងរបស់អ្នកខុសពីអត្រាបេះដូង
ធម្មតារបស់អ្នក។
• កុន
ំ ិយាយ ស្ងាប ឬដកដង្ហើមវែងៗ ខណៈពេលកំពុងវាស់អត្រាបេះដូង។ ការធ្វើបែបន�ោះអាចធ្វើឲ្យ
កត់ត្រាអត្រាបេះដូងរបស់អ្នកមិនសុក្រឹត។
• ការវាស់អត្រាបេះដូងអ
 ាចខុសគ្នាអាស្រ័យល�ើវិធីវាស់និងបរិស្ថានដែលពួកវាស្ថិតន�ៅ។
• ប�ើសិនសឺអត្រាបេះដូងមិនដណ�
ំ
ើរការ ត្រូវប្រាកដថាគ្មានអ្វីរារាំងសិនសឺ។ ប�ើសិនសឺអត្រាបេះដូងន�ៅ
បន្តមានបញ្ហាដដែល សូមទ�ៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវា Samsung។
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1

ល�ើអេក្រង់ Samsung Health សូមប៉ះឧបករណ៍វាស់អត្រាបេះដូង ហ�ើយប
 ៉ះ វាស់ស្ចង់ ដ�ើម្បី
ចាប់ផ្ដើមវាស់អត្រាបេះដូងរបស់អ្នក។

2

ដាក់ម្រាមដៃរបស់អ្នកល�ើសិនសឺអត្រាបេះដូងន�ៅខាងខ្នងនៃឧបករណ៍។

3

បន្តិចក្រោយមក អត្រាបេះដូងបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកនឹងបង្ហាញឡ�ើងល�ើអេក្រង់។ ដកម្រាមដៃរបស់អ្នក
ចេញពស
ី ិនសឺ។

អ�តាេបះដូងបច��ប�ន�របស់អ�ក
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ព័ត៌មានបន្ថែម
• Samsung Health មានបំណងផ្ដល់ភាពមាំទាំនិងសុខុមាលភាពប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយមិនមានបំណង
ឲ្យប្រើក្នុងការធ្វើរ�ោគវិនិច្ឆយល�ើជំងឺឬស្ថានភាពជំងឺផ្សេងៗ ព្យាបាលជំងឺ បន្ធូរជ
 ំងឺ ការពារជំងឺ ឬបង្ការ
ជំងឺឡ�ើយ។
• មុខងារដែលមាន លក្ខណៈពិសេស និងក
 ម្មវិធីដែលអាចថែមបានសម្រាប់ Samsung Health
អាចខុសគ្នាពីប្រទេសមួយទ�ៅប្រទេសមួយ ដ�ោយសារច្បាប់និងបទបញ្ញតក្នុ
្តិ ងស្រុកមាន
ភាពខុសគ្នា។ អ្នកគួរពិនិត្យម�ើលមុខងារនិងកម្មវិធដែ
ី លមានក្នុងតំបន់ជ
 ាក់លាក់របស់អ្នក មុនពេល
ប្រើ។
• កម្មវិធី Samsung Health និង សេវារបស់វា អាចត្រូវបានកែប្រែឬបញ្ឈប់ ដ�ោយគ្មាន
ការជូនដំណឹងជ
 ាមុន។
• គ�ោលបំណងសម្រាប់ការប្រមួលទិន្នន័យត្រូវបានកម្រិតត្រឹមការផ្ដល់សេវាដែលអ្នកបានស្នើ រួមទាំង
ការផ្ដល់ព
 ័ត៌មានបន្ថែមដ�ើម្បីកែលម្អភាពមាំទាំរបស់អ្នក, ធ្វើសមកាលទិន្នន័យ, វិភាគទិន្នន័យ
និងស្ថិតិ ឬក៏ដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍនិងផ្ដល់សេវាកាន់តែប្រស�ើរ។ (ប៉ុន្តែប�អ
ើ ្នកចុះឈ្មោះចូល Samsung
Account របស់អ្នកពី Samsung Health ទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រហែលជាត្រូវបានរក្សាទុកល�ើ
សឺវ�ើក្នុងគ�ោលបំណងនៃការចម្លងទុកទិន្នន័យ។) ព័ត៌មានផ្ទាល់ខលួន
្ អ
 ាចត្រូវបានរក្សាទុក រហូត
ទាល់តែគ�ោលបំណងទាំងន�ោះបានបញ្ចប់។ អ្នកអ
 ាចលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលរក្សាទុកដ�ោយ
Samsung Health តាមរយៈការប្រើជម្រើសលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងម៉ឺនុយការកំណត់។ ដ�ើម្បី
លុបទិន្នន័យដែលអ្នកបានចែករំលែកជាមួយបណ្តាញសង្គម ឬក៏បានផ្ទេរទ�ៅឧបករណ៍ឃ្លាំងផ្ទុក អ្នក
ត្រូវតែលុបព
 ួកវាដាច់ដ�ោយឡែកពគ្នា
ី ។
• អ្នកអាចចែករំលែក និង/ឬ ធ្វើសមកាលទិន្នន័យរបស់អ្នកជាមួយសេវាបន្ថែមរបស់ Samsung ឬ
សេវារបស់តតីយភាគីដែលអ្នកជ្រើស ព្រមទាំងជ
 ាមួយឧបករណ៍ដែលអ្នកបានភ្ជាប់ផ្សេងទ�ៀត។
ការចូលប្រើព
 ័ត៌មាន Samsung Health តាមសេវាបន្ថែមទាំងន�ោះ ឬក៏ឧបករណ៍របស់
តតីយភាគី នឹងទទួលក
 ារអនុញ្ញាតតែន�ៅពេលអ្នកយល់ព្រមប៉ុណ្ណោះ។
• អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចព�
ំ ោះការប្រើប្រាស់មិនសមស្របចំព�ោះទិន្នន័យដែលបាន
ចែករំលែកល�ើបណ្តាញសង្គម ឬក៏បញ្ជូនទ�ៅអ្នកដទៃ។ សូមប្រុងប្រយ័ត្ន ន�ៅពេលចែករំលែក
ព័តម
៌ ានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយអ្នកដទៃ។
• ប�ើឧបករណ៍នេះត្រូវបានភ្ជាប់ជ
 ាមួយឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ព
 ិធីការទាក់ទង ដ�ើម្បីបញ្ជាក់
អំពីប្រតិបត្តិការត្រឹមត្រូវ។ ប�ើអ្នកប្រើការភ្ជាប់ឥតខ្សែដូចជា Bluetooth ន�ោះឧបករណ៍នេះអាច
ទទួលរងការបង្អាករ់ ំខានអេឡិចត្រូនិចព
 ឧ
ី បករណ៍ផ្សេងទ�ៀត។ សូមជ�ៀសវាងប្រើឧ
 បករណ៍ក្បែរ
ឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតដែលបញ្ជូនរលកវិទ្យុ។
• សូមអានពេលវេលា និង លក្ខខណ្ឌ ព្រមទាំងគ�ោលការណ៍ភាពឯកជននៃ Samsung Health
ដ�ោយយកចិត្តទុកដាក់ មុនពេលប្រើវា។
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ថតសឡេ
ំ ង
ការណែនាំ
ប្រើវិធថ
ី តផ្សេងគ្នាសម្រាប់ស្ថានភាពផ្សេងៗ។ ឧបករណ៍អាចបំលែងសំឡេងរបស់អ្នកទ�ៅជាអត្ថបទ
ព្រមទាំងញែករវាងប្រភពសំឡេង។

ការធ្វើការថតសំឡេង

1

ប�ើកសឺមី Samsung រួចចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ថតសំឡេង។

2

ប៉ះ

ដ�ើម្បីចាប់ផ្ដើមថត។ សូមនិយាយដាក់មីក្រូហ្វូន។

ប៉ះ

ដ�ើម្បីផ្អាកការថត។

 តសំឡេង សូមប៉ះ ទំព័រចំណាំ ដ�ើម្បីបញ្ចូលទំព័រច
 ំណាំ។
ខណៈពេលកំពុងថ
ប��រទ�មង់ថត។

ចាប់េផ�ើមថត

3

ប៉ះ

4

វាយបញ្ចូលឈ្មោះឯកសារ ហ�ើយប
 ៉ះ រក្សាទុក។

ដ�ើម្បីបញ្ចប់ការថត។

188

កម្មវិធី និង មុខងា

ការប្ដូរទម្រង់ថ
ត
ប�ើកសឺមី Samsung រួចចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ថតសឡេ
ំ ង។
ជ្រើសទម្រង់មួយពីផ្នែកខ
 ាងល�ើនៃអេក្រង់ក
 ម្មវិធថ
ី តសំឡេង។
• ស្តង់ដា៖ នេះជាទម្រង់ថ
 តធម្មតា។
• សម្ភាសន៍៖ ឧបករណ៍ន
 ឹងថតសំឡេងពផី ្នែកខ
 ាងល�ើន
 ិងខាងក្រោមនៃឧបករណ៍ក្នុងកម្រិតសំឡេង
ខ្ពស់ ខណៈពេលបន្ថយកម្រិតសំឡេងពខ
ី ាង។
• សម្ដីទ�
 ៅអត្ថបទ៖ ឧបករណ៍ន
 ឹងថតសំឡេងរបស់អ្នក ហ�ើយប
 ំលែងវាក្នុងពេលដំណាលគ្នាទ�ៅជា
អត្ថបទល�ើអេក្រង់។ ដ�ើម្បីទទួលល
 ទ្ធផលល្អបំផុត សូមដាក់ឧបករណ៍ក្បែរមាត់របស់អ្នក ហ�ើយ
និយាយឲ្យឮៗនិងច្បាស់ៗក្នុងកន្លែងស្ងាត់។
ប�ើភាសាប្រព័នន្ធៃមេម៉ូសំឡេងមិនត្រូវគ្នានឹងភាសាដែលអ្នកកំពុងន
 ិយាយ ឧបករណ៍នឹង
មិនស្គាល់សំឡេងរបស់អ្នកឡ�ើយ។ មុនពេលប្រើមុខងារនេះ សូមប៉ះភាសាបច្ចុប្បន្ន ដ�ើម្បី
កំណត់ជាភាសាប្រព័នន្ធៃមេម៉ូសំឡេង។

ការចាក់ការថតសំឡេងដែលបានជ្រើស
ន�ៅពេលអ្នកពិនិត្យការថតសំឡេងសម្ភាស អ្នកអាចបិទឬប�ើកប្រភពសំឡេងមួយចំនួនក
 ្នុងការថត។

1

ប�ើកសឺមី Samsung រួចចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ថតសំឡេង។

2

ប៉ះ បញ្ជី ហ�ើយជ្រើសការថតសំឡេងដែលបានធ្វើក្នុងទម្រង់សម្ភាស។

3

ដ�ើម្បីបិទសំឡេងពីប្រភពសំឡេងមួយចំនួន សូមប៉ះ
នឹងត្រូវបានបិទ។
អាយខុននឹងប្ដូរទ�ៅ

ហ�ើយសំឡេងនឹងត្រូវបានបិទ។

�បភពសំេឡងែដល�ានបិទសំេឡង
�បភពសំេឡងែដល�ានេបើកសំេឡង

189

សម្រាប់ទិសដ�ៅត្រូវគ្នាដែលសំឡេងន�ោះ

កម្មវិធី និង មុខងា

ឯកសារខ្ញុំ
ចូលប្រើន
 ិងគ្រប់គ្រងឯកសារផ្សេងៗដែលបានរក្សាទុកក្នុងឧបករណ៍ឬក្នុងទីកន្លែងផ្សេងទ�ៀត ដូចជាសេវា
ឃ្លាំងផ្ទុកក្លោដ។
ប�ើកសឺមី Samsung រួចចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ឯកសារខ្ញុំ។
បង្ហាញឯកសារដែលបានរក្សាទុកក្នុងឃ្លាំងផ្ទុកនម
ី ួយៗ។
 ំហច្រ
 ើនទ�ៀត។
ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យឃ្លាំងផ្ទុកក្នុងឧបករណ៍ទំនេរ សូមប៉ះ → ទទួលល
ដ�ើម្បីស្វែងរកឯកសារឬសឺមី សូមប៉ះ ។

នាឡិកា
ការណែនាំ
កំណត់ម�៉ោងរ�ោទ៍, ពិនិត្យម�៉ោងបច្ចុប្បន្នក
 ្នុងទីក្រុងជាច្រើនជុំវិញពភ
ិ ពល�ោក, វាស់ពេលព្រឹត្តិការណ៍មួយ ឬ
កំណត់រយៈពេលជាក់លាក់។

ម�៉ោងរ�ោទ៍
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី នាឡិកា ហ�ើយប៉ះ ម�៉ោងរ�ោទ៍។

ការកំណត់ម�៉ោងរ�ោទ៍
ប៉ះ
ក្នុងប
 ញ្ជីម�៉ោងរ�ោទ៍, កំណត់ពេលវេលានៃម�៉ោងរ�ោទ៍, ជ្រើសថ្ងៃដែលម�៉ោងរ�ោទ៍ធ្វើឡ�ើងវិញ, កំណត់
ជម្រើសម�៉ោងរ�ោទ៍ដទៃផ្សេងទ�ៀត រួចហ�ើយប៉ះ រក្សាទុក។
ដ�ើម្បីប�ើកផ្ទាំងគ្រាប់ចុចវាយបញ្ចូលម�៉ោងរ�ោទ៍ សូមប៉ះវាលបញ្ចូលពេលវេលា។
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការឬបិទដំណ�ើរការម�៉ោងរ�ោទ៍ សូមប៉ះកុងតាក់ជ
 ាប់នឹងម�៉ោងរ�ោទ៍ក្នុងបញ្ជីម�៉ោងរ�ោទ៍។

ការបញ្ឈប់ម�៉ោងរ�ោទ៍
ប៉ះ ច�ោល ដ�ើម្បីបញ្ឈប់ម�៉ោងរ�ោទ៍មួយ។ ប�ើអ
 ្នកបានប�ើកប្រើជម្រើសស្ងប់ពីមុន សូមប៉ះ ស្ងប់ ដ�ើម្បីឲ្យ
ម�៉ោងរ�ោទ៍ធ្វើការរ�ោទ៍ឡ�ើងវិញ បន្ទាបព
់ ីរយៈពេលដែលបានបញ្ជាក់។
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ការលុបម�
 ៉ោងរ�ោទ៍
ប៉ះឲ្យជាប់ល�ើម�៉ោងរ�ោទ៍, ធីកម�៉ោងរ�ោទ៍ដែលត្រូវលុប រួចហ�ើយប៉ះ លុប។

នាឡិកាពិភពល�ោក
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី នាឡិកា ហ�ើយប៉ះ នាឡិកាពិភពល�ោក។

ការបង្កើតន
 ាឡិកា
ប៉ះ , វាយបញ្ចូលឈ្មោះទីក្រុង ឬក៏ជ្រើសទីក្រុងមួយពីផែនដី រួចហ�ើយប៉ះ ថែម។
ដ�ើម្បីប្រើមុខងារបលែ
ំ ងតំបន់ម�៉ោង សូមប៉ះ ។

ការលុបន
 ាឡិកា
ប៉ះឲ្យជាប់ល�ន
ើ ាឡិកាមួយ, ធីកនាឡិកាដែលត្រូវលុប រួចហ�ើយប៉ះ លុប។

នាឡិកាវាស់ពេល

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី នាឡិកា ហ�ើយប៉ះ នាឡិកាវាស់ពេ
 ល។

2

ប៉ះ ចាប់ផ្ដ
 ើម ដ�ើម្បីវាស់ពេលព្រឹត្តិការណ៍មួយ។

3

ប៉ះ ឈប់ ដ�ើម្បីបញ្ឈប់ការវាស់ពេល។

ដ�ើម្បីកត់ត្រាចំនួនជ
 ុំ ខណៈពេលកំពុងវាស់ពេលព្រឹត្តិការណ៍មួយ សូមប៉ះ ជុំ។

ដ�ើម្បីចាប់ផ្ដើមការវាស់ពេលឡ�ើងវិញ សូមប៉ះ ចាប់ផ្ដើមប
 ន្ត។
ដ�ើម្បីជម្រះចំនួនជ
 ុំ សូមប៉ះ កំណត់ឡ�ើងវិញ។
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រង្វាស់ពេល

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី នាឡិកា ហ�ើយប៉ះ រង្វាស់ពេ
 ល។
ដ�ើម្បីថែមរង្វាស់ពេលដែលបានប្រើញឹកញាប់ សូមប៉ះ
ប៉ះ ថែម។

2

កំណត់រយៈពេល រួចហ�ើយប៉ះ ចាប់ផ្ដ
 ើម។

3

ប៉ះ ច�ោល ន�ៅពេលរង្វាស់ពេលអស់ម�៉ោង។

, កំណត់អំឡុងពេលនិងឈ្មោះ រួចហ�ើយ

ដ�ើម្បីប�ើកផ្ទាំងគ្រាប់ចុចវាយបញ្ចូលរយៈពេល សូមប៉ះវាលបញ្ចូលរយៈពេល។

គិតលេ
 ខ
ធ្វើការគណនាធម្មតាឬស្មុគ្រស្មាញ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី គិតលេខ។
បង្វិលឧ
 បករណ៍ទ�ៅទិសដ�ៅផ្ដេក ដ�ើម្បីបង្ហាញកម្មវិធគ
ី ិតលេខវិទ្យាសាស្ត្រ។ ប�ើ ស្វ័យ បង្វិល ត្រូវបានបិទ
ដ�ើម្បីបង្ហាញកម្មវិធីគិតលេខវិទ្យាសាស្ត្រ។
សូមប៉ះ
ដ�ើម្បីបង្ហាញប្រវត្តិគណនា សូមប៉ះ ប្រវត្តិ។ ដ�ើម្បីបិទផ្ទាំងប្រវត្តិគណនា សូមប៉ះ ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
ដ�ើម្បីជម្រះប្រវត្តិ សូមប៉ះ ប្រវត្តិ → ជម្រះប្រវត្តិ។
។ អ្នកអ
 ាចបំប្លែងតម្លៃផ្សេងៗដូចជា ផ្ទៃ ប្រវែង ឬ
ដ�ើម្បីប្រើឧបករណ៍បំប្លែងឯកតា សូមប៉ះ
សីតុណ្ហភាព ទ�ៅជាឯកតាផ្សេង។
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Game Launcher
ការណែនាំ
Game Launcher ប្រមូលហ្គេមដែលបានទាញយកពី Play Store និង Galaxy Apps ទុកក
 ្នុង
កន្លែងមួយសម្រាប់ការចូលលេងយ៉ាងងាយស្រួល។ អ្នកអ
 ាចកំណត់ឧបករណ៍ជាទម្រង់ហ្គេម ដ�ើម្បីលេង
ហ្គេមកាន់តែងាយស្រួល។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
កម�វ�ធែដល
ី
�ានទាញយក

បង�ាញព័ត៌មានៃនការេលងេហ�មរបស់អ�ក

េបើកេហ�មេដោយមានឬគ�ានសំេឡង

ប��រទ�មង់�បសិទ�ផល

បង�ាញេហ�មេ�ចើនេទៀត និង
ទាញយកពួកវា
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ការប្រើ Game Launcher

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Game Launcher។
ប�ើ Game Launcher មិនលេចឡ�ើងទេ សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារកម្រិត
ខ្ពស់ → ហ្គេម រួចហ�ើយប
 ៉ះកុងតាក់ Game Launcher ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

2

ប៉ះហ្គេមមួយព
 ប
ី ញ្ជីហ្គេម។
ដ�ើម្បីស្វែងរកហ្គេមច្រើនទ�ៀត សូមអូសអេក្រង់ឡ�ើងល�ើ។
ហ្គេមដែលបានទាញយកពី Play Store និង Galaxy Apps នឹងប
 ង្ហាញឡ�ើងដ�ោយ
ស្វ័យប្រវត្តិល�ើអេក្រង់ Game Launcher។ ប�ើអ្នកមិនអាចឃ�ើញហ្គេមរបស់អ្នកទេ សូមប៉ះ
→ ថែមហ្គេមមួយ។

ការលុបហ្គេ
 មមួយចេញពី Game Launcher
ប៉ះឲ្យជាប់ល�ើហ្គេមមួយ ហ�ើយប
 ៉ះ លុប។

ការប្ដូរទម្រង់ប្រ
 សិទ្ធផល
អ្នកអាចប្ដូរទម្រង់ប្រសិទ្ធផលហ្គេម។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Game Launcher, ប៉ះ ប្រសិទ្ធផលហ្គេម រួចហ�ើយច
 ាប់អូសរបារដ�ើម្បីជ្រើសទម្រង់
ដែលអ្នកចង់ប្រើ។
• ផ្ដោតល�ើការសំចៃថ
 ាមពល៖ នេះសំចៃថាមពលថ្ម ខណៈពេលកំពុងលេងហ្គេម។
• មានតុល្យភាព៖ នេះនឹងរក្សាតុល្យភាពរវាងប្រសិទ្ធផលនិងពេលប្រើប្រាស់ថ្ម។
• ផ្ដោតល�ើប្រសិទ្ធផល៖ នេះផ្ដោតល�ើក
 ារផ្ដល់ជ
 ូនអ្នកនូវប្រសិទ្ធផលអាចមានល្អបំផុត ន�ៅពេលអ្នក
លេងហ្គេម។
ដ�ើម្បីប្ដូរការកំណត់សម្រាប់ហ្គេមនម
ី ួយៗ សូមប៉ះកុងតាក់ ការកំណត់សម្រាប់ហ្គេ
 មនីមួយៗ ដ�ើម្បី
ប�ើកដំណ�ើរការវា។
ប្រសិទ្ធភាពថាមពលថ្មអាចខុសគ្នាទ�ៅតាមហ្គេម។
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ការប្រើ Game Tools
អ្នកអាចប្រើជម្រើសផ្សេងៗល�ើផ្ទាំង Game Tools ខណៈពេលកំពុងលេងហ្គេម។ ដ�ើម្បីប�ើកផ្ទាំង
ល�ើរបាររុករក។ ប�ើរបាររុករកត្រូវបានលាក់ សូមអូសអេក្រង់ពក្រ
ី ោម
Game Tools សូមប៉ះ
ឡ�ើងល�ើ ដ�ើម្បីបង្ហាញវា។
ចាប់េផ�ើមកម�វ�ធក�
ី �ងវ�នដូវផុស។
បិទសំេឡងជូនដំណឹងនិងបង�ាញ
ការជូនដំណឹងស�មាប់ែតការេហៅចូល
និងការ��ាប់ដំណឹងអាសន�ប៉ុេណ�ោះ

ែកប��ីកម�វ�ធី។
ចូលេ�បើការកំណត់ Game Tools

េលងេហ�មេពញេអ�កង់
ចាក់េសោមុខងារខ�ះ
ក��ងអំឡ�ងេពលេលងេហ�ម។

ថតេវលាេលងេហ�មរបស់អ�ក

កំណត់មុខងារបែន�ម។

ថតរូបេអ�កង់

លាក់ប៊ូតុងេលើរ�ាររុករក។

ចាក់េសោេអ�កង់ប៉ះ
ខណៈេពលកំពុងេលងេហ�ម។

មុខងារដែលមានអាចខុសគ្នា អាស្រ័យល�ើហ្គេម។

ការខ្ទបក
់ ារជូនដំណឹង ក្នុងពេ
 លលេងហ្គេម
ប៉ះ
ហ�ើយប៉ះកុងតាក់ គ្មានការប្រាប់ដំណឹងក្នុងពេ
 លលេងហ្គេម ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។ ឧបករណ៍
នឹងបិទសំឡេងការជូនដំណឹង ហ�ើយប
 ង្ហាញតែការជូនដំណឹងសម្រាប់ការហ�ៅចូលន
 ិងការប្រាប់ដំណឹង
អាសន្នប
 ៉ុណ្ណោះ ដ�ើម្បីឲ្យអ្នកអាចរីករាយជាមួយហ្គេមរបស់អ្នកដ�ោយគ្មានការរំខាន។ ប�ើអ
 ្នកទទួលការហ�ៅ
ចូល ការជូនដំណឹងត
 ូចមួយនឹងលេចឡ�ើងន�ៅផ្នែកខាងល�ើនៃអេក្រង់។
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SmartThings
ការណែនាំ
ភ្ជាប់ទ�ៅឧបករណ៍ន�ៅក្បែរ ដូចជាកាស Bluetooth ឬទូរសព្ទវៃឆ្លាតផ្សេងទ�ៀតយ៉ាងងាយស្រួល
និងរហ័ស។ អ្នកក
 ៏អាចបញ្ជានិងគ្រប់គ្រង TVs, ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ និងផលិតផលឧបករណ៍
អ៊ីនធ�ើណិត (IoT) ដ�ោយប្រើទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នកផងដែរ។
• ការភ្ជាប់ជាមួយឧ
 បករណ៍ន�
 ៅក្បែរ៖ ភ្ជាប់ទ�ៅឧបករណ៍ន�ៅក្បែរ ដូចជាកាស Bluetooth ឬ
ឧបករណ៍ពាក់បានយ៉ាងងាយស្រួលនិងរហ័ស។
• ការចុះបញ្ជីនិងក
 ារបញ្ជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់កនុង
្ ផ
 ្ទះ, TVs និងផ
 លិតផល IoT៖ ចុះបញ្ជីទូទឹកកក
ម៉ាស៊ីនប�ោកគក់ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ម៉ាស៊ីនប
 ន្សុទ្ធខ
 ្យល់ TVs និងផលិតផលឧបករណ៍អ៊ីនធ�ើណិត
(IoT) ន�ៅល�ើទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នក ព្រមទាំងប
 ង្ហាញស្ថានភាពរបស់ពួកវា ឬក៏បញ្ជាពួកវាពីអេក្រង់
ទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នក។
• ការទទួលក
 ារជូនដំណឹង៖ ទទួលក
 ារជូនដំណឹងព
 ីឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់ល�ើទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់
អ្នក។ ឧទាហរណ៍ ន�ៅពេលការប�ោកគក់បានបញ្ចប់ អ្នកអ
 ាចទទួលក
 ារជូនដំណឹងល�ើទូរសព្ទវៃឆ្លាត
របស់អ្នក។
ប�ើកសឺមី Samsung រួចចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី SmartThings។ ក្ដារប៉ាណូនឹងលេចឡ�ើង។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។

ែស�ងរកនិងចុះប��ីឧបករណ៍េនៅែក�រ

ឧបករណ៍ែដលទទួលការគាំ�ទ
បែណ� SmartThings

បង�ាញក�ារ�៉ាណូ

�គប់�គងស�័យ�បវត�ិកម�
�គប់�គងទីកែន�ងនិងឧបករណ៍
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• ដ�ើម្បីប្រើ SmartThings ទូរសព្ទវៃឆ្លាតនិងឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតរបស់អ្នកត្រូវតែបានភ្ជាប់ទ�ៅ
Wi-Fi ឬ បណ្ដាញចល័ត។
• ដ�ើម្បីប្រើ SmartThings ឲ្យបានពេញលេញ អ្នកត្រូវតែចុះបញ្ជីនិងចុះឈ្មោះចូល
Samsung Account របស់អ្នក។
• ឧបករណ៍ដែលអ្នកអាចភ្ជាប់ អាចខុសគ្នា អាស្រ័យល�ើតំបន់ឬ
 អ្នកផ្ដល់សេវា។ ដ�ើម្បី
ឃ�ើញបញ្ជីនៃឧបករណ៍ដែលអាចភ្ជាប់បាន សូមប�ើកសឺមី Samsung, ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី
SmartThings រួចហ�ើយប៉ះ ឧបករណ៍ដែ
 លទទួលក
 ារគាំទ្រ។
• មុខងារដែលមានអាចខុសគ្នាទ�ៅតាមឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់។
• កំហុសឬវិការៈផ្ទាល់ខ្លួននៃឧបករណ៍ដែលភ្ជាប់ មិនត្រូវបានរ៉ាប់រងក្រោមការធានាពី
Samsung ឡ�ើយ។ ន�ៅពេលកំហុសឬវិការៈក�ើតឡ�ើងល�ើឧបករណ៍ដែលភ្ជាប់ សូមទាក់ទង
ឧស្សាហករនៃឧបករណ៍ន�ោះ។

ការភ្ជាប់ទ�
 ៅឧបករណ៍ន�ៅក្បែរ
ភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ន�ៅក្បែរដូចជាកាស Bluetooth យ៉ាងងាយស្រួលនិងរហ័ស។
វិធីភ្ជាប់អាចខសគ្នាទ�
ុ
ៅតាមប្រភេទនៃឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់ឬ
 ខ្លឹមព័ត៌មានដែលបាន
ចែករំលែក។

1

ប�ើកសឺមី Samsung រួចចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី SmartThings។

2

ល�ើក្ដារប៉ាណូ សូមប៉ះ ថែមឧបករណ៍។

3

ជ្រើសឧបករណ៍មួយពីបញ្ជី រួចភ្ជាប់ជ
 ាមួយវា ដ�ោយធ្វើតាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ខាងក្រោម។
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ការប្រើឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ, TVs និងផ
 លិតផល IoT
បង្ហាញស្ថានភាពនៃឧបករណ៍ប្រើប្រាស់វៃឆ្លាត, TVs វៃឆ្លាត និងផលិតផល IoT របស់អ
 ្នកពីអេក្រង់
ទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នក។ អ្នកអ
 ាចដាក់ឧបករណ៍ទាំងន�ោះជាក្រុមតាមទីកន្លែង រួចថែមវិធាន ដ�ើម្បីត្រួតត្រា
ឧបករណ៍ទាំងន�ោះយ៉ាងងាយស្រួល។

ការភ្ជាប់ឧបករណ៍នានា

1

ប�ើកសឺមី Samsung រួចចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី SmartThings។

2

ល�ើក្ដារប៉ាណូ សូមប៉ះ ថែមឧបករណ៍។

3

ជ្រើសឧបករណ៍មួយពីបញ្ជី។

4

ក្រោម ថែមឧបករណ៍ដ�
 ោយដៃ រួចជ្រើស
ប�ើមិនមានឧបករណ៍ណាមួយល�ើបញ្ជីទេ សូមប៉ះ
ប្រភេទឧបករណ៍។ ឬក៏ប៉ះ ស្វែងរក និងវាយបញ្ចូលឧបករណ៍ន�ោះឬឈ្មោះម៉ូដែល។
ធ្វើតាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីចុះបញ្ជីឧបករណ៍។

ការបង្ហាញនិងក
 ារបញ្ជាឧបករណ៍ដែលបានភជា្ ប់
អ្នកអាចបង្ហាញនិងបញ្ជាឧបករណ៍នានា។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអ
 ាចពិនិត្យម�ើលគ្រឿងធ្វើម្ហូបក
 ្នុងទូទឹកកក
របស់អ្នក ឬក៏លៃតម្រូវក
 ម្រិតសំឡេង TV។

1
2

ប�ើកសឺមី Samsung, ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី SmartThings រួចហ�ើយប៉ះ ឧបករណ៍។
 ឹងលេចឡ�ើង។
បញ្ជីនៃឧបករណ៍ដែលភ្ជាប់ន
បង្ហាញស្ថានភាពរបស់ឧបករណ៍ន�ៅល�ើប
 ញ្ជី។
ដ�ើម្បីបញ្ជាឧបករណ៍ សូមប៉ះឧបករណ៍មួយ។ ន�ៅពេលបានទាញយកប្រដាប់បញ្ជាឧបករណ៍ដែល
បានផ្ដល់ឲ
 ្យជាមួយឧបករណ៍ដែលបានជ្រើសហ�ើយ អ្នកន
 ឹងអាចបញ្ជាឧបករណ៍ន�ោះបាន។
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ការថែមឧបករណ៍និងទ
 ិដ្ឋភាពតាមទីកន្លែង
ថែមឧបករណ៍នានាតាមទីកន្លែង, បង្ហាញបញ្ជីនៃឧបករណ៍ក្នុងទីកន្លែងតែមួយ និង បញ្ជាពួកវា។ អ្នកក
 ៏
អាចថែមទិដ្ឋភាពមួយទ�ៅទីកន្លែងមួយ ដ�ើម្បីបញ្ជាឧបករណ៍ច្រើនក
 ្នុងពេលតែមួយផងដែរ។

ការថែមទីកន្លែង

1

ប�ើកសឺមី Samsung, ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី SmartThings រួចហ�ើយប៉ះ ឧបករណ៍ → ឧបករណ៍
ទាំងអស់ → ថែមទីកន្លែង។

2

វាយបញ្ចូលឈ្មោះទីកន្លែង។

3

ប៉ះ រក្សាទុក។

ដ�ើម្បីកំណត់ទីកន្លែងមួយ សូមប៉ះ ទីកន្លែងភូមិសាស្ត្រ ដ�ើម្បីជ្រើសទីកន្លែងមួយន�ៅល�ើផែនទី ហ�ើយ
ប៉ះ រួចរាល់។

ទីកន្លែងរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានថែម។
ដ�ើម្បីថែមឧបករណ៍ទ�ៅទីកន្លែងន�ោះ សូមប៉ះ ថែមឧបករណ៍ រួចធ្វើត
 ាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បី
ចុះបញ្ជីឧបករណ៍។
ឧបករណ៍នឹងត្រូវបានថែមទ�ៅទីកន្លែងន�ោះ។

ការថែមទិដ្ឋភាព
ថែមទិដ្ឋភាពមួយ រួចច
 ុះបញ្ជីឧបករណ៍ក្នុងន�ោះ ដ�ើម្បីបញ្ជាឧបករណ៍ច្រើនក
 ្នុងពេលតែមួយ ដ�ោយប៉ះម្ដង
ល�ើប៊ូតុងមួយ ឬក៏ប្រើសំឡេងបញ្ជា។
ប�ើកសឺមី Samsung, ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី SmartThings, ជ្រើសទីកន្លែងមួយ, ប៉ះ → ថែមទិដ្ឋភាព
រួចហ�ើយកំណត់ជម្រើសទិដ្ឋភាព។ អ្នកអ
 ាចកំណត់ឈ្មោះទិដ្ឋភាព អាយខុន និងឧ
 បករណ៍។
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ការថែមសវ័យ
្ ប្រវត្តិកម្ម
អ្នកកអ
៏ ាចកំណត់ស្វ័យប្រវត្តិកម្មមួយផងដែរ ដ�ើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិផ្អែកល�ើរយៈពេលដែល
បានកំណត់ជាមុន ស្ថានភាពនៃឧបករណ៍ ជាដ�ើម។
ឧទាហរណ៍ ថែមស្វ័យប្រវត្តិកម្មមួយឲ្យប�ើកអូឌីយ៉ូដ�ោយស្វ័យប្រវត្ជារ�ៀងរាល់
តិ
ថ្ងៃន�ៅម�៉ោង 7:00 AM។

1

ប�ើកសឺមី Samsung, ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី SmartThings រួចហ�ើយប៉ះ ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម → ថែម
ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម។

2

ជ្រើសទីកន្លែងដ�ើម្បីដំណ�ើរការស្វ័យប្រវត្តិកម្ម។

3

កំណត់លក្ខខណ្ឌនៃការប�ើកដំណ�ើរការសម្រាប់ស្វ័យប្រវត្តិកម្មនេះ។

4

ប៉ះ ថែម ជាប់ន
 ឹង ន�ោះ រួចកណ
ំ ត់សកម្មភាពត្រូវធ្វើ។

5

ដ�ើម្បីទទួលក
 ារជូនដំណឹង ន�ៅពេលស្វ័យប្រវត្តិកម្មដ
 ំណ�ើរការ សូមប៉ះ ជូនដំណឹងខ
 ្ញុំ រួចវាយបញ្ចូល
សារ។
ប៉ះ រក្សាទុក។

ការទទួលក
 ារជូនដំណឹង
អ្នកអាចទទួលក
 ារជូនដំណឹងព
 ីឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់ល�ើទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍
ន�ៅពេលការប�ោកគក់បានបញ្ចប់ អ្នកអ
 ាចទទួលក
 ារជូនដំណឹងល�ើទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នក។
ដ�ើម្បីកំណត់ឲ្យឧបករណ៍ទទួលក
 ារជូនដំណឹង សូមប�ើកសឺមី Samsung, ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី
 ៉ះកុងតាក់ជ
 ាប់
SmartThings, ប៉ះ → ការជូនដំណឹង → → ការកំណត់ការជូនដំណឹង រួចហ�ើយប
នឹងឧបករណ៍ដែលអ្នកចង់ប្រើ។
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ការចែករំលែកខ្លឹមព័ត៌មាន
ចែករំលែកខ្លឹមព័ត៌មានដ�ោយប្រើជម្រើសចែករំលែកផ្សេងៗ។ សកម្មភាពខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍
នៃការចែករំលែករូប។
អ្នកអាចបង់ប្រាក់បន្ថែម ន�ៅពេលចែករំលែកឯកសារតាមបណ្តាញចល័ត។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី វិចិត្រសាល រួចហ�ើយជ្រើសរូបមួយ។

2

ប៉ះ

រួចជ្រើសវិធីចែករំលែក ដូចជាសារនិងអ៊ីមែល។

ន�ៅពេលអ្នកមានប្រវត្តិប្រាស្រ័យទាក់ទងឬចែករំលែក បុគ្គលដែលអ្នកបានទាក់ទងនឹង
លេចឡ�ើងល�ើផ្ទាំងជម្រើសចែករំលែក។ ដ�ើម្បីចែករំលែកខលឹម
្ ព័ត៌មានដ�ោយផ្ទាល់ជ
 ាមួយពួកគេ
តាមកម្មវិធីដែលត្រូវគ្នា សូមជ្រើសអាយខុនរបស់បុគ្គលន�ោះ។ ប�ើមុខងារនេះមិនត្រូវបាន
ប�ើកដំណ�ើរការទេ សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារកម្រិតខ្ពស់ រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់
ចែករំលែកផ្ទាល់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

ការប្រើមុខងារបន្ថែម
• Link Sharing៖ ចែករំលែកឯកសារធំ។ បញ្ជូនឯ
 កសារទ�ៅសឺវ�ើឃ្លាំងផ្ទុក Samsung ហ�ើយ
ចែករំលែកពួកវាជាមួយអ្នកដទៃតាមតំណវិបឬកូដ។ ដ�ើម្បីប្រើមុខងារនេះ លេខទូរសព្ទរបស់អ្នក
ត្រូវតែបានផ្ទៀងផ្ទាត់។
• ចែករំលែកទ�ៅឧបករណ៍៖ ចែករំលែកខ្លឹមព័ត៌មានជាមួយឧបរកណ៍ន�ៅក្បែរតាម Wi-Fi ផ្ទាល់ ឬ
Bluetooth ឬកជ
៏ ាមួយឧបករណ៍ដែលគាំទ្រ SmartThings។ អ្នកក៏អាចបង្ហាញខ្លឹមព័ត៌មាន
ដែលបានបង្ហាញល�ើឧបករណ៍របស់អ្នកន�ៅល�ើអេក្រង់ធំផងដែរ ដ�ោយភ្ជាប់ឧបករណ៍របស់អ្នកទ�ៅ
TV ឬម៉ូនីទ័រដែលបានប�ើកប្រើ Screen Mirroring។
ន�ៅពេលរូបត្រូវបានផ្ញើទ�ៅឧបករណ៍របស់អ្នកទទួល ការជូនដំណឹងមួយនឹងលេចឡ�ើងល�ើឧបករណ៍របស់
ពួកគេ។ ប៉ះក
 ារជូនដំណឹងន�ោះ ដ�ើម្បីបង្ហាញឬទាញយករូប។
201

កម្មវិធី និង មុខងា

Samsung DeX
ការណែនាំ
Samsung DeX គឺជាសេវាដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នកដូចជាកុំព្យូទ័រ ដ�ោយភ្ជាប់
ទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នកទ�ៅអេក្រង់ខាងក្រៅ ដូចជា TV ឬម៉ូនីទ័រ។ ខណៈពេលកំពុងប្រើ Samsung
DeX អ្នកអ
 ាចប្រើទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នកក្នុងពេលដំណាលគ្នា។
អ្នកអាចភ្ជាប់ទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នកទ�ៅឧបករណ៍ខាងក្រៅដ�ោយប្រើអាដាប់ទ័រ HDMI (USB ប្រភេទ-C
ទ�ៅ HDMI) ឬ DeX Pad។ ខ្លឹមព័ត៌មានខាងក្រោមគឺណែនាំអំពីរប�ៀបប្រើអាដាប់ទ័រ HDMI។
• គ្រឿងបន្សំទាំងអស់ត្រូវបានលក់ដ
 ាច់ដ�ោយឡែក។
• ប្រើគ្រឿងបន្សំដែលគាំទ្រដ�ោយ Samsung DeX ផ្លូវការដែលផ្ដល់ជូនដ�ោយ Samsung
ោះ។ បញ្ហាប្រសិទ្ធផលនិងការធ្វើមុខងារខុសដែលបង្កឡ�ើងដ�ោយការប្រើគ្រឿងបន្សំ
ប៉ណ្ណ
ុ
ដែលមិនទទួលក
 ារគាំទ្រជាផ្លូវការ មិនត្រូវបានរ៉ាប់រងក្រោមការធានាឡ�ើយ។
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ការចាប់ផ្ដើម Samsung DeX

1

ភ្ជាប់អាដាប់ទ័រ HDMI ទ�ៅទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នក។

2

ភ្ជាប់ខ្សែ HDMI ទ�ៅអាដាប់ទ័រ HDMI និងទ�ៅ TV ឬច្រក HDMI របស់ម៉ូនទ
ី ័រ។

ែខ� HDMI

អាដាប់ទ័រ HDMI
(USB �បេភទ-C េទៅ
HDMI)

3

ល�ើអេក្រង់ទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នក សូមប៉ះ ចាប់ផ្ដើម SAMSUNG DeX។
ដ�ោយមិនប្ដូរអេក្រង់ទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នក អេក្រង់ Samsung DeX នឹងលេចឡ�ើងល�ើ TV ឬ
ម៉ូនទ
ី ័រដែលបានភ្ជាប់។
• ប�ើអ្នកប៉ះ ប្ដូរទ�
 ៅ SCREEN MIRRORING អេក្រង់តែមួយដូចនឹងទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នក
នឹងលេចឡ�ើងល�ើ TV ឬម៉ូនទ
ី ័រដែលបានភ្ជាប់។
• ទម្រង់អេក្រង់ដែលអ្នកជ្រើសដំបូងន
 ឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការភ្ជាប់ក្រោយន�ោះ។
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ការភ្ជាប់ឧបករណ៍តាម DeX Pad

1

ភ្ជាប់គ្រឿងសាកទ�ៅច្រកគ្រឿងសាកនៃ DeX Pad (USB ប្រភេទ-C)។
ប្រើតែគ្រឿងសាកដែល Samsung បានយល់ព្រមឲ្យប្រើនិងគាំទ្រមុខងារសាកល�ឿនបណ្ណ
៉ុ
ោះ។

2

ភ្ជាប់ចុងម្ខាងនៃខ្សែ HDMI ទ�ៅច្រក HDMI របស់ DeX Pad ហ�ើយដ�ោតចុងម្ខាងទ�ៀតនៃខ្សែទ�ៅ
TV ឬច្រក HDMI របស់ម៉ូនីទ័រ។
សូមប្រើតែខ្សែ HDMI ដែលអមមកជាមួយ DeX Pad ប៉ុណ្ណោះ។ ប�ើព
 ុំន�ោះ DeX Pad អាច
មិនដំណ�ើរការប្រក្រតី។
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3

ភ្ជាប់ស្នូកពហុបំណងនៃទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នកទ�ៅឈ្នាបឧ
់ បករណ៍ចល័ត (USB ប្រភេទ-C) ល�ើ
DeX Pad។

ឈ�ាប់ឧបករណ៍ចល័ត
(USB �បេភទ-C)

• សូមប្រាកដថា ទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នកស្របនឹងឈ្នាប់។ ប�ើព
 ុំន�ោះ DeX Pad និងទូរសព្ទ
វៃឆ្លាតរបស់អ្នកអាចខូច។

• ប�ើអ្នកភ្ជាប់ទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នកដ�ោយមានដាក់ស្រោម វាអាចភ្ជាប់មិនត្រឹមត្រូវជាមួយ DeX
Pad ឬក៏អាចដំណ�ើរការ Samsung DeX មិនត្រឹមត្រូវ អាស្រ័យល�ើស្រោមនៃឧបករណ៍
របស់អ្នក។ ដ�ោះស្រោមចេញមុនពេលប្រើ។

205

កម្មវិធី និង មុខងា

ការត្រួតត្រាអេក្រង់ Samsung DeX
ការត្រួតត្រាជាមួយក្ដារចុចខ
 ាងក្រៅនិងម�
 ៉ៅស៍
អ្នកអាចប្រើក្ដារចុច/ម�៉ៅស៍ឥ
 តខ្សែ។ សូមម�ើលស�ៀវភ�ៅណែនាំឧបករណ៍នីមួយៗដ�ើម្បីទទួលព
 ័តម
៌ ាន
បន្ថែម។
• អ្នកអាចកំណត់សញ្ញាចង្អុលម�៉ៅស៍ឲ្យឆ្លងពីអេក្រង់ខ
 ាងក្រៅទ�ៅអេក្រង់របស់ទូរសព្ទវៃឆ្លាត។
ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់, ជ្រើស Samsung DeX → ម�៉ៅស៍/ផ្ទាំងម�
 ៉ៅស៍ រួចហ�ើយ
ជ្រើសកុងតាក់ ផ្លាស់ទស
ី ញ្ញាចង្អុលទ�
 ៅអេក្រង់ទ
 ូរសព្ទ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
• អ្នកក៏អាចប្រើក្ដារចុចខាងក្រៅល�ើអេក្រង់របស់ទូរសព្ទវៃឆ្លាតផងដែរ។

ការប្រើទូរសព្ទវៃ
 ឆ្លាតរបស់អ្នកជ
 ាផ្ទាំងប៉ះ
អ្នកអាចប្រើទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នកជាផ្ទាំងប៉ះ ហ�ើយធ្វើប្រតិបត្តិការវាជាមួយម្រាមដៃរបស់អ្នក ឬ S Pen។
ល�ើទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នក សូមចាប់អូសចុះក្រោមពីផ្នែកខ
 ាងល�ើនៃអេក្រង់ដ�ើម្បីប�ើកផ្ទាំងជ
 ូនដំណឹង
ហ�ើយប៉ះ ប្រើទូរសព្ទរបស់អ្នកជាផ្ទាំងប៉ះ។
• អ្នកអាចប្រើផ្ទាំងប៉ះតែន�ៅពេលប្រើទម្រង់ Samsung DeX ប៉ុណ្ណោះ។
• ប�ើស្រោមទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នកមានគម្របមុខ សូមប�ើកគម្របមុខដ�ើម្បីប្រើទូរសព្ទវៃឆ្លាត
របស់អ្នកជាផ្ទាំងប៉ះ។ ប�ើគម្របមុខបិទ ផ្ទាំងប
 ៉ះអាចមិនដ
 ំណ�ើរការត្រឹមត្រូវ។
• ប�ើអេក្រង់ទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នករលត់ សូមចុចគ្រាប់ចុចថាមពលដ�ើម្បីប�ើកអេក្រង់។
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ការបំបែរផ្ទាំងប៉ះ
ន�ៅពេលអ្នកកំពុងប្រើទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នកជាផ្ទាំងប៉ះ អ្នកអ
 ាចប្រើវាក្នុងទិសដ�ៅផ្ដេកឬបញ្ឈរ។
ដ�ើម្បីបង្វិលផ្ទាំងប៉ះ សូមបង្វិលទូរសព្ទវៃឆ្លាត ឬក៏ប៉ះពីរដងល�ើ ។

ការប្រើទូរសព្ទវៃ
 ឆ្លាតរបស់អ
 ្នក ខណៈពេលកំពុងប្រើផ្ទាំងប៉ះ
អ្នកអាចប្រើកម្មវិធីល�ើទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នក សូម្បីវាត្រូវបានប្រើជាផ្ទាំងប៉ះក
 ៏ដ�ោយ។
ចុចខលា្ ំងល�ើត
 ំបន់គេហប៊ូតុងដ�ើម្បីផ្លាស់ទីទ�ៅគេហអេក្រង់ ហ�ើយជ្រើសកម្មវិធីដែលអ្នកចង់ប្រើ។

ការសរសេរឬការគូសល�
 ើផ្ទាំងប៉ះជ
 ាមួយ S Pen
អ្នកអាចសរសេរដ�ោយដៃឬគូសល�ើផ្ទាំងប៉ះជាមួយ S Pen។
បង្វិលផ្ទាំងប៉ះទ�ៅទិសដ�ៅផ្ដេក ហ�ើយដក S Pen ពីឧ
 បករណ៍របស់អ្នក។ ផ្ទាំងគូស S Pen នឹង
លេចឡ�ើងល�ើផ្ទាំងប៉ះ។

ការប្រើក្ដារចុចល�
 ើអេក្រង់
ន�ៅពេលអ្នកវាយបញ្ចូលអត្ថបទដ�ើម្បីផ្ញើសារ, បង្កើតក
ណ
ំ ត់សម្គាល់ ឬក៏ធ្វើកិច្ចការផ្សេងទ�ៀត ក្ដារចុច
ល�ើអេក្រង់ន
 ឹងលេចឡ�ើងដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិល�ើអេក្រង់ទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នក ដ�ោយមិនភ្ជាប់ក្ដារចុច
ខាងក្រៅ។
ល�ើរបារឧបករណ៍ចូលប្រើរហ័ស។
ប�ើក្ដារចុចមិនលេចឡ�ើង សូមជ្រើស
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ការប្រើ Samsung DeX
ប្រើមុខងារនៃទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នកក្នុងបរិស្ថានអ៊ីនធ�ើហ្វេសស្រដ�ៀងនឹងកុំព្យូទ័រ។ អ្នកអ
 ាចធ្វើ
ពហុកិច្ចការដ�ោយដំណ�ើរការកម្មវិធច្រ
ី ើនក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ អ្នកក
 ៏អាចពិនិត្យការជូនដំណឹងន
 ិង
ស្ថានភាពនៃទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នកផងដែរ។

កម�វ�ធសំ
ី ណព�
េគហេអ�កង់
Samsung DeX
រ�ារឧបករណ៍ចូល
េ�បើរហ័ស

ប៊ូតុងកម�វ�ធី

រ�ារស�ានភាព

រ�ារកិច�ការ

• ន�ៅពេលចាប់ផ្ដើមឬបញ្ចប់ Samsung DeX កម្មវិធក
ី ំពុងដ
 ណ�
ំ
ើរការអាចបិទ។
• កម្មវិធន
ី ិងមុខងារខ្លះប្រហែលជាមិនអ
 ាចប្រើបានឡ�ើយ ន�ៅពេលប្រើ Samsung DeX។
• ដ�ើម្បីលៃតម្រូវក
 ារកំណត់អេក្រង់ សូមប្រើការកំណត់អេក្រង់របស់ TV ឬម៉ូនីទ័រដែលបាន
ភ្ជាប់។
• សំឡេងនឹងចាក់តាមឧបល័ររបស់ទូរសព្ទវៃឆ្លាត។ ដ�ើម្បីប្ដូរការបញ្ចេញអូឌីយ៉ូលំនាំដ�ើម សូម
ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់, ជ្រើស Samsung DeX រួចហ�ើយជ្រើសកុងតាក់ កំណត់
ការបញ្ចេញសំឡេងអូឌីយ៉ូលំនាំដ�ើម ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
• កម្មវិធីសំណព្វ៖ ថែមកម្មវិធដែ
ី លបានប្រើញឹកញាប់ទ�ៅគេហអេក្រង់ន
 ិងចាប់ផ្ដម
ើ ពួកវាយ៉ាងរហ័ស។
• ប៊ូតុងក
 ម្មវិធី៖ បង្ហាញនិងប�ើកកម្មវិធល�
ី ើទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នក។ ដ�ើម្បីដំឡ�ើងក
 ម្មវិធីដែលត្រូវបានធ្វើ
ឲ្យប្រស�ើរសម្រាប់ Samsung DeX សូមជ្រើស Apps for Samsung DeX។
• របារកិច្ចការ៖ បង្ហាញកម្មវិធដែ
ី លកំពុងដ
 ំណ�ើរការបច្ចុប្បន្ន។
• របារស្ថានភាព៖ បង្ហាញការជូនដំណឹងន
 ិងស្ថានភាពនៃទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នក។ អាយខុនស្ថានភាព
អាចលេចឡ�ើងខ
 ុសពីនេះ អាស្រ័យល�ើស្ថានភាពនៃទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នក។ ន�ៅពេលអ្នកជ្រើស
ប៊ូតុងការកំណត់រហ័សនឹងលេចឡ�ើង។ អ្នកអ
 ាចប�ើកដំណ�ើរការឬបិទដំណ�ើរការមុខងារទូរសព្ទ
វៃឆ្លាតមួយចំនួន ដ�ោយប្រើប៊ូតុងក
 ារកំណត់រហ័ស។
ដ�ើម្បីប្ដូរទ�ៅទម្រង់ Screen Mirroring សូមជ្រើស

→ ប្ដូរទ�ៅ SCREEN MIRRORING។

• របារឧបករណ៍ចូលប្រើរហ័ស៖ ប្រើឧ
 បករណ៍រហ័ស ដូចជាក្ដារចុចល�ើអេក្រង់ ការត្រួតត្រាកម្រិត
សំឡេង ឬការស្វែងរក។
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ការប្រើអេក្រង់ខ
 ាងក្រៅនិងទូរសព្ទវៃ
 ឆ្លាតក្នុងពេ
 លដំណាលគ្នា
ខណៈពេលកំពុងប្រើ Samsung DeX អ្នកអ
 ាចប្រើកម្មវិធដ
ី ាច់ដ�ោយឡែកល�ើអេក្រង់ខាងក្រៅនិង
ទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នកក្នុងពេលដណ
ំ ាលគ្នា។
ឧទាហរណ៍ ខណៈពេលកំពុងម�ើលវីដេអូល�ើ TV ឬម៉ូនទ
ី ័រដែលបានភ្ជាប់ អ្នកអ
 ាចបង្កើតក
 ំណត់សម្គាល់
មួយល�ើទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នក។
ល�ើ TV ឬ ម៉ូនទ
ី ័រដែលបានភ្ជាប់ សូមចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធីមួយល�ើអេក្រង់ Samsung DeX។ បន្ទាប់មក
សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីមួយទ�ៀតល�ើទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នក។

ការចាក់ស�ោអេក្រង់ Samsung DeX
ប�ើអ្នកចង់ចាក់ស�ោអេក្រង់ខ
 ាងក្រៅនិងអេក្រង់នៃទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នក ខណៈពេលកំពុងប្រើ
ល�ើរបារឧបករណ៍ចូលប្រើរហ័ស។
Samsung DeX សូមជ្រើស
ខណៈពេលកំពុងប្រើ Samsung DeX អ្នកមិនអាចចាក់ស�ោអេក្រង់ខ
 ាងក្រៅនិងអេក្រង់នៃ
ទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នកដ�ោយចុចគ្រាប់ចុចថាមពលឡ�ើយ។

ការរីករាយនឹងហ្គេ
 មយ៉ាងរស់រវ�ើកល�ើអេក្រង់ធ
ំ
លេងហ្គេមល�ើទូរសព្ទរបស់អ្នកន�ៅល�ើអេក្រង់ធំ។ ល�ើ TV ឬម៉ូនីទ័រដែលបានភ្ជាប់ សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី
Game Launcher។

ការបញ្ចប់ Samsung DeX
ន�ៅពេលអ្នកផ្ដាច់ទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នកពី TV ឬម៉ូនីទ័រដែលបានភ្ជាប់ Samsung DeX នឹងប
 ញ្ចប់។
ផ្ដាច់ទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នកពអ
ី ាដាប់ទ័រ HDMI។
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កម្មវិធី Google
Google ផ្ដល់ក
 ារកម្សាន្ត បណ្ដាញសង្គម និងក
 ម្មវិធអ
ី ាជីវកម្មន
 ានា។ អ្នកប្រហែលជាត្រូវការគណនី
Google ដ�ើម្បីចូលប្រើក
 ម្មវិធខ
ី ្លះ។
ដ�ើម្បីបង្ហាញព័ត៌មានកម្មវិធច្រ
ី ើនទ�ៀត សូមចូលប្រើម៉ឺនុយជំនួយនៃកម្មវិធន
ី ីមួយៗ។
កម្មវិធខ
ី ្លះប្រហែលជាមិនអ
 ាចប្រើបានទេ ឬក៏អាចត្រូវបានដាក់ស្លាកផ្សេង អាស្រ័យល�ើត
 ំបន់ឬ

អ្នកផ្ដល់សេវា។

Chrome
ស្វែងរកព័ត៌មាននិងប�ើកម�ើលទំព័រវិប។

Gmail
ផ្ញើឬទទួលអ
 មែ
៊ី លតាមសេវា Google Mail។

ផែនទី
ស្វែងរកទីកន្លែងរបស់អ្នកន�ៅល�ើផែនទី ស្វែងរកផែនទីព
 ិភពល�ោក និងប
 ង្ហាញព័ត៌មានទីកន្លែងសម្រាប់
កន្លែងផ្សេងៗន�ៅជុំវិញអ្នក។

Play Music
រុករក ស្តាប់ និងចែករំលែកតន្រ្តីល�ឧ
ើ បករណ៍របស់អ្នក។ អ្នកអ
 ាចបញ្ជូនសមូហកម្មត
 ន្រ្តីដែលបានរក្សាទុក
ល�ើឧបករណ៍របស់អ្នកទ�ៅក្លោដ និង ចូលប្រើព
 ួកវាពេលក្រោយ។

Play Movies
ទិញឬជួលវីដេអូ ដូចជាភាពយន្តនិងកម្មវិធី TV ពី Play Store។

ថាស
រក្សាទុកខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកល�ើក្លោដ, ចូលប្រើវាពីគ្រប់ទីកន្លែង និងចែករំលែកវាជាមួយអ្នកដទៃ។
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YouTube
ទស្សនាឬបង្កើតវីដេអូ និង ចែករំលែកពួកវាជាមួយអ្នកដទៃ។

រូបថត
ស្វែងរក គ្រប់គ្រង និងកែរូបថតនិងវដេ
ី អូរបស់អ្នកទាំងអស់ពីប្រភពផ្សេងៗក្នុងកន្លែងមួយ។

Google
ស្វែងរកធាតុនានាល�ើអ៊ីនធ�ើណិតឬ
 ឧបករណ៍របស់អ្នកយ៉ាងរហ័ស។

Duo
ធ្វើការហ�ៅវីដេអូធម្មតា។
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ការណែនាំ
ប្ដូរការកំណត់ឧបករណ៍តាមបំណង។ អ្នកអ
 ាចធ្វើឲ្យឧបករណ៍របស់អ្នកកាន់តែមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លូន
ដ�ោយកំណត់រចនាសម្ពនជ
្ធ ម្រើសនៃការកំណត់ផ្សេងៗ។
ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់។
ដ�ើម្បីស្វែងរកការកំណត់ដ�ោយវាយបញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ សូមប៉ះ ស្វែងរក។

ការភ្ជាប់
ជម្រើស
ប្ដូរការកំណត់សម្រាប់ក
 ារភ្ជាប់ផ្សេងៗ ដូចជាមុខងារ Wi-Fi និង Bluetooth។
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់។
• Wi-Fi៖ ប�ើកដំណ�ើរការមុខងារ Wi-Fi ដ�ើម្បីភ្ជាប់ទ�ៅបណ្ដាញ Wi-Fi និងច
 ូលប្រើអ
 ៊ីនធ�ើណិតឬ

ឧបករណ៍បណ្ដាញផ្សេងទ�ៀត។ សូមម�ើល Wi-Fi សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• Bluetooth៖ ប្រើ Bluetooth ដ�ើម្បីដ�ោះដូរទិន្នន័យឬ
 ឯកសារមេឌ�ៀជាមួយឧបករណ៍
ផ្សេងទ�ៀតដែលបានប�ើកប្រើ Bluetooth។ សូមម�ើល Bluetooth សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• ភាពម�ើលឃ�ើញទ
 ូរសព្ទ៖ អនុញ្ញាតឲ្យឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតរកឃ�ើញឧបករណ៍របស់អ្នកដ�ើម្បី
ចែករំលែកខ្លឹមព័ត៌មានជាមួយអ្នក។ ន�ៅពេលមុខងារនេះត្រូវបានប�ើកដំណ�ើរការ ឧបករណ៍របស់អ្នក
នឹងអាចឲ្យឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតម�ើលឃ�ើញ ន�ៅពេលពួកវាស្វែងរកឧបករណ៍ដែលមាន ដ�ោយប្រើ
ជម្រើស ផ្ទេរឯ
 កសារទ�ៅឧបករណ៍ របស់ព
 ួកវា។
• ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ៖ រក្សាការតាមដានបរិមាណនៃការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នក និង ប្ដូរ
ការកំណត់តាមបំណងសម្រាប់ដែនកំណត់។ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍បិទការភ្ជាប់ទិន្នន័យច
 ល័តដ�ោយ
ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេលបរិមាណទិន្នន័យច
 ល័តដែលអ្នកបានប្រើឈានដល់ដែនកំណត់ដែលអ្នកបាន
បញ្ជាក់។
អ្នកក៏អាចប�ើកដំណ�ើរការមុខងារសំចៃទិន្នន័យផងដែរ ដ�ើម្បីរារាំងកម្មវិធខ
ី ្លះដែលដំណ�ើរការន�ៅ
ផ្ទៃខាងក្រោយមិនឲ
 ្យផ្ញើឬទទួលទិន្នន័យ។ សូមម�ើល មុខងារសំចៃទិន្នន័យ សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
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• ទម្រង់យ
 ន្តហ�ោះ៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍បិទមុខងារឥតខ្សែទាំងអស់ល�ើឧបករណ៍របស់អ្នក។ អ្នកអ
 ាច
ប្រើសេវាដែលមិនប្រើបណ្ដាញប៉ុណ្ណោះ។
សូមគ�ោរពតាមបទបញ្ជាដែលផ្ដល់ដ�ោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍និងការណែនាំរបស់
បុគ្គលិកប
 ម្រើការល�ើយន្តហ�ោះ។ ក្នុងក
 រណីដែលមានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើឧបករណ៍ សូមប្រើ
វាក្នុងទម្រង់យន្តហ�ោះជានិច្ច។
• NFC និង ការបង់ប្រាក់៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអានស្លាកគមនាគមន៍ក
 ្នុងដែនជិតៗ
(NFC) ដែលមានព័ត៌មានអំពីផលិតផល។ អ្នកក
 ៏អាចប្រើមុខងារនេះផងដែរ ដ�ើម្បីធ្វើការបង់ប្រាក់
និងទិញសំបុត្រសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនឬ
 ព្រឹត្តិការណ៍នានា បន្ទាបព
់ ក
ី ារទាញយកកម្មវិធីដែលត្រូវការ។
សូមម�ើល NFC និង ការបង់ប្រាក់ សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• ហត់ស្ប៉តច
់ ល័ត និង ចំណង៖ ប្រើឧបករណ៍ជាហត់ស្ប៉តច
់ ល័ត ដ�ើម្បីចែករំលែកការភ្ជាប់ទិន្នន័យ
ចល័តរបស់ឧបករណ៍ជាមួយឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត ន�ៅពេលមិនមានការភ្ជាប់បណ្ដាញ។ ការភ្ជាប់
អាចត្រូវបានបង្កើតត
 ាម Wi-Fi, USB ឬ Bluetooth។ សូមម�ើល ហត់ស្ប៉តច
់ ល័ត និង ចំណង
សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• បណ្ដាញចល័ត៖ ធ្វើការកំណត់រចនាសម្ពនប
្ធ ណ្ដាញចល័តរបស់អ្នក។
• អភិបាលកាត SIM (ម៉ូដែល SIM ពីរ)៖ ប�ើកដំណ�ើរការកាត SIM ឬ USIM រួចប្ដូរការកំណត់កាត
SIM តាមបំណង។ សូមម�ើល អភិបាលកាត SIM (ម៉ូដែល SIM ពីរ)៖ សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• ទីកន្លែង៖ ប្ដូរការកំណត់សម្រាប់ក
 ារអនុញ្ញាតព័ត៌មានទីកន្លែង។
• ការកំណត់ការភ្ជាប់ច្រ
 ើនទ�ៀត៖ ប្ដូរការកំណត់តាមបំណង ដ�ើម្បីត្រួតត្រាមុខងារផ្សេងទ�ៀត។ សូម
ម�ើល ការកំណត់ការភ្ជាប់ច្រើនទ�ៀត សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។

Wi-Fi
ប�ើកដំណ�ើរការមុខងារ Wi-Fi ដ�ើម្បីភ្ជាប់ទ�ៅបណ្ដាញ Wi-Fi និងច
 ូលប្រើអ
 ៊ីនធ�ើណិតឬ
 ឧបករណ៍
បណ្ដាញផ្សេងទ�ៀត។
បិទ Wi-Fi ដ�ើម្បីសំចៃថ្ម ន�ៅពេលឈប់ប្រើ។
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ការភ្ជាប់ទ�
 ៅបណ្ដាញ Wi-Fi

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់ → Wi-Fi រួចហ�ើយប
 ៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

2

ជ្រើសបណ្តាញមួយពីបញ្ជីបណ្តាញ Wi-Fi។
 ឹងលេចឡ�ើងជាមួយអាយខុនស�ោ។ វាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់
បណ្ដាញដែលត្រូវការពាក្យសម្ងាត់ន
ហ�ើយប៉ះ ភ្ជាប់។
• ន�ៅពេលឧបករណ៍ភ្ជាប់ទ�ៅបណ្ដាញ Wi-Fi មួយ ឧបករណ៍ន
 ឹងភ្ជាប់ទ�ៅបណ្ដាញន�ោះ
ឡ�ើងវិញគ្រប់ពេលដែលអាចប្រើបាន ដ�ោយមិនត្រូវការពាក្យសម្ងាត់ទ�ៀត។ ដ�ើម្បីរារាំង
ឧបករណ៍មិនឲ
 ្យភ្ជាប់ទ�ៅបណ្ដាញដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ សូមជ្រើសវាពីបញ្ជីបណ្ដាញ ហ�ើយប៉ះ
បំភ្លេច។
• ប�ើអ្នកមិនអាចភ្ជាប់ទ�ៅបណ្ដាញ Wi-Fi បានត្រឹមត្រូវទេ សូមចាប់ផ្ដើមមុខងារ Wi-Fi ឬ រ�៉ៅទ័រ
ឥតខ្សែឡ�ើងវិញ។

Wi-Fi ផ្ទាល់
Wi-Fi ផ្ទាល់ ភ្ជាប់ឧ
 បករណ៍ដ�ោយផ្ទាល់ត
 ាមបណ្ដាញ Wi-Fi ដ�ោយមិនត្រូវការចណ
ំ ុចចូលប្រើ។

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់ → Wi-Fi រួចហ�ើយប
 ៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

2

ប៉ះ Wi-Fi ផ្ទាល។
់
ឧបករណ៍ដែលរកឃ�ើញត្រូវបានរាយក្នុងបញ្ជី។
ប�ើឧបករណ៍ដែលអ្នកចង់ភ្ជាប់ទ�ៅមិនស្ថិតក្នុងបញ្ជី សូមស្នើឲ្យឧបករណ៍ន�ោះប�ើកមុខងារ Wi-Fi
ផ្ទាល់។

3

ជ្រើសឧបករណ៍មួយដែលត្រូវភ្ជាប់ទ�ៅ។
ឧបករណ៍នឹងត្រូវបានភ្ជាប់ ន�ៅពេលឧបករណ៍ផ្សេងយល់ព្រមទទួលសំណ�ើការភ្ជាប់ Wi-Fi ផ្ទាល់។
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ការផ្ញើនិងក
 ារទទួលទ
 ិន្នន័យ
អ្នកអាចចែករំលែកទិន្នន័យ ដូចជាទំនាក់ទំនងឬឯកសារមេឌ�ៀ ជាមួយឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត។ សកម្មភាព
ខាងក្រោមគឺជាឧទាហរណ៍នៃការផ្ញើរូបទ�ៅឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី វិចិត្រសាល រួចហ�ើយជ្រើសរូបមួយ។

2

ប៉ះ

3

ព្រមទទួលសំណ�ើភ្ជាប់ Wi-Fi ផ្ទាល់ន�ៅល�ើឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត។

→ Wi-Fi ផ្ទាល់ រួចជ្រើសឧបករណ៍មួយដែលត្រូវផ្ទេររូបទ�ៅ។

ប�ើឧបករណ៍ទាំងន�ោះត្រូវបានភ្ជាប់គ្នារួចហ�ើយ រូបនឹងត្រូវបានផ្ញើទ�ៅឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតដ�ោយគ្មាន
ទម្រង់ការស្នើការភ្ជាប់។

ការបញ្ចប់ការភ្ជាប់ឧបករណ៍

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់ → Wi-Fi។

2

ប៉ះ Wi-Fi ផ្ទាល។
់

3

ឧបករណ៍បង្ហាញឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់ន�ៅក្នុងបញ្ជី។
ប៉ះឈ្មោះឧបករណ៍ ដ�ើម្បីផ្តាច់ឧបករណ៍ទាំងន�ោះ។
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Bluetooth
ប្រើ Bluetooth ដ�ើម្បីដ�ោះដូរទិន្នន័យឬ
 ឯកសារមេឌ�ៀជាមួយឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតដែលបានប�ើកប្រើ
Bluetooth។
• Samsung មិនទទួលខុសត្រូវល�ើការបាត់បង់ ការរអាក់រអួល ឬការប្រើមិនត្រឹមត្រូវល�ើ
ទិន្នន័យដែលបានផ្ញើឬទទួលត
 ាម Bluetooth ឡ�ើយ។
• សូមប្រាកដជានិចថា
្ច អ្នកចែករំលែកនិងទទួលទិន្នន័យជាមួយឧបករណ៍ដែលអាចជ�ឿទុកចិត្ត
បាននិងមានសន្តិសុខត្រឹមត្រូវ។ ប�ើមានឧបសគ្គរវាងឧបកណ៍ទាំងន�ោះ ចម្ងាយប្រតិបត្តិការ
អាចត្រូវបានកាត់បន្ថយ។
• ឧបករណ៍ខលះ្ ជាពិសេសឧបករណ៍ដែលមិនត្រូវបានធ្វើតេស្តឬយល់ព្រមដ�ោយ Bluetooth
SIG ប្រហែលជាមិនត្រូវគ្នាជាមួយឧបករណ៍របស់អ្នកឡ�ើយ។
• កុប្រ
ំ ើមុខងារ Bluetooth ក្នុងគ�ោលបំណងខុសច្បាប់ (ឧទាហរណ៍ក
 ារលួចច
 ម្លងឯកសារ ឬ
ការបន្លំទាក់ទងខុសច្បាប់ក
 ្នុងគ�ោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម)។
Samsung មិនទទួលខុសត្រូវល�ើផលវិបាកនៃការប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់ល�ើមុខងារ
Bluetooth ឡ�ើយ។

ការផ្គូជាមួយឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់ → Bluetooth រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការ
វា។
ឧបករណ៍ដែលរកឃ�ើញនឹងត្រូវបានរាយក្នុងបញ្ជី។

2

ជ្រើសឧបករណ៍មួយដ�ើម្បីផ្ជាមួ
គូ យ។
ប�ើឧបករណ៍ដែលអ្នកចង់ផ្គូជាមួយមិនមានក្នុងបញ្ជីទេ សូមកំណត់ឲ្យឧបករណ៍ន�ោះចូលទម្រង់ផ្គូ
Bluetooth។ សូមម�ើលស�ៀវភ�ៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់របស់ឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត។
ឧបករណ៍របស់អ្នកអាចឲ្យឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតម�ើលឃ�ើញ ខណៈពេលអេក្រង់ក
 ារកំណត់
Bluetooth បានប�ើក។

3

ព្រមទទួលសំណ�ើភ្ជាប់ Bluetooth ល�ើឧ
 បករណ៍របស់អ្នក ដ�ើម្បីបញ្ជាក់។
ឧបករណ៍នឹងត្រូវបានភ្ជាប់ ន�ៅពេលឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតព្រមទទួលសំណ�ើភ្ជាប់ Bluetooth។
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ការផ្ញើនិងក
 ារទទួលទ
 ិន្នន័យ
កម្មវិធជ
ី ាច្រើនគាំទ្រការផ្ទេរទិន្នន័យត
 ាម Bluetooth។ អ្នកអ
 ាចចែករំលែកទិន្នន័យ ដូចជាទំនាក់ទំនង
ឬឯកសារមេឌ�ៀជាមួយឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត។ សកម្មភាពខាងក្រោមគឺជាឧទាហរណ៍នៃ
ការផ្ញើរូបទ�ៅឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី វិចិត្រសាល រួចហ�ើយជ្រើសរូបមួយ។

2

ប៉ះ

→ Bluetooth រួចហ�ើយជ្រើសឧបករណ៍មួយដែលត្រូវផ្ទេររូបទ�ៅ។

ប�ើឧបករណ៍របស់អ្នកបានផ្គូជាមួយឧបករណ៍ន�ោះពីមុន សូមប៉ះឈ្មោះឧបកណ៍ដ�ោយមិនចាំបាច់
បញ្ជាក់ស�ោសម្ងាត់ដែលបានស្វ័យបង្កើត។
ប�ើឧបករណ៍ដែលអ្នកចង់ផ្គូជាមួយមិនស្ថិតក្នុងបញ្ជី សូមស្នើឲ្យឧបករណ៍ន�ោះប�ើកជ
 ម្រើសលទ្ធភាព
ម�ើលឃ�ើញរបស់វា។

3

ព្រមទទួលសំណ�ើភ្ជាប់ Bluetooth ល�ើឧ
 បករណ៍ផ្សេងទ�ៀត។

អូឌីយ៉ូពីរ
អ្នកអាចភ្ជាប់ឧ
 បករណ៍អឌ
ូ ីយ៉ូ Bluetooth ដល់ទ�ៅពីរជាមួយទូរសព្ទវៃឆ្លាតរបស់អ្នក។ ភ្ជាប់ក
 ាស
Bluetooth ឬឧបល័រច
 ំនួនព
 ីរ ដ�ើម្បីប្រើពួកវាក្នុងពេលតែមួយ។
ដ�ើម្បីប្រើមុខងារនេះ ឧបករណ៍អ
 ូឌីយ៉ូ Bluetooth ដែលអ្នកចង់ភ្ជាប់ត្រូវគាំទ្រមុខងារ អូឌីយ៉ូ
មេឌ�ៀ។

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់ → Bluetooth រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការ
វា។
ឧបករណ៍ដែលរកឃ�ើញនឹងត្រូវបានរាយក្នុងបញ្ជី។

2

ប៉ះ → កម្រិតខ្ពស,់ ប៉ះកុងតាក់ អូឌីយ៉ូពីរ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា រួចហ�ើយប៉ះប៊ូតុងថ
 យ។

3

ជ្រើសឧបករណ៍មួយដ�ើម្បីផ្ជាមួ
គូ យ។
ប�ើឧបករណ៍ដែលអ្នកចង់ផ្គូជាមួយមិនមានក្នុងបញ្ជីទេ សូមប�ើកជម្រើសភាពម�ើលឃ�ើញរបស់វា ឬ
ក៏ចូលទម្រង់ផ្គូ Bluetooth ល�ើឧ
 បករណ៍។ សូមយ�ោងទ�ៅស�ៀវភ�ៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់របស់
ឧបករណ៍ ដ�ើម្បីទទួលព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
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4

ប៉ះ

5

ជ្រើសឧបករណ៍មួយទ�ៀតពីបញ្ជី ហ�ើយប�ើកដំណ�ើរការមុខងារ អូឌីយ៉ូមេឌ�ៀរបស់វា។

ជាប់ន
 ឹងឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់ ហ�ើយប
 ៉ះកុងតាក់ អូឌីយ៉ូមេឌ�ៀ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

ការឈប់ផ្គូឧបករណ៍ Bluetooth

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់ → Bluetooth។
 ញ្ជី។
ឧបករណ៍នឹងបង្ហាញឧបករណ៍ដែលបានផ្គូន�ៅក្នុងប

2

ប៉ះ

3

ប៉ះ ឈប់ផ្គូ។

ជាប់ន
 ឹងឈ្មោះឧបករណ៍ ដ�ើម្បីឈប់ផ្គូ។

មុខងារសំចៃទិន្នន័យ
កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នកដ�ោយរារាំងកម្មវិធខ
ី ្លះដែលដំណ�ើរការន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយ មិនឲ
 ្យ
ផ្ញើឬទទួលទិន្នន័យ។
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ → មុខងារសចៃ
ំ ទិន្នន័យ ហ�ើយប៉ះ
កុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
នឹងលេចឡ�ើងល�ើរបារស្ថានភាព។
ន�ៅពេលមុខងារសំចៃទិន្នន័យត្រូវបានប�ើកដំណ�ើរការ អាយខុន

�ានេបើកដំេណើរការមុខងារសំៃចទិនន
� យ
័

ដ�ើម្បីជ្រើសកម្មវិធីដែលត្រូវប្រើទិន្នន័យដ�ោយគ្មានកំហិត សូមប៉ះ អនុញ្ញាតកម្មវិធី ខណៈពេល
ប�ើកធាតុសំចៃទ
 ិន្នន័យ រួចជ្រើសកម្មវិធី។
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NFC និង ការបង់ប្រាក់
ឧបករណ៍របស់អ្នកអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអានស្លាកគមនាគមន៍ក
 ្នុងដែនជិតៗ (NFC) ដែលមានព័ត៌មានអំពី
ផលិតផល។ អ្នកក
 ៏អាចប្រើមុខងារនេះផងដែរ ដ�ើម្បីធ្វើការបង់ប្រាក់ន
 ិងទិញសំបុត្រសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន
ឬព្រឹត្តិការណ៍នានា បន្ទាបព
់ ក
ី ារទាញយកកម្មវិធដែ
ី លត្រូវការ។
ឧបករណ៍មានអង់តែន NFC ជាប់មកជាមួយ។ សូមកាន់ឧបករណ៍ដ�ោយយកចិត្តទុកដាក់ ដ�ើម្បី
បញ្ចៀសការខូចអង់តែន NFC។

ការអានព័ត៌មានពីស្លាក NFC
ប្រើមុខងារ NFC ដ�ើម្បីផ្រញើូបឬទំនាក់ទំនងទ�ៅឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត ព្រមទាំងអ
 ានព័ត៌មានផលិតផលពី
ស្លាក NFC។

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់ រួចប
 ៉ះកុងតាក់ NFC និង ការបង់ប្រាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការ
វា។

2

ដាក់តំបន់អ
 ង់តែន NFC ន�ៅខាងខ្នងនៃឧបករណ៍របស់អ្នកជិតស្លាក NFC។
ព័ត៌មានពីស្លាកនឹងលេចឡ�ើង។

ត្រូវប្រាកដថាអេក្រង់របស់ឧបករណ៍ត្រូវបានប�ើកន
 ិងបានដ�ោះស�ោ។ ប�ើពុំន�ោះ ឧបករណ៍ន
 ឹងមិន
អានស្លាក NFC ឬក៏ទទួលទិន្នន័យឡ�ើយ។
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ការធ្វើការបង់ប្រាក់ដ�
 ោយប្រើមុខងារ NFC
មុនពេលអ្នកអាចប្រើមុខងារ NFC ដ�ើម្បីធ្វើក
 ារបង់ប្រាក់ អ្នកត្រូវតែចុះបញ្ជីសម្រាប់សេវាបង់ប្រាក់ច
 ល័ត។
ដ�ើម្បីចុះបញ្ជីឬទទួលព
 ័ត៌មានបន្ថែមអំពីសេវានេះ សូមទាក់ទងអ្នកផ្តល់សេវាឲ្យអ្នក។

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់ រួចប
 ៉ះកុងតាក់ NFC និង ការបង់ប្រាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការ
វា។

2

ប៉ះតំបន់អ
 ង់តែន NFC ន�ៅខាងខ្នងនៃឧបករណ៍របស់អ្នកជាមួយប្រដាប់អានបណ្ណ NFC។

ដ�ើម្បីកំណត់កម្មវិធប
ី ង់ប្រាក់ល
 ំនាំដ�ើម សូមប�ើកអេក្រង់ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ ការភ្ជាប់ → NFC និង
ការបង់ប្រាក់ → ប៉ះ និង បង់ប្រាក់ → ការបង់ប្រាក់ រួចហ�ើយជ្រើសកម្មវិធីមួយ។
បញ្ជីនៃសេវាបង់ប្រាក់អ
 ាចមិនរម
ួ បញ្ចូលកម្មវិធប
ី ង់ប្រាក់ដែលមានទាំងអស់។

ការផ្ញើទិន្នន័យដ�
 ោយប្រើមុខងារ NFC
អនុញ្ញាតការដ�ោះដូរទិន្នន័យ ន�ៅពេលអង់តែន NFC របស់ឧ
 បករណ៍អ្នកប៉ះនឹងអង់តែន NFC របស់
ឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត។

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់ → NFC និង ការបង់ប្រាក់ រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បី
ប�ើកដំណ�ើរការវា។

2

ប៉ះកុងតាក់ Android Beam ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

3

ជ្រើសធាតុមួយ ហ�ើយប
 ៉ះអង់តែន NFC របស់ឧ
 បករណ៍ផ្សេងទ�ៀតជាមួយនឹងអង់តែន NFC របស់
ឧបករណ៍អ្នក។
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4

ន�ៅពេល ប៉ះដ�ើម្បីប៊ីម។ លេចឡ�ើងល�ើអេក្រង់ សូមប៉ះអេក្រង់របស់ឧបករណ៍អ្នក ដ�ើម្បីផ្ញើធាតុន�ោះ។
ប�ើឧបករណ៍ទាំងពីរព
 ្យាយាមផ្ញើទិន្នន័យក
 ្នុងពេលដំណាលគ្នា ការផ្ទេរឯ
 កសារអាចបរាជ័យ។

ហត់ស្ប៉តច
់ ល័ត និង ចំណង
ប្រើឧបករណ៍ជាហត់ស្ប៉តច
់ ល័ត ដ�ើម្បីចែករំលែកការភ្ជាប់ទិន្នន័យច
 ល័តរបស់ឧបករណ៍ជាមួយឧបករណ៍
ផ្សេងទ�ៀត ន�ៅពេលមិនមានការភ្ជាប់បណ្ដាញ។ ការភ្ជាប់អាចត្រូវបានបង្កើតត
 ាម Wi-Fi, USB ឬ
Bluetooth។
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់ → ហត់ស្ប៉តច
់ ល័ត និង ចំណង។
អ្នកអាចបង់ប្រាក់ប
 ន្ថែម ន�ៅពេលប្រើមុខងារនេះ។
• ហត់ស្ប៉តច
់ ល័ត៖ ប្រើហត់ស្ប៉តច
់ ល័ត ដ�ើម្បីចែករំលែកការភ្ជាប់ទិន្នន័យច
 ល័តរបស់ឧបករណ៍
ជាមួយកុំព្យូទ័រឬឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត។
• ចំណង Bluetooth៖ ប្រើចណ
ំ ង Bluetooth ដ�ើម្បីចែករំលែកការភ្ជាប់ទិន្នន័យច
 ល័តរបស់
ឧបករណ៍ជាមួយកុំព្យូទ័រឬឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតតាម Bluetooth។
• ចំណង USB៖ ប្រើចំណង USB ដ�ើម្បីចែករំលែកការភ្ជាប់ទិន្នន័យច
 ល័តរបស់ឧបករណ៍ជាមួយ
កុំព្យូទ័រតាម USB។ ន�ៅពេលភ្ជាប់ជាមួយកុំព្យូទ័រ ឧបករណ៍ត្រូវបានប្រើជាម៉ូដឹមឥតខ្សែសម្រាប់
កុំព្យូទ័រ។
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ការប្រើហត់ស្ប៉តច
់ ល័ត
ប្រើឧបករណ៍របស់អ្នកជាហត់ស្ប៉តច
់ ល័ត ដ�ើម្បីចែករំលែកការភ្ជាប់ទិន្នន័យច
 ល័តនៃឧបករណ៍របស់អ្នក
ជាមួយឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត។

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់ → ហត់ស្ប៉តច
់ ល័ត និង ចំណង → ហត់ស្ប៉តច
់ ល័ត។

2

ប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
លេចឡ�ើងល�ើរបារស្ថានភាព។ ឧបករណ៍ផ្សេងអាចរកឧបករណ៍របស់អ្នកក្នុងបញ្ជី
អាយខុន
បណ្តាញ Wi-Fi។
្ធ ត់ស្ប៉ត់
ដ�ើម្បីកំណត់ពាក្យសម្ងាត់មួយសម្រាប់ហត់ស្ប៉តច
់ ល័ត សូមប៉ះ → កំណត់រចនាសម្ពនហ
ចល័ត រួចជ្រើសកម្រិតនៃសន្តិសុខ។ រួចវាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ ហ�ើយប
 ៉ះ រក្សាទុក។

3

ល�ើអេក្រង់ឧ
 បករណ៍ផ្សេងទ�ៀត សូមស្វែងរក រួចជ្រើសឧបករណ៍របស់អ្នកពីបញ្ជីបណ្តាញ Wi-Fi។
• ប�ើរកមិនឃ�ើញហត់ស្ប៉តច
់ ល័តទេ ល�ើឧបករណ៍របស់អ្នក សូមប៉ះ → កំណត់រចនាសម្ពន្ធ
ហត់ស្ប៉តច
់ ល័ត, ធីក បង្ហាញជម្រើសក
 ម្រិតខ្ពស់ រួចហ�ើយឈប់ជ្រើស លាក់ឧបករណ៍ខ្ញុំ និង
ប្រើបែនដ៍ 5 GHz ន�ៅពេលមាន។
• ប�ើឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតមិនអាចភ្ជាប់ទ�ៅហត់ស្ប៉តច
់ ល័តទេ ល�ើឧបករណ៍របស់អ្នក សូម
ប៉ះ → ឧបករណ៍អនុញ្ញាត ហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ឧបករណ៍ដែលបានអនុញ្ញាតប៉ុណ្ណោះ ដ�ើម្បី
បិទដំណ�ើរការវា។

4

ល�ើឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់ សូមប្រក
ើ ារភ្ជាប់ទិន្នន័យច
 ល័តរបស់ឧបករណ៍ ដ�ើម្បីចូលប្រើ
អ៊ីនធ�ើណិត។
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អភិបាលកាត SIM (ម៉ូដែល SIM ពីរ)៖
ប�ើកដំណ�ើរការកាត SIM ឬ USIM រួចប្ដូរការកំណត់កាត SIM តាមបំណង។ សូមម�ើល ការប្រើកាត
SIM ឬ USIM ពីរ (ម៉ូដែល SIM ពីរ) សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់ → អភិបាលកាត SIM។
• ការហ�ៅ៖ ជ្រើសកាត SIM ឬ USIM សម្រាប់ក
 ារហ�ៅសំឡេង។
• សារអត្ថបទ៖ ជ្រើសកាត SIM ឬ USIM សម្រាប់សារ។
• ទិន្នន័យច
 ល័ត៖ ជ្រើសកាត SIM ឬ USIM សម្រាប់សេវាទិន្នន័យ។
• បញ្ជាក់កាត SIM សម្រាប់ក
 ារហ�ៅ៖ កំណត់ឧបករណ៍ឲ្យបង្ហាញវីនដូវផុសជ្រើសកាត SIM ឬ
USIM ន�ៅពេលត្រឡប់ការហ�ៅឬហ�ៅពីសារមួយ។ វីនដូវផុសនឹងលេចឡ�ើងតែក្នុងករណីដែលកាត
SIM ឬ USIM ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ក
 ារហ�ៅពីមុនប
 ៉ុណ្ណោះ ឬក៏សារខុសពីកាត SIM ឬ USIM
ដែលចូលចិត្ត។
• ប�ើក SIM ពីរជានិច៖្ច កំណត់ឲ្យឧបករណ៍អនុញ្ញាតការហ�ៅចូលព
 ីកាត SIM ឬ USIM ផ្សេង ក្នុង
អំឡុងពេលកំពុងហ�ៅទូរសព្ទ។
ន�ៅពេលមុខងារនេះត្រូវបានប�ើកប្រើ អ្នកអ
 ាចបង់ប្រាក់ប
 ន្ថែមសម្រាប់ការបញ្ជូនបន្តការហ�ៅ
អាស្រ័យល�ើតំបន់ឬ
 អ្នកផ្តល់សេវា។

ការកំណត់ការភ្ជាប់ច្រ
 ើនទ�ៀត
ប្ដូរការកំណត់តាមបំណង ដ�ើម្បីត្រួតត្រាមុខងារការភ្ជាប់ផ្សេងទ�ៀត។
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការកំណត់ការភ្ជាប់ច្រ
 ើនទ�ៀត។
• ការស្កេនឧបករណ៍ន�
 ៅក្បែរ៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ស្កេនរកឧបករណ៍ន�ៅក្បែរ ដ�ើម្បីភ្ជាប់ទ�ៅ។
• ការប�ោះពុម្ព៖ ធ្វើការកំណត់រចនាសម្ពន្ធសម្រាប់ក
 ម្មវិធប
ី ន្ថែមនៃម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ពដែលបានដំឡ�ើងល�ើ
ឧបករណ៍។ អ្នកអ
 ាចស្វែងរកម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ពដែលអាចប្រើបាន ឬក៏ថែមមួយដ�ោយដៃ ដ�ើម្បីប�ោះពុម្ព
ឯកសារនានា។ សូមម�ើល ការប�ោះពុម្ព សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• MirrorLink៖ ប្រើមុខងារ MirrorLink ដ�ើម្បីត្រួតត្រាកម្មវិធី MirrorLink នៃឧបករណ៍របស់
អ្នកល�ើម៉ូនីទ័រនៃគ្រឿងន�ៅក្បាលយានជំនិះ។ សូមម�ើល MirrorLink សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• ប៊ូស្ទ័រទាញយក៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍ទាញយកឯកសារធំជាង 30 MB កាន់តែល�ឿនតាម Wi-Fi
និងបណ្ដាញចល័តក
 ្នុងពេលដំណាលគ្នា។ សូមម�ើល ប៊ូស្ទ័រទាញយក សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• VPN៖ កំណត់ប
 ណ្តាញនិម្មិត (VPN) ន�ៅល�ើឧ
 បករណ៍របស់អ្នក ដ�ើម្បីភ្ជាប់ទ�ៅបណ្តាញឯកជន
របស់សាលារ�ៀន ឬក្រុមហ៊ុន។
• អ៊ីសឺរណិត៖ ន�ៅពេលអ្នកភ្ជាប់អាប់ដាប់ទ័រអ
 ៊ីសឺរណិត អ្នកអ
 ាចប្រើបណ្ដាញមានខ្សែនិងធ្វើការកំណត់
រចនាសម្ពនប
្ធ ណ្ដាញ។
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ការប�ោះពុម្ព
ធ្វើការកំណត់រចនាសម្ពន្ធសម្រាប់ក
 ម្មវិធប
ី ន្ថែមនៃម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ពដែលបានដំឡ�ើងល�ើឧបករណ៍។ អ្នក
អាចភ្ជាប់ឧ
 បករណ៍ទ�ៅម៉ាស៊ីនប�ោះពុមត
្ព ាម Wi-Fi ឬ Wi-Fi ផ្ទាល់ ព្រមទាំងប�ោះពុម្ពរូបឬឯកសារ។
ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមខ
្ព ្លះប្រហែលជាមិនអ
 ាចប្រើឡ�ើយជាមួយឧបករណ៍នេះ។

ការថែមកម្មវិធប
ី ន្ថែមនៃម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព
ថែមកម្មវិធប
ី ន្ថែមនៃម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ពសម្រាប់ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ពដែលអ្នកចង់ភ្ជាប់ឧបករណ៍ទ�ៅ។

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់, ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការកំណត់ការភ្ជាប់ច្រ
 ើនទ�ៀត → ការប�ោះពុម្ព → ថែម
សេវា។

2

ស្វែងរកកម្មវិធប
ី ន្ថែមនៃម៉ាស៊ីនប�ោះពុមក
្ព ្នុង Play Store។

3

ជ្រើសកម្មវិធប
ី ន្ថែមនៃម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព រួចដ
 ំឡ�ើងវា។

4

ជ្រើសកម្មវិធប
ី ន្ថែមនៃម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព រួចប
 ៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

5

ឧបករណ៍នឹងស្វែងរកម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ពដែលបានភ្ជាប់ទ�ៅបណ្តាញ Wi-Fi តែមួយដ
 ូចនឹងឧបករណ៍
របស់អ្នកដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ។
ជ្រើសម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ពដែលត្រូវថែម។
ដ�ើម្បីថែមម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ពដ�ោយដៃ សូមប៉ះ → ថែមម៉ាស៊ីនប�ោះពុម។
្ព

ការប�ោះពុមខ
្ព លឹម
្ ព័ត៌មាន
ខណៈពេលកំពុងប
 ង្ហាញខ្លឹមព័ត៌មានដូចជារូបឬឯកសារ សូមចូលប្រើប
 ញ្ជីជម្រើស, ប៉ះ ប�ោះពុម្ព →
→ ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ពទាំងអស់ ... រួចហ�ើយជ្រើសម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ពមួយ។
វិធីប�ោះពុមអ
្ព ាចខុសគ្នា អាស្រ័យល�ើប្រភេទខ្លឹមព័ត៌មាន។
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MirrorLink
អ្នកអាចបង្ហាញអេក្រង់របស់ឧបករណ៍អ្នកន�ៅល�ើម៉ូនីទ័រនៃគ្រឿងន�ៅក្បាលយានជំនិះ។
ភ្ជាប់ឧបករណ៍របស់អ្នកជាមួយយានជំនិះ ដ�ើម្បីត្រួតត្រាកម្មវិធី MirrorLink នៃឧបករណ៍របស់អ្នកល�ើ
ម៉ូនីទ័រនៃគ្រឿងន�ៅក្បាលយានជំនិះ។
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការកំណត់ការភ្ជាប់ច្រ
 ើនទ�ៀត → MirrorLink។
ឧបករណ៍របស់អ្នកត្រូវគ្នាជាមួយយានជំនិះដែលគាំទ្រ MirrorLink កំណែ 1.1 ឬខ្ពស់
ជាងនេះ។

ការភ្ជាប់ឧបករណ៍របស់អ្នកជ
 ាមួយយានជំនិះតាម MirrorLink
ដ�ើម្បីប្រើមុខងារនេះជាល�ើកដំបូង សូមភ្ជាប់ឧបករណ៍ទ�ៅ Wi-Fi ឬបណ្តាញចល័ត។

1

ផ្គូឧបករណ៍របស់អ្នកជាមួយយានយន្តតាម Bluetooth។

2

ភ្ជាប់ឧបករណ៍របស់អ្នកជាមួយយានជំនិះដ�ោយប្រើខ្សែ USB។

សូមម�ើល ការផ្គូជាមួយឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។

ន�ៅពេលពួកវាបានភ្ជាប់គ្នា សូមចូលប្រើក
 ម្មវិធី MirrorLink ល�ើឧបករណ៍របស់អ្នកន�ៅល�ើម៉ូនីទ័រ
នៃគ្រឿងន�ៅក្បាលយានជំនិះ។

ការបញ្ចប់ការភ្ជាប់ MirrorLink
ដកឆ្នុកខ្សែ USB ពីឧ
 បករណ៍របស់អ្នកនិងយានជំនិះ។
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ប៊ូស្ទ័រទាញយក
កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ទាញយកឯកសារធំជាង 30 MB កាន់តែល�ឿនតាម Wi-Fi និងប
 ណ្ដាញចល័តក
 ្នុង
ពេលដណ
ំ ាលគ្នា។ រលកសញ្ញា Wi-Fi ខ្លាំងន
 ឹងផ្ដល់នូវល្បឿនទាញយកកាន់តែល�ឿន។
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការកំណត់ការភ្ជាប់ច្រ
 ើនទ�ៀត → ប៊ូស្ទ័រទាញយក។
• មុខងារនេះប្រហែលជាមិនទទួលការគាំទ្រឡ�ើយល�ើឧបករណ៍ខ្លះ។
• អ្នកអាចបង់ប្រាក់បន្ថែម ន�ៅពេលទាញយកឯកសារតាមបណ្តាញចល័ត។
• ន�ៅពេលអ្នកទាញយកឯកសារធំ ឧបករណ៍អ
 ាចឡ�ើងក
 ម្ដៅ។ ប�ើឧ
 បករណ៍ឡ�ើងក
 ម្ដៅល�ើស
សីតុណ្ហភាពដែលបានកំណត់ មុខងារនេះនឹងបិទ។
• ប�ើរលកសញ្ញាបណ្ដាញអស្ថិរភាព ល្បឿននិងប្រសិទ្ធផលនៃមុខងារនេះអាចទទួលរង
ផលប៉ះពាល់។
• ប�ើ Wi-Fi និងក
 ារភ្ជាប់បណ្ដាញចល័តមានល្បឿនផ្ទេរទិន្នន័យខ
 ុសគ្នាខ្លះ ឧបករណ៍អ
 ាចប្រើ
ការភ្ជាប់ល�ឿនបំផុតប
 ៉ុណ្ណោះ។
• មុខងារនេះគាំទ្រ Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 និង
Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS)។ មុខងារនេះមិនអ
 ាចប្រើ
ជាមួយប្រូតូកូលផ្សេងទ�ៀតដូចជា FTP ឡ�ើយ។

សំឡេង និង រំញ័រ
ជម្រើស
ប្តូរការកំណត់សម្រាប់សំឡេងផ្សេងៗល�ើឧបករណ៍។
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ សំឡេង និង រំញ័រ។
• ទម្រង់ស
 ំឡេង៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ប្រើទម្រង់សំឡេង ទម្រង់ញ
 ័រ ឬទម្រង់ស្ងាត់ស្ងៀម។
• ញ័រ ខណៈពេលរ�ោទ៍៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ញ័រនិងចាក់សំឡេងរ�ោទ៍សម្រាប់ការហ�ៅចូល។
• ប្រើគ្រាប់ចុចក
 ម្រិតសំឡេងសម្រាប់មេឌ�ៀ៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍លៃតម្រូវក
 ម្រិតសំឡេងមេឌ�ៀ
ន�ៅពេលអ្នកចុចគ្រាប់ចុចកម្រិតសំឡេង។
• កម្រិតសំឡេង៖ លៃតម្រូវក
 ម្រិតសំឡេងសម្រាប់សំឡេងរ�ោទ៍នៃការហ�ៅ តន្រ្និ
តី ងវីដេអូ សំឡេង
ប្រព័ន្ធ និងក
 ារជូនដំណឹង។
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• ប្រពលភាពរំញ័រ៖ លៃតម្រូវកម្លាំងនៃរំញ័រជូនដំណឹង។
• សំឡេងរ�ោទ៍៖ ប្ដូរសំឡេងរ�ោទ៍ក
 ារហ�ៅ។
• លំនាំរំញ័រ៖ ជ្រើសលំនាំនៃរំញ័រ។
• សំឡេងជូនដំណឹង៖ ប្តូរសំឡេងនៃការជូនដំណឹង។
• កុំរំខាន៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍បិទសំឡេងការហ�ៅទូរសព្ទចូល សំឡេងជូនដំណឹង និងមេឌ�ៀ
ល�ើកលែងតែការល�ើកលែងដែលបានអនុញ្ញាតប៉ុណ្ណោះ។
• សំឡេងប៉ះ៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍បន្លឺសំឡេង ន�ៅពេលអ្នកជ្រើសកម្មវិធឬ
ី ជម្រើសមួយល�ើ
អេក្រង់ប៉ះ។
• សំឡេងចាក់ស�ោអេក្រង់៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍បន្លឺសំឡេង ន�ៅពេលអ្នកចាក់ស�ោឬដ�ោះស�ោ
អេក្រង់ប៉ះ។
• សំឡេងសាក៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍បន្ស
លឺ ំឡេង ន�ៅពេលភ្ជាប់វាទ�ៅគ្រឿងសាក។
• រំញ័រតប៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ញ័រ ន�ៅពេលអ្នកប៉ះប៊ូតុងល�ើរបាររុករកនិងចំព�ោះសកម្មភាព
ផ្សេងទ�ៀតដូចជាការប៉ះជាប់ល�ធ
ើ ាតុនានា។
• សំឡេងផ្ទាំងគ្រាប់ចុចហ�
 ៅ៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍បន្លឺសំឡេង ន�ៅពេលអ្នកប៉ះប៊ូតុងល�ើ
ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
• សំឡេងក្ដារចុច៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍បន្ស
លឺ ំឡេង ន�ៅពេលប៉ះគ្រាប់ចុច។
• រំញ័រក្ដារចុច៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ញ័រ ន�ៅពេលប៉ះគ្រាប់ចុច។
• គុណភាព និង បែបផែនសំឡេង៖ ធ្វើការកំណត់រចនាសម្ពន្ធសំឡេងបន្ថែមទ�ៀត។
អ្នកកអ
៏ ាចប�ើកដំណ�ើរការទម្រង់សំឡេងជុំវិញផងដែរ។ សូមម�ើល Dolby Atmos (សំឡេងជុំវិញ)
សម្រាប់ព
 ័តម
៌ ានបន្ថែម។
• សំឡេងកម្មវិធដ
ី ាច់ដ�ោយឡែក៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ចាក់សំឡេងមេឌ�ៀពីកម្មវិធជ
ី ាក់លាក់មួយល�ើ
ឧបល័រឬ
 កាស Bluetooth ដែលបានភ្ជាប់ ដាច់ព
 ស
ី ំឡេងនៃកម្មវិធផី ្សេងទ�ៀត។
ឧទាហរណ៍ អ្នកអ
 ាចស្តាប់ក
 ម្មវិធីប្រាប់ទិសដ�ៅតាមឧបល័ររបស់ឧបករណ៍អ្នក ខណៈពេលកំពុង
ស្តាប់ការចាក់តន្រ្តីពីកម្មវិធត
ី ន្រ្តីតាមឧបល័រ Bluetooth របស់យ
 ានយន្ត។

Dolby Atmos (សំឡេងជុំវិញ)
ជ្រើសទម្រង់សំឡេងជុំវិញដែលបានកែលម្អសម្រាប់ប្រភេទអូឌីយ៉ូផ្សេងៗដូចជា ភាពយន្ត តន្រ្តី និង
សំឡេង។ ជាមួយ Dolby Atmos អ្នកអ
 ាចរីករាយនឹងសំឡេងផ្លាស់ទីដែលលាន់ឮជ
 ុំវិញខ្លួនអ្នក។
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ សំឡេង និង រំញ័រ → គុណភាព និង បែបផែនសំឡេង → Dolby
Atmos, ប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា រួចហ�ើយជ្រើសទម្រង់មួយ។
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ការជូនដំណឹង
ប្តូរការកំណត់ការជូនដំណឹងសម្រាប់កម្មវិធន
ី ីមួយៗ។
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ការជូនដំណឹង។
ដ�ើម្បីបង្ហាញសញ្ញាលក្ខណអាយខុន សូមប៉ះកុងតាក់ សញ្ញាលក្ខណអាយខុនកម្មវិធី ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការ
វា។ ដ�ើម្បីប្តូរស្ទីលសញ្ញាលក្ខណ សូមប៉ះ សញ្ញាលក្ខណអាយខុនកម្មវិធ។
ី

មានេលខ

គ�ានេលខ

ដ�ើម្បីប្ដូរការកំណត់នៃការជូនដំណឹងត
 ាមបំណងសម្រាប់កម្មវិធីច្រើនទ�ៀត សូមប៉ះ កម្រិតខ្ពស់ រួចជ្រើស
កម្មវិធីមួយ។

អេក្រង់
ជម្រើស
ប្តូរការកំណត់នៃអេក្រង់ន
 ិងគេហអេក្រង់។
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ អេក្រង់។
• ពន្លឺ៖ លៃតម្រូវព
 ន្លឺនៃអេក្រង់។
• ស្វ័យពន្៖លឺ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍តាមដានការលៃតម្រូវពន្លឺរបស់អ្នក និង ប្រើព
 ួកវាដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ
ក្នុងស្ថានភាពពន្លឺស្រដ�ៀងគ្នា។
• ចម្រោះពន្ខ�
លឺ ៀវ៖ ប�ើកដំណ�ើរការចម្រោះពន្លឺខ�ៀវ និង ប្តូរការកំណត់ចម្រោះ។ សូមម�ើល ចម្រោះពន្លឺ
ខ�ៀវ សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• ពុម្ពអក្សរ និង ហ្ស៊ូមអេក្រ

ង់៖ ប្តូរការកំណត់ហ្ស៊ូមអេក្រង់ ឬ ទំហន
ំ ិងស្ទីលនៃពុម្ពអក្សរ។
• ទម្រង់អេក្រ

ង់៖ ប្ដូរទម្រង់អេក្រង់ ដ�ើម្បីលៃតម្រូវពណ៌និងពន្លឺកុងរបស់អេក្រង់។ សូមម�ើល ការប្តូរ
ទម្រង់អេក្រង់ ឬ ការលៃតម្រូវព
 ណ៌អេក្រង់ សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• រីសូលូសិនអេក្រ

ង់៖ ប្ដូររីសូលូសិនអេក្រង់។ សូមម�ើល រីសូលូសិនអេក្រង់ សម្រាប់ព
 ័តម
៌ ានបន្ថែម។
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• គេហអេក្រង់៖ ប្ដូរទំហនំៃក្រឡាដ�ើម្បីបង្ហាញធាតុឲ្យបានច្រើនឬ
 តិចន�ៅល�ើគេហអេក្រង់ ជាដ�ើម។
• កម្មវិធពេ
ី ញអេក្រង់៖ ជ្រើសកម្មវិធីដែលត្រូវប្រើជាមួយអនុបាតទិដ្ឋភាពពេញអេក្រង់។
• ទម្រង់ង
 ាយស្រួល៖ ប្តូរទ�ៅទម្រង់ង
 ាយស្រួល ដ�ើម្បីបង្ហាញអាយខុនធំៗ និង ប្រើប
 ្លង់សាមញ្ញចំព�ោះ
គេហអេក្រង់។
• ស៊ុមអ
 ាយខុន៖ កំណត់ថាត�ើត្រូវបង្ហាញស្រម�ោលផ្ទៃខាងក្រោយ ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យអាយខុនន�ោះលេចធ្លោ
ដែរឬទេ។
• អេក្រង់គែម៖ ប្ដូរក
 ារកំណត់សម្រាប់អេក្រង់គែម។ សូមម�ើល អេក្រង់គែម សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• សញ្ញាបង្ហាញ LED៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍ប�ើកសញ្ញាបង្ហាញ LED ន�ៅពេលអ្នកសាកថ្ម, ន�ៅពេល
អ្នកមានការជូនដំណឹង ឬក៏ន�ៅពេលអ្នកធ្វើការថតសំឡេង ខណៈពេលអេក្រង់រលត់។
• របារសថា្ នភាព៖ ប្ដូរការកំណត់តាមបំណងសម្រាប់ការបង្ហាញការជូនដំណឹងឬ
 សញ្ញាបង្ហាញល�ើរបារ
ស្ថានភាព។
• របាររុករក៖ ប្តូរការកំណត់នៃរបាររុករក។ សូមម�ើល របាររុករក (ប៊ូតុងទន់) សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• អេក្រង់ត្រូវរលត់៖ កំណត់រយៈពេលដែលឧបករណ៍រង់ចាំ មុនពេលបិទពន្លឺអេក្រង់។
• ខ្ទបក
់ ារប៉ះដ�ោយចៃដន្យ៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍រារាំងអេក្រង់មិនឲ្យស្គាល់ក
 ារប៉ះ ន�ៅពេលវាស្ថិតក្នុង
ទីងងឹត ដូចជាក្នុងហ�ោប�៉ៅឬកាបូប។
• ធាតុរក្សាអេក្រង់៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ចាប់ផ្ដម
ើ ធាតុរក្សាអេក្រង់ ន�ៅពេលឧបករណ៍កំពុងសាកថ្ម។
សូមម�ើល ធាតុរក្សាអេក្រង់ សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។

ចម្រោះពន្ខ�
លឺ ៀវ
កាត់បន្ថយការរ�ោយភ្នែក ដ�ោយកម្រិតប
 រិមាណនៃពន្លឺខ�ៀវដែលបញ្ចេញដ�ោយអេក្រង់។
ខណៈពេលអ្នកកំពុងម�ើលវីដេអូ HDR ពីសេវាវដេ
ី អូដាច់មុខ HDR ន�ោះចម្រោះពន្លឺខ�ៀវ
ប្រហែលជាមិនត្រូវបានប្រើឡ�ើយ។

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ អេក្រង់ → ចម្រោះពន្ខ�
លឺ ៀវ រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ប�ើកឥឡូវ ដ�ើម្បី
ប�ើកដំណ�ើរការវា។

2

អូសរបារលៃតម្រូវ ដ�ើម្បីលៃតម្រូវភាពស្រអាប់នៃចម្រោះ។
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3

ដ�ើម្បីរ�ៀបកាលវិភាគសម្រាប់ការប្រើចម្រោះពន្លឺខ�ៀវល�ើអេក្រង់ សូមប៉ះកុងតាក់ ប�ើក ដូចប
 ានរ�ៀប
កាលវិភាគ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា រួចជ្រើសជម្រើសមួយ។
• ថ្ងៃលិចដ
 ល់ថ្ងៃ
 រះ៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ប្រើចម្រោះពន្លឺខ�ៀវន�ៅពេលយប់ រួចបិទវាន�ៅពេលព្រឹក
ដ�ោយផ្អែកល�ើទីកន្លែងបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក។
• រ�ៀបកាលវិភាគតាមបំណង៖ កំណត់ម�៉ោងជាក់លាក់ដែលត្រូវប្រើចម្រោះពន្លឺខ�ៀវ។

ការប្តូរទម្រង់អេក្រ

ង់ ឬ ការលៃតម្រូវពណ៌អេក្រង់
ជ្រើសទម្រង់អេក្រង់ដែលសមនឹងការម�ើលភាពយន្តឬរូប ឬកលៃ
៏ តម្រូវព
 ណ៌អេក្រង់ទ�ៅតាមចំណូលចិត្ត
របស់អ្នក។ ប�ើអ
 ្នកជ្រើសទម្រង់ អេក្រង់ត្រាប់ អ្នកន
 ឹងអាចលៃតម្រូវត
 ុល្យភាពពណ៌អេក្រង់តាមតម្លៃពណ៌។

ការប្តូរទម្រង់អេក្រ

ង់
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ អេក្រង់ → ទម្រង់អេក្រ

ង់ រួចជ្រើសទម្រង់ដែលអ្នកចង់ប្រើ។
• អេក្រង់ត្រាប់៖ វាធ្វើឲ្យវិសាលភាពពណ៌ ភាពស�ើម និងភាពច្បាស់នៃអេក្រង់របស់អ្នកល្អប្រស�ើរ។ អ្នក
ក៏អាចលៃតម្រូវត
 ុល្យភាពពណ៌អេក្រង់តាមតម្លៃពណ៌ផងដែរ។
• រ�ោងកុន AMOLED៖ វាសមស្របសម្រាប់ការម�ើលវីដេអូ។
• រូបថត AMOLED៖ វាសមស្របសម្រាប់ការម�ើលរូប។
• មូលដ្ឋាន៖ វាត្រូវបានកណ
ំ ត់តាមលំនាំដ�ើម ហ�ើយសមស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទ�ៅ។
• អ្នកអាចលៃតម្រូវព
 ណ៌អេក្រង់តែក្នុងទម្រង់ អេក្រង់ត្រាប់ ប៉ុណ្ណោះ។
• ទម្រង់ អេក្រង់ត្រាប់ ប្រហែលជាមិនត្រូវគ្នាជាមួយកម្មវិធត
ី តីយភាគីឡ�ើយ។
• អ្នកមិនអាចប្តូរទម្រង់អេក្រង់ឡ�ើយ ខណៈពេលកំពុងប្រើចម្រោះពន្លឺខ�ៀវ។
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ការធ្វើឲ្យតុល្យភាពពណ៌ពេញអេក្រង់ល
 ្អប្រស�ើរ
ធ្វើឲ្យពណ៌អេក្រង់ល្អប្រស�ើរ ដ�ោយលៃតម្រូវទឹកពណ៌តាមចំណូលចិតរបស់
្ត
អ្នក។
ន�ៅពេលអ្នកអស
ូ របារលៃតម្រូវពណ៌ទ�ៅ ត្រជាក់ ន�ោះទឹកពណ៌ខ�ៀវនឹងក�ើនឡ�ើង។ ន�ៅពេលអ្នកអស
ូ របារ
ន�ោះទ�ៅ កក់ក្ដៅ ន�ោះទឹកពណ៌ក្រហមនឹងក�ើនឡ�ើង។

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ អេក្រង់ → ទម្រង់អេក្រ

ង់ → អេក្រង់ត្រា
 ប់។

2

លៃតម្រូវរបារលៃតម្រូវពណ៌ក្រោម តុល្យភាពពណ៌ពេញអេក្រង់។
 ឹងត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រស�ើរ។
តុល្យភាពពណ៌នៃអេក្រង់ន

ការលៃតម្រូវទឹកពណ៌អេក្រ

ង់ត
 ាមតម្លៃពណ៌
បង្កើនឬ
 បន្ទាបទឹកពណ៌មួយចំនួន ដ�ោយលៃតម្រូវតម្លៃ ក្រហម, បៃតង ឬ ខ�ៀវ មួយៗ។

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ អេក្រង់ → ទម្រង់អេក្រ

ង់ → អេក្រង់ត្រា
 ប់។

2

ធីក ជម្រើសក
 ម្រិតខ្ពស់។

3

លៃតម្រូវរបារពណ៌ ក្រហម, បៃតង ឬ ខ�ៀវ ទ�ៅតាមចំណូលចិតរបស់
្ត
អ្នក។
អេក្រង់ទឹកពណ៌អេក្រង់នឹងត្រូវបានលៃតម្រូវ។

រីសូលូសិនអេក្រ

ង់
ប្ដូររស
ី ូលូសិនអេក្រង់។ វាត្រូវបានកំណត់ជា FHD+ តាមលំនាំដ�ើម។ រីសូលូសិនក
 ាន់តែខ្ពស់ធ្វើឲ្យអេក្រង់
កាន់តែឆ�ើតស្អាត ប៉ុន្តែវានឹងស៊ីថាមពលថ្មច្រើន។

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ អេក្រង់ → រីសូលូសិនអេក្រ

ង់។

2

ចាប់អូសរបារលៃតម្រូវ ដ�ើម្បីលៃតម្រូវរីសូលស
ូ ិនអេក្រង់ រួចហ�ើយប៉ះ រួចរាល់។
កម្មវិធក
ី ំពុងដ
 ណ�
ំ
ើរការបច្ចុប្បន្នខ
 ្លះអាចបទ
ិ ន�ៅពេលអ្នកប្ដូររីសូលូសិន។
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ធាតុរក្សាអេក្រង់
អ្នកអាចកណ
ំ ត់ឲ្យបង្ហាញរូបនានាជាធាតុរក្សាអេក្រង់ ន�ៅពេលអេក្រង់ប
 ិទដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ធាតុរក្សា
អេក្រង់នឹងបង្ហាញឡ�ើងន�ៅពេលឧបករណ៍កំពុងសាកថ្ម។

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ អេក្រង់ → ធាតុរក្សាអេក្រង់ រួចប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

2

ជ្រើសជម្រើសមួយ។

3

ប៉ះ

4

ន�ៅពេលអ្នកបានបញ្ចប់ សូមប៉ះប៊ូតុងថ
 យ។

ប�ើអ្នកជ្រើស ស៊ុមរូបថត ការបញ្ចាំងស្លាយ៍ជាមួយរូបដែលបានជ្រើសនឹងចាប់ផ្ដើម។ ប�ើអ
 ្នកជ្រើស តុ
រូបថត រូបដែលបានជ្រើសនឹងលេចឡ�ើងជាបណ្ណតូចៗនិងជាន់ល�ើគ្នា។
ដ�ើម្បីជ្រើសអាល់ប៊ុមសម្រាប់ការបង្ហាញរូប។

ដ�ើម្បីបង្ហាញជម្រើសដែលបានជ្រើស សូមប៉ះ ម�ើលសាក។
ន�ៅពេលអ្នកប៉ះអេក្រង់ ខណៈពេលធាតុរក្សាអេក្រង់របស់អ្នកត្រូវបានបង្ហាញ អេក្រង់ន
 ឹងប�ើក។

រូបផ្ទៃអេក្រង់ន
 ិងរូបរាង
ប្តូរការកំណត់រូបផ្ទៃអេក្រង់សម្រាប់គេហអេក្រង់និងអេក្រង់ជាប់ស�ោ ឬក៏ប្រើរូបរាងផ្សេងៗសម្រាប់
ឧបករណ៍។
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ រូបផ្ទៃអេក្រង់ន
 ិងរូបរាង។
• រូបផ្ទៃអេក្រង់៖ ប្ដូរការកំណត់រូបផ្ទៃអេក្រង់សម្រាប់គេហអេក្រង់និងអេក្រង់ជាប់ស�ោ។
• រូបរាង៖ ប្ដូររូបរាងរបស់ឧបករណ៍។
• អាយខុន៖ ប្តូរស្ទីលអាយខុន។
• AODs៖ ជ្រើសរូបមួយដ�ើម្បីបង្ហាញល�ើ Always On Display។
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មុខងារកម្រិតខ្ពស់
ជម្រើស
ប�ើកដំណ�ើរការមុខងារកម្រិតខ្ពសន
់ ិងប្តូរការកំណត់ដែលត្រួតត្រាពួកវា។
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ មុខងារកម្រិតខ្ពស់។
ការអង្រួនខ្លាំងឬការប៉ះទង្គិចឧ
 បករណ៍ អាចធ្វើឲ្យមានការបញ្ចូលដ�ោយអចេតនាសម្រាប់មុខងារ
ខ្លះដែលប្រើសិនសឺ។
• S Pen៖ ប្ដូរក
 ារកំណត់សម្រាប់ក
 ារប្រើ S Pen។ សូមម�ើល មុខងារ S Pen សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម
អំពី ប្រដាប់បញ្ជា S Pen, ការបញ្ជាល�
 ើអាកាស, ការបង្ហាញល�ើអាកាស និង មេម៉ូពេលអេក្រង់
រលត់។
• Smart Stay៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍រារាំងអេក្រង់កុំឲ្យបិទ ខណៈពេលអ្នកសំឡឹងម�ើលវា។
• ហ្គេម៖ ប�ើកដំណ�ើរការ Game Launcher។ សូមម�ើល Game Launcher សម្រាប់ព័ត៌មាន
បន្ថែម។
• ទម្រង់ប្រើដៃម្ខាង៖ ប�ើកដំណ�ើរការទម្រង់ប្រតិបត្តិការប្រើដៃម្ខាង ដ�ើម្បីឲ្យអ្នកមានភាពងាយស្រួល
ន�ៅពេលប្រើឧបករណ៍ជាមួយដៃម្ខាង។
មុខងារនេះប្រហែលជាមិនអ
 ាចប្រើបានទេ អាស្រ័យល�ើតំបន់ឬ
 អ្នកផ្តល់សេវា។
• កាយវិការសិនសឺម្រាមដៃ៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ប�ើកឬ
 បិទផ្ទាំងជូនដំណឹង ន�ៅពេលអ្នកអូសសិនសឺ
ស្គាល់ខ្ចៅដៃឡ�ើងល�ើឬ
 ចុះក្រោម។ មុខងារនេះមិនអ
 ាចប្រើបានទេ ន�ៅពេលសិនសឺកំពុងសម្គាល់
ខ្ចៅដៃរបស់អ្នក។
• ចាប់ផ្ដើមក
 ាមេរ៉ារហ័ស៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ចាប់ផ្ដើមកាមេរ៉ា ដ�ោយចុចគ្រាប់ចុចថាមពលពីរដង
យ៉ាងរហ័ស។
មុខងារនេះប្រហែលជាមិនអ
 ាចប្រើបានទេ អាស្រ័យល�ើតំបន់ឬ
 អ្នកផ្តល់សេវា។
• កម្មវិធជ
ី ំនួយឧបករណ៍៖ ជ្រើសកម្មវិធជ
ី ំនួយឧបករណ៍មួយឲ្យចាប់ផ្ដើម ន�ៅពេលអ្នកប៉ះជាប់ល�ើ
គេហប៊ូតុង។ កម្មវិធជ
ី ំនួយឧបករណ៍នឹងប្រមូលព័តម
៌ ានពីអេក្រង់ប
 ច្ចុប្បន្ន រួចផ្ដល់ព
 ័ត៌មាន កម្មវិធី
និងមុខងារពាក់ព័ន្ធ។
• ពហុវីនដូវ៖ ជ្រើសវិធីចាប់ផ្ដើមពហុវីនដូវ។
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• ថតវៃឆ្លាត៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍ថតអេក្រង់បច្ចុប្បន្នន
 ិងតំបន់ដែលអាចរំកិលបាន ហ�ើយច្រឹបនិង
ចែករំលែករូបថតអេក្រង់ន�ោះភ្លាមៗ។
• អូសប
 ាតដៃដ�ើម្បីថតអេក្រង់៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ថតរូបអេក្រង់ ន�ៅពេលអ្នកអូសដៃល�ើអេក្រង់មក
ឆ្វេងឬទ�ៅស្ដាំ។ អ្នកអ
 ាចបង្ហាញរូបដែលបានថតក្នុង វិចត្រ
ិ សាល។
អ្នកមិនអាចថតរូបអេក្រង់ទេ ខណៈពេលកំពុងប្រើកម្មវិធន
ី ិងមុខងារខលះ្ ។
• ការហ�ៅផ្ទាល់៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍ធ្វើការហ�ៅសំឡេង ដ�ោយល�ើកឧបករណ៍ដាក់ជិតត្រច�ៀករបស់
អ្នក ខណៈពេលកំពុងម�ើលសារឬព័ត៌មានលម្អិតនៃទំនាក់ទំនង។
• ការប្រាប់វៃឆ្លាត៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍ប្រាប់ដំណឹងអ
 ្នក ប�ើអ
 ្នកបានខកខានការហ�ៅឬបានទទួលសារ
ថ្មីៗ ន�ៅពេលអ្នកល�ើកឧបករណ៍។
មុខងារនេះប្រហែលជាមិនដ
 ំណ�ើរការទេ ប�ើអេក្រង់ប�ើក ឬ ឧបករណ៍មិនស្ថិតល�ើផ្ទៃ
រាបស្មើ។
• ងាយបិទស
 ឡេ
ំ ង៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍បិទសំឡេងការហ�ៅចូលឬ
 ម�៉ោងរ�ោទ៍ ដ�ោយប្រើច
 លនា
បាតដៃ ឬក៏ផ្កាប់អេក្រង់ឧ
 បករណ៍។
• អូសដ�
 ើម្បីហ�ៅ ឬ ផ្ញើស
 ារ៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ធ្វើការហ�ៅឬផ្ញើសារ ន�ៅពេលអ្នកអូសមកឆ្វេងឬទ�ៅ
ស្ដាំល�ើទំនាក់ទំនងឬលេខទូរសព្ទមួយក្នុងកម្មវិធី ទូរសព្ទ ឬ ទំនាក់ទំនង។
• Dual Messenger៖ ដំឡ�ើងក
 ម្មវិធីទីពីរនិងប្រើគណនីដាក់ពីគ្នាពីរសម្រាប់ក
 ម្មវិធីផ្ញើសារតែ
មួយ។ សូមម�ើល Dual Messenger សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• ផ្ញើសារ SOS៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ផ្ញើសារជំនួយ ដ�ោយចុចគ្រាប់ចុចថាមពលបីដង។ អ្នកក
 ៏អាចផ្ញើ
សំឡេងថតជាមួយនឹងសារន�ោះឲ្យអ្នកទទួលផងដែរ។
• ចែករំលែកផ្ទាល់៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍បង្ហាញមនុស្សដែលអ្នកបានទាក់ទងល�ើផ្ទាំងជម្រើស
ចែករំលែក ដ�ើម្បីអនុញញា្ តឲ្យអ្នកចែករំលែកខ្លឹមព័ត៌មានដ�ោយផ្ទាល់។
• កម្មវិធកែ
ី លម្អវីដេអូ៖ បង្កើនគុណភាពរូបនៃវីដេអូរបស់អ្នក ដ�ើម្បីរីករាយនឹងពណ៌កាន់តែភ្លឺនិងកាន់តែ
រស់រវ�ើក។
មុខងារនេះអាចមិនមានក្នុងកម្មវិធខ
ី ្លះ។
• ភាពចាប់បានការប៉ះ៖ បង្កើនភាពចាប់បាននៃការប៉ះអេក្រង់សម្រាប់ការប្រើជាមួយគ្រឿងការពារ
អេក្រង់។
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Dual Messenger
ដំឡ�ើងក
 ម្មវិធទ
ី ីពីរនិងប្រើគណនីដាក់ពគ្នា
ី ពីរសម្រាប់ក
 ម្មវិធីផ្ញើសារតែមួយ។

1
2

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ មុខងារកម្រិតខ្ពស់ → Dual Messenger។
ី លទទួលក
 ារគាំទ្រនឹងលេចឡ�ើង។
កម្មវិធដែ
ប៉ះកុងតាក់នៃកម្មវិធីមួយ ដ�ើម្បីដំឡ�ើងក
 ម្មវិធីទីពីរ។
កម្មវិធីទីពីរនឹងត្រូវបានដំឡ�ើង។ អាយខុននៃកម្មវិធទ
ី ីពីរនឹងត្រូវបានបង្ហាញជាមួយ ។ ន�ៅពេលអ្នក
ដ�ើម្បីញែកពួកវាពី
ទទួលក
 ារជូនដំណឹងព
 ីកម្មវិធទ
ី ីពីរ ការជូនដំណឹងន�ោះនឹងបង្ហាញឡ�ើងជ
 ាមួយ
ការជូនដំណឹងរបស់កម្មវិធីទីមួយ។

កម�វ�ធទី
ី ពីរ

• មុខងារ Dual Messenger ប្រហែលជាមិនអ
 ាចប្រើបានទេ អាស្រ័យល�ើកម្មវិធី។
• មុខងារខលះ
្ នៃកម្មវិធនេ
ី ះអាចមានកម្រិតសម្រាប់កម្មវិធីទីពីរ។

ការលុបក
 ម្មវិធទ
ី ីពីរ

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ មុខងារកម្រិតខ្ពស់ → Dual Messenger។

2

ប៉ះកុងតាក់នៃកម្មវិធីដែលអ្នកចង់បទ
ិ ហ�ើយប
 ៉ះ បិទ ឬ លុប។
ទិន្នន័យទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងកម្មវិធីទីពីរនឹងត្រូវបានលុប។
ប�ើអ្នកលុបក
 ម្មវិធីទីមួយ កម្មវិធទ
ី ីពីរក៏នឹងត្រូវបានលុបផងដែរ។
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ការថែទាំឧបករណ៍
មុខងារថែទាំឧបករណ៍ផ្ដល់ន
 ូវទិដ្ឋភាពទូទ�ៅនៃស្ថានភាពថ្ម ឃ្លាំងផ្ទុក មេម៉ូរី និងសន្តិសុខប្រព័ន្ធនៃ
ឧបករណ៍របស់អ្នក។ អ្នកក
 ៏អាចធ្វើឲ្យឧបករណ៍ល្អប្រស�ើរដ�ោយប្រើម្រាមដៃរបស់អ្នកប៉ះម្ដងផងដែរ។

ថ�

សន�ិសុខឧបករណ៍

ទ�មង់�បសិទ�ផល

េមម៉ូរ�
ឃ�ាំងផ��ក

ការប្រើមុខងារធ្វើឲ្យល្អប្រស�ើររហ័ស
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ការថែទាំឧបករណ៍ → កែឥឡូវ ឬ ធ្វើឲ្យល្អប្រស�ើរឥ
 ឡូវ។
មុខងារធ្វើឲ្យល្អប្រស�ើររហ័សនឹងបង្កើនប្រសិទ្ធផលនៃឧបករណ៍តាមរយៈសកម្មភាពខាងក្រោម។
• ការសម្អាតមេម៉ូរីខលះ្ ។
• ការលុបឯ
 កសារមិនចាំបាច់ និង ការបិទកម្មវិធីដែលដំណ�ើរការន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយ។
• ការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ថ្មមិនប្រក្រតី។
• ការស្កេនរកម�ើលក
 ម្មវិធីគាំង និង សុហ្វវែរព្យាបាទ។
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ថ្ម
ពិនិត្យថាមពលថ្មន�ៅសល់ន
 ិងរយៈពេលប្រើឧបករណ៍។ ចំព�ោះឧបករណ៍ដែលមានកម្រិតថ
 ្មខ្សោយ នឹង
សំចៃថាមពលថ្មដ�ោយការប�ើកដំណ�ើរការមុខងារសំចៃថាមពល។
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ការថែទាំឧបករណ៍ → ថ្ម។
• ពេលប្រើប្រាស់ន�ៅសល់ប
 ង្ហាញពីរយៈពេលដែលន�ៅសល់ មុនពេលអស់ថ
 ្ម។ ពេល
ប្រើប្រាស់ន�ៅសល់អ
 ាចខសគ្នា
ុ
អាស្រ័យល�ើការកំណត់នៃឧបករណ៍របស់អ្នកនិងលក្ខខណ្ឌ
ប្រតិបត្តិការ។
• អ្នកអាចមិនទទួលក
 ារជូនដំណឹងព
 ីកម្មវិធខ
ី ្លះដែលប្រើទម្រង់សំចៃថាមពល។

ទម្រង់ស
 ចៃ
ំ ថាមពល
• កណ្តាល៖ ប�ើកដំណ�ើរការទម្រង់សំចៃថាមពល ដ�ើម្បីពន្យារពេលប្រើប្រាស់ថ
 ្ម។
• អតិបរមា៖ ក្នុងទម្រង់សំចៃថាមពលអតិបរមា ឧបករណ៍ប
 ន្ថយការប្រើប្រាស់ថ្ម ដ�ោយប្រើរូបរាងពណ៌
 ម្រិតក
 ម្មវិធន
ី ិងមុខងារដែលអាចប្រើបាន។ ការភ្ជាប់ប
 ណ្ដាញ ល�ើកលែងបណ្ដាញ
ខ្មៅ ព្រមទាំងក
ចល័ត នឹងត្រូវបានបិទដំណ�ើរការ។

ការគ្រប់គ្រងថ្ម
អ្នកអាចសំចៃថាមពលថ្មដ�ោយរារាំងកម្មវិធីដែលដំណ�ើរការន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយមិនឲ្យប្រើថាមពលថ្ម
ន�ៅពេលមិនប្រើពួកវា។ ធីកក
 ម្មវិធព
ី ីបញ្ជីកម្មវិធី ហ�ើយប
 ៉ះ សំចៃថ
 ាមពល។ ដូចគ្នានេះដែរ សូមប៉ះ →
ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់ និង កំណត់ជ
 ម្រើស ឧបទស្សន៍ថ
 ាមពលកម្មវិធី។
អ្នកអាចកំណត់ឲ្យឧបករណ៍សាកថក
្ម ាន់តែរហ័ស។ ប៉ះ → ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់ ហ�ើយប៉ះកុងតាក់
ការសាកល�ឿនតាមខ្សែ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

ទម្រង់ប្រ
 សិទ្ធផល
ប្ដូរទម្រង់ប្រសិទ្ធផលរបស់ឧបករណ៍ទ�ៅតាមការប្រើប្រាស់របស់អ្នក ដូចជាការលេងហ្គេមឬតន្ដ្រី ដ�ើម្បី
ទទួលប្រសិទ្ធផលល្អបំផុត។
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ការថែទាំឧបករណ៍ → ទម្រង់ប្រ
 សិទ្ធផល។
• ល្អប្រស�ើរ (ឲ្យយ�ោបល់)៖ រក្សាតុល្យភាពជីវិតថ្មនិងរីសូលូសិនអេក្រង់សម្រាប់ការប្រើរ�ៀងរាល់ថ្ងៃ។
• ហ្គេម៖ បង្កើនប
 ទពិស�ោធន៍លេងហ្គេមរបស់អ្នក ដ�ោយធ្វើឲ្យហ្គេមដំណ�ើរការកាន់តែរលូន។
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• ការកម្សាន្ត៖ ប្រើសំឡេងដែលមានគុណភាពខ្ពសប
់ ំផុត រូបដែលបានកែមល្អ និងប
 ង្កើនក
 ារកំណត់
អេក្រង់ជាអតិបរមា ដ�ើម្បីរីករាយនឹងតន្ដ្រីនិងវីដេអូរបស់អ្នក ជាដ�ើម។
• ប្រសិទ្ធផលខ្ពស៖់ ប្រើការកំណត់អេក្រង់គុណភាពខ្ពសប
់ ំផុត។
ការប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មនឹងក�ើនឡ�ើង អាស្រ័យល�ើទម្រង់។

ឃ្លាំងផ្ទុក
ពិនិត្យស្ថានភាពនៃមេម៉ូរីដែលបានប្រើន
 ិងទំនេរ។
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ការថែទាំឧបករណ៍ → ឃ្លាំងផ្ទុក។
• ចំណុះមេម៉ូរីទំនេរជាក់ស្ដែងនៃមេម៉ូរីខាងក្នុងត
 ិចជាងចណ
ំ ុះដែលបានបញ្ជាក់ ដ�ោយសារ
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនិងកម្មវិធល
ី ំនាំដ�ើមប្រើមេម៉ូរីន�ោះអស់មួយផ្នែក។ ចំណុះមេម៉ូរីទំនេរអាច
ផ្លាស់ប្ដូរ ន�ៅពេលអ្នកអាប់ដេតឧបករណ៍។
• អ្នកអាចបង្ហាញចំណុះទំនេរនៃមេម៉ូរខ
ី ាងក្នុង ន�ៅក្នុងផ្នែកលក្ខណៈពិសេសបច្ចេកទេស
សម្រាប់ឧ
 បករណ៍របស់អ្នកល�ើវិបសៃ Samsung។

ការគ្រប់គ្រងមេម៉ូរី
ដ�ើម្បីលុបឯ
 កសារសំណល់ ដូចជាឃ្លាំងសម្ងាត់ សូមប៉ះ សម្អាតឥឡូវ។ ដ�ើម្បីលុបឯ
 កសារ ឬក៏លុបក
 ម្មវិធី
ដែលអ្នកលែងប្រើទ�ៀត សូមជ្រើសប្រភេទក្រោម ទិន្នន័យអ
 ្នកប្រើប្រាស់។ រួចហ�ើយធីកធាតុដែលត្រូវ
ជ្រើស ហ�ើយប
 ៉ះ លុប ឬ លុប។

មេម៉ូរី
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ការថែទាំឧបករណ៍ → មេម៉ូរី។
ដ�ើម្បីបង្កើនល្បឿនឧបករណ៍របស់អ្នកដ�ោយបញ្ឈប់កម្មវិធដែ
ី លដំណ�ើរការន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយ សូមធីក
កម្មវិធទ
ី ាំងន�ោះពីបញ្ជីកម្មវិធី ហ�ើយប
 ៉ះ សម្អាតឥឡូវ។

សន្តិសុខឧ
 បករណ៍
ពិនិត្យស្ថានភាពសន្តិសុខរបស់ឧបករណ៍។ មុខងារនេះស្កេនឧបករណ៍របស់អ្នករកមល�ើសុហ្វវែរព្យាបាទ។
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ការថែទាំឧបករណ៍ → សន្តិសុខឧ
 បករណ៍ → ស្កេនទូរសព្ទ។
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កម្មវិធី
គ្រប់គ្រងកម្មវិធរី បស់ឧបករណ៍ និង ប្ដូរក
 ារកំណត់របស់ពួកវា។ អ្នកអ
 ាចបង្ហាញព័ត៌មាននៃការប្រើប្រាស់
របស់កម្មវិធី, ប្ដូរក
 ារជូនដំណឹងរបស់ពួកវា ឬ ការកំណត់ក
 ារអនុញ្ញាត ឬក៏លុបឬ
 បិទកម្មវិធីដែលមិន
ចាំបាច់។
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ កម្មវិធ។
ី

អេក្រង់ជ
 ាប់ស�ោ
ជម្រើស
ប្ដូរការកំណត់សម្រាប់អេក្រង់ជាប់ស�ោ។
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ អេក្រង់ជ
 ាប់ស�ោ។
ជម្រើសដែលមានអាចខុសគ្នាទ�ៅតាមវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ដែលបានជ្រើស។
• ប្រភេទស�ោអេក្រង់៖ ការប្ដូរវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់។
• Smart Lock៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ដ�ោះស�ោដ�ោយខលួន
្ ឯង ន�ៅពេលចាប់បានទីកន្លែងឬ
ឧបករណ៍ដែលទុកច
 ិត្ត។ សូមម�ើល Smart Lock សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• ការកំណត់ស�ោសន្តិសុខ៖ ប្ដូរការកំណត់ស�ោអេក្រង់ សម្រាប់វិធីចាក់ស�ោដែលបានជ្រើស។
• Always On Display៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍បង្ហាញព័ត៌មាន ខណៈពេលអេក្រង់ប
 ិទ។ សូម
ម�ើល Always On Display សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• ស្ទីលន
 ាឡិកា៖ ប្ដូរប្រភេទនិងពណ៌នាឡិកាល�ើអេក្រង់ជាប់ស�ោ។
• នាឡិការ៉ូមីង៖ ប្ដូរឲ្យនាឡិកាបង្ហាញទាំងត
 ំបន់ម�៉ោងក្នុងស្រុក ទាំងតំបន់ម�៉ោងន�ៅគេហដ្ឋានល�ើ
អេក្រង់ជាប់ស�ោ ន�ៅពេលកំពុងរ៉ូមីង។
• FaceWidgets៖ ប្ដូរការកំណត់នៃធាតុដែលបង្ហាញល�ើអេក្រង់ជ
 ាប់ស�ោ។
• ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍បង្ហាញព័ត៌មានទំនាក់ទំនង ដូចជាអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល
របស់អ្នក ល�ើអេក្រង់ជាប់ស�ោ។
• ការជូនដំណឹង៖ កំណត់ថាត�ើត្រូវបង្ហាញការជូនដំណឹងទេន�ៅល�ើអេក្រង់ជាប់ស�ោ រួចជ្រើស
ការជូនដំណឹងណាដែលត្រូវបង្ហាញ។
• ផ្លូវកាត់ក
 ម្មវិធ៖ី ជ្រើសកម្មវិធីដែលត្រូវបង្ហាញផ្លូវកាត់ទ�ៅកាន់ពួកវាល�ើអេក្រង់ជ
 ាប់ស�ោ។
• អំពីអេក្រង់ជ
 ាប់ស�ោ៖ បង្ហាញកំណែនៃអេក្រង់ជ
 ាប់ស�ោនិងព័ត៌មានអំពីច្បាប់។
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Smart Lock
អ្នកអាចកណ
ំ ត់ឲ្យដ�ោះស�ោដ�ោយខ្លួនឯង ហ�ើយន�ៅតែដ�ោះស�ោ ន�ៅពេលចាប់បានទីកន្លែងឬឧបករណ៍
ដែលទុកច
 ិត្ត។
ឧទាហរណ៍ ប�ើអ
 ្នកបានកណ
ំ ត់ផ្ទះរបស់អ្នកជាទីកន្លែងដែលទុកច
 ិត្ត ន�ៅពេលអ្នកមកដល់ផ្ទះ ឧបករណ៍
របស់អ្នកនឹងស្គាល់ទីកន្លែងនេះ រួចដ�ោះស�ោខ្លួនឯងដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ។
• មុខងារនេះនឹងអាចប្រើបាន បន្ទាបព
់ ីអ្នកបានកំណត់វិធីចាក់ស�ោអេក្រង់មួយ។
• ប�ើអ្នកមិនប្រើឧបករណ៍របស់អ្នកក្នុងពេលបួនម�៉ោង ឬក៏ន�ៅពេលអ្នកប�ើកឧបករណ៍ អ្នក
ត្រូវតែដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើល
 ំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាត់ ដែលអ្នកបានកំណត់។

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ អេក្រង់ជ
 ាប់ស�ោ → Smart Lock។

2

ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ដែលបានកំណត់ពីមុន។

3

ជ្រើសជម្រើសមួយ និង ធ្វើត
 ាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីបញ្ចប់ការរ�ៀបចំ។

ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ
ជម្រើស
ប្ដូរការកំណត់ដ�ើម្បីរក្សាសន្តិសុខឧ
 បករណ៍។
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ។
• ស្កេនវាងវៃ៖ ចុះបញ្ជីផ្ទៃមុខនិងប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់កាន់តែងាយស្រួល។ សូម
ម�ើល ស្កេនវាងវៃ សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• ការស្គាល់ផ្ទៃមុខ៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ដ�ោះស�ោអេក្រង់ត
 ាមរយៈការស្គាល់ផ្ទៃមុខរបស់អ្នក។ សូម
ម�ើល ការស្គាល់ផ្ទៃមុខ សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• ប្រដាប់ស្កេនប្រស្រីភ្នែក៖ ចុះបញ្ជីប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់។ សូមម�ើល ការស្គាល់
ប្រស្រីភ្នែក សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• ប្រដាប់ស្កេនខ្ចៅដៃ៖ ចុះបញ្ជីខ្ចៅដៃរបស់អ្នក ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់។ សូមម�ើល ការស្គាល់ខ្ចៅដៃ
សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• បែបផែនអន្តរកម្មអេក្រ

ង់៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍បង្ហាញបែបផែនអន្តរកម្ម ន�ៅពេលអ្នកដ�ោះស�ោ
អេក្រង់ដ�ោយប្រើទិន្នន័យជីវមាត្ររបស់អ្នក។
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• Google Play Protect៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ពិនិត្យរកកម្មវិធន
ី ិងអំព�ើបង្កអន្តរាយ ហ�ើយ
ព្រមានអំពីអន្តរាយដែលអាចក�ើតមាន រួចល
 ុបព
 ួកវា។
• រកឧបករណ៍ចល័តរបស់ខ្ញុំ៖ ប�ើកដំណ�ើរការឬបិទដំណ�ើរការមុខងាររកឧបករណ៍ចល័តរបស់ខុំ។
្ញ
ចូលទ�ៅវិបសៃ រកឧបករណ៍ចល័តខ
 ្ញុំ (findmymobile.samsung.com) ដ�ើម្បីតាមដាននិង
ត្រួតត្រាឧបករណ៍ដែលអ្នកបាត់ឬត្រូវបានគេលួច។
 ័ត៌មានកាន់តែសុក្រឹតអំពីទីកន្លែងនៃឧបករណ៍
អ្នកក៏អាចអនុញ្ញាតឲ្យសេវាទីកន្លែង Google ផ្ដល់ព
របស់អ្នកផងដែរ។
• អាប់ដេតនៃសន្តិសុខ៖ បង្ហាញកំណែនៃសុហ្វវែររបស់ឧបករណ៍អ្នកនិងពិនិត្យរកអាប់ដេត។
• ដំឡ�ើងក
 ម្មវិធម
ី ិនស្គាល់៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍អនុញ្ញាតការដំឡ�ើងក
 ម្មវិធព
ី ីប្រភពមិនស្គាល់។
• Samsung Pass៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់អ
 ត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកយ៉ាងងាយស្រួលនិងមានសន្តិសុខត
 ាម
ទិន្នន័យជ
 ីវមាត្ររបស់អ្នក។ សូមម�ើល Samsung Pass សម្រាប់ព័តម
៌ ានបន្ថែម។
• សឺមស
ី ន្តិសុខ៖ បង្កើតសឺមីសន្តិសុខមួយ ដ�ើម្បីការពារខ្លឹមព័ត៌មានឯកជននិងកម្មវិធរីបស់អ្នកពី
អ្នកដទៃ។ សូមម�ើល សឺមីសន្តិសុខ សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• ឧបទស្សន៍ក
 ារអនុញ្ញាតកម្មវិធ៖ី កំណត់ឲ្យទទួលក
 ារជូនដំណឹង ន�ៅពេលការអនុញ្ញាតដែលអ្នក
ជ្រើសត្រូវបានប្រើដ�ោយកម្មវិធីដែលអ្នកមិនប្រើ។ អ្នកអ
 ាចគ្រប់គ្រងការកំណត់នៃកម្មវិធន
ី ីមួយៗ
ព្រមទាំងប
 ង្ហាញប្រវត្តិប្រើប្រាស់ក
 ារអនុញ្ញាតរបស់ពួកវា។
• ការចាប់ផ្ដើមដ�
 ោយសន្តិសុខ៖ ការពារឧបករណ៍របស់អ្នកដ�ោយកំណត់ឲ្យវាទាមទារកូដដ�ោះស�ោ
អេក្រង់ ន�ៅពេលប�ើកឧបករណ៍។ អ្នកត្រូវតែវាយបញ្ចូលកូដដ�ោះស�ោ ដ�ើម្បីចាប់ផ្ដើមឧបករណ៍និង
ទទួលសារនិងការជូនដំណឹង។
• អ៊ិនគ្រីបកាត SD៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍អ៊ិនគ្រីបឯកសារល�ើកាតមេម៉ូរី។
ប�ើអ្នកកំណត់ឧបករណ៍របស់អ្នកឡ�ើងវិញទ�ៅលំនាំដ�ើមពីរ�ោងចក្រ ដ�ោយបានប�ើកប្រើ
ការកំណត់នេះ ឧបករណ៍ន
 ឹងមិនអាចអានឯកសារដែលអ្នកបានអ៊ិនគ្រីបឡ�ើយ។ បិទ
ការកំណត់នេះ មុនពេលកំណត់ឧបករណ៍ឡ�ើងវិញ។
• ការកំណត់សន្តិសុខផ្
 សេងទ�ៀត៖ ធ្វើការកំណត់រចនាសម្ពន្ធសន្តិសុខប
 ន្ថែម។
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ស្កេនវាងវៃ
ដ�ោយប្រើផ្ទៃមុខនិងប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក អ្នកអ
 ាចដ�ោះស�ោអេក្រង់ន
 ិងផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។
• មុខងារនេះប្រហែលជាមិនអ
 ាចប្រើបានទេ អាស្រ័យល�ើតំបន់ឬ
 អ្នកផ្តល់សេវា។
• ប�ើអ្នកប្រើស្កេនវាងវៃជាវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ ផ្ទៃមុខន
 ិងប្រស្រីភ្នែកមិនអាចប្រើដ�ើម្បីដ�ោះស�ោ
អេក្រង់ជាល�ើកដំបូងឡ�ើយ បន្ទាបព
់ ីអ្នកប�ើកឧបករណ៍។ ដ�ើម្បីប្រើឧបករណ៍ អ្នកត្រូវតែ
ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើលំនាំ, PIN ឬពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកបានកំណត់ ន�ៅពេលចុះបញ្ជី
ផ្ទៃមុខន
 ិងប្រស្រីភ្នែក។ សូមប្រយ័ត្នកុំភ្លេចលំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកឲ្យស�ោះ។
• ប�ើប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នកមិនត្រូវបានស្គាល់ទេ សូមដ�ោះស�ោឧបករណ៍ដ�ោយប្រើលំនាំ, PIN ឬ
ពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកបានកំណត់ ន�ៅពេលចុះបញ្ជីប្រស្រីភ្នែក រួចហ�ើយចុះបញ្ជីប្រស្រីភ្នែក
របស់អ្នកម្ដងទ�ៀត។ ប�ើអ
 ្នកភ្លេចលំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក អ្នកន
 ឹងមិនអាច
ប្រើឧបករណ៍ឡ�ើយ ប�ើអ
 ្នកមិនកំណត់វាឡ�ើងវិញ។ Samsung មិនទទួលខុសត្រូវល�ើ
ការបាត់បង់ទិន្នន័យ ឬក៏ភាពមិនសុខស្រួលដែលក�ើតឡ�ើងដ�ោយការភ្លេចកូដដ�ោះស�ោទេ។
• ប�ើអ្នកប្តូរវិធច
ី ាក់ស�ោអេក្រង់ទ�ៅ អូស ឬ គ្មាន ដែលអសន្តិសុខ ទិន្នន័យជ
 ីវមាត្ររបស់អ្នក
ទាំងអស់ន
 ឹងត្រូវបានលុប។ ប�ើអ
 ្នកចង់ប្រើទិន្នន័យជីវមាត្ររបស់អ្នកក្នុងកម្មវិធឬ
ី មុខងារនានា
អ្នកត្រូវតែចុះបញ្ជីទិន្នន័យជ
 ីវមាត្ររបស់អ្នកម្តងទ�ៀត។

 ប្រុងប្រយ័តច
្ន ំព�ោះការប្រើស្កេនវាងវៃ
មុនពេលប្រើស្កេនវាងវៃ សូមប្រុងប្រយ័តដ
្ន ូចខាងក្រោម។
• ដ�ើម្បីការពារភ្នែករបស់អ្នក សូមកាន់ឧបករណ៍យ៉ាងតិច 20 cm ពីផ្ទៃមុខរបស់អ្នក ន�ៅពេលប្រើ
ការស្គាល់ប្រស្រីភ្នែក។
• ប�ើអ្នកភ្ជាប់គ្រឿងការពារអេក្រង់ (ហ្វីលក
 ារពារភាពឯកជន ស្គ្រីនក
 ារពារកញ្ចក់ថិមភ�ើ ជាដ�ើម)
ការស្គាល់អាចបរាជ័យ។
• ចូរកុំប្រើមុខងារនេះជាមួយទារក។ ការធ្វើដ
 ូច្នេះអាចធ្វើឲ្យខូចខ្សែចក្ខុរបស់ទារក។
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• នរណាម្នាក់ដែលធលា្ ប់មានការវិលមុខ ជំងឺប្រកាច់ ការបាត់បង់ស្មារតី សន្លប់ ឬមានរ�ោគសញ្ញា
ផ្សេងទ�ៀតជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃជំងឺស្កន់ ឬក៏មានប្រវត្តិនៃគ្រួសារដែលមាន
រ�ោគសញ្ញាឬស្ថានភាពទាំងន�ោះ គួរព
 ិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត មុនពេលប្រើមុខងារនេះ។
• ស្កេនវាងវៃមិនមានបំណងឲ្យប្រើសម្រាប់ក
 ារធ្វើរ�ោគវិនិច្ឆយ ការព្យាបាទរ�ោគ ឬគ�ោលបំណងការពារ
សុខភាពឡ�ើយ។
• ទូរសព្ទរបស់អ្នកអាចត្រូវបានដ�ោះស�ោដ�ោយនរណាម្នាក់ដែលម�ើលទ�ៅដូចអ្នក។
• សូមរក្សាទូរសព្ទរបស់អ្នកឲ្យមានសន្តិសុខ ហ�ើយក
 ុំអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ផ្សេងទ�ៀតដ�ោះស�ោ
ទូរសព្ទរបស់អ្នក។

ដ�ើម្បីស្គាល់ផ្ទៃ
 មុខន
 ិងប្រស្រីភ្នែកកាន់តែប្រស�ើរ
ទូរសព្ទអាចមិនស្គាល់ប្រស្រីភ្នែកឬផ្ទៃមុខ ន�ៅពេល៖
• អ្វីមួយរារាំងការបង្ហាញផ្ទៃមុខឬ
 ភ្នែករបស់អ្នក (ឧទា. វ៉ែនតា ឡិនព
 ាក់ជាប់ភ្នែក ត្របកភ្នែក ការវះកាត់
ភ្នែកថ្មីៗ ជំងឺ ភាពកខ្វក់ ការខូចច
 ព�
ំ ោះកាមេរ៉ា ឬក៏ចលនាខ្លាំងពេក)។

ការចុះបញ្ជីប្រស្រីភ្នែកនិងផ្ទៃមុខ

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ស្កេនវាងវៃ។

2

ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ដែលបានកំណត់ពីមុន។

3

សូមអានការណែនាំល�ើអេក្រង់ ហ�ើយប
 ៉ះ បន្ត។

4

ជ្រើសថាត�ើអ្នកកំពុងព
 ាក់វ៉ែនតាឬទេ ហ�ើយប
 ៉ះ បន្ត។

5

ចុះបញ្ជីផ្ទៃមុខន
 ិងប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក។

ប�ើអ្នកមិនបានកណ
ំ ត់វិធីចាក់ស�ោអេក្រង់មួយទេ សូមបង្កើតមួយ។

សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម សូមម�ើល ការស្គាល់ផ្ទៃមុខ និង ការស្គាល់ប្រស្រីភ្នែក។
ន�ៅពេលអេក្រង់ដ�ោះស�ោដ�ោយប្រើស្កេនវាងវៃលេចឡ�ើង សូមប៉ះ ប�ើក ដ�ើម្បីប្រើផ្ទៃមុខន
 ិង
ប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នកដ�ោះស�ោអេក្រង់។
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ការលុបផ្ទៃ
 មុខន
 ិងប្រស្រីភ្នែកដែលបានចុះបញ្ជី
អ្នកអាចលុបទិន្នន័យផ្ទៃមុខនិងប្រស្រីភ្នែកដែលអ្នកបានចុះបញ្ជី។

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ស្កេនវាងវៃ។

2

ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ដែលបានកំណត់ពីមុន។

3

ប៉ះ លុបទ
 ិន្នន័យផ្ទៃ
 មុខន
 ិងប្រស្រីភ្នែក។
ន�ៅពេលទិន្នន័យផ្ទៃមុខន
 ិងប្រស្រីភ្នែកដែលបានចុះបញ្ជីត្រូវបានលុបហ�ើយ មុខងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់
ក៏នឹងត្រូវបានបទ
ិ ដំណ�ើរការផងដែរ។

ការដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើស្កេនវាងវៃ
អ្នកអាចដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើផ្ទៃមុខនិងប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នកជំនួសឲ្យការប្រើលំនាំ, PIN ឬ
ពាក្យសម្ងាត់។

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ស្កេនវាងវៃ។

2

ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ដែលបានកំណត់ពីមុន។

3

ប៉ះកុងតាក់ ស្កេនវាងវៃដ�ោះស�ោ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

4

ល�ើអេក្រង់ជ
 ាប់ស�ោ សូមម�ើលអេក្រង់។
ន�ៅពេលផ្ទៃមុខន
 ិងប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នកត្រូវបានស្គាល់ អ្នកអ
 ាចដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយមិនចាំបាច់ប្រើ
វិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ប
 ន្ថែមទ�ៀតឡ�ើយ។ ប�ើផ្ទៃមុខនិងប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នកមិនត្រូវបានស្គាល់ទេ សូម
ប្រើវិធច
ី ាក់ស�ោអេក្រង់ដែលបានកំណត់ពីមុន។

244

ការកំណត់

ការស្គាល់ផ្ទៃមុខ
អ្នកអាចកណ
ំ ត់ឲ្យឧបករណ៍ដ�ោះស�ោអេក្រង់ត
 ាមរយៈការស្គាល់ផ្ទៃមុខរបស់អ្នក។
• ប�ើអ្នកប្រើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកជាវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ អ្នកន
 ឹងមិនអាចប្រើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកដ�ោះស�ោ
អេក្រង់ជាល�ើកដំបូងឡ�ើយ បន្ទាបព
់ ីអ្នកប�ើកឧបករណ៍។ ដ�ើម្បីប្រើឧបករណ៍ អ្នកត្រូវតែ
ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើលំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាត់ ដែលអ្នកបានកំណត់ ន�ៅពេលចុះបញ្ជី
ផ្ទៃមុខ។ សូមប្រយ័តក
្ន ុំភ្លេចលំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកឲ្យស�ោះ។
• ប�ើអ្នកប្តូរវិធច
ី ាក់ស�ោអេក្រង់ទ�ៅ អូស ឬ គ្មាន ដែលអសន្តិសុខ ទិន្នន័យជ
 ីវមាត្ររបស់អ្នក
ទាំងអស់ន
 ឹងត្រូវបានលុប។ ប�ើអ
 ្នកចង់ប្រើទិន្នន័យជីវមាត្ររបស់អ្នកក្នុងកម្មវិធឬ
ី មុខងារនានា
អ្នកត្រូវតែចុះបញ្ជីទិន្នន័យជ
 ីវមាត្ររបស់អ្នកម្តងទ�ៀត។

 ប្រុងប្រយ័តច
្ន ំព�ោះការប្រើការស្គាល់ផ្ទៃ
 មុខ
មុនពេលប្រើការស្គាល់ផ្ទៃមុខដ�ើម្បីដ�ោះស�ោឧបករណ៍របស់អ្នក សូមប្រុងប្រយ័តដ
្ន ូចខាងក្រោម។
• ឧបករណ៍របស់អ្នកអាចត្រូវបានដ�ោះស�ោដ�ោយនរណាម្នាក់ឬអ្វីមួយដែលម�ើលទ�ៅដូចរូបរបស់អ្នក
• ការស្គាល់ផ្ទៃមុខមិនសូវមានសន្តិសុខដ
 ូចលំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាត់ឡ�ើយ។

ដ�ើម្បីស្គាល់ផ្ទៃ
 មុខក
 ាន់តែប្រស�ើរ
សូមពិចារណាខាងក្រោម ន�ៅពេលប្រើការស្គាល់ផ្ទៃមុខ៖
• គិតអំពីស្ថានភាពន�ៅពេលចុះបញ្ជី ដូចជាការពាក់វ៉ែនតា មួក របាំងមុខ ពុកមាត់ ឬការផាត់មុខខ
 ្លាំង
• ត្រូវប្រាកដថា អ្នកស្ថិតក្នុងកន្លែងដែលមានពន្លឺភ្លឺល្អ ហ�ើយឡិនកាមេរ៉ាស្អាតល្អ ន�ៅពេលចុះបញ្ជី
• ត្រូវប្រាកដថា រូបរបស់អ្នកមិនព្រិល ដ�ើម្បីទទួលល
 ទ្ធផលផ្គូផ្គងកាន់តែប្រស�ើរ

ការចុះបញ្ជីផ្ទៃមុខរបស់អ្នក
ដ�ើម្បីចុះបញ្ជីផ្ទៃមុខឲ
 ្យបានល្អប្រស�ើរ សូមចុះបញ្ជីផ្ទៃមុខរបស់អ្នកន�ៅក្នុងអគារនិងមិនត្រូវពន្លឺថ្ងៃផ្ទាល់។

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ការស្គាល់ផ្ទៃ
 មុខ។

2

ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ដែលបានកំណត់ពីមុន។
ប�ើអ្នកមិនបានកណ
ំ ត់វិធីចាក់ស�ោអេក្រង់មួយទេ សូមបង្កើតមួយ។
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3

ជ្រើសថាត�ើអ្នកកំពុងព
 ាក់វ៉ែនតាឬទេ ហ�ើយប
 ៉ះ បន្ត។

4

កាន់ឧបករណ៍ដ�ោយឲ្យអេក្រង់បែរមករកអ្នក រួចម�ើលអេក្រង់។

5

កំណត់ទីតាំងផ្ទៃមុខរបស់អ្នកឲ្យន�ៅក្នុងរង្វង់ល�ើអេក្រង់។
កាមេរ៉ានឹងស្កេនផ្ទៃមុខរបស់អ្នក។
ន�ៅពេលអេក្រង់ច
 ាក់ស�ោដ�ោយប្រើផ្ទៃមុខលេចឡ�ើង សូមប៉ះ ប�ើក ដ�ើម្បីប្រើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកដ�ោះស�ោ
អេក្រង់។
ប�ើការដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកមិនដំណ�ើរការត្រឹមត្រូវទេ សូមប៉ះ លុបទ
 ិន្នន័យ
ផ្ទៃមុខ ដ�ើម្បីលុបផ្ទៃមុខដែលអ្នកបានចុះបញ្ជី រួចច
 ុះបញ្ជីផ្ទៃមុខរបស់អ្នកម្តងទ�ៀត។

ការលុបទ
 ិន្នន័យផ្ទៃមុខដែ
 លបានចុះបញ្ជី
អ្នកអាចលុបទិន្នន័យផ្ទៃមុខដែលអ្នកបានចុះបញ្ជីហ�ើយ។

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ការស្គាល់ផ្ទៃ
 មុខ។

2

ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ដែលបានកំណត់ពីមុន។

3

ប៉ះ លុបទ
 ិន្នន័យផ្ទៃ
 មុខ។
ន�ៅពេលផ្ទៃមុខដែលបានចុះបញ្ជីត្រូវបានលុបហ�ើយ មុខងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក
 ៏នឹងត្រូវបាន
បិទដំណ�ើរការផងដែរ។

ការដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើផ្ទៃមុខរបស់អ្នក
អ្នកអាចដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកជំនួសឲ្យការប្រើលំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាត់។

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ការស្គាល់ផ្ទៃ
 មុខ។

2

ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ដែលបានកំណត់ពីមុន។
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3

ប៉ះកុងតាក់ ផ្ទៃមុខដ�
 ោះស�ោ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ប�ើអ្នកចង់បន្ថយលទ្ធភាពនៃការស្គាល់ផ្ទៃមុខក
 ្នុងរូបថតឬវីដេអូ សូមប៉ះកុងតាក់ ការស្គាល់កាន់តែ
ល�ឿន ដ�ើម្បីបិទដំណ�ើរការវា។ វាអាចបន្ថយល្បឿននៃការស្គាល់ផ្ទៃមុខ។

4

ល�ើអេក្រង់ជ
 ាប់ស�ោ សូមម�ើលអេក្រង់។
ន�ៅពេលផ្ទៃមុខរបស់អ្នកត្រូវបានស្គាល់ អ្នកអ
 ាចដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយមិនចាំបាច់ប្រើវិធីចាក់ស�ោ
អេក្រង់បន្ថែមទ�ៀតឡ�ើយ។ ប�ើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកមិនត្រូវបានស្គាល់ទេ សូមប្រវើិធច
ី ាក់ស�ោអេក្រង់ដែល
បានកំណត់ពម
ី ុន។

ការស្គាល់ប្រស្រីភ្នែក
មុខងារស្គាល់ប្រស្រីភ្នែកប្រើឯកលក្ខណៈនៃប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក ដូចជាសណ្ឋាននិងលំនាំរបស់ពួកគេ
ដ�ើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខនៃឧបករណ៍របស់អ្នក។ ទិន្នន័យប្រស្រីភ្នែកអាចត្រូវបានប្រើក
 ្នុងគ�ោលបំណងនៃ
ការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពពិតផ្សេងៗ។ បន្ទាបព
់ ីចុះបញ្ជីប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក អ្នកអ
 ាចកំណត់ឲ្យឧបករណ៍ប្រើ
ប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នកសម្រាប់មុខងារខាងក្រោម៖
• Samsung Pass (ការផ្ទៀងផ្ទាត់ Samsung Account និង ការចុះឈ្មោះចូលវិប)
• ស�ោអេក្រង់
• សឺមីសន្តិសុខ
• មុខងារនេះប្រហែលជាមិនអ
 ាចប្រើបានទេ អាស្រ័យល�ើតំបន់ឬ
 អ្នកផ្តល់សេវា។
• ប�ើអ្នកប្រើប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នកជាវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ ន�ោះអ្នកនឹងមិនអាចប្រើប្រស្រីភ្នែករបស់
អ្នកដ�ោះស�ោអេក្រង់ជាល�ើកដំបូងឡ�ើយ បន្ទាបព
់ ីប�ើកឧ
 បករណ៍។ ដ�ើម្បីប្រើឧបករណ៍ អ្នក
ត្រូវតែដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើល
 ំនាំ, PIN ឬពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកបានកំណត់ ន�ៅពេល
ចុះបញ្ជីប្រស្រីភ្នែក។ សូមប្រយ័តក
្ន ុំភ្លេចលំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកឲ្យស�ោះ។
• ប�ើប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នកមិនត្រូវបានស្គាល់ទេ សូមដ�ោះស�ោឧបករណ៍ដ�ោយប្រើលំនាំ, PIN ឬ
ពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកបានកំណត់ ន�ៅពេលចុះបញ្ជីប្រស្រីភ្នែក រួចហ�ើយចុះបញ្ជីប្រស្រីភ្នែក
របស់អ្នកម្ដងទ�ៀត។ ប�ើអ
 ្នកភ្លេចលំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក អ្នកន
 ឹងមិនអាច
ប្រើឧបករណ៍ឡ�ើយ ប�ើអ
 ្នកមិនកំណត់វាឡ�ើងវិញ។ Samsung មិនទទួលខុសត្រូវល�ើ
ការបាត់បង់ទិន្នន័យ ឬក៏ភាពមិនសុខស្រួលដែលក�ើតឡ�ើងដ�ោយការភ្លេចកូដដ�ោះស�ោទេ។
• ប�ើអ្នកប្តូរវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ទ�ៅ អូស ឬ គ្មាន ដែលអសន្តិសុខ ទិន្នន័យជ
 ីវមាត្ររបស់អ្នក
ទាំងអស់ន
 ឹងត្រូវបានលុប។ ប�ើអ
 ្នកចង់ប្រើទិន្នន័យជីវមាត្ររបស់អ្នកក្នុងកម្មវិធឬ
ី មុខងារនានា
អ្នកត្រូវតែចុះបញ្ជីទិន្នន័យជ
 ីវមាត្ររបស់អ្នកម្តងទ�ៀត។
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 ប្រុងប្រយ័តច
្ន ំព�ោះការប្រើការស្គាល់ប្រស្រីភ្នែ

ក
មុនពេលប្រើការស្គាល់ប្រស្រីភ្នែក សូមប្រុងប្រយ័តដ
្ន ូចខាងក្រោម។
• ដ�ើម្បីការពារភ្នែករបស់អ្នក សូមកាន់ឧបករណ៍យ៉ាងតិច 20 cm ពីផ្ទៃមុខរបស់អ្នក ន�ៅពេលប្រើ
ការស្គាល់ប្រស្រីភ្នែក។
• ប�ើអ្នកភ្ជាប់គ្រឿងការពារអេក្រង់ (ហ្វីលក
 ារពារភាពឯកជន ស្គ្រីនក
 ារពារកញ្ចក់ថិមភ�ើ ជាដ�ើម)
ការស្គាល់អាចបរាជ័យ។
• ចូរកុំប្រើការស្គាល់ប្រស្រីភ្នែកជាមួយទារក។ ការធ្វើដ
 ូច្នេះអាចធ្វើឲ្យខូចខ្សែចក្ខុរបស់ទារក។
• នរណាម្នាក់ដែលធលា្ ប់មានការវិលមុខ ជំងឺប្រកាច់ ការបាត់បង់ស្មារតី សន្លប់ ឬមានរ�ោគសញ្ញា
ផ្សេងទ�ៀតជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃជំងឺស្កន់ ឬក៏មានប្រវត្តិនៃគ្រួសារដែលមាន
រ�ោគសញ្ញាឬស្ថានភាពទាំងន�ោះ គួរព
 គ្រ
ិ ោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត មុនពេលប្រើក
 ារស្គាល់ប្រស្រីភ្នែក។
• ទិន្នន័យជ
 ីវមាត្រដែលបានប្រមូលន
 ិងរក្សាទុកក្នុងឧបករណ៍ដ�ោយប្រដាប់ស្កេនប្រស្រីភ្នែក មិនមាន
បំណងឲ្យប្រើសម្រាប់ក
 ារធ្វើរ�ោគវិនិច្ឆយ ការព្យាបាទរ�ោគ ឬគ�ោលបំណងការពារសុខភាពឡ�ើយ។

ដ�ើម្បីស្គាល់ប្រស្រីភ្នែ

កកាន់តែប្រស�ើរ
ទូរសព្ទអាចមិនស្គាល់ភ្នែករបស់អ្នក ន�ៅពេល៖
• អ្វីមួយរារាំងកាមេរ៉ាមិនឲ្យទទួលក
 ារបង្ហាញប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក (ឧទា. វ៉ែនតា ត្របកភ្នែកធ្លាក់
ការវះកាត់ភ្នែកថ្មីៗ ជំងឺ ភាពកខ្វក់ ការខូចច
 ំព�ោះកាមេរ៉ា ឬក៏ចលនាខ្លាំងពេក)។
• ស្ថានភាពពន្លឺខសគ្នា
ុ
ខលា្ ំងពពេ
ី លអ្នកបានថតប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក (ឧទាហរណ៍ ពន្លឺថ្ងៃផ្ទាល់)។
កាន់ឧបករណ៍របស់អ្នកប្រហែល 25-35 cm ពីផ្ទៃមុខរបស់អ្នក ដ�ោយឲ្យអេក្រង់បែរទ�ៅរកអ្នក។

25-35 cm
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ការចុះបញ្ជីប្រស្រីភ្នែក
ឧបករណ៍អាចរក្សាទុកទិន្នន័យប្រស្រីភ្នែករបស់បុគ្គលម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកមិនអាចចុះបញ្ជី
ប្រស្រីភ្នែកល�ើសពីមួយសំណុំឡ�ើយ។

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ប្រដាប់ស្កេនប្រស្រីភ្នែក។

2

ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ដែលបានកំណត់ពីមុន។

3

សូមអានការណែនាំល�ើអេក្រង់ ហ�ើយប
 ៉ះ បន្ត។

4

ប�ើអ្នកមិនបានកណ
ំ ត់វិធីចាក់ស�ោអេក្រង់មួយទេ សូមបង្កើតមួយ។

ដ�ើម្បីចុះបញ្ជីប្រស្រីភ្នែកម្ខាងនៃភ្នែករបស់អ្នក សូមប៉ះ ចុះបញ្ប្រស្រីភ្នែ
ជី
ក 1 ប៉ុណ្ណោះ។
កាន់ឧបករណ៍ដ�ោយឲ្យអេក្រង់បែរមករកអ្នក រួចម�ើលអេក្រង់។

25-35 cm

5

កំណត់ទីតាំងភ្នែករបស់អ្នកក្នុងរង្វង់ល�ើអេក្រង់ ហ�ើយប�ើកភ្នែករបស់អ្នកឲ្យធំ។
កាមេរ៉ាស្គាល់ប្រស្រីភ្នែកនឹងស្កេនប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក។
ន�ៅពេលអេក្រង់ច
 ាក់ស�ោដ�ោយប្រើប្រស្រីភ្នែកលេចឡ�ើង សូមប៉ះ ប�ើក ដ�ើម្បីប្រើប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក
ដ�ោះស�ោអេក្រង់។

249

ការកំណត់

ការលុបទ
 ិន្នន័យប្រស្រីភ្នែកដែលបានចុះបញ្ជី
អ្នកអាចលុបទិន្នន័យប្រស្រីភ្នែកដែលអ្នកបានចុះបញ្ជីហ�ើយ។

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ប្រដាប់ស្កេនប្រស្រីភ្នែក។

2

ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ដែលបានកំណត់ពីមុន។

3

ប៉ះ លុបទ
 ិន្នន័យប្រស្រីភ្នែ

ក។
ន�ៅពេលទិន្នន័យប្រស្រីភ្នែកដែលបានចុះបញ្ជីត្រូវបានលុបហ�ើយ មុខងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក
 ៏នឹងត្រូវ
បានបិទដំណ�ើរការផងដែរ។

ការប្រើ Samsung Pass
ន�ៅពេលអ្នកចុះបញ្ជីប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នកក្នុង Samsung Pass អ្នកនឹងអាចប្រើពួកវាដ�ើម្បីងាយស្រួល
ផ្ទៀងផ្ទាត់អ
 ត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកឬចុះឈ្មោះចូលវិបសៃ។ សូមម�ើល Samsung Pass សម្រាប់ព័ត៌មាន
បន្ថែម។
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ការដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក
អ្នកអាចដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក ជំនួសឲ្យការប្រើលំនាំ, PIN ឬពាក្យសម្ងាត់។

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ប្រដាប់ស្កេនប្រស្រីភ្នែក។

2

ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ដែលបានកំណត់ពីមុន។

3

ប៉ះកុងតាក់ ប្រស្រីភ្នែកដ�ោះស�ោ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

4

ល�ើអេក្រង់ជ
 ាប់ស�ោ សូមអូសទ�ៅទិសដ�ៅណាមួយ ហ�ើយកំណត់ទីតាំងភ្នែករបស់អ្នកក្នុងរង្វង់ល�ើ
អេក្រង់ ដ�ើម្បីស្កេនប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក។

25-35 cm

ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើការស្គាល់ប្រស្រីភ្នែក ដ�ោយមិនអ
 ូសល�ើអេក្រង់ជាប់ស�ោ សូមប៉ះ
ការស្គាល់ប្រស្រីភ្នែ

កល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
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ការស្គាល់ខ្ចៅដៃ
ដ�ើម្បីឲ្យការស្គាល់ខ្ចៅដៃធ្វើមុខងារ អ្នកត្រូវចុះបញ្ជីព័ត៌មានខ្ចៅដៃរបស់អ្នកនិងរក្សាទុកវាក្នុងឧបករណ៍
របស់អ្នក។ បន្ទាបព
់ ីចុះបញ្ជី អ្នកអ
 ាចកំណត់ឲ្យឧបករណ៍ប្រើខ្ចៅដៃរបស់អ្នកសម្រាប់មុខងារខាងក្រោម៖
• Samsung Pass (ការផ្ទៀងផ្ទាត់ Samsung Account និង ការចុះឈ្មោះចូលវិប)
• ស�ោអេក្រង់
• សឺមីសន្តិសុខ
• មុខងារនេះប្រហែលជាមិនអ
 ាចប្រើបានទេ អាស្រ័យល�ើតំបន់ឬ
 អ្នកផ្តល់សេវា។
• ការស្គាល់ខ្ចៅដៃប្រើឯ
 កលក្ខណៈនៃខ្ចៅដៃនីមួយៗ ដ�ើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខនៃឧបករណ៍របស់
អ្នក។ លទ្ធភាពដែលសិនសឺខ្ចៅដៃច្រឡំខ្ចៅដៃពីរផ្សេងគ្នាគឺទាបណាស់។ ប៉ុន្ដែ ក្នុងក
 រណីកម្រ
ដែលខ្ចៅដៃពីរផ្សេងគ្នាមានលក្ខណៈស្រដ�ៀងគ្នាខ្លាំង សិនសឺអាចនឹងសម្គាល់ពួកវាថាដូចគ្នា។
• ប�ើអ្នកប្រើខ្ចៅដៃរបស់អ្នកជាវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ ន�ោះអ្នកនឹងមិនអាចប្រើខ្ចៅដៃរបស់អ្នក
ដ�ោះស�ោអេក្រង់ជ
 ាល�ើកដំបូងឡ�ើយ បន្ទាបព
់ ីប�ើកឧ
 បករណ៍។ ដ�ើម្បីប្រើឧបករណ៍ អ្នកត្រូវតែ
ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើលំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកបានកំណត់ន�ៅពេលចុះបញ្ជី
ខ្ចៅដៃ។ សូមប្រយ័ត្នកុំភ្លេចលំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកឲ្យស�ោះ។
• ប�ើខ្ចៅដៃរបស់អ្នកមិនត្រូវបានស្គាល់ទេ សូមដ�ោះស�ោឧបករណ៍ដ�ោយប្រើលំនាំ, PIN ឬ
ពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកបានកំណត់ន�ៅពេលចុះបញ្ជីខ្ចៅដៃ រួចហ�ើយសូមចុះបញ្ជីខ្ចៅដៃរបស់
អ្នកម្ដងទ�ៀត។ ប�ើអ
 ្នកភ្លេចលំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក អ្នកន
 ឹងមិនអាចប្រើឧបករណ៍
ឡ�ើយ ប�ើអ្នកមិនកណ
ំ ត់វាឡ�ើងវិញ។ Samsung មិនទទួលខុសត្រូវល�ើការបាត់បង់ទិន្នន័យ
ឬកភ
៏ ាពមិនសុខស្រួលដែលក�ើតឡ�ើងដ�ោយការភ្លេចកូដដ�ោះស�ោទេ។
• ប�ើអ្នកប្តូរវិធច
ី ាក់ស�ោអេក្រង់ទ�ៅ អូស ឬ គ្មាន ដែលអសន្តិសុខ ទិន្នន័យជ
 ីវមាត្ររបស់អ្នក
ទាំងអស់ន
 ឹងត្រូវបានលុប។ ប�ើអ
 ្នកចង់ប្រើទិន្នន័យជីវមាត្ររបស់អ្នកក្នុងកម្មវិធឬ
ី មុខងារនានា
អ្នកត្រូវតែចុះបញ្ជីទិន្នន័យជ
 ីវមាត្ររបស់អ្នកម្តងទ�ៀត។
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ដ�ើម្បីស្គាល់ខ្ច
 ៅដៃកាន់តែប្រស�

ើរ
ន�ៅពេលអ្នកស្កេនខ្ចៅដៃរបស់អ្នកល�ើឧបករណ៍ សូមយកចិត្តទុកដាក់ល�ើស្ថានភាពខាងក្រោមដែលអាច
ប៉ះពាល់ដ
 ល់ប្រសិទ្ធផលនៃមុខងារនេះ៖
• សិនសឺស្គាល់ខ្ចៅដៃកត់សម្គាល់ខ្ចៅដៃ។ ត្រូវប្រាកដថា សិនសឺស្គាល់ខ្ចៅដៃមិនឆ្កូតឬខូចដ�ោយសារ
វត្ថុល�ោហៈដូចជាកាក់ ស�ោ និងខ្សែក។
• ការបិទគ្របសិនសឺស្គាល់ខ្ចៅដៃដ�ោយហ្វីលក
 ារពារ ស្ទីកឃ័រ ឬគ្រឿងបន្សំផ្សេងទ�ៀត អាចបន្ថយ
អត្រានៃការស្គាល់ខ្ចៅដៃ។ ប�ើសិនសឺស្គាល់ខ្ចៅដៃត្រូវបានបិទគ្របពម
ី ុនដ�ោយហ្វីលក
 ារពារ សូមបក
វាចេញមុនពេលប្រើសិនសឺស្គាល់ខ្ចៅដៃ។
• ត្រូវប្រាកដថា សិនសឺស្គាល់ខ្ចៅដៃនិងខ្ចៅដៃរបស់អ្នកស្អាតល្អនិងស្ងួត។
• ឧបករណ៍អាចមិនស្គាល់ខ្ចៅដៃដែលមានស្នាមជ្រួញឬសម្លាក។
• ឧបករណ៍អាចមិនស្គាល់ខ្ចៅដៃពីម្រាមដៃដែលតូចឬស្ដើង។
• ប�ើអ្នកបត់ម្រាមដៃរបស់អ្នក ឬក៏ប្រើចុងម្រាមដៃ ឧបករណ៍អ
 ាចមិនស្គាល់ខ្ចៅដៃរបស់អ្នក។ ត្រូវ
ប្រាកដថាដាក់ម្រាមដៃរបស់អ្នកទាំងស្រុងគ្របល�ើសិនសឺស្គាល់ខ្ចៅដៃ។
• ដ�ើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធផលនៃការស្គាល់ សូមចុះបញ្ជីខ្ចៅដៃពីដៃដែលអ្នកប្រើញឹកញាប់ដ�ើម្បីធ្វើកិច្ចការ
នានាល�ើឧបករណ៍។
• ក្នុងបរិស្ថានស្ងួត អគ្គិសនីស្តាទិកអាចក�ើតឡ�ើងក
 ្នុងឧបករណ៍។ សូមជ�ៀសវាងការប្រើមុខងារនេះ
ក្នុងបរិស្ថានស្ងួត ឬក៏មុនពេលប្រើមុខងារនេះ សូមបង្អស់ប
 ន្ទុកអ
 គ្គិសនីស្តាទិកដ�ោយប៉ះវត្ថុល�ោហៈ
មួយ។

ការចុះបញ្ជីខ្ចៅដៃ

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ប្រដាប់ស្កេនខ្ចៅដៃ។

2

ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ដែលបានកំណត់ពីមុន។
ប�ើអ្នកមិនបានកណ
ំ ត់វិធីចាក់ស�ោអេក្រង់មួយទេ សូមបង្កើតមួយ។
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3

អូសម្រាមដៃរបស់អ្នកចុះក្រោមល�ើសិនសឺស្គាល់ខ្ចៅដៃ។

សូមធ្វើសកម្មភាពនេះឡ�ើងវិញ រហូតទាល់តែខ្ចៅដៃរបស់អ្នកត្រូវបានចុះបញ្ជី។ ន�ៅពេលអ្នកបាន
បញ្ចបក
់ ារចុះបញ្ជីខ្ចៅដៃរបស់អ្នកហ�ើយ សូមប៉ះ រួចរាល់។
ន�ៅពេលអេក្រង់ច
 ាក់ស�ោដ�ោយប្រើខ្ចៅដៃលេចឡ�ើង សូមប៉ះ ប�ើក ដ�ើម្បីប្រើខ្ចៅដៃរបស់អ្នកដ�ោះស�ោ
អេក្រង់។

ការលុបខ្ច
 ៅដៃដែលបានចុះបញ្ជី
អ្នកអាចលុបខ្ចៅដៃដែលបានចុះបញ្ជី។

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ប្រដាប់ស្កេនខ្ចៅដៃ។

2

ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ដែលបានកំណត់ពីមុន។

3

ប៉ះ កែ។

4

ធីកខ្ចៅដៃដែលត្រូវលុប ហ�ើយប
 ៉ះ លុប។

ការប្រើ Samsung Pass
ន�ៅពេលអ្នកចុះបញ្ជីខ្ចៅដៃរបស់អ្នកក្នុង Samsung Pass អ្នកនឹងអាចប្រើពួកវាដ�ើម្បីងាយស្រួល
ផ្ទៀងផ្ទាត់អ
 ត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកឬចុះឈ្មោះចូលវិបសៃ។ សូមម�ើល Samsung Pass សម្រាប់ព័ត៌មាន
បន្ថែម។
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ការដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើខ្ចៅដៃរបស់អ្នក
អ្នកអាចដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើខ្ចៅដៃរបស់អ្នក ជំនួសឲ្យការប្រើលំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាត់។

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ប្រដាប់ស្កេនខ្ចៅដៃ។

2

ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ដែលបានកំណត់ពីមុន។

3

ប៉ះកុងតាក់ ខ្ចៅដៃដ�ោះស�ោ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

4

ល�ើអេក្រង់ជ
 ាប់ស�ោ សូមដាក់ម្រាមដៃរបស់អ្នកល�ើសិនសឺស្គាល់ខ្ចៅដៃ រួចស្កេនខ្ចៅដៃរបស់អ្នក។

Samsung Pass
Samsung Pass អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ្នក វិបសៃ ឬកម្មវិធី
នានាកាន់តែងាយស្រួលនិងមានសន្តិសុខត
 ាមទិន្នន័យជ
 ីវមាត្ររបស់អ្នក ដូចជាខ្ចៅដៃឬប្រស្រីភ្នែក ជំនួស
ឲ្យការវាយបញ្ចូលព័ត៌មានចុះឈ្មោះចូលរបស់អ្នក។
ចុះបញ្ជីទិន្នន័យជ
 ីវមាត្ររបស់អ្នកក្នុង Samsung Pass រួចកំណត់ឲ្យចុះឈ្មោះចូលវិបសៃឬកម្មវិធីដែល
បានគាំទ្រដ�ោយប្រើទិន្នន័យត
 ាម Samsung Pass។
• ដ�ើម្បីប្រើមុខងារនេះ ឧបករណ៍របស់អ្នកត្រូវតែបានភ្ជាប់ទ�ៅ Wi-Fi ឬបណ្តាញចល័ត។
• ដ�ើម្បីប្រើមុខងារនេះ អ្នកត្រូវចុះបញ្ជីនិងចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ្នក។
សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម សូមម�ើល Samsung Account។
• មុខងារចុះឈ្មោះចូលវិបសៃអាចប្រើបានតែចំព�ោះវិបសៃដែលអ្នកចូលប្រើត
 ាមកម្មវិធី
អ៊ីនធ�ើណិត ប៉ុណ្ណោះ។ វិបសៃខ្លះអាចមិនគាំទ្រមុខងារនេះ។
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ការចុះបញ្ជី Samsung Pass
មុនពេលប្រើ Samsung Pass សូមចុះបញ្ជីទិន្នន័យជ
 ីវមាត្ររបស់អ្នកក្នុង Samsung Pass។

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → Samsung Pass។

2

អានការណែនាំល�ើអេក្រង់ ហ�ើយប
 ៉ះ ចុះឈ្មោះចូល។

3

វាយបញ្ចូល Samsung Account ID និងព
 ាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក ហ�ើយប
 ៉ះ ចុះឈ្មោះចូល។

4

អាននិងយល់ព្រមតាមពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌ ហ�ើយប
 ៉ះ បន្ទាប។
់

5

ប៉ះ ខ្ចៅដៃ ឬ ប្រស្រីភ្នែក រួចចុះបញ្ជីខ្ចៅដៃឬប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក។

6

ស្កេនខ្ចៅដៃឬប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក ហ�ើយប
 ៉ះ បន្ទាប់ ដ�ើម្បីបញ្ចប់ការចុះបញ្ជី Samsung Pass។

សូមម�ើល ការស្គាល់ខ្ចៅដៃ ឬ ការស្គាល់ប្រស្រីភ្នែក សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។

ប�ើជម្រើស ថែមទ�ៅគេហអេក្រង់ ត្រូវបានធីក ន�ោះអាយខុន Samsung Pass នឹងត្រូវបានថែម
ល�ើគេហអេក្រង់។

ការផ្ទៀងផ្ទាតព
់ ាក្យសម្ងាត់ Samsung Account
អ្នកអាចប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ពាក្យសម្ងាត់ Samsung Account របស់អ្នក។ អ្នក
អាចប្រើទិន្នន័យជ
 ីវមាត្ររបស់អ្នក ជំនួសឲ្យការវាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក ឧទាហរណ៍ ន�ៅពេល
អ្នកទិញខ្លឹមព័ត៌មានពី Galaxy Apps។

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → Samsung Pass។

2

ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ដែលបានកំណត់ពីមុន។

3

ប៉ះ → ការកំណត់ → Samsung Account រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ប្រើជាមួយ Samsung
Pass ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
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ការប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បីច
 ុះឈ្មោះចូលវិបសៃ
អ្នកអាចប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះចូលវិបសៃដែលគាំទ្រស្វ័យបំពេញ ID និង ពាក្យសម្ងាត់
យ៉ាងងាយស្រួល។

1

ប�ើកវិបសៃដែលអ្នកចង់ចុះឈ្មោះចូល។

2

វាយបញ្ចូលឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ន
 ិងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក រួចហ�ើយប៉ះប៊ូតុងច
 ុះឈ្មោះចូលរបស់
វិបសៃន�ោះ។

3

ន�ៅពេលវីនដូវផុសសួរថាត�ើអ្នកចង់រក្សាទុកព័តម
៌ ាននៃការចុះឈ្មោះចូលឬទេលេចឡ�ើង សូមធីក
ចុះឈ្មោះចូលជ�
 ោយប្រើ Samsung Pass ហ�ើយប៉ះ ចងចាំ។
 ាចប្រើទិន្នន័យជ
 ីវមាត្រដែលអ្នកបានចុះបញ្ជីក្នុង Samsung Pass ន�ៅពេល
ឥឡូវ អ្នកអ
ចុះឈ្មោះចូលវិបសៃន�ោះ។

ការប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បីច
 ុះឈ្មោះចូលកម្មវិធន
ី ានា
អ្នកអាចប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះចូលកម្មវិធីដែលគាំទ្រស្វ័យបំពេញ ID និង ពាក្យសម្ងាត់
យ៉ាងងាយស្រួល។

1

ប�ើកកម្មវិធីមួយដែលអ្នកចង់ចុះឈ្មោះចូល។

2

វាយបញ្ចូលឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ន
 ិងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក រួចហ�ើយប៉ះប៊ូតុងច
 ុះឈ្មោះចូលរបស់
កម្មវិធីន�ោះ។

3

ន�ៅពេលវីនដូវផុសសួរថាត�ើអ្នកចង់រក្សាទុកព័តម
៌ ាននៃការចុះឈ្មោះចូលឬទេលេចឡ�ើង សូមប៉ះ
រក្សាទុក។
ឥឡូវ អ្នកអ
 ាចប្រើទិន្នន័យជ
 ីវមាត្រដែលអ្នកបានចុះបញ្ជីក្នុង Samsung Pass ន�ៅពេល
ចុះឈ្មោះចូលកម្មវិធន�
ី ោះ។

ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានចុះឈ្មោះចូល
បង្ហាញបញ្ជីនៃវិបសៃនិងកម្មវិធីដែលអ្នកបានកំណត់ឲ្យប្រើ Samsung Pass និង គ្រប់គ្រងព័ត៌មាន
ចុះឈ្មោះចូលរបស់អ្នក។

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → Samsung Pass។

2

ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ដែលបានកំណត់ពីមុន។
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3

ជ្រើសវិបសៃឬកម្មវិធព
ី ីបញ្ជី។

4

ប៉ះ → កែ រួចកែ ID របស់អ្នក, ពាក្យសម្ងាត់ និងឈ្មោះរបស់វិបសៃឬកម្មវិធីន�ោះ។
ដ�ើម្បីលុបវិបសៃឬកម្មវិធីន�ោះ សូមប៉ះ → លុប។

ការប្រើ Samsung Pass ជាមួយវិបសៃនិងក
 ម្មវិធី
ន�ៅពេលប្រើវិបសៃឬកម្មវិធីដែលគាំទ្រ Samsung Pass អ្នកអាចចុះឈ្មោះចូលយ៉ាងងាយស្រួលដ�ោយ
ប្រើ Samsung Pass។
ដ�ើម្បីឃ�ើញបញ្ជីនៃវិបសៃនិងកម្មវិធីដែលគាំទ្រ Samsung Pass សូមប�ើកអេក្រង់ការកំណត់, ប៉ះ
ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → Samsung Pass រួចហ�ើយជ្រើសថេបវិបសៃឬកម្មវិធី។ ប�ើគ្មានវិបសៃឬ
កម្មវិធដែ
ី លគាំទ្រ Samsung Pass ទេ វិបសៃឬឬកម្មវិធីន�ោះនឹងមិនលេចឡ�ើងឡ�ើយ។
• វិបសៃនិងកម្មវិធដែ
ី លអាចប្រើបាន អាចខសគ្នា
ុ
អាស្រ័យល�ើតំបន់ឬ
 អ្នកផ្ដល់សេវា។
• Samsung មិនទទួលខុសត្រូវល�ើការបាត់បង់ណាមួយ ឬក៏ភាពមិនសុខស្រួលដែល
ក�ើតឡ�ើងដ�ោយសារការចុះឈ្មោះចូលវិបសៃឬកម្មវិធត
ី ាម Samsung Pass ឡ�ើយ។

ការលុបទ
 ិន្នន័យ Samsung Pass
អ្នកអាចលុបទិន្នន័យជីវមាត្ររបស់អ្នក ព័ត៌មានចុះឈ្មោះចូលវិប និងទិន្នន័យកម្មវិធីដែលបានចុះបញ្ជី
ជាមួយ Samsung Pass ដ�ោយប្រើ លុបទ
 ិន្នន័យ។ ការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំព�ោះពេលវេលា និង
លក្ខខណ្ឌ ព្រមទាំង Samsung Account របស់អ្នកនឹងន�ៅតែសកម្មដដែល។

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → Samsung Pass។

2

ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ដែលបានកំណត់ពីមុន។

3

ប៉ះ → ការកំណត់ → លុបទិន្នន័យ។

4

វាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ Samsung Account របស់អ្នក ហ�ើយប
 ៉ះ បញ្ជាក់។
ទិន្នន័យ Samsung Pass របស់អ្នកនឹងត្រូវបានលុប។
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សឺមស
ី ន្តិសុខ
សឺមីសន្តិសុខក
 ារពារខលឹម
្ ព័ត៌មាននិងកម្មវិធឯ
ី កជនរបស់អ្នកដូចជារូបថតនិងទំនាក់ទំនង មិនឲ
 ្យអ្នកដទៃ
ចូលប្រើព
 ួកវា។ អ្នកអ
 ាចរក្សាសន្តិសុខនៃខ្លឹមព័ត៌មាននិងកម្មវិធឯ
ី កជនរបស់អ្នក សូម្បីន�ៅពេលឧបករណ៍
ត្រូវបានដ�ោះស�ោក៏ដ�ោយ។

សឺមីសន្តិសុខគឺជាកន្លែងឃ្លាំងផ្ទុកដាច់ដ�ោយឡែកនិងមានសន្តិសុខ។ ទិន្នន័យក
 ្នុងសឺមីសន្តិសុខ
មិនអាចផ្ទេរទ�ៅឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតតាមវិធីចែករំលែកដែលមិនទទួលក
 ារយល់ព្រម ដូចជា
USB ឬ Wi-Fi ផ្ទាល់ ឡ�ើយ។ ការប៉ុនប៉ងប
 ្ដូរប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការតាមបំណង ឬក៏ការកែសុហ្វវែរ
នឹងធ្វើឲ្យសឺមីសន្តិសុខច
 ាក់ស�ោដ�ោយស្វ័យប្រវត្និ
តិ ងមិនអាចចូលប្រើបានឡ�ើយ។ មុនពេល
រក្សាទុកទិន្នន័យក
 ្នុងសឺមីសន្តិសុខ ត្រូវប្រាកដថា អ្នកបានចម្លងទុកទិន្នន័យន�ោះក្នុងទីកន្លែង
ដែលមានសន្តិសុខផ្សេងទ�ៀត។

ការរ�ៀបចំសឺមស
ី ន្តិសុខ

1
2

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី សឺមស
ី ន្តិសុខ។
ជម្រើសផ្សេង ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → សឺមស
ី ន្តិសុខ។
ប៉ះ ចាប់ផ្ដ
 ើម។
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3

ប៉ះ ចុះឈ្មោះចូល រួចចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ្នក។

4

ជ្រើសវិធច
ី ាក់ស�ោដែលត្រូវប្រើសម្រាប់សឺមីសន្តិសុខ រួចធ្វើតាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីបញ្ចប់
ការរ�ៀបចំ។
ដ�ើម្បីប្ដូរឈ្មោះឬពណ៌អាយខុនរបស់សឺមីសន្តិសុខ សូមប៉ះ → ប្ដូរអាយខុនតាមបំណង។
• ន�ៅពេលអ្នកចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី សឺមស
ី ន្តិសុខ អ្នកត្រូវតែដ�ោះស�ោកម្មវិធីន�ោះដ�ោយប្រើវិធី
ចាក់ស�ោដែលអ្នកបានកណ
ំ ត់ពីមុន។
• ប�ើអ្នកភ្លេចកូដដ�ោះស�ោសឺមីសន្តិសុខរបស់អ្នក អ្នកអ
 ាចកំណត់វាឡ�ើងវិញដ�ោយប្រើ
Samsung Account របស់អ្នក។ ប៉ះប
 ៊ូតុងក
 ំណត់ឡ�ើងវិញន�ៅផ្នែកខ
 ាងក្រោមនៃអេក្រង់
ជាប់ស�ោ រួចវាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ Samsung Account របស់អ្នក។

ការកំណត់ស្វ័យចាក់ស�ោសម្រាប់ស
 ឺមស
ី ន្តិសុខ
កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ចាក់ស�ោសឺមីសន្តិសុខដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេលមិនប្រើវា។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី សឺមស
ី ន្តិសុខ ហ�ើយប៉ះ → ការកំណត់ → ស្វ័យចាក់ស�ោសឺមស
ី ន្តិសុខ។

2

ជ្រើសជម្រើសចាក់ស�ោមួយ។
ដ�ើម្បីចាក់ស�ោសឺមីសន្តិសុខរបស់អ្នកដ�ោយដៃ សូមប៉ះ ស�ោ។

ការផ្លាស់ទខ
ី ្លឹមព័ត៌មានទ�ៅសឺមស
ី ន្តិសុខ
ផ្លាស់ទខ
ី ្លឹមព័តម
៌ ានដូចជារូបថតនិងទំនាក់ទំនងទ�ៅសឺមីសន្តិសុខ។ សកម្មភាពខាងក្រោមគឺជាឧទាហរណ៍
នៃការផ្លាស់ទរីូបពីឃ្លាំងផ្ទុកលំនាំដ�ើមទ�ៅសឺមីសន្តិសុខ។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី សឺមស
ី ន្តិសុខ ហ�ើយប៉ះ ថែមឯកសារ។

2

ប៉ះ រូប, ធីករូបដែលត្រូវផ្លាស់ទី រួចហ�ើយប
 ៉ះ រួចរាល់។

3

ប៉ះ ផ្លាស់ទ។
ី
ធាតុដែលបានជ្រើសនឹងត្រូវបានលុបព
 ីសឺមីដ�ើម ហ�ើយផ្លាស់ទីទ�ៅសឺមីសន្តិសុខ។ ដ�ើម្បីចម្លងធាតុ
នានា សូមប៉ះ ចម្លង។
វិធីសម្រាប់ក
 ារផ្លាស់ទខ
ី ្លឹមព័ត៌មានអាចខុសគ្នាទ�ៅតាមប្រភេទខ្លឹមព័ត៌មាន។
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ការផ្លាស់ទខ
ី ្លឹមព័ត៌មានពីសឺមស
ី ន្តិសុខ
ផ្លាស់ទខ
ី ្លឹមព័តម
៌ ានពីសឺមីសន្តិសុខទ�ៅកម្មវិធត្រូ
ី វគ្នាក្នុងឃ្លាំងផ្ទុកលំនាំដ�ើម។ សកម្មភាពខាងក្រោមគឺជា
ឧទាហរណ៍នៃការផ្លាស់ទរីូបមួយពីសឺមីសន្តិសុខទ�ៅឃ្លាំងផ្ទុកលំនាំដ�ើម។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី សឺមស
ី ន្តិសុខ ហ�ើយប៉ះ វិចិត្រសាល។

2

ជ្រើសរូបមួយ ហ�ើយប៉ះ → ផ្លាស់ទចេ
ី ញពី សឺមស
ី ន្តិសុខ។
 លា្ ំងផ្ទុកលំនាំដ�ើម។
ធាតុដែលបានជ្រើសនឹងត្រូវបានផ្លាស់ទីទ�ៅ វិចិត្រសាល ក្នុងឃ

ការថែមកម្មវិធី
ថែមកម្មវិធីមួយដែលត្រូវប្រើក្នុងសឺមីសន្តិសុខ។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី សឺមស
ី ន្តិសុខ ហ�ើយប៉ះ ថែមកម្មវិធ។
ី

2

ធីកកម្មវិធីមួយឬច្រើនដែលបានដំឡ�ើងល�ើឧបករណ៍ ហ�ើយប
 ៉ះ ថែម។
ដ�ើម្បីដំឡ�ើងក
 ម្មវិធព
ី ី Play Store ឬ Galaxy Apps សូមប៉ះ ទាញយកពី PLAY STOREឬ
ទាញយកពី GALAXY APPS។

ការលុបក
 ម្មវិធព
ី ីសឺមស
ី ន្តិសុខ
ប៉ះ កែកម្មវិធ,ី ធីកក
 ម្មវិធី រួចហ�ើយប៉ះ លុប។

ការថែមគណនី
ថែមគណនី Samsung និង Google របស់អ
 ្នក ឬក៏គណនីផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បីធ្វើសមកាលជាមួយ
កម្មវិធក
ី ្នុងសឺមីសន្តិសុខ។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី សឺមស
ី ន្តិសុខ ហ�ើយប៉ះ → ការកំណត់ → គណនី → ថែមគណនី។

2

ជ្រើសសេវាគណនីមួយ។

3

ធ្វើតាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីបញ្ចប់ការរ�ៀបចំគណនី។
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ការលាក់សឺមស
ី ន្តិសុខ
អ្នកអាចលាក់ផ្លូវកាត់នៃសឺមីសន្តិសុខព
 អេក្រ
ី
ង់ក
 ម្មវិធី។
 ៉ះកុងតាក់ បង្ហាញសឺមស
ី ន្តិសុខ ដ�ើម្បី
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី សឺមស
ី ន្តិសុខ, ប៉ះ → ការកំណត់ រួចហ�ើយប
បិទដំណ�ើរការវា។
ជម្រើសផ្សេង សូមអូសរបារស្ថានភាពចុះក្រោម ដ�ើម្បីប�ើកផ្ទាំងជ
 ូនដំណឹង។ រួចហ�ើយអូសផ្ទាំងជូនដំណឹង
ចុះក្រោម ហ�ើយប
 ៉ះ សឺមស
ី ន្តិសុខ ដ�ើម្បីបិទដំណ�ើរការមុខងារនេះ។

ការចម្លងទុកន
 ិងក
 ារស្ដារសឺមស
ី ន្តិសុខ
ចម្លងទុកខ
 លឹម
្ ព័ត៌មាននិងកម្មវិធក
ី ្នុងសឺមីសន្តិសុខទ�ៅ Samsung Cloud ដ�ោយប្រើ Samsung
Account របស់អ្នក រួចស្តារពួកវាពេលក្រោយ។

ការចម្លងទុកទ
 ិន្នន័យ

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី សឺមស
ី ន្តិសុខ ហ�ើយប៉ះ → ការកំណត់ → ចម្លងទុក និង ស្ដារ។

2

ប៉ះ ថែមគណនី រួចច
 ុះបញ្ជីនិងចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ្នក។

3

ប៉ះ ចម្លងទុកទ
 ិន្នន័យ ស
 ឺមស
ី ន្តិសុខ។

4

ធីកធាតុដែលអ្នកចង់ចម្លងទុក ហ�ើយប
 ៉ះ ចម្លងទុកឥ
 ឡូវ។
ទិន្នន័យន
 ឹងត្រូវបានចម្លងទុកក
 ្នុង Samsung Cloud។

ការស្តារទិន្នន័យ

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី សឺមស
ី ន្តិសុខ ហ�ើយប៉ះ → ការកំណត់ → ចម្លងទុក និង ស្ដារ។

2

ប៉ះ ស្ដារ។

3

ជ្រើសឧបករណ៍មួយនិងប្រភេទទិន្នន័យដែលអ្នកចង់ស្ដារ ហ�ើយប៉ះ ស្ដារឥឡូវ។
ទិន្នន័យដែលបានចម្លងទុកន
 ឹងត្រូវបានស្ដារដាក់ឧបករណ៍របស់អ្នក។
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ការលុបស
 ឺមស
ី ន្តិសុខ
អ្នកអាចលុបសឺមីសន្តិសុខ រួមទាំងខ
 ្លឹមព័ត៌មាននិងកម្មវិធក
ី ្នុងន�ោះ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី សឺមស
ី ន្តិសុខ ហ�ើយប៉ះ → ការកំណត់ → ការកំណត់ច្រើនទ�ៀត → លុប។
ដ�ើម្បីចម្លងទុកខ
 ្លឹមព័ត៌មាន មុនពេលលុបសឺមីសន្តិសុខ សូមធីក ផ្លាស់ទឯ
ី កសារមេឌ�ៀចេញពីសឺមី
សន្តិសុខ ហ�ើយប៉ះ លុប។ ដ�ើម្បីចូលប្រើទិន្នន័យដែលបានចម្លងទុកព
 ីសឺមីសន្តិសុខ សូមប�ើកសឺមី
Samsung, ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ឯកសារខ្ញុំ រួចហ�ើយប៉ះ ឃ្លាំងផ្ទុកខ
 ាងក្នុង → SECURE FOLDER។
កំណត់សម្គាល់ដែលបានរក្សាទុកក្នុង Samsung Notes នឹងមិនត្រូវបានចម្លងទុកឡ�ើយ។

ក្លោដ និង គណនី
ជម្រើស
ធ្វើសមកាល ចម្លងទុក ឬស្ដារទិន្នន័យនៃឧបករណ៍របស់អ្នកដ�ោយប្រើ Samsung Cloud។ អ្នកក៏អាច
ចុះបញ្ជីនិងគ្រប់គ្រងគណនីដូចជា Samsung Account និង គណនី Google របស់អ
 ្នក ឬក៏ផ្ទេរ
ទិន្នន័យទ�ៅឬពីឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតតាម Smart Switch ផងដែរ។
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ក្លោដ និង គណនី។
• Samsung Cloud៖ គ្រប់គ្រងខ្លឹមព័ត៌មានដែលអ្នកចង់ស្ដារយ៉ាងមានសន្តិសុខក
 ្នុង Samsung
Cloud។ ពិនិត្យស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់ឃលា្ ំងផ្ទុក Samsung Cloud របស់អ្នក ព្រមទាំងធ្វើ
សមកាល ចម្លងទុក និងស្ដារទិន្នន័យរបស់អ្នក។ សូមម�ើល Samsung Cloud សម្រាប់ព័តម
៌ ាន
បន្ថែម។
• គណនី៖ ថែម Samsung Account និង គណនី Google របស់អ
 ្នក ឬក៏គណនីផ្សេងទ�ៀត
ដ�ើម្បីធ្វើសមកាលជាមួយ។
• ចម្លងទុក និង ស្ដារ៖ រក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ទិន្នន័យក
 ម្មវិធី និងក
 ារកំណត់របស់អ្នកដ�ោយសុវត្ថិភាព
ល�ើឧបករណ៍របស់អ្នក។ អ្នកអ
 ាចចម្លងទុកព
 ័ត៌មានរស�ើបរបស់អ្នក ហ�ើយច
 ូលប្រើវាន�ៅពេល
ក្រោយ។ អ្នកត្រូវតែចុះឈ្មោះចូលគណនី Google ឬ Samsung Account របស់អ្នក ដ�ើម្បី
ចម្លងទុកឬ
 ស្ដារទិន្នន័យ។
• Smart Switch៖ ចាប់ផ្ដើម Smart Switch រួចផ្ទេរទិន្នន័យព
 ីឧបករណ៍ពីមុនរបស់អ្នក។ សូម
ម�ើល Smart Switch សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
ចម្លងទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកជាប្រចាំទ�ៅទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាព ដូចជា Samsung Cloud ឬ
កុំព្យូទ័រ ដ�ើម្បីឲ្យអ្នកអាចស្ដារវា ប�ើទិន្នន័យន�ោះខូចឬបាត់ ដ�ោយសារការកំណត់ទិន្នន័យព
 ី
រ�ោងចក្រឡ�ើងវិញដ�ោយអចេតនា។
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Samsung Cloud
ចម្លងទុកទិន្នន័យព
 ីឧបករណ៍ពីមុនទ�ៅ Samsung Cloud និង ស្តារទិន្នន័យដាក់ឧបករណ៍ថ្មីរបស់
អ្នក។ អ្នកក
 ៏អាចធ្វើសមកាលទិន្នន័យដែលបានរក្សាទុកក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នកជាមួយ Samsung
Cloud និងប
 ង្ហាញទិន្នន័យដែលបានរក្សាទុកល�ើ Samsung Cloud។ អ្នកត្រូវតែចុះបញ្ជីនិង
ចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ្នក ដ�ើម្បីប្រើ Samsung Cloud។ សូមម�ើល
Samsung Account សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

ការចម្លងទុកទ
 ិន្នន័យ

1

ន�ៅល�ើឧបករណ៍ពីមុន សូមចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ្នក។

2

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ជ្រើសជម្រើសចម្លងទុក ហ�ើយច
 ម្លងទុកទិន្នន័យរបស់អ្នក។
• ប�ើឧបករណ៍របស់អ្នកគាំទ្រ Samsung Cloud សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ក្លោដ
និង គណនី → Samsung Cloud, ជ្រើសឧបករណ៍របស់អ្នកក្រោម ចម្លងទុក និង ស្ដារ,
ប៉ះ ចម្លងទុក រួចហ�ើយចម្លងទុកទិន្នន័យរបស់អ្នក។
• វិធច
 ាចខុសគ្នា អាស្រ័យល�ើម៉ូដែលរបស់អ្នក។
ី ម្លងទុកទិន្នន័យអ
• ទិន្នន័យខ
 ្លះនឹងមិនត្រូវបានចម្លងទុកឡ�ើយ។ ដ�ើម្បីពិនិត្យម�ើលថាទិន្នន័យណាដែលនឹងត្រូវ
បានចម្លងទុក សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → Samsung
Cloud, ជ្រើសឧបករណ៍របស់អ្នកក្រោម ចម្លងទុក និង ស្ដារ រួចហ�ើយប៉ះ ចម្លងទុក។
• ដ�ើម្បីបង្ហាញទិន្នន័យច
 ម្លងទុកក
 ្នុង Samsung Account របស់អ្នក សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី
ការកំណត់, ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → Samsung Cloud, ជ្រើសឧបករណ៍របស់អ្នក
ក្រោម ចម្លងទុក និង ស្ដារ រួចហ�ើយប៉ះ ស្ដារទិន្នន័យ។
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ការស្តារទិន្នន័យ

1

ន�ៅល�ើឧបករណ៍ថ្មីរបស់អ្នក សូមចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ ក្លោដ និង គណនី →
Samsung Cloud។

2

ជ្រើសឧបករណ៍ពីមុនក្រោម ចម្លងទុក និង ស្ដារ ហ�ើយប៉ះ ស្ដារទិន្នន័យ។

3

ធីកប្រភេទទិន្នន័យដែលអ្នកចង់ស្តារ ហ�ើយប៉ះ ស្ដារ។

ការធ្វើសមកាលទិន្នន័យ
អ្នកអាចធ្វើសមកាលទិន្នន័យដែលបានរក្សាទុកក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នក ដូចជារូប វីដេអូ និងព្រឹត្តិការណ៍
ជាមួយ Samsung Cloud និង ចូលប្រើវាពីឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត។

1

ន�ៅល�ើឧបករណ៍ថ្មីរបស់អ្នក សូមចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ ក្លោដ និង គណនី →
Samsung Cloud។

2

ប៉ះ → ការកំណត់ → ការកំណត់សមកាល។

3

ប៉ះកុងតាក់ជ
 ាប់នឹងធាតុដែលអ្នកចង់ធ្វើសមកាលជាមួយ។
អ្នកអាចពិនិត្យទិន្នន័យដែលបានរក្សាទុក ឬកប
៏ ្ដូរការកំណត់ដ�ោយប៉ះបណ្ណ វិចិត្រសាល,
SAMSUNG NOTES ឬ SAMSUNG CLOUD DRIVE។
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Smart Switch
ផ្ទេរទិន្នន័យរវាងឧបករណ៍ចល័តត
 ាម Smart Switch។
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → Smart Switch។

ការផ្ទេរទិន្នន័យដ�
 ោយប្រើឈ្នាប់ USB (USB ប្រភេទ-C)
អ្នកអាចភ្ជាប់ឧ
 បករណ៍ពម
ី ុនរបស់អ្នកជាមួយឧបករណ៍របស់អ្នកដ�ោយប្រើឈ្នាប់ USB (USB
ប្រភេទ-C) និង ខ្សែ USB ដ�ើម្បីផ្ទេរទិន្នន័យយ៉ាងងាយស្រួលនិងយ៉ាងរហ័ស។

1

ដ�ោតឈ្នាប់ USB (USB ប្រភេទ-C) ទ�ៅក្នុងស្នូកពហុបំណងនៃឧបករណ៍របស់អ្នក។

2

ភ្ជាប់ឧបករណ៍របស់អ្នកនិងឧបករណ៍ពីមុនរបស់អ្នកដ�ោយប្រើខ្សែ USB របស់ឧ
 បករណ៍ពីមុន។

ឧបករណ៍ពីមុន

ឧបករណ៍របស់អ�ក

ឈ�ាប់ USB
(USB �បេភទ-C)
ែខ� USB
របស់ឧបករណ៍ពីមុន
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3

ន�ៅពេលវីនដូវផុសជ្រើសកម្មវិធីលេចឡ�ើង សូមប៉ះ Smart Switch → ទទួល។

4

ល�ើឧបករណ៍ពីមុន សូមប៉ះ អនុញ្ញាត។
ប�ើអ្នកមិនមានកម្មវិធីទេ សូមទាញយកវាពី Galaxy Apps ឬ Play Store។
ឧបករណ៍របស់អ្នកនឹងស្គាល់ឧបករណ៍ពម
ី ុន ហ�ើយប
 ញ្ជីនៃទិន្នន័យដែលអ្នកផ្ទេរនឹងលេចឡ�ើង។

5

ធ្វើតាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីផ្ទេរទិន្នន័យពីឧបករណ៍ពីមុន។
កុំផ្ដាច់ខ្សែ USB ឬ ឈ្នាប់ USB (USB ប្រភេទ-C) ពីឧ
 បករណ៍ ន�ៅពេលអ្នកកំពុងផ្ទេរឯកសារ។
ការធ្វើបែបន�ោះអាចបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ទិន្នន័យឬ
 ខូចឧបករណ៍។
ការផ្ទេរទិន្នន័យន
 ឹងបង្កើនក
 ារស៊ីថរ្ម បស់ឧបករណ៍អ្នក។ ត្រូវប្រាកដថា ឧបករណ៍របស់អ្នកត្រូវ
បានសាកគ្រប់គ្រាន់ មុនពេលផ្ទេរទិន្នន័យ។ ប�ើថ
 ាមពលថ្មខ្សោយ ការផ្ទេរទិន្នន័យអ
 ាចត្រូវបាន
បង្អាក់។

ការផ្ទេរទិន្នន័យឥ
 តខ្សែតាម Wi-Fi ផ្ទាល់
ផ្ទេរទិន្នន័យព
 ឧ
ី បករណ៍ពីមុនរបស់អ្នកមកដាក់ក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នកដ�ោយឥតប្រើខ្សែតាម Wi-Fi
ផ្ទាល់។

1

ល�ើឧបករណ៍ពីមុន សូមចាប់ផ្ដើម Smart Switch។

2

ល�ើឧបករណ៍របស់អ្នក សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → Smart
Switch។

ប�ើអ្នកមិនមានកម្មវិធីទេ សូមទាញយកវាពី Galaxy Apps ឬ Play Store។
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3

ដាក់ឧបករណ៍ន�ៅជិតគ្នា។

4

ល�ើឧបករណ៍ពីមុន សូមប៉ះ ឥតខ្សែ → ផ្ញើ។

5

ល�ើឧបករណ៍របស់អ្នក សូមប៉ះ ឥតខ្សែ → ទទួល រួចជ្រើសប្រភេទនៃឧបករណ៍ពីមុន។

6

ធ្វើតាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីផ្ទេរទិន្នន័យពីឧបករណ៍ពីមុនរបស់អ្នក។

ការផ្ទេរទិន្នន័យដ�
 ោយប្រើឃលា្ ំងផ្ទុកខ
 ាងក្រៅ
ផ្ទេរទិន្នន័យដ�ោយប្រើឃ្លាំងផ្ទុកខាងក្រៅ ដូចជាកាត microSD។

1

ផ្ទេរទិន្នន័យព
 ីឧបករណ៍ពីមុនទ�ៅឃ្លាំងផ្ទុកខាងក្រៅ។

2

បញ្ចូលឬភ្ជាប់ឧ
 បករណ៍ឃ្លាំងផ្ទុកខាងក្រៅជាមួយឧបករណ៍របស់អ្នក។

3

ល�ើឧបករណ៍របស់អ្នក សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → Smart
Switch → ឃ្លាំងផ្ទុកខ
 ាងក្រៅ → ស្ដារ។

4

ធ្វើតាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីផ្ទេរទិន្នន័យពីឃ្លាំងផ្ទុកខាងក្រៅ។

ការផ្ទេរទិន្នន័យច
 ម្លងទុកព
 ីកុំព្យូទ័រ
ផ្ទេរទិន្នន័យរវាងឧបករណ៍របស់អ្នកនិងកុំព្យូទ័រ។ អ្នកត្រូវតែទាញយកកម្មវិធី Smart Switch សម្រាប់
កុំព្យូទ័រពី www.samsung.com/smartswitch។ ចម្លងទុកទិន្នន័យពីឧបករណ៍ពីមុនទ�ៅកុំព្យូទ័រ
និង នាំចូលទិន្នន័យដ
 ាក់ឧបករណ៍របស់អ្នក។
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1

ន�ៅល�ើកុំព្យូទ័រ សូមចូលទ�ៅ www.samsung.com/smartswitch ដ�ើម្បីទាញយក Smart
Switch។

2

ន�ៅល�ើកុំព្យូទ័រ សូមចាប់ផ្ដើម Smart Switch។
ប�ើឧបករណ៍ពម
ី ុនរបស់អ្នកមិនមែនជាឧបករណ៍ Samsung សូមចម្លងទុកទិន្នន័យទ�ៅកុំព្យូទ័រ
ដ�ោយប្រើកម្មវិធដែ
ី លផ្ដល់ជូនដ�ោយឧស្សាហករនៃឧបករណ៍ន�ោះ។ បន្ទាប់មក សូមរំលងទ�ៅ
ជំហានទីប្រាំ។

3

ភ្ជាប់ឧបករណ៍ពីមុនរបស់អ្នកទ�ៅកុំព្យូទ័រ ដ�ោយប្រើខ្សែ USB របស់ឧ
 បករណ៍។

4

ន�ៅល�ើកុំព្យូទ័រ សូមធ្វើតាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីចម្លងទុកទិន្នន័យព
 ីឧបករណ៍ន�ោះ។ បន្ទាប់
មក សូមផ្តាច់ឧ
 បករណ៍ពីមុនចេញពីកុំព្យូទ័រ។

5

ភ្ជាប់ឧបករណ៍របស់អ្នកទ�ៅកុំព្យូទ័រដ�ោយប្រើខ្សែ USB។

6

ន�ៅល�ើកុំព្យូទ័រ សូមធ្វើតាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីផ្ទេរទិន្នន័យដាក់ឧបករណ៍របស់អ្នក។

ការបង្ហាញទិន្នន័យន
 ាំចូល
អ្នកអាចបង្ហាញទិន្នន័យដែលបាននាំចូលន�ៅល�ើកម្មវិធដ
ី ូចគ្នានឹងកម្មវិធព
ី ីឧបករណ៍ពីមុនរបស់អ្នក។
ប�ើឧបករណ៍ថ្មីរបស់អ្នកមិនមានកម្មវិធដ
ី ូចគ្នាដ�ើម្បីបង្ហាញឬចាក់ទិន្នន័យដែលបាននាំចូលទេ ទិន្នន័យ
ន�ោះនឹងត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងកម្មវិធស្រដ�
ី
ៀងគ្នា។ ឧទាហរណ៍ ប�ើអ
 ្នកនាំចូលមេម៉ូ ប៉ុន្តែឧបករណ៍របស់អ្នក
មិនមានកម្មវិធីមេម៉ូ អ្នកអ
 ាចបង្ហាញមេម៉ូទាំងន�ោះក្នុងកម្មវិធី Samsung Notes។

Google
ធ្វើការកំណត់រចនាសម្ពន្ធសម្រាប់មុខងារខលះដែ
្ ល Google បានផ្ដល់ជូន។
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ Google។
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លទ្ធភាពចូលប្រើ
ធ្វើការកំណត់រចនាសម្ពន្ធផ្សេងៗ ដ�ើម្បីកែលម្អលទ្ធភាពចូលប្រើឧ
 បករណ៍។ សូមម�ើល លទ្ធភាពចូលប្រើ
សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ។

ការគ្រប់គ្រងទូទ�ៅ
ប្ដូរការកំណត់ប្រព័នន្ធៃឧបករណ៍របស់អ្នកតាមបំណង ឬក៏កំណត់ឧបករណ៍ឡ�ើងវិញ។
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ការគ្រប់គ្រងទូទ�ៅ។
• ភាសា និង ការបញ្ចូល៖ ជ្រើសភាសាឧបករណ៍ និង ប្ដូរក
 ារកំណត់ដូចជាក្ដារចុចនិងប្រភេទនៃ
ការបញ្ចូលសំឡេង។ ជម្រើសខ្លះប្រហែលជាមិនអ
 ាចប្រើបានឡ�ើយ អាស្រ័យល�ើភាសាដែលបាន
ជ្រើស។ សូមម�ើល ការថែមភាសាឧបករណ៍ សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• កាលបរិច្ឆេទ និង ម�៉ោង៖ ចូលប្រើន
 ិងកែការកំណត់ ដ�ើម្បីត្រួតត្រារប�ៀបដែលឧបករណ៍បង្ហាញម�៉ោង
និងកាលបរិច្ឆេទ។
ប�ើថ្មន�ៅតែអស់ប
 ន្ទុកទាំងស្រុង ន�ោះម�៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទនឹងត្រូវបានកំណត់ឡ�ើងវិញ។
• ទាក់ទងយ�ើង៖ សួរសំណួរឬបង្ហាញសំណួរដែលសួរញ
 ឹកញាប់។ សូមម�ើល Samsung
Members សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• រាយការណ៍ព័ត៌មានកំហុសវិនិច្ឆយជូន Samsung៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ផ្ញើព័ត៌មានកំហុសវិនិច្ឆយ
និងការប្រើប្រាស់របស់ឧបករណ៍ដ�ោយស្វ័យប្រវត្ជូ
តិ ន Samsung។
• ព័ត៌មានធ្វើទីផ្សារ៖ កំណត់ថ
 ាត�ើត្រូវទទួលព
 ័ត៌មានធ្វើទីផ្សាររបស់ Samsung ដូចជាការផ្ដល់ជូន
ពិសេស ផលប្រយ�ោជន៍សមាជិកភាព និងល
 ិខិតដំណឹង ដែរឬទេ។
• កំណត់ឡ�ើងវិញ៖ ធ្វើការកំណត់ឧបករណ៍របស់អ្នកឡ�ើងវិញ ឬកធ្វ
៏ ើការកំណត់ទិន្នន័យព
 ីរ�ោងចក្រ
ឡ�ើងវិញ។ អ្នកអ
 ាចកំណត់ឡ�ើងវិញនូវការកំណត់របស់អ្នកទាំងអស់និងការកំណត់បណ្ដាញ។ អ្នក
ក៏អាចកំណត់ឲ្យឧបករណ៍ចាប់ផ្ដមឡ
ើ �ើងវិញន�ៅពេលដែលបានកំណត់ជាមុនផងដែរ ដ�ើម្បីឲ្យ
ឧបករណ៍ដណ�
ំ
ើរការល្អប្រស�ើរ។
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ការថែមភាសាឧបករណ៍
អ្នកអាចថែមភាសាដែលត្រូវប្រើល�ឧ
ើ បករណ៍របស់អ្នក។

1

ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ការគ្រប់គ្រងទូទ�ៅ → ភាសា និង ការបញ្ចូល → ភាសា → ថែម
ភាសា។
ដ�ើម្បីបង្ហាញភាសាទាំងអស់ដែលអាចថែមបាន សូមប៉ះ → ភាសាទាំងអស់។

2

ជ្រើសភាសាមួយដែលត្រូវថែម។

3

ដ�ើម្បីកំណត់ភាសាដែលបានជ្រើសជាភាសាលំនាំដ�ើម សូមប៉ះ កំណត់ជាលំនាំដ�ើម។ ដ�ើម្បីរក្សា
ការកំណត់ភាសាបច្ចុប្បន្ន សូមប៉ះ រក្សាបច្ចុប្បន្ន។
ភាសាដែលបានជ្រើសនឹងត្រូវបានថែមទ�ៅបញ្ជីភាសារបស់អ្នក។ ប�ើអ
 ្នកបានប្ដូរភាសាលំនាំដ�ើម
ភាសាដែលបានជ្រើសនឹងត្រូវបានថែមទ�ៅផ្នែកខ
 ាងល�ើនៃបញ្ជី។

 ឹងភាសាមួយ រួចផ្លាស់ទវីាទ�ៅ
ដ�ើម្បីប្ដូរភាសាលំនាំដ�ើមពីបញ្ជីភាសារបស់អ្នក សូមចាប់អូស ជាប់ន
ខាងល�ើផុតនៃបញ្ជី។ រួចប
 ៉ះ រួចរាល់។ ប�ើក
 ម្មវិធម
ី ួយមិនគាំទ្រភាសាលំនាំដ�ើមទេ ភាសាដែលបានគាំទ្រ
បន្ទាប់ន�ៅក្នុងបញ្ជី នឹងត្រូវបានប្រើ។

អាប់ដេតនៃសុហ្វវែរ
អាប់ដេតសុហ្វវែរនៃឧបករណ៍របស់អ្នកតាមសេវាហ្វឺមវែរល�ើអាកាស (FOTA)។ អ្នកក
 អ
៏ ាចរ�ៀបកាលវិភាគ
អាប់ដេតសុហ្វវែរផងដែរ។
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ អាប់ដេតនៃសុហ្វវែរ។
ប�ើអាប់ដេតនៃសុហ្វវែរអាសន្នត្រូវបានបញ្ចេញដ�ើម្បីការពារសន្តិសុខនៃឧបករណ៍របស់អ្នក និង
ដ�ើម្បីខ្ទប់ប្រភេទនៃការគំរាមកំហែងសន្តិសុខថ
 ្មីៗ ពួកវានឹងត្រូវបានដំឡ�ើងដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ
ដ�ោយគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នក។
• ទាញយកអាប់ដេតដ�ោយដៃ៖ ពិនិត្យរកនិងដំឡ�ើងអ
 ាប់ដេតដ�ោយដៃ។
• ទាញយកអាប់ដេតដ�ោយសវ័យ
្ ប្រវត្តិ៖ ទាញយកអាប់ដេតដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍
ទាញយកអាប់ដេតដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេលបានភ្ជាប់ទ�ៅបណ្តាញ Wi-Fi។
• អាប់ដេតនៃសុហ្វវែរដែលបានរ�ៀបកាលវិភាគ៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ដំឡ�ើងអ
 ាប់ដេតន�ៅពេលវេលា
ដែលបានបញ្ជាក់។
• ព័ត៌មានអាប់ដេតចុងក្រោយ៖ បង្ហាញព័តម
៌ ានអំពីអាប់ដេតនៃសុហ្វវែរចុងក្រោយ។

271

ការកំណត់

ព័ត៌មានអំពអ
ី ាប់ដេតនៃសន្តិសុខ
អាប់ដេតនៃសន្តិសុខត្រូវបានផ្ដល់ជ
 ូនដ�ើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខនៃឧបករណ៍របស់អ្នកនិងការពារ
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខលួន
្ របស់អ្នក។ ចំព�ោះអាប់ដេតនៃសន្តិសុខសម្រាប់ម៉ូដែលរបស់អ្នក សូមចូលទ�ៅ
security.samsungmobile.com។
វិបសៃនេះគាំទ្រជាភាសាខ្លះប៉ុណ្ណោះ។

ស�ៀវភ�ៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
បង្ហាញព័ត៌មានជំនួយ ដ�ើម្បីស្វែងយល់អំពីរប�ៀបប្រើឧបករណ៍និងកម្មវិធី ឬក៏ធ្វើការកំណត់រចនាសម្ពន្ធ
សំខាន់ៗ។
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ ស�ៀវភ�ៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់។

អំពទ
ី ូរសព្ទ
ចូលម�ើលព
 ័ត៌មាននៃឧបករណ៍របស់អ្នក។
ល�ើអេក្រង់ក
 ារកំណត់ សូមប៉ះ អំពទ
ី ូរសព្ទ។
ដ�ើម្បីប្ដូរឈ្មោះនៃឧបករណ៍របស់អ្នក សូមប៉ះ កែ។
• ស្ថានភាព៖ បង្ហាញព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់ឧបករណ៍ ដូចជាស្ថានភាពកាត SIM, អាសយដ្ឋាន MAC
នៃ Wi-Fi និងលេខស�ៀរ�ៀល ជាដ�ើម។
• ព័ត៌មានអំពច
ី ្បាប់៖ បង្ហាញព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់ដែលពាក់ព័នន
្ធ ឹងឧបករណ៍ ដូចជាព័ត៌មានសុវត្ថិភាព
និង អាជ្ញាបណ្ណប្រភពប�ើកទូលាយ ជាដ�ើម។
• ព័ត៌មានសុហ្វវែរ៖ បង្ហាញព័ត៌មានសុហវែ
្វ ររបស់ឧបករណ៍ ដូចជាកំណែប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់វា
និង កំណែហ្វឺមវែរ ជាដ�ើម។
• ព័ត៌មានថ្ម៖ បង្ហាញស្ថានភាពនិងព័ត៌មានអំពីថ្មរបស់ឧបករណ៍។
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ឧបសម្ពន្ធ
លទ្ធភាពចូលប្រើ
អំពល
ី ទ្ធភាពចូលប្រើ
បង្កើនល
 ទ្ធភាពចូលប្រើជ
 ាមួយមុខងារដែលធ្វើឲ្យឧបករណ៍កាន់តែងាយស្រួលប្រើសម្រាប់អ
 ្នកប្រើប្រាស់
ដែលអន់ភ្នែក ត្រច�ៀក និងភាពថ្នឹកនៃដៃ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ។

Voice Assistant (សំឡេងតប)
ការប�ើកដំណ�ើរការឬការបិទដំណ�ើរការ Voice Assistant
ន�ៅពេលអ្នកប�ើកដំណ�ើរការ Voice Assistant ឧបករណ៍ន
 ឹងចាប់ផ្ដើមសំឡេងតប។ ន�ៅពេលអ្នក
ប៉ះមុខងារដែលបានជ្រើសម្ដង ឧបករណ៍ន
 ឹងអានអត្ថបទល�ើអេក្រង់ឮ
 ៗ។ ការប៉ះមុខងារនេះពីរដងនឹង
ប�ើកដំណ�ើរការមុខងារនេះ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ចក្ខុ → Voice Assistant រួចហ�ើយប៉ះ
កុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ដ�ើម្បីបិទដំណ�ើរការ Voice Assistant សូមប៉ះកុងតាក់ន
 ិងប៉ះកន្លែងណាមួយល�ើអេក្រង់ពីរដងយ៉ាង
រហ័ស។
ន�ៅពេលអ្នកប�ើកដំណ�ើរការ Voice Assistant ជាល�ើកដំបូង ការបង្រៀននឹងចាប់ផ្ដើមបន្ទាបព
់ ី
ការប�ើកដំណ�ើរការ។ អ្នកអ
 ាចចាក់វាឡ�ើងវិញដ�ោយប៉ះ ជំនួយនៃ Voice Assistant។
មុខងារខ្លះមិនអ
 ាចប្រើបានទេ ខណៈពេលអ្នកកំពុងប្រើ Voice Assistant។
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ការត្រួតត្រាអេក្រង់ជ
 ាមួយកាយវិការម្រាមដៃ
អ្នកអាចប្រើកាយវិការម្រាមដៃផ្សេងៗដ�ើម្បីត្រួតត្រាអេក្រង់ ខណៈពេលអ្នកកំពុងប្រើ Voice
Assistant។
កាយវិការប្រើម្រាមដៃមួយ
• ការប៉ះ៖ អានឮៗនូវធាតុក្រោមម្រាមដៃរបស់អ្នក។ ដ�ើម្បីរុករកអេក្រង់ សូមដាក់ម្រាមដៃមួយល�ើ
អេក្រង់ ហ�ើយផ្លាស់ទីវាល�ើអេក្រង់។
• ការប៉ះពីរដង៖ ប�ើកធ
 ាតុដែលបានជ្រើស។ ខណៈពេលធាតុដែលបានជ្រើសត្រូវបានអានឮៗ
ន�ៅពេលអ្នកឮធាតុដែលអ្នកចង់ សូមលែងម្រាមដៃរបស់អ្នកពីធាតុន�ោះ។ រួចប
 ៉ះល�ើកន្លែងណាមួយ
ល�ើអេក្រង់ព
 ីរដងយ៉ាងរហ័ស។
• ការប៉ះពីរដងជាប់ល�ើអេក្រង់៖ ផ្លាស់ទធ
ី ាតុមួយឬចូលប្រើជ
 ម្រើសដែលមាន។
• ការអូសមកឆ្វេង៖ អានធាតុពម
ី ុន។
• ការអូសទ�ៅស្ដាំ៖ អានធាតុបន្ទាប់។
• ការអូសឡ�ើងល�ើឬចុះក្រោម៖ ប្ដូរក
 ារកំណត់ម៉ឺនុយប
 រិការណ៍ថ្មីៗបំផុត។
• ការអូសមកឆ្វេង រួចទ�ៅស្ដាំក្នុងចលនាមួយ៖ រំកិលអេក្រង់ឡ�ើងល�ើ។
• ការអូសទ�ៅស្ដាំ រួចមកស្ដាំក្នុងចលនាមួយ៖ រំកិលអេក្រង់ចុះក្រោម។
• ការអូសឡ�ើងល�ើ រួចចុះក្រោមក្នុងចលនាមួយ៖ ផ្លាស់ទីទ�ៅធាតុដំបូងល�ើអេក្រង់។
• ការអូសចុះក្រោម រួចឡ�ើងល�ើក្នុងចលនាមួយ៖ ផ្លាស់ទីទ�ៅធាតុចុងក្រោយល�ើអេក្រង់។
កាយវិការប្រើម្រាមដៃពីរ
• ការប៉ះពីរដង៖ ចាប់ផ្ដើម ផ្អាក ឬចាប់ផ្ដម
ើ បន្តសកម្មភាពបច្ចុប្បន្ន។
• ការប៉ះបីដង៖ ពិនិត្យម�៉ោងបច្ចុប្បន្ន ថាមពលថ្មន�ៅសល់ ជាដ�ើម។ ដ�ើម្បីប្ដូរធាតុដែលត្រូវអានឮៗ
សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ចក្ខុ → Voice Assistant →
ការកំណត់ → ព័ត៌មានរបារស្ថានភាព។
• ការប៉ះបួនដង៖ ប�ើកដំណ�ើរការឬបិទដំណ�ើរការសំឡេងតប។
• ការអូសមកឆ្វេង៖ ផ្លាស់ទីទ�ៅទំព័របន្ទាប់។
• ការអូសទ�ៅស្ដាំ៖ ត្រឡប់ទ�ៅទំព័រពម
ី ុន។
• ការអូសឡ�ើងល�ើ៖ រំកិលប
 ញ្ជីចុះក្រោម។
• ការអូសចុះក្រោម៖ រំកិលប
 ញ្ជីឡ�ើងល�ើ។
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• អូសឡ�ើងល�ើឬចុះក្រោមល�ើគេហអេក្រង់៖ ប�ើកអេក្រង់ក
 ម្មវិធី។
• អូសឡ�ើងល�ើឬចុះក្រោមល�ើអេក្រង់ក
 ម្មវិធី៖ ត្រឡប់ទ�ៅគេហអេក្រង់។
• ការអូសទ�ៅទិសដ�ៅណាមួយល�ើអេក្រង់ជាប់ស�ោ៖ ដ�ោះស�ោអេក្រង់។
• ការអូសចុះក្រោមពីផ្នែកខ
 ាងល�ើនៃអេក្រង់៖ ប�ើកផ្ទាំងជ
 ូនដំណឹង។
កាយវិការប្រើម្រាមដៃបី
• ការប៉ះ៖ ចាប់ផ្ដើមការអានធាតុឮៗពីខាងល�ើ។
• ការប៉ះពីរដង៖ ចាប់ផ្ដើមការអានពីធាតុបន្ទាប់។
• ការប៉ះបីដង៖ អានអត្ថបទដែលបានជ្រើសចុងក្រោយ ហ�ើយចម្លងវាទ�ៅក្ដារតម្បៀតខ្ទាស់។
• ការអូសមកឆ្វេងឬទ�ៅស្ដាំ៖ ប�ើកម៉ឺនុយបរិការណ៍និងរំកិលតាមជម្រើស។
• ការអូសឡ�ើងល�ើឬចុះក្រោម៖ ប្ដូរក
 ារអានអត្ថបទនិងការជ្រើសភាពលម្អិត។
• ការអូសឡ�ើងល�ើ រួចចុះក្រោមក្នុងចលនាមួយ៖ ត្រឡប់ទ�ៅអេក្រង់ពីមុន។
• ការអូសចុះក្រោម រួចឡ�ើងល�ើក្នុងចលនាមួយ៖ ត្រឡប់ទ�ៅគេហអេក្រង់។
កាយវិការប្រើម្រាមដៃបួន
• ការប៉ះ៖ ត្រឡប់ទ�ៅអេក្រង់ព
 ីមុន។
• ការប៉ះពីរដង៖ ត្រឡប់ទ�ៅគេហអេក្រង់។
• ការប៉ះបដ
ី ង៖ ប�ើកប
 ញ្ជីនៃកម្មវិធថ
ី ្មីៗ។

ការប្រើម៉ឺនុយប
 រិការណ៍
ខណៈពេលអ្នកកំពុងប្រើ Voice Assistant សូមអូសមកឆ្វេងឬទ�ៅស្ដាំដ�ោយប្រើម្រាមដៃបី។ ម៉ឺនុយ
តាមបរិការណ៍នឹងលេចឡ�ើង ហ�ើយឧបករណ៍នឹងអានជម្រើសឮៗ។ អូសមកឆ្វេងឬទ�ៅស្ដាំដ�ោយប្រើ
ម្រាមដៃបី ដ�ើម្បីរំកិលតាមជម្រើស។ ន�ៅពេលអ្នកឮជម្រើសដែលអ្នកចង់បាន សូមអូសឡ�ើងល�ើឬ
ចុះក្រោម ដ�ើម្បីប្រើជម្រើសន�ោះ ឬកលៃ
៏ តម្រូវក
 ារកំណត់សម្រាប់ជ
 ម្រើសន�ោះ។ ឧទាហរណ៍ ន�ៅពេលអ្នក
ឮ កម្រិតសំឡេងសម្ដី អ្នកអ
 ាចលៃតម្រូវក
 ម្រិតសំឡេងដ�ោយអូសឡ�ើងល�ើឬចុះក្រោម។
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ការថែមនិងការគ្រប់គ្រងស្លាករូប
អ្នកអាចដាក់ស្លាកឲ្យរូបល�ើអេក្រង់។ ឧបករណ៍អ
 ានឮៗនូវស្លាកនានា ន�ៅពេលរូបត្រូវបានជ្រើស។ ថែម
ស្លាកទ�ៅរូបដែលគ្មានស្លាកដ�ោយប្រើម្រាមដៃបីប៉ះអេក្រង់ព
 ីរដងឲ្យជាប់។
ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងស្លាក សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ចក្ខុ → Voice
Assistant → ការកំណត់ → គ្រប់គ្រងសលា្ កតាមបំណង។

ការធ្វើការកំណត់រចនាសម្ពនស
្ធ ម្រាប់ Voice Assistant
ធ្វើការកំណត់រចនាសម្ពន្ធសម្រាប់ Voice Assistant ដ�ើម្បីភាពងាយស្រួលរបស់អ្នក។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ចក្ខុ → Voice Assistant →
ការកំណត់។
• កម្រិតសំឡេងសម្ដី៖ ជ្រើសកម្រិតសំឡេងសម្រាប់សំឡេងតប។
• អត្ថបទ-ទ�ៅ-សម្តី៖ ប្ដូរការកំណត់សម្រាប់មុខងារអត្ថបទ-ទ�ៅ-សម្តីដែលបានប្រើ ន�ៅពេលបាន
ប�ើកដំណ�ើរការ Voice Assistant ដូចជាភាសា ល្បឿន ជាដ�ើម។
• ការប្ដូរកម្រិតសូរ៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍អានឮៗនូវអត្ថបទដែលមានសូរផ្លាស់ប្ដូរ ន�ៅពេលអ្នក
វាយបញ្ចូលអត្ថបទ។
• អានការបញ្ចូលដ�
 ោយក្ដារចុចឲ
 ្យឮ៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍អានឮៗនូវធាតុក្រោមម្រាមដៃរបស់អ្នក
ខណៈពេលកំពុងប្រើក្ដារចុច។
• និយាយ ខណៈពេលអេក្រង់រលត់៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍អានឮៗនូវការជូនដំណឹង ខណៈពេល
អេក្រង់បិទ។
• បិទស
 ឡេ
ំ ងជាមួយសិនសឺទ
 ីជិតខាង៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ផ្អាកសំឡេងតប ន�ៅពេលអ្នកដាក់ដៃ
របស់អ្នកល�ើសិនសឺន�ៅផ្នែកខាងល�ើនៃឧបករណ៍។
• អង្រួន ដ�ើម្បីប
 ន្តក
 ារអាន៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍អានអត្ថបទដែលបានបង្ហាញល�ើអេក្រង់ ន�ៅពេល
អង្រួនឧបករណ៍របស់អ្នក។ អ្នកអ
 ាចជ្រើសពីល្បឿនអង្រួនផ្សេងៗ។
• អាន ID អ្នកហ�ៅ៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍អានឈ្មោះរបស់អ្នកហ�ៅឮៗ ន�ៅពេលអ្នកមានការហ�ៅចូល។
• អក្ខរក្រមជាសូរសព្ទ៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍និយាយពាក្យមួយដែលចាប់ផ្ដម
ើ ជាមួយអក្សរដែលអ្នកប៉ះ
ជាប់ល�ក
ើ ្ដារចុច។
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• ការណែនាំពីការប្រើប្រាស់៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍អានការណែនាំពីការប្រើប្រាស់ឮៗ ន�ៅពេលអ្នក
ជ្រើសធាតុមួយ។
• និយាយពាក្យសម្ងាត់៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍អានតួអក្សរឮៗ ន�ៅពេលអ្នកវាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់
របស់អ្នក។
• រំញ័រតប៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ញ័រ ន�ៅពេលអ្នកត្រួតត្រាអេក្រង់ ដូចជាការជ្រើសធាតុមួយ។
• សំឡេងតប៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍បញ្ចេញសំឡេង ន�ៅពេលអ្នកត្រួតត្រាអេក្រង់ ដូចជាការជ្រើស
ធាតុមួយ។
• ផ្ដោតល�ើអូឌីយស
៉ូ ម្ដី៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍បន្ថយកម្រិតសំឡេងមេឌ�ៀ ន�ៅពេលឧបករណ៍អានធាតុ
មួយឮៗ។
• កម្រិតសឡេ
ំ ងតប៖ លៃតម្រូវកម្រិតសំឡេងដែលចាក់សំឡេង ន�ៅពេលអ្នកប៉ះអេក្រង់ ដ�ើម្បីត្រួតត្រា
វា។ មុខងារនេះអាចប្រើបានន�ៅពេល សំឡេងតប ត្រូវបានប�ើកដំណ�ើរការ។
• ទស្សន៍ទ្រនិចធ
 ំ៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍បង្កើនក
 ម្រាសព្រំនៃទស្សន៍ទ្រនិចក
 ារ៉េដែលលេចឡ�ើង
ន�ៅពេលអ្នកប៉ះធាតុនានា។
• ពណ៌ទស្សន៍ទ្រនិច៖ ជ្រើសពណ៌នៃទស្សន៍ទ្រនិចក
 ារ៉េដែលលេចឡ�ើងន�ៅពេលអ្នកប៉ះធាតុនានា។
• ម៉ឺនុយរហ័ស៖ ជ្រើសជម្រើសម៉ឺនុយតាមបរិការណ៍ត្រូវបង្ហាញ ន�ៅពេលអ្នកប្រើម្រាមដៃបីអូសមក
ឆ្វេងឬទ�ៅស្ដាំ។
• គ្រប់គ្រងសលា្ កតាមបំណង៖ គ្រប់គ្រងស្លាកដែលអ្នកបានថែម។
• ផ្លូវកាត់ក
 ្ដារចុច៖ កំណត់ផ្លូវកាត់គ្រាប់ចុចត្រូវប្រើ ន�ៅពេលប្រើក្ដារចុចខាងក្រៅ។
• ព័ត៌មានរបារស្ថានភាព៖ ជ្រើសធាតុត្រូវអានឮៗ ន�ៅពេលអ្នកប្រើម្រាមដៃពីរប៉ះអេក្រង់ប
 ីដង។
• ជម្រើសអ
 ភិវឌ្ឍនករ៖ កំណត់ជម្រើសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី។

ការប្រើឧបករណ៍ន�ៅពេលអេក្រង់ប
 ានបិទ
ដ�ើម្បីរក្សាភាពឯកជន អ្នកអ
 ាចកំណត់ឲ្យឧបករណ៍ធ្វើមុខងារធម្មតាន�ៅពេលអេក្រង់បិទ។ អេក្រង់ន
 ឹងមិន
ប�ើកឡ�ើយ ន�ៅពេលអ្នកចុចគ្រាប់ចុច ឬក៏ប៉ះអេក្រង់។ មុខងារដែលបានប�ើកដំណ�ើរការបច្ចុប្បន្នមិនបិទទេ
ន�ៅពេលអេក្រង់ប
 ិទ។
ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ចក្ខុ រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ អេក្រង់ង
 ងឹត ដ�ើម្បី
ប�ើកដំណ�ើរការវា។ អ្នកអ
 ាចប�ើកដំណ�ើរការឬបិទដំណ�ើរការមុខងារនេះ ដ�ោយចុចគ្រាប់ចុចថាមពលពីរ
ដងយ៉ាងរហ័ស។
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ការវាយបញ្ចូលអត្ថបទដ�ោយប្រើក្ដារចុច
ដ�ើម្បីបង្ហាញក្ដារចុច សូមប៉ះវាលបញ្ចូលអត្ថបទ រួចប
 ៉ះល�ើកន្លែងណាមួយល�ើអេក្រង់ពីរដងយ៉ាងរហ័ស។
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការមុខងារការបញ្ចូលគ្រាប់ចុចរហ័ស សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាព
ចូលប្រើ → ចក្ខុ រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ការបញ្ចូលគ្រា
 ប់ចុចរហ័ស ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ន�ៅពេលអ្នកប្រើម្រាមដៃរបស់អ្នកប៉ះក្ដារចុច ឧបករណ៍ន
 ឹងអានឮៗនូវគ្រាប់ចុចត
 ួអក្សរក្រោមម្រាមដៃរបស់
អ្នក។ ន�ៅពេលអ្នកឮតួអក្សរដែលអ្នកចង់ សូមលែងម្រាមដៃរបស់អ្នកពីអេក្រង់ ដ�ើម្បីជ្រើសវា។ តួអក្សរត្រូវ
បានវាយបញ្ចូល ហ�ើយឧបករណ៍នឹងអានអត្ថបទឮៗ។
ប�ើមិនបានប�ើកដំណ�ើរការ ការបញ្ចូលគ្រា
 ប់ចុចរហ័ស ទេ សូមលែងម្រាមដៃរបស់អ្នកពត
ី ួអក្សរដែលអ្នក
ចង់ រួចប
 ៉ះល�ើកន្លែងណាមួយល�ើអេក្រង់ពីរដងយ៉ាងរហ័ស។

ការវាយបញ្ចូលតួអក្សរបន្ថែម
ប៉ះឲ្យជាប់ល�ើគ្រាប់ចុចមួយល�ើក្ដារចុចដ�ើម្បីវាយបញ្ចូលតួអក្សរបន្ថែមដែលមានសម្រាប់គ្រាប់ចុចន�ោះ។
វីនដូវផុសលេចឡ�ើងខ
 ាងល�ើគ្រាប់ចុចដែលបង្ហាញតួអក្សរដែលមាន។ ដ�ើម្បីជ្រើសតួអក្សរមួយ សូមចាប់
អូសម្រាមដៃរបស់អ្នកល�ើវីនដូវផុស ទាល់តែអ្នកឮតួអក្សរដែលអ្នកចង់ ហ�ើយលែងវា។
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ចក្ខុ
ការថែមការថតសំឡេងទ�ៅសលា្ កសំឡេង
អ្នកអាចប្រើស្លាកសំឡេងដ�ើម្បីសម្គាល់វត្ថុដែលមានសណ្ឋានស្រដ�ៀងគ្នា ដ�ោយការភ្ជាប់ស្លាកឲ្យពួកវា។
អ្នកអាចថតនិងដាក់ការថតសំឡេងឲ្យស្លាកសំឡេងដែលបានប�ើកប្រើ NFC។ ការថតសំឡេងត្រូវបាន
ចាក់ន�ៅពេលអ្នកដាក់ឧបករណ៍របស់អ្នកជិតស្លាក។
ប�ើកមុខងារ NFC មុនពេលប្រើមុខងារនេះ។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ចក្ខុ → ស្លាកសំឡេង។
ី តសំឡេងនឹងចាប់ផ្ដើម។
កម្មវិធថ

2

ប៉ះ

3

ន�ៅពេលអ្នកបានបញ្ចប់ការថត សូមប៉ះ រួចរាល់ ដ�ើម្បីបញ្ឈប់។

4

កាន់ខ្នងនៃឧបករណ៍របស់អ្នកល�ើស្លាកសំឡេង។

ដ�ើម្បីចាប់ផ្ដើមថត។ សូមនិយាយដាក់មីក្រូហ្វូន។

ព័ត៌មានក្នុងការថតសំឡេងនឹងសរសេរដាក់ស្លាកសំឡេង។

ការប្ដូរហ្ស៊ូមអេក្រ

ង់ន
 ិងពុម្ពអក្សរ
ប្តូរការកំណត់ហ្ស៊ូមអេក្រង់ ឬ ទំហន
ំ ិងស្ទីលនៃពុម្ពអក្សរ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ចក្ខុ → ពុម្ពអក្សរ និង ហ្ស៊ូមអេក្រ

ង់។

ការប្រើពុម្ពអក្សរពន្លឺកុងខ
 ្ពស់
លៃតម្រូវពណ៌និងគ្រោងពុម្ពអក្សរ ដ�ើម្បីបង្កើនភាពកុងរវាងអត្ថបទនិងផ្ទៃខាងក្រោយ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ចក្ខុ រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ពុម្ពអក្សរពន្លឺកុងខ
 ្ពស់
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
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ការប្រើក្ដារចុចព
 ន្លឺកុងខ
 ្ពស់
បង្កើនទំហំនៃក្ដារចុច Samsung ហ�ើយប្ដូរពណ៌គ្រាប់ចុច ដ�ើម្បីបង្កើនព
 ន្លឺកុងរវាងអត្ថបទនិង
ផ្ទៃខាងក្រោយ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ចក្ខុ រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ក្ដារចុចព
 ន្លឺកុងខ
 ្ពស់ ដ�ើម្បី
ប�ើកដំណ�ើរការវា។

ការបង្ហាញរូបសណ្ឋានប៊ូតុង
បង្ហាញរូបសណ្ឋានប៊ូតុងជ
 ាមួយស៊ុម ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យពួកវាលេចធ្លោ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ចក្ខុ រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ បង្ហាញរូបសណ្ឋានប៊ូតុង
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

ការប្រើកែវពង្រីក
ប�ើកដំណ�ើរការកែវពង្រីកដ�ើម្បីពង្រីកល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីបង្ហាញកំណែធំៗនៃខ្លឹមព័ត៌មាន។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ចក្ខុ រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ វីនដូវកែ
 វពង្រីក ដ�ើម្បី
ប�ើកដំណ�ើរការវា។ កែវពង្រីកនឹងលេចឡ�ើងល�ើអេក្រង់។
ចាប់អូសបង្កាន់ន�ៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកែវពង្រីកដ�ើម្បីផ្លាស់ទីកែវពង្រីកទ�ៅកន្លែងដែលអ្នកចង់ពង្រីកល�ើ
អេក្រង់។

ការពង្រីកអេក្រង់
ពង្រីកអេក្រង់និងពង្រីកល�ើតំបន់ជ
 ាក់លាក់មួយ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ចក្ខុ → ការពង្រីក។
• ប៉ះបីដងល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីព
 ង្រីក៖ ពង្រីកដ�ោយប៉ះអេក្រង់ប
 ីដង។ ដ�ើម្បីត្រឡប់ទ�ៅទិដ្ឋភាពធម្មតា
សូមប៉ះអេក្រង់ប
 ដ
ី ងម្ដងទ�ៀត។
• ប៉ះ ប៊ូតុង ដ�ើម្បីព
 ង្រីក៖ ពង្រីកដ�ោយប៉ះ ល�ើរបាររុករក រួចហ�ើយប៉ះកន្លែងដែលអ្នកចង់ពង្រីក
អេក្រង់។ ដ�ើម្បីត្រឡប់ទ�ៅទិដ្ឋភាពធម្មតា សូមប៉ះ ។
ដ�ើម្បីរុករកអេក្រង់ សូមចាប់អូសម្រាមដៃពីរឬច្រើនកាត់អេក្រង់ដែលបានពង្រីក។
ដ�ើម្បីលៃតម្រូវអ
 នុបាតហ្ស៊ូម សូមក�ៀបម្រាមដៃពីរឬច្រើនល�ើអេក្រង់ដែលបានពង្រីក ឬក៏ញែកពួកវាចេញ
ពីគ្នា។
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អ្នកកអ
៏ ាចពង្រីកអេក្រង់ជាបណ្ដោះអាសន្នផងដែរ ដ�ោយប៉ះអេក្រង់ប
 ីដងជាប់។ ឬកប
៏ ៉ះ រួចហ�ើយប៉ះ
ជាប់ល�ើអេក្រង់។ ខណៈពេលប៉ះជាប់ល�ើអេក្រង់ សូមចាប់អូសម្រាមដៃរបស់អ្នក ដ�ើម្បីរុករកអេក្រង់។
លែងម្រាមដៃរបស់អ្នក ដ�ើម្បីត្រឡប់ទ�ៅទិដ្ឋភាពធម្មតា។
• ក្ដារចុចល�ើអេក្រង់មិនអាចពង្រីកឡ�ើយ។
• ន�ៅពេលមុខងារនេះត្រូវបានប�ើកដំណ�ើរការ ប្រសិទ្ធផលនៃកម្មវិធខ
ី ្លះអាចទទួលរង
ផលប៉ះពាល់។

ការពង្រីកសញ្ញាចង្អុលម�៉ៅស៍ឬផ្ទាំងប៉ះ
ពង្រីកសញ្ញាចង្អុល ន�ៅពេលប្រើម�៉ៅស៍ឬផ្ទាំងប៉ះខ
 ាងក្រៅ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ចក្ខុ រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ សញ្ញាចង្អុលម�
 ៅស៍/
ផ្ទាំងប៉ះធ
 ំ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

ការលុបបែ
 បផែនអេក្រង់
លុបបែបផែនអេក្រង់មួយចំនួន ប�ើអ
 ្នកងាយទទួលរងពីជីវចលឬចលនាអេក្រង់។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ចក្ខុ រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ លុបជ
 ីវចល ដ�ើម្បី
ប�ើកដំណ�ើរការវា។

ការបញ្ច្រាសពណ៌បង្ហាញ
បង្កើនល
 ទ្ធភាពឃ�ើញអេក្រង់ ដ�ើម្បីជួយអ្នកប្រើប្រាស់ឲ
 ្យស្គាល់អ
 ត្ថបទល�ើអេក្រង់ក
 ាន់តែងាយស្រួល។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ចក្ខុ រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ពណ៌អវិជ្ជមាន ដ�ើម្បី
ប�ើកដំណ�ើរការវា។

ការលៃតម្រូវពណ៌
លៃតម្រូវថាត�ើពណ៌ត្រូវបានបង្ហាញដូចម្ដេចល�ើអេក្រង់ ប�ើអ
 ្នកមានការលំបាកក្នុងការសម្គាល់ព
 ណ៌។
ឧបករណ៍ប្ដូរពណ៌ទ�ៅជាពណ៌ដែលកាន់តែអាចទទួលស្គាល់។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ចក្ខុ → ការលៃតម្រូវពណ៌ រួចហ�ើយប
 ៉ះកុងតាក់
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។ ជ្រើសជម្រើសមួយ។
ដ�ើម្បីលៃតម្រូវប្រពលភាពនៃពណ៌ សូមចាប់អូសរបារលៃតម្រូវក្រោម ប្រពលភាព។
ប�ើអ្នកជ្រើស ពណ៌តាមបុគ្គល អ្នកអ
 ាចប្ដូរពណ៌អេក្រង់តាមបុគ្គល។ ធ្វើត
 ាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បី
បញ្ចប់នីតិវិធលៃ
ី តម្រូវពណ៌។
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ឡិនព
 ណ៌
លៃតម្រូវពណ៌អេក្រង់ ប�ើអ
 ្នកមានការលំបាកក្នុងការអានអត្ថបទ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ចក្ខុ → ឡិនព
 ណ៌ រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បី
ប�ើកដំណ�ើរការវា។ ជ្រើសពណ៌ដែលអ្នកចង់បាន។
ដ�ើម្បីលៃតម្រូវក
 ម្រិតប្រពលភាព សូមចាប់អូសរបារលៃតម្រូវក្រោម ភាពស្រអាប់។

ការឮ
កម្មវិធច
ី ាប់សឡេ
ំ ង
កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ញ័រ ន�ៅពេលវាចាប់បានកណ្ដឹងទ្វារឬទារកកំពុងយ
 ំ។
ខណៈពេលមុខងារនេះត្រូវបានប�ើកដំណ�ើរការ ការស្គាល់សំឡេងនឹងមិនធ្វើប្រតិបត្តិការឡ�ើយ។

កម្មវិធច
ី ាប់ទារកយំ
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ការឮ → កម្មវិធច
ី ាប់សំឡេង រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់
កម្មវិធច
ី ាប់ទារកយំ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។ ឧបករណ៍នឹងញ័រ ន�ៅពេលវាចាប់បានសំឡេង ហ�ើយ
ការប្រាប់ដំណឹងនឹងត្រូវបានរក្សាទុកជាកណ
ំ ត់ហេតុមួយ។

កម្មវិធច
ី ាប់កណ្ដឹងទ្វារ

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ការឮ → កម្មវិធច
ី ាប់សំឡេង រួចហ�ើយប៉ះ
កុងតាក់ កម្មវិធច
ី ាប់កណ្ដឹងទ្វារ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

2

ប៉ះ

3

ប៉ះ និងរ�ោទ៍កណ្ដឹងទ្វាររបស់អ្នក ដ�ើម្បីពិនិត្យថាត�ើវាត្រូវបានថតត្រឹមត្រូវទេ។ ន�ៅពេលឧបករណ៍
ចាប់សំឡេងកណ្ដឹងទ្វារ សូមប៉ះ ព្រម។

ដ�ើម្បីធ្វើក
 ារថតកណ្ដឹងទ្វាររបស់អ្នក។

ឧបករណ៍នឹងចាប់និងថតកណ្ដឹងទ្វារ។

ដ�ើម្បីប្ដូរសំឡេងកណ្ដឹងទ្វារ សូមប៉ះ ប្ដូរសឡេ
ំ ងកណ្ដឹងទ្វារ។
ឧបករណ៍នឹងញ័រ ន�ៅពេលវាចាប់បានសំឡេង ហ�ើយក
 ារប្រាប់ដំណឹងនឹងត្រូវបានរក្សាទុកជា
កំណត់ហេតុមួយ។
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ការកំណត់ពន្ជ
លឺ ូនដំណឹង
កំណត់ឲ្យឧបករណ៍បភ
ំ ្លឺភ្លាសឬអេក្រង់ភ្លឹបភ្លែត ន�ៅពេលម�៉ោងរ�ោទ៍បន្លឺសំឡេង ឬក៏ន�ៅពេលអ្នកមាន
ការជូនដំណឹង ដូចជាការហ�ៅចូល ឬសារថ្មីៗ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ការឮ → ការជូនដំណឹងភ
 ្លាស រួចហ�ើយប
 ៉ះកុងតាក់
ជាប់នឹងជម្រើសដែលអ្នកចង់ប�ើកដំណ�ើរការ។

ការបិទស
 ំឡេងទាំងអស់
កំណត់ឲ្យឧបករណ៍បទស
ិ
ំឡេងឧបករណ៍ទាំងអស់ ដូចជាសំឡេងមេឌ�ៀ និងសំឡេងរបស់អ្នកហ�ៅ ក្នុង
អំឡុងពេលហ�ៅ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ការឮ រួចហ�ើយប
 ៉ះកុងតាក់ បិទស
 ំឡេងទាំងអស់
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

ការកំណត់ចំណងជ�ើង
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ការឮ → ចំណងជ�ើងរង Samsung (CC) ឬ
ចំណងជ�ើងរង Google (CC) រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ជ្រើសជម្រើសមួយសម្រាប់ធ្វើការកំណត់រចនាសម្ពនច
្ធ ណ
ំ ងជ�ើង។

ការលៃតម្រូវតុល្យភាពសំឡេង
កំណត់ឲ្យឧបករណ៍លៃតម្រូវត
 ុល្យភាពសំឡេង ន�ៅពេលប្រើកាស។

1

ភ្ជាប់កាសជាមួយឧបករណ៍ ហ�ើយព
 ាក់វា។

2

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ការឮ។

3

ចាប់អូសរបារលៃតម្រូវក្រោម តុល្យភាពសំឡេងឆ្វេង/ស្ដាំ មកឆ្វេងឬទ�ៅស្តាំ ដ�ើម្បីលៃតម្រូវតុល្យភាព
សំឡេង។

អូឌីយ៉ូម៉ូណូ
សំឡេងបញ្ចេញម៉ូណូផ្សំសំឡេងស្តេរេអូទ�ៅជារលកសញ្ញាមួយដែលចាក់តាមឧបល័ររបស់កាស
ទាំងអស់។ ប្រើជ
 ម្រើសនេះ ប�ើអ្នកមានបញ្ហាត្រច�ៀក ឬក៏ប�ើកាសទ�ោលងាយស្រួលជាង។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ការឮ រួចហ�ើយប
 ៉ះកុងតាក់ អូឌីយ៉ូម៉ូណូ ដ�ើម្បី
ប�ើកដំណ�ើរការវា។
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ហត្ថក�ោសល្យ និង អន្តរកម្ម
កុងតាក់ស
 ាកល
អ្នកអាចត្រួតត្រាអេក្រង់ប៉ះដ�ោយភ្ជាប់ក
 ុងតាក់ខ
 ាងក្រៅ ដ�ោយប៉ះអេក្រង់ ឬក៏ដ�ោយប្រើចលនាក្បាលនិង
កាយវិការផ្ទៃមុខ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ហត្ថក�ោសល្យ និង អន្តរកម្ម → កុងតាក់ស
 ាកល
រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។ ប�ើកុងតាក់សាកលមិនត្រូវបានចុះបញ្ជីល�ើឧបករណ៍ទេ
សូមប៉ះ ថែមកុងតាក់ ហ�ើយកំណត់កុងតាក់ន
 ានាដ�ើម្បីត្រួតត្រាឧបករណ៍។
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការមុខងារកុងតាក់សាកល អ្នកត្រូវតែចុះបញ្ជីកុងតាក់យ
 ៉ាងតិចមួយល�ើ
ឧបករណ៍។
ដ�ើម្បីកំណត់កុងតាក់ន
 ានាឲ្យត្រួតត្រាឧបករណ៍ សូមប៉ះ ការកំណត់ → កុងតាក់។
ដ�ើម្បីបិទដំណ�ើរការមុខងារនេះ សូមចុចគ្រាប់ចុចថាមពលនិងគ្រាប់ចុចបង្កើនក
 ម្រិតសំឡេងក្នុងពេល
ដំណាលគ្នា។

ម៉ឺនុយជំនួយ
ការបង្ហាញអាយខុនផ
 លូវ្ កាត់ជ
 ំនួយ
កំណត់ឲ្យឧបករណ៍បង្ហាញអាយខុនផ្លូវកាត់ជំនួយសម្រាប់ក
 ារចូលប្រើក
 ម្មវិធី មុខងារ និងក
 ារកំណត់។
អ្នកអាចត្រួតត្រាឧបករណ៍យ៉ាងងាយស្រួលដ�ោយប៉ះម៉ឺនុយជ
 ំនួយក្នុងអាយខុន។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ហត្ថក�ោសល្យ និង អន្តរកម្ម → ម៉ឺនុយ
ជំនួយ។

2

ប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
អាយខុនផ្លូវកាត់ជំនួយលេចឡ�ើងន�ៅផ្នែកខាងក្រោមនៃអេក្រង់។
ដ�ើម្បីលៃតម្រូវក
 ម្រិតថ
 លា
្ នៃអាយខុនផ្លូវកាត់ជំនួយការ សូមចាប់អូសរបារលៃតម្រូវក្រោម
ភាពស្រអាប់។

ការចូលប្រើម
 ៉ឺនុយជំនួយការ
អាយខុនផ្លូវកាត់ជំនួយលេចឡ�ើងជ
 ាអាយខុនអណ្ដែតសម្រាប់ក
 ារចូលប្រើង
 ាយស្រួលទ�ៅកាន់ម៉ឺនុយ
ជំនួយពអេក្រ
ី
ង់ណាមួយ។
ន�ៅពេលអ្នកប៉ះអាយខុនផ្លូវកាត់ជំនួយ អាយខុនន�ោះពង្រីកបន្តិច ហ�ើយម៉ឺនុយជំនួយលេចឡ�ើងល�ើ
អាយខុន។ ប៉ះព្រួញឆ្វេងឬស្ដាំ ដ�ើម្បីផ្លាស់ទីទ�ៅផ្ទាំងផ្សេងទ�ៀត ឬក៏អូសមកឆ្វេងឬទ�ៅស្ដាំ ដ�ើម្បីជ្រើស
ម៉ឺនុយផ្សេងទ�ៀត។
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ការប្រើទស្សន៍ទ្រនិច
ល�ើម៉ឺនុយជំនួយ សូមប៉ះ ទស្សន៍ទ្រនិច។ អ្នកអ
 ាចត្រួតត្រាអេក្រង់ដ�ោយប្រើចលនាម្រាមដៃតូចល�ើតំបន់
ប៉ះ។ ចាប់អ
 ូសម្រាមដៃរបស់អ្នកល�ើតំបន់ប
 ៉ះ ដ�ើម្បីផ្លាស់ទីទស្សន៍ទ្រនិច។ ដូចគ្នានេះដែរ សូមប៉ះល�ើ
អេក្រង់ដ�ើម្បីជ្រើសធាតុក្រោមទស្សន៍ទ្រនិច។
ប្រើជម្រើសខាងក្រោម៖
•

/

៖ រំកិលមកឆ្វេងឬទ�ៅស្ដាំល�ើអេក្រង់។

•

/

៖ រំកិលឡ�ើងល�ើឬចុះក្រោមល�ើអេក្រង់។

•

៖ ការពង្រីកតំបន់ដែលទស្សន៍ទ្រនិចស្ថិតន�ៅ។

•

៖ ផ្លាស់ទីតំបន់ប
 ៉ះទ�ៅទីកន្លែងមួយទ�ៀត។

•

៖ បិទតំបន់ប
 ៉ះ។

ដ�ើម្បីប្ដូរតំបន់ប
 ៉ះនិងការកំណត់ទស្សន៍ទ្រនិច សូមចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ លទ្ធភាពចូល
ប្រើ → ហត្ថក�ោសល្យ និង អន្តរកម្ម → ម៉ឺនុយជំនួយ។ រួចប
 ្ដូរការកំណត់តាមបំណងក្នុង ទស្សន៍ទ្រនិច
និង ការបញ្ជាអេក្រ

ង់។

ការប្រើម៉ឺនុយជំនួយដែ
 លបានកែលម្អ
កំណត់ឲ្យឧបករណ៍បង្ហាញម៉ឺនុយជ
 ំនួយដែលបានកែលម្អសម្រាប់ក
 ម្មវិធីដែលបានជ្រើស។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ហត្ថក�ោសល្យ និង អន្តរកម្ម → ម៉ឺនុយជំនួយ →
ជំនួយបន្ថែម, ប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា រួចហ�ើយជ្រើសកម្មវិធី។

ងាយប�ើកអេក្រង់
ប�ើកអេក្រង់ ដ�ោយការផ្លាស់ទីដៃរបស់អ្នកល�ើសិនសឺន�ៅផ្នែកខាងល�ើនៃឧបករណ៍។ អ្នកអ
 ាចប�ើកអេក្រង់
ដ�ោយមិនចុចគ្រាប់ចុច។ ន�ៅពេលអ្នកប្រើមុខងារនេះ សូមដាក់ឧបករណ៍ល�ើផ្ទៃរាបស្មើដ�ោយឲ្យអេក្រង់
បែរឡ�ើងល�ើ ឬក៏កាន់ឧបករណ៍ឲ្យជាប់ដ�ើម្បីកុំឲ្យវាផ្លាស់ទី។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ហត្ថក�ោសល្យ និង អន្តរកម្ម រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់
ងាយប�ើកអេក្រង់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

ការពន្យារពេលប៉ះជាប់
កំណត់ពេលទទួលស្គាល់សម្រាប់ក
 ារប៉ះជាប់ល�ើអេក្រង់។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ហត្ថក�ោសល្យ និង អន្តរកម្ម → ការពន្យារពេលប៉ះ
ជាប់ រួចហ�ើយជ្រើសជម្រើសមួយ។
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ចុច បន្ទាបព
់ ីសញ្ញាចង្អុលឈ
 ប់
កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ជ្រើសធាតុមួយដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេលអ្នកដាក់សញ្ញាចង្អុលល�ើធាតុ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ហត្ថក�ោសល្យ និង អន្តរកម្ម រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់
ចុច បន្ទាបព
់ ស
ី ញ្ញាចង្អុលឈ
 ប់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

ការត្រួតត្រាអន្តរកម្ម
ប�ើកដំណ�ើរការទម្រង់អ
 ន្តរកម្មប
 ញ្ជាដ�ើម្បីកំហិតប្រតិកម្មរបស់ឧបករណ៍ ចំព�ោះការបញ្ចូល ខណៈពេល
កំពុងប្រើកម្មវិធី។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ហត្ថក�ោសល្យ និង អន្តរកម្ម →
ការត្រួតត្រាអន្តរកម្ម។

2

ប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

3

ចុចឲ្យជាប់ល�ើគ្រាប់ចុចថាមពលនិងគ្រាប់ចុចបង្កើនសំឡេងក្នុងពេលដំណាលគ្នា ខណៈពេលកំពុង
ប្រើកម្មវិធម
ី ួយ។

4

លៃតម្រូវទំហនំ ៃស៊ុម ឬក៏គូសបន្ទាតជ
់ ុំវិញតំបន់មួយដែលអ្នកចង់កំហិត។

5

ប៉ះ រួចរាល់។
ឧបករណ៍នឹងបង្ហាញតំបន់ដែលបានកំហិត។ តំបន់ដែលបានកំហិតន
 ឹងមិនប្រតិកម្មឡ�ើយ ន�ៅពេល
អ្នកប៉ះវា ហ�ើយគ្រាប់ចុចរបស់ឧបករណ៍នឹងត្រូវបានបិទ។ ទ�ោះជាយ៉ាងនេះក្ដី អ្នកអ
 ាចប�ើកប្រើ
មុខងារសម្រាប់គ្រាប់ចុចថាមពល គ្រាប់ចុចក
 ម្រិតសំឡេង និងក
 ្ដារចុចក្នុងទម្រង់អន្តរកម្មប
 ញ្ជា។

ដ�ើម្បីបិទដំណ�ើរការទម្រង់អ
 ន្តរកម្មប
 ញ្ជា សូមចុចឲ្យជាប់ល�ើគ្រាប់ចុចថ
 ាមពលនិងគ្រាប់ចុចបង្កើនក
 ម្រិត
សំឡេងក្នុងពេលដំណាលគ្នា។
ដ�ើម្បីកំណត់ឲ្យឧបករណ៍ចាក់ស�ោអេក្រង់ប
 ន្ទាបព
់ ីបិទដំណ�ើរការទម្រង់អន្តរកម្មប
 ញ្ជា សូមចាប់ផ្ដម
ើ
អេក្រង់ ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ហត្ថក�ោសល្យ និង អន្តរកម្ម → ការត្រួតត្រាអន្តរកម្ម រួច
ហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ប្រើស�ោអេក្រង់ ន�ៅពេលរលត់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
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ការកំណត់មុខងារអត្ថបទ-ទ�ៅ-សម្ដី
ប្ដូរការកំណត់សម្រាប់មុខងារអត្ថបទ-ទ�ៅ-សម្តីដែលបានប្រើ ន�ៅពេលបានប�ើកដំណ�ើរការ Voice
Assistant ដូចជាភាសា ល្បឿន ជាដ�ើម។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → អត្ថបទ-ទ�ៅ-សម្តី រួចហ�ើយប្រើមុខងារខាងក្រោម៖
• ម៉ាស៊ីនដែ
 លចូលចិត៖្ត ជ្រើសម៉ាស៊ីនមួយសម្រាប់មុខងារអត្ថបទទ�ៅសម្ដី។
• ប្រើភាសាប្រព័ន៖្ធ ប្ដូរភាសានិយាយនៃមុខងារអត្ថបទ-ទ�ៅ-សម្ដី។
• អត្រាសម្តី៖ លៃតម្រូវល្បឿនសម្រាប់មុខងារអត្ថបទ-ទ�ៅ-សម្ដី។
• សូរ៖ លៃតម្រូវសូរនៃមុខងារអត្ថបទ-ទ�ៅ-សម្ដី។
• ចាក់៖ ចាក់ក
 ារបង្ហាញខ្លីនៃការកំណត់សម្ដីរបស់អ្នក។
• កំណត់ឡ�ើងវិញ៖ កំណត់ឡ�ើងវិញន
 ូវល្បឿនសម្ដីនិងសូរ។

ស�ោទិសដ�ៅ
បង្កើតប
 ន្សំទិសដ�ៅដ�ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ស�ោទិសដ�ៅ រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បី
ប�ើកដំណ�ើរការវា។

2

ចាប់អូសម្រាមដៃរបស់អ្នកឡ�ើងល�ើ ចុះក្រោម មកឆ្វេង ឬទ�ៅស្ដាំ ប្រាំមួយទ�ៅប្រាំបីដង រួចហ�ើយប៉ះ
បន្ត។

3

គូសបន្សំទិសដ�ៅម្ដងទ�ៀត ដ�ើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់វា ហ�ើយប៉ះ បញ្ជាក់។
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ការចូលប្រើផ
 ្ទាល់
កំណត់ឲ្យប�ើកម៉ឺនុយល
 ទ្ធភាពចូលប្រើយ
 ៉ាងរហ័ស។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ការចូលប្រើផ
 ្ទាល់ រួចហ�ើយប
 ៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បី
ប�ើកដំណ�ើរការវា។ រួចជ្រើសម៉ឺនុយល
 ទ្ធភាពចូលប្រើដែលត្រូវប�ើក ន�ៅពេលអ្នកចុចគ្រាប់ចុចថាមពលនិង
គ្រាប់ចុចប
 ង្កើនក
 ម្រិតសំឡេងក្នុងពេលដំណាលគ្នា។
អ្នកអាចចូលប្រើម៉ឺនុយលទ្ធភាពចូលប្រើខ
 ាងក្រោម៖
• លទ្ធភាពចូលប្រើ
• Voice Assistant
• កុងតាក់សាកល
• វីនដូវកែវពង្រីក
• ពណ៌អវិជ្ជមាន
• ការលៃតម្រូវពណ៌
• ការត្រួតត្រាអន្តរកម្ម

ផ្លូវកាត់នៃលទ្ធភាពចូលប្រើ
កំណត់ឲ្យចាប់ផ្ដើមសេវាផ្លូវកាត់យ៉ាងរហ័ស។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ផ្លូវកាត់នៃលទ្ធភាពចូលប្រើ រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។ បន្ទាបម
់ ក សូមប៉ះ សេវាផលូវ្ កាត់ ហ�ើយជ្រើសសេវាផ្លូវកាត់ដែលត្រូវចាប់ផ្ដើម
ន�ៅពេលអ្នកចុចជាប់ល�ើគ្រាប់ចុចប
 ង្កើនក
 ម្រិតសំឡេងនិងគ្រាប់ចុចបន្ថយកម្រិតសំឡេងក្នុងពេល
ដំណាលគ្នា ក្នុងពេលបវី ិនាទី។
អ្នកអាចចូលប្រើសេវាផ្លូវកាត់ខាងក្រោម៖
• Voice Assistant
• កុងតាក់សាកល Samsung
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ការរំឭកពីការជូនដំណឹង
កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ប្រាប់ដំណឹងអ
 ្នកអំពីការជូនដំណឹងដែលអ្នកមិនទាន់បានពិនិត្យន�ៅចន្លោះពេលមួយ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ការរំឭកពីការជូនដំណឹង រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ដ�ើម្បីកំណត់ឲ្យឧបករណ៍ញ័រ ន�ៅពេលអ្នកមានការជូនដំណឹងដែលមិនទាន់បានពិនិត្យ សូមប៉ះកុងតាក់
ញ័រ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ដ�ើម្បីកំណត់ចន្លោះពេលរវាងការប្រាប់ដំណឹង សូមប៉ះ ចន្លោះពេលការរំឭក។
ដ�ើម្បីកំណត់ឲ្យកម្មវិធបី ្រាប់ដំណឹងអ្នកអំពីការជូនដំណឹង សូមជ្រើសកម្មវិធីន�ោះក្រោម បង្ហាញ
ការជូនដំណឹងព
។
ី

ការឆ្លើយឬបញ្ចប់ការហ�ៅ
ប្ដូរវិធស
ី ម្រាប់ក
 ារឆ្លើយឬការបញ្ចប់ការហ�ៅ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ការឆ្លើយ និង ការបញ្ចបក
់ ារហ�ៅ។
ជ្រើសវិធីដែលចង់បាន។

ការប្រើទម្រង់ប
 ៉ះម្ដង
ន�ៅពេលម�៉ោងរ�ោទ៍មួយប
 ន្លឺសំឡេង ឬក៏ការហ�ៅមួយចូលមក សូមប៉ះប៊ូតុងនេះដ�ើម្បីបញ្ឈប់ម�៉ោងរ�ោទ៍ ឬក៏
ឆ្លើយឬបដិសេធការហ�ៅ ជំនួសឲ្យការចាប់អស
ូ ប៊ូតុង។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ទម្រង់ប
 ៉ះម្ដង ដ�ើម្បី
ប�ើកដំណ�ើរការវា។
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ការគ្រប់គ្រងការកំណត់លទ្ធភាពចូលប្រើ
ការរក្សាទុកការកំណត់លទ្ធភាពចូលប្រើក
 ្នុងឯ
 កសារមួយ
នាំចេញការកំណត់លទ្ធភាពចូលប្រើក
 ្នុងឯកសារមួយ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ការចម្លងទុកក
 ារកំណត់លទ្ធភាពចូលប្រើ →
្ញ
នាំចូល/នាំចេញ → នាំចេញទ�ៅឯកសាររបស់ខុំ។

ការនាំចូលឯ
 កសារការកំណត់លទ្ធភាពចូលប្រើ
នាំចូលឯ
 កសារការកំណត់លទ្ធភាពចូលប្រើន
 ិងអាប់ដេតការកំណត់បច្ចុប្បន្ន។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ការចម្លងទុកក
 ារកំណត់លទ្ធភាពចូលប្រើ
→ នាំចូល/នាំចេញ → នាំចូលព
 ី ឯកសារខ្ញុំ។ ជ្រើសឯកសារមួយដ�ើម្បីនាំចូល ហ�ើយប
 ៉ះ រួចរាល់។
ការកំណត់លទ្ធភាពចូលប្រើន
 ឹងត្រូវបានអាប់ដេតទ�ៅឯកសារដែលបាននាំចូល។

ការចែករំលែកឯកសារការកំណត់លទ្ធភាពចូលប្រើ
ចែករំលែកឯកសារការកំណត់លទ្ធភាពចូលប្រើជ
 ាមួយអ្នកដទៃតាមអ៊ីមែល, Wi-Fi ផ្ទាល់, Bluetooth
ជាដ�ើម។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ លទ្ធភាពចូលប្រើ → ការចម្លងទុកក
 ារកំណត់លទ្ធភាពចូលប្រើ →
ចែករំលែក។ រួចជ្រើសឯកសារលទ្ធភាពចូលប្រើ ហ�ើយប
 ៉ះ រួចរាល់។ ជ្រើសវិធីចែករំលែក ហ�ើយធ្វើតាម
ការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីចែករំលែកឯកសារ។
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ការដ�ោះស្រាយបញ្ហា
មុនពេលទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលសេវា Samsung សូមព្យាយាមរកដំណ�ោះស្រាយខាងក្រោមជាមុនសិន។
ស្ថានការណ៍ខ្លះអាចនឹងមិនត្រូវចំព�ោះឧបករណ៍របស់អ្នក។

ន�ៅពេលអ្នកប�ើកឧបករណ៍ ឬក៏ខណៈពេលអ្នកក
 ំពុងប្រើឧបករណ៍ វាសុំឲ្យអ្នក
 ាមួយខាងក្រោម៖
វាយបញ្ចូលកូដណ
• ពាក្យសម្ងាត់៖ ន�ៅពេលមុខងារចាក់ស�ោឧបករណ៍ត្រូវបានប�ើកប្រើ អ្នកត្រូវតែវាយបញ្ចូល
ពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកបានកំណត់សម្រាប់ឧ
 បករណ៍។
• PIN៖ ន�ៅពេលប្រើឧបករណ៍ជាល�ើកដំបូង ឬក៏ន�ៅពេលតម្រូវការ PIN ត្រូវបានប�ើកប្រើ អ្នកត្រូវតែ
វាយបញ្ចូល PIN ដែលផ្ដល់មកជាមួយកាត SIM ឬ USIM។ អ្នកអ
 ាចបិទមុខងារនេះដ�ោយប្រើ
ម៉ឺនុយចាក់ស�ោកាត SIM។
• PUK៖ កាត SIM ឬ USIM របស់អ
 ្នកត្រូវបានខ្ទប់ ជាធម្មតា ដ�ោយសារអ្នកវាយបញ្ចូល PIN មិន
ត្រឹមត្រូវជាច្រើនដង។ អ្នកត្រូវតែវាយបញ្ចូល PUK ដែលផ្តល់ឲ្យដ�ោយអ្នកផ្ដល់សេវាឲ្យអ្នក។
• PIN2៖ ន�ៅពេលអ្នកចូលប្រើម៉ឺនុយដែលត្រូវការ PIN2 អ្នកត្រូវតែវាយបញ្ចូល PIN2 ដែលផ្ដល់
មកជាមួយកាត SIM ឬ USIM។ សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងអ្នកផ្តល់សេវាឲ្យអ្នក។

ឧបករណ៍របស់អ្នកប
 ង្ហាញសារកំហុសប
 ណ្ដាញឬសេ
 វា
• ន�ៅពេលអ្នកស្ថិតក្នុងកន្លែងដែលមានរលកសញ្ញាខ្សោយឬការទទួលសេវាខ្សោយ អ្នកអាចបាត់បង់
ការទទួល។ សូមផ្លាស់ទីទ�ៅកន្លែងផ្សេង រួចសាកល្បងម្តងទ�ៀត។ ខណៈពេលកំពុងផ្លាស់ទី សារ
កំហុសអាចលេចឡ�ើងដ
 ដែលៗ។
• អ្នកមិនអាចចូលប្រើជ
 ម្រើសខ្លះឡ�ើយ ដ�ោយគ្មានការចុះឈ្មោះជាវ។ សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម សូម
ទាក់ទងអ្នកផ្តល់សេវាឲ្យអ្នក។

ឧបករណ៍របស់អ្នកម
 ិនប�ើក
ន�ៅពេលថ្មអស់ប
 ន្ទុកទាំងស្រុង ឧបករណ៍របស់អ្នកនឹងមិនប�ើកឡ�ើយ។ សូមសាកថ្មឲ្យពេញ មុនពេល
ប�ើកឧបករណ៍។
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អេក្រង់ប៉ះត
 បតយឺតឬមិនត្រឹ
 មត្រូវ
• ប�ើអ្នកបិទស្គ្រីនការពារអេក្រង់ឬ
 ភ្ជាប់គ្រឿងបន្សំស្រេចចិត្តល�ើអេក្រង់ប៉ះ អេក្រង់ប៉ះអ
 ាចមិនធ្វើ
មុខងារត្រឹមត្រូវ។
• ប�ើអ្នកកំពុងព
 ាក់ស្រោមដៃ, ប�ើដៃរបស់អ្នកកខ្វក់ ខណៈពេលប៉ះអេក្រង់ប៉ះ ឬក៏ប�ើអ្នកប៉ះអេក្រង់
ដ�ោយប្រើវត្ថុស្រួចឬចុងម្រាមដៃរបស់អ្នក អេក្រង់ប៉ះអ
 ាចធ្វើមុខងារខុសប្រក្រតី។
• អេក្រង់ប៉ះអ
 ាចធ្វើមុខងារខុសប្រក្រតីក
 ្នុងស្ថានភាពស�ើម ឬក៏ន�ៅពេលត្រូវទឹក។
• ចាប់ផ្ដើមឧបករណ៍របស់អ្នកឡ�ើងវិញ ដ�ើម្បីជម្រះកំហុសសុហ្វវែរបណ្តោះអាសន្ននានា។
• ត្រូវប្រាកដថា សុហ្វវែរនៃឧបករណ៍របស់អ្នកត្រូវបានអាប់ដេតទ�ៅកំណែថ្មីបំផុត។
• ប�ើអេក្រង់ប៉ះឆ្កូតឬខូច សូមទ�ៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវា Samsung។

ឧបករណ៍របស់អ្នកគ
 ាំងឬជ
 ួបក
 ំហុសដ
 ៏អាក្រក់
សូមសាកល្បងធ្វើតាមដំណ�ោះស្រាយខាងក្រោម។ ប�ើប
 ញ្ហាន�ោះន�ៅតែមិនអ
 ាចដ�ោះស្រាយបានទេ សូម
ទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលសេវា Samsung។

ការចាប់ផ្ដើមឧ
 បករណ៍ឡ�ើងវិញ
ប�ើឧបករណ៍របស់អ្នកគាំងឬជាប់ អ្នកប្រហែលជាត្រូវបិទកម្មវិធី ឬក៏បិទឧបករណ៍ រួចប�ើកវាឡ�ើងវិញ។

ការបង្ខំឲ
 ្យចាប់ផ្ដើមឡ�ើងវិញ
ប�ើឧបករណ៍របស់អ្នកគាំងឬមិនត
 បត សូមចុចឲ្យជាប់ល�ើគ្រាប់ចុចថ
 ាមពលនិងគ្រាប់ចុចបន្ថយសំឡេង
ក្នុងពេលដំណាលគ្នាល�ើសពី 7 វិនាទី ដ�ើម្បីចាប់ផ្ដើមវាឡ�ើងវិញ។

ការកំណត់ឧបករណ៍ឡ�ើងវិញ
ប�ើវិធខ
ី ាងល�ើមិនអាចដ�ោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកបានទេ សូមធ្វើការកំណត់ទិន្នន័យព
 ីរ�ោងចក្រឡ�ើងវិញ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ ការគ្រប់គ្រងទូទ�ៅ → កំណត់ឡ�ើងវិញ → ការកំណត់ទិន្នន័យ
 ាំងអស់។ មុនពេលធ្វើការកំណត់ទិន្នន័យព
រ�ោងចក្រឡ�ើងវិញ → កំណត់ឡ�ើងវិញ → លុបទ
 ីរ�ោងចក្រ
ឡ�ើងវិញ សូមចងចាំថ
 ាត្រូវចម្លងទុកទិន្នន័យសំខាន់ៗទាំងអស់ដែលបានរក្សាទុកក្នុងឧបករណ៍។
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ការហ�ៅមិនបានភ្ជាប់
• សូមប្រាកដថា អ្នកអ
 ាចប្រើបណ្ដាញទូរសព្ទចល័តត្រឹមត្រូវ។
• សូមប្រាកដថា អ្នកមិនបានកំណត់ការរារាំងការហ�ៅសម្រាប់លេខទូរសព្ទដែលអ្នកកំពុងហ�ៅ។
• សូមប្រាកដថា អ្នកមិនបានកំណត់ការរារាំងការហ�ៅសម្រាប់លេខទូរសព្ទហ�ៅចូល។

អ្នកដទៃមិនអ
 ាចឮអ្នកន
 ិយាយតាមការហ�ៅ
• សូមប្រាកដថា អ្នកមិនបានគ្របល�ើមីក្រូហ្វូនជ
 ាប់មកជាមួយ។
• សូមប្រាកដថា មីក្រូហ្វូនស្ថិតន�ៅជិតមាត់របស់អ្នក។
• ប�ើប្រើកាស សូមប្រាកដថា អ្នកបានភ្ជាប់វាត្រឹមត្រូវ។

សំឡេងខ្ទរ ក្នុងអ
 ំឡុងពេលហ�ៅ
លៃតម្រូវកម្រិតសំឡេងដ�ោយចុចគ្រាប់ចុចកម្រិតសំឡេង ឬក៏ផ្លាស់ទីទ�ៅកន្លែងផ្សេង។

បណ្តាញចល័តឬ
 អ៊ីនធ�ើណិតដ
 ាច់ញឹកញាប់ ឬ គុណភាពអូឌីយ៉ូអន់
• សូមប្រាកដថា អ្នកមិនកំពុងខ
 ្ទប់អង់តែនខាងក្នុងរបស់ឧបករណ៍។
• ន�ៅពេលអ្នកស្ថិតក្នុងកន្លែងដែលមានរលកសញ្ញាខ្សោយឬការទទួលសេវាខ្សោយ អ្នកអាចបាត់បង់
ការទទួល។ អ្នកអ
 ាចមានបញ្ហាក្នុងការភ្ជាប់ ដ�ោយសារបញ្ហាជាមួយស្ថានីយមូលដ្ឋានរបស់អ្នកផ្តល់
សេវា។ សូមផ្លាស់ទីទ�ៅកន្លែងផ្សេង រួចសាកល្បងម្តងទ�ៀត។
• ន�ៅពេលប្រើឧបករណ៍ ខណៈពេលកំពុងផ្លាស់ទី សេវាបណ្តាញឥតខ្សែអាចត្រូវបានបិទ ដ�ោយសារ
បញ្ហាជាមួយបណ្តាញរបស់អ្នកផ្តល់សេវា។

អាយខុនថ្មទទេ
ថ្មរបស់អ្នកខ្សោយ។ សាកថ្ម។
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ថ្មមិនស
 ាកប្រក្រតី (សម្រាប់គ្រ
 ឿងសាកដែល Samsung បានយល់ព្រម)
• សូមប្រាកដថា គ្រឿងសាកត្រូវបានភ្ជាប់ត្រឹមត្រូវ។
• សូមទ�ៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវា Samsung ដ�ើម្បីផ្លាស់ថ្ម។

ថ្មឆាប់អស់ល�
 ឿនជាងពេលទ�ើបទិញដ
 ំបូង
• ន�ៅពេលអ្នកដាក់ឧបករណ៍ឬថ្មក្នុងកន្លែងដែលមានសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ឬក្តៅខ្លាំង បន្ទុកដែលអាច
ប្រើបានអាចធលា្ ក់ចុះ។
• ការប្រើប្រាស់ថ្មនឹងក�ើនឡ�ើង ន�ៅពេលអ្នកប្រើមុខងារឬកម្មវិធម
ី ួយចំនួនដ
 ូចជា GPS, ហ្គេម ឬ
អ៊ីនធ�ើណិត។
• ថ្មមានអាយុកាលកំណត់ ហ�ើយបន្ទុកដែលអាចប្រើបាននឹងខ្លីជាងមុនត
 ាមពេល។

សារកំហុសលេ
 ចឡ�ើង ន�ៅពេលចាប់ផ្ដើមក
 ាមេរ៉ា
ឧបករណ៍របស់អ្នកត្រូវមានមេម៉ូរីទំនេរនិងថាមពលថ្មគ្រប់គ្រាន់ ដ�ើម្បីដំណ�ើរការកម្មវិធក
ី ាមេរ៉ា។ ប�ើអ្នក
ទទួលសារកំហុស ន�ៅពេលចាប់ផ្ដម
ើ កាមេរ៉ា សូមសាកល្បងខាងក្រោម៖
• សាកថ្ម។
• ធ្វើឲ្យមានមេម៉ូរីទំនេរខ្លះ ដ�ោយផ្ទេរឯកសារទ�ៅកុំព្យូទ័រ ឬក៏លុបឯ
 កសារចេញពីឧបករណ៍របស់អ្នក។
• សូមចាប់ផ្ដើមឧបករណ៍ឡ�ើងវិញ។ ប�ើអ
 ្នកន�ៅតែមានបញ្ហាជាមួយកម្មវិធក
ី ាមេរ៉ា បន្ទាបព
់ ីសាកល្បង
ធ្វើតាមបណ្ណែទាំងនេះហ�ើយ សូមទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលសេវា Samsung។

គុណភាពរូបថតអន់ជ
 ាងការបង្ហាញ
• គុណភាពនៃរូបថតរបស់អ្នកអាចប្រែប្រួល អាស្រ័យល�ើបរិស្ថានជុំវិញនិងបច្ចេកទេសថតដែលអ្នក
ប្រើ។
• ប�ើអ្នកថតរូបក្នុងទីងងឹត ពេលយប់ ឬកក
៏ ្នុងអគារ ភាពអ៊ូអែនៃរូបអាចក�ើតឡ�ើង ឬករ៏ ូបអាចមិន
ផ្តោត។
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សារកំហុសលេ
 ចឡ�ើង ន�ៅពេលប�ើកឯកសារពហុព័ត៌មាន
ប�ើអ្នកទទួលសារកំហុស ឬ ឯកសារពហុព័ត៌មានមិនដ
 ំណ�ើរការ ន�ៅពេលអ្នកប�ើកពួកវាល�ើឧបករណ៍
របស់អ្នក សូមសាកល្បងខាងក្រោម៖
• ធ្វើឲ្យមានមេម៉ូរីទំនេរខ្លះ ដ�ោយផ្ទេរឯកសារទ�ៅកុំព្យូទ័រ ឬក៏លុបឯ
 កសារចេញពីឧបករណ៍របស់អ្នក។
• សូមប្រាកដថា ឯកសារតន្ត្រីមិនមានការការពារដ�ោយបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងសិទ្ធិឌីជីថល (DRM)។
ប�ើឯកសារន�ោះត្រូវបានការពារដ�ោយ DRM សូមប្រាកដថា អ្នកមានអាជ្ញាបណ្ណឬស�ោសមស្រប
ដ�ើម្បីចាក់ឯកសារន�ោះ។
• សូមប្រាកដថា ឧបករណ៍គាំទ្រទ្រង់ទ្រាយឯកសារទាំងន�ោះ។ ប�ើទ្រង់ទ្រាយឯកសារមិនត្រូវបាន
គាំទ្រ ដូចជា DivX ឬ AC3 សូមដំឡ�ើងក
 ម្មវិធីមួយដែលគាំទ្រវា។ ដ�ើម្បីបញ្ជាក់ទ្រង់ទ្រាយឯកសារ
ដែលឧបករណ៍របស់អ្នកគាំទ្រ សូមចូលម�ើល www.samsung.com។
• ឧបករណ៍របស់អ្នកគាំទ្ររូបថតនិងវីដេអូដែលថតដ�ោយឧបករណ៍។ រូបន
 ិងវដេ
ី អូដែលថតដ�ោយ
ឧបករណ៍ផ្សេងអាចមិនដ
 ណ�
ំ
ើរការត្រឹមត្រូវ។
• ឧបករណ៍របស់អ្នកគាំទ្រឯកសារពហុព័ត៌មានដែលបានទទួលអ
 នុញ្ញាតពអ
ី ្នកផ្តល់សេវាបណ្ដាញឲ្យ
អ្នក ឬកអ
៏ ្នកផ្ដល់សេវាបន្ថែម។ ខ្លឹមព័ត៌មានខ្លះដែលបានចែកចាយល�ើអ
 ៊ីនធ�ើណិតដ
 ូចជាសំឡេងរ�ោទ៍
វីដេអូ ឬរូបផ្ទៃអេក្រង់ អាចមិនដ
 ំណ�ើរការត្រឹមត្រូវ។

Bluetooth មិនដ
 ណ�
ំ
ើរការល្អ
ប�ើឧបករណ៍ Bluetooth មួយទ�ៀតមិនត្រូវបានរកឃ�ើញ ឬក៏មានបញ្ហាការភ្ជាប់ឬការធ្វើមុខងារខុស
ប្រក្រតី សូមសាកល្បងខាងក្រោម៖
• សូមប្រាកដថា ឧបករណ៍ដែលអ្នកចង់ភ្ជាប់ជាមួយបានត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់ក
 ារស្កេនរកឬភ្ជាប់ទ�ៅ។
• សូមប្រាកដថា ឧបករណ៍របស់អ្នក និង ឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត ស្ថិតក្នុងវិសាលភាព
Bluetooth អតិបរមា (10 m)។
• ល�ើឧបករណ៍របស់អ្នក សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការភ្ជាប់ រួចហ�ើយប
 ៉ះកុងតាក់
Bluetooth ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវាឡ�ើងវិញ។
• ល�ើឧបករណ៍របស់អ្នក សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការគ្រប់គ្រងទូទ�ៅ → កំណត់ឡ�ើងវិញ
→ ធ្វើការកំណត់ប
 ណ្ដាញឡ�ើងវិញ → កំណត់ការកំណត់ឡ�ើងវិញ ដ�ើម្បីធ្វើការកំណត់បណ្តាញ
ឡ�ើងវិញ។ អ្នកអ
 ាចបាត់បង់ព
 ័ត៌មានដែលបានចុះបញ្ជី ន�ៅពេលធ្វើការកំណត់ឡ�ើងវិញ។

ប�ើបណ្ណែខាងល�ើមិនអាចដ�ោះស្រាយបញ្ហាបានទេ សូមទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលសេវា Samsung។
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ការភ្ជាប់មិនត្រូ
 វបានបង្កើត ន�ៅពេលអ្នកភ
 ជា្ ប់ឧបករណ៍ជ
 ាមួយកុំព្យូទ័រ
• សូមប្រាកដថា ខ្សែ USB ដែលអ្នកកំពុងប្រើត្រូវគ្នាជាមួយឧបករណ៍របស់អ្នក។
• សូមប្រាកដថា អ្នកបានដំឡ�ើងដ្រាយវ�ើនិងបានអាប់ដេតវាត្រឹមត្រូវល�ើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
• ប�ើអ្នកជាអ្នកប្រើប្រាស់ Windows XP សូមប្រាកដថា អ្នកបានដំឡ�ើង Windows XP Service
Pack 3 ឬខ្ពស់ជាងនេះ ល�ើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ឧបករណ៍រកមិនឃ�
 ើញទីកន្លែងបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក
រលកសញ្ញា GPS អាចមានឧបសគ្គក្នុងទីកន្លែងខ្លះដូចជាក្នុងអគារ ជាដ�ើម។ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍ប្រើ
Wi-Fi ឬបណ្តាញចល័ត ដ�ើម្បីស្វែងរកទីកន្លែងបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកក្នុងស្ថានភាពទាំងនេះ។

ទិន្នន័យដែ
 លបានរក្សាទុកក្នុងឧ
 បករណ៍ប
 ានបាត់
ជានិច្ចកាល សូមបង្កើតក
 ារចម្លងទុកទិន្នន័យសំខាន់ៗទាំងអស់ដែលបានរក្សាទុកក្នុងឧបករណ៍។ ពុំ
ន�ោះទេ អ្នកមិនអាចស្ដារទិន្នន័យន�ោះឡ�ើយ ប�ើវាខូចឬបាត់។ Samsung មិនទទួលខុសត្រូវចំព�ោះ
ការបាត់បង់ទិន្នន័យដែលបានរក្សាទុកក្នុងឧបករណ៍ឡ�ើយ។

មានចន្លោះតូចមួយលេ
 ចឡ�ើងជ
 ុំវិញផ្នែ
 កខាងក្រៅនៃសម្បកឧបករណ៍
• ចន្លោះនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសនៃផលិតកម្ម ហ�ើយក
 ារយ�ោកឬរំញ័រតិចតួចខ
 ្លះនៃគ្រឿងនានាអាច
ក�ើតឡ�ើង។
• តាមពេល ការកកិតរវាងគ្រឿងនានាអាចធ្វើឲ្យចន្លោះនេះរីកបន្តិច។

លំហម
 ិនគ្រប់គ្រាន់ក
 នុង
្ ឃ
 ្លាំងផ្ទុករបស់ឧបករណ៍
លុបទិន្នន័យមិនចាំបាច់ចេញ ដូចជាឃ្លាំងសម្ងាត់ ដ�ោយប្រើអភិបាលវៃឆ្លាត ឬក៏លុបក
 ម្មវិធឬ
ី ឯកសារមិន
ប្រើដ�ោយដៃ ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យមានលំហឃ
 ្លាំងផ្ទុកទំនេរ។
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ប៊ូតុងក
 ម្មវិធម
ី ិនលេចឡ�ើងល�
 ើគេហអេក្រង់
ដ�ោយមិនប្រើប៊ូតុងក
 ម្មវិធី អ្នកអ
 ាចប�ើកអេក្រង់ក
 ម្មវិធីដ�ោយអូសឡ�ើងល�ើឬចុះក្រោមល�ើគេហអេក្រង់។
ដ�ើម្បីបង្ហាញប៊ូតុងក
 ម្មវិធីន�ៅផ្នែកខាងក្រោមនៃគេហអេក្រង់ សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ
 ម្មវិធី → បង្ហាញប៊ូតុងក
អេក្រង់ → គេហអេក្រង់ → ប៊ូតុងក
 ម្មវិធី → ប្រើ។

គេហប៊ូតុងម
 ិនលេ
 ចឡ�ើង
របាររុករកដែលមានគេហប៊ូតុងអ
 ាចនឹងបាត់ ខណៈពេលកំពុងប្រើកម្មវិធឬ
ី មុខងារមួយចំនួន។ ដ�ើម្បី
បង្ហាញរបាររុករក សូមអូសឡ�ើងល�ើពផី ្នែកខ
 ាងក្រោមនៃអេក្រង់។

Bixby មិនឆ្ល
 ើយតប
• ចាប់ផ្ដើមឧបករណ៍របស់អ្នកឡ�ើងវិញ ដ�ើម្បីជម្រះកំហុសសុហវែ
្វ របណ្តោះអាសន្ននានា។
• ត្រូវប្រាកដថា សុហ្វវែរនៃឧបករណ៍របស់អ្នកត្រូវបានអាប់ដេតទ�ៅកំណែថ្មីបំផុត។
• ប�ើអ្នកន�ៅតែមានបញ្ហាជាមួយ Bixby បន្ទាបព
់ ីសាកល្បងធ្វើតាមបណ្ណែទាំងនេះហ�ើយ សូមទាក់ទង
មជ្ឈមណ្ឌលសេវា Samsung។

របារលៃតម្រូវពន្អេក្រ
លឺ
ង់ម
 ិនលេ
 ចឡ�ើងល�
 ើផ្ទាំងជូនដំណឹង
ប�ើកផ្ទាំងជ
 ូនដំណឹងដ�ោយអូសរបារស្ថានភាពចុះក្រោម រួចហ�ើយអូសផ្ទាំងជូនដំណឹងច
 ុះក្រោម។ ប៉ះ
ជាប់នឹងរបារលៃតម្រូវពន្លឺ រួចប
 ៉ះកុងតាក់ បង្ហាញការបញ្ជាន�ៅខាងល�ើ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

Samsung Cloud មិនដ
 ណ�
ំ
ើរការ
• សូមប្រាកដថា អ្នកបានភ្ជាប់ទ�ៅបណ្តាញត្រឹមត្រូវ។
• ក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យសេវា Samsung Cloud អ្នកមិនអាចប្រើ Samsung Cloud បាន
ទេ។ សូមសាកល្បងម្តងទ�ៀតន�ៅពេលក្រោយ។
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ឧបសម្ពន

ឧបករណ៍អ
 ាចមិនស
 ្គាល់ប្រស្រីភ្នែ

ករបស់ខ
 ្ញុំពអេក្រ
ី
ង់ជ
 ាប់ស�ោ
• សូមប្រាកដថា គ្មានអ្វីរាំងស្កាត់កាមេរ៉ាស្គាល់ប្រស្រីភ្នែក និង LED ហ�ើយសាកល្បងម្ដងទ�ៀត។
• ប�ើស្ថានភាពពន្លឺខសគ្នា
ុ
ខ្លាំងពីពេលអ្នកបានចុះបញ្ជីប្រស្រីភ្នែក ឧបករណ៍អ
 ាចមិនស្គាល់ប្រស្រីភ្នែក
របស់អ្នក។ ផ្លាស់ទីទ�ៅកន្លែងមួយទ�ៀត ហ�ើយសាកល្បងម្តងទ�ៀត។
• ត្រូវប្រាកដថាឧបករណ៍មិនផ្លាស់ទីឬផ្អៀងខ្លាំងពេក។
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សិទអ
្ធិ ្នកនិពន្ធ
សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ © 2018 Samsung Electronics
ស�ៀវភ�ៅណែនាំនេះត្រូវបានការពារដ�ោយច្បាប់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធអ
 ន្តរជាតិ។
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 ាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចឬ
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គ្មានការអនុញញា្ តជាលាយលក្ខណ៍ជាមុនព
 ី Samsung Electronics។

ពាណិជ្ជសញ្ញា
• SAMSUNG និង ឡូហ្គោ SAMSUNG គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះបញ្ជីរបស់ Samsung
Electronics។
• Bluetooth® គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះបញ្ជីរបស់ Bluetooth SIG, Inc. ទូទាំង
ពិភពល�ោក។

• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ និង ឡូហ្គោ
Wi-Fi គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះបញ្ជីរបស់ Wi-Fi Alliance។

• ផលិតឡ�ើងក្រោមអាជ្ញាបណ្ណពី Dolby Laboratories។ Dolby, Dolby Atmos និង
និមិត្តសញ្ញា D ភ្លោះ គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ Dolby Laboratories។
• ពាណិជ្ជសញ្ញានិងសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធដ
 ទៃផ្សេងទ�ៀតទាំងអស់គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាសព
់ ួកវារ�ៀងៗខ្លួន។

