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មូលដ្ាន

អានខ្ញំជាមុនសិន
�ូ្ អាន ស�ៀវស�ៅណែនាំ សនះ ្ុនសពល សមបើ ឧបករែ៍ សនះ សដើ្្ី ធានា ឲ្យ ្ ាន នូវ ការសមបើម្ា�់ ណដល មតឹ្មតវូ 
និង ្ ាន �ុវត្ិ�ាព។
• 	ការពែ៌នា ែលឺ ណ្អែក សលើ ការកែំត់ លំនាសំដើ្ រប�់ ឧបករែ៍។
• 	ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន ្ ួយ ចំនួន អាច ខុ� ពី ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក អាម�័យ សលើ តំបន់ អ្នក្្ល់ ស�វា 

លក្ខែៈពិស�� បសច្កស្រ� នន ្ ៉ូណដល ឬ �ុហ្វណវរ រប�់ ឧបករែ៍។
• 	ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន (ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន ែុែ�ាព ខ្ព�់) ណដល តម្ូវ ឲ្យ សមបើ CPU និង RAM ខ្ព�់ នឹង ប៉ះពាល ់ដល់ 

មប�ិ្រ្ធ្ល ្រាំង្ូល រប�់ ឧបករែ៍។ ក្្មវិធី ណដល ពាក់ព័ន្ធ នឹង ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន សនោះ អាច ្ ិន ដំសែើរការ 
មបមកតី អាម�័យ សលើ លក្ខែៈពិស�� បសច្កស្រ� រប�់ ឧបករែ៍ និង បរិ�្ាន ណដល សមបើ វា ក្នញង សនោះ។

• 	Samsung ្ិន ្រ្រួល ខុ� មតូវ សលើ បញ្ា មប�ិ្រ្ធ្ល ណដល បងកេ ស�ើង សដោយ ក្្មវិធី ណដល ្ ាន ្ ដល់ ជូន 
សដោយ អ្នក្ដល់ សមកៅ ពី Samsung ស�ើយ។

• 	Samsung ្ិន ្រ្រួល ខុ� មតូវ សលើ បញ្ា មប�ិ្រ្ធ្ល ឬ �ាព្ិនមតូវែ្នា ណដល បងកេ ស�ើង សដោយ ការណក 
ការកំែត់ នន កំែត់សហតុ ចុះបញ្ី ឬ ការណក �ុហ្វណវរ មបព័ន្ធ មបតិបត្ិការ ស�ើយ។ ការប៉ុនប៉ង បដចូរ មបព័ន្ធ 
មបតិបត្ិការ តា្បំែង អាច សធ្វើ ឲ្យ ឧបករែ៍ ឬ ក្្មវិធី ដំសែើរការ ្ ិន មបមកតី។

• 	�ុហ្វណវរ មប�ព �ំស�ង រូបន្ទេសអមកង់ រូប និង ស្ស�ៀ ស្្ងស្រៀត ណដល ្ ាន ្ ដល់ ជូន សលើ ឧបករែ៍ សនះ 
មតូវ ្ ាន ្រ្រួល អាជា្បែ្ណ �ម្ាប់ ការសមបើម្ា�់ ្ ាន កម្ិត។ ការម�ង់ និង ការសមបើម្ា�់ ឯក�ារ 
្រាំងសនះ ក្នញង សែោលបែំង ពាែិជ្ក្្ម ឬ សែោលបំែង ស្្ងស្រៀត ែលឺ ជា ការបំពាន សលើ ច្ាប់ �ិ្រ្ធិ 
អ្នកនិពន្ធ។ អ្នកសមបើម្ា�់ មតវូ ្រ្រួល ខុ�មតូវ ្រាំងម�ុង សលើ ការសមបើម្ា�់ ខុ�ច្ាប ់សលើ ស្ស�ៀ សនោះ។

• 	អ្នក អាច បង់ ម្ាក់ បណន្្ �ម្ាប់ ស�វា ្រិន្នន័យ ដូចជា ការស្្ើ �ារ ការបញ្ចូន និង ការ្រាញយក �្វ័យ 
�្កាល ឬ ការសមបើ ស�វា ្រីកណន្ង អាម�័យ សលើ ែសម្ោង ្រិន្នន័យ រប�់ អ្នក។ �ម្ាប ់ការស្ទេរ ្រិន្នន័យ ធំ 
សយើង �ូ្ ណែនាំ ឲ្យ សមបើ ្ ុខងារ Wi-Fi។

• 	ក្្មវិធី លំនាំសដើ្ ណដល អ្ ្ ក ជា្ួយ ឧបករែ៍ អាច នឹង មតូវ ្ ាន អាបស់ដត សហើយ អាច នឹង ណលង សមបើ 
្ាន សដោយ ែ្មាន ការជូនដែំឹង ជា្ុន។ សបើ អ្នក ្ ាន �ំែួរ អំព ីក្្មវិធ ីណដល ្ ាន ្ ដល់ ជូន ជា្ួយ 
ឧបករែ៍ �ូ្ ្រាក់្រង ្ ជ្ឈ្ែ្ឌល ស�វា Samsung។ �ម្ាប ់ក្្មវិធី ណដល ដំស�ើង សដោយ 
អ្នកសមបើម្ា�់ �ូ្ ្រាក្់រង អ្នក្ដល់ ស�វា ្រាំងសនោះ។
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• 	ការណក មបព័ន្ធ មបតិបត្ិការ រប�់ ឧបករែ៍ ឬ ការដសំ�ើង �ុហ្វណវរ ពី មប�ព សមកៅ ្ ្ចូវការ អាច នាំ ឲ្យ ឧបករែ៍ 
សធ្វើ ្ ុខងារ ខុ� មព្្រាំង ខូច ឬ ្ ាត់ ្រិន្នន័យ។ �ក្្ម�ាព ្រាំងសនះ ែលឺ ជា ការបំពាន សលើ កិច្មព្សមពៀង 
អាជ្ាបែ្ណ Samsung រប�់ អ្នក និង សធ្វើ ឲ្យ ការធានា ជូន អ្នក ្ុរក ជា ស្ោឃៈ។

• 	អាម�័យ សលើ តំបន់ ឬ ្ ៉ូណដល ឧបករែ៍ ខ្ះ មតូវ ្ ាន តម្ូវ ឲ្យ ្រ្ួរល ការយលម់ព្ ពី ែែៈក្្មការ 
ែ្នាែ្ន៍ �ហព័ន្ធ (FCC)។ សបើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ្រ្ួរល ការយល់មព្ ពី FCC អ្នក អាច សឃើញ 
FCC ID នន ឧបកែ៍ សនះ។ សដើ្្ី បង្ាញ FCC ID �ូ្ ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ រួច ប៉ះ អំពី
ទូរសព្ទ → ស្ានភាព។

ការថែទាំមុខងារការពារជមមាបទឹកនិងធូលី
ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក អាច ការពារ ជម្ាប្រឹក និង ធូលី។ �ូ្ សធ្វើ តា្ បណែ្ណ ្រាំងសនះ សដោយ យកចិត្្រុកដាក់ 
សដើ្្ី ណថ្រាំ ្ ុខងារ ការពារ ជម្ាប្រឹក និង ធូលី នន ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។ ការខកខាន ក្នញង ការ សធ្វើ ដូសច្នោះ អាច នាំ 
ឲ្យ ខូច ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។
• 	ចូរ កុំ មជ្ុជ ឧបករែ៍ ក្នញង ្រឹក �ាប សមជៅ ជាង  1.5 m ឬ ក៏ ្រុក វា ក្នញង ្រឹក សលើ�ពី 30 នា្រ។ី សបើ អ្នក 

មជ្ុជ ឧបករែ៍ ស្រៅ ក្នញង វត្ញរាវ ស្្ងស្រៀត សមកៅ ពី ្ឹរក �ាប ដូចជា ្រឹកនមប ្រឹក អ៊ីយ៉ុង ឬ ស��ជ្ៈ 
សមែឿងម�វឹង វត្ញរាវ សនោះ នឹង មជាប ចូល ឧបករែ៍ កាន់ណត សលឿន។

• 	ចូរ កុំ ដាក់ ឲ្យ ឧបករែ៍ មតវូ ទឹកថដលមានចលនាខា្ំង។
• 	សបើ ឧបករែ៍ មតវូ ្រឹក �ាប �ូ្ �្្ងួត វា ឲ្យ �្ងួត ្រាំងម�ងុ ជា្ួយ នឹង មកែាត ់្រន់ �អែាត។ សបើ 

ឧបករែ៍ មតូវ វត្ញរាវ ស្្ងស្រៀត ដូចជា ្រឹក នមប ្រឹក អ៊ីយ៉ុង ឬ ស��ជៈ្ សមែឿងម�វឹង �ូ្ លាង ជម្ះ វា 
ជា្ួយ ្រឹក�ាប សហើយ �្្ងួត វា ឲ្យ �្ងួត ្រាំងម�ុង ជា្ួយ នឹង មកែាត់ ្រន់ �អែាត។ សបើ អ្នក ្ ិន សធ្វើ តា្ 
ស�ចកដីណែនា ំ្រាំងសនះ ស្រ មប�ិ្រ្ធ្ល និង រូបរាង រប�់ ឧបករែ៍ អាច ្រ្រួល រង ្ លប៉ះពាល់។

• 	បបើឧបករណ៍មតវូបានមជមុជក្ញងទឹកឬក៏មីមកូហ្វូនឬឧបល័របសើម �ំស�ង អាច ្ ិន បន្លឺ ច្ា�់ ក្នញង 
អំ�ញងសពល សហៅ។ បនទេាប់ ពី ជូត ឧបករែ៍ សដោយ មកែាត ់�្ងួត រួច សហើយ �ូ្ �្្ងួត វា ឲ្យ �ព្វ ្ ុនសពល 
សមបើ វា។

• 	សអមកង់ ប៉ះ និង ្ ុខងារ ខ្ះ អាច ្ ិន ដំសែើរការ មបមកតី បបើឧបករណ៍មតវូបានបមបើក្ញងទឹក។
• 	បបើឧបករណ៍បានធា្ក់ឬទទួលការប៉ះទង្ិច ្ុខងារ ការពារ ជម្ាប ្ឹរក និង ធូល ីរប�់ ឧបករែ៍ អាច 

ខូច។
• 	ឧបករណ៍របស់អ្កមតូវបានបធ្ើបតស្តក្ញងបរិសា្នថដលមានការម្របម់្រងបហើយមតវូបានបញា្ក់ែាអាច
ការពារជមមាបទឹកនិងធូលីក្ញងស្ានភាពជាក់លាក់(បំបពញតាមលក្ខខណ្ឌននចំណាតែ់្ាក់IP68
ដូចបានពណ៌នាបដោយស្តង់ដាអន្តរជាតិIEC60529-ខ្ាតរងា្ស់ននការការពារថដលបានផ្ដល់បដោយ
ការបិទជិត[កូដIP];លក្ខខណ្ឌបតស្ត៖15-35°C,86-106kPa,ទឹកសាប,1.5ថម៉មត,30
នាទី)។ែ្ីបបើមានចំណាត់ែ្ាក់បនះក៏បដោយវាបនៅថតអាចឲ្យឧបករណ៍របស់អ្កខូចក្ញងសា្នភាពមួយ
ចំនួនថដរ។
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អាយខុនថណនាំ

មពមាន៖ �្ាន�ាព ណដល អាច បងកេ សមែោះថ្នាក់ ដល់ ខ្ងួន អ្នក ឬ អ្នកដន្រ

មបុងមបយ័ត៖្ �្ាន�ាព ណដល អាច បងកេ ការខូចខាត ដល់ ឧបករែ៍ ឬ សមែឿងបរិក្ខារ ស្្ងស្រៀត រប�់ 
អ្នក

ចំណាំ៖ កំែត់�្្ាល់ បណែ្ណ អំពី ការសមបើម្ា�់ ឬ ព័ត៌្ ាន បណន្្

ស្ានភាពឧបករណ៍ប�ើងកបម្ដៅនិងដំបណោះមសាយ

បនៅបពលឧបករណ៍ប�ើងកបម្ដៅខណៈបពលកំពុងសាកែ្ម
ខែៈសពល កំពុង �ាក ថ្ម ឧបករែ៍ និង សមែឿង�ាក អាច នឹង ស�ើង កស្ដៅ។ ក្នញង អ�ំញងសពល �ាក ថ្ម ឥត សមបើ 
ណខ្ ឬ �ាក ថ្ម រហ័� ឧបករែ៍ អាច សកដៅ ជាង ្ ុន សនៅសពល ប៉ះ។ វា ្ ិន ប៉ះពាល់ ដល់ អាយុកាល ឬ មប�ិ្រ្ធ្ល 
រប�់ ឧបករែ៍ ស្រ សហើយ វា ជា �្ាន�ាព ធ្្មតា នន មបតិបត្ិការ រប�់ ឧបករែ៍។ សបើ ថ្ម សកៅ្ ខ្ាំង សពក 
សមែឿង�ាក អាច នឹង ឈប់ �ាក ថ្ម។

សូមបធ្ើដូចខាងបមកោមបនៅបពលឧបករណ៍ប�ើងកបម្ដៅ៖
• 	្ ្ាច់ សមែឿង�ាក សចញ ពី ឧបករែ៍ រួច បិ្រ ក្្មវិធី ណដល កំពុង ដសំែើរការ។ រង់ចា ំឲ្យ ឧបករែ៍ ចុះ 

មតជាក់ �ឹ្ ចាបស់្ដើ្ �ាក ថ្ម ឧបករែ៍ ្ ្ងស្រៀត។
• 	សបើ ណ្្នក ខាងសមកោ្ នន ឧបករែ៍ សកដៅ មជុល វា អាច បែ្ាល ្ ក ពី ណខ្ USB ណដល ្ ាន �្ាប់ សនោះ 

ខូច។ ្្ា�់ ណខ្ USB ណដល ខូច សដោយ ណខ្ ថ្មី ្ ួយ ណដល Samsung ្ាន យល់មព្ ឲ្យ សមបើ។
• 	សនៅសពល សមបើ សមែឿង�ាក ឥតណខ្ �ូ្ កុំ ដាក់ �្្ារៈ ស្្ងស្រៀត ដូចជា វត្ញសលោហៈ ស្ណដក បែ្ណ 

ណដល ្ ាន ចសម្ៀក ្ ៉ាសញ៉្ិរក សនៅ ចសន្ោះ ឧបករែ៍ និង សមែឿង�ាក ឥតណខ្។

្ុខងារ �ាក ថ្ម ឥតណខ្ ឬ �ាក រហ័� អាច សមបើ ្ ាន ណត ចំសពោះ ្ ៉ូណដល ណដល ្រ្រួល ការែាំម្រ ប៉ុសែ្ណោះ។
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បនៅបពលឧបករណ៍ប�ើងកបម្ដៅក្ញងអ�ំញងបពលបមបើ
សនៅសពល អ្នក សមបើ ្ ុខងារ ឬ ក្្មវិធ ីណដល មតូវការ ថា្ពល សមចើន ឬ ក៏ សមបើ វា ក្នញង រយៈសពល យូរ ឧបករែ៍ រប�់ 
អ្នក អាច នឹង ស�ើង កស្ដៅ ជា បសែ្ោះអា�ន្ន សដោយ�ារ ្ ាន ការសមបើម្ា�់ ថ្ម សមចើន។ ប្ិរ ក្្មវិធី ណដល កំពុង 
ដំសែើរការ និង �ូ្ កុំ សមបើ ឧបករែ៍ សនោះ ្ ួយ រយៈ។

ខាងសមកោ្ ែលឺ ជា ឧ្រាហរែ៍ នន �្ានការែ៍ ណដល សធ្វើ ឲ្យ ឧបករែ៍ ស�ើង កស្ដៅ។ អាម�័យ សលើ ្ ុខងារ និង 
ក្្មវិធី ណដល អ្នក សមបើ ឧ្រាហរែ៍ ្រាំងសនះ អាច នឹង ្ ិន អនុវត្ ចំសពោះ ្ ៉ូណដល រប�់ អ្នក។

• 	អ�ំញងសពល សរៀបចំ ដំបូង បនទេាប់ ពី ្រិញ ឬ ក៏ សនៅសពល �្ារ ្រិន្នន័យ
• 	សនៅសពល ្រាញយក ឯក�ារ ធំ
• 	សនៅសពល សមបើ ក្្មវិធី ណដល មតូវការ ថា្ពល សមចើន ឬក ៏សមបើ ក្្មវិធី ក្នញង រយៈសពល យូរ

	– សនៅសពល សលង សហ្្ ែុែ�ាព ខ្ព�់ រយៈសពល យូរ
	– សនៅសពល ថត វសីដអូ រយៈសពល យូរ
	– សនៅសពល ម�ទេី្ វសីដអូ ខែៈសពល កំពុង សមបើ ការកំែត ់ពន្លឺ អតិបរ្ា
	– សនៅសពល �្ាប់ ស្រៅ TV

• 	ខែៈសពល កំពុង សធ្វើ ពហុកិច្ការ (ឬ ក៏ សនៅសពល ដំសែើរការ ក្្មវិធី សមចើន សនៅ ន្ទេខាងសមកោយ)
	– សនៅសពល សមបើ ពហុវីនដូវ
	– សនៅសពល អាបស់ដត ឬ ក៏ ដំស�ើង ក្្មវិធី ខែៈសពល កំពុង ថត វីសដអូ
	– សនៅសពល ្រាញយក ឯក�ារ ធំ ក្នញង អំ�ញងសពល សហៅ វីសដអូ
	– សនៅសពល ថត វសីដអូ ខែៈសពល កំពុង សមបើ ក ្្មវិធី ម្ាប់ ្រិ�សដៅ

• 	សនៅសពល សមបើ ្រិន្នន័យ សមចើន �ម្ាប់ ការសធ្វើ �្កាល ជា្ួយ សក្ោដ អ៊ណី្ល ឬ ែែនី ស្្ង
• 	សនៅសពល សមបើ ក្្មវិធី ម្ាប់ ្រិ�សដៅ ក្នញង �ាន ខែៈសពល ឧបករែ៍ មតូវ ្ ាន ដាក់ សមកោ្ កស្ដៅ នថ្ ្ ទេាល់
• 	សនៅសពល សមបើ ្ ុខងារ ហត់�្៉ត់ ចល័ត និង ចែំង
• 	សនៅសពល សមបើ ឧបករែ៍ ក្នញង តំបន់ ណដល ្ ាន រលក�ញ្ា សខ្ោយ ឬ ែ្មាន ស�វា
• 	សនៅសពល �ាក ថ្ម សដោយ សមបើ ណខ្ USB ខូច
• 	សនៅសពល �្នចូក ពហុបំែង រប�់ ឧបករែ៍ ខូច ឬ ក ៏ប៉ះ នឹង រប�់ ខាងសមកៅ ដូចជា ្រឹក ធូលី ស្្ៅ សលោហៈ 

និង បែ្ចូល សខ្មៅនដ
• 	សនៅសពល អ្នក កំពុង សមបើ រ៉ូ្ីង
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សូមបធ្ើដូចខាងបមកោមបនៅបពលឧបករណ៍ប�ើងកបម្ដៅ៖
• 	រក្ា បច្ញប្ន្ន�ាព ឧបករែ៍ ជា្ួយ �ុហ្វណវរ ថ្មីបំ្ុត។
• 	�ាព្ិន�ុីែ្នា រវាង ក្្មវិធ ីកំពុង ដំសែើរការ អាច បែ្ាល ឲ្យ ឧបករែ៍ ស�ើង កស្ដៅ។ �ូ្ ចាប់ស្ដើ្ 

ឧបករែ៍ ស�ើងវិញ។
• 	បិ្រដំសែើរការ ្ ុខងារ Wi-Fi, GPS និង Bluetooth សនៅសពល ឈប ់សមបើ ពួកវា។
• 	បិ្រ ក្្មវិធី ណដល �ុី ថ្ម សមចើន ឬ ក្្មវិធ ីណដល ដំសែើរការ សនៅ ន្ទេខាងសមកោយ សនៅសពល ឈប ់សមបើ។
• 	លុប ឯក�ារ ្ ិន ចាំ្ាច់ ឬ ្ ិន សមបើ។
• 	បន្យ ពន្លឺ សអមកង់។
• 	សបើ ឧបករែ៍ ស�ើង កស្ដៅ មជុល ឬ ក៏ ប៉ះ ស្រៅ សក្ៅ ក្នញង រយៈសពល យូរ ចូរ កុំ សមបើ វា ្ ួយ រយៈ។ សបើ 

ឧបករែ៍ បន្ ស�ើង កស្ដៅ មជលុ �ូ្ ្រាក់្រង ្ ជ្ឈ្ែ្ឌល ស�វា Samsung។

ថដនកំណត់ឧបករណ៍បនៅបពលឧបករណ៍ប�ើងកបម្ដៅមជុល
សនៅសពល ឧបករែ៍ ស�ើង កស្ដៅ ្ុខងារ និង មប�ិ្រ្ធ្ល អាច មតូវ ្ ាន កម្ិត ឬ ឧបករែ៍ អាច នឹង បិ្រ សដើ្្ី ឲ្យ 
វា ចុះ មតជាក់។ ្ុខងារ សនះ ្ ានណត សនៅសលើ ្ ៉ូណដល ណដល ្រ្ួរល ការែាមំ្រ ប៉សុែ្ណោះ។
• 	សបើ ឧបករែ៍ ស�ើង សកៅ្ ជាង ធ្្មតា �ារ អំពី ការស�ើង កស្ដៅ នន ឧបករែ៍ នឹង សលចស�ើង។ សដើ្្ី បន្យ 

�ីតុែ្ហ�ាព រប�់ ឧបករែ៍ ពន្លឺ សអមកង់ និង សល្ឿន មប�ិ្រ្ធ្ល នឹង មតវូ កម្ិត សហើយ ការ�ាក ថ្ម នឹង 
ឈប់។ ក្្មវិធី ណដល កំពុង ដំសែើរការ នឹង មតវូ ្ ាន បិ្រ សហើយ អ្នក នឹង អាច សធ្វើ ណត ការសហៅ អា�ន្ន ប៉ុសែ្ណោះ 
រហូត ្រាល់ណត ឧបករែ៍ ចុះ មតជាក់ វិញ។

• 	សបើ ឧបករែ៍ ស�ើង កស្ដៅ មជុល ឬ ក៏ ប៉ះ ស្រៅ សក្ៅ ក្នញង រយៈសពល យូរ �ារ បិ្រ ថា្ពល នឹង សលចស�ើង។ 
�ូ្ បិ្រ ឧបករែ៍ និង រង់ចា ំរហូត ្រាល់ណត វា ចុះ មតជាក់ វិញ។



្ូលដ្ាន

9

ការមបុងមបយ័ត្ចំបពោះបរិសា្នមបតិបត្តិការ
ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក អាច នឹង ស�ើង កស្ដៅ សដោយ�ារ បរ�ិ្ាន សនៅក្នញង �្ាន�ាព ្រាំងសនះ។ �ូ្ មបងុមបយ័ត្ន 
សដើ្្ី បសញ្ៀ� ការកាត់បន្យ អាយុ ថ្ម ការសធ្វើ ឲ្យ ឧបករែ៍ ខូច ឬ ការបងកេ អែិ្�័យ។
• 	កុំ ្រុក ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ក្នញង �ីតុែ្ហ�ាព មតជាក ់ខ្ាំង ឬ សកៅ្ ខ្ាំង។
• 	កុ ំដាក់ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ឲ្យ មតូវ កស្ដៅ នថ្ ្ ទេាល់ ក្នញង អំ�ញងសពល យូរ។
• 	កុំ សមបើ ឬ ្រុក ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក សនៅ កណន្ង សកៅ្ ខ្ាំង ក្នញង រយៈសពល យូរ ដូចជា សនៅក្នញង �ាន នា រដូវ សក្ៅ។
• 	កុំ ដាក់ ឧបករែ៍ សនៅ កណនង្ ណដល អាច ស�ើង កស្ដៅ មជលុ ដូចជា កម្ាល �អែំ អែ្ី�នី។
• 	កុ ំ្រុក ឧបករែ៍ ណក្រ ឬ ក្នញង ្ ៉ា�ុីនកស្ដៅ ្៉ា�ុីនដុតនំ សមែឿងបរិក្ខារ ច្អែិន ណដល សកដៅ ឬ មបដាប់ដាក ់ណដល 

្ាន �្្ពាធ ខ្ាំង។
• 	្ ិន មតូវ សមបើ សមែឿង�ាក ឬ ថ្ម ណដល ខូច ស�ើយ។
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មទង់មទាយនិងមុខងារននឧបករណ៍

របស់ក្ញងមបអប់
�ូ្ ស្ើល ្ែ្ស្រ�ក៍ ចាប់ស្ដើ្ រហ�័ សដើ្្ី ដឹង ថា ្ ាន រប�់ អ្វី ខ្ះ សនៅក្នញង មបអប់។

• 	រប�់ ណដល ្ ដល់ ្ ក ជា្ួយ ឧបករែ៍ និង សមែឿងបន្ំ ណដល ្ ាន អាច ខុ�ែ្នា អាម�យ័ សលើ តំបន ់
ឬ អ្នក្ដល ់ស�វា។

• 	រប�់ ណដល ្ ាន ្ ្ល់ ជូន មតូវ ្ ាន រចនា ស�ើង �ម្ាប់ ណត ឧបករែ៍ សនះ ប៉ុសែ្ណោះ សហើយ អាច ្ ិន 
មតូវែ្នា ជា្ួយ ឧបករែ៍ ស្្ង។

• 	រូបរាង និង លក្ខែៈពិស�� បសចក្ស្រ� អាច មតូវ ្ ាន ណកណមប សដោយ ែ្មាន ការជូនដែំឹង 
ជា្ុន។

• 	អ្នក អាច ្រិញ សមែឿងបន្ំ បណន្្ ពី អ្នកលក់ រាយ ្ លិត្ល Samsung ក្នញង ម�កុ។ �ូ្ ម្ាកដ 
ថា ពួកវា មតូវែ្នា ជា្ួយ ឧបករែ៍ ្ុនសពល ្រិញ។

• 	សមបើ ណត សមែឿងបន្ំ ណដល Samsung ្ាន យលម់ព្ ឲ្យ សមបើ ប៉សុែ្ណោះ។ ការសមបើ សមែឿងបន្ំ ណដល 
្ិន ្ ាន យល់មព្ ឲ្យ សមបើ អាច សធ្វើ ឲ្យ ្ ាន បញា្ មប�ិ្រ្ធ្ល និង ការសធ្វើ ្ ុខងារ ខុ� ណដល ្ ិន មតវូ 
្ាន រ៉ាប់រង សមកោ្ ការធានា ស�ើយ។

• 	�ាព្ាន នន សមែឿងបន្ំ អាច ្ ាន ការ្្ា�់ប្ចូរ អាម�័យ ្រាំងម�ុង សលើ អ្នក្លិត។ �ម្ាប់ 
ព័ត៌្ាន បណន្្ អំពី សមែឿងបន្ំ ណដល អាច សមបើ ្ ាន �ូ្ ស ើ្ល វិបន� Samsung។
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មទង់មទាយឧបករណ៍

កាេមរ�ា មុខ

កាេមរ�ា ការស�ាល់ �ប�សីែភ�ក

ឧបល័រ

េអ�កង់ ែគម

�គាប់ចុច ថាមពល

េអ�កង់ប៉ះ

េអ�កង់ ែគម

ស��ាបង�ាញ LED

�គាប់ចុច ក�មិតសំេឡង

�គាប់ចុច Bixby

សិនសឺ ទីជិតខាង/ពន�ឺ

LED ស�ាល់ �ប�សីែភ�ក

ស��ក ពហុបំណង 
(USB �បេភទ-C)

S Pen
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ស�ក កាត SIM / 
ស�ក កាត េមម៉ូរ�

អង់ែតន NFC / 
អង់ែតន MST / 
របុម សាក ឥតែខ�

សិនសឺ អ�តា េបះដូង

កាេមរ�ា េ�កោយ (េភ�ោះ)

មី�កូហ��ន

អង់ែតន ចម�ង

ឧបល័រ

មី�កូហ��ន

សិនសឺ ស�ាល់ េខ�ៅៃដ

អង់ែតន GPS

ភ�ាស

ស��ក កាស

• 	សនៅសពល សមបើ ឧបល័រ ដូចជា សនៅសពល ចាក ់ឯក�ារ ស្ស�ៀ ឬ ក៏ សមបើ ្រូរ�ពទេ ឧបល័រ �ូ្ កុ ំដាក់ 
ឧបករែ៍ សនៅ ជិត មតសចៀក រប�់ អ្នក។

• 	មតូវ មបយ័ត្ន កុំ ឲ្យ មប�ព ពន្លឺ ខ្ាំង ដូចជា ពន្លឺ នថ្ ្ ទេាល់ ប៉ះ �ិន កាស្រ៉ា។ សបើ �ិន កាស្រ៉ា មតូវ មប�ព 
ពន្លឺ ខ្ាំង ដូចជា ពន្លឺ នថ្ ្ ទេាល់ �ិន�លឺ រូប រប�់ កាស្រ៉ា អាច ខូច។ �ិន�លឺ រូប ណដល ខូច ្ ិន អាច 
ជួ�ជុល ្ ាន ស�ើយ សហើយ នឹង បងកេ ឲ្យ ្ ាន ចំែុចៗ ឬ �្នា្ មបតាកៗ ក្នញង រូប�ាព។
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• 	បញា្ សលើ �ាព�្ាប់ និង ការ�ុី ថ្ម សមចើន អាច សកើតស�ើង ក្នញង �្ាន�ាព ខាងសមកោ្៖
	– សបើ អ្នក បិ្រ �ទេីកឃ័រ ណដល ្ ាន ជាត ិសលោហៈ សលើ តំបន់ អង់ណតន នន ឧបករែ៍
	– សបើ អ្នក ដាក ់សម�ោ្ ឧបករែ៍ ណដល ្ ាន ជាត ិសលោហៈ
	– សបើ អ្នក យក នដ ឬ វត្ញ ស្្ង មែប សលើ តំបន់ អង់ណតន នន ឧបករែ៍ ខែៈសពល កំពុង សមបើ ្ ុខងារ 
្ួយ ចំនួន ដូចជា ការសហៅ ឬ ការ�្ាប់ ្រិន្នន័យ ចល័ត

• 	�ូ្ សមបើ ម�្ីន ការពារ សអមកង់ ណដល Samsung ្ាន យល់មព្ ឲ្យ សមបើ។ ម�ី្ន ការពារ សអមកង ់
ណដល ្ ិន ្ ាន យលម់ព្ ឲ្យ សមបើ អាច បែ្ាល ឲ្យ �ិន�លឺ សធ្វើ ្ ុខងារ ខុ�។

• 	កុំ មែប សលើ �ិន�លឺ ្រីជិតខាង/ពន្លឺ សដោយ សមែឿងបន្ំ សមបើ សលើ សអមកង់ ដូចជា ម�ី្ន ការពារ សអមកង់ ឬ 
�ទេកីឃ័រ។ ការសធ្វើ ណបប សនោះ អាច បែ្ាល ឲ្យ �ិន�លឺ សធ្វើ ្ ុខងារ ខ�ុ។

• 	ពែ៌ សលើ សអមកង់ ណែ្ អាច ស្ើល ស្រៅ ខ�ុែ្នា អាម�័យ សលើ ្ីរតាំង បង្ាញ រប�់ អ្នក។

ម្រាប់ចុចរឹង

�គាប់ចុច Bixby
�គាប់ចុច ថាមពល

�គាប់ចុច ក�មិតសំេឡង

ម្រាប់ចុច មុខងារ

ែាមពល
• 	ចុច ឲ្យ ជាប់ សដើ្្ី សបើក ឬ ប្ិរ ឧបករែ៍។
• 	ចុច សដើ្្ី សបើក ឬ ចាក់ស�ោ សអមកង់។

Bixby
• 	ចុច សដើ្្ី ចាប់ស្ដើ្ Bixby។ �ូ្ ស ើ្ល Bixby �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។
• 	ចុច ឲ្យ ជាប់ សដើ្្ី ចាប់ស្ដើ្ �នទេនា ជា្ួយ Bixby។ �ូ្ ស ើ្ល ការសមបើ 

Bixby �ម្ាប់ ព័ត៌្ ាន បណន្្។
កមមិតសំប�ង • 	ចុច សដើ្្ី នលតម្ូវ កម្ិត �ំស�ង ឧបករែ៍។
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ប៊ូតុងទន់

ប៊ូតុង ថយ

េគហប៊ូតុងប៊ូតុង ថ�ីៗ

បង�ាញ និង លាក់ប៊ូតុង

សនៅសពល អ្នក សបើក ឧបករែ៍ ប៊ូតុង ្រន់ នឹង សលចស�ើង សនៅ ណ ្្នក ខាងសមកោ្ សអមកង់។ ប៊ូតុង ្រន់ មតវូ ្ ាន កំែត ់
តា្ លំនាំសដើ្ ជា ប៊ូតុង ថ្មីៗ សែហប៊ូតុង និង ប៊ូតុង ថយ។ �ូ្ ស ើ្ល រ្ារ រុករក (ប៊ូតុង ្រន់) �ម្ាប់ ព័ត៌្ ាន 
បណន្្។

SPen

ប៊ូតុង S Pen

ចុង S Pen

ចន�ាស



្ូលដ្ាន

15

ប្្មោះ មុខងារ

ចុងSPen
• 	សមបើ S Pen រប�់ អ្នក សដើ្្ី �រស�រ ែូ� ឬ សធ្វើ �ក្្ម�ាព ប៉ះ សលើ សអមកង់។
• 	�ំកាំង S Pen សលើ ធាត ុនានា សលើ សអមកង់ សដើ្្ី ចូលសមបើ ្ ុខងារ S Pen 

បណន្្ ដូចជា ្ ុខងារ ការបងា្ញ សលើអាកា�។

ប៊ូតុងSPen

• 	ចុច ឲ្យ ជាប់ សលើ ប៊ូតុង S Pen សដើ្្ី ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី បុសរកំែត់។ សបើ អ្នក ចុច 
ប៊ូតុង សនះ ្ ដង ឬ ពីរដង ខែៈសពល កំពុង សមបើ ក្្មវិធី ឧបករែ៍ នឹង សធ្វើ ្ ុខងារ 
្ួយ ចំនួន។ �ូ្ ស្ើល មបដាប់បញ្ា S Pen �ម្ាប់ ព័ត៌្ ាន បណន្្។

• 	�ំកាំង S Pen រប�់ អ្នក សលើ សអមកង់ សហើយ ចុច ប៊ូតុង S Pen សដើ្្ី បង្ាញ 
្ុខងារ ការបញ្ា សលើអាកា�។

• 	ខែៈសពល ចុច ជាប ់សលើ ប៊ូតុង S Pen �ូ្ ចាប់ អ�ូ S Pen សលើ ធាតុ នានា 
សដើ្្ី សមជើ� ពួកវា។

ចន្ទាស • 	សដោះ ចុង S Pen សដោយ សមបើ ចនទេា� សនៅសពល ្ ្ា�់ ចុង សនោះ។

ការដកSPen
ចុច ចុង នន S Pen សដើ្្ី បសញញ្ វា។ រួច ្រាញ S Pen ព ីរន្ធ សនោះ។ សដើ្្ី ្រុក S Pen �ូ្ បញ្ចូល វា ស្រៅ ក្នញង 
រន្ធ សហើយ រុញ វា ្រាល់ណត វា បន្លឺ �ូរ ែ្ីក ជាប់ នឹង កណន្ង។

2

1
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ការសាកSPen
អ្នក មតូវណត �ាក S Pen ្ុនសពល អ្នក អាច បញ្ា ក្្មវិធី ពីច្្ាយ សដោយ សមបើ ប៊ូតុង S Pen។
សនៅសពល អ្នក បញ្ចូល S Pen ស្រៅ ក្នញង រន្ធ ការ�ាក នឹង ចាបស់្ដើ្។

• 	សបើ ខ្នង នន ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ប៉ះ ជា្ួយ ស្ណដក ឧបករែ៍ អាច ្ ិន �្ាល់ S Pen សហើយ វា នឹង 
្ិន អាច �ាក S Pen ស�ើយ។

• 	�ូ្្ី S Pen អ�់ បនទេញក ្រាំងម�ុក ក៏ សដោយ ក៏ អ្នក អាច សមបើ ្ ុខងារ S Pen ស្្ងស្រៀត ្ ងណដរ 
ដូចជា ការប៉ះ សអមកង់ប៉ះ ឬ សមបើ ្ ុខងារ ការបញា្ សលើអាកា�។

ការផ្ាស់ចុងSPen
សបើ ចុង ប៊ិច រឹល �ូ្ ្ ្ា�់ វា ជា្ួយ ចុង ថ្មី។

1 កាន់ ចុង សនោះ ឲ្យ ណែន ជា្ួយ ចនទេា� សហើយ សដោះ វា សចញ។
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2 បញ្ចូល ចុង ថ្មី ស្រៅ ក្នញង S Pen។

�ូ្ មបយ័ត្ន កុំ ឲ្យ សកៀប ម្ា្នដ រប�់ អ្នក ជា្ួយ ចនទេា�។

• 	កុំ សមបើ ចុង ចា�់ ស�ើងវិញ។ ការសធ្វើ ណបប សនោះ អាច បែ្ាល ឲ្យ S Pen សធ្វើ ្ ុខងារ ខុ�។
• 	កុ ំ�ងកេត់ ចុង សនោះ ខ្ាំង សពក សនៅសពល បញ្ចូល ចុង ស្រៅ ក្នញង S Pen។
• 	កុ ំបញ្ចូល ចុង ្ ូល ស្រៅ ក្នញង S Pen។ ការសធ្វើ ណបប សនោះ អាច សធ្វើ ឲ្យ ខូច S Pen ឬ ឧបករែ៍ រប�់ 

អ្នក។
• 	កុំ ពត់ ឬ សមបើ ក្្ាំង ខ្ាំង ជា្ួយ S Pen ខែៈសពល កំពុង សមបើ វា។ S Pen អាច ខូច ឬ ចុង វា អាច 

ខូច ម្រង់ម្រាយ។
• 	កុំ �ងកេត់ S Pen ខ្ាំង សលើ សអមកង់។ ចុង ប៊ិច អាច ខូច ម្រង់ម្រាយ។

• 	សបើ អ្នក សមបើ S Pen សនៅ ្ ុំ ម�ួច សលើ សអមកង់ ឧបករែ៍ អាច ្ ិន �្ាល់ �ក ្្ម�ាព S Pen។
• 	សបើ ្រឹក ចូល រន្ធ S Pen �ូ្ អមងនួ ឧបករែ៍ ថ្ន្ៗ សដើ្្ី ក្្ាត់ ្ឹរក សចញ ពី រន្ធ ្ុនសពល សមបើ វា។
• 	�ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្ អំពី S Pen �ូ្ ស ើ្ល វិបន� Samsung។
• 	សបើ S Pen ្ិន ដំសែើរការ មបមកតី �ូ្ យក វា ស្រៅ ្ ជ្ឈ្ែ្ឌល ស�វា Samsung។
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ែ្ម

ការសាកែ្ម
�ាក ថ្ម ្ុនសពល សមបើ វា ជា សលើកដំបូង ឬ ក៏ សនៅសពល ខាន ្ ាន សមបើ វា ក្នញង រយៈសពល យូរ។

សមបើ ណត សមែឿង�ាក ថ្ម និង ណខ្ ណដល Samsung ្ាន យល់មព្ ឲ្យ សមបើ ប៉ុសែ្ណោះ។ សមែឿង�ាក ឬ 
ណខ្ ណដល ្ ិន ្ ាន យល់មព្ ឲ្យ សមបើ អាច បែ្ាល ឲ្យ ថ្ម ្ ទេញះ ឬ ក ៏ខូច ឧបករែ៍។

• 	ការ�្ាប់ សមែឿង�ាក ្ ិន មតឹ្មតូវ អាច បែ្ាល ឲ្យ ្ ាន ការខូចខាត ធ្ន់ធ្រ ដល់ ឧបករែ៍។ 
ការខូចខាត ណដល សកើតស�ើង សដោយ�ារ ការសមបើម្ា�់ ្ ិន មតឹ្មតវូ នឹង ្ ិន �្ិត សមកោ្ ការធានា 
ស�ើយ។

• 	�ូ្ សមបើ ណត ណខ្ USB មបស�្រ-C ណដល អ្ ្ ក ជា្ួយ ឧបករែ៍ ប៉ុសែ្ណោះ។ ឧបករែ៍ អាច ខូច 
សបើ អ្នក សមបើ ណខ្ Micro USB។

សដើ្្ី �ំនច ថា្ពល �ូ្ ដក សមែឿង�ាក សចញ សនៅសពល ្ ិន សមបើ វា។ សមែឿង�ាក ្ ិន្ាន កុងតាក ់
ថា្ពល ស្រ ដូសច្នះ អ្នក មតូវ ដក សមែឿង�ាក សចញ ពី មពី អែិ្�នី សនៅសពល អ្នក ្ ិន សមបើ វា សដើ្្ី 
សជៀ�វាង ការខះ្ខ្ាយ ថា្ពល។ សមែឿង�ាក ែួរ �្ិត សនៅ ជិត មពី អែ្ិ�នី និង ងាយម�លួ សឈោង 
ដល់ ខែៈសពល កំពុង �ាក។

1 �្ាប់ ណខ្ USB ស្រៅ អាដាប្់រ័រ ថា្ពល USB។

2 សដោតណខ្ USB ស្រៅក្នញង �្នចូក ពហុបំែង រប�់ ឧបករែ៍។
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3 សដោត អាដាប់្រ័រ ថា្ពល USB ស្រៅក្នញង មពី អែិ្�នី។

4 បនទេាប់ ពី �ាក ថ្ម សពញ �ូ្ ដក សមែឿង�ាក សចញ ព ីឧបករែ៍។ បនទេាប់ ្ ក ដក សមែឿង�ាក សចញ ពី មពី 
អែ្ិ�នី។

ការសាកឧបករណ៍បផសេងបទៀត
សមបើ ឈ្នាប់ USB (USB មបស�្រ-C) សដើ្្ី �ាក ឧបករែ៍ ចល័ត ស្្ងស្រៀត ជា្ួយ ថ្ម នន ឧបករែ៍ រប�់ 
អ្នក។
សដោត ឈ្នាប់ USB (USB មបស�្រ-C) ស្រៅ ក្នញង �្នចូក ពហុបែំង នន ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក សហើយ �្ាប់ ឧបករែ៍ 
រប�់ អ្នក និង ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត តា្ ណខ្ USB នន ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត។
សនៅសពល ការ�ាក ចាប់ស្ដើ្ អាយខុន �ាក ថ្ម នឹង សលចស�ើងសលើ សអមកង់ រប�់ ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត។

ឧបករណ៍ របស់ អ�ក ឧបករណ៍
 េផ�ងេទៀត

ឈ�ាប់ USB 
(USB �បេភទ-C)

ែខ� USB 
របស់ ឧបករណ៍ េផ�ងេទៀត

វីនដូវ ្ ុ� សមជើ� ក្្មវិធី ណដល សលចស�ើង សលើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ែលឺ �ម្ាប ់ការស្ទេរ ្ិរន្នន័យ។ ចូរ កុំ 
សមជើ� ក្្មវិធី ្ ួយ ពី វីនដូវ ្ ុ�។
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ការកាត់បន្យការបមបើែ្ម
ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ្ ដល ់ជូន ជសម្ើ� ស្្ងៗ ណដល ជួយ អ្នក ក្នញង ការ �ំនច ថា្ពល ថ្ម។
• 	សធ្វើ ឲ្យ ឧបករែ៍ លអែមបស�ើរ សដោយ សមបើ ្ ុខងារ ណថ្រាំ ឧបករែ៍។
• 	សនៅសពល អ្នក ្ ិន សមបើ ឧបករែ៍ �ូ្ បិ្រ សអមកង់ សដោយ ចុច មែាប់ចុច ថា្ពល។
• 	សបើកដំសែើរការ ្រម្ង់ �ំនច ថា្ពល។
• 	បិ្រ ក្្មវិធី ្ ិន ចាំ្ ាច់។
• 	បិ្រដំសែើរការ ្ ុខងារ Bluetooth សនៅសពល ឈប ់សមបើ។
• 	ប្ិរដំសែើរការ ្ ុខងារ Wi-Fi សនៅសពល ឈប ់សមបើ។
• 	ប្ិរដំសែើរការ �្វ័យ �្កាល ក្្មវិធ ីណដល មតវូការ សធ្វើ �្កាល។
• 	បន្យ រយៈសពល បំ�្លឺ សអមកង់។
• 	បន្យ ពន្លឺ សអមកង់។

បថណណែនិងការមបុងមបយ័ត្អំពីការសាកែ្ម
• 	សនៅសពល ថា្ពល ថ្ម សខ្ោយ អាយខុន ថ្ម សលចស�ើង ្រស្រ។
• 	សបើ ឧបករែ៍ អ�់ បនទេញក ្រាំងម�ុង ឧបករែ៍ ្ ិន អាច សបើក វិញ ្ ាន �្ា្ៗ ស្រ សនៅសពល �្ាប់ 

សមែឿង�ាក។ �ូ្ ្រុក ឲ្យ ថ្ម ណដល អ�់ រលីង �ាក រយៈសពល ពីរប ីនា្រី �ិន �ឹ្ សបើក ឧបករែ៍។
• 	សបើ អ្នក សមបើ ក្្មវិធី សមចើន ក្នញង សពល ណត្ួយ ក ្្មវិធី បែ្ាញ ឬ ក្្មវិធី ណដល មតូវការ នូវ ការ�្ាប់ ស្រៅ 

ឧបករែ៍ ស្្ង សនោះ ថ្ម នឹង អ�់ សលឿន។ សដើ្្ី សជៀ�វាង ការ្ាត់បង ់ថា្ពល ក្នញង អំ�ញងសពល ស្ទេរ 
្រិន្នន័យ ជានិច្ការ �ូ្ សមបើ ក្្មវិធី ្រាំងសនះ បនទេាប់ ព ី�ាក ថ្ម សពញ។

• 	ការសមបើ មប�ព ថា្ពល ស្្ង សមកៅ ពី សមែឿង�ាក ដូចជា កុំព្យចូ្រ័រ អាច សធ្វើ ឲ្យ ការ�ាក ថ្ម យលឺត សដោយ�ារ វា 
្ាន ចរន្ អែ្ិ�នី ្រាប។

• 	ឧបករែ៍ អាច សមបើ ្ ាន ខែៈសពល វា កំពុង �ាក ប៉ណុន្ វា អាច នឹង មតវូការ សពល យូរ ្រម្ាំ ណត វា �ាក ថ្ម 
សពញ។

• 	សបើ ឧបករែ៍ ្រ្រួល ការ្្ត់្្ង់ ថា្ពល អ�្ិរ�ាព ខែៈសពល កំពុង �ាក សអមកង់ប៉ះ អាច នឹង ្ ិន សធ្វើ 
្ុខងារ។ សបើ ្ ាន ករែី សនះ �ូ្ ដក សមែឿង�ាក សចញ ព ីឧបករែ៍។
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• 	ខែៈសពល កំពុង �ាក ថ្ម ឧបករែ៍ និង សមែឿង�ាក អាច នឹង ស�ើង កស្ដៅ។ វា ជា សរឿង ធ្្មតា សហើយ នឹង 
្ិន ប៉ះពាល់ ដល់ អាយុកាល ឬ មប�ិ្រ្ធ្ល រប�់ ឧបករែ៍ ស្រ។ សបើ ថ្ម សកៅ្ ជាង ធ ្្មតា សនោះ សមែឿង�ាក 
អាច នឹង ឈប់ �ាក។

• 	សបើ អ្នក �ាក ឧបករែ៍ ខែៈសពល ណដល �្នចូក ពហុបែំង ស�ើ្ សនោះ ឧបករែ៍ អាច នឹង ខូច។ �ូ្ 
�្្ងួត �្នចូក ពហុបែំង ឲ្យ �្ងួត ្រាំងម�ងុ ្ុនសពល �ាក ថ្ម ឧបករែ៍។

• 	សបើ ឧបករែ៍ ្ ិន �ាក ថ្ម ជា មបមកតី ស្រ �ូ្ នាំ យក ឧបករែ៍ និង សមែឿង�ាក ស្រៅ ្ ជ្ឈ្ែ្ឌល ស�វា 
Samsung។

ការសាកបលឿន
ឧបករែ៍ ្ ាន ្ ុខងារ �ាក សលឿន ជាប់ ្ ក ជា្ួយ។ អ្នក អាច �ាក ថ្ម កាន់ណត រហ័� ខែៈសពល ឧបករែ៍ ឬ 
សអមកង់ រប�់ វា មតូវ ្ ាន បិ្រ។

ការបបងកើនបលបឿនសាក
សដើ្្ី បសងកេើន សល្ឿន �ាក �ូ្ បិ្រ សអមកង់ ឬ សអមកង់ រប�់ វា សនៅសពល អ្នក �ាក ថ្ម។ ខែៈសពល កំពុង �ាក ថ្ម 
សនៅសពល ឧបករែ៍ មតូវ ្ ាន បិ្រ អាយខុន  សលចស�ើង សលើ សអមកង់។
សបើ ្ ុខងារ �ាក សលឿន ្ ិន មតូវ ្ ាន សបើកដំសែើរការ ស្រ �ូ្ ចាប់ស្ដើ្  ក ្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការថែទាំ
ឧបករណ៍ → ែ្ម →  → ការកំណត់កមមិតខ្ពស ់រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ ការសាកបលឿនតាមថខសេ សដើ្្ី 
សបើកដំសែើរការ វា។

• 	អ្នក ្ ិន អាច សមបើ ្ ុខងារ �ាក សលឿន ជាប ់្ ក ជា្ួយ ស�ើយ សនៅសពល អ្នក �ាក ថ្ម សដោយ សមបើ 
សមែឿង�ាក ថ្ម �ង្់ដា។

• 	សបើ ឧបករែ៍ ស�ើង កស្ដៅ ឬ ក៏ �ីតុែ្ហ�ាព ខ្យល់ ជុំវិញ សកើនស�ើង សល្ឿន �ាក អាច ថយ ចុះ សដោយ 
�្វយ័មបវត្ិ។ ការែ៍ សនះ ជា �្ាន�ាព មបតិបត្ិការ ធ្្មតា សដើ្្ី បងកេារ ការខូច ដល ់ឧបករែ៍។
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ការសាកឥតថខសេ
ឧបករែ៍ សនះ ្ ាន របុ្  �ាក ឥតណខ្ ជាប ់្ ក ជា្ួយ។ អ្នក អាច �ាក ថ្ម សដោយ សមបើ សមែឿង�ាក ឥតណខ្ (លក ់
ដាចស់ដោយណ�ក)។

ការសាកបលឿនឥតថខសេ
អ្នក អាច �ាក ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក យ៉ាង សលឿន សដោយ សមបើ ្ ុខងារ �ាក សលឿន ឥតណខ្។ សដើ្្ី សមបើ ្ ុខងារ សនះ 
អ្នក មតូវ សមបើ សមែឿង�ាក និង �្ា��ាព ណដល ែាំម្រ ្ ុខងារ �ាក សលឿន ឥតណខ្។
សបើ ្ ុខងារ �ាក សលឿន ឥតណខ្ ្ ិន មតូវ ្ ាន សបើកដសំែើរការ ស្រ �ូ្ ចាប់ស្ដើ្  ក ្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការថែទាំ
ឧបករណ៍ → ែ្ម →  → ការកំណត់កមមិតខ្ពស ់រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ ការសាកឥតថខសេបលឿន សដើ្្ី 
សបើកដំសែើរការ វា។

• 	ជសម្ើ� សបើក/បិ្រ នឹង មតូវ ្ ាន ណថ្ ក្នញង ្ ុលឺនុយ ការកែំត់ រប�់ ឧបករែ៍ អ្នក សនៅសពល អ្នក ដាក់ 
វា សលើ សមែឿង�ាក ជា សលើក ដំបូង។

• 	កង្ារ ខាងក្នញង សមែឿង�ាក អាច បសងកេើត �ំស�ង ក្នញង អំ�ញងសពល �ាក សលឿន ឥតណខ្។

ការសាកែ្ម

1 ដាក់ ណ្្នក កែ្ាល នន ខ្នង ឧបករែ៍ សលើ ណ្្នក កែ្ាល នន សមែឿង�ាក ឥតណខ្។

សពល �ាក ណដល ្ ាន ្ ៉ាន់�្មាន នឹង សលច ស�ើង សលើ សអមកង់។ សពល �ាក ជាក់ណ�ដង អាច ខុ�ែ្នា អាម�័យ 
សលើ �្ាន�ាព នន ការ�ាក។
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2 បនទេាប់ ពី �ាក ថ្ម សពញ �ូ្ ្ ដាច់ ឧបករែ៍ ព ីសមែឿង�ាក ឥតណខ្។

ការមបុងមបយ័ត្សមមាប់ការសាកឥតថខសេ
• 	ចូរ កុំ ដាក ់ឧបករែ៍ សលើ សមែឿង�ាក ឥតណខ្ ជា្ួយ បែ្ណ ឥែ្រាន ឬ បែ្ណ អត្�ញ្ាែ សមបកង់ 

វិ្រ្យញ (RFID) (ដូចជា បែ្ណ សធ្វើដំសែើរ ឬ បែ្ណ ស�ោ) ណដល ដាក់ សនៅ ចសន្ោះ ខាងខ្នង នន ឧបករែ៍ 
និង ែម្ប ឧបករែ៍។

• 	ចូរ កុំ ដាក់ ឧបករែ៍ សលើ សមែឿង�ាក ឥតណខ្ សនៅសពល �្្ារៈ ច្្ង កស្ដៅ ដូចជា វត្ញ សលោហៈ និង 
ស្ណដក មតូវ ្ ាន ដាក ់សនៅ ចសនោ្ះ ឧបករែ៍ និង សមែឿង�ាក ឥតណខ្។

សបើ ឧបករែ៍ ្ ិន �ាក មបមកតី ឬ អាច ស�ើង កស្ដៅ មជុល ឧបករែ៍ និង បែ្ណ អាច ខូច។

• 	សបើ អ្នក សមបើ សមែឿង�ាក ឥតណខ្ ក្នញង តំបន់ ណដល ្ ាន រលក�ញ្ា បែ្ាញ សខ្ោយ អ្នក អាច ្ ាត់បង់ 
ការ្រ្រួល បែ្ាញ។

• 	�ូ្ សមបើ សមែឿង�ាក ឥតណខ្ ណដល Samsung ្ាន យល់មព្ ឲ្យ សមបើ។ សបើ អ្នក សមបើ សមែឿង�ាក 
ឥតណខ្ ស្្ងស្រៀត ថ្ម អាច ្ ិន �ាក មបមកតី។

កាតSIMឬUSIM(កាតnano-SIM)

ការដំប�ើងកាតSIMឬUSIM
បញ្ចូល កាត SIM ឬ USIM ណដល ្ ្ល ់សដោយ អ្នក្ដល់ ស�វា ្រូរ�ពទេ ចល័ត។
ចំសពោះ ្ ៉ូណដល SIM ពីរ អ្នក អាច បញ្ចូល កាត SIM ឬ USIM ចំនួន ពីរ ដសូច្នះ អ្នក អាច ្ ាន សលខ ្រូរ�ពទេ 
ពីរ ណខ្ ឬ អ្នក ្ ដល់ ស�វា ពីរ សនៅសលើ ឧបករែ៍ ណត ្ ួយ។ ក្នញង តំបន ់ខ្ះ សបើ បញ្ចូល កាត SIM ពីរ ក្នញង ឧបករែ៍ 
សល្ឿន ស្ទេរ ្រិន្នន័យ អាច យលឺត ជាង ការបញ្ចូល កាត SIM ្ួយ។

�ូ្ មបុងមបយ័ត្ន កុំ ឲ្យ ្ ាត់ ឬ ក៏ ឲ្យ អ្នកស្្ង សមបើ កាត SIM ឬ USIM។ Samsung ្ិន ្រ្ួរល 
ខុ� មតូវ សលើ ការខូចខាត ឬ �ាព្ិន�ុខម�ួល ្រាំង�ាយ ែា ណដល សកើតស�ើង សដោយ�ារ ការ្ាត ់
កាត ឬ ក៏ កាត មតវូ ្ ាន សែ លួច ស�ើយ។

ស�វា LTE ្ួយ ចំនួន មបណហល ជា ្ ិន អាច សមបើ ្ ាន ស�ើយ អាម�័យ សលើ អ្នក្ដល ់ស�វា។ �ម្ាប់ 
ព័ត៌្ាន បណន្្ អំពី �ាព្ាន នន ស�វា សនះ �ូ្ ្រាក្់រង អ្នក្្ល់ ស�វា ឲ្យ អ្នក។
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► ម៉ូថដលSIMបទោល៖

54

2 31
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► ម៉ូថដលSIMពីរ៖

54

21 3



្ូលដ្ាន

26

1 សដោត ្ ្ញល បសញ្ញ �្ពក ស្រៅ ក្នញង រន្ធ សនៅសលើ �្ពក សដើ្្ី បសញ្ញ �្ពក។

�ូ្ ម្ាកដ ថា ្្ញល បសញ្ញ �្ពក �្ិត សនៅ ណកង នឹង រន្ធ។ ពុសំនោះស្រ ឧបករែ៍ អាច នឹង ខូច។

2 ្រាញ �្ពក សចញ ថ្ន្ៗ ពី មបសហោង �្ពក។

3 ► ម៉ូថដលSIMបទោល៖ ដាក់ កាត SIM ឬ USIM សនៅ សលើ �្ពក ្រី 1 សដោយ ឲ្យ កណន្ង ប៉ះ ពែ៌ ្ ា� 
្កេាប់ ចុះសមកោ្។

► ម៉ូថដលSIMពីរ៖ ដាក់ កាត SIM ឬ USIM សនៅ សលើ �្ពក សដោយ ឲ្យ កណន្ង ប៉ះ ពែ៌ ្ ា� ្ កេាប់ 
ចុះសមកោ្។ ដាក់ កាត SIM ឬ USIM បឋ្ សនៅសលើ �្ពក ្ីរ 1 ( 1 ) និង កាត SIM ឬ USIM 
បនទេាប់បន្ំ សនៅសលើ �្ពក ្រី 2 ( 2 )។

1
2

ស�កនិ 2
ស�កន ិ1

4 �ងកេត់ កាត SIM ឬ USIM ថ្ន្ៗ ចូល ស្រៅ សលើ �្ពក សដើ្្ី ឲ្យ វា ជាប ់នឹង កណនង្។

សបើ កាត SIM ្ិន �្ិត ណែន ក្នញង �្ពក ស្រ កាត SIM សនោះ អាច របូត ឬ ធ្ាក ់សចញ ពី �្ពក។

5 បញ្ចូល �្ពក ចូល ស្រៅ ក្នញង មបសហោង �្ពក វិញ។

• 	សបើ អ្នក បញ្ចូល �្ពក ស្រៅក្នញង ឧបករែ៍ ខែៈសពល �្ពក ស�ើ្ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក អាច នឹង ខូច។ 
មតូវ ម្ាកដ ថា �្ពក �្ងួត ជានិច្។

• 	បញ្ចូល �្ពក ស្រៅ ក្នញង មបសហោង �្ពក ្រាំងម�ុង សដើ្្ី រារាំង កុំ ឲ្យ មជាប ្រឹក ចូល ស្រៅ ក្នញង ឧបករែ៍ 
រប�់ អ្នក។
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ការដំប�ើងកាតមតឹមមតូវ
► ម៉ូថដលSIMបទោល៖

កាត microSD

កាត nano-SIM

► ម៉ូថដលSIMពីរ៖

កាត nano-SIM 1

កាត nano-SIM 2

កាត nano-SIM

កាត microSD

• 	សមបើ ណត កាត nano-SIM ប៉សុែ្ណោះ។
• 	អ្នក ្ ិន អាច បញ្ចូល កាត nano-SIM និង កាត microSD ក្នញង �្ពក ្ីរ 2 ក្នញង សពល ណត ្ ួយ 

ស�ើយ។
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ការដកកាតSIMឬUSIMបចញ

1 សដោត ្ ្ញល បសញ្ញ �្ពក ស្រៅ ក្នញង រន្ធ សនៅសលើ �្ពក សដើ្្ី បសញ្ញ �្ពក។

2 ្រាញ �្ពក សចញ ថ្ន្ៗ ពី មបសហោង �្ពក។

3 ដក កាត SIM ឬ USIM សចញ។

4 បញ្ចូល �្ពក ចូល ស្រៅ ក្នញង មបសហោង �្ពក វិញ។

ការបមបើកាតSIMឬUSIMពីរ(ម៉ូថដលSIMពីរ)
សបើ អ្នក បញ្ចូល កាត SIM ឬ USIM ពីរ អ្នក អាច ្ ាន សលខ ្ូររ�ពទេ ពីរ ណខ្ ឬ អ្នក្ដល់ ស�វា ពីរ សនៅសលើ 
ឧបករែ៍ ណត្ួយ។

ការបបើកដំបណើរការកាតSIMឬUSIM
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ រួច ប៉ះ ការភា្ប់ → អភិបាលកាតSIM។ សមជើ� កាត SIM ឬ USIM សហើយ 
ប៉ះ កុងតាក់ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

ការប្ដវូរកាតSIMឬUSIMតាមបំណង
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ រួច ប៉ះ ការភា្ប់ → អភិបាលកាតSIM រួច សមជើ� កាត SIM ឬ USIM ្ួយ 
សដើ្្ី ចូលសមបើ ជសម្ើ� ខាងសមកោ្៖
• 	អាយខុន៖ បដចូរ អាយខុន នន កាត SIM ឬ USIM។
• 	ប្្មោះ៖ បដចូរ សឈ្មោះ បង្ាញ នន កាត SIM ឬ USIM។
• 	ទមមង់បណ្ាញ៖ សមជើ� មបស�្រ បែ្ាញ ណដល មតវូ សមបើ ជា្ួយ កាត SIM ឬ USIM។

ការកំណត់កាតSIMឬUSIMថដលចូលចិត្ត
សនៅសពល កាត ្រាំងពីរ មតូវ ្ ាន សបើកដំសែើរការ សហើយ អ្នក អាច កែំត់ ការសហៅ �ំស�ង �ារ និង ស�វា 
្ិរន្នន័យ ឲ្យ កាត ជាក់លាក ់ែា ្ ួយ។
ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការភា្ប់ → អភិបាលកាតSIM រួច សហើយ កែំត់ ចំែូលចិត្ នន ្ ុខងារ 
�ម្ាប់ កាត រប�់ អ្នក ក្នញង កាតSIMថដលចូលចិត្ត។
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កាតបមម៉ូរី(កាតmicroSD)

ការដំប�ើងកាតបមម៉ូរី
ចំែុះ នន កាត ស្្៉ូរី �ម្ាប់ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក អាច ខុ�ែ្នា ស្រៅ តា្ ្ ៉ូណដល សហើយ កាត ស្្៉ូរី ខ្ះ អាច ្ ិន 
មតូវែ្នា ជា្ួយ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក អាម�យ័ សលើ ឧ�្ាហករ និង មបស�្រ នន កាត ស្្ូ៉រ ីសនោះ។ សដើ្្ី បងា្ញ 
ចំែុះ អតិបរ្ា នន កាត ស្្៉ូរី �ម្ាប់ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក �ូ្ ស ើ្ល វិបន� Samsung។

• 	កាត ស្្៉ូរ ី្ ួយ ចំនួន អាច នឹង ្ ិន មតវូែ្នា ្រាំង ម�ុង ជា្ួយ ឧបករែ៍ សនះ ស្រ។ ការសមបើ កាត ណដល 
្ិន មតូវែ្នា អាច សធ្វើ ឲ្យ ខូច ឧបករែ៍ ឬ កាត ស្្ូ៉រី សនោះ ឬ ក៏ សធ្វើ ឲ្យ ខូច ្រិន្នន័យ ណដល រក្ា ្រុក សនៅ 
ក្នញង សនោះ។

• 	�ូ្ មបុងមបយ័ត្ន ក្នញង ការ បញ្ចូល កាត ស្្ូ៉រ ីសដោយ ឲ្យ មជុង ខាង�្ាំ សនៅ ខាងសលើ។

• 	ឧបករែ៍ ែាំម្រ មបព័ន្ធ ឯក�ារ FAT និង exFAT �ម្ាប់ កាត ស្្ូ៉រី។ សនៅសពល បញ្ចូល កាត 
ណដល ្ ាន �្អែាត ជា មបព័ន្ធ ឯក�ារ ស្្ង ឧបករែ៍ នឹង ស�្នើ ឲ្យ �្អែាត កាត សនោះ ស�ើងវិញ ឬ 
ក៏ នឹង ្ ិន �្ាល់ កាត សនោះ ស�ើយ។ សដើ្្ី សមបើ កាត ស្្៉ូរី អ្នក មតវូណត �្អែាត វា។ សបើ ឧបករែ៍ 
រប�់ អ្នក ្ ិន អាច �្អែាត ្ ាន ឬ ក ៏�្ាល់ កាត ស្្៉ូរី �ូ្ ្រាក់្រង ឧ�្ាហករ កាត ស្្៉ូរី ឬ 
្ជ្ឈ្ែ្ឌល ស�វា Samsung។

• 	ការ�រស�រ និង ការលុប ្រិន្នន័យ ញឹកញាប ់នឹង បន្យ ជីវិត កាត ស្្ូ៉រី។
• 	សនៅសពល បញ្ចូល កាត ស្្៉ូរ ីចូល ស្រៅក្នញង ឧបករែ៍ ណ្កធាង ឯក�ា រប�់ កាត ស្្ូ៉រី សនោះ នឹង 

សលចស�ើង ក្នញង ឯកសារខ្ញំ → �លឺ្ី កាតSD។
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4

21 3

5

1 សដោត ្ ្ញល បសញ្ញ �្ពក ស្រៅ ក្នញង រន្ធ សនៅសលើ �្ពក សដើ្្ី បសញញ្ �្ពក។

�ូ្ ម្ាកដ ថា ្្ញល បសញ្ញ �្ពក �្ិត សនៅ ណកង នឹង រន្ធ។ ពុសំនោះស្រ ឧបករែ៍ អាច នឹង ខូច។

2 ្រាញ �្ពក សចញ ថ្ន្ៗ ពី មបសហោង �្ពក។

សនៅសពល អ្នក ដក �្ពក សចញ ពី ឧបករែ៍ ការ�្ាប់ ្រិន្នន័យ ចល័ត នឹង មតវូ ្ ាន បិ្រ។
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3 ដាក់ កាត ស្្៉ូរ ីសនៅសលើ �្ពក 2 សដោយ ឲ្យ កណនង្ប៉ះ ពែ៌ ្ ា� ្ កេាប់ ចុះសមកោ្។

ស�ក 2

ស�ក 1

4 �ងកេត់ កាត ស្្៉ូរី ថ្ន្ៗ ស្រៅ សលើ �្ពក ឲ្យ វា ជាប ់នឹង កណនង្។

សបើ កាត ្ ិន �្ិត សនៅ ណែន លអែ សលើ �្ពក ស្រ កាត ស្្ូ៉រី អាច នឹង របូត ឬ ក៏ ធា្ក់ សចញ ព ី�្ពក។

5 បញ្ចូល �្ពក ចូល ស្រៅ ក្នញង មបសហោង �្ពក វិញ។

• 	សបើ អ្នក បញ្ចូល �្ពក ស្រៅក្នញង ឧបករែ៍ ខែៈសពល �្ពក ស�ើ្ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក អាច នឹង ខូច។ 
មតូវ ម្ាកដ ថា �្ពក �្ងួត ជានិច្។

• 	បញ្ចូល �្ពក ស្រៅ ក្នញង មបសហោង �្ពក ្រាំងម�ុង សដើ្្ី រារាំង កុំ ឲ្យ មជាប ្រឹក ចូល ស្រៅ ក្នញង ឧបករែ៍ 
រប�់ អ្នក។

ការដកកាតបមម៉ូរីបចញ
្ុនសពល ដក កាត ស្្៉ូរី ចញ �ូ្ ដក្ដាច់ ជា្ុន �ិន សដើ្្ី ឲ្យ ការដក សចញ ្ ាន �ុវត្ិ�ាព។
ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ ការថែទាំឧបករណ ៍→ ឃា្ំងផ្ទញក →  → ការកំណត់ឃា្ំងផ្ទញក → 
កាតSD → ដកផ្ដាច។់

1 សដោត ្ ្ញល បសញ្ញ �្ពក ស្រៅ ក្នញង រន្ធ សនៅសលើ �្ពក សដើ្្ី បសញ្ញ �្ពក។

2 ្រាញ �្ពក សចញ ថ្ន្ៗ ពី មបសហោង �្ពក។
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3 ដក កាត ស្្៉ូរី សចញ។

4 បញ្ចូល �្ពក ចូល ស្រៅ ក្នញង មបសហោង �្ពក វិញ។

�ូ្ កុំ ដក ឃ្ាំង្ទេញក ខាងសមកៅ ដូចជា កាត ស្្ូ៉រ ីឬ ឃ្ាំង្ទេញក USB ខែៈសពល ឧបករែ៍ កំពុង ស្ទេរ 
ឬ ចូលសមបើ ព័ត៌្ាន ឬ ក៏ �្ា្ៗ បនទេាប ់ពី ស្ទេរ ្រិន្នន័យ។ ការសធ្វើ ដសូច្នោះ អាច បងកេ ឲ្យ ខូច ឬ ្ ាត ់្រិន្នន័យ 
ឬ ក៏ ខូច ឃ្ាំង្ទេញក ខាងសមកៅ ឬ ឧបករែ៍។ Samsung ្ិន ្រ្ួរល ខុ� មតវូ សលើ ការ្ាត់បង់ ្រាំងសនោះ 
ស�ើយ រួ្្រាំង ការ្ាត់បង ់្រិន្នន័យ ណដល សកើតស�ើង ពី ការសមបើ ខុ� សលើ ឧបករែ៍ ឃ្ាំង្ទេញក 
ខាងសមកៅ។

ការសម្ាតកាតបមម៉ូរី
កាត ស្្៉ូរី ណដល ្ ាន �្អែាត សលើ កុំព្យចូ្័ររ អាច នឹង ្ ិន មតូវែ្នា ជា្ួយ ឧបករែ៍។ �ូ្ �្អែាត កាត ស្្ូ៉រី សលើ 
ឧបករែ៍។
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ ការថែទាំឧបករណ ៍→ ឃា្ំងផ្ទញក →  → ការកំណត់ឃា្ំងផ្ទញក → 
កាតSD → សម្ាត។

្ុនសពល �្អែាត កាត ស្្ូ៉រី �ូ្ ចងចាំ ថា មតវូ ច្្ង្ុរក ្រិន្នន័យ �ំខាន់ៗ ណដល រក្ា្រុក សលើ កាត 
ស្្ូ៉រី សនោះ។ ការធានា រប�់ ឧ�្ាហករ ្ ិន រ៉ាប់រង សលើ ការ្ាត់បង ់្រិន្នន័យ ណដល បែ្ាល ្ ក ពី 
�ក្្ម�ាព រប�់ អ្នកសមបើម្ា�់ ស�ើយ។
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ការបិទនិងបបើកឧបករណ៍
ចុច ឲ្យ ជាប់ សលើ មែាប់ចុច ថា្ពល ក្នញង រយៈសពល ពីរប ីវិនា្ីរ សដើ្្ី សបើក ឧបករែ៍។
សនៅសពល អ្នក សបើក ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ជា សលើកដំបូង ឬ ក ៏បនទេាប់ ពី សធ្វើ ការកែំត់ ្ិរន្នន័យ ស�ើងវិញ �ូ្ សធ្វើ 
តា្ ការណែនាំ សលើ សអមកង់ សដើ្្ី សរៀបច ំឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។
សដើ្្ី បិ្រ ឧបករែ៍ �ូ្ ចុច ឲ្យ ជាប់ សលើ មែាប់ចុច ថា្ពល រួច សហើយ ប៉ះ បិទែាមពល។

�ូ្ សែោរព តា្ ការមព្ាន និង ការបង្ាប ់ណដល ្ ាន មបកា� ពី ្ នន្ី ្ ាន �្ត្កិច្ ក្នញង តំបន់ ណដល 
កំហិត សលើ ការសមបើ ឧបករែ៍ ឥតណខ្ ដូចជា សលើ យន្សហោះ និង ក្នញង ្ នទេីរសព្រ្យ ជាសដើ្។

ការចាប់បផ្ដើមឧបករណ៍ប�ើងវិញ
សបើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ែាំង ឬ ្ ិន តបត �ូ្ ចុច ឲ្យ ជាប ់សលើ មែាប់ចុច ថា្ពល និង មែាប់ចុច បន្យ �ំស�ង 
ក្នញង សពល ដំែាលែ្នា សលើ�ពី 7 វិនា្រ ីសដើ្្ី ចាបស់្ដើ្ វា ស�ើងវិញ។

�គាប់ចុច ថាមពល
�គាប់ចុច បន�យ 
ក�មិតសំេឡង



្ូលដ្ាន

34

ទមមង់អាសន្
អ្នក អាច បដចូរ ឧបករែ៍ ស្រៅ ្រម្ង់ អា�ន្ន សដើ្្ី បន្យ ការសមបើ ថ្ម។ ក្្មវិធ ីនិង ្ ុខងារ ខ្ះ នឹង ្ ាន កំហិត។ ក្នញង 
្រម្ង់ អា�ន្ន អ្នក អាច សធ្វើ ការសហៅ អា�ន្ន ស្្ើ ព័ត៌្ ាន ្ីរកណន្ង បច្ញប្ន្ន រប�់ អ្នក ស្រៅ អ្នកដន្រ បន្លឺ �ុីណរ៉ន 
អា�ន្ន ជាសដើ្។

ការបបើកដំបណើរការទមមង់អាសន្
សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ ្រម្ង់ អា�ន្ន �ូ្ ចុច ឲ្យ ជាប ់សលើ មែាប់ចុច ថា្ពល រួច សហើយ ប៉ះ ទមមង់អាសន្។

សពល សមបើម្ា�់ សនៅ�ល់ បង្ាញ ពី រយៈសពល ណដល សនៅ�ល់ ្ុនសពល អ�់ ថ្ម។ សពល សមបើម្ា�់ 
សនៅ�ល់ អាច ខុ�ែ្នា អាម�យ័ សលើ ការកែំត់ នន ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក និង លក្ខខែ្ឌ មបតិបត្ិការ។

ការបិទដបំណើរការទមមង់អាសន្
សដើ្្ី បិ្រដំសែើរការ ្រម្ង់ អា�ន្ន �ូ្ ប៉ះ  → បិទទមមង់អាសន្។ ជសម្ើ� ស្្ង �ូ្ ចុច ឲ្យ ជាប ់សលើ 
មែាប់ចុច ថា្ពល រួច សហើយ ប៉ះ ទមមង់អាសន។្

ការបរៀបចំដំបូង
សនៅសពល អ្នក សបើក ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ជា សលើកដំបូង ឬ ក៏ បនទេាប់ ពី សធ្វើ ការកែំត់ ្រិន្នន័យ ស�ើងវិញ �ូ្ សធ្វើ 
តា្ ការណែនាំ សលើ សអមកង់ សដើ្្ី សរៀបច ំឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។

• 	្រម្ង់ការ នន ការសរៀបចំ ដំបូង អាច ខុ�ែ្នា អាម�យ័ សលើ �ុហ្វណវរ រប�់ ឧបករែ៍ និង តំបន ់រប�់ 
អ្នក។

• 	អ្នក អាច សរៀបចំ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ជា្ួយ Bixby អាម�័យ សលើ �ា�ា ឧបករែ៍ ណដល ្ ាន 
សមជើ�។

1 សបើក ឧបករែ៍។
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2 សមជើ� �ា�ា ឧបករែ៍ ណដល អ្នក ចូលចិត្ រួច សមជើ� ។

េ�ជើស ភាសា

3 សមជើ� បែ្ាញ Wi-Fi និង �្ាប់ ស្រៅ វា។

សបើ អ្នក ្ ិន �្ាប់ ស្រៅ បែ្ាញ Wi-Fi ស្រ អ្នក មបណហល ជា ្ ិន អាច សរៀបចំ ្ ុខងារ ខះ្ រប�់ ឧបករែ៍ 
ស�ើយ ក្នញង អំ�ញងសពល នន ការសរៀបច ំដំបូង។

4 សធ្វើ តា្ ការណែនាំ សលើ សអមកង់ សដើ្្ី បន្ ការសរៀបច ំដំបូង។

5 កំែត់ វិធី ចាក់ស�ោ សអមកង់ សដើ្្ី ការពារ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។ អ្នក អាច ការពារ ព័ត៌្ាន ្ ទេាល់ខ្ងួន រប�់ 
អ្នក សដោយ រារាំង អ្នកដន្រ ្ ិន ឲ្យ ចូលសមបើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។ សដើ្្ី កំែត់ វិធ ីចាក់ស�ោ សអមកង់ សនៅសពល 
សមកោយ �ូ្ ប៉ះ បទសូមអរ្រុណ។
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6 ចុះសឈ្មោះចូល Samsung Account រប�់ អ្នក។ អ្នក អាច រីករាយ ជា្ួយ ស�វា Samsung និង 
រក្ា ្រិន្នន័យ រប�់ អ្នក ឲ្យ ្រាន�់្័យ និង ្ ាន �ន្ិ�ុខ សនៅសលើ ឧបករែ៍ ្រាំងអ�់ រប�់ អ្នក។ �ូ្ 
ស្ើល Samsung Account �ម្ាប់ ព័ត៌្ ាន បណន្្។

7 ្រ្រួល ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន រប�់ អ្នក ពី Samsung Cloud ឬ ឧបករែ៍ ពី្ ុន។ �ូ្ ស្ើល ការស្ទេរ ្ិរន្នន័យ ព ី
ឧបករែ៍ ពី្ុន រប�់ អ្នក �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។

8 សមជើ� ្ ុខងារ ណដល អ្នក ចង់ សមបើ សហើយ បញ្ប់ ការសរៀបច ំដំបូង។

សែហសអមកង់ នឹង សលចស�ើង។
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SamsungAccount

ការថណនាំ
Samsung Account រប�់ អ្នក ែលឺ ជា ស�វា ែែនី រួ្ ែ្នា ណដល អនុញ្ាត ឲ្យ អ្នក សមបើ ស�វា Samsung 
ជាសមចើន ណដល ្ ដល់ជូន សដោយ ឧបករែ៍ ចល័ត, TVs និង វិបន� Samsung។ បនទេាប ់ពី Samsung 
Account រប�់ អ្នក មតូវ ្ ាន ចុះបញ្ី រួច សហើយ អ្នក អាច រក្ា ្រិន្នន័យ រប�់ អ្នក ឲ្យ ្រាន�់្័យ និង ្ ាន 
�ន្ិ�ុខ សលើ ឧបករែ៍ Samsung រប�់ អ្នក ្រាំងអ�់ សដោយ សមបើ Samsung Cloud, តា្ដាន និង 
មែប់មែង ឧបករែ៍ ណដល អ្នក ្ ាត់ ឬ មតូវ ្ ាន សែ លួច, ស្ើល បណែ្ណ និង ែន្ឹះ ពី Samsung Members 
ជាសដើ្។
បសងកេើត Samsung Account រប�់ អ្នក សដោយ សមបើ អា�យដ្ាន អ៊ីណ្ល រប�់ អ្នក។
សដើ្្ី ពិនិត្យ បញ្ី នន ស�វា ណដល អាច សមបើ ជា្ួយ Samsung Account រប�់ អ្នក �ូ្ ស្ើល 
account.samsung.com។ �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្ អំពី Samsung Account �ូ្ ចាបស់្ដើ្ 
ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ បកោ្ដនិង្រណន ី→ ្រណនី → SamsungAccount →  → 
ជំនួយ។

ការចុះបញ្ីSamsungAccountរបស់អ្ក

ការចុះបញ្ីSamsungAccountែ្មី
សបើ អ្នក ្ ិន្ាន Samsung Account ស្រ អ្នក ែួរ ណត បសងកេើត ្ ួយ។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ បក្ោដនិង្រណន ី→ ្រណនី → ថែម្រណនី → 
SamsungAccount។

ជសម្ើ� ស្្ង �ូ្ ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ ។

2 ប៉ះ បបងកើត្រណនី។

3 សធ្វើ តា្ ការណែនាំ សលើ សអមកង់ សដើ្្ី បញ្ប់ ការបសងកេើត ែែនី រប�់ អ្នក។
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ការចុះបញ្ីSamsungAccountថដលមានមសាប់
សបើ អ្នក ធ្ាប់ ្ ាន Samsung Account រួចសហើយ �ូ្ ចុះបញ្ី វា សលើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ បក្ោដនិង្រណន ី→ ្រណនី → ថែម្រណនី → 
SamsungAccount។

ជសម្ើ� ស្្ង �ូ្ ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ ។

2 ប៉ះ ចុះប្្មោះចូល។

3 វាយបញ្ចូល Samsung Account ID និង ពាក្យ�្្ាត ់រប�់ អ្នក សហើយ ប៉ះ ចុះប្្មោះចូល។

សបើ អ្នក ស�្ច ព័ត៌្ាន ែែនី រប�់ អ្នក �ូ្ ប៉ះ រកID ឬ កំណត់ពាក្យសមា្ត់ប�ើងវិញ។ អ្នក អាច រក 
សឃើញ ព័ត៌្ាន ែែនី រប�់ អ្នក សនៅសពល អ្នក វាយបញ្ចូល ព័ត៌្ ាន ចាំ្ាច់។

សបើ អ្នក ចង់ ស ទ្េៀង្ទេាត់ ពាក្យ�្្ាត់ Samsung Account តា្ ្ិរន្នន័យ ជីវ្ាមត រប�់ អ្នក ដូចជា 
សខ្ៅនដ ឬ មបម�ីណ�្នក �ូ្ ប៉ះ បផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ាណជាមួយជីវមាមតជំនួសឲ្យពាក្យសម្ាត់បដោយបមបើ
SamsungPass។ �ូ្ ស្ើល Samsung Pass �ម្ាប់ ព័ត៌្ ាន បណន្្។

4 អាន និង យល់មព្ តា្ លក្ខខែ្ឌ និង សពលសវលា សហើយ ប៉ះ យលម់ពម។

5 ប៉ះ រួចរាល់ សដើ្្ី បញ្ប់ ការចុះបញ្ី Samsung Account រប�់ អ្នក។

ការលុបSamsungAccountរបស់អ្ក
សនៅសពល អ្នក លុប Samsung Account ណដល អ្នក ្ ាន ចុះបញ្ី សចញ ពី ឧបករែ៍ ្រិន្នន័យ ដូចជា 
្រំនាក់្រំនង ឬ មពឹត្ិការែ៍ ក៏ នឹង មតូវ ្ ាន លុប ្ ងណដរ។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ បក្ោដនិង្រណន ី→ ្រណនី។

2 ប៉ះ SamsungAccount →  → លុប្រណនី។

3 ប៉ះ លុប, វាយបញ្ចូល ពាក្យ�្្ាត់ Samsung Account រប�់ អ្នក រួច សហើយ ប៉ះ លុប្រណនី។
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ការបផ្ទរទិន្ន័យពីឧបករណ៍ពីមុនរបស់អ្ក
អ្នក អាច �ដារ ្រិន្នន័យ រប�់ អ្នក ដូចជា រូប ្រំនាក់្រំនង �ារ និង ក ្្មវិធី ពី Samsung Cloud។ អ្នក ក៏ 
អាច ច្្ង ពួកវា ពី ឧបករែ៍ ពី្ុន រប�់ អ្នក តា្ Smart Switch ្ងណដរ។

• 	្ ុខងារ សនះ មបណហល ជា ្ ិន ្រ្រួល ការែាមំ្រ ស�ើយ សលើ ឧបករែ៍ ឬ កុំព្យចូ្័ររ ខ្ះ។
• 	អនុវត្ ណដនកំែត់។ ចូលស្ើល www.samsung.com/smartswitch �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន 

ល្អែិត។ Samsung សែោរព �ិ្រ្ធិ អ្នកនិពន្ធ យ៉ាង ្ ធ្យ័ត។ �ូ្ ស្ទេរ ណត ខ្ឹ្ព័ត៌្ ាន ណដល ជា រប�់ 
អ្នក ឬ ក៏ អ្នក ្ ាន �ិ្រ្ធិ ក្នញង ការស្ទេរ ប៉ុសែ្ណោះ។

ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន ខាងសមកោ្ ែលឺ អំពី ្ ុខងារ �ដារ ្រិន្នន័យ ក្នញង អ�ំញង ្រម្ង់ការ សរៀបច ំដំបូង។ �ម្ាប ់ព័ត៌្ ាន 
បណន្្ អំពី Samsung Cloud ឬ Smart Switch �ូ្ ស ើ្ល Samsung Cloud ឬ Smart 
Switch។

ការស្ដារទិន្ន័យពីឧបករណ៍ពីមុនរបស់អ្ក(SmartSwitch)
អ្នក អាច �្ាប់ ឧបករែ៍ ពី្ុន រប�់ អ្នក ជា្ួយ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក សដោយ សមបើ ឈ្នាប់ USB (USB 
មបស�្រ-C) និង ណខ្ USB សដើ្្ី ស្ទេរ ្រិន្នន័យ យ៉ាង ងាយម�លួ និង យ៉ាង រហ័�។

1 ក្នញង អំ�ញងសពល សរៀបចំ ដំបូង សនៅសពល សអមកង់ �ដារ ្រិន្នន័យ សលចស�ើង �ូ្ ប៉ះ ពីឧបករណ៍ចាស់របស់
អ្ក → បន្ទាប។់

2 សដោត ឈ្នាប់ USB (USB មបស�្រ-C) ស្រៅ ក្នញង �្នចូក ពហុបំែង នន ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។
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3 �្ាប់ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក និង ឧបករែ៍ ពី្ុន រប�់ អ្នក សដោយ សមបើ ណខ្ USB រប�់ ឧបករែ៍ ពី្ុន។

ឈ�ាប់ USB 
(USB �បេភទ-C)

ឧបករណ៍ របស់ អ�កឧបករណ៍ ពីមុន

ែខ� USB 
របស់ ឧបករណ៍ ពីមុន

4 សលើ ឧបករែ៍ ពី្ុន �ូ្ ប៉ះ អនុញ្ាត។

5 សធ្វើ តា្ ការណែនាំ សលើ សអមកង់ សដើ្្ី ស្ទេរ ្រិន្នន័យ ពី ឧបករែ៍ ពី្ុន។

កុំ ្ ដាច់ ណខ្ USB ឬ ឈ្នាប់ USB (USB មបស�្រ-C) ពី ឧបករែ៍ សនៅសពល អ្នក កំពុង ស្ទេរ ឯក�ារ។ 
ការសធ្វើ ណបប សនោះ អាច បែ្ាល ឲ្យ ្ ាត់បង ់្រិន្នន័យ ឬ ខូច ឧបករែ៍។

ការស្ទេរ ្រិន្នន័យ នឹង បសងកេើន ការ�ុី ថ្ម រប�់ ឧបករែ៍ អ្នក។ មតូវ ម្ាកដ ថា ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក មតវូ 
្ាន �ាក មែប់មែាន់ ្ុនសពល ស្ទេរ ្រិន្នន័យ។ សបើ ថា្ពល ថ្ម សខ្ោយ ការស្ទេរ ្រិន្នន័យ អាច មតូវ ្ ាន 
បងអែាក់។

ការស្តារទិន្ន័យពីSamsungCloud
អ្នក អាច �ដារ ្រិន្នន័យ ណដល អ្នក ្ ាន ច្្ង្រុក ពី ឧបករែ៍ ពី្ ុន រប�់ អ្នក ស្រៅ Samsung Cloud។

1 ក្នញង អំ�ញងសពល សរៀបចំ ដំបូង សនៅសពល សអមកង់ �ដារ ្រិន្នន័យ សលចស�ើង �ូ្ ប៉ះ ពីSamsung
Cloud → បន្ទាប។់

2 ប៉ះ  សមកោ្ ឧបករណ៍ចម្ងទុក សហើយ សមជើ� ឧបករែ៍ ពី្ុន រប�់ អ្នក។

3 ធីក មបស�្រ ្រិន្នន័យ ណដល អ្នក ចង់ �្ារ សហើយ ប៉ះ ស្ដារ។



្ូលដ្ាន

41

ការយល់ដឹងអំពីបអមកង់

ការមតួតមតាបអមកង់ប៉ះ
• 	កុំ ឲ្យ សអមកង់ប៉ះ �្ិត សនៅ ប៉ះ ជាប់ នឹង ឧបករែ៍ អែ្ិ�នី ស្្ងស្រៀត។ ការបងអែ�់ បនទេញក 

សអ�ិចមតូ�្ា្រិក អាច សធ្វើ ឲ្យ សអមកង់ប៉ះ សធ្វើ ្ ុខងារ ខុ� មបមកតី។
• 	សដើ្្ី សជៀ�វាង ការខូច សអមកង់ប៉ះ �ូ្ កុំ ឲ្យ ្ ុតម�ួច ប៉ះ វា ឬ ក៏ សមបើ ម្ា្នដ �ងកេត់ វា សដោយ ក្្ាំង 

ធ្ន់ៗ។
• 	ការ្រុក ឲ្យ សអមកង់ប៉ះ សនៅ ស�្ៀ្ ក្នញង រយៈសពល យូរ អាច បែ្ាល ឲ្យ ្ ាន �ំែល់ រូប (សេះ 

សអមកង់) ឬ រូប ម�ស្ោល សខ្មៅ។ បិ្រ សអមកង់ប៉ះ សនៅសពល អ្នក ្ ិន សមបើ ឧបករែ៍។

• 	ឧបករែ៍ អាច ្ ិន �្ាល់ ការបញ្ចូល សដោយ ការប៉ះ សនៅ ណក្រ ណែ្ នន សអមកង់ ណដល វា �្ិត សនៅ សមកៅ 
ន្ទេ បញ្ចូល ការប៉ះ។

• 	សយើង �ូ្ ណែនា ំឲ្យ សមបើ ម្ា្នដ ឬ S Pen សនៅសពល សមបើ សអមកង់ប៉ះ។

ការប៉ះ
ប៉ះ សអមកង់។
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ការប៉ះជាប់
ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ សអមកង់ ក្នញង សពល មប្ាែ 2 វិនា្រ។ី

ការចាប់អូស
ប៉ះ ជាប់ សលើ ធាតុ ្ ួយ សហើយ អូ� វា ស្រៅ ្រីតាំង សែោលសដៅ។

ការប៉ះពីរដង
ប៉ះ ពីរដង សលើ សអមកង់។
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ការអូស
អូ� ស�ើងសលើ ចុះសមកោ្ ្ក សេ្វង ឬ ស្រៅ �្ាំ។

ការថញកនិងការបកៀប
ណញក ម្ា្នដ ពីរ សចញ ពី ែ្នា ឬ សកៀប សលើ សអមកង់។
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របាររុករក(ប៊ូតុងទន់)
សនៅសពល អ្នក សបើក ឧបករែ៍ ប៊ូតុង ្រន់ នឹង សលចស�ើងសលើ រ្ារ រុករក សនៅ ណ្្នក ខាងសមកោ្ នន សអមកង់។ ប៊ូតុង 
្រន់ មតូវ ្ ាន កំែត់ តា្ លំនាំសដើ្ ជា ប៊ូតុង ថ្មីៗ សែហប៊ូតុង និង ប៊ូតុង ថយ។ ្ុខងារ នន ប៊ូតុង អាច ្ ្ា�់ប្ចូរ 
ស្រៅ តា្ ក្្មវិធី ណដល កំពុង សមបើ បច្ញប្ន្ន ឬ បរិ�្ាន នន ការសមបើម្ា�់។

ប៊ូតុង ថយ

េគហប៊ូតុងប៊ូតុង ថ�ីៗ

បង�ាញ និង លាក់ប៊ូតុង

ប៊ូតុង មុខងារ
បង្ាញឬលាក់ • 	ប៉ះ ពីរដង សដើ្្ី ខទេា�់ ឬ លាក ់រ្ារ រុករក។
ែ្មីៗ • 	ប៉ះ សដើ្្ី សបើក បញ្ី ក្្មវិធី ថ្មីៗ។

ប្រហ
• 	ប៉ះ សដើ្្ី មត�ប់ ្ ក សែហសអមកង់។
• 	ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សដើ្្ី ចាប់ស្ដើ្ ក ្្មវិធី Google។

ែយ • 	ប៉ះ សដើ្្ី មត�ប់ ស្រៅ សអមកង់ ពី្ុន។

ការបង្ាញឬការលាក់របាររុករក
សដោយ សមបើ ប៊ូតុង បង្ាញ និង លាក់ ណដល �្ិត សនៅ មជងុ ខាងសេ្វង នន រ្ារ រុករក អ្នក អាច កំែត ់ឲ្យ រ្ារ 
រុករក លាក់ ឬ ក៏ ខទេា�់ សលើ សអមកង់ សនៅសពល អ្នក សមបើ ក្្មវិធ ីឬ ្ ុខងារ នានា។ រ្ារ រុករក មតូវ ្ ាន ខទេា�់ តា្ 
លំនាំសដើ្។
សបើ អ្នក ចង់ បង្ាញ ឬ សមបើ ក្្មវិធី សពញ សអមកង់ �ូ្ ប៉ះ ពីរដង សលើ ប៊ូតុង បងា្ញ និង លាក់ សដើ្្ី លាក់ រ្ារ រុករក។
សដើ្្ី បង្ាញ រ្ារ រុករក ្ ្ងស្រៀត �ូ្ អូ� ស�ើង ពី ណ្្នក ខាងសមកោ្ នន សអមកង់។

• 	សលើ សអមកង់ ្ ួយ ចំនួន ដូចជា សែហសអមកង់ ជានិច្កាល រ្ារ រុករក នឹង បងា្ញ ស�ើយ សហើយ 
ប៊ូតុង បង្ាញ និង លាក ់នឹង ្ ាត់។

• 	�ូ្្ី បនទេាប់ពី អ្នក ខទេា�់ រ្ារ រុករក ក ៏សដោយ ក៏ វា អាច មតូវ ្ ាន លាក់ ណដរ ខែៈសពល កំពុង សមបើ 
ក្្មវិធី ឬ ្ ុខងារ ខ្ះ ដូចជា ក្្មវិធី ចាក ់វីសដអូ។
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ការបបើកបអមកង់បដោយបមបើប្រហប៊ូតុង
ចុច ខ្ាំង សលើ សែហប៊ូតុង ឬ តំបន់ សែហប៊ូតុង សដើ្្ី សបើក សអមកង់។
សលើ Always On Display អ្នក ក៏ អាច សបើក សអមកង់ ្ ងណដរ សដោយ ប៉ះ ពីរដង សលើ សែហប៊ូតុង។

ចូរ កុំ ចុច ខា្ំង សលើ សែហប៊ូតុង ឬ តំបន់ សែហប៊ូតុង សដោយ សមបើ S Pen។ ចុង ប៊ិច អាច ខូច ម្រង់ម្រាយ។

ការកំណត់របាររុករក
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ បអមកង់ → របាររុករក រួច សហើយ សមជើ� ជសម្ើ� ្ ួយ។
• 	បង្ាញឬលាក់ប៊ូតុង៖ ណថ្ ប៊ូតុង ្ ួយ សដើ្្ី លាក់ ឬ ខទេា�់ រ្ារ រុករក។ អ្នក អាច កំែត់ ថា សតើ មតូវ 

បង្ាញ ប៊ូតុង �ម្ាប់ ក្្មវិធ ីនី្ួយៗ ឬ អត់។
• 	ពណ៌នផ្ទខាងបមកោយ៖ ្្ា�់បដចូរ ពែ៌ ន្ទេខាងសមកោយ នន រ្ារ រុករក។
• 	ចុចខា្ំងបលើប្រហប៊ូតុង៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ មត�ប់ ស្រៅ សែហសអមកង់ សនៅសពល អ្នក ចុច ខ្ាំង សលើ 

សែហប៊ូតុង។ អ្នក ក៏ អាច នលតម្ូវ បរិ្ ាែ នន �្្ពាធ ណដល មតូវការ សដើ្្ី សមបើ សែហប៊ូតុង ្ ងណដរ 
សនៅសពល ចុច ខ្ាំង សលើ វា។

• 	បដោះបសោជាមួយប្រហប៊ូតុង៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ ្ ិន អូ� សលើ សអមកង ់ជាប់ស�ោ 
សនៅសពល អ្នក ចុច ខ្ាំង សលើ សែហប៊ូតុង។ ្ុខងារ សនះ អាច សមបើ ្ ាន សនៅសពល ចុចខា្ំងបលើប្រហប៊ូតុង មតវូ 
្ាន សបើកដំសែើរការ។

• 	ប្ង់ប៊ូតុង៖ ្្ា�់បដចូរ លំដាប ់នន ប៊ូតុង សលើ រ្ារ រុករក។
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ប្រហបអមកង់និងបអមកង់កម្មវិធី
សែហសអមកង់ ែលឺ ជា ចែំុច ចាប់ស្ដើ្ �ម្ាប់ ចូលសមបើ ្ ុខងារ ្រាំងអ�់ រប�់ ឧបករែ៍។ វា បងា្ញ វីដជីត 
្្ចូវកាត់ ស្រៅ កាន់ ក្្មវិធី ជាសដើ្។
សអមកង់ ក្្មវិធី បង្ាញ អាយខុន �ម្ាប់ ក្្មវិធី ្រាំងអ�់ រួ្ ្រាំង ក្្មវិធី ណដល ្ ាន ដំស�ើង ថ្មីៗ។

សអមកង់ អាច សលចស�ើង ខុ�ៗ ែ្នា អាម�័យ សលើ តំបន ់ឬ អ្នក្្ល ់ស�វា។

វ�ដជីត

រ�ារ រុករក (ប៊ូតុង ទន់)

បង�ាន់ ផ�ាំង ែគម

កម�វ�ធី សំណព�

ស��ាបង�ាញ Bixby Home។ 
បង�ាញ ខ�ឹមព័ត៌មាន តាម បំណង របស់ អ�ក។
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ការប្ដវូររវាងប្រហបអមកង់និងបអមកង់កម្មវិធី
សនៅសលើ សែហសអមកង់ �ូ្ អូ� ស�ើងសលើ ឬ ចុះសមកោ្ សដើ្្ី សបើក សអមកង់ ក ្្មវិធី។
សដើ្្ី មត�ប់ ស្រៅ សែហសអមកង់ វិញ �ូ្ អូ� ស�ើងសលើ ឬ ចុះសមកោ្ សលើ សអមកង់ ក្្មវិធី។ ជសម្ើ� ស្្ង �ូ្ ប៉ះ 
សែហប៊ូតុង ឬ ប៊ូតុង ថយ។

េគហេអ�កង់ េអ�កង់ កម�វ�ធី

សបើ អ្នក ណថ្ ប៊ូតុង ក្្មវិធី សនៅសលើ សែហសអមកង់ អ្នក អាច សបើក សអមកង់ ក្្មវិធី សដោយ ប៉ះ ប៊ូតុង សនោះ។ សនៅសលើ 
សែហសអមកង់ �ូ្ ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ ន្ទេ ្រស្រ សហើយ ប៉ះ ការកំណត់ប្រហបអមកង់ → ប៊ូតុងកម្មវិធ ី→ បងា្ញ
ប៊ូតុងកម្មវិធី → បមបើ។ ប៊ូតុង ក្្មវិធ ីនឹង មតូវ ្ ាន ណថ្ សនៅ ណ្្នក ខាងសមកោ្ នន សែហសអមកង់។

ប៊ូតុង កម�វ�ធី
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បង្ាញបអមកង់ក្ញងទមមង់បផ្ដក
សនៅសលើ សែហសអមកង់ �ូ្ ប៉ះ ឲ្យ ជាប ់សលើ ន្ទេ ្រស្រ, ប៉ះ ការកំណត់ប្រហបអមកង់ សហើយ ប៉ះ សលើ កុងតាក់ ទមមង់
បញ្ឈរប៉បុណណែោះ សដើ្្ី បិ្រដំសែើរការ វា។
បង្វិល ឧបករែ៍ ឲ្យ វា ស្ដក សដើ្្ី បង្ាញ សអមកង់ ក្នញង ្រម្ង់ ស្ដក។

ការផ្ាស់ទីធាតុ
ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ ធាតុ ្ ួយ រួច សហើយ អូ� វា ស្រៅ ្ីរកណន្ង ថ្មី។ សដើ្្ី ្ ្ា�់្ីរ ធាតុ សនោះ ស្រៅ ្ ទេាំង ្ ួយ ស្រៀត �ូ្ អ�ូ 
វា ស្រៅ មជុង នន សអមកង់។
សដើ្្ី ណថ្ ្ ្ចូវកាត់ ្ ួយ ស្រៅ ក្្មវិធី ្ ួយ សនៅសលើ សែហសអមកង់ �ូ្ ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ ធាតុ ្ ួយ សនៅ សលើ សអមកង់ ក្្មវិធី 
រួច សហើយ ចាប់ អូ� វា ស្រៅ ណ្្នក ខាងសលើ នន សអមកង់។ ្្ចូវកាត់ ស្រៅកាន ់ក ្្មវិធី នឹង មតវូ ្ ាន ណថ្ សលើ សែហសអមកង់។
អ្នក ក៏ អាច ្ ្ា�់្រី ក្្មវិធ ីណដល សមបើ ញឹកញាប ់ស្រៅ តំបន ្់ ្ចូវកាត ់សនៅ ណ្្នក ខាងសមកោ្ នន សែហសអមកង់ ្ ងណដរ។
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ការបបងកើតសឺមី
បសងកេើត �លឺ្ី និង មប្ូល ក្្មវិធ ីម�សដៀងែ្នា សដើ្្ី ចូលសមបើ និង ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ្រាំងសនោះ យ៉ាង រហ�័។

1 សនៅ សលើ សែហសអមកង់ ឬ សអមកង់ ក្្មវិធី �ូ្ ប៉ះ ឲ្យ ជាប ់សលើ ក្្មវិធី ្ ួយ រួច សហើយ អូ� វា ដាក ់សលើ ក្្មវិធី 
្ួយ ស្រៀត។

2 ្រ្្ាក់ ក្្មវិធី សនោះ សនៅសពល �៊ុ្ �លឺ្ី សលចស�ើង ជុំវិញ ក្្មវិធី ្រាំងសនោះ។

�លឺ្ី ថ្មី ណដល ្ ាន ក្្មវិធី ណដល ្ ាន សមជើ� នឹង មតវូ ្ ាន បសងកេើត។ ប៉ះ វាយបញ្វូលប្្មោះសឺម ីរួច 
វាយបញ្ចូល សឈ្មោះ �លឺ្ី។

• 	ការថែមកម្មវិធីបមចើនបទៀត
ប៉ះ ថែមកម្មវិធ ីសលើ �លឺ្ី។ ធីក ក្្មវិធី ណដល មតូវ ណថ្ សហើយ ប៉ះ ថែម។ អ្នក ក៏ អាច ណថ្ ក្្មវិធី ្ ួយ សដោយ 
អូ� វា ចូល ស្រៅក្នញង �លឺ្ី សនោះ ្ ងណដរ។

• 	ការផា្ស់ទីកម្មវិធីបចញពីសឺមី
ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ ក្្មវិធ ្ី ួយ សដើ្្ី អូ� វា ស្រៅ ្រីកណន្ង ថ្មី។

• 	ការលុបសឺមី
ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ �លឺ្ី ្ ួយ រួច សហើយ ប៉ះ លុបសឺម។ី ្ាន ណត �លឺ្ី ប៉សុែ្ណោះ ណដល នឹង មតូវ ្ ាន លុប។ ក្្មវិធ ី
សនៅ ក្នញង �លឺ្ី សនោះ នឹង មតូវ ្ ាន បដចូរ ្រីកណនង្ មត�ប់ ស្រៅ សអមកង់ ក្្មវិធ ីវិញ។
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ការថកប្រហបអមកង់
សនៅសលើ សែហសអមកង់ �ូ្ ប៉ះ ឲ្យ ជាប ់សលើ ន្ទេ ្រស្រ ឬ ក៏ សកៀប ម្ា្នដ រប�់ អ្នក ចូលែ្នា សដើ្្ី ចូលសមបើ ជសម្ើ� 
ណក។ អ្នក អាច កំែត់ រូបន្ទេសអមកង់ ណថ្ វីដជីត ជាសដើ្។ អ្នក ក៏ អាច ណថ្ លុប ឬ សរៀប ្ ទេាំង សែហសអមកង់ 
ស�ើងវិញ ្ ងណដរ។
• 	ការណថ្ ្ ទេាំង៖ អូ� ្ ក សេ្វង រួច សហើយ ប៉ះ ។
• 	ការ្្ា�់្រី ្ ទេាំង៖ ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ ការបងា្ញ ្ ទេាំង រួច សហើយ អូ� វា ស្រៅ ្រីកណន្ង ថ្មី។
• 	ការលុប ្ ទេាំង៖ ប៉ះ  សនៅសលើ ្ ទេាំង។

• 	រូបនផ្ទបអមកង៖់ បដចូរ ការកែំត់ រូបន្ទេសអមកង ់�ម្ាប ់សែហសអមកង់ និង សអមកង់ ជាប់ស�ោ។
• 	រូបរាង៖ បដចូរ រូបរាង រប�់ ឧបករែ៍។ �្ា�ធាត ុស ើ្លសឃើញ នន អ៊ីនសធើសហ្វ� ដូចជា ពែ៌ អាយខុន 

និង រូបន្ទេសអមកង់ នឹង ្ ្ា�់ប្ចូរ ស្រៅ តា្ រូបរាង ណដល ្ ាន សមជើ�។
• 	វីដជីត៖ វីដជីត ែលឺ ជា ក្្មវិធី តូចៗ ណដល ចាបស់្ដើ្ ្ ុខងារ ក្្មវិធី ជាក់លាក់ សដើ្្ី ្ ដល់ ព័ត៌្ាន និង 

ការចូលសមបើ ងាយម�លួ សនៅសលើ សែហសអមកង់ រប�់ អ្នក។ ប៉ះ ឲ្យ ជាប ់សលើ វីដជីត រួច សហើយ អ�ូ វា ស្រៅ 
សែហសអមកង់។ វីដជីត នឹង មតូវ ្ ាន ណថ្ សលើ សែហសអមកង់។

• 	ការកំណត់ប្រហបអមកង់៖ បដចូរ ្រំហំ នន មក�ា សដើ្្ី បងា្ញ ធាត ុឲ្យ ្ ាន សមចើន ឬ តិច សនៅសលើ សែហសអមកង់ 
ជាសដើ្។
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ការបង្ាញកម្មវិធីទាំងអស់បលើប្រហបអមកង់
សដោយ ្ ិន សមបើ សអមកង់ ក្្មវិធី ដាច់សដោយណ�ក អ្នក អាច កែំត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ បងា្ញ ក្្មវិធ ី្រាំងអ�់ សលើ 
សែហសអមកង់។ សនៅសលើ សែហសអមកង់ �ូ្ ប៉ះ ឲ្យ ជាប ់សលើ ន្ទេ ្រស្រ រួច សហើយ ប៉ះ ការកំណត់ប្រហបអមកង់ → 
ប្ង់ប្រហបអមកង ់→ ប្រហបអមកង់ប៉ុបណណែោះ → បមបើ។
ឥ�ចូវ អ្នក អាច ចូលសមបើ ក្្មវិធី ្រាំងអ�់ រប�់ អ្នក សដោយ អូ� ្ ក សេ្វង សនៅសលើ សែហសអមកង់។

អាយខុនសញ្ាបង្ាញ
អាយខុន �ញ្ាបង្ាញ សលចស�ើងសលើ រ្ារ �្ាន�ាព សនៅ ណ្្នក ខាងសលើ នន សអមកង់។ អាយខុន ណដល ្ ាន រាយ 
ក្នញង តារាង ខាងសមកោ្ ែលឺ សមបើ សមចើន បំ្ុត។

រ្ារ �្ាន�ាព មបណហល ជា ្ ិន សលចស�ើង សនៅ ណ្្នក ខាងសលើ នន សអមកង ់ក្នញង ក្្មវិធី ខ្ះ ស�ើយ។ សដើ្្ី 
បង្ាញ រ្ារ �្ាន�ាព �ូ្ អូ� ណ្្នក ខាងសលើ សអមកង់ ចុះសមកោ្។

អាយខុន អត្ន័យ
ែ្មាន រលក�ញ្ា
ក្្ាំង រលក�ញ្ា
រ៉ូ្ីង (សនៅ សមកៅ តំបន់ ស�វា ធ្្មតា)

 / កាត SIM ឬ USIM ណដល ចូលចិត្ �ម្ាប់ ការសហៅ (្ូ៉ណដល SIM ពីរ)

្ាន �្ាប់ បែ្ាញ GPRS

្ាន �្ាប់ បែ្ាញ EDGE

្ាន �្ាប់ បែ្ាញ UMTS

្ាន �្ាប់ បែ្ាញ HSDPA

្ាន �្ាប់ បែ្ាញ HSPA+
 / ្ាន �្ាប់ បែ្ាញ LTE (្៉ូណដល ណដល ្ ាន សបើកសមបើ LTE)

Wi-Fi ្ាន �្ាប់

្ាន សបើកដំសែើរការ ្ ុខងារ Bluetooth

S Pen ្ាន �្ាប់

S Pen ្ាន ដាច់
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អាយខុន អត្ន័យ

កម្ិត ថា្ពល ថ្ម S Pen
កំពុង សមបើ ស�វា ្រីកណនង្
កំពុង សហៅ ្រូរ�ពទេ
ខកខាន ការសហៅ
�ារ អត្ប្រ ឬ ពហុព័ត៌្ាន ថ្មី
្ាន សបើកដំសែើរការ ស្៉ោងសរោ្៍រ
្ាន សបើកដំសែើរការ ្រម្ង់ បិ្រ�ំស�ង
្ាន សបើកដំសែើរការ ្រម្ង់ ញ័រ
្ាន សបើកដំសែើរការ ្រម្ង់ យន្សហោះ
បញ្ា ្ ាន សកើតស�ើង ឬ មតូវការ នូវ ការមបងុមបយ័ត្ន
កំពុង �ាក ថ្ម
កម្ិត ថា្ពល ថ្ម
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បអមកង់ជាប់បសោ
ការចុច មែាប់ចុច ថា្ពល នឹង បិ្រ សអមកង់ សហើយ ចាក់ស�ោ វា។ ដូចែ្នា សនះ ណដរ សអមកង់ នឹង បិ្រ សហើយ ចាក់ស�ោ 
សដោយ �្វ័យមបវត្ិ សបើ ឧបករែ៍ ្ ិន មតូវ ្ ាន សមបើ ក្នញង រយៈសពល ណដល ្ ាន កែំត់។
សដើ្្ី សដោះស�ោ សអមកង់ �ូ្ អូ� ស្រៅ ្រិ�សដៅ ែា ្ ួយ សនៅសពល សអមកង់ សបើក។
សបើ សអមកង់ រលត់ �ូ្ ចុច មែាប់ចុច ថា្ពល ឬ ចុច ខ្ាំង សលើ សែហប៊ូតុង ឬ តំបន ់សែហប៊ូតុង សដើ្្ី សបើក 
សអមកង់។

េអ�កង់ ជាប់េសោ
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ការប្ដវូរវិធីចាក់បសោបអមកង់
សដើ្្ី បដចូរ វិធី ចាក់ស�ោ សអមកង់ �ូ្ ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ បអមកង់ជាប់បសោ → មបបភទបសោបអមកង ់
រួច សមជើ� វិធី ្ ួយ។
សនៅសពល អ្នក កំែត់ លំនាំ, PIN, ពាក្យ�្្ាត់, ន ទ្េ្ុខ, មបម�ីណ�្នក ឬ សខ្ៅនដ �ម្ាប ់វិធី ចាក់ស�ោ សអមកង់ 
អ្នក អាច ការពារ ព័ត៌្ ាន ្ ទេាល់ខ្ងួន រប�់ អ្នក សដោយ រារាំង អ្នកដន្រ ្ ិន ឲ្យ ចូលសមបើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។ បនទេាប់ 
ពី កំែត់ វិធី ចាក់ស�ោ សអមកង់ ឧបករែ៍ នឹង មតូវការ កូដ សដោះស�ោ មែបស់ពល សដោះស�ោ វា។
• 	អូស៖ អ�ូ ស្រៅ ្រិ�សដៅ ែា ្ ួយ សលើ សអមកង់ សដើ្្ី សដោះស�ោ វា។
• 	លំនាំ៖ ែូ� លំនា ំសដោយ សមបើ ចំែុច បួន ឬ សមចើន ជាង សនះ សដើ្្ី សដោះស�ោ សអមកង់។
• 	PIN៖ វាយបញ្ចូល PIN ណដល ្ ាន យ៉ាងតិច បួន សលខ សដើ្្ី សដោះស�ោ សអមកង់។
• 	ពាក្យសម្ាត៖់ វាយបញ្ចូល ពាក្យ�្្ាត់ ណដល ្ ាន តួអក្រ សលខ ឬ និ្ ិត្�ញ្ា យ៉ាងតិច បួន តួ សដើ្្ី 

សដោះស�ោ សអមកង់។
• 	្រ្មាន៖ ្ិន កំែត់ វិធី ចាក់ស�ោ សអមកង់។
• 	បសកនវាងនវ៖ ចុះបញ្ី ន្ទេ្ុខ និង មបម�ីណ�្នក រប�់ អ្នក សដើ្្ី សដោះស�ោ សអមកង ់កាន់ណត ងាយម�លួ។ �ូ្ 

ស្ើល ស�កេន វាងនវ �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។
• 	នផ្ទមុខ៖ ចុះបញ្ី ន្ទេ្ុខ រប�់ អ្នក សដើ្្ី សដោះស�ោ សអមកង់។ �ូ្ ស្ើល ការ�្ាល់ ន្ទេ្ុខ �ម្ាប់ 

ព័ត៌្ាន បណន្្។
• 	មបមសីថភ្ក៖ ចុះបញ្ី មបម�ីណ�្នក រប�់ អ្នក សដើ្្ី សដោះស�ោ សអមកង់។ �ូ្ ស ើ្ល ការ�្ាល់ មបម�ីណ�្នក 

�ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។
• 	បខ្ៅនដ៖ ចុះបញ្ី សខ្ៅនដ រប�់ អ្នក សដើ្្ី សដោះស�ោ សអមកង់។ �ូ្ ស ើ្ល ការ�្ាល់ សខ្ៅនដ �ម្ាប់ 

ព័ត៌្ាន បណន្្។
អ្នក អាច កែំត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ សធ្វើ ការកែំត់ ្រិន្នន័យ ពី សរោងចមក ស�ើងវិញ សបើ អ្នក វាយបញ្ចូល កូដ 
សដោះស�ោ ្ ិន មតឹ្មតូវ ជាសមចើន ដង ជាប់ៗ ែ្នា រហូត ដល់ ណដនកែំត់ នន ការប៉ុនប៉ង។ ចាបស់្ដើ្  ក្្មវិធី 
ការកំណត់, ប៉ះ បអមកង់ជាប់បសោ → ការកំណត់បសោសន្តិសុខ, សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ សមបើ វិធ ី
ចាក់ស�ោ សអមកង់ ណដល ្ ាន កំែត់ ពី្ុន រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ ស្័យកំណត់ប�ើងវិញពីបរោងចមក 
សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។
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ការែតរូបបអមកង់
ថត រូបសអមកង់ ខែៈសពល កំពុង សមបើ ឧបករែ៍ រួច សហើយ �រស�រ សលើ ែូ� សលើ មចឹប ឬ ក៏ ណចករំណលក សអមកង់ 
ណដល ្ ាន ថត។ អ្នក អាច ថត សអមកង់ បច្ញប្ន្ន និង តំបន ់ណដល អាច រំកិល ្ ាន។

ការែតរូបបអមកង់
សមបើ វិធី ខាងសមកោ្ សដើ្្ី ថត រូបសអមកង់។ រូបថត សអមកង់ ណដល ្ ាន ថត នឹង មតវូ ្ ាន រក្ា្រុក ក្នញង វិចិមតសាល។
• 	មែាប់ចុច ថត៖ ចុច ឲ្យ ជាប់ សលើ មែាប់ចុច បន្យ �ំស�ង និង មែាប់ចុច ថា្ពល ក្នញង សពល ដំែាល ែ្នា។
• 	អ�ូ ថត៖ អូ� នដ រប�់ អ្នក ្ ក សេ្វង ឬ ស្រៅ �្ាំ សលើ សអមកង់។
• 	ការបញ្ា សលើអាកា� ថត៖ ដក S Pen ព ីរន្ធ សដើ្្ី សបើក ្ ទេាំង ការបញ្ា សលើអាកា� រួច សហើយ ប៉ះ 
សបំណរបអមកង់។ �ូ្ ស្ើល �ំសែរ សអមកង់ �ម្ាប ់ព័ត៌្ ាន បណន្្។

• 	អ្នក ្ ិន អាច ថត រូបសអមកង់ ស្រ ខែៈសពល កំពុង សមបើ ក្្មវិធ ីនិង្ុខងារ ខ្ះ។
• 	សបើ ថត រូបសអមកង់ សដោយ ការអូ� ្ ិន មតូវ ្ ាន សបើកដសំែើរការ ស្រ �ូ្ ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី 
ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារកមមិតខ្ពស់ រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ អូសបាតនដបដើមបីែតបអមកង់ សដើ្្ី 
សបើកដំសែើរការ វា។

បនទេាប់ ពី ថត រូបសអមកង់ �ូ្ សមបើ ជសម ើ្� ខាងសមកោ្ សលើ រ្ារឧបករែ៍ សនៅ ណ្្នក ខាងសមកោ្ នន សអមកង់៖

• 	BixbyVision៖ �្ាល់ ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន សដោយ សមបើ Bixby Vision មព្្រាំង ណ�្វងរក ព័ត៌្ាន 
ពាក់ព័ន្ធ។

• 	ែតរំកិល៖ ថត ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន បច្ញប្ន្ន និង ខ្ឹ្ព័ត៌្ ាន ណដល ្ ាន លាក់ សលើ ្រំព័រ ណវង អន្ាយ ដូចជា 
្រំព័រ វិប។ សនៅសពល អ្នក ប៉ះ ែតរំកិល សនោះ សអមកង់ នឹង រំកិល ចុះ សដោយ �្វ័យមបវត្ិ សហើយ ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន 
សមចើនស្រៀត នឹង មតូវ ្ ាន ថត។

• 	្រូស៖ �រស�រ ឬ ែូ� សលើ រូបថត សអមកង់។
• 	មចឹប៖ មចឹប បំណែក ្ ួយ ពី រូបថត សអមកង់។ ន្ទេ ណដល ្ ាន មចបឹ នឹង មតូវ ្ ាន រក្ា្ុរក ក្នញង វិចិមតសាល។
• 	ថចករំថលក៖ ណចករំណលក រូបថត សអមកង់ ជា្ួយ អ្នកដន្រ។

សបើ ជសម្ើ� សនះ ្ ិន សឃើញ សលើ សអមកង់ ណដល ្ ាន ថត ស្រ �ូ្ ចាប់ស្ដើ្  ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ 
មុខងារកមមិតខ្ពស់ រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ ែតនវឆា្ត សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។
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ផ្ទាំងជូនដំណឹង
សនៅសពល អ្នក ្រ្រួល ការជូនដែំឹង ថ្មី ដូចជា �ារ ឬ ការសហៅ ណដល ្ ាន ខកខាន សនោះ អាយខុន �ញ្ាបង្ាញ 
នឹង សលចស�ើងសលើ រ្ារ �្ាន�ាព។ សដើ្្ី សឃើញ ព័ត៌្ ាន សមចើនស្រៀត អំព ីអាយខុន ្រាំងសនោះ �ូ្ សបើក ្ ទេាំង 
ជូនដំែឹង និង បង្ាញ ព័ត៌្ាន ល្អែិត។
សដើ្្ី សបើក ្ ទេាំង ជូនដំែឹង �ូ្ អូ� រ្ារ �្ាន�ាព ចុះសមកោ្។ សដើ្្ី បិ្រ ្ ទេាំង ជូនដំែឹង �ូ្ អូ� សអមកង់ 
ស�ើងសលើ។

អ្នក អាច សបើក ្ ទេាំង ជូនដំែឹង �ូ្្ី សលើ សអមកង់ ជាប់ស�ោ ក៏ សដោយ។

អ្នក អាច សមបើ ្ ុខងារ ខាងសមកោ្ សលើ ្ ទេាំង ជូនដំែឹង។

បង�ាញ ព័ត៌មាន លម�ិត ៃន ការជូនដំណឹង 
រួច េធ�ើ សកម�ភាព េផ�ងៗ

ជ�មះ ការជូនដំណឹង ទាំងអស់

ចាប់េផ�ើម ការកំណត់។

ចូលេ�បើ ការកំណត់ ៃន ការជូនដំណឹង

ប៊ូតុង ការកំណត់ រហ័ស
កាត SIM ឬ USIM 
ែដល ចូលចិត� ស�មាប់ ជេ�មើស នីមួយៗ។ 
ប៉ះ េដើម�ី ចូលេ�បើ អភិ�ាល កាត SIM។ 
(ម៉ូែដល SIM ពីរ)
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ការបមបើប៊ូតុងការកំណត់រហ័ស
ប៉ះ ប៊ូតុង ការកំែត់ រហ�័ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ ្ ុខងារ ្ ួយ ចំនួន។ អ�ូ ្ ទេាំង ជូនដំែឹង ចុះសមកោ្ សដើ្្ី 
សឃើញ ប៊ូតុង សមចើនស្រៀត។

សដើ្្ី ប្ចូរ ការកំែត ់្ ុខងារ នានា �ូ្ ប៉ះ អត្ប្រ សមកោ្ ប៊ូតុង នី្ួយៗ។ សដើ្្ី បង្ាញ ការកែំត់ ល្អែិត 
សមចើនស្រៀត �ូ្ ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ ប៊ូតុង ្ ួយ។
សដើ្្ី សរៀបចំ ប៊ូតុង ស�ើងវិញ �ូ្ ប៉ះ  → លំដាប់ប៊ូតុង, ប៉ះ ឲ្យ ជាប ់សលើ ប៊ូតុង ្ ួយ រួច សហើយ ចាប ់អូ� វា ស្រៅ 
្រីកណន្ង ្ ួយ ស្រៀត។
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ការវាយបញ្វូលអត្បទ

ប្ង់ក្ដារចុច
កដារចុច សលចស�ើង សដោយ �្វយ័មបវត្ិ សនៅសពល អ្នក វាយបញ្ចូល អត្ប្រ សដើ្្ី ស្្ើ �ារ បសងកេើត កំែត់�្្ាល់ 
ជាសដើ្។

• 	សនៅសពល កដាចុច សបើក ជា សលើកដំបូង សអមកង ់សរៀបចំ កដារចុច នឹង សលចស�ើង។ កែំត់ �ា�ា បញ្ចូល 
មបស�្រ ក្ាចុច និង ការកំែត់ កដារចុច រួច សហើយ ប៉ះ ចាបប់ផ្ដើម។

• 	ការវាយបញ្ចូល អត្ប្រ ជា �ា�ា ខ្ះ ្ ិន ្រ្រួល ការែាំម្រ ស្រ។ សដើ្្ី វាយបញ្ចូល អត្ប្រ អ្នក មតូវ 
បដចូរ �ា�ា បញ្ចូល ជា �ា�ា ណដល ្រ្ួរល ការែាំម្រ។

កាត់ េទៅ ជួរ បន�ាប់

លុប តួរ ពីមុខ

វាយប���ល និមិត�ស��ា

វាយប���ល អក�រធំ។ 
ស�មាប់ អក�រ ធំ ទាំងអស់ 

សូម ប៉ះ វា ពីរ ដង។

មុខងារ ក�ារចុច បែន�ម

វាយប���ល ដំណកឃ�ា

បង�ាញ មុខងារ ក�ារចុច េ�ចើនេទៀត

ការប្ដវូរភាសាបញ្វូល
ប៉ះ  → ភាសានិងមបបភទ → ម្រប់ម្រងភាសាបញ្វូល រួច សហើយ សមជើ� �ា�ា ណដល មតវូ សមបើ។ សនៅសពល 
អ្នក សមជើ� �ា�ា ចាប់ពី ពីរ ស�ើង ស្រៅ អ្នក អាច បដចូរ រវាង �ា�ា បញ្ចូល សដោយ អូ� ្ ក សេ្វង ឬ ស្រៅ �្ាំ សនៅ សលើ 
មែាប់ចុច ដំែកឃ្ា។
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ការប្ដវូរក្ដារចុច
ប៉ះ  សដើ្្ី បដចូរ ក្ាចុច។
សដើ្្ី បដចូរ មបស�្រ ក្ាចុច �ូ្ ប៉ះ  → ភាសានិងមបបភទ, សមជើ� �ា�ា ្ ួយ រួច សហើយ សមជើ� មបស�្រ 
កដារចុច ណដល អ្នក ចង់ ្ ាន។

• 	សបើ ប៊ូតុង កដារចុច ( ) ្ិន សលចស�ើងសលើ រ្ារ រុករក ស្រ �ូ្ ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ 
ការម្រប់ម្រងទូបទៅ → ភាសានិងការបញ្វូល រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ បង្ាញប៊ូតុងក្ដារចុច សដើ្្ី 
សបើកដំសែើរការ វា។

• 	សលើ ក្ដារចុច3x4 មែាប់ចុច ្ ួយ ្ ាន តួអក្រ បី ឬ បួន។ សដើ្្ី វាយបញ្ចូល តួអក្រ ្ ួយ �ូ្ ប៉ះ 
មែាប់ចុច សនោះ ដណដលៗ ្រាលណ់ត តួអក្រ ណដល ចង ្់ ាន សលចស�ើង។

មុខងារក្ដារចុចបថន្ម
• 	  ៖ ្រាយ ពាក្យ ណ្អែក សលើ ការបញ្ចូល រប�់ អ្នក និង បង្ាញ �ំសែើ ពាក្យ។ សដើ្្ី មត�ប់ ស្រៅ បញ្ី ្ ុខងារ 

កដារចុច �ូ្ ប៉ះ ។
• 	  ៖ បញ្ចូល �ញ្ារ្្មែ៍។
• 	  ៖ បញ្ចូល �ទេីកឃ័រ អ្នក ក៏ អាច វាយបញ្ចូល �ទេីកឃ័រ My Emoji ណដល ស ើ្ល ស្រៅ ដូច អ្នក ្ ងណដរ។ 

�ូ្ ស្ើល ការរីករាយ នឹង �ទេីកឃ័រ My Emoji ខែៈសពល កំពុង េាត �ម្ាប់ ព័ត៌្ ាន បណន្្។
• 	  ៖ �្ាប់ GIF ជីវចល។

្ុខងារ សនះ មបណហល ជា ្ ិន អាច សមបើ ្ ាន ស្រ អាម�័យ សលើ តំបន់ ឬ អ្នក្ល្់ ស�វា។

• 	  ៖ បញ្ចូល អត្ប្រ សដោយ �ំស�ង។
• 	  ៖ បដចូរ ការកំែត់ កដារចុច។
• 	  →  ៖ បសងកេើត �ារ ជីវចល។ ជំន�ួ ឲ្យ �ារ អត្ប្រ �ូ្ ថត �ក្្ម�ាព រប�់ អ្នក ខែៈសពល 

កំពុង �រស�រ សដោយនដ ឬ ែូ� �ារ ្ ួយ សហើយ រក្ា្ុរក វា ជា ឯក�ារ ជីវចល។ �ូ្ ស ើ្ល �ារ ជីវចល 
�ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។
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• 	  →  ៖ បដចូរ ស្រៅ ្រម្ង់ �ំសែរនដ។

បង�ាញ ព័ត៌មាន អំពី ការែក សំេណរៃដ។ប��រ េទៅ ក�ារចុច ស�ង់ដា។

អ្នក អាច បដចូរ ស្រៅ ្រម្ង់ �ំសែរនដ យ៉ាង រហ័� សដោយ �ំកាំង S Pen សលើ វាល អត្ប្រ សហើយ 
ប៉ះ ។ សបើ ្ ុខងារ សនះ ្ ិន មតូវ ្ ាន សបើកដសំែើរការ ស្រ �ូ្ ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, 
ប៉ះ មុខងារកមមិតខ្ពស់ → SPen រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ ការបញ្វូលបដោយប៊ិចផ្ទាល់ សដើ្្ី 
សបើកដំសែើរការ វា។

• 	  →  ៖ ណថ្ ធាតុ ្ ួយ ពី កដារ តស្្ៀតខទេា�់។
• 	  →  ៖ បដចូរ កដារចុច �ម្ាប់ មបតិបត្ិការ សមបើ នដ្្ខាង។

ការចម្ងនិងការបិទភ្ាប់

1 ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ អត្ប្រ។

2 ចាប់ អូ�  ឬ  សដើ្្ី សមជើ� អត្ប្រ ណដល ចង ់្ ាន ឬ ក៏ ប៉ះ បមជើសទាំងអស ់សដើ្្ី សមជើ� អត្ប្រ 
្រាំងអ�់។

3 ប៉ះ ចម្ង ឬ កាត់។

អត្ប្រ ណដល ្ ាន សមជើ� មតវូ ្ ាន ច្្ង ស្រៅ កដារ តស្្ៀតខទេា�់។

4 ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ មតង់ កណន្ង ណដល មតូវ បញ្ចូល អត្ប្រ សហើយ ប៉ះ បិទភា្ប។់

សដើ្្ី បិ្រ�្ាប់ អត្ប្រ ណដល អ្នក ្ ាន ច្្ង ពី្ុន �ូ្ ប៉ះ ក្ដារតបមបៀតខ្ទាស ់រួច សមជើ� អត្ប្រ សនោះ។
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វចនានុមកម
រក ស្ើល និយ្ន័យ ពាក្យ ខែៈសពល កំពុង សមបើ ្ ុខងារ ្ ួយ ចំនួន ដូចជា សនៅសពល សបើកស្ើល ្ំរព័រវិប។

1 ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ ពាក្យ ណដល អ្នក ចង់ រក។

សបើ ពាក្យ ណដល អ្នក ចង់ រក ្ ិន មតូវ ្ ាន សមជើ� ស្រ �ូ្ ចាប់ អ�ូ  ឬ  សដើ្្ី សមជើ� អត្ប្រ ណដល ចង់ 
្ាន។

2 ប៉ះ បមចើនបទៀត → វចនានមុកម សលើ បញ្ី ជសម្ើ�។

សបើ វចនានុមក្ ្ ិន មតូវ ្ ាន ដំស�ើង ជា្ុន សលើឧបករែ៍ ស្រ �ូ្ ប៉ះ ផា្ស់ទីបទៅ[ម្រប់ម្រងវចនានមុកម] 
→  ជាប់ នឹង វចនានុមក្ សដើ្្ី ្រាញយក វា។

3 បង្ាញ និយ្ន័យ ក្នញង វីនដូវ ្ ុ� នន វចនានសុមកោ្។

សដើ្្ី បដចូរ ស្រៅ ្ិរដ្�ាព សពញ សអមកង់ �ូ្ ប៉ះ ។ ប៉ះ និយ្ន័យ សលើ សអមកង់ សដើ្្ី បង្ាញ និយ្ន័យ 
សមចើនស្រៀត។ ក្នញង ្រិដ្�ាព ល្អែិត �ូ្ ប៉ះ  សដើ្្ី ណថ្ ពាក្យ ស្រៅ បញ្ី ពាក្យ �ំែព្វ រប�់ អ្នក ឬ ក៏ ប៉ះ 
ថស្ងរកបលើអ៊ីនធឺណិត។ សដើ្្ី សមបើ ពាក្យ សនោះ ជា ពាក្យ ណ�្វងរក។
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ការដំប�ើងឬការលុបកម្មវិធី

GalaxyApps
្រិញ និង ្រាញយក ក្្មវិធី។ អ្នក អាច ្រាញយក ក្្មវិធ ីណដល បសងកេើត ស�ើង ជាពិស�� �ម្ាប់ ឧបករែ៍ 
Samsung Galaxy។
សបើក �លឺ្ី Samsung សហើយ ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី GalaxyApps។

ក្្មវិធី សនះ មបណហល ជា ្ ិន អាច សមបើ ្ ាន អាម�យ័ សលើ តំបន់ ឬ អ្នក្្ល់ ស�វា។

ការដំប�ើងកម្មវិធី
សបើករក ក្្មវិធី តា្ មបស�្រ ឬ ក៏ ប៉ះ វាល ណ�្វងរក សដើ្្ី ណ�្វងរក ពាក្យែន្ឹះ។
សមជើ� ក្្មវិធី ្ ួយ សដើ្្ី បង្ាញ ព័ត៌្ាន អំពី វា។ សដើ្្ី ្រាញយក ក ្្មវិធី ឥតែិតនថ ្�ូ្ ប៉ះ ដបំ�ើង។ សដើ្្ី 
្រិញ និង ្រាញយក ក្្មវិធ ីែិតនថ្ �ូ្ ប៉ះ តន្្ និង សធ្វើ តា្ ការណែនា ំសលើ សអមកង់។

សដើ្្ី បដចូរ ការកែំត់ �្វ័យ អាប់សដត �ូ្ ប៉ះ  → ការកំណត់ → ស្័យអាបប់ដតកម្មវិធ ីរួច សមជើ� 
ជសម្ើ� ្ ួយ។

PlayStore
្រិញ និង ្រាញយក ក្្មវិធី។
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី PlayStore។

ការដំប�ើងកម្មវិធី
សបើករក ក្្មវិធី តា្ មបស�្រ ឬ ក៏ ណ�្វងរក ក្្មវិធី សដោយ សមបើ ពាក្យែន្ឹះ។
សមជើ� ក្្មវិធី ្ ួយ សដើ្្ី បង្ាញ ព័ត៌្ាន អំពី វា។ សដើ្្ី ្រាញយក ក្្មវិធ ីឥតែិតនថ្ �ូ្ ប៉ះ ដំប�ើង។ សដើ្្ី 
្ិរញ និង ្រាញយក ក្្មវិធី ែិតនថ ្�ូ្ ប៉ះ តន្្ និង សធ្វើ តា្ ការណែនា ំសលើ សអមកង់។

សដើ្្ី បដចូរ ការកែំត់ �្វ័យ អាប់សដត �ូ្ ប៉ះ  → ការកំណត់ → ស្័យអាប់បដតកម្មវិធី
 រួច សមជើ� ជសម ើ្� ្ ួយ។
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ការម្រប់ម្រងកម្មវិធី

ការលុបឬការបិទកម្មវិធី
ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ ក្្មវិធី ្ ួយ រួច សមជើ� ជសម ើ្� ្ ួយ។
• 	បិទ៖ បិ្រ ក្្មវិធី លំនាំសដើ្ ណដល ្ ាន សមជើ� ជា ក ្្មវិធី ណដល ្ ិន អាច លុប សចញ ព ីឧបករែ៍។
• 	លុប៖ លុប ក្្មវិធី ណដល ្ ាន ្រាញយក។

ការបបើកបមបើកម្មវិធី
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ កម្មវិធ ី→  → បានបិទ, សមជើ� ក ្្មវិធី ្ ួយ រួច សហើយ ប៉ះ បបើកបមបើ។

ការកំណត់ការអនុញ្ាតកម្មវិធី
សដើ្្ី ឲ្យ ក្្មវិធី ខ្ះ សធ្វើ មបតិបត្ិការ មបមកតី ពួកវា អាច មតូវការ នូវ ការអនុញា្ត សដើ្្ី ចូលសមបើ ឬ សមបើ ព័ត៌្ាន សលើ 
ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។ សនៅសពល អ្នក សបើក ក្្មវិធ ្ី ួយ វីនដូវ ្ ុ� អាច សលចស�ើង និង ស�្នើ ការចូលសមបើ ្ ុខងារ 
ឬ ព័ត៌្ាន ្ ួយ ចំនួន។ ប៉ះ អនុញ្ាត សលើ វីនដូវ ្ ុ� សដើ្្ី ្ ដល់ ការអនុញា្ត ដល ់ក្្មវិធី។
សដើ្្ី បង្ាញ ការកំែត់ នន ការអនុញ្ាត ក្្មវិធី រប�់ អ្នក �ូ្ ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ 
កម្មវិធ។ី សមជើ� ក្្មវិធ ្ី ួយ សហើយ ប៉ះ ការអនុញ្ាត។ អ្នក អាច បង្ាញ បញ្ី ការអនុញា្ត រប�់ ក្្មវិធី និង បដចូរ 
ការអនុញា្ត រប�់ វា។
សដើ្្ី បង្ាញ ឬ បដចូរ ការកែំត់ នន ការអនុញា្ត ក្្មវិធ ីស្រៅ តា្ មបស�្រ នន ការអនុញ្ាត �ូ្ ចាប់ស្ដើ្  ក្្មវិធី 
ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ កម្មវិធ ី→  → ការអនុញ្ាតកម្មវិធី។ សមជើ� ធាត ុ្ ួយ សហើយ ប៉ះ កុងតាក ់ជាប់ នឹង 
ក្្មវិធី សដើ្្ី ្ ដល់ ការអនុញា្ត។

សបើ អ្នក ្ ិន ្ ្ល់ ការអនុញា្ត ដល់ ក្្មវិធី សនោះ ស្រ ្ុខងារ ្ ូលដា្ន រប�់ ក ្្មវិធី អាច ្ ិន សធ្វើ ្ ុខងារ 
មបមកតី។
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មុខងារSPen

មបដាប់បញ្ាSPen
បញ្ា ក្្មវិធី ពីច្្ាយ សដោយ សមបើ S Pen ណដល ្ ាន �្ាប់ ជា្ួយ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក តា្ ថា្ពល ្រាប 
Bluetooth (BLE)។
អ្នក អាច ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី យ៉ាង រហ�័ ដូច ក្្មវិធី កាស្រ៉ា ឬ វិចមិត�ាល សដោយ ចុច ឲ្យ ជាប ់សលើ ប៊ូតុង S Pen។ 
ខែៈសពល កំពុង សមបើ ក្្មវិធី អ្នក អាច សមបើ ្ ុខងារ ្ ួយ ចំនួន សដោយ ចុច ប៊ូតុង S Pen ្ដង ឬ ពីរដង។ 
ឧ្រាហរែ៍ ខែៈសពល កំពុង សមបើ ក្្មវិធី កាស្រ៉ា អ្នក អាច ថត រូប សដោយ ចុច ប៊ូតុង ្ ដង ឬ ក៏ បដចូរ រវាង កាស្រ៉ា ្ ុខ 
និង សមកោយ សដោយ ចុច ប៊ូតុង សនះ ពីរដង។
ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារកមមិតខ្ពស ់→ SPen → មបដាប់បញា្SPen រួច សហើយ ប៉ះ 
កុងតាក់ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

• 	អ្នក មតូវណត �ាក S Pen ្ុនសពល អ្នក អាច សមបើ ្ ុខងារ មបដាប់បញា្ S Pen។ �ូ្ ស ើ្ល 
ការ�ាក S Pen �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។

• 	សបើ អ្នក ដក S Pen ពី រន្ធ អាយខុន  នឹង សលច ស�ើង សលើ រ្ារ �្ាន�ាព។ សបើ S Pen អ�់ 
បនទេញក ឬ ក៏ េ្ាយ ពី ឧបករែ៍ ឬ ក៏ សបើ ្ ាន ឧប�ែ្ ឬ ្ ាន ការរំខាន ខាងសមកៅ រវាង S Pen និង 
ឧបករែ៍ សនោះ S Pen នឹង មតូវ ្ ាន ្ ដាច់ ពី ឧបករែ៍ សហើយ អាយខុន នឹង ណមប ស្រៅ ពែ៌ មបស្ះ 
( )។ សដើ្្ី សមបើ ្ ុខងារ មបដាប់បញ្ា S Pen ្ដងស្រៀត �ូ្ �្ាប់ S Pen ជា្ួយ ឧបករែ៍ 
សដោយ បញ្ចូល S Pen ស�ើងវិញ ស្រៅ ក្នញង រន្ធ។
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ការែតរូបជាមួយSPen
�ូ្្ី ណត សពល អ្នក ចង់ ថត រូប សដោយ ដាក់ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក សនៅ េ្ាយ ក ៏សដោយ ក ៏អ្នក អាច ថត រូប យ៉ាង 
ងាយម�ួល ្ ងណដរ សដោយ ចុច ប៊ូតុង S Pen សដោយ ្ ិន កំែត់ រង្វា�់ សពល។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី កាបមរ៉ា។

2 ចុច ប៊ូតុង S Pen សដើ្្ី ថត រូប សហើយ ចុច វា ពីរ ដង សដើ្្ី បដចូរ ថា មតូវ សមបើ កាស្រ៉ា ែា។

ការប្ដវូរកម្មវិធីឬមុខងារមតូវបមបើ
បដចូរ ក្្មវិធី ្ុខងារ ឬ �ក្្ម�ាព ណដល អ្នក ចង់ សមបើ ជា្ួយ ្ ុខងារ S Pen។
សដើ្្ី បដចូរ ក្្មវិធី ឲ្យ ចាប់ស្ដើ្ �ូ្ សបើក សអមកង់ ការកំែត់ មបដាប់បញា្ S Pen, ប៉ះ ចុចឲ្យជាប់បលើប៊ូតុងប៊ិច
បដើមបី រួច សហើយ សមជើ� ក្្មវិធ ីឬ ្ ុខងារ ្ ួយ។
សដើ្្ី បដចូរ �ក្្ម�ាព �ម្ាប់ ក្្មវិធី នី្ួយៗ �ូ្ សបើក សអមកង់ ការកែំត់ មបដាប់បញា្ S Pen, ប៉ះ ចុចម្ដង 
ឬ ចុចពីរដង សលើ បែ្ណ ក្្មវិធី នី្ួយៗ សមកោ្ សកម្មភាពកម្មវិធ ីរួច សហើយ សមជើ� �ក ្្ម�ាព ្ ួយ។

កំណត់ ឲ� កម�វ�ធី មួយ ចាប់េផ�ើម។

ក�មិត ថាមពល ថ� S Pen

កំណត់ សកម�ភាព ស�មាប់ កម�វ�ធី នីមួយៗ។
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ការភ្ាប់SPenមួយបទៀត
្ុនសពល សមបើ ្ ុខងារ S Pen ជា្ួយ S Pen ្ួយ ស្រៀត ដូចជា មបដាប់បញា្ S Pen ឬ ក៏ ការ�រស�រ ស្្ូ៉ 
សពល សអមកង់ រលត់ ជា ពែ៌ ហត្សលខា អ្នក មតូវណត �្ាប់ S Pen ជា្ួយ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។

1 បញ្ចូល S Pen ្ួយ ស្រៀត ស្រៅ ក្នញង រន្ធ។

2 សបើក ្ ទេាំង ជូនដំែឹង, ប៉ះ  (មបដាប់បញា្SPen) រួច សហើយ ប៉ះ ្ ដងស្រៀត សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា 
ស�ើងវិញ។

អាយខុន S Pen ( ) សលើ រ្ារ �្ាន�ាព នឹង សលោត�្ឹបណ�ត្ សហើយ វា នឹង ចាប់ស្ដើ្ ការ�្ាប់។ អ្នក 
អាច ជួបមប្រះ ការពន្យារសពល បន្ិច ្ុនសពល វា បញ្ប់ ការ�្ាប់។

សនៅសពល S Pen មតវូ ្ ាន �្ាប់ អាយខុន S Pen ( ) សលើ រ្ារ �្ាន�ាព នឹង ្ ាត ់រូប។

• 	អ្នក អាច �្ាប់ ណត S Pens ណដល Samsung ្ាន យល់មព្ ឲ្យ សមបើ និង ែាំម្រ ថា្ពល ្រាប 
Bluetooth (BLE) ប៉សុែ្ណោះ។

• 	ចូរ កុំ ដក S Pen ពី ឧបករែ៍ សនៅសពល កំពុង �្ាប់ វា។ ការសធ្វើ ដូសច្នោះ នឹង បងអែាក ់រំខាន ដល់ 
ដំសែើរការ។

• 	សបើ វា ្ ិន អាច �្ាប់ ឬ ក៏ អ្នក ចង់ សមបើ S Pen ពី្ ុន �ូ្ �្ាប់ វា ស�ើងវិញ សដោយ សមបើ វិធី ណដល ្ ាន 
បង្ាញ ខាងសលើ។
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ការកំណត់SPenរបស់អ្កប�ើងវិញ
សបើ S Pen ្ាន បញ្ា ការ�្ាប់ ឬ S Pen ដាច់ ញឹកញាប់ �ូ្ កំែត់ S Pen ស�ើងវិញ សហើយ �្ាប់ វា 
្ដងស្រៀត។
បញ្ចូល S Pen ស្រៅ ក្នញង រន្ធ។ បនទេាប់ ្ ក �ូ្ សបើក សអមកង ់ការកែំត់ មបដាប់បញា្ S Pen សហើយ ប៉ះ  → 
កំណត់SPenប�ើងវិញ។

ការបញ្ាបលើអាកាស
ការបញា្ សលើអាកា� ែលឺ ជា ្ ុលឺនុយ ្ ួយ ណដល ្ ដល់ ្ ុខងារ S Pen និង ចូលសមបើ ក្្មវិធី ណដល ្ ាន សមបើ ញឹកញាប ់
យ៉ាង រហ័�។
សដើ្្ី សបើក ្ ទេាំង ការបញ្ា សលើអាកា� �ូ្ ដក S Pen ព ីរន្ធ ឬ ក៏ �ំកាំង S Pen សលើ សអមកង់ សហើយ ចុច 
ប៊ូតុង S Pen។ អ្នក ក៏ អាច ប៉ះ អាយខុន ការបញ្ា សលើអាកា� ជា្ួយ S Pen ្ងណដរ។
ចាប់ អូ� ស�ើងសលើ ឬ ចុះសមកោ្ សលើ ្ ទេាំង ការបញ្ា សលើអាកា� សហើយ សមជើ� ្ ុខងារ ឬ ក្្មវិធី ្ ួយ ណដល អ្នក ចង់ 
្ាន។

សនៅសពល សអមកង់ រលត់ ឬ ជាប់ស�ោ ជា្ួយ វិធី ចាក់ស�ោ សអមកង់ ្ ួយ ការសដោះ S Pen នឹង ្ ិន សបើក 
្ទេាំង ការបញ្ា សលើអាកា� ស�ើយ។

បេង�ើត កំណត់សម�ាល់

េ�ជើស ៃវឆ�ាត

បង�ាញ កំណត់សម�ាល់ ទាំងអស់

សំេណរ េអ�កង់ អាយខុន ការប��ា េលើអាកាស

PENUP
បកែ�ប

ការកំណត់ S Pen

សារ ជីវចល
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ការថែមផ្វូវកាត់បទៅផ្ទាំងការបញ្ាបលើអាកាស
ណថ្ ្ ្ចូវកាត់ សបើក ក្្មវិធី ឬ ្ ុខងារ ណដល ្ ាន សមបើ ញឹកញាប់ ស្រៅ ្ ទេាំង ការបញា្ សលើអាកា�។
សលើ ្ ទេាំង ការបញ្ា សលើអាកា� �ូ្ ប៉ះ ថែមផ្វូវកាត ់រួច សមជើ� ក្្មវិធ ីឬ ្ ុខងារ មតវូ សបើក ពី ្ ទេាំង សនោះ។
ជសម្ើ� ស្្ង �ូ្ សបើក ្ ទេាំង ការបញា្ សលើអាកា� សហើយ ប៉ះ  → ផ្វូវកាត។់

មុខងារSPen
សបើកដំសែើរការ ្ ុខងារ S Pen ស្្ងៗ ពី ្ ទេាំង ការបញ្ា សលើអាកា�។ ្្ចូវកាត់ ណដល ្ ិន សលចស�ើង សលើ ្ ទេាំង 
សនោះ តា្លំនាំសដើ្ អាច ណថ្ ្ ាន សដោយ សមបើ ្ ុខងារ ណថ្ ្ ្ចូវកាត់។
• 	បបងកើតកំណត់សម្ាល់៖ បសងកេើត កំែត់�្្ាល់ យ៉ាង ងាយម�ួល ក្នញង វីនដូវ ្ ុ� សដោយ ្ ិន ចាប់ស្ដើ្ 

ក្្មវិធី SamsungNotes។ �ូ្ ស្ើល បសងកេើត កំែត់�្្ាល ់�ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។
• 	បង្ាញកំណត់សម្ាល់ទាំងអស៖់ បង្ាញ កំែត់�្្ាល់ ្រាំងអ�់ ក្នញង ក ្្មវិធី Samsung

Notes។
• 	បមជើសនវឆ្ាត៖ សមបើ S Pen សដើ្្ី សមជើ� ន្ទេ ្ ួយ និង សធ្វើ �ក្្ម�ាព ដូចជា ការណចករំណលក ឬ ការរក្ា្រុក។ 

�ូ្ ស្ើល សមជើ� នវេ្ាត �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។
• 	សបំណរបអមកង់៖ ថត រូប សអមកង់ សដើ្្ី �រស�រ ឬ ែូ� សលើ ពួកវា ឬ ក៏ មចឹប ន្ទេ ្ ួយ ព ីរូប ណដល ្ ាន ថត។ 

អ្នក ក៏ អាច ថត ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន បច្ញប្ន្ន និង ខ្ឹ្ព័ត៌្ ាន ណដល ្ ាន លាក់ សលើ ្ំរព័រ ណវង អន្ាយ ដូចជា ្ំរព័រ វិប 
្ងណដរ។ �ូ្ ស្ើល �ំសែរ សអមកង់ �ម្ាប់ ព័ត៌្ ាន បណន្្។

• 	សារជីវចល៖ ជំនួ� ឲ្យ �ារ អត្ប្រ �ូ្ បសងកេើត និង ស្្ើ �ារ ឯកលក្ខែៈ សដោយ ថត �ក្្ម�ាព រប�់ អ្នក 
ខែៈសពល កំពុង �រស�រ សដោយនដ ឬ ែូ� �ារ ជីវចល សហើយ រក្ា្ុរក វា ជា ឯក�ារ ជីវចល។ �ូ្ ស ើ្ល 
�ារ ជីវចល �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។

• 	បកថមប៖ �ំកាំង S Pen រប�់ អ្នក សលើ ពាក្យ សដើ្្ី បកណមប វា។ �ូ្ ស ើ្ល បកណមប �ម្ាប់ ព័ត៌្ ាន 
បណន្្។

• 	PENUP៖ មបកា� �្នានដ�ិល្ៈ រប�់ អ្នក បងា្ញ �្នានដ�ិល្ៈ រប�់ អ្នកដន្រ និង ្រ្ួរល បណែ្ណ ដ៏ 
្ាន មបសយោជន៍ អំពី ការែូ�។ �ូ្ ស្ើល PENUP �ម្ាប់ ព័ត៌្ ាន បណន្្។

• 	BixbyVision៖ សមបើ ្ ុខងារ Bixby Vision សដើ្្ី ណ�្វងរក រូប ម�សដៀងែ្នា �្ាល់ និង បកណមប 
អត្ប្រ ជាសដើ្។ �ូ្ ស្ើល Bixby Vision �ម្ាប់ ព័ត៌្ ាន បណន្្។

• 	ពមងីក៖ �ំកាំង S Pen រប�់ អ្នក សលើ ន្ទេ ្ ួយ នន សអមកង់ សដើ្្ី ពមងីក វា។ �ូ្ ស ើ្ល ពមងកី �ម្ាប់ 
ព័ត៌្ាន បណន្្។

• 	មកប�កបមើល៖ បមងួ្ ក្្មវិធី ្ ួយ ជា រូបតូចៗ សហើយ �ំកាំង S Pen សលើ រូបតូចៗ សនោះ សដើ្្ី សបើក 
ក្្មវិធី សនោះ ក្នញង ្រិដ្�ាព សពញ សអមកង់។ �ូ្ ស ើ្ល មកស�កស ើ្ល �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។

• 	ការដាក់ពណ៌៖ ណថ្ ពែ៌ ស្រៅ រូប ណដល ្ ាន ្ ដល់ ជូន សដោយ PENUP សដោយ សមបើ S Pen។ �ូ្ ស្ើល 
ការដាក ់ពែ៌ �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។

• 	ថែមផ្វូវកាត់៖ ណថ្ ្ ្ចូវកាត់ សបើក ក្្មវិធី ណដល ្ ាន សមបើ ញឹកញាប ់ស្រៅ ្ ទេាំង ការបញ្ា សលើអាកា�។
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អាយខុនការបញ្ាបលើអាកាស
សនៅសពល បិ្រ ្ ទេាំង ការបញា្ សលើអាកា� អាយខុន ការបញ្ា សលើអាកា� នឹង សនៅណត �ិ្ត សលើ សអមកង់ ដណដល។ 
អ្នក អាច សបើក ្ ទេាំង ការបញា្ សលើអាកា� សដោយ ប៉ះ អាយខុន ជា្ួយ S Pen។
សដើ្្ី ្ ្ា�់្រី អាយខុន �ូ្ ចាប់ អូ�  ស្រៅ ្ីរកណន្ង ថ្មី។
សដើ្្ី លុប អាយខុន �ូ្ ចាប់ អូ�  ស្រៅ លុប សនៅ ណ្្នក ខាងសលើ នន សអមកង់។
សបើ អាយខុន ការបញ្ា សលើអាកា� ្ ិន សលចស�ើង សលើ សអមកង់ ស្រ �ូ្ ចាប់ស្ដើ្ ក ្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ 
មុខងារកមមិតខ្ពស់ → SPen រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ អាយខុនអថណត្ សដើ្្ី សបើកដសំែើរការ វា។
ខែៈសពល កំពុង សមបើ ក្្មវិធ ីណដល ែាំម្រ ្ ុខងារ មបដាប់បញា្ S Pen អ្នក អាច បងា្ញ �ក ្្ម�ាព ណដល ្ ាន 
ជា្ួយ ក្្មវិធី នី្ួយៗ សដោយ �ំកាំង S Pen សលើ អាយខុន ការបញា្ សលើអាកា�។

បបងកើតកំណត់សម្ាល់
បសងកេើត កំែត់�្្ាល ់យ៉ាង ងាយម�លួ ក្នញង វីនដូវ ្ ុ� សដោយ ្ ិន ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី SamsungNotes។

1 សបើក ្ ទេាំង ការបញ្ា សលើអាកា� សហើយ ប៉ះ បបងកើតកំណត់សមា្ល។់ ជសម ើ្� ស្្ង �ូ្ ប៉ះ ពីរដង 
ខែៈសពល កំពុង ចុច ជាប ់សលើ ប៊ូតុង S Pen។

សអមកង់ កំែត់�្្ាល ់នឹង សលចស�ើង ជា វីនដូវ ្ ុ�។

2 បសងកេើត កំែត់�្្ាល ្់ ួយ សដោយ សមបើ S Pen។

មិនេធ�ើវ�ញ

េធ�ើវ�ញ

�បដាប់លុប

ប៊�ច

3 សនៅសពល អ្នក ្ ាន បញ្ប់ ការណតង កំែត់�្្ាល់ �ូ្ ប៉ះ រកសេាទុក។

កំែត់�្្ាល់ នឹង មតូវ ្ ាន រក្ា្ុរក ក្នញង SamsungNotes។
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បមជើសនវឆ្ាត
សមបើ S Pen សដើ្្ី សមជើ� ន្ទេ ្ ួយ និង សធ្វើ �ក្្ម�ាព ដូចជា ការណចករណំលក ឬ ការរក្ា្ុរក។ អ្នក ក៏ អាច សមជើ� ន្ទេ 
្ួយ ពី វីសដអូ ្ ួយ ្ ងណដរ សហើយ ថត វា ជា ជីវចល GIF។

1 សនៅសពល ្ ាន ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន ណដល អ្នក ចង់ ថត ដូចជា ណ្្នក ្ ួយ នន រូប �ូ្ សបើក ្ ទេាំង ការបញ្ា សលើអាកា� 
សហើយ ប៉ះ បមជើសនវឆ្ាត។

2 សមជើ� អាយខុន �ែ្ាន ណដល ចង់ ្ ាន សលើ រ្ារ ឧបករែ៍ សហើយ ចាប់ អូ� S Pen កាត ់ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន 
ណដល អ្នក ចង់ សមជើ�។

ប៉ះ ស្័យបមជើស សដើ្្ី បដចូរ រូប�ែ្ាន ន្ទេ ណដល ្ ាន សមជើ� សដោយ �្វ័យមបវត្ិ។

សបើ អត្ប្រ មតូវ ្ ាន រួ្ បញ្ចូល ក្នញង ន្ទេ ណដល ្ ាន សមជើ� �ូ្ ប៉ះ មសង់អត្បទ សដើ្្ី សរៀបច ំនិង ម�ង់ 
អត្ប្រ ពី ន្ទេ ណដល ្ ាន សមជើ�។

សដើ្្ី ខទេា�់ ន្ទេ ណដល ្ ាន សមជើ� សនៅ ណ្្នក ខាងសលើ នន សអមកង់ �ូ្ ប៉ះ ខ្ទាស់បលើបអមកង់។

3 សមជើ� ជសម្ើ� ្ ួយ មតូវ សមបើ ជា្ួយ ន្ទេ ណដល ្ ាន សមជើ�។

• 	BixbyVision៖ �្ាល់ ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន សដោយ សមបើ Bixby Vision មព្្រាំង ណ�្វងរក ព័ត៌្ ាន 
ពាក់ព័ន្ធ។

• 	្រូស៖ �រស�រ ឬ ែូ� សលើ ន្ទេ ណដល ្ ាន សមជើ�។
• 	ថចករំថលក៖ ណចករំណលក ន្ទេ ណដល ្ ាន សមជើ� ជា្ួយ អ្នកដន្រ។
• 	កំណត់ជា៖ កំែត់ ន្ទេ ណដល ្ ាន សមជើ� ឲ្យ បងា្ញ សលើ Always On Display។
• 	រកសេាទុក៖ រក្ា្ុរក ន្ទេ ណដល ្ ាន សមជើ� ក្នញង វិចិមតសាល។
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ការែតនផ្ទមួយពីវីបដអូមួយ
ខែៈសពល កំពុង ចាក ់វីសដអូ ្ ួយ �ូ្ សមជើ� ន្ទេ ្ ួយ និង ថត វា ជា ជីវចល GIF។

1 សនៅសពល ្ ាន ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន ណដល អ្នក ចង់ ថត ក្នញង អំ�ញងសពល ចាក់ វីសដអូ �ូ្ សបើក ្ ទេាំង ការបញ្ា 
សលើអាកា� សហើយ ប៉ះ បមជើសនវឆ្ាត។

2 សលើ រ្ារឧបករែ៍ �ូ្ ប៉ះ ជីវចល។

3 នលតម្ូវ ្រីតាំង និង ្រំហំ នន ន្ទេ ថត។

ចាប់ អូស �ជុង ៃន ស៊ុម 
េដើម�ី ប��រទំហំ។

េ�ជើស គុណភាព។

ៃលត�មូវ ទីតាំង។

4 ប៉ះ ែត សដើ្្ី ចាបស់្ដើ្ ការថត។

• 	្ ុនសពល ថត វីសដអូ ្ ួយ មតូវ ម្ាកដ ថា វសីដអ ូកំពុង ចាក់។
• 	ថិរសវលា អតិបរ្ា ណដល អ្នក អាច ថត ន ទ្េ នន វសីដអ ូ្ ួយ នឹង បងា្ញ ស�ើង សលើ សអមកង់។
• 	សនៅសពល ថត ន្ទេ ្ ួយ ពី វសីដអូ �ំស�ង រប�់ វា នឹង ្ ិន មតវូ ្ ាន ថត ស�ើយ។

5 ប៉ះ បញ្ឈប់ សដើ្្ី បញ្ឈប់ ការថត។

6 សមជើ� ជសម្ើ� ្ ួយ មតូវ សមបើ ជា្ួយ ន្ទេ ណដល ្ ាន សមជើ�។

• 	្រូស៖ �រស�រ ឬ ែូ� សលើ ន្ទេ ណដល ្ ាន សមជើ�។ ប៉ះ បមើលសាក សដើ្្ី បងា្ញ ល្រ្ធ្ល ្ុនសពល 
រក្ា្រុក ឯក�ារ។

• 	ថចករំថលក៖ ណចករំណលក ន្ទេ ណដល ្ ាន សមជើ� ជា្ួយ អ្នកដន្រ។
• 	រកសេាទុក៖ រក្ា្រុក ន្ទេ ណដល ្ ាន សមជើ� ក្នញង វិចិមតសាល។
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សំបណរបអមកង់
ថត រូប សអមកង់ សដើ្្ី �រស�រ ឬ ែូ� សលើ ពួកវា ឬ ក៏ មចបឹ ន្ទេ ្ ួយ ពី រូប ណដល ្ ាន ថត។

អ្នក ្ ិន អាច ថត រូបសអមកង់ ស្រ ខែៈសពល កំពុង សមបើ ក ្្មវិធី ខ្ះ។

1 សនៅសពល ្ ាន ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន ណដល អ្នក ចង់ ថត �ូ្ សបើក ្ ទេាំង ការបញា្ សលើអាកា� សហើយ ប៉ះ សំបណរ
បអមកង់។

សអមកង់ បច្ញប្ន្ន មតូវ ្ ាន ថត សដោយ �្វ័យមបវត្ិ សហើយ រ្ារឧបករែ៍ ណក នឹង សលចស�ើង។

2 សបើ អ្នក ថត ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន សលើ ្រំព័រ ណវង អន្ាយ ដូចជា ្រំព័រវិប �ូ្ ប៉ះ ែតរំកិល សដើ្្ី ថត ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន 
ណដល ្ ាន លាក់។ ប៉ះ ែតរំកិល ដណដលៗ រហូត ្រាល់ណត ការថត សអមកង់ ្ ាន បញ្ប់ រួច សហើយ ប៉ះ 
រួចរាល់។

3 �រស�រ ស្្៉ូ ្ ួយ សលើ រូបថត សអមកង់។

ប៊�ច

�បដាប់លុប

មិនេធ�ើវ�ញ

េធ�ើវ�ញ
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4 សមជើ� ជសម្ើ� ្ ួយ មតូវ សមបើ ជា្ួយ រូបថត សអមកង់។

• 	មចឹប៖ មចឹប បំណែក ្ ួយ នន រូបថត សអមកង់។ ន្ទេ ណដល ្ ាន មចបឹ ប៉សុែ្ណោះ នឹង មតវូ ្ ាន រក្ា្រុក ក្នញង 
វិចិមតសាល។

• 	ថចករំថលក៖ ណចករំណលក រូបថត សអមកង់ ជា្ួយ អ្នកដន្រ។
• 	រកសេាទុក៖ រក្ា្ុរក រូបថត សអមកង់ ក្នញង វិចមិតសាល។

សារជីវចល
ជំនួ� ឲ្យ �ារ អត្ប្រ �ូ្ បសងកេើត និង ស្្ើ �ារ ឯកលក្ខែៈ សដោយ ថត �ក្្ម�ាព រប�់ អ្នក ខែៈសពល កំពុង 
�រស�រ សដោយនដ ឬ ែូ� �ារ ជីវចល សហើយ រក្ា្រុក វា ជា ឯក�ារ ជីវចល។

1 សនៅសពល អ្នក ចង់ ស្្ើ �ារ ជីវចល ខែៈសពល កំពុង ណតង �ារ �ូ្ សបើក ការបញា្ សលើអាកា� សហើយ ប៉ះ 
សារជីវចល។ ជសម្ើ� ស្្ង �ូ្ ប៉ះ  →  សលើ កដារចុច Samsung។

វីនដូវ �ារ ជីវចល នឹង សលចស�ើង។

2 បដចូរ ការកំែត់ ប៊ិច និង រូប ន្ទេខាងសមកោយ តា្បំែង។

• 	  ៖ បដចូរ ណបបណ្ន �ំសែរ។
• 	  ៖ បដចូរ កាំ រប�់ ប៊ិច។
• 	  ៖ បដចូរ ពែ៌ ប៊ិច។
• 	  ៖ បដចូរ ពែ៌ ន្ទេខាងសមកោយ។
• 	  ៖ បដចូរ រូប ន្ទេខាងសមកោយ។
• 	  ៖ កំែត់ �ទេីកឃ័រ My Emoji ជា ន្ទេខាងសមកោយ។ �ូ្ ស ើ្ល AR EMOJI �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន 

បណន្្។
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3 �រស�រ ឬ ែូ� សលើ វីនដូវ �ារ ជីវចល។

ប��រ ការកំណត់ ៃផ�
ខាងេ�កោយ តាម

បំណង។

បង�ាញ។

ចាប់េផ�ើម ជា ថ�ី។

មិនេធ�ើវ�ញ

េបើក ប��ី សា ជីវ
ចល របស់ អ�ក។

រ�ារ វឌ�នភាព

ប��រ �ទង់�ទាយ
 ឯកសារ។

ប��រ ការកំណត់ ប៊�ច 
តាមបំណង។

4 សនៅសពល អ្នក ្ ាន បញ្ប់ �ូ្ ប៉ះ រួចរាល់ និង ស្្ើ �ារ។

�ារ ជីវចល នឹង មតូវ ្ ាន រក្ា្រុក ក្នញង វិចមិតសាល ជា ឯក�ារ GIF ជីវចល ឬ វសីដអ ូ្ ួយ សហើយ វា នឹង 
មតូវ ្ ាន �្ាប់ ជា្ួយ �ារ បច្ញប្ន្ន។

អ្នក ក៏ អាច ណចករំណលក �ារ ជីវចល សដោយ សមបើ វិធ ីណចករំណលក ស្្ងស្រៀត ្ ងណដរ។
• 	សមជើ� �ារ ជីវចល ក្នញង វិចិមតសាល សហើយ ប៉ះ ។
• 	សលើ សអមកង់ ស្្ងស្រៀត សមកៅ ពី សអមកង់ ណតង �ារ �ូ្ សបើក ការបញា្ សលើអាកា�, ប៉ះ សារជីវចល, 

បសងកេើត �ារ ជីវចល រួច សហើយ ប៉ះ ថចករំថលក។
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បកថមប
�ំកាំង S Pen សលើ អត្ប្រ ណដល អ្នក ចង់ បកណមប។ ឯកតា ណដល ្ ាន រួ្បញ្ចូល ក្នញង អត្ប្រ នឹង មតវូ ្ ាន 
បំណលង ្ ងណដរ។

• 	សដើ្្ី សមបើ ្ ុខងារ សនះ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក មតវូណត ្ ាន �្ាប់ ស្រៅ Wi-Fi ឬ បែ្ាញ ចល័ត។
• 	្ ុខងារ សនះ ្ ិន ែាមំ្រ �ា�ា ខ្ះ ស�ើយ។
• 	្ ុខងារ សនះ អាច សមបើ ្ ាន ណត សនៅសពល អត្ប្រ ណដល អាច �្ាល់ �្ិត សលើ សអមកង់ ប៉សុែ្ណោះ។

1 សនៅសពល ្ ាន អត្ប្រ ណដល អ្នក ចង់ បកណមប �ូ្ សបើក ្ ទេាំង ការបញា្ សលើអាកា� សហើយ ប៉ះ បកថមប។

2 សមជើ� �ា�ា សលើ ្ ទេាំង អ្នកបកណមប សនៅ ណ្្នក ខាងសលើ នន សអមកង់។

អ្នក អាច បដចូរ អត្ប្រ រវាង ពាក្យ និង ឃ្ា សដោយ ប៉ះ  ឬ ។

3 �ំកាំង S Pen សលើ អត្ប្រ ណដល អ្នក ចង់ បកណមប សដើ្្ី បកណមប ឬ ក៏ ឯកតា ណដល អ្នក បំណលង។

អត្ប្រ ណដល ្ ាន បកណមប នឹង សលចស�ើង។ សដើ្្ី �ដាប់ ការបន្លឺ�ូរ នន អត្ប្រ សដើ្ �ូ្ ប៉ះ ។

អាយខុន  អាច ្ ិន សលចស�ើង អាម�័យ សលើ �ា�ា ណដល អ្នក សមជើ�។

ភាពលម�ិត ៃន ការេ�ជើស 
អត�បទ (ពាក� ឬ ឃ�ា)

េ�ជើស ភាសា។

លទ�ផល បកែ�ប

4 សដើ្្ី បិ្រ អ្នកបកណមប �ូ្ ប៉ះ  សលើ ្ ទេាំង អ្នកបកណមប។
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BixbyVision
សនៅសពល អ្នក �ំកាំង S Pen សលើ ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន ្ ួយ ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន សនោះ នឹង មតវូ ្ ាន �្ាល់ សហើយ អាយខុន 
ណ�្វងរក ណដល ្ ាន នឹង សលចស�ើង។ សមបើ ្ ុខងារ នានា សដើ្្ី ណ�្វងរក រូប ម�សដៀងែ្នា �្ាល់ និង បកណមប អត្ប្រ 
ជាសដើ្។ �ូ្ ស្ើល Bixby Vision �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។

1 សនៅសពល ្ ាន រូប ្ ួយ ណដល អ្នក ចង់ ណ�្វងរក ព័ត៌្ ាន ពាក់ព័ន្ធ ឬ ម�ង់ អត្ប្រ ពី សនោះ �ូ្ សបើក ្ ទេាំង 
ការបញ្ា សលើអាកា� សហើយ ប៉ះ BixbyVision។

2 �ំកាំង S Pen សលើ ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន ណដល អ្នក ចង់។

សនៅសពល ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន មតូវ ្ ាន ្រ្រួល�្ាល់ អាយខុន ណ�្វងរក ណដល ្ ាន នឹង សលចស�ើង។

3 សមជើ� អាយខុន ណដល អ្នក ចង់ ្ ាន។

4 សដើ្្ី បិ្រ Bixby Vision �ូ្ ប៉ះ  សលើ ្ ទេាំង Bixby Vision។



ក្្មវិធី និង ្ុខងារ

77

ពមងីក
�ំកាំង S Pen រប�់ អ្នក សលើ ន្ទេ ្ ួយ នន សអមកង់ សដើ្្ី ពមងីក វា។
សបើក ្ ទេាំង ការបញ្ា សលើអាកា�, ប៉ះ ពមងីក សហើយ �ំកាំង S Pen សលើ ន ទ្េ ណដល អ្នក ចង់ ពមងីក។

បិទ ែកវព�ងីក។ប��រ អនុ�ាត ការព�ងីក។

ប��រ ទំហំ ៃន ែកវព�ងីក។
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មកប�កបមើល
បមងួ្ ក្្មវិធី ្ ួយ ជា រូបតូចៗ សហើយ �ំកាំង S Pen សលើ រូបតូចៗ សនោះ សដើ្្ី សបើក ក្្មវិធី សនោះ ក្នញង ្ិរដ្�ាព 
សពញ សអមកង់។
ឧ្រាហរែ៍ ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធ ីណ្ន្រី, សបើក ្ ទេាំង ការបញា្ សលើអាកា� រួច សហើយ ប៉ះ មកប�កបមើល។ ក្្មវិធី 
នឹង មតូវ ្ ាន បមងួ្ ជា រូបតូចៗ សនៅ ណ្្នក ខាងសមកោ្ នន សអមកង់។ ខែៈសពល សបើកស ើ្ល ្រំព័រវិប �ូ្ �ំកាំង 
S Pen សលើ រូបតូចៗ សដើ្្ី សបើក ក្្មវិធី ណ្ន្រី សពញ សអមកង់ សហើយ ណ�្វងរក កណន្ង ្ ួយ យ៉ាង រហ�័។

រូបតូចៗ

�ំកាំង S Pen េ្ាយ ពី សអមកង់ សដើ្្ី បមងួ្ ក ្្មវិធី សនោះ ស្រៅ ជា រូបតូចៗ ្ ដងស្រៀត។
សដើ្្ី បិ្រ ក្្មវិធី ណដល ្ ាន បមងួ្ �ូ្ ប៉ះ ឲ្យ ជាប ់សលើ រូបតូចៗ សនោះ សហើយ ចាប ់អូ� វា ស្រៅ យកបចញ សនៅ ណ ្្នក 
ខាងសលើ នន សអមកង់។
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ការដាក់ពណ៌
អ្នក អាច ដាក់ ពែ៌ ឲ្យ រូប ណដល ្ ដល់ ជូន សដោយ PENUP។ សដោយ សមបើ ពែ៌ ស្្ងៗ �ូ្ បសងកេើត �្នានដ�ិល្ៈ 
្ទេាល់ខ្ងួន រប�់ អ្នក។
សបើក ្ ទេាំង ការបញ្ា សលើអាកា�, ប៉ះ ការដាក់ពណ,៌ សមជើ� រូប ្ ួយ រួច សហើយ ចាប់ស្ដើ្ ការដាក ់ពែ៌ ឲ្យ រូប។ 
សនៅសពល អ្នក ្ ាន បញ្ប់ �ូ្ រក្ា្រុក សនោះ រូប ក្នញង វិចិមតសាល ឬ បសងោ្ះ វា សលើ PENUP។
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ការបង្ាញបលើអាកាស
�ំកាំង S Pen សលើ ធាត ុ្ ួយ សនៅ សលើ សអមកង់ សដើ្្ី បងា្ញ ខ្ឹ្ព័ត៌្ ាន ឬ បងា្ញ ព័ត៌្ាន ក្នញង វីនដូវ ្ ុ�។
ក្នញង ក្្មវិធី ខ្ះ ប៊ូតុង �ក្្ម�ាព នឹង បង្ាញ ស�ើង សលើ វីនដូវ បង្ាញ។

ប៊ូតុង សកម�ភាព

សបើ ្ ុខងារ សនះ ្ ិន មតូវ ្ ាន សបើកដំសែើរការ ស្រ �ូ្ ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារកមមិត
ខ្ពស ់→ SPen រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ ការបងា្ញបលើអាកាស សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

ប៊ិចបមជើស
ខែៈសពល ចុច ជាប់ សលើ ប៊ូតុង S Pen �ូ្ ចាប់ អូ� S Pen សលើ អត្ប្រ ឬ បញ្ី ធាតុ សដើ្្ី សមជើ� ធាតុ ឬ 
អត្ប្រ សមចើន។ អ្នក ក៏ អាច ច្្ង និង បិ្រ�្ាប់ ធាតុ ណដល ្ ាន សមជើ� ឬ អត្ប្រ ស្រៅ សលើ ក ្្មវិធី ្ ួយ ស្រៀត ឬ ក ៏
ណចករំណលក ពួកវា ជា្ួយ អ្នកដន្រ ្ ងណដរ។
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បមម៉ូបពលបអមកង់រលត់
អ្នក អាច បសងកេើត ស្្៉ូ យ៉ាង រហ�័ តា្រយៈ ការ�រស�រ សលើ សអមកង ់សដោយ ្ ិន សបើក វា។ អ្នក ក៏ អាច ខទេា�់ ឬ ណក 
ស្្ូ៉ សលើ Always On Display ្ងណដរ។

• 	សបើ ្ ុខងារ សនះ ្ ិន មតូវ ្ ាន សបើកដំសែើរការ ស្រ �ូ្ ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារ
កមមិតខ្ពស់ → SPen រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ បមម៉ូបពលបអមកង់រលត់ សដើ្្ី សបើកដសំែើរការ វា។

• 	អ្នក អាច បសងកេើត ស្្៉ូ ជា ពែ៌ ស្្ងៗ អាម�យ័ សលើ ពែ៌ នន S Pen រប�់ អ្នក។ សបើ អ្នក ចង់ បដចូរ 
ពែ៌ ស្រៅ ជា � �ូ្ ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារកមមិតខ្ពស ់→ SPen → បមម៉ូ
បពលបអមកង់រលត់ រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ បមបើពណ៌ហត្បលខាSPen សដើ្្ី បិ្រដំសែើរការ វា។ 
សបើ ពែ៌ រប�់ S Pen សខ្មៅ អ្នក អាច បសងកេើត ស្្ូ៉ ជា ពែ៌ � ប៉សុែ្ណោះ។

ការបបងកើតបមម៉ូបពលបអមកង់រលត់

1 សនៅសពល សអមកង់ រលត់ �ូ្ ដក S Pen ឬ ក៏ ប៉ះ សអមកង់ ជា្ួយ S Pen ខែៈសពល កំពុង ចុច ជាប់ សលើ 
ប៊ូតុង S Pen។

2 �រស�រ ឬ ែូ� ស្្៉ូ ្ ួយ។

សដើ្្ី ពន្ា ្រំព័រ �ូ្ ប៉ះ ។
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3 សដើ្្ី ខទេា�់ ស្្៉ូ សលើ Always On Display �ូ្ ប៉ះ  → ខ្ទាស់បទៅALWAYSON
DISPLAY។ ស្្៉ូ ណដល ្ ាន ខទេា�់ នឹង ្ ិន មតូវ ្ ាន រក្ា្ុរក ស�ើយ។

សដើ្្ី រក្ា្រុក ស្្៉ូ �ូ្ ប៉ះ រកសេាទុកក្ញងកំណត់សមា្ល ់ឬ ក៏ បញ្ចូល S Pen ស�ើងវិញ ស្រៅ ក្នញង រន្ធ។ 
ស្្៉ូ នឹង មតូវ ្ ាន រក្ា្ុរក ក្នញង SamsungNotes →  → បមម៉ូបពលបអមកង់រលត។់

ការបង្ាញបមម៉ូថដលបានខ្ទាស់បលើAlwaysOnDisplay
សនៅសពល អ្នក ខទេា�់ ស្្ូ៉ សពល សអមកង់ រលត់ ្ ួយ អ្នក អាច បងា្ញ ស្្៉ូ សលើ Always On Display។
សដើ្្ី ណក ស្្៉ូ ណដល ្ ាន ខទេា�់ �ូ្ ប៉ះ ពីរដង សលើ ស្្៉ូ សនោះ។ សបើ អ្នក ខទេា�់ ស្្ូ៉ ណដល ្ ាន ណក សលើ Always 
On Display ្ដងស្រៀត ស្្៉ូ សដើ្ នឹង មតូវ ្ ាន រក្ា្ុរក ក្នញង SamsungNotes →  → បមម៉ូបពល
បអមកង់រលត់។
សដើ្្ី បមងួ្ ស្្៉ូ ណដល ្ ាន ខទេា�់ �ូ្ ប៉ះ ពីរដង សលើ ។ ស្្៉ូ សនោះ នឹង បង្ាញ ស�ើង ជា អាយខុន  សលើ 
Always On Display។ សដើ្្ី បង្ាញ ស្្៉ូ សនោះ ្ ដងស្រៀត �ូ្ ប៉ះ ពីរដង សលើ ។

សបើ អ្នក ្ ិន សធ្វើ �ក្្ម�ាព ែា ្ ួយ ក្នញង អ�ំញងសពល ្ ួយ បនទេាប់ ព ីសបើក ស្្ូ៉ ស្្៉ូ សនោះ នឹង មតវូ ្ ាន 
បមងួ្ សដោយ �្វ័យមបវត្ិ។

ប�ងួម េមម៉ូ ជា អប�បរមា។

េមម៉ូ ែដល �ាន ខ�ាស់
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ការបដោះបសោបអមកង់បដោយបមបើSPen
សបើ សអមកង់ ជាប់ស�ោ ខែៈសពល �្ាប់ S Pen អ្នក អាច សដោះស�ោ សអមកង ់សនោះ សដោយ ចុច ប៊ូតុង S Pen។

• 	្ ុខងារ បដោះបសោជាមួយមបដាប់បញ្ាSPen អាច សមបើ ្ ាន ណត សនៅសពល ្ ាន កំែត ់វិធី 
ចាក់ស�ោ សអមកង់ ប៉ុសែ្ណោះ។

• 	សដើ្្ី សមបើ ្ ុខងារ សនះ S Pen មតវូណត ្ ាន �្ាប់ ជា្ួយ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ មុខងារកមមិតខ្ពស ់→ SPen → បដោះបសោជាមួយ
មបដាប់បញ្ាSPen។

2 ប៉ះ បដោះបសោជាមួយមបដាប់បញា្SPen → មពម។

3 សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ សមបើ វិធ ីចាក់ស�ោ សអមកង ់ណដល ្ ាន កែំត់ ពី្ុន។

ឥ�ចូវ អ្នក អាច សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ ចុច ប៊ូតុង S Pen។
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Bixby

ការថណនាំ
Bixby ែលឺ ជា ស�វា �ំស�ង វាងនវ ណដល ជួយ ឲ្យ អ្នក សមបើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ្ ាន កានណ់ត ងាយម�ួល។
្ិន អាច និយាយ ស្រៅ កាន់ Bixby ឬ ក៏ វាយ អត្ប្រ។ Bixby នឹង ចាប់ស្ដើ្  ្ ុខងារ ្ ួយ ណដល ស�្នើ ឬ បង្ាញ 
ព័ត៌្ាន ណដល អ្នក ចង់ ្ ាន។ វា ក៏ សរៀន អំពី លំនាំ នន ការសមបើម្ា�់ និង បរិ�្ាន រប�់ អ្នក ្ ងណដរ។ វា សរៀន កានណ់ត 
សមចើន អំពី អ្នក វា នឹង យល ់អំពី អ្នក កានណ់ត �ុមកតឹ។

• 	សដើ្្ី សមបើ Bixby ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក មតូវណត ្ ាន �្ាប់ ស្រៅ Wi-Fi ឬ បែ្ាញ ចល័ត។
• 	សដើ្្ី សមបើ Bixby អ្នក មតូវណត ចុះបញ្ី និង ចុះសឈ្មោះចូល Samsung Account រប�់ អ្នក។
• 	Bixby អាច សមបើ ្ ាន ណត ជា �ា�ា ខ្ះ ប៉ុសែ្ណោះ សហើយ ្ ុខងារ ្ ួយ ចំនួន មបណហល ជា ្ ិន អាច សមបើ 

្ាន ស្រ អាម�យ័ សលើ តំបន់ រប�់ អ្នក។

ការចាប់បផ្ដើមBixby
សនៅសពល អ្នក ចាប់ស្ដើ្ Bixby ជា សលើកដំបូង ្រំព័រ ណែនា ំអំពី Bixby នឹង សលចស�ើង។ អ្នក មតវូណត សមជើ� 
�ា�ា សដើ្្ី សមបើ Bixby, ចុះបញ្ី និង ចុះសឈ្មោះចូល Samsung Account រប�់ អ្នក ស្រៅ តា្ ការណែនា ំ
សលើ សអមកង់ រួច សហើយ យលម់ព្ តា្ សពលសវលា និង លក្ខខែ្ឌ។

1 ចុច មែាប់ចុច Bixby។

�គាប់ចុច Bixby

ចុះេឈ�ោះចូល 
Samsung 
Account 
របស់ អ�ក។

េ�ជើស ភាសា
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2 សមជើ� �ា�ា ណដល មតូវ សមបើ ជា្ួយ Bixby។

3 សធ្វើ តា្ ការណែនាំ សលើ សអមកង់ សដើ្្ី ចុះសឈ្មោះចូល Samsung Account រប�់ អ្នក។

សបើ អ្នក ្ ាន ចុះសឈ្មោះចូល សហើយ ព័ត៌្ាន ែែន ីរប�់ អ្នក នឹង សលចស�ើង សលើ សអមកង់។

4 ប៉ះ ។

5 អាន និង យល់មព្ តា្ សពលសវលា និង លក្ខខែ្ឌ សហើយ ប៉ះ ។

6 ប៉ះ  សហើយ សធ្វើ តា្ ការណែនាំ សលើ សអមកង់ សដើ្្ី ចុះបញ្ី �ំស�ង រប�់ អ្នក។

7 ប៉ះ  សដើ្្ី បញ្ប់ ការសរៀបចំ។

សអមកង់ Bixby នឹង សលចស�ើង។

ការប��ា ែដល �ាន េស�ើ

ចូលេ�បើ ជេ�មើស បែន�ម។ទ�មង់ ខ��ំ

��ា�ស័យ ទាក់ទង តាម អត�បទ។

��ា�ស័យ ទាក់ទង តាម សំេឡង។
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ការបមបើBixby
សនៅសពល អ្នក និយាយ អ្វី ណដល អ្នក ចង់ និយាយ ស្រៅ កាន់ Bixby សនោះ Bixby នឹង ចាបស់្ដើ្ ្ ុខងារ មតូវែ្នា ឬ 
ក៏ បង្ាញ ព័ត៌្ាន ណដល អ្នក ្ ាន ស�្នើ។
ខែៈសពល ចុច ជាប់ សលើ មែាប់ចុច Bixby �ូ្ និយាយ អ្វី ណដល អ្នក ចង ់និយាយ ស្រៅ កាន់ Bixby រួច សហើយ 
ណលង ម្ា្នដ រប�់ អ្នក ពី មែាប់ចុច សនោះ សនៅសពល អ្នក បញ្ប់ ការនិយាយ។

ការចាប់េផ�ើម សន�នា �ាន ចាប់េផ�ើម មុខងារ �តូវគ�ាការស�ាប់

សបើ Bixby �ួរ �ំែួរ អ្នក ក្នញង អំ�ញងសពល �នទេនា ខែៈសពល កំពុង ចុច ជាប ់សលើ មែាប់ចុច Bixby �ូ្ 
សេ្ើយ ម្ាប់ Bixby។ ឬ ក៏ ប៉ះ  សហើយ សេ្ើយ ម្ាប់ Bixby។
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ការបមបើមបាស់Bixby
សដើ្្ី បង្ាញ វិធី សមចើនស្រៀត ក្នញង ការ សមបើ Bixby �ូ្ ចុច មែាប់ចុច Bixby រួច សហើយ អ�ូ ្ ក សេ្វង សលើ 
សអមកង់។
អ្នក អាច ពិនិត្យ ស�វា ណដល ែាំម្រ សដោយ Bixby និង ឧ្រាហរែ៍ នន ការបញា្។

្ុខងារ ខ្ះ មបណហល ជា ្ ិន អាច សមបើ ្ ាន ស�ើយ អាម�័យ សលើ តំបន ់ឬ អ្នក្ដល ់ស�វា។
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BixbyVision
Bixby Vision ែលឺ ជា ស�វា ណដល ្ ដល់ ព័ត៌្ាន ដូចជា រូប ម�សដៀង ្រីកណន្ង អត្ប្រ បកណមប និង កូដ QR។ 
Bixby Vision �្ាល់ វត្ញ យ៉ាង រហ័� និង វាងនវ �ូ្្ី សនៅសពល អ្នក ្ ិន �្ាល់ សឈ្មោះ រប�់ វា ក ៏សដោយ។
សមបើ ្ ុខងារ Bixby Vision ខាងសមកោ្។

រូប

អត�បទ

�សាទំពាំង�ាយជូរ

កែន�ង កូដ QR

• 	សដើ្្ី សមបើ ្ ុខងារ សនះ ឧបករែ៍ មតវូណត �្ាប ់ស្រៅ Wi-Fi ឬ បែ្ាញ ចល័ត។
• 	សដើ្្ី សមបើ ្ ុខងារ សនះ អ្នក មតូវ ចុះបញ្ី និង ចុះសឈ្មោះចូល Samsung Account រប�់ អ្នក។
• 	្ ុខងារ ណដល អាច សមបើ ្ ាន និង ល្រ្ធ្ល ណ�្វងរក អាច ខុ�ែ្នា អាម�យ័ សលើ តំបន ់ឬ អ្នក្្ល់ 

ស�វា។
• 	្ ុខងារ សនះ មបណហល ជា ្ ិន អាច សមបើ ្ ាន ស្រ ឬ ក ៏អ្នក មបណហល ជា ្ ិន ្រ្ួរល ល្រ្ធ្ល ណ�្វងរក 

មតឹ្មតវូ ស�ើយ អាម�យ័ សលើ ្រំហំ រូប ម្រងម់្រាយ ឬ រី�ូលូ�ិន។
• 	Samsung ្ិន ្រ្រួល ខុ� មតូវ ចំសពោះ ព័ត៌្ ាន ្ លិត្ល ណដល ្ ដល់ សដោយ Bixby Vision 

ស�ើយ។



ក្្មវិធី និង ្ុខងារ

89

ការចាប់បផ្ដើមBixbyVision

1 ចាប់ស្ដើ្ Bixby Vision សដោយ សមបើ វិធី ្ ួយ ក្នញង ចំសែោ្ វិធ ី្រាំងសនះ។

• 	ក្នញង ក្្មវិធី កាបមរ៉ា �ូ្ សមជើ� ្រម្ង់ ស្័យមបវត្តិ សហើយ ប៉ះ ។
• 	ក្នញង ក្្មវិធី វិចិមតសាល �ូ្ សមជើ� រូប សហើយ ប៉ះ ។
• 	ក្នញង ក្្មវិធី អ៊ីនបធើណិត �ូ្ ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ រូប ្ ួយ សហើយ ប៉ះ BixbyVision។
• 	ថត សអមកង់ ្ ួយ សហើយ សមជើ� BixbyVision សលើ រ្ារ ឧបករែ៍។
• 	សបើ អ្នក ្ ាន ណថ្ អាយខុន ក្្មវិធី Bixby Vision ស្រៅ សែហសអមកង ់និង សអមកង់ ក ្្មវិធី �ូ្ ចាប់ស្ដើ្ 

ក្្មវិធី BixbyVision។

2 សមជើ� ្ ុខងារ ណដល អ្នក ចង់ ្ ាន។

3 ដាក់ វត្ញ សនៅក្នញង សអមកង់ សដើ្្ី ឲ្យ �្ាល់ វា។

សនៅសពល វត្ញ មតូវ ្ ាន �្ាល ់សហើយ ល្រ្ធ្ល ណ�្វងរក នឹង សលចស�ើង សលើ សអមកង់។

សដើ្្ី បង្ាញ ព័ត៌្ាន សមចើនស្រៀត �ូ្ ប៉ះ អាយខុន ្ ុខងារ ឬ ក ៏សមជើ� ល្រ្ធ្ល ណ�្វងរក។

ការបកថមបឬការមសង់អត្បទ
្រ្រួល�្ាល់ និង បង្ាញ អត្ប្រ ណដល ្ ាន បកណមប សលើ សអមកង់។ អ្នក ក ៏អាច ម�ង ់អត្ប្រ ព ីឯក�ារ ឬ រូប ្ ួយ 
្ងណដរ។
ឧ្រាហរែ៍ សបើ អ្នក ចង់ ដឹង ថា សតើ �្ាក�ញ្ា ្ ួយ ្ ាន ន័យ ដូចស្្ច ខែៈសពល កំពុង សធ្វើ ដំសែើរ សនៅ បរស្រ� 
�ូ្ សមបើ ្ ុខងារ Bixby Vision។ ឧបករែ៍ នឹង បកណមប អត្ប្រ សនៅសលើ �្ាក�ញ្ា សនោះ ស្រៅ ជា �ា�ា ណដល 
អ្នក សមជើ�។

1 សនៅសពល អ្នក ្ ាន រូប ឬ វត្ញ សពញចិត្ �ូ្ ចាបស់្ដើ្ Bixby Vision។

2 សមជើ�  និង ដាក់ អត្ប្រ សនោះ ក្នញង សអមកង់ សដើ្្ី ឲ្យ �្ាល់ វា។

អត្ប្រ ណដល ្ ាន បកណមប នឹង សលចស�ើង សលើ សអមកង់។

• 	សដើ្្ី ម�ង់ អត្ប្រ �ូ្ ប៉ះ ។ អ្នក អាច ណចករណំលក ឬ រក្ា្រុក អត្ប្រ ដកម�ង់ សនោះ។
• 	សដើ្្ី ប្ចូរ �ា�ា មប�ព និង �ា�ា សែោលសដៅ �ូ្ ប៉ះ ្ ទេាំង ការកំែត ់�ា�ា សនៅ ណ្្នក ខាងសលើ នន 

សអមកង់។
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ការថស្ងរករូបមសបដៀង្រ្ា
ណ�្វងរក រូប ណដល ម�សដៀង នឹង វត្ញ ណដល ្ ាន �្ាល់ សលើបែ្ាញ។ អ្នក អាច បង្ាញ រូប ស្្ងៗ ណដល ្ ាន 
លក្ខែៈ�្្ត្ិ ម�សដៀង នឹង វត្ញ សនោះ ដូចជា ពែ៌ និង �ែ្ាន។
ឧ្រាហរែ៍ សបើ អ្នក ចង់ ដឹង ពី ចំែងសជើង នន រូបថត ឬ រូប ្ ួយ �ូ្ សមបើ ្ ុខងារ Bixby Vision។ ឧបករែ៍ 
នឹង ណ�្វងរក មព្្រាំង បង្ាញ ជូន អ្នក នូវ ព័ត៌្ាន ពាក់ព័ន្ធ ឬ ក៏ រូប ណដល ្ ាន លក្ខែៈ ម�សដៀងែ្នា។

1 សនៅសពល អ្នក ្ ាន រូប ឬ វត្ញ សពញចិត្ �ូ្ ចាបស់្ដើ្ Bixby Vision។

2 សមជើ�  និង ដាក់ វត្ញ សនោះ ក្នញង សអមកង់ សដើ្្ី ឲ្យ �្ាល់ វា។

3 ប៉ះ  ឬ ក៏ សមជើ� ល្រ្ធ្ល ណ�្វងរក សលើ សអមកង់។

រូប ម�សដៀងែ្នា នឹង សលចស�ើង។

ការថស្ងរកកថន្ងបនៅថកបរ
ណ�្វងរក ព័ត៌្ាន អំពី កណន្ង សនៅណក្រ សដោយ �្្ាល់ ្រីកណន្ង បច្ញប្ន្ន រប�់ អ្នក។
ឧ្រាហរែ៍ សបើ អ្នក ចង់ ណ�្វងរក ហាង កាសហ្វ សនៅណក្រ �ូ្ សមបើ ្ ុខងារ Bixby Vision។ ឧបករែ៍ នឹង 
ណ�្វងរក មព្្រាំង បង្ាញ ជូន អ្នក នូវ ហាង កាសហ្វ សនៅណក្រ។

1 សនៅសពល អ្នក ្ ាន កណន្ង ឬ វត្ញ សពញចិត្ �ូ្ ចាប់ស្ដើ្ Bixby Vision។

2 សមជើ�  និង ដាក់ កណន្ង ឬ វត្ញ សនោះ ក្នញង សអមកង់ សដើ្្ី ឲ្យ �្ាល់ វា។

អ្នក អាច បង្ាញ ព័ត៌្ាន ្ ូលដ្ាន អំពី កណន្ង សនៅណក្រ។

សបើ អ្នក ចង់ ណ�្វងរក កណនង្ ក្នញង ្រិ�សដៅ ្ ួយ ស្រៀត �ូ្ តម្ង់ កាស្រ៉ា ស្រៅ ្រិ�សដៅ សនោះ។

សបើ អ្នក កំពុង សមបើ Bixby Vision ជា្ួយ កាស្រ៉ា សនោះ អ្នក អាច បងា្ញ ្រីកណន្ង បច្ញប្ន្ន រប�់ អ្នក 
និង ព័ត៌្ាន អាកា�ធាតុ។ សដើ្្ី បង្ាញ ្រីកណន្ង បច្ញប្ន្ន រប�់ អ្នក សលើ ណ្ន្ីរ �ូ្ តម្ង់ កាស្រ៉ា 
ស្រៅ ដី។ សដើ្្ី បង្ាញ ព័ត៌្ាន អាកា�ធាតុ បច្ញប្ន្ន �ូ្ តម្ង់ កាស្រ៉ា ស្រៅ រក ស្ឃ។

3 ប៉ះ  ឬ ក៏ សមជើ� ល្រ្ធ្ល ណ�្វងរក សលើ សអមកង់។

ឧបករែ៍ នឹង បង្ាញ ព័ត៌្ាន នន ្រីកណន្ង សនៅណក្រ។
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ការថស្ងរកព័ត៌មានមសា
ចាប់ ព័ត៌្ាន ពី �ា្ក ម�ា និង ណ�្វងរក ព័ត៌្ាន អំពី ម�ា សនោះ។
ឧ្រាហរែ៍ សបើ អ្នក រក សឃើញ ម�ា �ំែព្វ រប�់ អ្នក ឬ ក៏ ចង់ ដឹង សមចើនស្រៀត អំពី ម�ា ្ ួយ �ូ្ សមបើ ្ ុខងារ 
Bixby Vision។

1 សនៅសពល អ្នក ្ ាន រូប ឬ វត្ញ សពញចិត្ �ូ្ ចាបស់្ដើ្ Bixby Vision។

2 សមជើ�  និង ដាក់ ឲ្យ �្ាក ម�ា សនៅក្នញង សអមកង់ សដើ្្ី ឲ្យ �្ាល ់វា។

3 ប៉ះ  ឬ ក៏ សមជើ� ល្រ្ធ្ល ណ�្វងរក សលើ សអមកង់។

ព័ត៌្ាន អំពី �្ាក ម�ា នឹង សលចស�ើង។

ការអានកូដQR
�្្ាល់ កូដ QR និង បង្ាញ ព័ត៌្ាន ស្្ងៗ ដូចជា វិបន� រូបថត វសីដអូ ណ្ន្រី និង នា្បែ្ណ។

1 សនៅសពល អ្នក ្ ាន រូប ឬ វត្ញ សពញចិត្ �ូ្ ចាបស់្ដើ្ Bixby Vision។

2 សមជើ�  និង ដាក់ កូដ QR ក្នញង សអមកង់ សដើ្្ី ឲ្យ �្ាល់ វា។

ព័ត៌្ាន ណដល ្ ាន �្ាប់ ជា្ួយ កូដ QR សនោះ នឹង សលចស�ើង។

ការទាញយកមុខងារបថន្ម
អ្នក អាច ្រាញយក ្ ុខងារ Bixby Vision ស្្ងៗ។
សលើ សអមកង់ Bixby Vision �ូ្ ប៉ះ  → ថែម សហើយ ្រាញយក ក្្មវិធ ីឬ ្ ុខងារ នានា។
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BixbyHome
សលើ សអមកង់ Bixby Home អ្នក អាច បង្ាញ ស�វា និង ព័ត៌្ ាន ណដល ្ ាន ណែនាំ ណដល Bixby ្ល្់ ជូន 
តា្រយៈ ការវិ�ាែ លំនា ំនន ការសមបើម្ា�់ និង ្រ្្ាប់ រប�់ អ្នក។

• 	សដើ្្ី បង្ាញ ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន សមចើនស្រៀត �ូ្ �្ាប់ ស្រៅ Wi-Fi ឬ បែ្ាញ ចល័ត។
• 	សដើ្្ី សមបើ ្ ុខងារ សនះ ឲ្យ ្ ាន សពញសលញ អ្នក មតវូណត ចុះបញ្ី និង ចុះសឈ្មោះចូល Samsung 

Account រប�់ អ្នក។

ការបបើកBixbyHome

1 សលើ សែហសអមកង់ �ូ្ អូ� ស្រៅ �ដាំ។

សអមកង់ Bixby Home នឹង សលចស�ើង។

សនៅសពល ចាប់ស្ដើ្ ្ ុខងារ សនះ ជា សលើកដំបូង ឬ ក៏ បនទេាប់ ព ីសធ្វើ ការកែំត់ ្រិន្នន័យ ស�ើងវិញ �ូ្ សធ្វើ តា្ 
ការណែនាំ សលើ សអមកង់ សដើ្្ី បញ្ប់ ការសរៀបចំ។

2 អូ� ស�ើងសលើ ឬ ចុះសមកោ្ សដើ្្ី បង្ាញ ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន ណដល ្ ាន ណែនាំ។

ការរ�ឭក នឹង មក ដល់

ចូលេ�បើ ជេ�មើស បែន�ម។

ខ�ឹមព័ត៌មាន ែដល �ាន ែណនាំ

3 សដើ្្ី បិ្រ Bixby Home �ូ្ អូ� ្ ក សេ្វង សលើ សអមកង់ ឬ ក៏ ប៉ះ ប៊ូតុង ថយ។
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ការបមបើខ្ឹមព័ត៌មានថដលបានថណនាំបលើBixbyHome
សនៅសពល អ្នក សបើក Bixby Home អ្នក អាច បង្ាញ ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន ណដល ្ ាន អាបស់ដត ញឹកញាប ់ជា បែ្ណ។ 
អូ� ស�ើងសលើ ឬ ចុះសមកោ្ សដើ្្ី បង្ាញ បែ្ណ។
ឧ្រាហរែ៍ សពល សនៅ តា្ ្ ្ចូវ ស្រៅ ការិយាល័យ នា សពល មពឹក អ្នក អាច បង្ាញ កាលវ�ិាែ នន នថ្ រប�់ អ្នក និង 
ចាក់ តនន្ី �ំែព្វ រប�់ អ្នក សលើ សអមកង់ Bixby Home។ សនៅសពល ល្ាច អ្នក អាច បងា្ញ ស្៉ោងសរោ្រ៍ ពិនិត្យ 
�ក្្ម�ាព មបចាំនថ្ រប�់ អ្នក និង បង្ាញ ្ តិព័ត៌្ាន រប�់ ្ ិត្�ក្ិ អ្នក។

ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន និង លំដាប ់នន បែ្ណ អាប់សដត សដោយ �្វ័យមបវត្ិ ក្នញង ចសនោ្ះសពល ជាក់លាក់។ សដើ្្ី 
អាប់សដត បែ្ណ សដោយនដ �ូ្ អូ� ចុះសមកោ្ សលើ សអមកង់។

ការថកបញ្ីបណណែ

• 	សដើ្្ី ខទេា�់ បែ្ណ សនៅ ណ្្នក ខាងសលើ នន សអមកង់ Bixby Home �ូ្ ប៉ះ  → ខ្ទាស់បនៅខាងបលើ។ សដើ្្ី 
ឈប់ខទេា�់ បែ្ណ ្ ួយ �ូ្ ប៉ះ  → ្ប់ខ្ទាស។់

• 	សដើ្្ី លាក់ បែ្ណ ពី បញ្ី �ូ្ ប៉ះ  → លាក់ឥ�វូវ។ ជសម្ើ� ស្្ង �ូ្ ចាប់ អ�ូ បែ្ណ ស្រៅ �ដាំ។
• 	សដើ្្ី ឈប់ បង្ាញ បែ្ណ សលើ បញ្ី �ូ្ ប៉ះ  → កុំបងា្ញម្ដងបទៀត។

ការបមជើសកម្មវិធីឲ្យបង្ាញជាបណណែ
បណន្្ ឬ លុប ក្្មវិធី ណដល មតូវ បង្ាញ ជា កាត សលើ សអមកង់ Bixby Home។
សលើ សអមកង់ Bixby Home �ូ្ ប៉ះ  → ការកំណត់ → បណណែ រួច ប៉ះ កុងតាក ់ជាប ់នឹង ធាតុ សដើ្្ី ណថ្ ឬ 
លុប ពួកវា។

សបើ ក្្មវិធី ្ ួយ ្ ិន មតូវ ្ ាន ដំស�ើងសលើ ឧបករែ៍ ស្រ អ្នក មតវូ ដំស�ើង វា សដើ្្ី សមបើ។ សលើ សអមកង់ Bixby 
Home �ូ្ ប៉ះ  → ការកំណត់ → បណណែ រួច សហើយ ្រាញយក ក ្្មវិធី ្ ួយ។

ការប្ដវូរការកំណត់BixbyHomeតាមបំណង
សលើ សអមកង់ Bixby Home �ូ្ ប៉ះ  → ការកំណត់។
• 	SamsungAccount៖ បង្ាញ ព័ត៌្ាន Samsung Account រប�់ អ្នក។
• 	បណណែ៖ សមជើ� ក្្មវិធ ីណដល មតូវ បង្ាញ ជា បែ្ណ សលើ សអមកង់ Bixby Home។
• 	ការជូនដំណឹង៖ កែំត់ ឲ្យ ្រ្រួល ការជូនដំែឹង អំព ីបែ្ណ Bixby Home។
• 	ភាពឯកជន៖ កំែត់ ឲ្យ សមបើ ស�វា អន្រក្្ម និង តា្បំែង រប�់ Bixby សដើ្្ី បសងកេើន ប្រពិស�ោធន ៍

រប�់ អ្នក។
• 	អំពីBixbyHome៖ បង្ាញ កំណែ Bixby Home និង ព័ត៌្ ាន អំពី ច្ាប់។
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ការរំឭក
បសងកេើត ការរំឭក សដើ្្ី សរៀប កាលវ�ិាែ កិច្ មតូវ សធ្វើ ឬ ក៏ បង្ាញ ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន សនៅ សពលសមកោយ។ អ្នក នឹង ្រ្ួរល 
ការជូនដំែឹង សនៅសពល ណដល ្ ាន កំែត់ ជា្ុន ឬ ្ីរកណនង្ �ម្ាប់ ការរំឭក នី្ួយៗ។

• 	សដើ្្ី ្រ្រួល ការជូនដែំឹង កាន់ណត �ុមកតឹ �ូ្ �្ាប់ ស្រៅ Wi-Fi ឬ បែ្ាញ ចល័ត។
• 	សដើ្្ី សមបើ ្ ុខងារ សនះ ឲ្យ ្ ាន សពញសលញ អ្នក មតវូណត ចុះបញ្ី និង ចុះសឈ្មោះចូល Samsung 

Account រប�់ អ្នក។
• 	សដើ្្ី សមបើ ការរំឭក ្រីកណនង្ ្ុខងារ GPS មតូវណត ្ ាន សបើកដំសែើរការ។

ការចាប់បផ្ដើមការរំឭក
អ្នក អាច ចាប់ស្ដើ្ ការរំឭក ពី Bixby Home។

1 សលើ សែហសអមកង់ �ូ្ អូ� ស្រៅ �ដាំ។

សអមកង់ Bixby Home នឹង សលចស�ើង។

2 ប៉ះ ចាប់បផ្ដើម សលើ បែ្ណ ការរំឭកនឹងមកដល។់

្រំព័រ ណែនាំ អំពី ការរំឭក នឹង សលចស�ើង។

ែថម អាយខុន កម�វ�ធី 
េទៅ េគហេអ�កង់
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3 ប៉ះ ចាប់បផ្ដើម។

សបើ ជសម្ើ� ថែមការរំឭកបលើប្រហបអមកង ់មតូវ ្ ាន ធីក អ្នក អាច ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការរំឭក ( ) ពី 
សែហសអមកង់។

ការបបងកើតការរំឭក
បសងកេើត ការរំឭក សដោយ សមបើ វិធី ស្្ងៗ។ ការរំឭក នឹង ម្ាប់ដំែឹង អ្នក សបើ អ្នក បសងកេើត ការរំឭក ្ ួយ សដោយ ្ ាន 
ការកំែត់ ស្៉ោង ឬ ្រីកណនង្ ជាក់លាក់។ អ្នក ក៏ អាច រក្ា្រុក ខ្ឹ្ព័ត៌្ ាន ស្្ងៗ ដូចជា ស្្ូ៉ ស្រោល ្ ួយ ឬ 
អា�យដា្ន ្រំព័រវិប សហើយ បង្ាញ វា សពល សមកោយ ្ ងណដរ។
ឧ្រាហរែ៍ បសងកេើ្ត ការរំឭក ្ ួយ សដើ្្ី ម្ាប់ដំែឹង អ្នក ឲ្យ 'សម�ោច្កេា សនៅសពល ខ្ញំ ស្រៅ ដល់ ្ ទេះ'។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការរំឭក។

2 ប៉ះ សរបសរការរំឭក រួច វាយបញ្ចូល ឃ្ា ‘សម�ោច ្ កេា’។

3 ប៉ះ កំណត់លក្ខខណ្ឌ → បរើសកថន្ងមួយ រួច កំែត ់្រីកណន្ង ជា ្ទេះ។

4 ប៉ះ បនៅបពលខ្ញំមកដល ់→ រួចរាល់។

5 ប៉ះ រកសេាទុក សដើ្្ី រក្ា្រុក ការរំឭក សនោះ។

សនៅសពល អ្នក ស្រៅ ដល់ ្ ទេះ ការជូនដំែឹង ‘សម�ោច្កេា’ នឹង សលចស�ើង។
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បបងកើតការរំឭកជាមួយBixby

ចុច ឲ្យជាប់ សលើ មែាប់ចុច Bixby សហើយ និយាយ “រំឭក ខ្ញំ ឲ្យ សម�ោច្កេា សនៅសពល ខ្ញំ ស្រៅ ដល់ ្ ទេះ”។
Bixby នឹង រក្ា្រុក អ្វី ណដល អ្នក ្ ាន និយាយ ជា ការរំឭក ្ ួយ។

ការពិនិត្យការជូនដំណឹងអំពីការរំឭក
សនៅ ស្៉ោង ឬ ្រីកណន្ង ណដល ្ ាន កំែត់ ជា្ុន វីនដូវ ្ ុ� ជូនដែំឹង នឹង សលចស�ើង។ ចុច បញ្ប់ ឬ ស្ប។់

ការបង្ាញបញ្ីននការរំឭក
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការរំឭក សដើ្្ី បង្ាញ បញ្ី នន ការរំឭក រប�់ អ្នក។ សដើ្្ី បង្ាញ ព័ត៌្ ាន ល្អែិត នន ការរំឭក 
�ូ្ សមជើ� ការរំឭក ្ ួយ។
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ការថកព័ត៌មានលម្ិតអំពីការរំឭក
ណថ្ ឬ ណក ព័ត៌្ាន ល្អែិត អំពី ការរំឭក ដូចជា �ាពញឹកញាប់ កាលបរសិចឆេ្រ និង ស្៉ោង ឬ ្ីរកណន្ង។

1 សលើ បញ្ី នន ការរំឭក �ូ្ សមជើ� ការរំឭក ្ ួយ សដើ្្ី ណក សហើយ ប៉ះ ថក។ ជសម ើ្� ស្្ង �ូ្ ចាប់ អ�ូ 
ការរំឭក ស្រៅ �ដាំ សហើយ ប៉ះ ថក។

2 ណក លក្ខខែ្ឌ សហើយ ប៉ះ រកសេាទុក។

លក�ខណ� ៃន ការរ�ឭក

ែថម រូប

ប��ីពិនិត�

ចេន�ោះេពល េធ�ើ េឡើងវ�ញ

ព័ត៌មាន ៃន ការរ�ឭក

ការបញ្ប់ការរំឭក
�្្ាល់ ការរំឭក ណដល អ្នក ្ ិន មតវូការ ឲ្យ រំឭក ថា ្ ាន បញ្ប់។
សលើ បញ្ី នន ការរំឭក �ូ្ សមជើ� ការរំឭក ្ ួយ សហើយ ប៉ះ បញ្ប់។ ជសម្ើ� ស្្ង �ូ្ ចាប់ អូ� ការរំឭក ្ ក 
សេ្វង។

ការស្តារការរំឭក
�្ារ ការរំឭក ណដល ្ ាន បញ្ប់ សហើយ។

1 សលើ បញ្ី ការរំឭក �ូ្ ប៉ះ  → បានបញ្ប់ → ថក។

2 ធីក ធាតុ ណដល មតូវ �្ារ សហើយ ប៉ះ ស្ដារ។

ការរំឭក នឹង មតូវ ្ ាន ណថ្ ស្រៅ បញ្ី ការរំឭក សហើយ អ្នក នឹង មតវូ ្ ាន រំឭក សនៅ សពល ណដល ្ ាន កំែត់ 
ជា្ុន។

ការលុបការរំឭក
សដើ្្ី លុប ការរំឭក �ូ្ ចាប់ អូ� ការរំឭក ស្រៅ �ដាំ សហើយ ប៉ះ លុប។ សដើ្្ី លុប ការរំឭក សមចើន �ូ្ ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ 
សលើ ការរំឭក ្ ួយ, ធីក ការរំឭក ណដល មតូវ លុប រួច សហើយ ប៉ះ លុប។
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ទូរសព្ទ

ការថណនាំ
សធ្វើ ឬ សេ្ើយ ការសហៅ �ំស�ង និង វសីដអូ។

ការបធ្ើការបហៅ

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ទូរសព្ទ រួច សហើយ វាយបញ្ចូល សលខ ្រូរ�ពទេ។

សបើ ្ ទេាំងមែាប់ចុច ្ ិន សលចស�ើងសលើ សអមកង ់ស្រ �ូ្ ប៉ះ  សដើ្្ី សបើក ្ ទេាំងមែាប់ចុច។

2 ប៉ះ  សដើ្្ី សធ្វើ ការសហៅ �ំស�ង ឬ ក៏ ប៉ះ  សដើ្្ី សធ្វើ ការសហៅ វីសដអូ។

ចំសពោះ ្ ៉ូណដល SIM ពីរ �ូ្ ប៉ះ  ឬ  សដើ្្ី សធ្វើ ការសហៅ �ំស�ង។

ចូលេ�បើ ជេ�មើស បែន�ម

ែថម េលខ េទៅ ទំនាក់ទំនង មាន �សាប់

បង�ាញ េលខ ទូរសព�

លាក់ ផ�ាំង�គាប់ចុច

លុប តួរ ពីមុខ

ចូលេ�បើ ជេ�មើស បែន�ម។
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ការបធ្ើការបហៅពីកំណត់បហតុបហៅឬបញ្ីទំនាក់ទំនង
ប៉ះ ែ្មីៗ  ឬ ទំនាក់ទំនង រួច សហើយ អូ� ស្រៅ �្ាំ សលើ ្រំនាក្់រំនង ឬ សលខ ្ូររ�ពទេ ្ ួយ សដើ្្ី សធ្វើ ការសហៅ។
សបើ ្ ុខងារ សនះ មតូវ ្ ាន បិ្រដំសែើរការ �ូ្ ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារកមមិតខ្ពស ់រួច សហើយ ប៉ះ 
កុងតាក់ អូសបដើមបីបហៅឬបផ្ើសារ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

ការបមបើការបហៅបលឿន
កំែត់ សលខ សហៅ សលឿន សដើ្្ី សធ្វើ ការសហៅ យ៉ាង រហ័�។
សដើ្្ី កំែត់ សលខ ្ ួយ ជា សលខ សហៅ សលឿន �ូ្ ប៉ះ ទំនាក់ទំនង →  → បលខបហៅបលឿន, សមជើ� សលខ សហៅ 
សលឿន ្ ួយ រួច សហើយ ណថ្ សលខ ្រូរ�ពទេ ្ ួយ។
សដើ្្ី សធ្វើ ការសហៅ �ូ្ ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ សលខ សហៅ សលឿន សនៅសលើ ្ ទេាំងមែាប់ចុច។ �ម្ាប់ សលខ សហៅ សលឿន ព ី
សលខ 10 ស�ើង ស្រៅ �ូ្ ប៉ះ ខទេង់ សលខ ដំបូង នន សលខ សនោះ រួច សហើយ ប៉ះ ឲ្យ ជាប ់សលើ ខទេង់ សលខ ចុងសមកោយ។
ឧ្រាហរែ៍ សបើ អ្នក កំែត់ សលខ 123 ជា សលខ សហៅ សលឿន �ូ្ ប៉ះ 1, ប៉ះ 2 រួច ប៉ះ ឲ្យ ជាប ់សលើ សលខ 3។

ការបធ្ើការបហៅពីបអមកង់ជាប់បសោ
សលើ សអមកង់ ជាប់ស�ោ �ូ្ ចាប ់អូ�  ស្រៅ សមកៅ រង្វង់។

ការបធ្ើការបហៅបទៅបមកៅមបបទស

1 ប៉ះ  សដើ្្ី សបើក ្ ទេាំងមែាប់ចុច សបើ ្ ទេាំងមែាប់ចុច ្ ិន សលចស�ើង សលើ សអមកង់។

2 ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ 0 ្រាល ់ណត �ញ្ា + សលចស�ើង។

3 វាយបញ្ចូល កូដ មបស្រ� កូដ តំបន់ និង សលខ ្រូរ�ពទេ រួច សហើយ ប៉ះ ។

ចំសពោះ ្ ៉ូណដល SIM ពីរ �ូ្ វាយបញ្ចូល កូដ មបស្រ� កូដ តំបន់ និង សលខ ្រូរ�ពទេ រួច សហើយ ប៉ះ  ឬ 
។
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ការទទួលការបហៅ

ការបឆ្ើយការបហៅ
សនៅសពល ្ ាន ការសហៅ ចូល ្ ក �ូ្ ចាប់ អូ�  ស្រៅ សមកៅ រង្វង ់ធំ។

ការមចានបចោលការបហៅ
សនៅសពល ្ ាន ការសហៅ ចូល ្ ក �ូ្ ចាប់ អូ�  ស្រៅ សមកៅ រង្វង ់ធំ។
សដើ្្ី ស្្ើ �ារ ្ ួយ សនៅសពល មចានសចោល ការសហៅ ចូល �ូ្ អ�ូ រ្ារ បផ្ើសារ ស្រៅ សលើ។ អ្នក អាច ស្្ើ �ារ 
អត្ប្រ ឬ �ទេីកឃ័រ សដើ្្ី មចានសចោល ការសហៅ ្ ួយ។ សបើ ្ ាន សមជើ� ថែមការរំឭក ការរំឭក ្ ួយ នឹង មតូវ ្ ាន 
រក្ា្រុក សដើ្្ី ម្ាប់ដំែឹង អ្នក អំពី ការសហៅ ណដល ្ ាន មចានសចោល ក្នញង សពល ្ ួយ ស្៉ោង សមកោយ។
សដើ្្ី បសងកេើត �ារ មចានសចោល ស្្ងៗ �ូ្ ចាប់ស្ដើ្  ក ្្មវិធី ទូរសព្ទ, ប៉ះ  → ការកំណត់ → សារបដបិសធ
រហ័ស, វាយបញ្ចូល �ារ រួច សហើយ ប៉ះ ។

ការបហៅថដលបានខកខាន
សបើ ខកខាន ការសហៅ ្ ួយ អាយខុន  នឹង សលចស�ើង សលើ រ្ារ �្ាន�ាព។ សបើក ្ ទេាំង ជូនដែឹំង សដើ្្ី 
បង្ាញ បញ្ី នន ការសហៅ ណដល ្ ាន ខកខាន។ ជសម ើ្� ស្្ង �ូ្ ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ទូរសព្ទ សហើយ ប៉ះ ែ្មីៗ 
សដើ្្ី បង្ាញ ការសហៅ ណដល ្ ាន ខកខាន។

ការខ្ទប់បលខទូរសព្ទ
ខទេប់ ការសហៅ ពី សលខ ជាក់លាក ់ណដល ្ ាន ណថ្ ស្រៅ បញ្ី ខទេប់ រប�់ អ្នក។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ទូរសព្ទ សហើយ ប៉ះ  → ការកំណត់ → ខ្ទប់បលខ។

2 ប៉ះ , សមជើ� ្រំនាក់្រំនង រួច សហើយ ប៉ះ រួចរាល់។

សដើ្្ី វាយបញ្ចូល សលខ សដោយនដ �ូ្ ប៉ះ វាយបញ្វូលបលខទូរសព្ទ, វាយបញ្ចូល សលខ ្ូររ�ពទេ ្ ួយ រួច 
សហើយ ប៉ះ ។

សនៅសពល សលខ ណដល ្ ាន ខទេប់ ព្យាយា្ ្រាក់្រង អ្នក អ្នក នឹង ្ ិន ្រ្រួល ការជូនដែំឹង ស�ើយ។ ការសហៅ 
្រាំងសនោះ នឹង មតូវ ្ ាន ចុះ ក្នញង កំែត់សហតុ នន ការសហៅ។

អ្នក ក៏ អាច ខទេប់ ការសហៅ ចូល ពី អ្នក ណដល ្ ិន បង្ាញ ID អ្នកសហៅ រប�់ ពួកសែ ្ ងណដរ។ ប៉ះ កុងតាក់ 
ខ្ទប់អ្កបហៅមិនស្ាល់ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ ្ ុខងារ សនះ។
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ជបមមើសក្ញងអំ�ញងបពលបហៅទូរសព្ទ
សបើ តំបន់ ជុំវិញ កាស្រ៉ា សមកោយ និង �ិន�លឺ �្ាល់ សខ្ៅនដ មតវូ ្ ាន មែប សនោះ �ំស�ង រំខាន ្ ិន ចង់ ្ ាន 
អាច សកើតស�ើង ក្នញង អំ�ញងសពល សហៅ។ �ូ្ សដោះ សមែឿងបន្ំ ដូចជា ម�ី្ន ការពារ ឬ �ទេីកឃ័រ សនៅ ជុំវិញ 
តំបន់ កាស្រ៉ា សមកោយ សចញ។

ក្ញងអំ�ញងបពលបហៅសំប�ង
�ក្្ម�ាព ខាងសមកោ្ អាច សធ្វើ ្ ាន៖
• 	  ៖ ចូលសមបើ ជសម ើ្� បណន្្។
• 	ថែមការបហៅ៖ វាយ ការសហៅ ្រីពីរ។ ការសហៅ ដំបូង នឹង ដាក់ ឲ្យ សនៅ រង់ចាំ។ សនៅសពល អ្នក បញ្ប ់ការសហៅ 

្ីរពីរ សនោះ ការសហៅ ដំបូង នឹង ចាប់ស្ដើ្ បន្។
• 	សំប�ងបថន្ម៖ បសងកេើន កម្ិត �ំស�ង។
• 	Bluetooth៖ បដចូរ ស្រៅ កា� Bluetooth សបើ ្ ាន �្ាប់ វា ជា្ួយ ឧបករែ៍។
• 	ឧបល័រ៖ សបើកដសំែើរការ ឬ បិ្រដំសែើរការ ្រូរ�ពទេ ឧបល័រ។ សនៅសពល សមបើ ្រូរ�ពទេ ឧបល័រ �ូ្ ដាក ់

ឧបករែ៍ ឲ្យ េ្ាយ ពី មតសចៀក រប�់ អ្នក។
• 	ស្ាត់៖ បិ្រ ្ ីមកហូ្វចូន សដើ្្ី កុំ ឲ្យ �ាែី ្ ្ខាងស្រៀត ឮ �ំស�ង រប�់ អ្នក។
• 	ផ្ទាំងម្រាប់ចុច / លាក់៖ សបើក ឬ បិ្រ ្ ទេាំងមែាប់ចុច។
• 	  ៖ បញ្ប់ ការសហៅ បច្ញប្ន្ន។

ក្ញងអំ�ញងបពលបហៅវីបដអូ
ប៉ះ សអមកង់ សដើ្្ី សមបើ ជសម្ើ� ខាងសមកោ្៖
• 	 ៖ ចូលសមបើ ជសម្ើ� បណន្្។
• 	កាបមរ៉ា៖ បិ្រ កាស្រ៉ា សដើ្្ី កុំ ឲ្យ �ាែី ្ ្ខាងស្រៀត សឃើញ អ្នក។
• 	ប្ដវូរ៖ ប្ចូរ រវាង កាស្រ៉ា ្ ុខ និង សមកោយ។
• 	  ៖ បញ្ប់ ការសហៅ បច្ញប្ន្ន។
• 	ស្ាត់៖ បិ្រ ្ ីមកហូ្វចូន សដើ្្ី កុំ ឲ្យ �ាែី ្ ្ខាងស្រៀត ឮ �ំស�ង រប�់ អ្នក។
• 	ឧបល័រ៖ សបើកដំសែើរការ ឬ បិ្រដំសែើរការ ្រូរ�ពទេ ឧបល័រ។ សនៅសពល សមបើ ្រូរ�ពទេ ឧបល័រ �ូ្ ដាក ់

ឧបករែ៍ ឲ្យ េ្ាយ ពី មតសចៀក រប�់ អ្នក។
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ការថែមបលខទូរសព្ទមួយបទៅទំនាក់ទំនង

ការថែមបលខទូរសព្ទមួយពីផ្ទាំងម្រាប់ចុចបទៅទំនាក់ទំនង

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ទូរសព្ទ។

2 វាយបញ្ចូល សលខ។

សបើ ្ ទេាំងមែាប់ចុច ្ ិន សលចស�ើងសលើ សអមកង ់ស្រ �ូ្ ប៉ះ  សដើ្្ី សបើក ្ ទេាំងមែាប់ចុច។

3 ប៉ះ បបងកើតទំនាក់ទំនង សដើ្្ី បសងកេើត ្រំនាក្់រំនង ថ្មី ្ ួយ ឬ ក៏ ប៉ះ អាបប់ដតមានមសាប់ សដើ្្ី ណថ្ សលខ 
សនោះ ស្រៅ ្រំនាក់្រំនង ណដល ្ ាន ម�ាប់។

ការថែមបលខទូរសព្ទមួយពីបញ្ីការបហៅបទៅទំនាក់ទំនង

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ទូរសព្ទ សហើយ ប៉ះ ែ្មីៗ។

2 ប៉ះ រូប អ្នកសហៅ ឬ ក៏ ប៉ះ សលខ ្រូរ�ពទេ → ព័ត៌មានលម្ិត។

3 ប៉ះ បបងកើតទំនាក់ទំនង បសងកេើត ្រំនាក្់រំនង ថ្មី ្ ួយ ឬ ក៏ ប៉ះ អាបប់ដតមានមសាប់ ណថ្ សលខ សនោះ ស្រៅ 
្ំរនាក់្រំនង ណដល ្ ាន ម�ាប់។

ការថែមស្ាកបទៅបលខទូរសព្ទមួយ
អ្នក អាច ណថ្ �្ាក ស្រៅ សលខ ្រូរ�ពទេ សដោយ ្ ិន រក្ា្រុក ពួកវា ក្នញង ្រំនាក្់រំនង។ វា អនុញា្ត ឲ្យ អ្នក បង្ាញ 
ព័ត៌្ាន អ្នកសហៅ សនៅសពល ពួកសែ សហៅ សដោយ ្ ិន ចាំ្ ាច់ ដាក ់ពួកសែ ចូល ក្នញង ្រំនាក់្ំរនង។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ទូរសព្ទ សហើយ ប៉ះ ែ្មីៗ។

2 ប៉ះ សលខ ្រូរ�ពទេ ្ ួយ → ព័ត៌មានលម្ិត។

3 ប៉ះ ថែមស្ាក, បញ្ចូល �្ាក រួច សហើយ ប៉ះ រួចរាល់។

សនៅសពល ្ ាន ការសហៅ ចូល ពី សលខ សនោះ �្ាក នឹង បង្ាញ សមកោ្ សលខ។
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ទំនាក់ទំនង

ការថណនាំ
បសងកេើត ្រំនាក់្រំនង ថ្មី ឬ មែប់មែង ្រំនាក្់រំនង សលើ ឧបករែ៍។

ការថែមទំនាក់ទំនង

ការបបងកើតទំនាក់ទំនងែ្មី

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ទំនាក់ទំនង, ប៉ះ  រួច សហើយ សមជើ� ្រីកណន្ង ឃ្ាំង្ទេញក។

2 វាយបញ្ចូល ព័ត៌្ាន ្រំនាក់្រំនង។

េ�ជើស ទីកែន�ង ឃ�ាំងផ��ក

ែថម រូប

េបើក វាល ព័ត៌មាន េ�ចើនេទៀត

វាយប���ល ព័ត៌មាន ទំនាក់ទំនង។

អាម�័យ សលើ ្រីកណនង្ ឃ្ាំង្ទេញក ណដល ្ ាន សមជើ� មបស�្រ នន ព័ត៌្ាន ណដល អ្នក អាច រក្ា្រុក អាច 
ខុ�ែ្នា។

3 ប៉ះ រកសេាទុក។
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ការនាំចូលទំនាក់ទំនង
ណថ្ ្រំនាក់្រំនង សដោយ នាំចូល ពួកវា ពី ឃា្ំង្ទេញក ស្្ងស្រៀត ដាក ់ក្នញង ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ទំនាក់ទំនង សហើយ ប៉ះ  → ម្រប់ម្រងទំនាក់ទំនង → នាំចូល/នាំបចញទំនាក់ទំនង 
→ នាំចូល។

2 សមជើ� ្រីកណន្ង ឃា្ំង្ទេញក ណដល មតូវ នាំចូល ្រំនាក្់រំនង ពី សនោះ។

3 ធីក ឯក�ារ VCF ឬ ្រំនាក្់រំនង ណដល មតូវ នាំចូល សហើយ ប៉ះ រួចរាល់។

4 សមជើ� ្រីកណន្ង ឃា្ំង្ទេញក ណដល មតូវ រក្ា្ុរក ្រំនាក្់រំនង សហើយ ប៉ះ នាំចូល។

ការបធ្ើសមកាលទំនាក់ទំនងជាមួយ្រណនីវិបរបស់អ្ក
សធ្វើ �្កាល ្រំនាក់្រំនង ក្នញង ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ជា្ួយ ្រំនាក់្ំរនង សលើបែ្ាញ ណដល ្ ាន រក្ា្រុក ក្នញង 
ែែនី វិប រប�់ អ្នក ដូចជា Samsung Account។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ បក្ោដនិង្រណន ី→ ្រណនី រួច សមជើ� ែែន ីណដល មតូវ សធ្វើ 
�្កាល ជា្ួយ។

2 ប៉ះ បធ្ើសមកាល្រណនី រួច ប៉ះ កុងតាក់ សមកាលទំនាក់ទំនង សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

�ម្ាប់ Samsung Account �ូ្ ប៉ះ  → ការកំណត់សមកាល រួច ប៉ះ កុងតាក់ ទំនាក់ទំនង 
សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

ការថស្ងរកទំនាក់ទំនង
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ទំនាក់ទំនង។
សមបើ វិធី ណ�្វងរក ែា្ួយ ខាងសមកោ្៖
• 	រំកិល ស្រៅសលើ ឬ ចុះសមកោ្ សលើ បញ្ី ្រំនាក់្រំនង។
• 	អូ� ម្ា្នដ តា្ លិបមិក្ សនៅ មជុង ខាង �្ាំ នន បញ្ី ្រំនាក់្ំរនង សដើ្្ី រំកិល វា យ៉ាង រហ័�។
• 	ប៉ះ វាល ណ�្វងរក សនៅ ណ្្នក ខាងសលើ នន បញ្ី ្រំនាក់្ំរនង រួច វាយបញ្ចូល លក្ខែៈ វិនិចឆេយ នន ការណ�្វងរក។
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ប៉ះ រូប ្រំនាក់្រំនង ឬ ក៏ ប៉ះ សឈ្មោះ ្រំនាក់្រំនង → ព័ត៌មានលម្ិត។ រួច សធ្វើ �ក ្្ម�ាព ែា្ួយ ខាងសមកោ្៖

• 	  ៖ ណថ្ ស្រៅ ្រំនាក់្រំនង �ំែព្វ។
• 	  /  ៖ សធ្វើ ការសហៅ �ំស�ង ឬ វីសដអូ។
• 	  ៖ ណតង �ារ។
• 	  ៖ ណតង អ៊ីណ្ល។

ការថចករំថលកទំនាក់ទំនង
អ្នក អាច ណចករំណលក ្រំនាក្់រំនង ជា្ួយ អ្នកដន្រ សដោយ សមបើ ជសម្ើ� ណចករំណលក ស្្ងៗ។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ទំនាក់ទំនង សហើយ ប៉ះ  → ថចករំថលក។

2 សមជើ� ្រំនាក់្រំនង សហើយ ប៉ះ ថចករំថលក។

3 សមជើ� វិធី ណចករណំលក។

ការរកសេាទុកនិងការថចករំថលកទមមង់
រក្ា្រុក និង ណចករំណលក ព័ត៌្ាន ្រម្ង់ រប�់ អ្នក ដូចជា រូបថត និង �ារ �្ាន�ាព ជា្ួយ អ្នកដន្រ សដោយ សមបើ 
្ុខងារ ណចករំណលក ្រម្ង់។

• 	្ ុខងារ ណចករំណលក ្រម្ង់ មបណហល ជា ្ ិន អាច សមបើ ្ ាន ស�ើយ អាម�័យ សលើ តំបន់ ឬ អ្នក្ដល់ 
ស�វា។

• 	្ ុខងារ ណចករំណលក ្រម្ង់ អាច សមបើ ្ ាន ណត ជា្ួយ ្រំនាក្់រំនង ណដល ្ ាន សបើកដំសែើរការ ្ ុខងារ 
ណចករំណលក ្រម្ង់ សនៅ សលើ ឧបករែ៍ រប�់ ពួកសែ ប៉សុែ្ណោះ។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ទំនាក់ទំនង រួច សមជើ� ្រម្ង់ រប�់ អ្នក។

2 ប៉ះ ថក, ណក ្រម្ង់ រប�់ អ្នក សហើយ ប៉ះ រកសេាទុក។

3 ប៉ះ  → ការថចករំថលកទមមង់ រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ សដើ្្ី សបើកដសំែើរការ វា។

សដើ្្ី សមបើ ្ ុខងារ ណចករណំលក ្រម្ង់ សលខ ្រូរ�ពទេ រប�់ អ្នក មតវូណត ្ ាន ស្ទេៀង្ទេាត់។ អ្នក អាច បងា្ញ 
ព័ត៌្ាន ្រម្ង់ ណដល ្ ាន អាប់សដត នន ្រំនាក្់រំនង រប�់ អ្នក ក្នញង ទំនាក់ទំនង។

សដើ្្ី បដចូរ វិ�ាល�ាព នន ្រំនាក់្រំនង ណដល មតូវ ណចករំណលក ្រម្ង ់រប�់ អ្នក ជា្ួយ �ូ្ ប៉ះ ថចករថំលក
ជាមួយ សមជើ� ធាតុ ្ ួយ ណដល មតូវ ណចករំណលក រួច សហើយ សមជើ� ជសម ើ្� ្ ួយ។
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ការបបងកើតមកុម
ឥ�ចូវ អ្នក អាច ណថ្ មកុ្ ដូចជា មែួ�ារ ឬ ្ ិត្�កដិ មព្្រាំង មែបម់ែង ្ំរនាក់្ំរនង តា្ មកុ្។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ទំនាក់ទំនង សហើយ ប៉ះ មកុម → បបងកើត។

2 វាយបញ្ចូល សឈ្មោះ មកុ្។

សដើ្្ី កំែត ់�ំស�ងសរោ្រ៍ រប�់ មកុ្ �ូ្ ប៉ះ ដាក់សបំ�ងបរោទ៍ជាមកុម សហើយ សមជើ� �ំស�ងសរោ្រ៍ ្ ួយ។

3 ប៉ះ ថែមសមាជិក, សមជើ� ្រំនាក់្រំនង មតូវ ណថ្ ស្រៅ មកុ្ រួច សហើយ ប៉ះ រួចរាល់។

4 ប៉ះ រកសេាទុក។

បផ្ើសារជាមកុម
អ្នក អាច ស្្ើ �ារ ជា មកុ្ ស្រៅ �្ាជិក រប�់ មកុ្ ក្នញង សពល ណត ្ ួយ។
ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ទំនាក់ទំនង, ប៉ះ មកុម, សមជើ� មកុ្ ្ ួយ រួច សហើយ ប៉ះ  → បផ្ើសារ។

ការបញ្វូលទំនាក់ទំនងស្ទទួនចូល្រ្ា
សនៅសពល អ្នក នាំចូល ្រំនាក់្រំនង ពី ឃា្ំង្ទេញក ស្្ងស្រៀត ឬ ក ៏សធ្វើ �្កាល្រំនាក់្ំរនង ជា្ួយ ែែនី 
ស្្ងស្រៀត បញ្ី ្រំនាក្់រំនង រប�់ អ្នក អាច នឹង រួ្ បញ្ចូល ្ំរនាក់្ំរនង �ទេងួន។ �ូ្ បញ្ចូល ្រំនាក់្ំរនង �ទេងួន 
ចូលែ្នា ស្រៅ ជា ្រំនាក់្រំនង ណត ្ ួយ សដើ្្ី ឲ្យ បញ្ី ្រំនាក្់រំនង រប�់ អ្នក ្ ាន �ាពរលូន។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ទំនាក់ទំនង សហើយ ប៉ះ  → ម្រប់ម្រងទំនាក់ទំនង → បញ្វូលទំនាក់ទំនងចូល្រ្ា។

2 ធីក ្រំនាក់្រំនង ្រាំងសនោះ សហើយ ប៉ះ បញ្វូល។

ការលុបទំនាក់ទំនង

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ទំនាក់ទំនង សហើយ ប៉ះ  → លុប។

2 សមជើ� ្រំនាក់្រំនង សហើយ ប៉ះ លុប។

សដើ្្ី លុប ្រំនាក់្រំនង ្ ្ង ្ ួយៗ �ូ្ សបើក បញ្ី ្រំនាក្់រំនង សហើយ ប៉ះ រូប នន ្ំរនាក្់រំនង ្ ួយ ឬ ក៏ ប៉ះ សឈ្មោះ 
រប�់ ្រំនាក់្រំនង ្ ួយ → ព័ត៌មានលម្ិត។ រួច ប៉ះ  → លុប។
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សារ

ការថណនាំ
ស្្ើ និង បង្ាញ �ារ តា្ �នទេនា។

ការបផ្ើសារ

អ្នក អាច បង ់ម្ាក់ បណន្្ �ម្ាប់ ការស្្ើ �ារ សនៅសពល អ្នក កំពុង រ៉ូ្ីង។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី សារ សហើយ ប៉ះ ។

2 ណថ្ អ្នក្រ្រួល សហើយ ប៉ះ ចាប់បផ្ដើម។

3 វាយបញ្ចូល �ារ។

សដើ្្ី ថត និង ស្្ើ �ារ �ំស�ង �ូ្ ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ , និយាយ �ារ រប�់ អ្នក រួច សហើយ ណលង ម្ា្នដ 
រប�់ អ្នក។ អាយខុន ការថត នឹង សលចស�ើង ណត ខែៈសពល កដារចុច មតវូ ្ ាន លាក់ ប៉ុសែ្ណោះ។

ចូលេ�បើ ជេ�មើស បែន�ម។

វាយប���ល សារ។

េហៅ ទូរសព� េទៅ អ�កទទួល

ប���ល ស�ីកឃ័រ

ភ�ាប់ ឯកសារ

អ�កទទួល

េផ�ើ សារ

4 ប៉ះ  សដើ្្ី ស្្ើ �ារ។

ចំសពោះ ្ ៉ូណដល SIM ពីរ �ូ្ ប៉ះ  ឬ  សដើ្្ី ស្្ើ �ារ។
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ការបផ្ើស្ទីកឃ័រMyEmoji
អ្នក អាច ស្្ើ �ទេីកឃ័រ My Emoji ណដល ស្ើល ស្រៅ ដូច អ្នក តា្រយៈ �ារ។
ខែៈសពល កំពុង ណតង �ារ �ូ្ ប៉ះ  ឬ  សលើ កដារចុច Samsung សហើយ ប៉ះ អាយខុន My Emoji។ 
�ទេីកឃ័រ My Emoji នឹង សលចស�ើង។ សមជើ� �ទេកីឃ័រ ណដល អ្នក ចង ់ណចករណំលក។

�ទេីកឃ័រ My Emoji នឹង សលចស�ើង បនទេាប់ ពី អ្នក បសងកេើត My Emoji ក្នញង ក ្្មវិធី កាបមរ៉ា។ �ូ្ 
ស្ើល ការបសងកេើត My Emoji �ម្ាប់ ព័ត៌្ ាន បណន្្។



ក្្មវិធី និង ្ុខងារ

109

ការបង្ាញសារ
�ារ មតូវ ្ ាន សរៀប ជាមកុ្ ស្រៅ ជា ណខ្�នទេនា តា្ ្រំនាក្់រំនង។

អ្នក អាច បង ់ម្ាក់ បណន្្ �ម្ាប់ ការ្រ្រួល �ារ សនៅសពល អ្នក កំពុង រ៉ូ្ីង។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី សារ សហើយ ប៉ះ សន្ទនា។

2 សលើ បញ្ី �ារ �ូ្ សមជើ� ្រំនាក់្រំនង ្ ួយ។

3 បង្ាញ �នទេនា រប�់ អ្នក។

សដើ្្ី សេ្ើយតប នឹង �ារ សនោះ �ូ្ ប៉ះ វាយបញ្វូលសារ, វាយបញ្ចូល �ារ រួច សហើយ ប៉ះ ។ ចំសពោះ 
្ូ៉ណដល SIM ពីរ �ូ្ ប៉ះ  ឬ ។

សដើ្្ី នលតម្ូវ ្រំហំ ពុ្្ពអក្រ �ូ្ ណញក ម្ា្នដ ពីរ សចញ ពី ែ្នា ឬ សកៀប សលើ សអមកង់។

ការខ្ទប់សារមិនចង់បាន
ខទេប់ �ារ ពី សលខ ជាក់លាក់ ណដល ្ ាន ណថ្ ស្រៅ បញ្ី ខទេប់ រប�់ អ្នក។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី សារ សហើយ ប៉ះ  → ការកំណត់ → ខ្ទប់បលខនិងសារ → ខ្ទប់បលខ។

2 ប៉ះ មបអប់ទទួល សហើយ សមជើ� ្ំរនាក់្រំនង ្ ួយ។ ឬ ក ៏ប៉ះ ទំនាក់ទំនង, សមជើ� ្ំរនាក់្រំនង រួច សហើយ 
ប៉ះ រួចរាល់។

សដើ្្ី វាយបញ្ចូល សលខ ្ ួយ សដោយនដ �ូ្ ប៉ះ វាយបញ្វូលបលខ, វាយបញ្ចូល សលខ ្ូររ�ពទេ រួច សហើយ 
ប៉ះ ។
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ការកំណត់ការជូនដំណឹងសារ
អ្នក អាច បដចូរ �ំស�ង ជូនដំែឹង ជសម្ើ� បង្ាញ ជាសដើ្។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី សារ, ប៉ះ  → ការកំណត់ → ការជូនដំណឹង រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ សដើ្្ី 
សបើកដំសែើរការ វា។

2 បដចូរ ការកំែត់ នន ការជូនដែំឹង។

ការកំណត់ការរំឭកសារ
អ្នក អាច កំែត់ ការម្ាប់ដំែឹង ្ ួយ សនៅ ចសន្ោះសពល ែា ្ ួយ សដើ្្ី ឲ្យ អ្នក ដឹង ថា អ្នក ្ ាន ការជូនដែំឹង 
ណដល ្ ិន ្រាន់ ្ ាន ពិនិត្យ ស្ើល។ សបើ ្ ុខងារ សនះ ្ ិន មតូវ ្ ាន សបើកដសំែើការ ស្រ �ូ្ ចាប់ស្ដើ្  ក ្្មវិធី 
ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ការរំឭកពីការជូនដំណឹង រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ សដើ្្ី សបើកដសំែើរការ 
វា។ រួច ប៉ះ កុងតាក់ សារ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

លុបសារ

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី សារ សហើយ ប៉ះ សន្ទនា។

2 សលើ បញ្ី �ារ �ូ្ សមជើ� ្រំនាក់្រំនង ្ ួយ។

3 ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ �ារ, ប៉ះ លុប។

សដើ្្ី លុប �ារ សមចើន �ូ្ ធីក �ារ ណដល អ្នក ចង ់លុប។

4 ប៉ះ លុប។
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អ៊ីនបធើណិត

ការថណនាំ
សបើកស្ើល សលើ អ៊ីនសធើែិត សដើ្្ី ណ�្វងរក ព័ត៌្ាន មព្្រាំង ចំែាំ ្ំរព័រវិប �ំែព្វ រប�់ អ្នក សដើ្្ី ចូលស ើ្ល 
ពួកវា យ៉ាង ងាយម�ួល។

ការបបើកបមើលទំព័រវិប

1 សបើក �លឺ្ី Samsung សហើយ ចាប់ស្ដើ្ ក ្្មវិធី អ៊ីនបធើណិត។

2 ប៉ះ វាល អា�យដ្ាន។

3 វាយបញ្ចូល អា�យដ្ាន វិប ឬ ពាក្យែន្ឹះ ្ ួយ រួច សហើយ ប៉ះ បទៅ។

សដើ្្ី បង្ាញ រ្ារឧបករែ៍ �ូ្ អូ� ម្ា្នដ រប�់ អ្នក ចុះសមកោ្ បន្ិច សលើ សអមកង់។
សដើ្្ី ប្ចូរ រវាង សថប យ៉ាង រហ័� �ូ្ អូ� ្ ក សេ្វង ឬ ស្រៅ �្ាំ សលើ វាល អា�យដ្ាន។

ចំណាំ ទំព័រវ�ប បច��ប�ន�

មុឺនុយ រហ័ស

េបើក េគហទំព័រ

ផ�ាស់ទី រវាង ទំព័រ េបើក អភិ�ាល េថប របស់ េ��ោវសឺ

ចូលេ�បើ ជេ�មើស បែន�ម។

េធ�ើ ឲ� ទំព័រវ�ប បច��ប�ន� �សស់

បង�ាញ ទំព័រចំណាំ 
ទំព័រវ�ប ែដល �ាន រក�ាទុក 
និង �បវត�ិ េបើកេមើល ថ�ីៗ របស់ អ�ក
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ការបមបើទមមង់សម្ាត់
ក្នញង ្រម្ង់ �្្ាត់ អ្នក អាច មែប់មែង សថប ណដល ្ ាន សបើក ្រំព័រចែំាំ និង ្ំរព័រ ណដល ្ ាន រក្ា្ុរក 
ដាច់សដោយណ�ក ពី ែ្នា។ អ្នក អាច ចាក់ស�ោ ្រម្ង ់�្្ាត់ សដោយ សមបើ ពាក្យ�្្ាត ់និង សខៅ្នដ ឬ មបម�ីណ�្នក 
រប�់ អ្នក។

ការបបើកដំបណើរការទមមង់សម្ាត់
ក្នញង រ្ារឧបករែ៍ សនៅ ណ្្នក ខាងសមកោ្ នន សអមកង់ �ូ្ ប៉ះ បែប → បបើកទមមង់សមា្ត់។ សបើ អ្នក កំពុង សមបើ 
្ុខងារ សនះ ជា សលើកដំបូង �ូ្ កំែត់ ថា សតើ មតវូ សមបើ ពាក្យ�្្ាត់ ្ ួយ �ម្ាប់ ្រម្ង់ �្្ាត់ ណដរ ឬ ស្រ។
ក្នញង ្រម្ង់ �្្ាត់ ឧបករែ៍ នឹង បដចូរ ពែ៌ នន រ្ារឧបករែ៍។

ក្នញង ្រម្ង់ �្្ាត់ អ្នក ្ ិន អាច សមបើ ្ ុខងារ ខ្ះ ដូចជា ការថត រូបសអមកង ់ស�ើយ។

ការប្ដវូរការកំណត់សន្តិសុខ
អ្នក អាច បដចូរ ពាក្យ�្្ាត់ ឬ វិធី ចាក់ស�ោ រប�់ អ្នក។
ប៉ះ  → ការកំណត់ → ភាពឯកជន → សន្តិសុខទមមង់សមា្ត ់→ ប្ដវូរពាក្យសមា្ត។់ សដើ្្ី កំែត់ សខៅ្នដ 
ឬ មបម�ីណ�្នក ណដល អ្នក ្ ាន ចុះបញ្ី ជា វិធី ចាក់ស�ោ រួ្ ជា្ួយ នឹង ពាក្យ�្្ាត់ �ូ្ ប៉ះ កុងតាក់ បខ្ៅនដ ឬ 
មបមសីថភ្ក សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។ �ូ្ ស្ើល ការ�្ាល់ សខ្ៅនដ ឬ ការ�្ាល់ មបម�ីណ�្នក �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន 
បណន្្ អំពី ការសមបើ សខៅ្នដ ឬ មបម�ីណ�្នក រប�់ អ្នក។

ការបិទដំបណើរការទមមង់សម្ាត់
ក្នញង រ្ារឧបករែ៍ សនៅ ណ្្នក ខាងសមកោ្ នន សអមកង់ �ូ្ ប៉ះ បែប → បិទទមមង់សមា្ត់។
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អ៊ថីមល
ការបរៀបចំ្រណនីអ៊ីថមល
សរៀបចំ ែែនី អ៊ីណ្ល សនៅសពល សបើក អ៊ីថមល ជា សលើកដំបូង។

1 សបើក �លឺ្ី Samsung សហើយ ចាប់ស្ដើ្ ក ្្មវិធី អ៊ីថមល។

2 វាយបញ្ចូល អា�យដ្ាន អ៊ីណ្ល និង ពាក្យ�្្ាត់ រួច សហើយ ប៉ះ ចុះប្្មោះចូល។

សដើ្្ី ចុះបញ្ី ែែនី អ៊ីណ្ល ្ ួយ សដោយនដ �ូ្ ប៉ះ ការបរៀបចំបដោយនដ។

3 សធ្វើ តា្ ការណែនាំ សលើ សអមកង់ សដើ្្ី បញ្ប់ ការសរៀបចំ។

សដើ្្ី សរៀបចំ ែែន ីអ៊ីណ្ល ្ ួយ ស្រៀត �ូ្ ប៉ះ  →  → ថែម្រណនី។
សបើ អ្នក ្ ាន ែែន ីអ៊ីណ្ល សលើ�ពី ្ ួយ អ្នក អាច កំែត់ ែែនី ្ ួយ ជា ែែន ីលំនាំសដើ្។ ប៉ះ  →  
→  → កំណត់្រណនីលំនាបំដើម។

ការបផ្ើអ៊ីថមល

1 ប៉ះ  សដើ្្ី ណតង អ៊ីណ្ល ្ ួយ។

2 ណថ្ អ្នក្រ្រួល រួច វាយបញ្ចូល មបធានប្រ និង អត្ប្រ។

3 ប៉ះ បផ្ើ សដើ្្ី ស្្ើ អ៊ីណ្ល សនោះ។

ការអានអ៊ីថមល
សនៅសពល អ៊ថីមល សបើក ឧបករែ៍ នឹង ស្រៅយក អ៊ីណ្ល ថ្មី សដោយ �្វយ័មបវត្ិ។ សដើ្្ី ស្រៅយក អ៊ីណ្ល សដោយនដ 
�ូ្ អូ� ចុះសមកោ្ សលើ ណ្្នក ខាងសលើ នន បញ្ី អ៊ីណ្ល។
ប៉ះ អ៊ីណ្ល សលើ សអមកង់ សដើ្្ី អាន វា។

សបើ ការសធ្វើ �្កាល អ៊ីណ្ល មតូវ ្ ាន បិ្រ សនោះ អ៊ណី្ល ថ្មី នឹង ្ ិន អាច ស្រៅយក ្ ាន ស្រ។ សដើ្្ី សបើកសមបើ 
ការសធ្វើ �្កាល អ៊ីណ្ល �ូ្ ប៉ះ  →  → សឈ្មោះ ែែនី រប�់ អ្នក រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ បធ្ើ
សមកាល្រណនី សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។
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កាបមរ៉ា

ការថណនាំ
ថត រូប និង ថត វីសដអូ សដោយ សមបើ ្រម្ង់ និង ការកែំត់ ស្្ងៗ។
ការបមបើកាបមរ៉ាឲ្យបានមតមឹមតូវ
• 	កុំ ថត រូប ឬ ថត វីសដអូ អ្នកដន្រ សដោយ ែ្មាន ការអនុញា្ត ពី ពួកសែ។
• 	កុ ំថត រូប ឬ ថត វីសដអូ សនៅ កណន្ង ណដល ្ ាន ការហា្ម្ា្ តា្ ្ ្ចូវច្ាប់។
• 	កុំ ថត រូប ឬ ថត វីសដអូ ក្នញង កណនង្ ណដល អ្នក អាច បំពាន សលើ �ាពឯកជន រប�់ អ្នកដន្រ។

ការចាប់បផ្ដើមកាបមរ៉ា
សមបើ វិធី ខាងសមកោ្ សដើ្្ី ចាប់ស្ដើ្ កាស្រ៉ា៖
• 	ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី កាបមរ៉ា។
• 	ចុច មែាប់ចុច ថា្ពល ពីរដង យ៉ាង រហ័�។
• 	សលើ សអមកង់ ជាប់ស�ោ �ូ្ ចាប់ អូ�  ស្រៅ សមកៅ រង្វង់។

• 	វិធី ខ្ះ មបណហល ជា ្ ិន អាច សមបើ ្ ាន ស�ើយ អាម�យ័ សលើ តំបន ់ឬ អ្នក្្ល់ ស�វា។
• 	្ ុខងារ កាស្រ៉ា ខ្ះ ្ ិន អាច សមបើ ្ ាន ស្រ សនៅសពល ចាប់ស្ដើ្ ក ្្មវិធី កាបមរ៉ា ព ីសអមកង់ ជាប់ស�ោ ឬ ក ៏

សនៅសពល សអមកង់ រលត់ ខែៈសពល ្ ាន កំែត ់វិធី ចាក់ស�ោ សអមកង់។
• 	សបើ រូបថត ណដល អ្នក ថត ស្ើល ស្រៅ មពិល �ូ្ �្អែាត �ិន កាស្រ៉ា សហើយ �ាកល្ង ្ ង្ស្រៀត។
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ការែតមូលដ្ាន

ការែតរូបឬការែតវីបដអូ

1 ប៉ះ រូប សលើ សអមកង់ បង្ាញ សនៅ កណន្ង ណដល កាស្រ៉ា ែួរ ស្្ោត។

2 ប៉ះ  សដើ្្ី ថត រូប ឬ ក៏ ប៉ះ  សដើ្្ី ថត វីសដអូ។

ទ�មង់ បច��ប�ន�

រូបតូចៗ បង�ាញ

ថត រូប

ថត វ�េដអូ

2x ហ�៊ូម អុបទិក 

ការកំណត់ កាេមរ�ា

ប��រ រវាង កាេមរ�ា មុខ និង 
េ�កោយ។

ទ�មង់ ថត

Bixby Vision

ជេ�មើស ស�មាប់ ទ�មង់ 
ថត បច��ប�ន�

• 	សដើ្្ី នលតម្ូវ ពន្លឺ នន រូបថត ឬ វីសដអូ �ូ្ ប៉ះ សអមកង់។ សនៅសពល រ្ារ នលតម្ូវ សលចស�ើង �ូ្ ចាប ់
អូ�  សលើ រ្ារ នលតម្ូវ ស្រៅ កាន់  ឬ ។

• 	សដើ្្ី ថត រូប ពី វីសដអូ ខែៈសពល កំពុង ថត �ូ្ ប៉ះ ។
• 	សដើ្្ី ប្ចូរ ការស្ដោត ខែៈសពល កំពុង ថត វីសដអូ �ូ្ ប៉ះ កណន្ង ណដល អ្នក ចង ់ស្ដោត។ សដើ្្ី សមបើ ្រម្ង់ 

�្វ័យ ស្ដោត �ូ្ ប៉ះ ។
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• 	សអមកង់ បង្ាញ អាច ខុ�ែ្នា អាម�័យ សលើ ្រម្ង់ ថត និង កាស្រ៉ា ែា ណដល មតូវ ្ ាន សមបើ។
• 	កាស្រ៉ា នឹង បិ្រ សដោយ �្វយ័មបវត្ិ សនៅសពល ឈប់ សមបើ។
• 	�ូ្ ម្ាកដ ថា �ិន កាស្រ៉ា ្ ិន ខូច ឬ កខ្វក់។ សបើពុំសនោះ ឧបករែ៍ អាច នឹង ដសំែើរការ ្ ិន 

មបមកតី ក្នញង ្រម្ង់ ខ្ះ ណដល មតូវការ រ�ីូលូ�ិន ខ្ព�់។
• 	កាស្រ៉ា នន ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ្ ាន �ិន ្ ុំ ្ូរលាយ។ �ាពខ�ុ�្ាត់ តិចតួច អាច សកើតស�ើង ក្នញង 

រូបថត ឬ វីសដអូ ណដល ្ ាន ្ ុំ ្រូលាយ សហើយ វា ្ ិន បងា្ញ ពី បញ្ា នន មប�ិ្រ្ធ្ល ឧបករែ៍ ស�ើយ។
• 	សពល ថត អតិបរ្ា អាច ថយ ចុះ សនៅសពល អ្នក ថត វីសដអូ ក្នញង រី�ូល�ូិន ខ្ព�់។

ការពមងីកនិងការបមងួម
សមបើ វិធី ស្្ងៗ ក្នញង ការ ពមងកី ឬ បមងួ្។
• 	ណញក ម្ា្នដ ពីរ សចញ ពី ែ្នា សលើ សអមកង់ សដើ្្ី ពមងកី និង សកៀប សដើ្្ី បមងួ្។
• 	មតួតមតា ហ្៊ូ្ សដោយ ម្ា្នដ ្ ួយ។ ចាប់ អ�ូ  សលើ រ្ារ ហ្៊ូ្ ស្រៅ រក  ឬ ។
• 	សមបើ ហ្៊ូ្ អុប្រិក 2x សដើ្្ី ្រ្រួល រូប ច្ា�់ �ូ្្ី សនៅសពល អ្នក ពមងកី សលើ រូប សនៅ េ្ាយ ក ៏សដោយ។ សលើ 

សអមកង់ បង្ាញ �ូ្ ប៉ះ ។
• 	្ ុខងារ ហ្៊ូ្ អាច សមបើ ្ ាន ណត សនៅសពល សមបើ កាស្រ៉ា ខាង សមកោយ ប៉ុសែ្ណោះ។
• 	សបើ អ្នក សមបើ ្ ុខងារ ហ្ូ៊្ វីសដអូ ក្នញង អំ�ញងសពល យូរ ខែៈសពល កំពុង ថត វីសដអូ ែុែ�ាព វីសដអូ 

អាច ថយ ចុះ សដើ្្ី បងកេារ កុំ ឲ្យ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ស�ើង កស្ដៅ មជុល។
• 	ហ្៊ូ្ អុប្រិក 2x អាច ្ ិន ដំសែើរការ ក្នញង បរិ�្ាន ណដល ្ ាន ពន្លឺ ្រាប។
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ការថកបញ្ីទមមង់ែត
អ្នក អាច ណក បញ្ី ្រម្ង់ ថត សលើ សអមកង់ បង្ាញ។

1 សលើ សអមកង់ បង្ាញ �ូ្ ប៉ះ  → ថកទមមង់កាបមរ៉ា → កាបមរ៉ាបមកោយ ឬ កាបមរ៉ាមុខ។

ជសម្ើ� ស្្ង �ូ្ ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ បញ្ី ្រម្ង់ ថត សលើ សអមកង់ បង្ាញ។

2 ធីក ្រម្ង់ មតូវ សមបើ។

សដើ្្ី បដចូរ លំដាប់ នន ្រម្ង់ ថត �ូ្ ចាប ់អូ�  ស្រៅ ្រីកណន្ង ្ ួយ ស្រៀត។

កាេមរ�ា េ�កោយ កាេមរ�ា មុខ

ប��ី ទ�មង់ ថត
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ការថែមប៊ូតុងកាបមរ៉ាមួយបទៀត
ណថ្ ប៊ូតុង កាស្រ៉ា ្ ួយ ស្រៀត ស្រៅ ្រីកណន្ង ណដល អ្នក ចង់ ្ ាន សលើ សអមកង់ សដើ្្ី ថត រូប កានណ់ត ងាយម�ួល។
ចាប ់អូ�  ស្រៅ សអមកង់ បង្ាញ។

សបើ ប៊ូតុង កាស្រ៉ា ្ ួយ ស្រៀត ្ ិន មតវូ ្ ាន ណថ្ ស្រ �ូ្ ប៉ះ  សលើ សអមកង់ បង្ាញ សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ 
ប៊ូតុងកាបមរ៉ាអថណ្ត សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

ការកំណត់សកម្មភាពប៊ូតុងកាបមរ៉ា
អ្នក អាច បសងកេើត រូបថត ្ ួយ ស�៊រី ឬ ក៏ បសងកេើត GIF ជីវចល សដោយ ប៉ះ ឲ្យ ជាប ់សលើ ប៊ូតុង កាស្រ៉ា។
សលើ សអមកង់ បង្ាញ �ូ្ ប៉ះ  → ចុចប៊ូតុងកាបមរ៉ាឲ្យជាប់បដើមបី សហើយ សមជើ� �ក្្ម�ាព ្ ួយ ណដល អ្នក 
ចង់ សមបើ។
• 	ែតរូបភាព៖ ថត រូប
• 	ែតរូបបលឿនជាប់ៗ្រ្ា៖ ថត រូប ជា ស�៊រី។
• 	បបងកើតGIF៖ បសងកេើត GIF ជីវចល ជា្ួយ រូប បន្បនទេាប់ ណដល អ្នក ្ ាន ថត។

្ុខងារ ែតរូបបលឿនជាប់ៗ្រ្ា និង បបងកើតGIF អាច សមបើ ្ ាន ណត ក្នញង ្រម្ង់ ថត ខ្ះ ប៉សុែ្ណោះ។
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ការបមបើមុខងារបផ្ដោតនិងពន្ឺប៉ះ

ការចាកប់សោការបផ្ដោត(AF)និងពន្ឺប៉ះ(AE)
អ្នក អាច ចាក់ស�ោ ការស្ដោត ឬ ពន្លឺប៉ះ សលើ ន្ទេ ណដល ្ ាន សមជើ� សដើ្្ី រារាំង កាស្រ៉ា កុ ំឲ្យ នលតម្ូវ សដោយ 
�្វ័យមបវត្ិ ណ្អែក សលើ ការ្្ា�់បដចូរ សលើ រូប ឬ មប�ព ពន្លឺ។
ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ ន្ទេ ណដល មតូវ ស្ដោត សនោះ �៊ុ្ AF/AE នឹង សលចស�ើងសលើ ន្ទេ សនោះ សហើយ ការកែំត់ ការស្ដោត 
និង ពន្លឺប៉ះ នឹង មតូវ ្ ាន ចាក់ស�ោ។ ការកែំត់ សនោះ សនៅណត ជាប់ស�ោ ដណដល ស្រោះ ប ីសមកោយ ពី អ្នក ថត រូប សហើយ 
ក៏សដោយ។

្ុខងារ សនះ អាច សមបើ ្ ាន ណត ក្នញង ្រម្ង់ ស្័យមបវត្តិ និង PRO ប៉ុសែ្ណោះ។

ការថញកតំបន់បផ្ដោតនិងតំបន់ពន្ឺប៉ះ
អ្នក អាច ណញក តំបន់ ស្ដោត និង តំបន់ ពន្លឺ ប៉ះ។
ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ សអមកង់ បង្ាញ។ �ុ៊្ AF/AE នឹង សលច ស�ើង សលើ សអមកង់។ ចាប់ អូ� �ុ៊្ ស្រៅ កណនង្ ណដល 
អ្នក ចង់ ណញក ឲ្យ តំបន់ ស្ដោត និង តំបន់ ពន្លឺ ប៉ះ។

្ុខងារ សនះ អាច សមបើ ្ ាន ណត ក្នញង ្រម្ង់ PRO ប៉ុសែ្ណោះ។
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កាបមរ៉ាវាងនវ

មុខងារបធ្ើឲ្យទិដ្ភាពល្មបបសើរ
ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក នឹង នលតម្ូវ ការកំែត់ ពែ៌ សដោយ �្វ័យមបវត្ិ បនទេាប់ ពី �្ាល់ រូប ឬ ្រិដ្�ាព ដូចជា 
្នុ�្ អាហារ ឬ ្រិដ្�ាព សពល រាមតី។
សនៅសពល កាស្រ៉ា �្ាល ់រូប ឬ ្រិដ្�ាព អាយខុន ្ ួយ នឹង សលចស�ើង សលើ សអមកង់ សហើយ នឹង សមបើ ពែ៌ ណដល ្ ាន 
សធ្វើ ឲ្យ លអែមបស�ើរ។

• 	្ ុខងារ សនះ អាច សមបើ ្ ាន ណត ក្នញង ្រម្ង់ ស្័យមបវត្តិ ប៉ុសែ្ណោះ។
• 	សបើ អ្នក ្ ិន ចង់ សមបើ ្ ុខងារ សនះ ស្រ �ូ្ ប៉ះ  សលើ សអមកង់ បងា្ញ សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ មុខងារបធ្ើ
ឲ្យទិដ្ភាពល្មបបសើរ សដើ្្ី បិ្រដំសែើរការ វា។

ការចាប់ភាពបខ្ោះ
សបើ រូប មតូវ ្ ាន ថត យ៉ាង អន់ ឧបករែ៍ នឹង ជូន ដំែឹង អ្នក ឲ្យ ថត រូប សនោះ ្ ដងស្រៀត។
សនៅសពល នរែា ្ ្នាក់ ្ ិច ណ�្នក ឬ មពលិ ក្នញង រូបថត ឬ ក៏ សបើ ្ ាន �្នា្មប�ាក់ សលើ �ិន ការជូនដែំឹង នឹង 
សលចស�ើង បនទេាប់ ពី អ្នក ថត រូប។

សបើ អ្នក ្ ិន ចង់ សមបើ ្ ុខងារ សនះ ស្រ �ូ្ ប៉ះ  សលើ សអមកង់ បងា្ញ សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ ការចាប់
ភាពបខ្ោះ សដើ្្ី បិ្រដំសែើរការ វា។
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ចលនាយឺតបំផុត
ចលនា យលឺត បំ្ុត ែលឺ ជា ្ ុខងារ ្ ួយ ណដល ថត មពតឹ្ិការែ៍ កន្ង ្ ុត ដ៏ រហ័� យលឺតៗ ដសូច្នះ អ្នក អាច �រស�ើរ វា 
សពលសមកោយ។ បនទេាប់ ពី វីសដអូ មតវូ ្ ាន ថត តននដី សនៅ ន្ទេខាងសមកោយ នឹង មតូវ ្ ាន ណថ្ សដោយ �្វ័យមបវត្ិ។

របបៀបែតក្ញងចលនាយឺតបំផុត
អ្នក អាច ថត វីសដអូ ចលនា យលឺត បំ្ុត ក្នញង ្រម្ង់ ថត ្ ដង ឬ ពហុថត។
សលើ សអមកង់ បង្ាញ �ូ្ ប៉ះ  → ចលនាយឺតបំផុត សហើយ សមជើ� ្រម្ង ្់ ួយ ណដល អ្នក ចង់។
• 	ែតម្ដង៖ ថត វីសដអូ ខ្ី សដោយ ថត មពឹត្ិការែ៍ ្ ួយ ក្នញង ចលនា យលឺត បំ្ ុត។
• 	ពហែុត៖ ថត វសីដអូ និង ថត មពឹត្ិការែ៍ សមចើន ក្នញង ចលនា យលឺត បំ្ុត។

តំបន់ ចាប់ ចលនា

បង�ាញ ព័ត៌មាន។

ឆ�ាស់ រវាង ទ�មង់ ស�័យ�បវត�ិ និង 
ទ�មង់ េដោយៃដ។

ចាប់េផ�ើម ការថត វ�េដអូ មួយ។

ចលនា យឺត បំផុត

ការកំណត់ កាេមរ�ា
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• 	សមបើ ្ ុខងារ សនះ សនៅ កណនង្ ណដល ្ ាន ពន្លឺ មែប់មែាន់។ សនៅសពល ថត វីសដអូ ្ ួយ ក្នញង អែារ ណដល ែ្មាន 
ពន្លឺ មែប់មែាន់ ឬ អន់ �្ាន�ាព ខាងសមកោ្ អាច សកើតស�ើង៖

	– សអមកង់ អាច សលចស�ើង ងងឹត សដោយ�ារ បរិ្ាែ ពន្លឺ តិច។
	– សអមកង់ អាច សលោត �្ឹបណ�្ត ក្នញង �្ាន�ាព ពន្លឺ ្ ួយ ចំនួន ដូចជា ពន្លឺ អំពូលណ្៉មត។

• 	ការថត ចលនា យលឺត បំ្ុត អាច ចាប់ស្ដើ្ សនៅ សពល ្ ិន ចង់ ្ ាន សបើ ្ ាន លក្ខខែ្ឌ ដូច ខាងសមកោ្៖
	– សនៅសពល ឧបករែ៍ រញ្ងួយ។
	– សនៅសពល វត្ញ ្ ួយ ស្រៀត កំពុង ្ ្ា�់្រី ណក្រ រូប ក្នញង តំបន ់�្ាល់ ចលនា។
	– សនៅសពល ថត សមកោ្ ពន្លឺ �្ឹបណ�្ត ដូចជា ពន្លឺ អំពូលណ្៉មត។
	– សនៅសពល ថត ក្នញង តំបន់ ងងឹត ណដល ្ ាន �ាពអ៊ណូអ។

ការែតវីបដអូចលនាយឺតបំផុតក្ញងទមមង់ែតម្ដង
ថត វីសដអូ ខ្ី សដោយ ថត មពឹត្ិការែ៍ ្ ួយ ណដល រូប កំពុង ្ ្ា�់្រី។

1 សលើ បញ្ី នន ្រម្ង់ ថត �ូ្ ប៉ះ ចលនាយឺតបំផុត។

2 សមជើ� ្រម្ង់ ស្័យមបវត្តិ ឬ បដោយនដ។

• 	ស្័យមបវត្តិ៖ សនៅសពល ចលនា មតូវ ្ ាន �្ាល់ ក្នញង តំបន់ �្ាល់ ចលនា ឧបករែ៍ នឹង ថត មពតឹ្ិការែ៍ 
្ួយ ក្នញង ចលនា យលឺត បំ្ុត។

• 	បដោយនដ៖ អ្នក អាច ថត មពឹត្ិការែ៍ ណដល អ្នក ចង ់ក្នញង ចលនា យលឺត បំ្ ុត។
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3 ប៉ះ ។

ឧបករែ៍ នឹង ថត មពឹត្ិការែ៍ ក្នញង ចលនា យលឺត បំ្ុត សហើយ រក្ា្រុក វា ជា វីសដអូ ខ្ី។

ថត េទោល ស�័យ�បវត�ិ ថត េទោល េដោយ ៃដ

ការែតវីបដអូចលនាយឺតបំផុតក្ញងទមមង់ពហែុត
ខែៈសពល កំពុង ថត វសីដអូ អ្នក អាច ថត មពឹត្ិការែ៍ ណដល រូប កំពុង ្ ្ា�់្រី ក្នញង ចលនា យលឺត បំ្ុត។

1 សលើ បញ្ី នន ្រម្ង់ ថត �ូ្ ប៉ះ ចលនាយឺតបំផុត។

2 សលើ សអមកង់ បង្ាញ �ូ្ ប៉ះ  → ចលនាយឺតបំផុត → ពហុែត សហើយ ប៉ះ ពីរដង សលើ ប៊ូតុង ថត។

3 សមជើ� ្រម្ង់ ស្័យមបវត្តិ ឬ បដោយនដ។

• 	ស្័យមបវត្តិ៖ សនៅសពល ចលនា មតូវ ្ ាន �្ាល់ ក្នញង តំបន់ �្ាល់ ចលនា ឧបករែ៍ នឹង ថត មពតឹ្ិការែ៍ 
្ួយ ក្នញង ចលនា យលឺត បំ្ុត។

• 	បដោយនដ៖ សនៅ សពល ណដល អ្នក ចង់ ថត ក្នញង ចលនា យលឺត បំ្ុត �ូ្ ប៉ះ ។
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4 ប៉ះ  សដើ្្ី ចាប់ស្ដើ្ ថត វីសដអូ ្ ួយ។

អ្នក អាច សមបើ ចលនា យលឺត បំ្ុត ដល់ ស្រៅ 20 ដង ក្នញង វីសដអ ូ្ ួយ។

5 ប៉ះ  សដើ្្ី បញ្ឈប់ ការថត វីសដអូ។

ថត ក��ង ចលនា យឺត បំផុត។

ចំនួន ដង ែដល ចលនា
 យឺត បំផុត �តូវ �ាន េ�បើ

ប��ប់ ការថត វ�េដអូ មួយ។

ពហុថត ស�័យ�បវត�ិ ពហុថត េដោយ ៃដ

ការប្ដវូរតំបន់ចាប់ចលនា
សដើ្្ី ្ ្ា�់្រី តំបន់ ចាប់ ចលនា �ូ្ ប៉ះ តំបន់ ខាងក្នញង �ុ៊្ សហើយ ចាប ់អូ� វា ស្រៅ ្រីកណនង្ ថ្មី ្ ួយ។ សដើ្្ី 
នលតម្ូវ ្រំហំ តំបន់ �ូ្ ប៉ះ មជុង នន �៊ុ្ សហើយ ចាប់ អូ� វា។
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ការចាក់វីបដអូចលនាយឺតបំផុត
សមជើ� វីសដអូ ចលនា យលឺត បំ្ុត សហើយ ប៉ះ ។
តននដី សនៅ ន្ទេខាងសមកោយ នឹង អ្ ជា្ួយ វីសដអូ សដោយ �្វ័យមបវត្ិ ក្នញង អំ�ញងសពល ចាក់។
សដើ្្ី ថត រូប ខែៈសពល កំពុង ចាក់ វីសដអូ �ូ្ ប៉ះ ។

ការថកវីបដអូចលនាយឺតបំផុត
សលើ សអមកង់ ចាក់ អ្នក អាច ណក វីសដអូ សហើយ រក្ា្រុក វា ជា ឯក�ារ ស្្ង ឬ ក៏ ណចករំណលក វា។

ប��រ ត�ន�ី ៃផ�ខាងេ�កោយ។

េបើក ឬ បិទ ែបបែផន ចលនា 
យឺត បំផុត។

បង�ាញ ែផ�ក ចលនា យឺត បំផុត។

�ចឹប ែផ�ក មួយ។

• 	  ៖ សមជើ� និង បង្ាញ ណ្្នក ចលនា យលឺត បំ្ុត នន វសីដអូ។ សបើ អ្នក ចង ់បិ្រ ណបបណ្ន ចលនា យលឺត បំ្ុត 
�ូ្ ប៉ះ ។ សនៅសពល អ្នក ប៉ះ ជាប់ សលើ ណ្្នក ្ ួយ អ្នក អាច រក្ា្រុក វា ជា ឯក�ារ ដាចស់ដោយណ�ក ឬ ក ៏
ណចករំណលក វា។

• 	  ៖ មចឹប ណ្្នក ណដល ចង់ ្ ាន។ ចាប់ អូ� វងម់កចក ចាប់ស្ដើ្  និង វង់មកចក បញ្ប ់ស្រៅ ចំែុច ណដល ចង ់
្ាន សដើ្្ី សមជើ� ណ្្នក មតូវ រក្ា។

តេង��ប ចាប់េផ�ើម តេង��ប ប��ប់

• 	  ៖ បដចូរ តននដី ន្ទេខាងសមកោយ។
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ការថចករំថលក្ ុតចលនាយឺតបំផុត

1 សមជើ� វីសដអូ ចលនា យលឺត បំ្ុត សហើយ ចាប់ អូ� ស�ើងសលើ សនៅសលើ សអមកង់ បង្ាញ វសីដអូ។

ឈុត ខ្ី ជា្ួយ ណបបណ្ន ស្្ង នឹង សលចស�ើង។

2 សមជើ� ឈុត ្ ួយ ណដល អ្នក ចង់ សហើយ ប៉ះ ថចករំថលក។

3 សមជើ� ម្រង់ម្រាយ ឯក�ារ ្ ួយ និង វិធី ណចករំណលក។

• 	ស�វា បែ្ាញ �ង្្ ខ្ះ និង ក្្មវិធី Messenger មបណហល ជា ្ ិន ែាំម្រ ្ ុខងារ ណចករំណលក 
សនះ ស្រ។

• 	្ ុខងារ សនះ អាច សមបើ ្ ាន �ម្ាប់ ណត វសីដអ ូសដើ្ ណដល ្ ិន ្ ាន ណក និង ថត ក្នញង ចលនា យលឺត បំ្ុត 
ប៉ុសែ្ណោះ។
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បផ្ដោតផ្ទាល់
កាស្រ៉ា ស�្ោះ អនុញ្ាត ឲ្យ អ្នក ថត រូប ស្ដោត រាក់ៗ ណដល សធ្វើ ឲ្យ ន្ទេខាងសមកោយ មពិល សហើយ រូប សលចសធ្ោ យ៉ាង 
ច្ា�់។ សលើ� ពី សនះ ្ុខងារ ថត ពីរ អនុញា្ត ឲ្យ អ្នក ថត រូប យ៉ាង ជិត សដោយ ពមងីក រូប ក្នញង សនោះ និង ថត រូប 
ណដល ្ ាន ្ ុំ ្រូលាយ ជា្ួយ ន្ទេខាងសមកោយ ្រូលាយ ណដល ្រាំងអ�់ �ិ្ត ក្នញង រូប ណត ្ ួយ �ន្ឹក។

ការែតរូបមួយកំណាត់ខ្ទួនឲ្យបលចបធ្ោបដោយបមបើមុខងារបផ្ដោតផ្ទាល់
នលតម្ូវ កម្ិត មពិល សនៅ ន្ទេខាងសមកោយ សលើ សអមកង ់បងា្ញ រួច សហើយ ថត រូប ្ ួយ ណដល រំសលច រូប ក្នញង សនោះ។

• 	សមបើ ្ ុខងារ សនះ សនៅ កណនង្ ណដល ្ ាន ពន្លឺ មែប់មែាន់។
• 	�ាពមពិល សនៅ ន្ទេខាងសមកោយ អាច នឹង ្ ិន មតូវ ្ ាន សមបើ មតឹ្មតវូ ក្នញង �្ាន�ាព ខាងសមកោ្៖

	– ឧបករែ៍ ឬ រូប កំពុង ្ ្ា�់្រី។
	– រូប ្ ាន លក្ខែៈ ស�ដើង ឬ ថ្ា។
	– រូប ្ ាន ពែ៌ ឬ លំនា ំម�សដៀងែ្នា នឹង ន ទ្េខាងសមកោយ។
	– រូប ឬ ន្ទេខាងសមកោយ ្ ាន ន្ទេ លាត។

1 សលើ បញ្ី នន ្រម្ង់ ថត �ូ្ ប៉ះ បផ្ដោតផ្ទាល់។

2 អូ� រ្ារ នលតម្ូវ �ាពមពិល សនៅ ន្ទេខាងសមកោយ ្ ក សេ្វង ឬ ស្រៅ �្ាំ សដើ្្ី នលតម្ូវ កម្ិត មពិល។
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3 សនៅសពល បផ្ដោតផ្ទាល់រួចរាល់។ សលចស�ើង សលើ សអមកង់ បង្ាញ �ូ្ ប៉ះ  សដើ្្ី ថត រូប។

រ�ារ ៃលត�មូវ ភាព�ពិល ៃន ៃផ�ខាងេ�កោយ

េផ�ោត ផ�ាល់

ថត ពីរ

ែបបែផន �សស់ស�ាត
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ការថកនផ្ទខាងបមកោយននរូបែតបផ្ដោតផ្ទាល់
អ្នក ក៏ អាច ណក កម្ិត មពិល សនៅ ន្ទេខាងសមកោយ នន រូបថត ណដល ្ ាន ថត សដោយ សមបើ ្ ុខងារ ស្ដោត ្ ទេាល់ ្ ងណដរ។ 
សនៅសពល ពន្លឺ ន្ទេខាងសមកោយ សលចស�ើង ជា ចំែុច មពិល អ្នក អាច បដចូរ �ែ្ាន នន �ាពមពលិ សនៅ ន្ទេខាងសមកោយ 
សនោះ។ សមជើ� �ែ្ាន ្ ួយ ដូចជា រូប សបះដូង ្កេាយ ឬ ្ កេា ជាសដើ្ សដើ្្ី តុបណតង រូបថត និង សធ្វើ ឲ្យ វា ស្ើល 
ស្រៅ ខុ�ណប្ក។

1 សមជើ� រូប ណដល ្ ាន ថត សដោយ សមបើ ្ ុខងារ ស្ដោត ្ ទេាល់ សហើយ ប៉ះ នលតមមូវភាពមពិលនផ្ទខាងបមកោយ។

2 សដើ្្ី នលតម្ូវ កម្ិត មពិល សនៅ ន្ទេខាងសមកោយ �ូ្ អ�ូ រ្ារ នលតម្ូវ កម្ិត មពលិ សនៅ ន ទ្េខាងសមកោយ 
្ក សេ្វង ឬ ស្រៅ �្ាំ។

សដើ្្ី បដចូរ �ែ្ាន មពលិ សនៅ ន្ទេខាងសមកោយ �ូ្ អូ� បញ្ី ណបបណ្ន ្ ក សេ្វង ឬ ស្រៅ �ដាំ សហើយ សមជើ� 
ណបបណ្ន ្ ួយ ណដល អ្នក ចង់ ្ ាន។ បញ្ី ណបបណ្ន នឹង សលចស�ើង ណត សនៅសពល រូបថត ្ ាន �ែ្ាន មពិល 
សនៅ ន្ទេខាងសមកោយ ប៉ុសែ្ណោះ។

ៃលត�មូវ ក�មិត �ពិល 
ៃផ�ខាងេ�កោយ

ប��រ សណ�ាន �ពិល  
ៃផ�ខាងេ�កោយ

3 ប៉ះ  សដើ្្ី រក្ា្រុក រូបថត។
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ការែតនផ្ទខាងបមកោយថដលបានលាក់ជាមួយមុខងារែតពីរ
ជា្ួយ ្ ុខងារ ថត ្ ដង អ្នក អាច ថត ្រាំង រូប យ៉ាង ជិត និង រូបថត ្ ុំ ្រូលាយ ជា្ួយ ន្ទេខាងសមកោយ ្ូរលាយ។ 
អ្នក អាច បង្ាញ ្ិរដ្�ាព ន្ទេខាងសមកោយ ណដល មតូវ ្ ាន លាក ់សលើ សអមកង់ បងា្ញ។
សលើ បញ្ី នន ្រម្ង់ ថត �ូ្ ប៉ះ បផ្ដោតផ្ទាល់។ មតូវ ម្ាកដ ថា ្ុខងារ ថត ពីរ មតូវ ្ ាន សបើកដសំែើរការ ( ) រួច 
សហើយ ថត រូប ្ ួយ។ សមជើ� រូបថត និង បង្ាញ រូបថត យ៉ាង ជិត និង រូបថត ្ ុំ ្ូរលាយ។

រូបថត យ៉ាង ជិត រូបថត មុំ ទូលាយ

AREMOJI
បសងកេើត My Emoji ណដល ស្ើល ស្រៅ ដូច អ្នក។ ឥ�ចូវ អ្នក អាច ស្្ើ �ទេីកឃ័រ ណដល ្ ាន បសងកេើត ជា្ួយ My 
Emoji សដើ្្ី សធ្វើ ឲ្យ �នទេនា រប�់ អ្នក រ�់រសវើក។
អ្នក អាច ថត រូប និង ថត វីសដអូ សដោយ សមបើ AR EMOJI ដូចជា My Emoji ឬ �ទេកីឃ័រ ជីវចល ណដល មតាប់ 
តា្ ការ�ណ្ដង រប�់ អ្នក។
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ការបបងកើតMyEmoji
បសងកេើត My Emoji ណដល ស្ើល ស្រៅ ដូច អ្នក។ �ទេីកឃ័រ My Emoji ជា្ួយ ការ�ណ ដ្ង ស្្ងៗ នឹង មតវូ ្ ាន 
បសងកេើត សដោយ �្វ័យមបវត្ិ។

1 សលើ បញ្ី នន ្រម្ង់ ថត �ូ្ ប៉ះ AREMOJI → បបងកើតMyEmoji។

2 តម្ង់ ន្ទេ្ុខ រប�់ អ្នក សលើ សអមកង់ សហើយ ប៉ះ  សដើ្្ី ថត រូប។

3 សមជើ� ស�្រ រប�់ My Emoji សហើយ ប៉ះ បន្ទាប។់

4 តុបណតង My Emoji។

សដើ្្ី ណក ព័ត៌្ាន ល្អែិត ដូចជា ពែ៌ ណ�្នក ឬ �ែ្ាន ន ទ្េ្ុខ �ូ្ ប៉ះ ។

5 ប៉ះ រកសេា។

សនៅសពល វីនដូវ ្ ុ� សលចស�ើង �ូ្ ធីក រកសេាទុកស្ទីកឃ័រMyEmojiក្ញងវិចិមតសាល សហើយ ប៉ះ 
មពម។

បេង�ើត My 
Emoji។

AR EMOJI

ែក ការកំណត់
 លម�ិត។

ែក ការកំណត់
 មូលដ�ាន។

អ្នក អាច សមបើ ្ ុខងារ AREMOJI ្រាំង តា្ កាស្រ៉ា ្ ុខ ្រាំង តា្ កាស្រ៉ា សមកោយ។ សបើ អ្នក កំពុង សមបើ 
កាស្រ៉ា សមកោយ វា នឹង បដចូរ ស្រៅ កាស្រ៉ា ្ ុខ សដោយ �្វ័យមបវត្ិ។ សដើ្្ី បដចូរ រវាង កាស្រ៉ា �ូ្ អ�ូ ស�ើងសលើ 
ឬ ចុះសមកោ្ ឬ ក៏ ប៉ះ ។
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ការលុបMyEmoji

ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ My Emoji ណដល អ្នក ចង់ លុប សហើយ ប៉ះ ។

ការែតរូបសបបាយៗជាមួយAREmoji
បសងកេើត រូបថត ឬ វីសដអូ �ប្ាយៗ សដោយ សមបើ AR Emoji ណដល មតាប ់តា្ ការ�ណ្ដង រប�់ អ្នក។

1 សលើ បញ្ី នន ្រម្ង់ ថត �ូ្ ប៉ះ AREMOJI។

2 សមជើ� AR Emoji ណដល អ្នក ចង់ ្ ាន។

តួអង� ែដល តាម អ�ក និង ស�ីកឃ័រ 
េផ�ងៗ (ែវ�នតា មួក ជាេដើម)

ស�កីឃ័រ ែដល តាម ៃផ�មុខ របស់ អ�កMy Emoji – Emojis 
ែដល េមើល េទៅ ដូច អ�ក

3 ប៉ះ  សដើ្្ី ថត រូប ឬ ក៏ ប៉ះ  សដើ្្ី ថត វសីដអូ។

អ្នក អាច ពិនិត្យ រូបថត និង វីសដអូ ណដល អ្នក ្ ាន ថត ក្នញង វិចមិតសាល សហើយ ណចករណំលក ពួកវា។
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ការបមបើស្ទីកឃ័របដោយនចដន្យ
អ្នក អាច សមបើ �ទេីកឃ័រ សដោយ នចដន្យ ជំនួ� ឲ្យ ការសមជើ� វា ពី បញ្ី �ទេីកឃ័រ។
ប៉ះ នចដន្យ ដណដលៗ រហូត ដល់ �ទេីកឃ័រ ណដល អ្នក ចង ្់ ាន សលចស�ើង។

ការរីករាយនឹងស្ទីកឃ័រMyEmojiខណៈបពលកំពុងឆាត
អ្នក អាច សមបើ �ទេីកឃ័រ My Emoji ក្នញង អំ�ញង �នទេនា តា្ �ារ ឬ ក៏ តា្ បែ្ាញ �ង្្។

1 សលើ កដារចុច Samsung �ូ្ ប៉ះ ។

2 ប៉ះ អាយខុន My Emoji។

3 សមជើ� �ទេីកឃ័រ My Emoji ្ួយ។

�ទេីកឃ័រ My Emoji នឹង មតូវ ្ ាន បញ្ចូល។

អាយខុន My Emoji

ការលុបស្ទីកឃ័រMyEmoji

សលើ កដារចុច Samsung �ូ្ ប៉ះ  សហើយ ប៉ះ  សនៅ ណ្្នក ខាងសមកោ្ នន កដារចុច។ ប៉ះ ឲ្យ ជាប ់សលើ My 
Emoji ណដល អ្នក ចង់ លុប សហើយ ប៉ះ លុប។
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ការបមបើទមមង់ែត
សដើ្្ី បដចូរ ្រម្ង់ ថត �ូ្ ចាប់ អូ� បញ្ី នន ្រម្ង ់ថត ្ ក សេ្វង ឬ ស្រៅ �ដាំ ឬ ក៏ អូ� ្ ក សេ្វង ឬ ស្រៅ �ដាំ សលើ សអមកង់ 
បង្ាញ។
សមជើ� ្រម្ង់ ថត ណដល អ្នក ចង់ ្ ាន។

ទមមង់ស្័យមបវត្តិ
្រម្ង់ �្វ័យមបវត្ិ អនុញា្ត ឲ្យ កាស្រ៉ា វាយតន្្ បរិ�្ាន ជុំវិញ និង កំែត់ ្រម្ង ់លអែមបស�ើរ �ម្ាប់ រូបថត។
សលើ បញ្ី ្រម្ង់ ថត �ូ្ ប៉ះ ស្័យមបវត្តិ។

ទមមង់Pro
ថត រូប និង វីសដអូ ខែៈសពល នលតម្ូវ ្រម្ង់ ថត ស្្ងៗ សដោយនដ ដូចជា តន្្ ពន្លឺប៉ះ និង តន្្ ISO។
សលើ បញ្ី ្រម្ង់ ថត �ូ្ ប៉ះ PRO។ សមជើ� ជសម ើ្� សហើយ បដចូរ ការកែំត់ តា្បំែង រួច សហើយ ប៉ះ  
សដើ្្ី ថត រូប ឬ ក៏ ប៉ះ  សដើ្្ី ថត វីសដអូ។

ជបមមើសថដលមាន

• 	  ៖ សមជើ� តន្្ ISO។ វា មែប់មែង �ាពចាប់្ ាន នន ពន្លឺ កាស្រ៉ា។ តន្្ ្រាប ែលឺ �ម្ាប់ វត្ញ សនៅ ស�្ៀ្ ឬ 
្ាន ពន្លឺ �្លឺ។ តន្្ ខ្ព�់ ែលឺ �ម្ាប់ វត្ញ ណដល ្ ្ា�់្ីរ សលឿន ឬ ្ ាន ពន្លឺ តិច។ ប៉ណុន្ ការកែំត់ ISO កានណ់ត 
ខ្ព�់ នឹង អាច នាំ ឲ្យ ្ ាន �ាពអ៊ូណអ ក្នញង រូបថត កានណ់ត សមចើន។

សបើ សល្ឿន ថត មតូវ ្ ាន កំែត់ សដោយនដ អ្នក ្ ិន អាច សធ្វើ ការកែំត់ ISO ជា AUTO ស�ើយ។

• 	  ៖ នលតម្ូវ សល្ឿន ថត។ សល្ឿន ថត យលឺត អនុញ្ាត ឲ្យ ្ ាន ពន្លឺ សមចើន ក្នញង សនោះ ដសូច្នះ រូបថត កាន់ណត 
�្លឺ។ លក្ខែៈ សនះ លអែមបស�ើរ �ម្ាប់ រូបថត ស្រ��ាព ឬ រូប ណដល ថត សនៅ សពល យប់។ សល្ឿន ថត សលឿន 
អនុញ្ាត ឲ្យ ្ ាន ពន្លឺ តិច ក្នញង សនោះ។ លក្ខែៈ សនះ លអែមបស�ើរ �ម្ាប ់ការថត រូប ណដល ្ ាន ចលនា 
សលឿន។ អ្នក អាច សមជើ� តន្្ អា�លឺ្រ័រ ណដល នឹង កំែត់ អំព ីពន្លឺ និង ជសម្ៅ នន វាល។ ប៉ះ F1.5 ឬ F2.4។

• 	  ៖ សមជើ� ្រឹក ពែ៌។ សដើ្្ី បសងកេើត ្រឹក ពែ៌ ្ ទេាល់ខ្ងួន រប�់ អ្នក �ូ្ ប៉ះ ទឹកពណ៌1 ឬ ទឹកពណ៌
2។
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• 	  ៖ បដចូរ ្រម្ង់ ស្ដោត។ ចាប់ អូ� រ្ារ នលតម្ូវ ស្រៅ រក  ឬ  សដើ្្ី នលតម្ូវ ការស្ដោត សដោយនដ។ 
សដើ្្ី បដចូរ ស្រៅ ្រម្ង់ �្វ័យ ស្ដោត �ូ្ ប៉ះ MANUAL។

• 	  ៖ សមជើ� តុល្យ�ាព ពែ៌ � �្ម�ប សដើ្្ី ឲ្យ រូប ្ ាន វិ�ាល�ាព ពែ៌ ដូច នឹង ការពិត។ អ្នក អាច 
កំែត់ �ីតុែ្ហ�ាព ពែ៌។ ប៉ះ  និង ចាប ់អូ� ម្ា្នដ រប�់ អ្នក សលើ រ្ារ �ីតុែ្ហ�ាព ពែ៌។

• 	  ៖ បដចូរ តន្្ ពន្លឺប៉ះ។ វា កំែត់ ថា សតើ �ិន�លឺ កាស្រ៉ា មតូវ ្រ្ួរល ពន្លឺ ប៉ុន្មាន។ ក្នញង �្ាន�ាព ណដល ្ ាន 
ពន្លឺ តិច �ូ្ សមបើ ពន្លឺប៉ះ ខ្ព�់។

សបើ សល្ឿន ថត មតូវ ្ ាន កំែត់ សដោយនដ អ្នក ្ ិន អាច បដចូរ តន្្ ពន្លឺប៉ះ ស�ើយ។ តន្្ ពន្លឺប៉ះ នឹង បដចូរ 
និង បង្ាញ ណ្អែក សលើ ការកែំត់ សល្ឿន ថត។

ទមមង់សព្ទសសេន៍
សដោយ សមបើ ្រម្ង់ �ព្វ្រ�្ន៍ �ូ្ ថត រូប ជា ស�៊រី រួច សហើយ �្ាប់ ពួកវា ជា្ួយ ែ្នា សដើ្្ី បសងកេើត ្ិរដ្�ាព 
្ូរលាយ។

សដើ្្ី ថត រូប ឲ្យ ្ ាន លអែ បំ្ុត សដោយ សមបើ ្រម្ង់ �ព្វ្រ�្ន៍ �ូ្ សធ្វើ តា្ បណែ្ណ ្រាំងសនះ៖
• 	្ ្ា�់្រី កាស្រ៉ា យលឺតៗ ក្នញង ្រិ�សដៅ ែា ្ ួយ។
• 	រក្ា រូប ឲ្យ �ិ្ត សនៅ ក្នញង �៊ុ្ សលើ សអមកង់ បងា្ញ រប�់ កាស្រ៉ា។ សបើ រូប បង្ាញ សនៅ សមកៅ �៊ុ្ 

្ែ្ស្រ�ក៍ ឬ ក៏ អ្នក ្ ិន ្ ្ា�់្រី ឧបករែ៍ សនោះ ឧបករែ៍ នឹង ឈប ់ថត រូប សដោយ �្វ័យមបវត្ិ។
• 	សជៀ�វាង ការថត រូប ណដល ្ ាន ន្ទេខាងសមកោយ ្ ិន ជាក់លាក់ ដូចជា ន ទ្េស្ឃ ្រស្រ ឬ ជញ្ាំង 

លាត។

1 សលើ បញ្ី នន ្រម្ង់ ថត �ូ្ ប៉ះ សព្ទសសេន។៍

2 ប៉ះ  រួច ្ ្ា�់្រី ឧបករែ៍ យលឺតៗ ក្នញង ្រិ�សដៅ ែា្ួយ។

3 ប៉ះ  សដើ្្ី ឈប់ ថត រូប។
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ការែតសព្ទសសេន៍ចលនា
អ្នក អាច ថត និង បង្ាញ �ព្វ្រ�្ន៍ ជា្ួយ ចលនា។

សនៅសពល ថត �ព្វ្រ�្ន៍ ចលនា �ំស�ង នឹង ្ ិន មតូវ ្ ាន ថត ស�ើយ។

1 សលើ សអមកង់ បង្ាញ �ព្វ្រ�្ន៍ មតូវ ម្ាកដ ថា ្ុខងារ ចលនា មតវូ ្ ាន សបើកដំសែើរការ ( ) រួច ថត 
�ព្វ្រ�្ន៍ ចលនា។

2 សលើ សអមកង់ បង្ាញ �ូ្ ប៉ះ រូបតូចៗ បង្ាញ។

3 ប៉ះ បង្ាញជាសព្ទសសេន៍ចលនា។

�ព្វ្រ�្ន៍ ចលនា ណដល ្ ាន ថត នឹង មតូវ ្ ាន ចាក់។

4 បង្វិល ឧបករែ៍ ឬ អូ� សអមកង់ សដើ្្ី បង្វិល �ព្វ្រ�្ន ៍ចលនា ណដល ្ ាន ថត។

សដើ្្ី រក្ា្រុក �ព្វ្រ�្ន៍ ចលនា ជា ឯក�ារ វីសដអូ �ូ្ ប៉ះ រកសេាទុកវបីដអូ។

ទមមង់ខារបលឿន
ថត ្រិដ្�ាព ដូចជា ្ នុ�្ ឬ �ាន េ្ងកាត់ សហើយ បង្ាញ ពួកវា ជា វីសដអូ ណដល ្ ាន ចលនា សលឿន។

1 សលើ បញ្ី នន ្រម្ង់ ថត �ូ្ ប៉ះ ខារបលឿន។

2 ប៉ះ  និង សមជើ� ជសម្ើ� អមតា សមហ្វ្។

សបើ អ្នក កំែត់ អមតា សមហ្វ្ ជា ស្័យមបវត្តិ ឧបករែ៍ នឹង នលតម្ូវ អមតា សមហ្វ្ សដោយ �្វ័យមបវត្ិ សយោង 
តា្ អមតា ្ ្ា�់បដចូរ នន ្រិដ្�ាព។

3 ប៉ះ  សដើ្្ី ចាប់ស្ដើ្ ថត។

4 ប៉ះ  សដើ្្ី បញ្ប់ ការថត។

5 សលើ សអមកង់ បង្ាញ �ូ្ ប៉ះ រូបតូចៗ បង្ាញ សហើយ ប៉ះ  សដើ្្ី បងា្ញ វីសដអ ូសនោះ។
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ទមមង់អាហារ
ថត រូប អាហារ ណដល ្ ាន ពែ៌ រ�់រសវើក។

ដំបូង អ្នក មតូវណត ណថ្ ្រម្ង់ សនះ ស្រៅ បញ្ី ្រម្ង់ ថត ្ុនសពល អ្នក សមបើ វា។ សលើ សអមកង់ បងា្ញ �ូ្ 
ប៉ះ  → ថកទមមង់កាបមរ៉ា → កាបមរ៉ាបមកោយ រួច សហើយ ធីក អាហារ។

1 សលើ បញ្ី នន ្រម្ង់ ថត �ូ្ ប៉ះ អាហារ។

2 ប៉ះ សអមកង់ ឬ ចាប់ អូ� �៊ុ្ រង្វង់ សលើ ន្ទេ សដើ្្ី រំសលច។

ន្ទេ ខាងសមកៅ �ុ៊្ រង្វង់ នឹង មពិល។

សដើ្្ី បដចូរ្រំហំ �៊ុ្ រង្វង់ �ូ្ ចាប់ អូ� មជុង នន �៊ុ្។

3 ប៉ះ  សហើយ ចាប់ អូ� រ្ារ នលតម្ូវ សដើ្្ី នលតម្ូវ ្រឹក ពែ៌។

4 ប៉ះ  សដើ្្ី ថត រូប។
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ទមមង់ចលនាយឺតៗ
ថត វីសដអូ �ម្ាប់ ការបងា្ញ វា ក្នញង ចលនា យលឺតៗ។ អ្នក អាច បញ្ាក់ ណ ្្នក នន វីសដអូ រប�់ អ្នក ណដល មតូវ ចាក ់ក្នញង 
ចលនា យលឺតៗ។

ដំបូង អ្នក មតូវណត ណថ្ ្រម្ង់ សនះ ស្រៅ បញ្ី ្រម្ង់ ថត ្ុនសពល អ្នក សមបើ វា។ សលើ សអមកង់ បងា្ញ �ូ្ 
ប៉ះ  → ថកទមមង់កាបមរ៉ា → កាបមរ៉ាបមកោយ រួច សហើយ ធីក ចលនាយឺត។

1 សលើ បញ្ី នន ្រម្ង់ ថត �ូ្ ប៉ះ ចលនាយឺតៗ។

2 ប៉ះ  សដើ្្ី ចាបស់្ដើ្ ថត។

3 សនៅសពល អ្នក ្ ាន បញ្ប់ ការថត �ូ្ ប៉ះ  សដើ្្ី បញ្ឈប់។

4 សលើ សអមកង់ បង្ាញ �ូ្ ប៉ះ រូបតូចៗ បង្ាញ។

5 ប៉ះ ។

ណ្្នក សលឿន បំ្ុត នន វីសដអូ នឹង មតូវ ្ ាន កំែត់ ជា ណ្្នក ចលនា យលឺត សហើយ វីសដអ ូនឹង ចាបស់្ដើ្ ចាក់។ ណ្្នក 
ចលនា យលឺតៗ ដល់ ស្រៅ ពីរ នឹង មតូវ ្ ាន បសងកេើត សដោយ ណ្អែក សលើ វីសដអូ។

សដើ្្ី ណក ណ្្នក ចលនា យលឺត �ូ្ ចាប់ អូ�  ្ក សេ្វង ឬ ស្រៅ �ដាំ។

ែផ�ក ចលនា យឺតៗ

តេង��ប ចាប់េផ�ើម តេង��ប ប��ប់
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ទមមង់ែតខ្ទួនឯង
ថត រូប ខ្ងួនឯង សដោយ សមបើ កាស្រ៉ា ្ ុខ។ អ្នក អាច បងា្ញ ណបបណ្ន ម��់�អែាត ស្្ងៗ សលើ សអមកង់។

1 សលើ សអមកង់ បង្ាញ �ូ្ អូ� ស�ើងសលើ ឬ ចុះសមកោ្ ឬ ក ៏ប៉ះ  សដើ្្ី ប្ចូរ ស្រៅ កាស្រ៉ា ្ ុខ �ម្ាប់ ការថត 
រូប ខ្ងួនឯង ្ ួយ កំែាត់ខ្ងួន។

2 សលើ បញ្ី នន ្រម្ង់ ថត �ូ្ ប៉ះ ែតខ្ទួនឯង។

3 ណបរ ឲ្យ ចំ �ិន កាស្រ៉ា ្ ុខ។

4 ប៉ះ  សដើ្្ី ថត រូប។

ជសម្ើ� ស្្ង �ូ្ បង្ាញ ្ ាតនដ រប�់ អ្នក ដាក ់កាស្រ៉ា ្ ុខ។ បនទេាប់ ព ី�្ាល់ ្ ាតនដ រប�់ អ្នក 
រង្វា�់សពល រាប់ចុះ នឹង សលចស�ើង។ សនៅសពល អ�់ សពល ឧបករែ៍ នឹង ថត រូប។

ការបមបើថបបថផនមសស់ស្ាត
អ្នក អាច ណក លក្ខែៈ ន្ទេ្ុខ ដូចជា �្្ញរ ណ�្ក ឬ ម្រង់ម្រាយ ្ ុខ ្ុនសពល ថត រូប ខ្ងួនឯង។ អ្នក ក៏ អាច 
�ាកល្ង ការតុបណតង ស្្ងៗ សលើ ន្ទេ្ុខ រប�់ អ្នក ្ ងណដរ។

1 សលើ សអមកង់ បង្ាញ �ូ្ ប៉ះ ។

2 សមជើ� ជសម្ើ� សដើ្្ី សមបើ ណបបណ្ន ម��់�អែាត សលើ ន្ទេ្ុខ រប�់ អ្នក រួច ថត រូប ខ្ងួនឯង។

ទមមង់បផ្តោតែតខ្ទួនឯង
ថត រូប ខ្ងួនឯង ណដល ស្ដោត សលើ ន្ទេ្ុខ រប�់ អ្នក សដោយ សធ្វើ ឲ្យ ន្ទេខាងសមកោយ មពិល។

1 សលើ សអមកង់ បង្ាញ �ូ្ អូ� ស�ើងសលើ ឬ ចុះសមកោ្ ឬ ក ៏ប៉ះ  សដើ្្ី ប្ចូរ ស្រៅ កាស្រ៉ា ្ ុខ �ម្ាប់ ការថត 
រូប ខ្ងួនឯង ្ ួយ កំែាត់ខ្ងួន។

2 សលើ បញ្ី នន ្រម្ង់ ថត �ូ្ ប៉ះ បផ្ដោតែតខ្ទួនឯង។
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3 ណបរ ឲ្យ ចំ �ិន កាស្រ៉ា ្ ុខ។

4 ប៉ះ  សដើ្្ី ថត រូប។

ជសម្ើ� ស្្ង �ូ្ បង្ាញ ្ ាតនដ រប�់ អ្នក ដាក ់កាស្រ៉ា ្ ុខ។ បនទេាប់ ពី �្ាល់ ្ ាតនដ រប�់ អ្នក 
រង្វា�់សពល រាប់ចុះ នឹង សលចស�ើង។ សនៅសពល អ�់ សពល ឧបករែ៍ នឹង ថត រូប។

ការបមបើថបបថផនមសស់ស្ាត
អ្នក អាច នលតម្ូវ �្ ញ្រ ណ�្ក ្ ុនសពល ថត រូប ខ្ងួនឯង។

1 សលើ សអមកង់ បង្ាញ �ូ្ ប៉ះ ។

2 សមជើ� ជសម្ើ� សដើ្្ី សមបើ ណបបណ្ន ម��់�អែាត សលើ ន្ទេ្ុខ រប�់ អ្នក រួច ថត រូប ខ្ងួនឯង។

• 	ពណ៌៖ នលតម្ូវ ្រឹកពែ៌ សអមកង់។
• 	ពណ៌ថសបក៖ សធ្វើ ឲ្យ ណ�្ក រប�់ អ្នក ស្ើល ស្រៅ កានណ់ត �្លឺ និង ច្ា�់។

ទមមង់ែតខ្ទួនឯងទូលាយ
ថត រូប ខ្ងួនឯង ្រូលាយ និង បញ្ចូល ្ នុ�្ ឲ្យ ្ ាន សមចើន ស្រៅ ក្នញង រូបថត តា្ ណដល អាច សធ្វើ ្ ាន សដើ្្ី កុំ ឲ្យ ្ ាត ់
នរែា ្ ្នាក់ ពី ក្នញង រូប សនោះ។

1 សលើ សអមកង់ បង្ាញ �ូ្ អូ� ស�ើងសលើ ឬ ចុះសមកោ្ ឬ ក ៏ប៉ះ  សដើ្្ី ប្ចូរ ស្រៅ កាស្រ៉ា ្ ុខ �ម្ាប់ ការថត 
រូប ខ្ងួនឯង ្ ួយ កំែាត់ខ្ងួន។

2 សលើ បញ្ី នន ្រម្ង់ ថត �ូ្ ប៉ះ ែតខ្ទួនឯងទូលាយ។

3 ណបរ ឲ្យ ចំ �ិន កាស្រ៉ា ្ ុខ។

4 ប៉ះ  សដើ្្ី ថត រូប។

ជសម្ើ� ស្្ង �ូ្ បង្ាញ ្ ាតនដ រប�់ អ្នក ដាក ់កាស្រ៉ា ្ ុខ។ បនទេាប ់ពី �្ាល់ ្ ាតនដ រប�់ អ្នក 
រង្វា�់សពល រាប់ចុះ នឹង សលចស�ើង។ សនៅសពល អ�់ សពល ឧបករែ៍ នឹង ថត រូប។
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5 បង្វិល ឧបករែ៍ យលឺតៗ ្ ក សេ្វង រួច ស្រៅ �ដាំ ឬ ក ៏បមញ្ា� ្ ក វិញ សដើ្្ី ថត រូប ខ្ងួនឯង ្រូលាយ។

ឧបករែ៍ នឹង ថត បណន្្ សនៅសពល �៊ុ្ ពែ៌ � ្ ្ា�់្ីរ ស្រៅ ចុង នី្ួយៗ នន វីនដូវ សអមកង់ បងា្ញ។

• 	�ូ្ ម្ាកដ ថា រក្ា �ុ៊្ ពែ៌ � សនៅ ក្នញង វីនដូវ សអមកង់ បង្ាញ។
• 	រូប ែួរ �ិ្ត សនៅ ស�្ៀ្ ខែៈសពល កំពុង ថត រូប ខ្ងួនឯង ្រូលាយ។
• 	ណ្្នក ខាងសលើ និង ខាងសមកោ្ នន រូប ណដល ្ ាន បង្ាញ សលើ សអមកង ់បង្ាញ អាច មតវូ ្ ាន កាត់ សចញ ព ី

រូបថត អាម�យ័ សលើ �្ាន�ាព នន ការថត។

ការែតរូបខ្ទួនឯងមួយកំណាត់ខ្ទួនទូលាយជាមួយចលនា
អ្នក អាច ថត និង បង្ាញ រូបខ្ងួនឯង ្ ួយ កំែាត ់ខ្ងួន ្ូរលាយ ជា្ួយ ចលនា។

• 	សនៅសពល ថត រូបខ្ងួនឯង ្ ួយ កំែាត ់ខ្ងួន ្ូរលាយ ជា្ួយ ចលនា �ំស�ង នឹង ្ ិន មតូវ ្ ាន ថត 
ស�ើយ។

• 	អាម�័យ សលើ �្ាន�ាព ថត ចលនា មបណហល ជា ្ ិន មតវូ ្ ាន រក្ា្រុក ស�ើយ។

1 សលើ សអមកង់ បង្ាញរូបខ្ងួនឯង ្ ួយ កំែាត់ ខ្ងួន ្ូរលាយ មតវូ ម្ាកដ ថា ្ុខងារ ចលនា មតវូ ្ ាន 
សបើកដំសែើរការ ( ) រួច ថត រូបខ្ងួនឯង ្ ួយ កំែាត់ ខ្ងួន ្ូរលាយ។

2 សលើ សអមកង់ បង្ាញ �ូ្ ប៉ះ រូបតូចៗ បង្ាញ។

3 ប៉ះ រូបែតខ្ទួនឯងមុំទូលាយមានចលនា។

រូបថតខ្ងួនឯង ្ ួយ កំែាត ់ខ្ងួន ្រូលាយ ្ ាន ចលនា ណដល ្ ាន ថត នឹង មតវូ ្ ាន ចាក់។

4 បង្វិល ឧបករែ៍ ឬ អូ� សអមកង់ សដើ្្ី បង្វិល រូបថតខ្ងួនឯង ្ ួយ កែំាត់ ខ្ងួន ្រូលាយ ណដល ្ ាន ថត។

សដើ្្ី រក្ា្រុក រូបថតខ្ងួនឯង ្ ួយ កំែាត់ ខ្ងួន ្ូរលាយ ជា ឯក�ារ វីសដអូ �ូ្ ប៉ះ រកសេាទុកវបីដអូ។
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ការប្ដវូរការកំណត់កាបមរ៉ាតាមបំណង

ជបមមើសសមមាប់ទមមង់ែតបច្ញបបន្
សលើ សអមកង់ បង្ាញ �ូ្ សមបើ ជសម ើ្� ខាងសមកោ្។

ជសម្ើ� ណដល ្ ាន អាច ខុ�ែ្នា អាម�័យ សលើ ្រម្ង់ ថត និង កាស្រ៉ា កំពុង សមបើ។

• 	  ៖ សបើក និង បិ្រ សអមកង់ បង្ាញ សពញ។
• 	  ៖ សមជើ� អមតា សមហ្វ្។
• 	  ៖ សបើកដំសែើរការ ឬ បិ្រដំសែើរការ �្ា�។
• 	  ៖ សមជើ� ណបបណ្ន ចសម្ោះ មតវូ សមបើ សនៅសពល ថត រូប ឬ ថត វីសដអូ។
• 	  ៖ សមជើ� វិធី វា�់។ វា កំែត់ ពី រសបៀប ែែនា តន្្ ពន្លឺ។  បផ្តោតចំកណា្ល សមបើ ពន្លឺ ចំ កែ្ាល នន 

រូបថត សដើ្្ី ែែនា ពន្លឺប៉ះ នន រូបថត។  ចំណុច សមបើ ពន្លឺ ចំ ន្ទេ កែ្ាល ណដល ្ ាន ស្ដោត នន ចំែុច 
សដើ្្ី ែែនា ពន្លឺប៉ះ នន រូបថត។  ម៉ាមទចិ រក ្ ធ្យ្�ាែ នន ្រិដ្�ាព ្រាំង្ូល។

• 	  ៖ ការបដចូរ តំបន់ ស្ដោត ក្នញង ្រម្ង់ �្វ័យ ស្ដោត។  ពហ ុស្ដោត សលើ តំបន ់ជាសមចើន សនៅក្នញង �៊ុ្។ 
ចតុសកោែណកង សមចើន នឹង សលច ស�ើង សដើ្្ី បញា្ក់ តំបន ់ណដល ្ ាន ស្្ោត។  កណា្ល ស្ដោត សលើ 
ចំែុច កែ្ាល សនៅក្នញង �៊ុ្។

• 	  ៖ បសងកេើត រូបថត �ព្វ្រ�្ន៍ ្ ាន ចលនា ឬ រូបខ្ងួនឯង ្ូរលាយ ្ ាន ចលនា ណដល អាច ចាក់ ជា វីសដអូ។ 
អ្នក អាច បង្ាញ រូបថត ្ ាន ចលនា សនៅ ្ ុំ ស្្ងៗ សដោយ បង្វិល ឧបករែ៍ ឬ ក៏ អូ� សលើ សអមកង់។

• 	  ៖ សបើកដំសែើរការ ឬ បិ្រដំសែើរការ ពិល។
• 	  ៖ ក្នញង ្រម្ង់ អាហារ នឹង ស្ដោត សលើ រូប ខាងក្នញង �ុ៊្ រង្វង់ សហើយ សធ្វើ ឲ្យ រូប មពលិ សនៅ ខាងសមកៅ �៊ុ្។
• 	  ៖ សបើកដំសែើរការ ឬ បិ្រដំសែើរការ ្ ុខងារ ថត ពីរ។
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ការកំណត់កាបមរ៉ា
សលើ សអមកង់ បង្ាញ �ូ្ ប៉ះ ។ ជសម ើ្� ខ្ះ មបណហល ជា ្ ិន អាច សមបើ ្ ាន ស្រ អាម�យ័ សលើ ្រម្ង់ ថត។

កាបមរ៉ាបមកោយ

• 	ទំហំរូបភាព៖ សមជើ� រី�ូលូ�ិន �ម្ាប់ រូបថត។ ការសមបើ រី�ូលូ�ិន កាន់ណត ខ្ព�់ នឹង នាំ ឲ្យ រូប�ាព ្ ាន 
ែុែ�ាព កាន់ណត ខ្ព�់ ប៉ុណន្ ពួកវា មតូវការ សមបើ ស្្ូ៉រី សមចើន។
ប៉ះ កុងតាក់ រកសេាទុកឯកសារRAWនិងJPEG សដើ្្ី កំែត ់ឧបករែ៍ ឲ្យ រក្ា្ុរក រូបថត ជា ឯក�ារ 
RAW ណដល ្ ិន ្ ាន បង្ាប់ (ម្រង់ម្រាយ ឯក�ារ DNG) ក្នញង ្រម្ង់ Pro។ ឯក�ារ RAW រក្ា 
្ិរន្នន័យ រប�់ រូបថត ្រាំងអ�់ �ម្ាប់ ែុែ�ាព រូប លអែបំ្ ុត ប៉ណុន្ ពួកវា នឹង មតូវការ ស្្ូ៉រី សមចើន។

សនៅសពល សមបើ ្ ុខងារ សនះ រូបថត នី្ួយៗ មតូវ ្ ាន រក្ា្រុក ជា ម្រង់ម្រាយ ពីរ DNG និង JPG។

• 	ទំហំវីបដអូ៖ សមជើ� រី�ូលូ�ិន �ម្ាប់ វីសដអូ។ ការសមបើ រី�ូលូ�ិន កានណ់ត ខ្ព�់ នឹង នាំ ឲ្យ វីសដអូ ្ ាន 
ែុែ�ាព កាន់ណត ខ្ព�់ ប៉ុណន្ ពួកវា មតូវការ សមបើ ស្្ូ៉រី សមចើន។
សបើ អ្នក សបើកដំសែើរការ ្ ុខងារ វបីដអូមានមបសិទ្ធផលខ្ពស ់អ្នក អាច ថត វីសដអូ ជា ម្រងម់្រាយ កូដិក វីសដអ ូ
មប�ិ្រ្ធ្ល ខ្ព�់ (HEVC)។ វសីដអូ HEVC រប�់ អ្នក នឹង មតវូ ្ ាន រក្ា្រុក ជា ឯក�ារ ណដល ្ ាន បងា្ប់ 
សដើ្្ី �ំនច ស្្៉ូរី រប�់ ឧបករែ៍។

• 	អ្នក ្ ិន អាច ចាក ់វីសដអូ HEVC សលើ ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត ឬ ក៏ ណចករំណលក ពួកវា សលើបែ្ាញ 
ស�ើយ។

• 	វីសដអូ ចលនា យលឺត បំ្ុត និង ចលនា យលឺតៗ ្ិន អាច ថត ជា ម្រង់ម្រាយ HEVC ស�ើយ។

• 	មុខងារបធ្ើឲ្យទិដ្ភាពល្មបបសើរ៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ នលតម្ូវ ការកែំត ់ពែ៌ សដោយ �្វ័យមបវត្ិ 
អាម�័យសលើ រូប ឬ ្រិដ្�ាព។

• 	រង្ាស់បពល៖ សមជើ� រយៈសពល នន ការពន្យារ ្ុនសពល កាស្រ៉ា ថត រូប សដោយ �្វ័យមបវត្ិ។
• 	HDR(សមបវូរទឹកពណ៌)៖ ថត រូប ជា្ួយ ពែ៌ �្្ចូរណបប និង បសងកេើត �ាពល្អែតិ ស�ើងវិញ �ូ្្ី ក្នញង 

តំបន់ �្លឺ និង ងងឹត ក៏ សដោយ។
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• 	AFតាមដាន៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ តា្ដាន និង ស្ដោត សលើ រូប សដោយ �្វ័យមបវត្ិ។ សនៅសពល អ្នក សមជើ� 
រូប ្ ួយ សលើ សអមកង់ បង្ាញ ឧបករែ៍ នឹង ស្ដោត សលើ រូប �ូ្្ី រូប កំពុង ្ ្ា�់្រី ឬ ក៏ អ្នក បដចូរ ្រីតាំង រប�់ 
កាស្រ៉ា។

• 	សនៅសពល ្ ុខងារ សនះ មតវូ ្ ាន សបើកដំសែើរការ អ្នក ្ ិន អាច សមបើ ្ ុខងារ លំនឹង វីសដអូ ស�ើយ។
• 	ការតា្ដាន រូប អាច បរាជ័យ ក្នញង �្ាន�ាព ខាងសមកោ្៖

	– រូប ធំ សពក ឬ តូច សពក។
	– រូប ្ ្ា�់្រី ហ�ួសហតុ។
	– រូប ែលឺ ពន្លឺ សមកោយ ឬ ក៏ អ្នក កំពុង ថត ក្នញង កណនង្ ងងឹត។
	– ពែ៌ ឬ លំនាំ សលើ រូប និង ន្ទេខាងសមកោយ ែលឺ ដូចែ្នា។
	– រូប រួ្ បញ្ចូល លំនា ំស្ដក ដូចជា ងងឹត។
	– កាស្រ៉ា រញ្ងួយ ហួ�សហតុ។
	– រី�ូលូ�ិន វីសដអូ ខ្ព�់។
	– សនៅសពល ពមងកី ឬ បមងួ្ សដោយ សមបើ ហ្៊ូ្ អុប្រិក 2x។

• 	ចលនាយឺតបំផុត៖ សមជើ� រសបៀប ណដល អ្នក ចង់ ថត វីសដអូ ចលនា យលឺត បំ្ ុត។

កាបមរ៉ាមុខ

• 	ទំហំរូបភាព៖ សមជើ� រី�ូលូ�ិន �ម្ាប់ រូបថត។ ការសមបើ រី�ូល�ូិន កានណ់ត ខ្ព�់ នឹង នា ំឲ្យ រូប�ាព ្ ាន 
ែុែ�ាព កាន់ណត ខ្ព�់ ប៉ុណន្ ពួកវា មតូវការ សមបើ ស្្ូ៉រី សមចើន។

• 	ទំហំវីបដអូ៖ សមជើ� រី�ូលូ�ិន �ម្ាប់ វីសដអូ។ ការសមបើ រី�ូលូ�ិន កានណ់ត ខ្ព�់ នឹង នាំ ឲ្យ វីសដអូ ្ ាន 
ែុែ�ាព កាន់ណត ខ្ព�់ ប៉ុណន្ ពួកវា មតូវការ សមបើ ស្្ូ៉រី សមចើន។
សបើ អ្នក សបើកដំសែើរការ ្ ុខងារ វបីដអូមានមបសិទ្ធផលខ្ពស ់អ្នក អាច ថត វីសដអូ ជា ម្រងម់្រាយ កូដិក វីសដអ ូ
មប�ិ្រ្ធ្ល ខ្ព�់ (HEVC)។ វសីដអូ HEVC រប�់ អ្នក នឹង មតវូ ្ ាន រក្ា្រុក ជា ឯក�ារ ណដល ្ ាន បងា្ប់ 
សដើ្្ី �ំនច ស្្៉ូរី រប�់ ឧបករែ៍។

អ្នក ្ ិន អាច ចាក់ វសីដអូ HEVC សលើ ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត ឬ ក៏ ណចករំណលក ពួកវា សលើបែ្ាញ 
ស�ើយ។

• 	រង្ាស់បពល៖ សមជើ� រយៈសពល នន ការពន្យារ ្ុនសពល កាស្រ៉ា ថត រូប សដោយ �្វ័យមបវត្ិ។
• 	HDR(សមបវូរទឹកពណ៌)៖ ថត រូប ជា្ួយ ពែ៌ �្្ចូរណបប និង បសងកេើត �ាពល្អែិត ស�ើងវិញ �ូ្្ី ក្នញង 

តំបន់ �្លឺ និង ងងឹត ក៏ សដោយ។
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• 	រកសេាទុករូបភាពដូចបានបង្ាញ៖ មត�ប់ រូប សដើ្្ី បសងកេើត រូប េ្ញះ នន រូប សដើ្ សនៅសពល ថត រូប សដោយ សមបើ 
កាស្រ៉ា ្ ុខ។

• 	បង្ាញបាតនដ៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ ថត រូប សនៅសពល កាស្រ៉ា �្ាល់ ្ ាតនដ រប�់ អ្នក។
• 	ការថកមទង់មទាយនផ្ទមុខ៖ សនៅសពល ន្ទេ្ុខ រប�់ អ្នក �ិ្តសនៅ ណែ្ នន សអមកង់ បង្ាញ វា នឹង សលចស�ើង 

ខុ� �្ាត់។ សបើកសមបើ ជសម្ើ� សនះ សដើ្្ី ណក ម្រងម់្រាយ ន ទ្េ្ុខ រប�់ អ្នក។ បនទេាប់ ពី ណក ម្រងម់្រាយ 
ន្ទេខាងសមកោយ អាច សលចស�ើង ខុ� �្ាត់ បន្ិច។

ទបូទៅ

• 	ថកទមមង់កាបមរ៉ា៖ បង្ាញ ្រម្ង់ ថត ណដល ្ ាន ឬ ក៏ ណក បញ្ី ្រម្ង ់ថត។
• 	ការចាប់ភាពបខ្ោះ៖ កំែត់ ឲ្យ ្រ្រួល ការជូនដំែឹង សនៅសពល នរែា ្ ្នាក់ ្ ិច ណ�្នក ឬ មពិល ក្នញង រូបថត ឬ 

ក៏ សបើ ្ ាន �្នា្មប�ាក់ សលើ �ិន។
• 	រូបែតចលនា៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ ថត ឈុត វីសដអ ូក្នញង សពល ពីរប ីវិនា្រី ្ ុនសពល ប៉ះ ។ សនះ 

អនុញ្ាត ឲ្យ អ្នក ថត មពឹត្ិការែ៍ ណដល អ្នក អាច ខកខាន។ សដើ្្ី បងា្ញ វសីដអូ �ូ្ ប៉ះ រូបតូចៗ បង្ាញ 
សហើយ ប៉ះ ចាក់រូបែតចលនា។ សដើ្្ី ថត រូប នឹង ពី ឈុត វីសដអូ �ូ្ ប៉ះ សអមកង់ សដើ្្ី បញ្ឈប ់ការចាក់ 
សហើយ ប៉ះ ែត។ ្ុខងារ សនះ អាច សមបើ ្ ាន ណត ក្នញង ្រម្ង់ ស្័យមបវត្តិ និង ែតខ្ទួនឯង ប៉សុែ្ណោះ។

• 	លំនឹងវបីដអូ៖ សបើកដំសែើរការ ្ ុខងារ មបេាំង ការរញ្ងួយ សដើ្្ី បន្យ ឬ បំ្ាត់ រូប មពិល ណដល សកើតស�ើង ពី 
រញ្ងួយ នន កាស្រ៉ា ខែៈសពល កំពុង ថត វីសដអូ។

សនៅសពល ្ ុខងារ AFតាមដាន មតូវ ្ ាន សបើកដសំែើរការ អ្នក ្ ិន អាច សមបើ ្ ុខងារ សនះ ស�ើយ។

• 	បន្ទាត់មក�ា៖ បង្ាញ ្ ែ្ស្រ�ក៍ សលើ សអមកង់ បងា្ញ សដើ្្ី ជួយ ក្នញង ការ្្ំ សនៅសពល សមជើ� រូប នានា។
• 	ស្ាកទីកថន្ង៖ �្ាប់ �្ាក ្រីកណនង្ GPS សលើ រូបថត។

• 	ក្្ាំង រលក�ញា្ GPS អាច នឹង ថយចុះ ក្នញង កណន្ង ណដល រលក�ញ្ា ្ ាន ឧប�ែ្ ដូចជា 
សនៅ ចសន្ោះ អែារ ឬ កណន្ង ្រាប ឬ ក៏ ក្នញង �្ាន�ាព អាកា�ធាតុ ្ ិន លអែ។

• 	្រីកណន្ង រប�់ អ្នក អាច សលចស�ើងសលើ រូបថត រប�់ អ្នក សនៅសពល អ្នក បញ្ចូន ពួកវា ស្រៅ 
អ៊ីនសធើែិត។ សដើ្្ី សជៀ�វាង ករែីសនះ �ូ្ បិ្រដសំែើរការ ការកែំត់ �្ាក ្រីកណន្ង។

• 	ពិនិត្យរូបភាព៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ បង្ាញ រូបថត បនទេាប ់ពី ថត ពួកវា សហើយ។
• 	ការចាប់បផ្ដើមរហ័ស៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ ចាប់ស្ដើ្ កាស្រ៉ា សដោយ ចុច មែាប់ចុច ថា្ពល ពីរដង យ៉ាង 

រហ័�។

្ុខងារ សនះ មបណហល ជា ្ ិន អាច សមបើ ្ ាន ស្រ អាម�័យ សលើ តំបន ់ឬ អ្នក្្ល ់ស�វា។
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• 	ទីកថន្ងឃ្ាំងផ្ទញក៖ សមជើ� ្រីកណនង្ នន ស្្៉ូរី �ម្ាប់ សធ្វើ ជា ឃ្ាំង្ទេញក។ ្ុខងារ សនះ នឹង សលចស�ើង 
សនៅសពល អ្នក បញ្ចូល កាត ស្្៉ូរី។

• 	សំប�ងបញ្ា៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ ថត រូប ឬ ថត វីសដអ ូសដោយ សមបើ �ំស�ង បញា្។ អ្នក អាច និយាយ 
“Smile”, “Cheese” ឬ “Shoot” សដើ្្ី ថត រូប។ សដើ្្ី ថត វីសដអូ �ូ្ និយាយ “Record video”។

• 	ប៊ូតុងកាបមរ៉ាអថណ្ត៖ ណថ្ ប៊ូតុង កាស្រ៉ា ណដល អ្នក អាច ដាក ់សនៅ មែប់ ្រីកណន្ង សលើ សអមកង់។
• 	ចុចប៊ូតុងកាបមរ៉ាឲ្យជាប់បដើមប៖ី សមជើ� �ក្្ម�ាព ្ ួយ មតូវ សធ្វើ សនៅសពល អ្នក ប៉ះ ជាប ់សលើ ប៊ូតុង កាស្រ៉ា។
• 	ចុចម្រាប់ចុចកមមិតសំប�ងបដើមបី៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ សមបើ មែាប់ចុច កម្ិត�ំស�ង សដើ្្ី មតតួមតា 

ការថត ឬ ក៏ ពមងកី ឬ បមងួ្។
• 	កំណត់ការកំណត់ប�ើងវិញ៖ សធ្វើ ការកំែត់ កាស្រ៉ា ស�ើងវិញ។
• 	ទាក់ទងបយើង៖ �ួរ �ំែួរ ឬ បង្ាញ �ំែួរ ណដល �ួរ ញឹកញាប់។ �ូ្ ស្ើល Samsung 

Members �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។
• 	អំពីកាបមរ៉ា៖ បង្ាញ កំណែ ក្្មវិធី កាស្រ៉ា និង ព័ត៌្ ាន អំព ីច្ាប់។

វិចិមតសាល

ការថណនាំ
បង្ាញ រូប និង វីសដអូ ណដល ្ ាន រក្ា្រុក ក្នញង ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។ អ្នក ក៏ អាច មែប់មែង រូប និង វសីដអ ូតា្ 
អាល់ប៊ុ្ ឬ ក៏ បសងកេើត សរឿង ្ ងណដរ។
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ការបង្ាញរូប

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី វិចិមតសាល សហើយ ប៉ះ រូបភាព។

2 សមជើ� រូប ្ ួយ។

ចូលេ�បើ ជេ�មើស បែន�ម។

េ�បើ ចេ�មោះ ឬ ែបបែផន

ែថម ស�ីកឃ័រ

Bixby Vision

លុប រូប

ែចករ�ែលក រូប ជាមួយ អ�កដៃទ

គូស េលើ រូប

ែក រូប

ែថម រូប េទៅ សំណព�

អ្នក អាច បសងកេើត កុន, GIF ជីវចល ឬ រូប្ដញំ ពី រូប សមចើន។ សលើ បញ្ី �ូ្ ប៉ះ  → បបងកើតកុន, បបងកើត
GIF ឬ បបងកើតរូបផ្ដញំ រួច សហើយ សមជើ� រូប។

ការថស្ងរករូប
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី វិចិមតសាល សហើយ ប៉ះ  សដើ្្ី បងា្ញ រូប ណដល ្ ាន តសម្ៀប តា្ ពពួក ដូចជា មបស�្រ 
្រីកណន្ង ឬ ឯក�ារ។
សដើ្្ី ណ�្វងរក រូប សដោយ វាយបញ្ចូល ពាក្យែន្ឹះ �ូ្ ប៉ះ វាល ណ�្វងរក។
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ការថកនផ្ទខាងបមកោយននរូបែតបផ្ដោតផ្ទាល់
អ្នក អាច ណក កម្ិត មពិល សនៅ ន្ទេខាងសមកោយ នន រូប ណដល ្ ាន ថត សដោយ សមបើ ្ ុខងារ ស្ដោត ្ ទេាល់។ សបើ ពន្លឺ 
សនៅ ន្ទេខាងសមកោយ នន រូបថត ស្ដោត ្ ទេាល់ សលចស�ើង ក្នញង ចំែុច មពិល អ្នក អាច បដចូរ �ែ្ាន នន �ាពមពិល សនៅ 
ន្ទេខាងសមកោយ សនោះ។
ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី វិចិមតសាល, សមជើ� រូបថត ណដល ្ ាន ថត សដោយ សមបើ ្ ុខងារ ស្ដោត ្ ទេាល់ រួច ប៉ះ នលតមមូវ
ភាពមពិលនផ្ទខាងបមកោយ សដើ្្ី ណក កម្ិត មពិល ឬ ក៏ បដចូរ �ែ្ាន នន �ាពមពិល សនៅ ន ទ្េខាងសមកោយ។

ការបង្ាញរូបែតថដលបានែតជាមួយមុខងារែតពីរ
បង្ាញ រូបថត យលឺត ជិត និង រូបថត ្ ុំ ្រូលាយ ណដល ្ ាន ថត សដោយ សមបើ ្ ុខងារ ថត ពីរ។
ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី វិចិមតសាល, សមជើ� រូប ណដល ្ ាន ថត សដោយ សមបើ ្ ុខងារ ថត ពីរ រួច សហើយ ប៉ះ មុំទូលាយ ឬ 
ជិត។

ការបផ្ើសារជីវចល
�រស�រ សដោយនដ ឬ ែូ� សលើ រូប សហើយ ស្្ើ វា ជា ឯក�ារ ជីវចល។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី វិចិមតសាល រួច សហើយ សមជើ� រូប ្ ួយ។

2 ប៉ះ  → ថចករំថលកតាមសារជីវចល។

3 សលើ វីនដូវ �ារ ជីវចល �ូ្ សមជើ� តំបន់ សដើ្្ី សមបើ ជា រូប ន្ទេខាងសមកោយ សហើយ ប៉ះ រួចរាល់។

4 បសងកេើត �ារ ជីវចល។ �ូ្ ស្ើល �ារ ជីវចល �ម្ាប់ ព័ត៌្ ាន បណន្្។
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ការបង្ាញវីបដអូ

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី វិចិមតសាល សហើយ ប៉ះ រូបភាព។

2 សមជើ� វីសដអូ ណដល មតូវ ចាក់។ ឯក�ារ វសីដអូ បង្ាញ អាយខុន  សលើ រូបតូចៗ បង្ាញ។

3 ប៉ះ  សដើ្្ី ចាក់ វីសដអូ។

ចាក់េសោ េអ�កង់ ចាក់

ប��រ េទៅ កម�វ�ធីចាក់ វ�េដអូ 
ផុស

ខារថយេ�កោយ ឬ ខារ
េលឿនេទៅមុខ 

េដោយ អូស រ�ារ

ថត េអ�កង់ បច��ប�ន�

រ�លង េទៅ វ�េដអូ ពីមុន។ 
ប៉ះ ឲ� ជាប់ 

េដើម�ី ខារ ថយ េ�កោយ។

រ�លង េទៅ វ�េដអូ បន�ាប់។ 
ប៉ះ ឲ� ជាប់ 
េដើម�ី ខារ េលឿន េទៅ មុខ។

ចូលេ�បើ 
ជេ�មើស បែន�ម។

ប��រ អនុ�ាត េអ�កង់

ផ�ាក និង ចាប់េផ�ើម
 បន� ការចាក់

បេង�ើត GIF ជីវចល

អូ� ម្ា្នដ រប�់ អ្នក ស�ើងសលើ ឬ ចុះសមកោ្ សលើ មជងុ ខាងសេ្វង នន សអមកង់ ចាក់ សដើ្្ី នលតម្ូវ ពន្លឺ ឬ ក ៏អូ� 
ម្ា្នដ រប�់ អ្នក ស�ើងសលើ ឬ ចុះសមកោ្ សលើ មជុង ខាង�្ាំ នន សអមកង់ ចាក់ សដើ្្ី នលតម្ូវ កម្ិត�ំស�ង។
សដើ្្ី ខារថយសមកោយ ឬ ខារសលឿនស្រៅ្ុខ �ូ្ អូ� ្ ក សេ្វង ឬ ស្រៅ �្ាំ សលើ សអមកង់ ចាក់។

ការបមបើមុខងារបធ្ើឲ្យវីបដអូល្មបបសើរ
បសងកេើន ែុែ�ាព រូប នន វីសដអូ រប�់ អ្នក សដើ្្ី រីករាយ នឹង ពែ៌ កានណ់ត �្លឺ និង កានណ់ត រ�់រសវើក។ ចាប់ស្ដើ្ ក ្្មវិធី 
ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារកមមិតខ្ពស់ រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ កម្មវិធីថកលម្វបីដអូ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

• 	្ ុខងារ សនះ អាច សមបើ ្ ាន ណត ក្នញង ក ្្មវិធី ខះ្ ប៉សុែ្ណោះ។
• 	ការសមបើ ្ ុខងារ សនះ នឹង បសងកេើន ការ�ុី ថ្ម។
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ការបង្ាញព័ត៌មានលម្ិតននរូបនិងវបីដអូ
អ្នក អាច បង្ាញ ព័ត៌្ាន ល្អែិត នន ឯក�ារ ដូចជា ្ នុ�្ ្រីកណនង្ និង ព័ត៌្ាន ្ ូលដា្ន។ សបើ ្ ាន 
ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន �្វ័យ បសងកេើត ដូចជា សរឿង ឬ GIF ខ្ឹ្ព័ត៌្ ាន សនោះ ក៏ នឹង បងា្ញ ្ ងណដរ។
ខែៈសពល កំពុង បង្ាញ រូប ឬ �្ិត សលើ សអមកង់ បង្ាញ វីសដអូ �ូ្ អូ� ស�ើងសលើ សលើ សអមកង់។ ព័ត៌្ ាន 
ល្អែិត នន ឯក�ារ នឹង សលចស�ើង។
អ្នក ក៏ អាច បង្ាញ ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន ពាក់ព័ន្ធ ្ ងណដរ សដោយ ប៉ះ ព័ត៌្ាន សលើ សអមកង់។

ព័ត៌មាន លម�ិត
 ៃន ឯកសារ

ព័ត៌មាន ទីកែន�ង

ព័ត៌មាន អំពី មនុស�

ខ�ឹមព័ត៌មាន  ស�័យ
 បេង�ើត

ស�ាក

ែក ព័ត៌មាន
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ការបង្ាញអាល់ប៊ុម
អ្នក អាច បង្ាញ រូប និង វសីដអូ ណដល ្ ាន តសម្ៀប តា្ �លឺ្ី ឬ អាល់ប៊ុ្ ។ កុន, GIF ជីវចល ឬ រូប្ដញំ ណដល អ្នក 
្ាន បសងកេើត ក៏ នឹង មតូវ ្ ាន តសម្ៀប ក្នញង �លឺ្ី រប�់ អ្នក សលើ បញ្ី អាល់ប៊ុ្  ្ ងណដរ។
ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី វិចមិតសាល, ប៉ះ អាល់ប៊ុម រួច សហើយ សមជើ� អាល់ប៊ុ្ ្ ួយ។

ការលាក់អាល់ប៊ុម
អ្នក អាច លាក់ អាល់ប៊ុ្។

អ្នក ្ ិន អាច លាក ់អាល់ប៊ុ្ ណដល ្ ាន បសងកេើត តា្ លំនាសំដើ្ ដូចជា អាល់ប៊ុ្  កាបមរ៉ា និង រូបែត
បអមកង់ ស�ើយ។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី វិចិមតសាល សហើយ ប៉ះ អាល់ប៊ុម។

2 ប៉ះ  → លាក់ឬ្ ប់លាក់អាល់ប៊ុម។

3 សមជើ� អាល់ប៊ុ្ ណដល មតវូ លាក់ សហើយ ប៉ះ បមបើ។

សដើ្្ី បង្ាញ អាល់ប៊ុ្ ្ ្ងស្រៀត �ូ្ ប៉ះ  → លាក់ឬ្ ប់លាក់អាល់ប៊ុម, ឈបស់មជើ� អាល់ប៊ុ្  ណដល មតូវ 
បង្ាញ រួច សហើយ ប៉ះ បមបើ។

ការបង្ាញបរឿង
សនៅសពល អ្នក ថត ឬ រក្ា្ុរក រូប និង វីសដអូ ឧបករែ៍ នឹង អាន កាលបរសិចឆេ្រ និង �្ាក ្ីរកណន្ង រប�់ ពួកវា, 
តសម្ៀប រូប និង វីសដអូ រួច សហើយ បសងកេើត សរឿង។ សដើ្្ី បសងកេើត សរឿង សដោយ �្វ័យមបវត្ិ អ្នក មតូវ ថត ឬ រក្ា្ុរក រូប និង 
វសីដអូ សមចើន។
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី វិចិមតសាល, ប៉ះ បរឿង រួច សហើយ សមជើ� សរឿង ្ ួយ។

ការបបងកើតបរឿង
បសងកេើត សរឿង ជា្ួយ រូបរាង ស្្ងៗ។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី វិចិមតសាល សហើយ ប៉ះ បរឿង។

2 ប៉ះ  → បបងកើតបរឿង។
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3 ធីក រូប ឬ វីសដអូ សដើ្្ី រួ្បញ្ចូល ក្នញង សរឿង សហើយ ប៉ះ រួចរាល់។

4 វាយបញ្ចូល ចំែងសជើង ្ ួយ �ម្ាប់ សរឿង សនោះ សហើយ ប៉ះ បបងកើត។

សដើ្្ី ណថ្ រូប ឬ វីសដអូ ស្រៅ សរឿង ្ ួយ �ូ្ សមជើ� សរឿង សនោះ សហើយ ប៉ះ ថែម។
សដើ្្ី លុប រូប ឬ វីសដអូ ពី សរឿង ្ ួយ �ូ្ សមជើ� សរឿង សនោះ សហើយ ប៉ះ  → ថក, ធីក រូប ឬ វីសដអូ ណដល មតូវ លុប រួច 
សហើយ ប៉ះ  → លុបពីបរឿង។

ការលុបបរឿង

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី វិចិមតសាល សហើយ ប៉ះ បរឿង។

2 ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ សរឿង ណដល មតវូ លុប សហើយ ប៉ះ លុប។

ការថចករំថលកអាល់ប៊ុម
បសងកេើត អាល់ប៊ុ្ និង ណចករំណលក ពួកវា ជា្ួយ មែួ�ារ និង ្ ិត្�កដិ រប�់ អ្នក ណដល ្ ាន រក្ា្រុក ក្នញង ្ំរនាក់្រំនង 
រប�់ អ្នក។ ពួកសែ អាច បង្ាញ អាល់ប៊ុ្  ណដល ្ ាន ណចករណំលក សលើ ឧបករែ៍ ណដល ្ ាន ចុះសឈ្មោះចូល ជា្ួយ 
Samsung Account រប�់ ពួកសែ ដូចជា ្ូររ�ពទេ នវេ្ាត, TVs ឬ ្ូររ្រឹកកក។

• 	សដើ្្ី សមបើ ្ ុខងារ សនះ សលខ ្រូរ�ពទេ រប�់ អ្នក មតូវណត ្ ាន ស ទ្េៀង្ទេាត់។
• 	សដើ្្ី សមបើ ្ ុខងារ សនះ អ្នក មតូវ ចុះបញ្ី និង ចុះសឈ្មោះចូល Samsung Account រប�់ អ្នក។
• 	អ្នក អាច បង់ ម្ាក់ បណន្្ សនៅសពល ណចករណំលក ឯក�ារ តា្ បែ្ាញ ចល័ត។

ការបបងកើតអាល់ប៊ុមបដើមបីថចករំថលក

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី វិចិមតសាល សហើយ ប៉ះ បានថចករំថលក។

សនៅសពល អ្នក សមបើ ្ ុខងារ សនះ ជា សលើកដំបូង �ូ្ ប៉ះ ចាបប់ផ្ដើម និង យល់មព្ តា្ សពលសវលា និង 
លក្ខខែ្ឌ នន Samsung Social។

2 ប៉ះ ។
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3 វាយបញ្ចូល ចំែងសជើង �ម្ាប់ អាល់ប៊ុ្  សនះ។

4 សមជើ� មកុ្ ្ ួយ សដើ្្ី ណចករំណលក ជា្ួយ។

សបើ អ្នក ចង់ បសងកេើត មកុ្ ្ ួយ �ូ្ ប៉ះ ថែមមកុម, វាយបញ្ចូល សឈ្មោះ មកុ្ សនោះ សហើយ សមជើ� ្រំនាក់្ំរនង 
សដើ្្ី ណថ្ ស្រៅ មកុ្។

5 ប៉ះ រួចរាល់។

អ្នក្រ្រួល នឹង ្រ្រួល ការជូនដំែឹង ្ ួយ។

ការថែមរូបឬវីបដអូបទៅអាល់ប៊ុមមួយ

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី វិចិមតសាល សហើយ ប៉ះ បានថចករំថលក។

2 សមជើ� អាល់ប៊ុ្ ្ ួយ សដើ្្ី ណថ្ រូប ឬ វសីដអូ ស្រៅ។

3 ប៉ះ ថែម រួច ធីក រូប ឬ វីសដអូ មតវូ ណថ្។

4 ប៉ះ រួចរាល់។

ការបធ្ើសមកាលរូបនិងវីបដអូជាមួយSamsungCloud
សនៅសពល អ្នក សធ្វើ �្កាល ក្្មវិធី វិចិមតសាល ជា្ួយ Samsung Cloud សនោះ រូបថត និង វីសដអ ូណដល អ្នក 
ថត ក៏ នឹង មតូវ ្ ាន រក្ា្រុក ក្នញង Samsung Cloud ្ងណដរ។ អ្នក អាច បង្ាញ រូប និង វីសដអ ូណដល រក្ា្រុក 
ក្នញង Samsung Cloud ក្នញង ក្្មវិធី វិចិមតសាល រប�់ អ្នក និង ពី ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត។
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី វិចិមតសាល, ប៉ះ  → ការកំណត់ រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ SamsungCloud សដើ្្ី 
សបើកដំសែើរការ វា។ ក្្មវិធី វិចិមតសាល និង Samsung Cloud នឹង មតូវ ្ ាន សធ្វើ �្កាល។
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ការលុបរូបឬវីបដអូ

ការលុបរូបមួយឬវីបដអូមួយ
សមជើ� រូប ឬ វីសដអូ ្ ួយ សហើយ ប៉ះ  សនៅ ណ្្នក ខាងសមកោ្ នន សអមកង់។

ការលុបរូបនិងវីបដអូបមចើន

1 សលើ សអមកង់ វិចិមត�ាល �ូ្ ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ រូប ឬ វីសដអូ ណដល មតូវ លុប។

2 ធីក រូប ឬ វីសដអូ ណដល មតូវ លុប។

3 ប៉ះ លុប។
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AlwaysOnDisplay
អ្នក អាច ស្ើល ព័ត៌្ាន ដូចជា ស្៉ោង ឬ មបតិ្រិន ឬ ក៏ បញា្ ការចាក ់តនន្ី សលើ សអមកង់ ជានិច្ សនៅសពល វា រលត់។
អ្នក ក៏ អាច ពិនិត្យ ស្ើល ការជូនដែំឹង �ម្ាប់ �ារ ថ្មីៗ ឬ ការសហៅ ណដល ្ ាន ខកខាន ្ ងណដរ។

• 	ពន្លឺ នន Always On Display អាច ្ ្ា�់បដចូរ សដោយ �្វ័យមបវត្ិ ស្រៅ តា្ �្ាន�ាព ពន្លឺ។
• 	សបើ �ិន�លឺ សនៅ ណ្្នក ខាងសលើ នន ឧបករែ៍ មតូវ ្ ាន មែប ក្នញង អ�ំញងសពល ្ ួយ Always On 

Display នឹង បិ្រ។

ការបបើកការជូនដំណឹងបលើAlwaysOnDisplay
សនៅសពល អ្នក ្រ្រួល �ារ ការសហៅ ណដល ្ ាន ខកខាន ឬ ការជូនដែំឹង នន ក ្្មវិធី អាយខុន ការជូនដែំឹង 
នឹង សលចស�ើងសលើ Always On Display។ ប៉ះ ពីរដង សលើ អាយខុន ការជូនដែំឹង សដើ្្ី បងា្ញ 
ការជូនដំែឹង រប�់ វា។

សបើ សអមកង់ ជាប់ស�ោ អ្នក មតូវណត សដោះស�ោ វា សដើ្្ី បង្ាញ ការជូនដែំឹង។
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ការបញ្ាការចាក់តនន្តីបលើAlwaysOnDisplay
អ្នក អាច បញ្ា ការចាក់ តនន្ី សលើ Always On Display សដោយ ្ ិន សបើក សអមកង់។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ បអមកង់ជាប់បសោ → FaceWidgets រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ មបដាប់
បញា្តនន្ដី សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

2 សដើ្្ី បញា្ ការចាក ់តនន្ី សលើ Always On Display �ូ្ ប៉ះ ពីរដង សលើ នា�ិកា។

3 អូ� ្ ក សេ្វង ឬ ស្រៅ �្ាំ សលើ នា�ិកា សដើ្្ី ្ ្ា�់្រី ស្រៅ មបដាប់បញា្ តននី្។

4 ប៉ះ អាយខុន សដើ្្ី បញ្ា ការចាក់។

ការបង្ាញរូបមួយបលើAlwaysOnDisplay
អ្នក អាច បង្ាញ រូប ្ ួយ សលើ Always On Display។ អ្នក ក៏ អាច បងា្ញ GIF ជីវចល ្ ងណដរ។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ → បអមកង់ជាប់បសោ → ស្លនា�ិកា។

2 ចាប់ អូ� បញ្ី មបស�្រ ្ ក សេ្វង សហើយ សមជើ� អាយខុន ណដល ្ ាន រូប សលើ វា។

3 ប៉ះ ថែមរូប សហើយ សមជើ� អាល់ប៊ុ្  ្ ួយ។

សដើ្្ី បញ្ចូល GIF ជីវចល �ូ្ ប៉ះ ថែមGIF សហើយ សមជើ� ឯក�ារ ្ ួយ។

4 ប៉ះ រួចរាល់។

ការប្ដវូរកាលវិភា្រសមមាប់មុខងារAlwaysOnDisplay
ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ បអមកង់ជាប់បសោ → AlwaysOnDisplay → កំណត់កាលវិភា្រ 
រួច កំែត់ ស្៉ោង ចាប់ស្ដើ្ និង ស្៉ោង បញ្ប់។
សដើ្្ី បង្ាញ Always On Display ជានិច្ �ូ្ ប៉ះ កុងតាក់ បងា្ញជានិច្ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

ការបិទដំបណើរការមុខងារAlwaysOnDisplay
ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ បអមកង់ជាប់បសោ រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ AlwaysOnDisplay សដើ្្ី 
បិ្រដំសែើរការ វា។
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បអមកង់ថ្រម

ការថណនាំ
អ្នក អាច ចូលសមបើ ក្្មវិធី ្ុខងារ និង ្រំនាក់្រំនង �ំែព្វ រប�់ អ្នក យ៉ាង រហ�័ ពី ្ ទេាំង ណែ្ ជាសមចើន។

ការបមបើផ្ទាំងថ្រម
ចាប់ អូ� បងកេាន់ ្ ទេាំង ណែ្ ស្រៅ ចំែុច កែ្ាល នន សអមកង់។ រួច សហើយ អូ� ្ ក សេ្វង ឬ ស្រៅ �ដាំ សដើ្្ី បដចូរ រវាង 
្ទេាំង ណែ្។
សបើ ្ ិន សឃើញ បងកេាន់ ្ ទេាំង ណែ្ ស្រ �ូ្ ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ បអមកង់ → បអមកង់ថ្រម រួច សហើយ ប៉ះ 
កុងតាក់ ផ្ទាំងបនៅថ្រម សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

ផ�ាំងេនៅ ែគម

Apps Edge

People Edge

បង�ាន់ ផ�ាំង ែគម
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ការថកផ្ទាំងថ្រម
សមជើ� ្ ទេាំង ណដល មតូវ បង្ាញ សលើ សអមកង់ ណែ្ ឬ ក៏ ណក ពួកវា។

1 ចាប់ អូ� បងកេាន់ ្ ទេាំង ណែ្ ស្រៅ ចំែុច កែ្ាល នន សអមកង់។

2 ប៉ះ  សដើ្្ី សបើក សអមកង់ ការកែំត់ ្ ទេាំង ណែ្។

3 ធីក ្ទេាំង ណែ្ មតវូ បង្ាញ។

សដើ្្ី ណក ្ ទេាំង ្ ួយ �ូ្ ប៉ះ ថក។

សដើ្្ី ្រាញយក ្ ទេាំង បណន្្ �ូ្ ប៉ះ  → ទាញយក។

សដើ្្ី សរៀប ្ ទេាំង ស�ើងវិញ �ូ្ ប៉ះ  → បរៀបលំដាប់ប�ើងវិញ សហើយ ចាប ់អូ�  ស្រៅ ្រីកណនង្ ្ ួយ 
ស្រៀត។

ការកំណត់បងកាន់ផ្ទាំងថ្រម
អ្នក អាច បដចូរ ការកំែត់ ្រីកណន្ង ្រំហំ �ាពថ្ា ឬ រំញ័រ នន បងកេាន់។
ចាប់ អូ� បងកេាន់ ្ ទេាំង ណែ្ ស្រៅ ចំែុច កែ្ាល នន សអមកង់។ រួច ប៉ះ  →  → បងកាន់ផ្ទាំងថ្រម។

AppsEdge
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ណដល ្ ាន សមបើ ញឹកញាប ់យ៉ាង រហ័�។

1 ចាប់ អូ� បងកេាន់ ្ ទេាំង ណែ្ ស្រៅ ចំែុច កែ្ាល នន សអមកង់។

2 អូ� ្ ក សេ្វង ឬ ស្រៅ �ដាំ សដើ្្ី សបើក ្ ទេាំង Apps Edge។

3 សមជើ� ក្្មវិធី ្ ួយ សដើ្្ី ចាប់ស្ដើ្ វា។



ក្្មវិធី និង ្ុខងារ

159

ការថកផ្ទាំងAppsEdge
• 	សដើ្្ី ណថ្ ក្្មវិធី ្ ួយ �ូ្ ប៉ះ  សលើ ្ ទេាំង សនោះ សហើយ ប៉ះ ក្្មវិធ ្ី ួយ ព ីបញ្ី ក្្មវិធី។
• 	សដើ្្ី បសងកេើត �លឺ្ី សលើ ្ ទេាំង �ូ្ ប៉ះ  សលើ ្ ទេាំង, ប៉ះ ឲ្យ ជាប ់សលើ ក្្មវិធី ្ ួយ ពី បញ្ី ក្្មវិធី រួច សហើយ 

ចាប់ អូ� វា សលើ ក្្មវិធី ្ ួយ ស្រៀត សនៅ សលើ ្ ទេាំង Apps Edge។ ្រ្្ាក ់ក ្្មវិធី សនោះ សនៅសពល �ុ៊្ �លឺ្ី 
សលចស�ើង ជុំវិញ ក្្មវិធី ្រាំងសនោះ។

• 	សដើ្្ី លុប ក្្មវិធ ្ី ួយ �ូ្ ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ ក ្្មវិធី ្ ួយ សនៅសលើ ្ ទេាំង សនោះ សហើយ ចាប់ អូ� វា ស្រៅ លុប សនៅ 
ណ្្នក ខាងសលើ នន ្ ទេាំង។

• 	សដើ្្ី បដចូរ លំដាប់ នន ក្្មវិធី �ូ្ ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ ក្្មវិធ ្ី ួយ រួច សហើយ ចាប ់អូ� វា ស្រៅ ្រីកណន្ង ្ ួយ ស្រៀត។

អ្នក ក៏ អាច ណក ្ ទេាំង Apps Edge ្ងណដរ សដោយ ប៉ះ ថក។

PeopleEdge
ណថ្ ្រំនាក់្រំនង �ំែព្វ ស្រៅ ្ ទេាំង People Edge សដើ្្ី ្រាក់្រង ពួកសែ យ៉ាង រហ�័ មព្្រាំង បងា្ញ 
ការជូនដំែឹង ណដល ្ ាន ្រ្រួល ពី ពួកសែ។

1 ចាប់ អូ� បងកេាន់ ្ ទេាំង ណែ្ ស្រៅ ចំែុច កែ្ាល នន សអមកង់។

2 អូ� ្ ក សេ្វង ឬ ស្រៅ �ដាំ សដើ្្ី សបើក ្ ទេាំង People Edge។

ការថែមទំនាក់ទំនងបទៅផ្ទាំងPeopleEdge
ណថ្ ្រំនាក់្រំនង ណដល ្ ាន ្រាក្់រង ញឹកញាប់ ស្រៅ ្ ទេាំង People Edge សហើយ កំែត់ ពួកសែ ជា 
្រំនាក់្រំនង អា្រិ�ាព រប�់ អ្នក។
ប៉ះ  សហើយ សមជើ� ្រំនាក់្រំនង ្ ួយ ពី បញ្ី �ំែព្វ រប�់ អ្នក ឬ ក៏ ប៉ះ បមជើសទំនាក់ទំនង, សមជើ� 
្រំនាក់្រំនង រួច សហើយ ប៉ះ រួចរាល់។
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ការថកផ្ទាំងPeopleEdge
• 	សដើ្្ី លុប ្រំនាក្់រំនង ្ ួយ �ូ្ ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ អាយខុន ្រំនាក្់រំនង សនោះ សហើយ ចាប់ អូ� វា ស្រៅ យក
បចញ សនៅ ណ្្នក ខាងសលើ នន សអមកង់។

• 	សដើ្្ី បដចូរ លំដាប់ នន ្រំនាក់្រំនង �ូ្ ប៉ះ ឲ្យ ជាប ់សលើ អាយខុន ្ំរនាក់្រំនង ្ ួយ រួច សហើយ ចាប ់អូ� វា ស្រៅ 
្រីកណន្ង ្ ួយ ស្រៀត។

អ្នក ក៏ អាច ណក ្ ទេាំង People Edge ្ងណដរ សដោយ ប៉ះ ថក។

ការទាក់ទងមនុសសេពីផ្ទាំងPeopleEdge
សបើក ្ ទេាំង People Edge សហើយ ប៉ះ ្រំនាក្់រំនង ្ ួយ។ ប៊ូតុង ម្ាម�័យ ្រាក់្រង នឹង នឹង សលច ស�ើង សលើ 
សអមកង់។ ប៉ះ ប៊ូតុង ណដល ចង់ ្ ាន សដើ្្ី សហៅ ឬ ស្្ើ �ារ ស្រៅ ្រំនាក្់រំនង សនោះ។
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ពន្ឺថ្រម
អ្នក អាច កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ បំ�្លឺ ពន្លឺ សនៅ ណែ្ នន សអមកង់ និង បង្ាញ វីនដូវ ្ ុ� សនៅសពល អ្នក ្រ្ួរល 
ការជូនដំែឹង ដូចជា �ារ ថ្មីៗ។
�ូ្្ី ខែៈសពល សអមកង់ រប�់ ឧបករែ៍ កំពុង ្ កេាប ់ក៏ សដោយ ណែ្ នន សអមកង់ នឹង �្លឺ សដើ្្ី ជូនដែឹំង អ្នក ពី 
ការសហៅ ឬ ការជូនដំែឹង ថ្មីៗ។ សនៅសពល វីនដូវ ្ ុ� សលចស�ើង ខែៈសពល កំពុង សមបើ ក ្្មវិធី ្ ួយ �ូ្ ចាប់ 
អូ� វីនដូវ សនោះ ចុះសមកោ្ សដើ្្ី បង្ាញ ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន និង សធ្វើ �ក ្្ម�ាព ណដល ្ ាន យ៉ាង រហ�័។

ការម្រប់ម្រងការជូនដំណឹងមតូវបង្ាញជាពន្ឺថ្រម

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ បអមកង់ → បអមកង់ថ្រម → ពន្ឺថ្រម។

2 ប៉ះ ម្រប់ម្រងការជូនដំណឹង សហើយ ប៉ះ កុងតាក ់ជាប ់នឹង ក ្្មវិធី សដើ្្ី ្រ្រួល ការជូនដែំឹង ជា ពន្លឺ ណែ្។

ការជូនដំែឹង ខ្ះ អាច ្ ិន បង្ាញ ជា ពន្លឺ ណែ្ អាម�័យ សលើ មបស�្រ នន ការជូនដែំឹង។

បឆ្ើយតបរហ័ស
អ្នក អាច មចានសចោល ការសហៅ ចូល សដោយ សមបើ �ារ មចានសចោល តា្បំែង។ ខែៈសពល សអមកង់ រប�់ 
ឧបករែ៍ កំពុង ្ កេាប់ �ូ្ ដាក់ ម្ា្នដ រប�់ អ្នក សលើ �ិន�លឺ អមតា សបះដូង សនៅ ខាងខ្នង ក្នញង សពល ពីរប ីវីនា្រី 
សដើ្្ី មចានសចោល ការសហៅ។
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ បអមកង់ → បអមកង់ថ្រម → ពន្ឺថ្រម →  → បឆ្ើយតបរហ័ស រួច សហើយ 
ប៉ះ កុងតាក់ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។
សដើ្្ី ណក �ារ មចានសចោល លំនាំសដើ្ �ូ្ ប៉ះ អត្ប្រ �ារ សមកោ្ សារបឆ្ើយតបរហ័ស។
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ពហុវីនដូវ

ការថណនាំ
ពហុវីនដូវ អនុញ្ាត ឲ្យ អ្នក ដំសែើរការ ក្្មវិធ ីពីរ ក្នញង សពល ណត្ួយ សនៅក្នញង ្រិដ្�ាព បំណបក សអមកង់។ អ្នក ក៏ អាច 
ដំសែើរការ ក្្មវិធី សមចើន ក្នញង សពល ណត្ួយ សនៅក្នញង ្រិដ្�ាព ្ ុ� ្ ងណដរ។

ក្្មវិធី ខ្ះ មបណហល ជា ្ ិន ែាំម្រ ្ ុខងារ សនះ ស្រ។

ទិដ�ភាព បំែបក េអ�កង់ ទិដ�ភាព ផុស
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ទិដ្ភាពបំថបកបអមកង់

1 ប៉ះ ប៊ូតុង ថ្មីៗ សដើ្្ី សបើក បញ្ី នន ក្្មវិធី ស្រើប សមបើ ថ្មីៗ។

2 អូ� ស�ើងសលើ ឬ ចុះសមកោ្ សហើយ ប៉ះ  សលើ វីនដូវ ក្្មវិធ ីថ្មីៗ។

ក្្មវិធី ណដល ្ ាន សមជើ� នឹង ចាបស់្ដើ្ ក្នញង វីនដូវ ខាងសលើ។

3 ក្នញង វីនដូវ ខាងសមកោ្ �ូ្ អូ� ស�ើងសលើ ឬ ចុះសមកោ្ សដើ្្ី សមជើ� ក្្មវិធ ្ី ួយស្រៀត ណដល មតវូ ចាប់ស្ដើ្។

សដើ្្ី ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធ ីណដល ្ ិន្ាន ក្នញង បញ្ី ក្្មវិធី ស្រើប សមបើ ថ្មីៗ �ូ្ ប៉ះ បញ្ីកម្មវិធ ីរួច សមជើ� ក្្មវិធី 
្ួយ។
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ការបមបើជបមមើសបថន្ម
ប៉ះ រ្ារ សនៅ ចសន្ោះ វីនដូវ ក្្មវិធី សដើ្្ី ចូលសមបើ ជសម ើ្� បណន្្។

ប��រ វ�នដូវ ែដល �ាន េ�ជើស  េទៅ ជា 
ទិដ�ភាព ផុស

បិទ កម�វ�ធី

េ�បើ មុខងារ វ�នដូវ ខ�ាស់

ែថម គូ កម�វ�ធី េនះ េទៅ 
េគហេអ�កង់

ប��រ ទីកែន�ង រវាង វ�នដូវ កម�វ�ធី

ការនលតមមូវទំហំវីនដូវ
អូ� រ្ារ ណដល សនៅ ចសន្ោះ វីនដូវ ក្្មវិធី ស�ើងសលើ ឬ ចុះសមកោ្ សដើ្្ី នលតម្ូវ ្រំហ ំនន វីនដូវ ្រាំងសនោះ។
សនៅសពល អ្នក អូ� រ្ារ ណដល សនៅ ចសនោ្ះ វីនដូវ ក្្មវិធី ស្រៅ រក ណែ្ ខាងសលើ ឬ ខាងសមកោ្ នន សអមកង់ វីនដូវ សនោះ នឹង 
ពមងកី អតិបរ្ា។

ការបមងួមទិដ្ភាពបំថបកបអមកង់
ប៉ះ សែហប៊ូតុង សដើ្្ី បមងួ្ ្រិដ្�ាព បំណបក សអមកង់។ អាយខុន  នឹង សលចស�ើង សលើ រ្ារ �្ាន�ាព។ 
ក្្មវិធី ក្នញង វីនដូវ ខាងសមកោ្ នឹង បិ្រ សហើយ ក ្្មវិធី ក្នញង វីនដូវ ខាងសលើ នឹង សនៅណត �ក ្្ម ដណដល ក្នញង ្ិរដ្�ាព 
បំណបក សអមកង់ ណដល ្ ាន បមងួ្។

េអ�កង់ បំែបក ែដល �ាន ប�ងួម

សដើ្្ី បិ្រ ្រិដ្�ាព បំណបក សអមកង់ ណដល ្ ាន បមងួ្ �ូ្ ប៉ះ ។
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វីនដូវខ្ទាស់
អ្នក អាច សមជើ� ន្ទេ ្ ួយ រួច ខទេា�់ វា សនៅ ណ្្នក ខាងសលើ នន សអមកង់ និង សមបើ ក្្មវិធី ស្្ងស្រៀត ក្នញង វីនដូវ 
ខាងសមកោ្។

1 ប៉ះ ប៊ូតុង ថ្មីៗ សដើ្្ី សបើក បញ្ី នន ក្្មវិធី ស្រើប សមបើ ថ្មីៗ។

2 ប៉ះ  រួច ចាប់ អូ� �ុ៊្ ស្រៅ ន្ទេ ណដល អ្នក ចង ់ខទេា�់ វា។

សដើ្្ី នលតម្ូវ ្រំហ ំរប�់ �៊ុ្ �ូ្ ចាប ់អូ�  ស�ើងសលើ ឬ ចុះសមកោ្។

3 ប៉ះ រួចរាល់។

ក្្មវិធី ណដល ្ ាន សមជើ� នឹង មតូវ ្ ាន ខទេា�់ សនៅ ណ្្នក ខាងសលើ នន សអមកង់។ សដើ្្ី ឈប់ខទេា�់ វីនដូវ សនោះ �ូ្ 
អូ� រ្ារ សនៅ ចសន្ោះ វីនដូវ ក្្មវិធី។

4 ក្នញង វីនដូវ ខាងសមកោ្ �ូ្ អូ� ស�ើងសលើ ឬ ចុះសមកោ្ សដើ្្ី សមជើ� ក្្មវិធ ្ី ួយស្រៀត ណដល មតវូ ចាប់ស្ដើ្។

ការថែម្រូកម្មវិធីបទៅប្រហបអមកង់
សនៅសពល អ្នក ណថ្ ែូ ក្្មវិធ ីស្រៅ សែហសអមកង់ អ្នក អាច ដសំែើរការ ក្្មវិធី ្រាំងពីរ ក្នញង ្ិរដ្�ាព សអមកង ់បំណបក 
សដោយ ប៉ះ ្ ្ង ប៉ុសែ្ណោះ។
ប៉ះ រ្ារ សនៅ ចសន្ោះ វីនដូវ ក្្មវិធី សហើយ ប៉ះ ។
ែូ ក្្មវិធី បច្ញប្ន្ន នឹង មតូវ ្ ាន ណថ្ ស្រៅ សែហសអមកង់។

គូ កម�វ�ធី
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ទិដ្ភាពផុស

1 ប៉ះ ប៊ូតុង ថ្មីៗ សដើ្្ី សបើក បញ្ី នន ក្្មវិធី ស្រើប សមបើ ថ្មីៗ។

2 អូ� ស�ើងសលើ ឬ ចុះសមកោ្, ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ វីនដូវ ក្្មវិធី ្ ួយ រួច សហើយ អូ� វា សដើ្្ី ទមា្ក់ទបីនះសមមាប់
ទិដ្ភាពផុស។

សអមកង់ ក្្មវិធី នឹង សលចស�ើង ក្នញង ្រិដ្�ាព ្ ុ�។

ប�ងួម វ�នដូវ

បិទ កម�វ�ធី

ព�ងីក វ�នដូវ

ការផ្ាស់ទីវីនដូវផុស
សដើ្្ី ្ ្ា�់្រី វីនដូវ ្ ុ� �ូ្ ប៉ះ រ្ារ ឧបករែ៍ រប�់ វីនដូវ សនោះ រួច អូ� វា ស្រៅ ្ីរកណន្ង ថ្មី ្ ួយ។
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ការបង្ាញការជូនដំណឹងតាមវីនដូវផុស
សនៅសពល អ្នក ្រ្រួល ការជូនដែំឹង ជា្ួយ ពន្លឺ ណែ្ អ្នក អាច បងា្ញ ខ្ឹ្ព័ត៌្ ាន រប�់ វា យ៉ាង រហ័� សហើយ 
សធ្វើ �ក្្ម�ាព ណដល ្ ាន សដោយ សបើក វីនដូវ ្ ុ�។ ឧ្រាហរែ៍ សបើ អ្នក ្រ្ួរល �ារ ្ ួយ ខែៈសពល កំពុង 
ស ើ្ល វីសដអូ ឬ សលង សហ្្ អ្នក អាច បង្ាញ �ារ និង សេ្ើយតប នឹង វា សដោយ ្ ិន បដចូរ សអមកង់។
សនៅសពល អ្នក ្រ្រួល ការជូនដែំឹង ជា្ួយ ពន្លឺ ណែ្ ខែៈសពល កំពុង សមបើ ក្្មវិធី �ូ្ ចាប់ អូ� 
ការជូនដំែឹង ចុះសមកោ្។

្ុខងារ សនះ អាច សមបើ ្ ាន ណត ចំសពោះ ក ្្មវិធី ណដល ែាំម្រ ្ ុខងារ ពហុវីនដូវ និង ពន្លឺ ណែ្ ប៉ុសែ្ណោះ។ សដើ្្ី 
បង្ាញ ក្្មវិធ ីណដល ្ ាន ែាំម្រ �ូ្ ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ បអមកង់ → បអមកង់ថ្រម → 
ពន្ឺថ្រម → ម្រប់ម្រងការជូនដំណឹង។

SamsungGear
Samsung Gear ែលឺ ជា ក្្មវិធី ្ ួយ ណដល អាច ជួយ ឲ្យ អ្នក មែប់មែង ឧបករែ៍ ពាក់្ ាន Gear រប�់ 
អ្នក។ សនៅសពល អ្នក �្ាប់ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ជា្ួយ Gear អ្នក អាច បដចូរ ការកំែត ់និង ក ្្មវិធី រប�់ Gear 
តា្បំែង។
សបើក �លឺ្ី Samsung រួច ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី SamsungGear។
ប៉ះ ចាប់បផ្ដើមដំបណើរ សដើ្្ី �្ាប់ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ជា្ួយ Gear។ សធ្វើ តា្ ការណែនា ំសលើ សអមកង់ សដើ្្ី 
បញ្ប់ ការសរៀបចំ។ �ូ្ ស្ើល ស�ៀវស�ៅណែនាំ អ្នកសមបើម្ា�់ Gear �ម្ាប់ ព័ត៌្ ាន បណន្្ អំពី រសបៀប �្ាប់ 
និង សមបើ Gear ជា្ួយ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។
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SamsungMembers
SamsungMembers ្្ល់ ស�វា ែាំម្រ ដល់ អតិថិជន ដូចជា កំហ�ុ វិនិចឆេយ នន បញ្ា ឧបករែ៍ 
មព្្រាំង អនុញា្ត ឲ្យ អ្នកសមបើម្ា�់ មបែល់ �ំែួរ និង រ្ាយការែ៍ កំហុ�។ អ្នក ក៏ អាច ណចករណំលក 
ព័ត៌្ាន ជា្ួយ អ្នកដន្រ ក្នញង �ហែ្ន៍ អ្នកសមបើម្ា�់ Galaxy ឬ ក៏ បងា្ញ ដំែឹង និង បណែ្ណ ថ្មីៗ ្ ងណដរ។ 
SamsungMembers អាច ជួយ អ្នក សដោះម�ាយ បញា្ នានា ណដល អ្នក អាច ជួបមប្រះ ខែៈសពល 
កំពុង សមបើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។

ជេ�មើស បែន�ម

េផ�ើ មតិតប

• 	�ាព្ាន នន ក្្មវិធី សនះ និង ្ុខងារ ណដល ្ ាន ែាំម្រ អាច ខុ�ែ្នា អាម�យ័ សលើ តំបន ់ឬ អ្នក្្ល់ 
ស�វា។

• 	សដើ្្ី មបែល់ ្ តិតប រប�់ អ្នក ឬ ក៏ បសង្ោះ ្ ត ិរប�់ អ្នក អ្នក មតវូណត ចុះបញ្ី និង ចុះសឈ្មោះចូល 
Samsung Account រប�់ អ្នក។ �ូ្ ស ើ្ល Samsung Account �ម្ាប់ ព័ត៌្ ាន 
បណន្្។
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SamsungNotes

ការថណនាំ
បសងកេើត កំែត់�្្ាល ់សដោយ វាយបញ្ចូល អត្ប្រ ព ីកដារចុច ឬ ក ៏តា្រយៈ ការ�រស�រ សដោយ នដ ឬ ែូ� សលើ 
សអមកង់។ អ្នក ក៏ អាច បញ្ចូល រូប ឬ ការថត �ំស�ង ស្រៅ ក្នញង កែំត់�្្ាល ់រប�់ អ្នក ្ ងណដរ។

ការបបងកើតកំណត់សម្ាល់

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី SamsungNotes សហើយ ប៉ះ ។

2 សមជើ� វិធី បញ្ចូល ពី រ្ារឧបករែ៍ សនៅ ណ្្នក ខាងសលើ នន សអមកង់ រួច ណតង កំែត់�្្ាល់ ្ ួយ។

វាយប���ល អត�បទ េដោយេ�បើ ក�ារចុច

សរេសរ ឬ គូស ជាមួយ ប៊�ច

គូរ ជាមួយ ជក់

ប���ល រូប ឬ ការថត សំេឡង

3 សនៅសពល អ្នក ្ ាន បញ្ប់ ការណតង កំែត់�្្ាល់ �ូ្ ប៉ះ រកសេាទុក។
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ការថតងកំណត់សម្ាល់ជាមួយសំបណរនដ
សលើ សអមកង់ ណតង កំែត់�្្ាល់ �ូ្ ប៉ះ ប៊ិច សដើ្្ី �រស�រ ឬ ែូ� ជា្ួយ S Pen។

ប៊�ច

េធ�ើវ�ញ

ផ�ាំង សរេសរ ងាយ�សួល

�បដាប់លុប េ�ជើស និង ែក។

មិនេធ�ើវ�ញ

ការប្ដវូរការកំណត់ប៊ិច
សនៅសពល �រស�រ ឬ ែូ� សលើ សអមកង់ �ូ្ ប៉ះ  សដើ្្ី បដចូរ មបស�្រ ប៊ិច កម្ា�់ បនទេាត់ ឬ ពែ៌ ប៊ិច។

ប��រ ក�មាស បន�ាត់។

ប��រ ពណ៌ ប៊�ច។

ប��រ �បេភទ ប៊�ច។

េ�ជើស ពណ៌ ថ�ី 
េដោយ េ�បើ �បដាប់េរើស ពណ៌។
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ការបមបើមបដាប់លុប
សនៅសពល អ្នក ចង់ លុប �ំសែរនដ ពី កំែត់�្្ាល់ �ូ្ ប៉ះ  សហើយ សមជើ� តំបន ់មតូវ លុប។ ជសម្ើ� ស្្ង 
�ូ្ សមជើ� តំបន់ ្ ួយ ខែៈសពល កំពុង ចុច ជាប់ សលើ ប៊ូតុង S Pen។
សដើ្្ី បដចូរ មបស�្រ មបដាប់លុប �ូ្ ប៉ះ  ្ដង ស្រៀត។
• 	លុបមួយបន្ទាត់ម្តងៗ៖ លុប បនទេាប់ ណដល អ្នក ្ ាន សមជើ�។
• 	លុបនផ្ថដលបានប៖៉ លុប តំបន់ ណដល អ្នក សមជើ� ប៉សុែ្ណោះ។ អ្នក អាច នលតម្ូវ ្រំហំ នន មបដាប់លុប 

សដោយ ចាប់ អូ� រ្ារ នលតម្ូវ ្រំហំ។
• 	លុបទាំងអស់៖ ជម្ះ កំែត់�្្ាល់។

�ូ្្ី ជា្ួយ មបដាប់លុប តូច ក៏ សដោយ ក៏ អ្នក សនៅណត អាច លុប ណ្្នក ណដល ចង់ លុប យ៉ាង ជាក់លាក ់
ណដរ។

ការបមបើផ្ទាំងសរបសរងាយមសួល
សមបើ ្ ទេាំង �រស�រ ងាយម�លួ សដើ្្ី បញ្ចូល �ំសែរនដ រប�់ អ្នក កាន់ណត ងាយម�ួល។
សនៅសពល អ្នក �រស�រ ឬ ែូ� សលើ ្ ទេាំង �រស�រ ងាយម�ួល �ំសែរនដ រប�់ អ្នក នឹង មតវូ ្ ាន នលតម្ូវ សដោយ 
�្វយ័មបវត្ិ និង បញ្ចូល រវាង បនទេាត់ នន វាល បញ្ចូល។
សលើ សអមកង់ ណតង កំែត់�្្ាល់ �ូ្ ប៉ះ ។ វាល បញ្ចូល នឹង មតវូ ្ ាន ពមងីក និង សលចស�ើង ជា ្ ទេាំង �រស�រ 
ងាយម�ួល។

ផ�ាំង សរេសរ ងាយ�សួល
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ការថកកំណត់សម្ាល់សំបណរនដ
ណក កំែត់�្្ាល់ �ំសែរនដ សដោយ សមបើ ជសម្ើ� ណក ស្្ងៗ ដូចជា ការកាត់ ការ្្ា�់្រី ការបដចូរ្រំហំ ឬ 
ការណប្ង។

1 សនៅសពល ្ ាន �ំសែរនដ សលើ កំែត់�្្ាល់ �ូ្ ប៉ះ ។

សដើ្្ី បដចូរ �ែ្ាន នន ការសមជើ� �ូ្ ប៉ះ  ្ដង ស្រៀត។

2 ប៉ះ ឬ ែូ� បនទេាត់ ្ ួយ ជុំវិញ ការបញ្ចូល សដើ្្ី សមជើ�។

សដើ្្ី ្ ្ា�់្រី ការបញ្ចូល ស្រៅ ្រីកណន្ង ្ ួយ ស្រៀត �ូ្ សមជើ� ការបញ្ចូល រួច ចាប់ អ�ូ វា ស្រៅ ្រីកណនង្ ថ្មី 
្ួយ។

សដើ្្ី បដចូរ ្រំហំ នន ការសមជើ� �ូ្ ប៉ះ ការបញ្ចូល សហើយ ចាប ់អូ� មជងុ ្ ួយ នន �ុ៊្ ណដល សលចស�ើង។
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3 ណក ការបញ្ចូល សដោយ សមបើ ជសម្ើ� ណដល ្ ាន។

• 	កាត់៖ កាត់ ការបញ្ចូល។ សដើ្្ី បិ្រ�្ាប់ សលើ ្រីកណនង្ ្ ួយ ស្រៀត �ូ្ ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ ្ីរកណន្ង សនោះ រួច 
សហើយ ប៉ះ បិទភ្ាប់។

• 	ចម្ង៖ ច្្ង ការបញ្ចូល។ សដើ្្ី បិ្រ�្ាប់ សលើ ្ីរកណន្ង ្ ួយ ស្រៀត �ូ្ ប៉ះ ឲ្យ ជាប ់សលើ ្រីកណនង្ សនោះ 
រួច សហើយ ប៉ះ បិទភ្ាប់។

• 	លុប៖ លុប ការបញ្ចូល។
• 	មសង់អត្បទ៖ ម�ង់ អត្ប្រ ពី តំបន់ ណដល ្ ាន សមជើ�។ សដើ្្ី បិ្រ�្ាប់ ឬ ច្្ង អត្ប្រ ស្រៅ 

កំែត់�្្ាល់ ្ ួយ �ូ្ ប៉ះ បិទភ្ាប់បទៅកំណត់សមា្ល ់ឬ ចម្ង។
• 	បមចើនបទៀត → ផ្ាស់ទីបទៅមុខ៖ បញ្ចូន ការបញ្ចូល ស្រៅ ខាង្ុខ។
• 	បមចើនបទៀត → ផ្ាស់ទីែយបមកោយ៖ បញ្ចូន ការបញ្ចូល ស្រៅ ខាងសមកោយ។

ការ្រូរជាមួយជក់
សលើ សអមកង់ ណតង កំែត់�្្ាល់ �ូ្ ប៉ះ ជក ់សដើ្្ី ែូរ ជា្ួយ ជក ់ជាសមចើន។
សនៅសពល អ្នក ្ ាន បញ្ប់ �ូ្ ប៉ះ រួចរាល់ សដើ្្ី បញ្ចូល ការែូរ រប�់ អ្នក ស្រៅ ក្នញង កែំត់�្្ាល់។
អ្នក អាច បសង្ោះ ការែូរ រប�់ អ្នក សលើ PENUP សដើ្្ី ណចករំណលក វា ជា្ួយ អ្នកដន្រ។

េ�ជើស ពណ៌ ថ�ី 
េដោយ េ�បើ �បដាប់េរើស ពណ៌។

ប��រ ពណ៌ ជក់។

េធ�ើវ�ញ

បេង�ោះ គំនូរ េលើ PENUP។

មិនេធ�ើវ�ញ

ប��រ �បេភទ ជក់។

�បដាប់លុប

ប���ល គំនូរ េទៅ ក��ង កំណត់សម�ាល់។
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ការបញ្វូលវត្ញបទៅក្ញងកំណត់សម្ាល់
សលើ សអមកង់ ណតង កំែត់�្្ាល់ �ូ្ ប៉ះ  → រូប។ ប៉ះ កាបមរ៉ា →  សដើ្្ី ថត រូប ឬ ក ៏ប៉ះ វិចិមតសាល 
ឬ បផសេងបទៀត សដើ្្ី សមជើ� រូប ្ ួយ។ រូប នឹង មតូវ ្ ាន បញ្ចូល ស្រៅ ក្នញង កំែត�់្្ាល់ រប�់ អ្នក។

ការបញ្វូលការែតសំប�ងបទៅក្ញងកំណត់សមា្ល់
សលើ សអមកង់ ណតង កំែត់�្្ាល់ �ូ្ ប៉ះ  → សបំ�ង សដើ្្ី សធ្វើ ការថត �ំស�ង។ ប៉ះ  សដើ្្ី បញ្ឈប់ 
ការថត។ ការថត �ំស�ង នឹង មតូវ ្ ាន បញ្ចូល ស្រៅ ក្នញង កំែត�់្្ាល់ រប�់ អ្នក។

ការខ្ទាស់កំណត់សម្ាល់មួយបលើប្រហបអមកង់
ខទេា�់ កំែត់�្្ាល ្់ ួយ សលើ សែហសអមកង់ សដើ្្ី បងា្ញ វា យ៉ាង រហ�័ ឬ ក៏ សបើក ឬ ណក វា។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី SamsungNotes។

2 សមជើ� កំែត់�្្ាល់ សហើយ ប៉ះ  → ខ្ទាស់បលើប្រហបអមកង់។

កែំត់�្្ាល់ នឹង មតូវ ្ ាន ណថ្ សលើ សែហសអមកង់។

សលើ សែហសអមកង់ �ូ្ ប៉ះ ឲ្យ ជាប ់សដើ្្ី ្ ្ា�់្រី ឬ បដចូរ ្រំហំ វា។ សដើ្្ី ្ ្ា�់ កែំត់�្្ាល់ សដោយ ្ ួយ ស្រៀត 
�ូ្ ប៉ះ  → ប្ដវូរកំណត់សម្ាល។់

ការរកសេាទុកការកំណត់សម្ាល់ជាការរំឭក
អ្នក អាច រក្ា្រុក កំែត់�្្ាល់ ជា ការរំឭក សដើ្្ី បងា្ញ កំែត់�្្ាល់ សពលសមកោយ។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី SamsungNotes។

2 សមជើ� កំែត់�្្ាល់ ្ ួយ សហើយ ប៉ះ  → បផ្ើបទៅការរំឭក។

កំែត់�្្ាល់ នឹង មតូវ ្ ាន រក្ា្រុក ជា ការរំឭក។
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ការលុបកំណត់សម្ាល់

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី SamsungNotes។

2 ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ កំែត់�្្ាល់ ណដល មតូវ លុប។

សដើ្្ី លុប កំែត់�្្ាល់ សមចើន �ូ្ ធីក កំែត�់្្ាល់ ជាសមចើន ណដល មតូវ លុប។

3 ប៉ះ ។

PENUP

ការថណនាំ
PENUP ែលឺ ជា ស�វា បែ្ាញ �ង្្ �ម្ាប់ ការណចករណំលក �្នានដ�ិល្ៈ ណដល ្ ាន ែូ� ជា្ួយ S Pen។ 
មបកា� �្នានដ�ិល្ៈ រប�់ អ្នក បង្ាញ �្នានដ�ិល្ៈ រប�់ អ្នកដន្រ និង ្រ្រួល បណែ្ណ ដ៏ ្ ាន មបសយោជន៍ អំពី 
ការែូ�។

�បកាស ស�ាៃដសិល�ៈ របស់ អ�ក។

ទ�មង់ របស់ អ�ក
បង�ាញ ស�ាៃដសិល�ៈ តាម �បេភទ។

សកម�ភាព របស់ អ�ក

អ្នក អាច ចុះសឈ្មោះចូល PENUP សដោយ សមបើ Samsung Account រប�់ អ្នក ឬ ក៏ ែែនី 
SNS ស្្ងស្រៀត។
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ការមបកាសស្ានដសិលបៈរបស់អ្ក
មបកា� �្នានដ�ិល្ៈ រប�់ អ្នក ណដល ្ ាន បសងកេើត ក្នញង SamsungNotes ឬ ក ្្មវិធី ែូ� ស្្ងស្រៀត សលើ 
PENUP។

1 សបើក �លឺ្ី Samsung, ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី PENUP រួច សហើយ ប៉ះ ។

2 សដើ្្ី មបកា� �្នានដ�ិល្ៈ ពី វិចិមតសាល �ូ្ ប៉ះ ពីវិចមិតសាល, សមជើ� �្នានដ�ិល្ៈ មតវូ មបកា� រួច 
សហើយ ប៉ះ រួចរាល់។

សដើ្្ី មបកា� �្នានដ�ិល្ៈ ថ្មី �ូ្ ប៉ះ ការ្រូស, ែូ� �្នានដ�ិល្ៈ រួច សហើយ ប៉ះ រួចរាល់ → រកសេាទុក
និងមបកាស។

សដើ្្ី មបកា� ការមពាង រប�់ អ្នក �ូ្ ប៉ះ មពាង, បញ្ប់ �្នានដ�ិល្ៈ រួច សហើយ ប៉ះ រួចរាល់ → រកសេាទុក
និងមបកាស។

3 វាយបញ្ចូល ចំែងសជើង ពិពែ៌នា និង �្ាក ម្រុងមជកូ។

ែថម ស�ាៃដសិល�ៈ របស់ អ�ក ក��ង �បកាស។

ែថម ស�ាក �ទុង�ជូក។

ែចករ�ែលក ស�ាៃដសិល�ៈ របស់ អ�ក ជាមួយ 
គណនី SNS េផ�ងេទៀត របស់ អ�ក។

វាយប���ល ពិពណ៌នា។

េ�ជើស កែន�ង េដើម�ី �បកាស ស�ាៃដសិល�ៈ។
េ�ជើស �បេភទ មួយ។

អនុ��ាត ការែស�ងរក ខាងេ�កៅ។

វាយប���ល ចំណងេជើង

4 ប៉ះ ដាក់។

ការមបកាសស្ានដសិលបៈពីកម្មវិធីបផសេងបទៀត
សដើ្្ី មបកា� �្នានដ�ិល្ៈ រប�់ អ្នក ពី វិចមិតសាល ឬ ក្្មវិធី ែូ� ស្្ងស្រៀត �ូ្ សមជើ� �្នានដ�ិល្ៈ ពី 
ក្្មវិធី ្ ួយ សហើយ ប៉ះ  → PENUP។
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ការបង្ាញស្ានដសិលបៈ
អ្នក អាច បង្ាញ �្នានដ�ិល្ៈ រប�់ អ្នកដន្រ បសញ្ញ ្ តិ ឬ ក៏ �្្ាល់ ពួកវា ជា �ំែព្វ។ អ្នក ក៏ អាច 
្រាញយក �្នានដ�ិល្ៈ ឬ ក៏ កំែត់ ្ ួយ ជា រូបន្ទេសអមកង់ រប�់ អ្នក ្ ងណដរ។
សបើក �លឺ្ី Samsung, ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី PENUP រួច សហើយ សមជើ� ការមបកា� ណដល អ្នក ចង ់បង្ាញ។

បង�ាញ អ�កេ�បើ��ាស់ ែដល ចូលចិត� ស�ាៃដ
សិល�ៈ។

កំណត់ ស�ាៃដសិល�ៈ ជា សំណព�។

�បកាស ស�ាៃដសិល�ៈ េឡើងវ�ញ។ 
អ�ក ក៏ អាច បង�ាញ អ�កេ�បើ��ាស់ ែដល �ាន 
�បកាស ស�ាៃដសិល�ៈ េឡើងវ�ញ ផងែដរ។

បង�ាញ មតិ និង ែថម មតិ។

សដើ្្ី ្រាញយក �្នានដ�ិល្ៈ �ូ្ ប៉ះ  → ទាញយក។ �្នានដ�ិល្ៈ ណដល ្ ាន ្រាញយក នឹង មតវូ ្ ាន 
រក្ា្រុក ក្នញង វិចិមតសាល។ អ្នក អាច ្រាញយក �្នានដ�ិល្ៈ ណដល អនុញា្ត សដោយ ្ ្ា�់ ប៉សុែ្ណោះ។
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ការដាក់ពណ៌រូប
សដោយ សមបើ ពែ៌ ស្្ងៗ �ូ្ បសងកេើត �្នានដ�ិល្ៈ ្ ទេាល់ខ្ងួន រប�់ អ្នក។

1 សបើក �លឺ្ី Samsung, ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី PENUP រួច សហើយ ប៉ះ ការដាក់ពណ។៌

2 សមជើ� រូប ្ ួយ។

3 ប៉ះ ចាប់បផ្ដើមការដាក់ពណ៌។

ចាប់េផ�ើម ការដាក់ ពណ៌។

4 សនៅសពល អ្នក ្ ាន បញ្ប់ �ូ្ ប៉ះ រួចរាល់។
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ការ្រូសជីវចល
ែូ� តា្ សនៅសពល អ្នក ស្ើល វសីដអូ កំពុង ែូ� ្ ទេាល់ ណដល បង្ាញ ដសំែើរការ នន ការែូ� បញ្ប់ រូប ្ ួយ។ អ្នក 
អាច ែូ� រូប ដ៏ លអែ យ៉ាង ងាយម�លួ។

1 សបើក �លឺ្ី Samsung, ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី PENUP រួច សហើយ ប៉ះ ការ្រូសជីវចល។

2 សមជើ� រូប ្ ួយ។

3 ប៉ះ បរៀនរបបៀប្រូស។

4 សដើ្្ី ែូ� សលើ រូប ្ ួយ �ូ្ ប៉ះ  សដើ្្ី ្ អែាក ការចាក់។

អ្នក អាច បដចូរ សល្ឿន ចាក់ សដោយ ប៉ះ ។

5 សនៅសពល អ្នក ្ ាន បញ្ប់ �ូ្ ប៉ះ ។

រូប សដើ្ នឹង មតូវ ្ ាន លាក់ សហើយ អ្នក នឹង អាច សឃើញ រូប ណដល អ្នក ្ ាន ែូ�។
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ការ្រូសរូបែត
ែូ� រូប សលើ រូបថត រប�់ អ្នក សហើយ រក្ា ពួកវា ជា �្នានដ �ិល្ៈ ្ ទេាល់ខ្ងួន រប�់ អ្នក។ សមជើ� រូបថត ្ ួយ ពី 
វិចមិតសាល ឬ ក៏ ថត រូប និង ែូ� សលើ រូបថត សនោះ។ បនទេាប់ ពី បញ្ប ់ការែូ� រប�់ អ្នក អ្នក អាច សឃើញ រូប ណដល 
អ្នក ្ ាន ែូ� សដោយ លាក់ រូបថត សនោះ។

1 សបើក �លឺ្ី Samsung រួច ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី PENUP។

2 ប៉ះ  → ការ្រូស → ។

3 ប៉ះ ែតរូបភាព, ថត រូ្  ្ ួយ រួច សហើយ ប៉ះ មពម។

ជសម្ើ� ស្្ង �ូ្ ប៉ះ បមជើសពីវិចមិតសាល សហើយ សមជើ� រូប ្ ួយ។

4 សមជើ� តំបន់ មតូវ ែូ� នលតម្ូវ កម្ិត �ាពថា្ រួច សហើយ ប៉ះ រកសេាទុក។

តំបន់ ណដល ្ ាន សមជើ� នឹង ណថ្ ជា រូបន្ទេខាងសមកោយ។

5 ែូ� សលើ រូបថត សនោះ។

6 សនៅសពល អ្នក ្ ាន បញ្ប់ �ូ្ ប៉ះ ។

រូបថត សនោះ នឹង មតូវ ្ ាន លាក់ សហើយ អ្នក នឹង អាច សឃើញ រូប ណដល អ្នក ្ ាន ែូ�។
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មបតិទិន
មែប់មែង កាលវិ�ាែ រប�់ អ្នក សដោយ វាយបញ្ចូល មពតឹ្ិការែ៍ ឬ កិច្ការ នឹង ្ ក ដល់ ក្នញង ក ្្មវិធី សរៀបច ំែសម្ោង 
រប�់ អ្នក។

ការបបងកើតមពឹត្តិការណ៍

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី មបតិទិន សហើយ ប៉ះ  ឬ ប៉ះ ពីរដង សលើ កាលបរិសចឆេ្រ ្ ួយ។

សបើ កាលបរិសចឆេ្រ សនោះ ្ ាន មពតឹ្ិការែ៍ ឬ កិច្ការ ណដល ្ ាន រក្ា្ុរក ក្នញង សនោះ សហើយ �ូ្ ប៉ះ កាលបរសិចឆេ្រ 
សនោះ សហើយ ប៉ះ ។

2 វាយបញ្ចូល ព័ត៌្ាន ល្អែិត អំពី មពឹត្ិការែ៍។

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

ភ�ាប់ ែផនទី

ប���ល ទីកែន�ង

ែថម កំណត់សម�ាល់

វាយប���ល ចំណងេជើង

េ�ជើស ស�ីកឃ័រ  
េដើម�ី បង�ាញ ជាមួយ �ពឹត�ិការណ៍

កំណត់ អំឡ�ងេពល

ែថម ព័ត៌មាន លម�ិត េ�ចើនេទៀត

កំណត់ េម៉ោងេរោទ៍

ប��រ ពណ៌ ៃន �ពឹត�ិការណ៍

3 ប៉ះ រកសេាទុក សដើ្្ី រក្ា្រុក មពតឹ្ិការែ៍ សនោះ។
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ការបបងកើតកិច្ការ

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី មបតិទិន សហើយ ប៉ះ បង្ាញ → កិច្ការ។

2 ប៉ះ  រួច វាយបញ្ចូល ព័ត៌្ាន ល្អែិត អំពី កិច្ការ។

3 ប៉ះ រកសេាទុក សដើ្្ី រក្ា្រុក កិច្ការ សនោះ។

ការបធ្ើសមកាលមពឹត្តិការណ៍និងកិច្ការជាមួយ្រណនីរបស់អ្ក

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ បក្ោដនិង្រណន ី→ ្រណនី រួច សមជើ� ែែន ីណដល មតូវ សធ្វើ 
�្កាល ជា្ួយ។

2 ប៉ះ បធ្ើសមកាល្រណនី រួច ប៉ះ កុងតាក់ សមកាលមបតិទិន សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

�ម្ាប់ Samsung Account �ូ្ ប៉ះ  → ការកំណត់សមកាល រួច ប៉ះ កុងតាក់ មបតិទិន សដើ្្ី 
សបើកដំសែើរការ វា។

សដើ្្ី ណថ្ ែែនី ណដល មតវូ សធ្វើ �្កាល ជា្ួយ �ូ្ ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី មបតិទិន សហើយ ប៉ះ  → ម្របម់្រង
មបតិទិន → ថែម្រណនី។ រួច សមជើ� ែែនី ្ ួយ ណដល មតវូ សធ្វើ �្កាល ជា្ួយ និង ចុះសឈ្មោះចូល។ 
សនៅសពល ែែនី ្ ួយ មតូវ ្ ាន ណថ្ សហើយ វា នឹង សលចស�ើង សលើ បញ្ី។

SamsungHealth

ការថណនាំ
ក្្មវិធី Samsung Health ជួយ អ្នក ឲ្យ មែប់មែង �ុខុ្ាល�ាព និង �ាព្ាំ្រាំ រប�់ អ្នក។ កែំត់ 
សែោលសដៅ នន �ាព្ា្ំរាំ, ពិនិត្យ វ�្ឍន�ាព រប�់ អ្នក មព្្រាំង រក្ា ការតា្ដាន �ុខុ្ាល�ាព និង �ាព្ាំ្រាំ 
្រូស្រៅ រប�់ អ្នក។ អ្នក ក៏ អាច សមបៀបសធៀប កំែតម់តា នន ការរាប ់ជំហាន រប�់ អ្នក ជា្ួយ អ្នកសមបើម្ា�់ 
Samsung Health ដន្រ ស្រៀត, មបកួត ជា្ួយ ្ ិត្�ក្ិ រប�់ អ្នក និង ស ើ្ល បណែ្ណ �ុខ�ាព ្ ងណដរ។
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ការបមបើSamsungHealth
សបើក �លឺ្ី Samsung រួច ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី SamsungHealth។ សនៅសពល ដំសែើរការ ក្្មវិធី សនះ ជា 
សលើកដំបូង ឬ ក៏ ចាប់ស្ដើ្ វា ស�ើងវិញ បនទេាប់ ពី សធ្វើ ការកែំត់ ្រិន្នន័យ ស�ើងវិញ �ូ្ សធ្វើ តា្ ការណែនាំ សលើ 
សអមកង់ សដើ្្ី បញ្ប់ ការសរៀបចំ។

្ុខងារ ខ្ះ មបណហល ជា ្ ិន អាច សមបើ ្ ាន ស្រ អាម�័យ សលើ តំបន់។

បង�ាញ និង �គប់�គង មុខងារ តាមដាន

បង�ាញ បែណ� សុខភាព

េ�បៀបេធៀប កំណត់�តា រាប់ ជំហាន របស់ អ�
ក ជាមួយ អ�កេ�បើ��ាស់ 
Samsung Health ដៃទ េទៀត ឬ 
�បកួត ជាមួយ មិត�ភក�ិ របស់ អ�ក

កំណត់ េគោលេដៅ �បចាំៃថ� របស់ អ�ក និង 
តាមដាន វឌ�នភាព របស់ អ�ក

�តួតពិនិត� សុខភាព និង ភាពមាំទាំ របស់
 អ�ក

បង�ាញ សារ មគ�េទសក៍ ឬ ការជូនដំណឹង ពី 
Samsung Health

សដើ្្ី ណថ្ ធាតុ នានា ស្រៅ សអមកង់ Samsung Health �ូ្ ប៉ះ  → ម្របម់្រងធាតុ រួច សហើយ សមជើ� ធាតុ 
្រាំងសនោះ។

• 	ទីប្រោលបដៅ៖ កំែត់ សែោលសដៅ នន �ាព្ាំ្រាំ មបចាំនថ្ រប�់ អ្នក និង បងា្ញ វ�្ឍន�ាព រប�់ អ្នក។
• 	កម្មវិធ៖ី សមបើ ក្្មវិធី ហាតម់្ាែ ណដល អាច បដចូរ តា្បំែង។
• 	ឧបករណ៍តាមដានទូបទៅ៖ មតួតពិនិត្យ �ក្្ម�ាព រប�់ អ្នក ការ្រ្ួរល្រាន អាហារ និង ការវា�់�ទេង ់

រាងកាយ។
• 	ឧបករណ៍តាមដានការហាតម់បាណ៖ ណថ្ ក ្្មវិធី តា្ដាន ការហាតម់្ាែ ស្្ងៗ និង មតួតពិនិត្យ 

�ក្្ម�ាព រប�់ អ្នក។
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ប្រោលបដៅ
អ្នក អាច កំែត់ សែោលសដៅ រប�់ អ្នក �ម្ាប់ ការមែប់មែង ្រ្ន្់ ឬ �ម្ាប់ ការរ�់សនៅ ណដល ្ ាន តុល្យ�ាព 
កាន់ណត មបស�ើរ។ បនទេាប់ ពី កំែត់ សែោលសដៅ រប�់ អ្នក រួច សហើយ អ្នក អាច តា្ដាន វ�្ឍន�ាព រប�់ អ្នក ឬ ក៏ 
បង្ាញ ្ ែ្ស្រ�ក៍ សលើ សអមកង់ Samsung Health។
សលើ សអមកង់ Samsung Health �ូ្ ប៉ះ កំណត់ប្រោលបំំណង។ ជសម្ើ� ស្្ង �ូ្ ប៉ះ  → ម្រប់ម្រង
ធាតុ រួច សមជើ� ការម្រប់ម្រងទម្ន់ ឬ ជីវិតមានតុល្យភាព។

TOGETHER
Together អនុញា្ត ឲ្យ អ្នក សរៀបច ំសែោលសដៅ នន ការរាប ់ជំហាន និង មបកួត ជា្ួយ ្ ិត្�ក្ិ រប�់ អ្នក។ អ្នក 
អាច អសញ្ើញ ្ ិត្�ក្ិ ឲ្យ សដើរ ជា្ួយែ្នា, កំែត់ សែោលសដៅ នន ការរាប់ ជំហាន, មបកួត ក្នញង ការមបណជង នានា 
មព្្រាំង បង្ាញ លំដាប់ថ្នាក់ រប�់ អ្នក សលើ ក្ដារអ្កនាំមុខជំហាន។
សលើ សអមកង់ Samsung Health �ូ្ ប៉ះ TOGETHER។

ជំហាន
ឧបករែ៍ នឹង រាប់ ចំនួន ជំហាន ណដល អ្នក សដើរ និង វា�់ ច្្ាយ ណដល ្ ាន សធ្វើ ដំសែើរ។
សលើ សអមកង់ Samsung Health �ូ្ ប៉ះ ក្្មវិធី តា្ដាន ជំហាន។

េគោលេដៅសរុប ជំហាន បច��ប�ន�
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• 	អ្នក អាច ជួបមប្រះ ការពន្យារសពល បន្ិច ខែៈសពល ក្្មវិធី តា្ដាន ជំហាន មតតួពិនិត្យ ជំហាន 
រប�់ អ្នក ស្រើប បង្ាញ ការរាប ់ជំហាន រប�់ អ្នក។ អ្នក ក៏ អាច ជួបមប្រះ ការពន្យារសពល បន្ិច 
្ងណដរ ្ុនសពល វីនដូវ ្ ុ� បង្ាញ ថា អ្នក ្ ាន �សម្ច សែោលសដៅ រប�់ អ្នក សហើយ។

• 	សបើ អ្នក សមបើ ក្្មវិធី តា្ដាន ជំហាន ខែៈសពល កំពុង សធ្វើដសំែើរ តា្ �ាន ឬ រថស�្ើង រំញ័រ អាច 
ប៉ះពាល់ ដល់ ការរាប ់ជំហាន រប�់ អ្នក។

អមតាបបះដូង
វា�់ និង កត់មតា អមតា សបះដូង រប�់ អ្នក។

ឧបករែ៍ តា្ដាន អមតា សបះដូង ្ ាន បែំង ្ ដល់ �ាព្ាំ្រាំ និង ព័ត៌្ ាន ប៉ុសែ្ណោះ សហើយ ្ ិន្ាន 
បំែង ឲ្យ សមបើ ក្នញង ការ សធ្វើ សរោែវិនិចឆេយ សលើ ជំងលឺ ឬ �្ាន�ាព ជំងលឺ ស្្ងៗ ព្យា្ាល ជំងលឺ បន្ធចូរ ជំងលឺ ការពារ 
ជំងលឺ ឬ បងកេារ ជំងលឺ ស�ើយ។

មតូវដឹងលក្ខខណ្ឌខាងបមកោមមុនបពលវាស់អមតាបបះដូងរបស់អ្ក៖

• 	�ម្ាក ក្នញង សពល 5 នា្រ ី្ុនសពល សធ្វើ ការវា�់។
• 	សបើ ការវា�់ ខុ� ខ្ាំង ពី អមតា សបះដូង ណដល ្ ាន រំពឹង �ូ្ �ម្ាក ក្នញង សពល 30 នា្រ ីរួច សហើយ វា�់ វា 

្ដងស្រៀត។
• 	ក្នញង អំ�ញង រដូវ រងារ ឬ ក្នញង អាកា�ធាត ុមតជាក់ មតូវ រក្ា ឲ្យ ខ្ងួន អ្នក កក់សកដៅ សនៅសពល វា�់ អមតា សបះដូង 

រប�់ អ្នក។
• 	ការជក់ ្ ារី ឬ ការសមបើ សមែឿងម�វឹង ្ ុនសពល វា�់ អាច នាំ ឲ្យ អមតា សបះដូង រប�់ អ្នក ខ�ុ ពី អមតា សបះដូង 

ធ្្មតា រប�់ អ្នក។
• 	កុំ និយាយ �្ាប ឬ ដកដសង្ើ្ ណវងៗ ខែៈសពល កំពុង វា�់ អមតា សបះដូង។ ការសធ្វើ ណបប សនោះ អាច សធ្វើ ឲ្យ 

កត់មតា អមតា សបះដូង រប�់ អ្នក ្ ិន �ុមកតឹ។
• 	ការវា�់ អមតា សបះដូង អាច ខុ�ែ្នា អាម�័យ សលើ វិធី វា�់ និង បរិ�្ាន ណដល ពួកវា �្ិតសនៅ។
• 	សបើ �ិន�លឺ អមតា សបះដូង ្ ិន ដំសែើរការ មតូវ ម្ាកដ ថា ែ្មាន អ្វី រារាំង �ិន�លឺ។ សបើ �ិន�លឺ អមតា សបះដូង សនៅ 

បន្ ្ ាន បញ្ា ដណដល �ូ្ ស្រៅ ្ ជ្ឈ្ែ្ឌល ស�វា Samsung។
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1 សលើ សអមកង់ Samsung Health �ូ្ ប៉ះ ឧបករែ៍ វា�់ អមតា សបះដូង សហើយ ប៉ះ វាស់ស្ង ់សដើ្្ី 
ចាប់ស្ដើ្ វា�់ អមតា សបះដូង រប�់ អ្នក។

2 ដាក់ ម្ា្នដ រប�់ អ្នក សលើ �ិន�លឺ អមតា សបះដូង សនៅ ខាងខ្នង នន ឧបករែ៍។

3 បន្ិច សមកោយ ្ ក អមតា សបះដូង បច្ញប្ន្ន រប�់ អ្នក នឹង បងា្ញ ស�ើង សលើ សអមកង់។ ដក ម្ា្នដ រប�់ អ្នក 
សចញ ពី �ិន�លឺ។

អ�តា េបះដូង បច��ប�ន� របស់ អ�ក
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ព័ត៌មានបថន្ម
• 	Samsung Health ្ាន បំែង ្ ដល់ �ាព្ាំ្រាំ និង �ុខុ្ ាល�ាព ប៉ុសែ្ណោះ សហើយ ្ ិន្ាន បំែង 

ឲ្យ សមបើ ក្នញង ការ សធ្វើ សរោែវិនិចឆេយ សលើ ជំងលឺ ឬ �្ាន�ាព ជំងលឺ ស្្ងៗ ព្យា្ាល ជំងលឺ បន្ធចូរ ជំងលឺ ការពារ ជំងលឺ ឬ បងកេារ 
ជំងលឺ ស�ើយ។

• 	្ ុខងារ ណដល ្ ាន លក្ខែៈពិស�� និង ក្្មវិធី ណដល អាច ណថ្ ្ ាន �ម្ាប់ Samsung Health 
អាច ខុ�ែ្នា ពី មបស្រ� ្ ួយ ស្រៅ មបស្រ� ្ ួយ សដោយ�ារ ច្ាប់ និង ប្របញ្ត្ិ ក្នញង ម�កុ ្ ាន 
�ាពខុ�ែ្នា។ អ្នក ែួរ ពិនិត្យ ស្ើល ្ ុខងារ និង ក ្្មវិធី ណដល ្ ាន ក្នញង តំបន់ ជាក់លាក ់រប�់ អ្នក ្ុនសពល 
សមបើ។

• 	ក្្មវិធី Samsung Health និង ស�វា រប�់ វា អាច មតវូ ្ ាន ណកណមប ឬ បញ្ឈប់ សដោយ ែ្មាន 
ការជូនដំែឹង ជា្ុន។

• 	សែោលបំែង �ម្ាប់ ការមប្ួល ្រិន្នន័យ មតវូ ្ ាន កម្ិត មតឹ្ ការ្ដល់ ស�វា ណដល អ្នក ្ ាន ស�្នើ រួ្ ្រាំង 
ការ្ដល់ ព័ត៌្ាន បណន្្ សដើ្្ី ណកល្អែ �ាព្ាំ្រា ំរប�់ អ្នក, សធ្វើ �្កាល ្រិន្នន័យ, វ�ិាែ ្ិរន្នន័យ 
និង �្ិតិ ឬ ក៏ សដើ្្ី អ�ិវ�្ឍ និង ្ ដល់ ស�វា កាន ់ណត មបស�ើរ។ (ប៉ណុន្ សបើ អ្នក ចុះសឈ្មោះចូល Samsung 
Account រប�់ អ្នក ពី Samsung Health ្រិន្នន័យ រប�់ អ្នក មបណហល ជា មតូវ ្ ាន រក្ា្រុក សលើ 
�លឺសវើ ក្នញង សែោលបំែង នន ការច្្ង្រុក ្រិន្នន័យ។) ព័ត៌្ ាន ្ ទេាល់ខ្ងួន អាច មតូវ ្ ាន រក្ា្រុក រហូត 
្រាល់ណត សែោលបំែង ្រាំងសនោះ ្ ាន បញ្ប់។ អ្នក អាច លុប ្រិន្នន័យ ្ ទេាល់ខ្ងួន ណដល រក្ា្រុក សដោយ 
Samsung Health តា្រយៈ ការសមបើ ជសម ើ្� លុប ្រិន្នន័យ ្ ទេាល់ខ្ងួន ក្នញង ្ ុលឺនុយ ការកែំត់។ សដើ្្ី 
លុប ្រិន្នន័យ ណដល អ្នក ្ ាន ណចករណំលក ជា្ួយ បែ្ាញ �ង្្ ឬ ក៏ ្ ាន ស្ទេរ ស្រៅ ឧបករែ៍ ឃ្ាំង្ទេញក អ្នក 
មតូវណត លុប ពួកវា ដាច់ សដោយ ណ�ក ពី ែ្នា។

• 	អ្នក អាច ណចករំណលក និង/ឬ សធ្វើ �្កាល ្ិរន្នន័យ រប�់ អ្នក ជា្ួយ ស�វា បណន្្ រប�់ Samsung ឬ 
ស�វា រប�់ តតីយ�ាែី ណដល អ្នក សមជើ� មព្្រាំង ជា្ួយ ឧបករែ៍ ណដល អ្នក ្ ាន �្ាប ់ស្្ងស្រៀត។ 
ការចូលសមបើ ព័ត៌្ាន Samsung Health តា្ ស�វា បណន្្ ្រាំងសនោះ ឬ ក៏ ឧបករែ៍ រប�់ 
តតីយ�ាែី នឹង ្រ្រួល ការអនុញា្ត ណត សនៅសពល អ្នក យល់មព្ ប៉សុែ្ណោះ។

• 	អ្នក មតូវ ្រ្រួលខុ�មតូវ ្រាំងម�ងុ ចំសពោះ ការសមបើម្ា�់ ្ ិន �្ម�ប ចំសពោះ ្រិន្នន័យ ណដល ្ ាន 
ណចករំណលក សលើ បែ្ាញ �ង្្ ឬ ក៏ បញ្ចូន ស្រៅ អ្នកដន្រ។ �ូ្ មបុងមបយ័ត្ន សនៅសពល ណចករំណលក 
ព័ត៌្ាន ្ ទេាល់ខ្ងួន រប�់ អ្នក ជា្ួយ អ្នកដន្រ។

• 	សបើ ឧបករែ៍ សនះ មតូវ ្ ាន �្ាប់ ជា្ួយ ឧបករែ៍ វា�់�ទេង់ �ូ្ ស្ទេៀង្ទេាត ់ពិធីការ ្រាក់្រង សដើ្្ី បញា្ក់ 
អំពី មបតិបត្ិការ មតឹ្មតូវ។ សបើ អ្នក សមបើ ការ�្ាប់ ឥតណខ្ ដូចជា Bluetooth សនោះ ឧបករែ៍ សនះ អាច 
្រ្រួលរង ការបងអែាក់ រំខាន សអ�ិចមតនូិច ពី ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត។ �ូ្ សជៀ�វាង សមបើ ឧបករែ៍ ណក្រ 
ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត ណដល បញ្ចូន រលក វិ្រ្យញ។

• 	�ូ្ អាន សពលសវលា និង លក្ខខែ្ឌ មព្្រាំង សែោលការែ៍ �ាពឯកជន នន Samsung Health 
សដោយ យកចិត្្រុកដាក់ ្ុនសពល សមបើ វា។
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ែតសំប�ង

ការថណនាំ
សមបើ វិធី ថត ស្្ងែ្នា �ម្ាប់ �្ាន�ាព ស្្ងៗ។ ឧបករែ៍ អាច បំណលង �ំស�ង រប�់ អ្នក ស្រៅ ជា អត្ប្រ 
មព្្រាំង ណញក រវាង មប�ព �ំស�ង។

ការបធ្ើការែតសំប�ង

1 សបើក �លឺ្ី Samsung រួច ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ែតសបំ�ង។

2 ប៉ះ  សដើ្្ី ចាប់ស្ដើ្ ថត។ �ូ្ និយាយ ដាក ់្ ីមកហូ្វចូន។

ប៉ះ  សដើ្្ី ្ អែាក ការថត។

ខែៈសពល កំពុង ថត �ំស�ង �ូ្ ប៉ះ ទំព័រចំណា ំសដើ្្ី បញ្ចូល ្រំព័រ ចំែាំ។

ប��រ ទ�មង់ ថត។

ចាប់េផ�ើម ថត

3 ប៉ះ  សដើ្្ី បញ្ប់ ការថត។

4 វាយបញ្ចូល សឈ្មោះ ឯក�ារ សហើយ ប៉ះ រកសេាទុក។
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ការប្ដវូរទមមង់ែត
សបើក �លឺ្ី Samsung រួច ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ែតសបំ�ង។
សមជើ� ្រម្ង់ ្ ួយ ពី ណ្្នក ខាងសលើ នន សអមកង់ ក្្មវិធី ថត �ំស�ង។
• 	ស្តង់ដា៖ សនះ ជា ្រម្ង់ ថត ធ្្មតា។
• 	សម្ាសន៖៍ ឧបករែ៍ នឹង ថត �ំស�ង ពី ណ្្នក ខាងសលើ និង ខាងសមកោ្ នន ឧបករែ៍ ក្នញង កម្ិត �ំស�ង 

ខ្ព�់ ខែៈសពល បន្យ កម្ិត �ំស�ង ពី ខាង។
• 	សម្ដីបទៅអត្បទ៖ ឧបករែ៍ នឹង ថត �ំស�ង រប�់ អ្នក សហើយ បំណលង វា ក្នញង សពល ដំែាលែ្នា ស្រៅ ជា 

អត្ប្រ សលើ សអមកង់។ សដើ្្ី ្រ្រួល ល្រ្ធ្ល លអែ បំ្ុត �ូ្ ដាក់ ឧបករែ៍ ណក្រ ្ ាត់ រប�់ អ្នក សហើយ 
និយាយ ឲ្យ ឮៗ និង ច្ា�់ៗ ក្នញង កណនង្ �្ាត់។

សបើ �ា�ា មបព័ន្ធ នន ស្្៉ូ �ំស�ង ្ ិន មតូវែ្នា នឹង �ា�ា ណដល អ្នក កំពុង និយាយ ឧបករែ៍ នឹង 
្ិន �្ាល់ �ំស�ង រប�់ អ្នក ស�ើយ។ ្ុនសពល សមបើ ្ ុខងារ សនះ �ូ្ ប៉ះ �ា�ា បច្ញប្ន្ន សដើ្្ី 
កំែត់ ជា �ា�ា មបព័ន្ធ នន ស្្ូ៉ �ំស�ង។

ការចាក់ការែតសំប�ងថដលបានបមជើស
សនៅសពល អ្នក ពិនិត្យ ការថត �ំស�ង �្្ា� អ្នក អាច បិ្រ ឬ សបើក មប�ព �ំស�ង ្ ួយ ចំនួន ក្នញង ការថត។

1 សបើក �លឺ្ី Samsung រួច ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ែតសបំ�ង។

2 ប៉ះ បញ្ី សហើយ សមជើ� ការថត �ំស�ង ណដល ្ ាន សធ្វើ ក្នញង ្រម្ង់ �្្ា�។

3 សដើ្្ី បិ្រ �ំស�ង ពី មប�ព �ំស�ង ្ ួយ ចំនួន �ូ្ ប៉ះ  �ម្ាប់ ្ិរ�សដៅ មតវូែ្នា ណដល �ំស�ង សនោះ 
នឹង មតូវ ្ ាន បិ្រ។

អាយខុន នឹង បដចូរ ស្រៅ  សហើយ �ំស�ង នឹង មតវូ ្ ាន បិ្រ។

�បភព សំេឡង ែដល �ាន បិទ សំេឡង

�បភព សំេឡង ែដល �ាន េបើក សំេឡង
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ឯកសារខ្ញំ
ចូលសមបើ និង មែប់មែង ឯក�ារ ស្្ងៗ ណដល ្ ាន រក្ា្រុក ក្នញង ឧបករែ៍ ឬ ក្នញង ្ីរកណនង្ ស្្ងស្រៀត ដូចជា ស�វា 
ឃា្ំង្ទេញក សក្ោដ។
សបើក �លឺ្ី Samsung រួច ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ឯកសារខ្ញំ។
បងា្ញ ឯក�ារ ណដល ្ ាន រក្ា្រុក ក្នញង ឃ្ាំង្ទេញក នី្ួយៗ។
សដើ្្ី សធ្វើ ឲ្យ ឃ្ាំង្ទេញក ក្នញង ឧបករែ៍ ្រំសនរ �ូ្ ប៉ះ  → ទទួលលំហបមចើនបទៀត។
សដើ្្ី ណ�្វងរក ឯក�ារ ឬ �លឺ្ី �ូ្ ប៉ះ ។

នា�ិកា

ការថណនាំ
កំែត់ ស្៉ោងសរោ្រ៍, ពិនិត្យ ស្៉ោង បច្ញប្ន្ន ក្នញង ្រីមកុង ជាសមចើន ជុំវិញ ពិ�ពសលោក, វា�់ សពល មពតឹ្ិការែ៍ ្ ួយ ឬ 
កែំត់ រយៈសពល ជាក់លាក់។

បម៉ោងបរោទ៍
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី នា�ិកា សហើយ ប៉ះ បម៉ោងបរោទ៍។

ការកំណត់បម៉ោងបរោទ៍
ប៉ះ  ក្នញង បញ្ី ស្៉ោងសរោ្រ៍, កំែត់ សពលសវលា នន ស្៉ោងសរោ្រ៍, សមជើ� នថ្ ណដល ស្៉ោងសរោ្រ៍ សធ្វើស�ើងវិញ, កែំត ់
ជសម្ើ� ស្៉ោងសរោ្រ៍ ដន្រ ស្្ងស្រៀត រួច សហើយ ប៉ះ រកសេាទុក។
សដើ្្ី សបើក ្ ទេាំងមែាប់ចុច វាយបញ្ចូល ស្៉ោងសរោ្រ៍ �ូ្ ប៉ះ វាល បញ្ចូល សពលសវលា។
សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ ឬ បិ្រដំសែើរការ ស្៉ោងសរោ្រ៍ �ូ្ ប៉ះ កុងតាក ់ជាប់ នឹង ស្៉ោងសរោ្រ៍ ក្នញង បញ្ី ស្៉ោងសរោ្រ៍។

ការបញ្ឈប់បម៉ោងបរោទ៍
ប៉ះ បចោល សដើ្្ី បញ្ឈប ់ស្៉ោងសរោ្រ៍ ្ ួយ។ សបើ អ្នក ្ ាន សបើកសមបើ ជសម្ើ� �ប្់ ពី ្ ុន �ូ្ ប៉ះ ស្ប ់សដើ្្ី ឲ្យ 
ស្៉ោងសរោ្រ៍ សធ្វើ ការសរោ្រ៍ ស�ើងវិញ បនទេាប់ ពី រយៈសពល ណដល ្ ាន បញ្ាក់។
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ការលុបបម៉ោងបរោទ៍
ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ ស្៉ោងសរោ្រ៍, ធីក ស្៉ោងសរោ្រ៍ ណដល មតវូ លុប រួច សហើយ ប៉ះ លុប។

នា�ិកាពិភពបលោក
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី នា�ិកា សហើយ ប៉ះ នា�ិកាពិភពបលោក។

ការបបងកើតនា�ិកា
ប៉ះ , វាយបញ្ចូល សឈ្មោះ ្រីមកងុ ឬ ក៏ សមជើ� ្រីមកងុ ្ ួយ ព ីណ្នដី រួច សហើយ ប៉ះ ថែម។
សដើ្្ី សមបើ ្ ុខងារ បំណលង តំបន់ ស្៉ោង �ូ្ ប៉ះ ។

ការលុបនា�ិកា
ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ នា�ិកា ្ ួយ, ធីក នា�ិកា ណដល មតូវ លុប រួច សហើយ ប៉ះ លុប។

នា�ិកាវាស់បពល

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី នា�ិកា សហើយ ប៉ះ នា�ិកាវាស់បពល។

2 ប៉ះ ចាប់បផ្ដើម សដើ្្ី វា�់ សពល មពឹត្ិការែ៍ ្ ួយ។

សដើ្្ី កត់មតា ចំនួន ជុំ ខែៈសពល កំពុង វា�់ សពល មពឹត្ិការែ៍ ្ ួយ �ូ្ ប៉ះ ជុំ។

3 ប៉ះ ្ប់ សដើ្្ី បញ្ឈប់ ការវា�់ សពល។

សដើ្្ី ចាប់ស្ដើ្ ការវា�់ សពល ស�ើងវិញ �ូ្ ប៉ះ ចាបប់ផ្ដើមបន្ត។

សដើ្្ី ជម្ះ ចំនួន ជុំ �ូ្ ប៉ះ កំណត់ប�ើងវិញ។
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រង្ាស់បពល

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី នា�ិកា សហើយ ប៉ះ រង្ាស់បពល។

សដើ្្ី ណថ្ រង្វា�់សពល ណដល ្ ាន សមបើ ញឹកញាប់ �ូ្ ប៉ះ , កំែត់ អំ�ញងសពល និង សឈ្មោះ រួច សហើយ 
ប៉ះ ថែម។

2 កំែត់ រយៈសពល រួច សហើយ ប៉ះ ចាប់បផ្ដើម។

សដើ្្ី សបើក ្ ទេាំង មែាប់ចុច វាយបញ្ចូល រយៈសពល �ូ្ ប៉ះ វាល បញ្ចូល រយៈសពល។

3 ប៉ះ បចោល សនៅសពល រង្វា�់សពល អ�់ ស្៉ោង។

្ិរតបលខ
សធ្វើ ការែែនា ធ្្មតា ឬ �្មញមែ�្មាញ។
ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ្រិតបលខ។
បង្វិល ឧបករែ៍ ស្រៅ ្រិ�សដៅ ស្ដក សដើ្្ី បង្ាញ ក ្្មវិធី ែិតសលខ វិ្រ្យា�ាម�។្ សបើ ស្័យបង្ិល មតូវ ្ ាន បិ្រ 
�ូ្ ប៉ះ  សដើ្្ី បង្ាញ ក្្មវិធ ីែិតសលខ វិ្រ្យា�ាម�្។
សដើ្្ី បង្ាញ មបវត្ិ ែែនា �ូ្ ប៉ះ មបវត្តិ។ សដើ្្ី បិ្រ ្ ទេាំង មបវត្ិ ែែនា �ូ្ ប៉ះ ផ្ទាំងម្រាប់ចុច។
សដើ្្ី ជម្ះ មបវត្ិ �ូ្ ប៉ះ មបវត្តិ → ជមមះមបវត្តិ។
សដើ្្ី សមបើ ឧបករែ៍ បំណប្ង ឯកតា �ូ្ ប៉ះ ។ អ្នក អាច បណំប្ង តន្្ ស្្ងៗ ដូចជា ន្ទេ មបណវង ឬ 
�ីតុែ្ហ�ាព ស្រៅ ជា ឯកតា ស្្ង។
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GameLauncher

ការថណនាំ
Game Launcher មប្ូល សហ្្ ណដល ្ ាន ្រាញយក ពី PlayStore និង GalaxyApps ្រុក ក្នញង 
កណន្ង ្ ួយ �ម្ាប់ ការចូល សលង យ៉ាង ងាយម�លួ។ អ្នក អាច កែំត់ ឧបករែ៍ ជា ្រម្ង់ សហ្្ សដើ្្ី សលង 
សហ្្ កាន់ណត ងាយម�ួល។

បង�ាញ ព័ត៌មាន ៃនការេលង េហ�ម របស់ អ�កកម�វ�ធី ែដល �ាន ទាញយក

េបើក េហ�ម េដោយ មាន ឬ គ�ាន សំេឡង ប��រ ទ�មង់ �បសិទ�ផល

បង�ាញ េហ�ម េ�ចើនេទៀត និង 
ទាញយក ពួកវា

ចូលេ�បើ ជេ�មើស បែន�ម។



ក្្មវិធី និង ្ុខងារ

194

ការបមបើGameLauncher

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី GameLauncher។

សបើ GameLauncher ្ិន សលចស�ើង ស្រ �ូ្ ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារកមមតិ
ខ្ពស ់→ បហម្ រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ GameLauncher សដើ្្ី សបើកដសំែើរការ វា។

2 ប៉ះ សហ្្ ្ ួយ ពី បញ្ី សហ្្។

សដើ្្ី ណ�្វងរក សហ្្ សមចើនស្រៀត �ូ្ អូ� សអមកង់ ស�ើងសលើ។

សហ្្ ណដល ្ ាន ្រាញយក ពី PlayStore និង GalaxyApps នឹង បង្ាញ ស�ើង សដោយ 
�្វ័យមបវត្ិ សលើ សអមកង់ Game Launcher។ សបើ អ្នក ្ ិន អាច សឃើញ សហ្្ រប�់ អ្នក ស្រ �ូ្ ប៉ះ  
→ ថែមបហម្មួយ។

ការលុបបហ្មមួយបចញពីGameLauncher
ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ សហ្្ ្ ួយ សហើយ ប៉ះ លុប។

ការប្ដវូរទមមង់មបសិទ្ធផល
អ្នក អាច បដចូរ ្រម្ង់ មប�ិ្រ្ធ្ល សហ្្។
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី GameLauncher, ប៉ះ មបសិទ្ធផលបហម្ រួច សហើយ ចាប់ អូ� រ្ារ សដើ្្ី សមជើ� ្រម្ង់ 
ណដល អ្នក ចង់ សមបើ។
• 	បផ្ដោតបលើការសនំចែាមពល៖ សនះ �ំនច ថា្ពល ថ្ម ខែៈសពល កំពុង សលង សហ្្។
• 	មានតុល្យភាព៖ សនះ នឹង រក្ា តុល្យ�ាព រវាង មប�ិ្រ្ធ្ល និង សពល សមបើម្ា�់ ថ្ម។
• 	បផ្ដោតបលើមបសិទ្ធផល៖ សនះ ស្ដោត សលើ ការ្ដល់ ជូន អ្នក នូវ មប�ិ្រ្ធ្ល អាច ្ ាន លអែបំ្ុត សនៅសពល អ្នក 

សលង សហ្្។

សដើ្្ី បដចូរ ការកំែត ់�ម្ាប់ សហ្្ នី្ួយៗ �ូ្ ប៉ះ កុងតាក់ ការកំណត់សមមាប់បហ្មនីមួយៗ សដើ្្ី 
សបើកដំសែើរការ វា។

មប�ិ្រ្ធ�ាព ថា្ពល ថ្ម អាច ខុ�ែ្នា ស្រៅ តា្ សហ្្។
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ការបមបើGameTools
អ្នក អាច សមបើ ជសម្ើ� ស្្ងៗ សលើ ្ ទេាំង Game Tools ខែៈសពល កំពុង សលង សហ្្។ សដើ្្ី សបើក ្ ទេាំង 
Game Tools �ូ្ ប៉ះ  សលើ រ្ារ រុករក។ សបើ រ្ារ រុករក មតូវ ្ ាន លាក់ �ូ្ អូ� សអមកង់ ពី សមកោ្ 
ស�ើងសលើ សដើ្្ី បង្ាញ វា។

កំណត់ មុខងារ បែន�ម។
ថត េវលា េលង េហ�ម របស់ អ�ក

បិទសំេឡង ជូនដំណឹង និង បង�ាញ 
 ការជូនដំណឹង ស�មាប់ ែត ការេហៅ ចូល  

និង ការ��ាប់ដំណឹង អាសន� ប៉ុេណ�ោះ

ចូលេ�បើ ការកំណត់ Game Tools

ចាប់េផ�ើម កម�វ�ធី ក��ង វ�នដូវ ផុស។

ែក ប��ី កម�វ�ធី។

េលង េហ�ម េពញ េអ�កង់

ចាក់េសោ មុខងារ ខ�ះ 
ក��ង អំឡ�ងេពល េលង េហ�ម។

លាក់ ប៊ូតុង េលើ រ�ារ រុករក។

ចាក់េសោ េអ�កង់ប៉ះ 
ខណៈេពល កំពុង េលង េហ�ម។

ថត រូបេអ�កង់

្ុខងារ ណដល ្ ាន អាច ខុ�ែ្នា អាម�័យ សលើ សហ្្។

ការខ្ទប់ការជូនដំណឹងក្ញងបពលបលងបហ្ម
ប៉ះ  សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ ្រ្មានការមបាប់ដំណឹងក្ញងបពលបលងបហ្ម សដើ្្ី សបើកដសំែើរការ វា។ ឧបករែ៍ 
នឹង បិ្រ �ំស�ង ការជូនដែំឹង សហើយ បង្ាញ ណត ការជូនដែឹំង �ម្ាប់ ការសហៅចូល និង ការម្ាប់ដំែឹង 
អា�ន្ន ប៉ុសែ្ណោះ សដើ្្ី ឲ្យ អ្នក អាច រីករាយ ជា្ួយ សហ្្ រប�់ អ្នក សដោយ ែ្មាន ការរំខាន។ សបើ អ្នក ្រ្ួរល ការសហៅ 
ចូល ការជូនដំែឹង តូច ្ ួយ នឹង សលចស�ើង សនៅ ណ្្នក ខាងសលើ នន សអមកង់។
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SmartThings

ការថណនាំ
�្ាប់ ស្រៅ ឧបករែ៍ សនៅណក្រ ដូចជា កា� Bluetooth ឬ ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត ស្្ងស្រៀត យ៉ាង ងាយម�ួល 
និង រហ័�។ អ្នក ក៏ អាច បញ្ា និង មែប់មែង TVs, ឧបករែ៍ សមបើម្ា�់ ក្នញង ្ ទេះ និង ្ លិត្ល ឧបករែ៍ 
អ៊ីនសធើែិត (IoT) សដោយ សមបើ ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក ្ ងណដរ។
• 	ការភា្ប់ជាមួយឧបករណ៍បនៅថកបរ៖ �្ាប ់ស្រៅ ឧបករែ៍ សនៅណក្រ ដូចជា កា� Bluetooth ឬ 

ឧបករែ៍ ពាក់ ្ ាន យ៉ាង ងាយម�ួល និង រហ�័។
• 	ការចុះបញ្ីនិងការបញា្ឧបករណ៍បមបើមបាស់ក្ញងផ្ទះ,TVsនិងផលិតផលIoT៖ ចុះបញ្ី ្ូរ្រឹកកក 

្៉ា�ុីន ស្ោកែក់ ្៉ា�ុីន មតជាក់ ្៉ា�ុីន បន្ញ្រ្ធ ខ្យល់ TVs និង ្ លិត្ល ឧបករែ៍ អ៊ីនសធើែិត 
(IoT) សនៅសលើ ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក មព្្រាំង បងា្ញ �្ាន�ាព រប�់ ពួកវា ឬ ក៏ បញា្ ពួកវា ព ីសអមកង់ 
្ូររ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក។

• 	ការទទួលការជូនដំណឹង៖  ្រ្រួល ការជូនដំែឹង ពី ឧបករែ៍ ណដល ្ ាន �្ាប ់សលើ ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ 
អ្នក។ ឧ្រាហរែ៍ សនៅសពល ការស្ោកែក់ ្ ាន បញ្ប់ អ្នក អាច ្រ្រួល ការជូនដែំឹង សលើ ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត 
រប�់ អ្នក។

សបើក �លឺ្ី Samsung រួច ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី SmartThings។ កដារ្៉ាែូ នឹង សលចស�ើង។

ែស�ងរក និង ចុះប��ី  ឧបករណ៍ េនៅែក�រ

បែណ� SmartThings

បង�ាញ ក�ារ�៉ាណូ

ចូលេ�បើ ជេ�មើស បែន�ម។

�គប់�គង ស�័យ�បវត�ិកម�

ឧបករណ៍ ែដល ទទួល ការគាំ�ទ

�គប់�គង ទីកែន�ង និង ឧបករណ៍
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• 	សដើ្្ី សមបើ SmartThings ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត និង ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត រប�់ អ្នក មតវូណត ្ ាន �្ាប់ ស្រៅ 
Wi-Fi ឬ បែ្ាញ ចល័ត។

• 	សដើ្្ី សមបើ SmartThings ឲ្យ ្ ាន សពញសលញ អ្នក មតូវណត ចុះបញ្ី និង ចុះសឈ្មោះចូល 
Samsung Account រប�់ អ្នក។

• 	ឧបករែ៍ ណដល អ្នក អាច �្ាប់ អាច ខុ�ែ្នា អាម�យ័ សលើ តំបន ់ឬ អ្នក្ដល់ ស�វា។ សដើ្្ី 
សឃើញ បញ្ី នន ឧបករែ៍ ណដល អាច �្ាប ់្ ាន �ូ្ សបើក �លឺ្ី Samsung, ចាប់ស្ដើ្  ក្្មវិធី 
SmartThings រួច សហើយ ប៉ះ ឧបករណ៍ថដលទទួលការ្រាំមទ។

• 	្ ុខងារ ណដល ្ ាន អាច ខុ�ែ្នា ស្រៅ តា្ ឧបករែ៍ ណដល ្ ាន �្ាប់។
• 	កំហ�ុ ឬ វិការៈ ្ ទេាល់ខ្ងួន នន ឧបករែ៍ ណដល �្ាប់ ្ិន មតវូ ្ ាន រ៉ាប់រង សមកោ្ ការធានា ពី 

Samsung ស�ើយ។ សនៅសពល កំហ�ុ ឬ វិការៈ សកើតស�ើង សលើ ឧបករែ៍ ណដល �្ាប់ �ូ្ ្រាក់្រង 
ឧ�្ាហករ នន ឧបករែ៍ សនោះ។

ការភ្ាប់បទៅឧបករណ៍បនៅថកបរ
�្ាប់ ជា្ួយ ឧបករែ៍ សនៅណក្រ ដូចជា កា� Bluetooth យ៉ាង ងាយម�លួ និង រហ័�។

វិធី �្ាប់ អាច ខុ�ែ្នា ស្រៅ តា្ មបស�្រ នន ឧបករែ៍ ណដល ្ ាន �្ាប់ ឬ ខ្ឹ្ព័ត៌្ ាន ណដល ្ ាន 
ណចករំណលក។

1 សបើក �លឺ្ី Samsung រួច ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី SmartThings។

2 សលើ កដារ្៉ាែូ �ូ្ ប៉ះ ថែមឧបករណ៍។

3 សមជើ� ឧបករែ៍ ្ ួយ ពី បញ្ី រួច �្ាប់ ជា្ួយ វា សដោយ សធ្វើ តា្ ការណែនា ំសលើ សអមកង់ ខាងសមកោ្។
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ការបមបើឧបករណ៍បមបើមបាស់ក្ញងផ្ទះ,TVsនិងផលិតផលIoT
បង្ាញ �្ាន�ាព នន ឧបករែ៍ សមបើម្ា�់ នវេ្ាត, TVs នវេ្ាត និង ្ លិត្ល IoT រប�់ អ្នក ព ីសអមកង់ 
្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក។ អ្នក អាច ដាក់ ឧបករែ៍ ្រាំងសនោះ ជា មកុ្ តា្ ្រីកណន្ង រួច ណថ្ វិធាន សដើ្្ី មតួតមតា 
ឧបករែ៍ ្រាំងសនោះ យ៉ាង ងាយម�ួល។

ការភ្ាប់ឧបករណ៍នានា

1 សបើក �លឺ្ី Samsung រួច ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី SmartThings។

2 សលើ កដារ្៉ាែូ �ូ្ ប៉ះ ថែមឧបករណ។៍

3 សមជើ� ឧបករែ៍ ្ ួយ ពី បញ្ី។

សបើ ្ ិន្ាន ឧបករែ៍ ែា ្ ួយ សលើ បញ្ី ស្រ �ូ្ ប៉ះ  សមកោ្ ថែមឧបករណ៍បដោយនដ រួច សមជើ� 
មបស�្រ ឧបករែ៍។ ឬ ក៏ ប៉ះ ថសង្រក និង វាយបញ្ចូល ឧបករែ៍ សនោះ ឬ សឈ្មោះ ្ ៉ូណដល។

4 សធ្វើ តា្ ការណែនាំ សលើ សអមកង់ សដើ្្ី ចុះបញ្ី ឧបករែ៍។

ការបង្ាញនិងការបញ្ាឧបករណ៍ថដលបានភា្ប់
អ្នក អាច បង្ាញ និង បញ្ា ឧបករែ៍ នានា។ ឧ្រាហរែ៍ អ្នក អាច ពិនិត្យ ស ើ្ល សមែឿង សធ្វើ្្ចូប ក្នញង ្ូរ្រឹកកក 
រប�់ អ្នក ឬ ក៏ នលតម្ូវ កម្ិត�ំស�ង TV។

1 សបើក �លឺ្ី Samsung, ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី SmartThings រួច សហើយ ប៉ះ ឧបករណ៍។

បញ្ី នន ឧបករែ៍ ណដល �្ាប់ នឹង សលចស�ើង។

2 បង្ាញ �្ាន�ាព រប�់ ឧបករែ៍ សនៅ សលើ បញ្ី។

សដើ្្ី បញា្ ឧបករែ៍ �ូ្ ប៉ះ ឧបករែ៍ ្ ួយ។ សនៅសពល ្ ាន ្រាញយក មបដាប់បញា្ ឧបករែ៍ ណដល 
្ាន ្ ដល់ ឲ្យ ជា្ួយ ឧបករែ៍ ណដល ្ ាន សមជើ� សហើយ អ្នក នឹង អាច បញ្ា ឧបករែ៍ សនោះ ្ ាន។
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ការថែមឧបករណ៍និងទិដ្ភាពតាមទីកថន្ង
ណថ្ ឧបករែ៍ នានា តា្ ្រីកណនង្, បង្ាញ បញ្ី នន ឧបករែ៍ ក្នញង ្រីកណន្ង ណត ្ ួយ និង បញា្ ពួកវា។ អ្នក ក៏ 
អាច ណថ្ ្រិដ្�ាព ្ ួយ ស្រៅ ្រីកណន្ង ្ ួយ សដើ្្ី បញ្ា ឧបករែ៍ សមចើន ក្នញង សពល ណត ្ ួយ ្ ងណដរ។

ការថែមទីកថនង្

1 សបើក �លឺ្ី Samsung, ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី SmartThings រួច សហើយ ប៉ះ ឧបករណ៍ → ឧបករណ៍
ទាំងអស ់→ ថែមទីកថន្ង។

2 វាយបញ្ចូល សឈ្មោះ ្រីកណន្ង។

សដើ្្ី កំែត ់្រីកណន្ង ្ ួយ �ូ្ ប៉ះ ទីកថន្ងភូមិសាមស្ត សដើ្្ី សមជើ� ្រីកណនង្ ្ ួយ សនៅ សលើ ណ្ន្រី សហើយ 
ប៉ះ រួចរាល់។

3 ប៉ះ រកសេាទុក។

្រីកណន្ង រប�់ អ្នក នឹង មតូវ ្ ាន ណថ្។

សដើ្្ី ណថ្ ឧបករែ៍ ស្រៅ ្រីកណន្ង សនោះ �ូ្ ប៉ះ ថែមឧបករណ ៍រួច សធ្វើ តា្ ការណែនា ំសលើ សអមកង់ សដើ្្ី 
ចុះបញ្ី ឧបករែ៍។

ឧបករែ៍ នឹង មតូវ ្ ាន ណថ្ ស្រៅ ្រីកណន្ង សនោះ។

ការថែមទិដ្ភាព
ណថ្ ្រិដ្�ាព ្ ួយ រួច ចុះបញ្ី ឧបករែ៍ ក្នញង សនោះ សដើ្្ី បញ្ា ឧបករែ៍ សមចើន ក្នញង សពល ណត ្ ួយ សដោយ ប៉ះ ្ ដង 
សលើ ប៊ូតុង ្ ួយ ឬ ក៏ សមបើ �ំស�ង បញ្ា។
សបើក �លឺ្ី Samsung, ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី SmartThings, សមជើ� ្រីកណនង្ ្ ួយ, ប៉ះ  → ថែមទិដ្ភាព 
រួច សហើយ កំែត់ ជសម ើ្� ្រិដ្�ាព។ អ្នក អាច កំែត់ សឈ្មោះ ្រិដ្�ាព អាយខុន និង ឧបករែ៍។
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ការថែមស្័យមបវត្តិកម្ម
អ្នក ក៏ អាច កំែត់ �្វ័យមបវត្ិក្្ម ្ ួយ ្ ងណដរ សដើ្្ី សធ្វើ មបតិបត្ិការ សដោយ �្វ័យមបវត្ិ ណ្អែក សលើ រយៈសពល ណដល 
្ាន កំែត់ ជា្ុន �្ាន�ាព នន ឧបករែ៍ ជាសដើ្។
ឧ្រាហរែ៍ ណថ្ �្វ័យមបវត្ិក្្ម ្ ួយ ឲ្យ សបើក អូ�ីយ៉ូ សដោយ �្វ័យមបវត្ិ ជា សរៀងរាល់ នថ្ សនៅ ស្៉ោង 7:00 AM។

1 សបើក �លឺ្ី Samsung, ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី SmartThings រួច សហើយ ប៉ះ ស្័យមបវត្តិកម្ម → ថែម
ស្័យមបវត្តិកម្ម។

2 សមជើ� ្រីកណន្ង សដើ្្ី ដំសែើរការ �្វ័យមបវត្ិក្្ម។

3 កំែត់ លក្ខខែ្ឌ នន ការសបើកដំសែើរការ �ម្ាប់ �្វយ័មបវត្ិក្្ម សនះ។

4 ប៉ះ ថែម ជាប់ នឹង បនោះ រួច កំែត់ �ក ្្ម�ាព មតវូ សធ្វើ។

សដើ្្ី ្រ្រួល ការជូនដំែឹង សនៅសពល �្វ័យមបវត្ិក្្ម ដសំែើរការ �ូ្ ប៉ះ ជូនដំណឹងខ្ញំ រួច វាយបញ្ចូល 
�ារ។

5 ប៉ះ រកសេាទុក។

ការទទួលការជូនដំណឹង
អ្នក អាច ្រ្រួល ការជូនដំែឹង ពី ឧបករែ៍ ណដល ្ ាន �្ាប់ សលើ ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក។ ឧ្រាហរែ៍ 
សនៅសពល ការស្ោកែក់ ្ ាន បញ្ប់ អ្នក អាច ្រ្រួល ការជូនដែំឹង សលើ ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក។
សដើ្្ី កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ ្រ្រួល ការជូនដែំឹង �ូ្ សបើក �លឺ្ី Samsung, ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី 
SmartThings, ប៉ះ  → ការជូនដំណឹង →  → ការកំណត់ការជូនដំណឹង រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក ់ជាប ់
នឹង ឧបករែ៍ ណដល អ្នក ចង់ សមបើ។
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ការថចករំថលកខ្ឹមព័ត៌មាន
ណចករំណលក ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន សដោយ សមបើ ជសម ើ្� ណចករំណលក ស្្ងៗ។ �ក្្ម�ាព ខាងសមកោ្ សនះ ែលឺ ជា ឧ្រាហរែ៍ 
នន ការណចករំណលក រូប។

អ្នក អាច បង ់ម្ាក់ បណន្្ សនៅសពល ណចករំណលក ឯក�ារ តា្ បែ្ាញ ចល័ត។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី វិចិមតសាល រួច សហើយ សមជើ� រូប ្ ួយ។

2 ប៉ះ  រួច សមជើ� វិធី ណចករណំលក ដូចជា �ារ និង អ៊ណី្ល។

សនៅសពល អ្នក ្ ាន មបវត្ិ ម្ាម�យ័ ្រាក់្រង ឬ ណចករំណលក បុែល្ ណដល អ្នក ្ ាន ្រាក្់រង នឹង 
សលចស�ើង សលើ ្ ទេាំង ជសម ើ្� ណចករំណលក។ សដើ្្ី ណចករំណលក ខ្ឹ្ព័ត៌្ ាន សដោយ ្ ទេាល់ ជា្ួយ ពួកសែ 
តា្ ក្្មវិធី ណដល មតូវែ្នា �ូ្ សមជើ� អាយខុន រប�់ បុែល្ សនោះ។ សបើ ្ ុខងារ សនះ ្ ិន មតូវ ្ ាន 
សបើកដំសែើរការ ស្រ �ូ្ ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារកមមិតខ្ពស ់រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ 
ថចករំថលកផ្ទាល់ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

ការបមបើមុខងារបថន្ម
• 	LinkSharing៖ ណចករណំលក ឯក�ារ ធំ។ បញ្ចូន ឯក�ារ ស្រៅ �លឺសវើ ឃា្ំង្ទេញក Samsung សហើយ 

ណចករំណលក ពួកវា ជា្ួយ អ្នកដន្រ តា្ តំែ វិប ឬ កូដ។ សដើ្្ី សមបើ ្ ុខងារ សនះ សលខ ្ូររ�ពទេ រប�់ អ្នក 
មតូវណត ្ ាន ស្ទេៀង្ទេាត់។

• 	ថចករំថលកបទៅឧបករណ៍៖ ណចករំណលក ខ្ឹ្ព័ត៌្ ាន ជា្ួយ ឧបរកែ៍ សនៅណក្រ តា្ Wi-Fi ្ទេាល់ ឬ 
Bluetooth ឬ ក៏ ជា្ួយ ឧបករែ៍ ណដល ែាំម្រ SmartThings។ អ្នក ក៏ អាច បង្ាញ ខ្ឹ្ព័ត៌្ ាន 
ណដល ្ ាន បង្ាញ សលើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក សនៅ សលើ សអមកង់ ធំ ្ ងណដរ សដោយ �្ាប់ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ស្រៅ 
TV ឬ ្ ៉ូនី្រ័រ ណដល ្ ាន សបើកសមបើ Screen Mirroring។

សនៅសពល រូប មតូវ ្ ាន ស្្ើ ស្រៅ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក្រ្រួល ការជូនដែំឹង ្ ួយ នឹង សលចស�ើង សលើ ឧបករែ៍ រប�់ 
ពួកសែ។ ប៉ះ ការជូនដំែឹង សនោះ សដើ្្ី បង្ាញ ឬ ្រាញយក រូប។
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SamsungDeX

ការថណនាំ
Samsung DeX ែលឺ ជា ស�វា ណដល អនុញ្ាត ឲ្យ អ្នក សមបើ ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក ដូចជា កុំព្យចូ្រ័រ សដោយ �្ាប ់
្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក ស្រៅ សអមកង់ ខាងសមកៅ ដូចជា TV ឬ ្ ៉ូនី្័ររ។ ខែៈសពល កំពុង សមបើ Samsung 
DeX អ្នក អាច សមបើ ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក ក្នញង សពល ដែំាលែ្នា។
អ្នក អាច �្ាប់ ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក ស្រៅ ឧបករែ៍ ខាងសមកៅ សដោយ សមបើ អាដាប្័់ររ HDMI (USB មបស�្រ-C 
ស្រៅ HDMI) ឬ DeX Pad។ ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន ខាងសមកោ្ ែលឺ ណែនាំ អំព ីរសបៀប សមបើ អាដាប្់រ័រ HDMI។

• 	សមែឿងបន្ំ ្រាំងអ�់ មតូវ ្ ាន លក ់ដាច ់សដោយ ណ�ក។
• 	សមបើ សមែឿងបន្ំ ណដល ែាមំ្រ សដោយ Samsung DeX ្្ចូវការ ណដល ្ ដល់ជូន សដោយ Samsung 

ប៉សុែ្ណោះ។ បញ្ា មប�ិ្រ្ធ្ល និង ការសធ្វើ ្ ុខងារ ខុ� ណដល បងកេ ស�ើង សដោយ ការសមបើ សមែឿងបន្ំ 
ណដល ្ ិន ្រ្រួល ការែាំម្រ ជា ្ ្ចូវការ ្ិន មតវូ ្ ាន រ៉ាប់រង សមកោ្ ការធានា ស�ើយ។
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ការចាប់បផ្ដើមSamsungDeX

1 �្ាប់ អាដាប់្រ័រ HDMI ស្រៅ ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក។

2 �្ាប់ ណខ្ HDMI ស្រៅ អាដាប្់រ័រ HDMI និង ស្រៅ TV ឬ មចក HDMI រប�់ ្ ៉ូនី្័ររ។

ែខ� HDMI

អាដាប់ទ័រ HDMI 
(USB �បេភទ-C េទៅ 

HDMI)

3 សលើ សអមកង់ ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក �ូ្ ប៉ះ ចាបប់ផ្ដើមSAMSUNGDeX។

សដោយ ្ ិន បដចូរ សអមកង់ ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក សអមកង់ Samsung DeX នឹង សលចស�ើង សលើ TV ឬ 
្៉ូនី្រ័រ ណដល ្ ាន �្ាប់។

• 	សបើ អ្នក ប៉ះ ប្ដវូរបទៅSCREENMIRRORING សអមកង់ ណត ្ ួយ ដូច នឹង ្ូររ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក 
នឹង សលចស�ើង សលើ TV ឬ ្ ៉ូនី្រ័រ ណដល ្ ាន �្ាប់។

• 	្រម្ង់ សអមកង់ ណដល អ្នក សមជើ� ដំបូង នឹង មតវូ ្ ាន សមបើ �ម្ាប់ ការ�្ាប់ សមកោយ សនោះ។
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ការភ្ាប់ឧបករណ៍តាមDeXPad

1 �្ាប់ សមែឿង�ាក ស្រៅ មចក សមែឿង�ាក នន DeX Pad (USB មបស�្រ-C)។

សមបើ ណត សមែឿង�ាក ណដល Samsung ្ាន យល់មព្ ឲ្យ សមបើ និង ែាំម្រ ្ ុខងារ �ាក សលឿន ប៉ុសែ្ណោះ។

2 �្ាប់ ចុង ្ ្ខាង នន ណខ្ HDMI ស្រៅ មចក HDMI រប�់ DeX Pad សហើយ សដោត ចុង ្ ្ខាង ស្រៀត នន ណខ្ ស្រៅ 
TV ឬ មចក HDMI រប�់ ្ ៉ូនី្រ័រ។

�ូ្ សមបើ ណត ណខ្ HDMI ណដល អ្ ្ ក ជា្ួយ DeX Pad ប៉សុែ្ណោះ។ សបើ ពុំ សនោះ DeX Pad អាច 
្ិន ដំសែើរការ មបមកតី។
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3 �្ាប់ �្នចូក ពហុបំែង នន ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក ស្រៅ ឈ្នាប់ ឧបករែ៍ ចល័ត (USB មបស�្រ-C) សលើ 
DeX Pad។

ឈ�ាប់ ឧបករណ៍ ចល័ត 
(USB �បេភទ-C)

• 	�ូ្ ម្ាកដ ថា ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក ម�ប នឹង ឈ្នាប់។ សបើ ពុសំនោះ DeX Pad និង ្រូរ�ពទេ 
នវេ្ាត រប�់ អ្នក អាច ខូច។

• 	សបើ អ្នក �្ាប់ ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក សដោយ ្ ាន ដាក់ សម�ោ្ វា អាច �្ាប់ ្ ិន មតឹ្មតវូ ជា្ួយ DeX 
Pad ឬ ក៏ អាច ដំសែើរការ Samsung DeX ្ិន មតឹ្មតវូ អាម�័យ សលើ សម�ោ្ នន ឧបករែ៍ 
រប�់ អ្នក។ សដោះ សម�ោ្ សចញ ្ ុនសពល សមបើ។
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ការមតួតមតាបអមកង់SamsungDeX

ការមតួតមតាជាមួយក្ដារចុចខាងបមកៅនិងបម៉ៅស៍
អ្នក អាច សមបើ កដារចុច/ស្៉ៅ�៍ ឥតណខ្។ �ូ្ ស្ើល ស�ៀវស�ៅណែនា ំឧបករែ៍ នី្ួយៗ សដើ្្ី ្រ្រួល ព័ត៌្ាន 
បណន្្។

• 	អ្នក អាច កំែត់ �ញ្ាចងអែញល ស្៉ៅ�៍ ឲ្យ េ្ង ពី សអមកង់ ខាងសមកៅ ស្រៅ សអមកង់ រប�់ ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត។ 
ចាប់ស្ដើ្  ក្្មវិធី ការកំណត់, សមជើ� SamsungDeX → បម៉ៅស៍/ផ្ទាំងបម៉ៅស៍ រួច សហើយ 
សមជើ� កុងតាក់ ផ្ាស់ទីសញ្ាចង្ញលបទៅបអមកង់ទូរសព្ទ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

• 	អ្នក ក៏ អាច សមបើ កដារចុច ខាងសមកៅ សលើ សអមកង់ រប�់ ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត ្ ងណដរ។

ការបមបើទូរសព្ទនវឆ្ាតរបស់អ្កជាផ្ទាំងប៉ះ
អ្នក អាច សមបើ ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក ជា ្ ទេាំងប៉ះ សហើយ សធ្វើ មបតិបត្ិការ វា ជា្ួយ ម្ា្នដ រប�់ អ្នក ឬ S Pen។
សលើ ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក �ូ្ ចាប ់អូ� ចុះសមកោ្ ពី ណ្្នក ខាងសលើ នន សអមកង់ សដើ្្ី សបើក ្ ទេាំង ជូនដំែឹង 
សហើយ ប៉ះ បមបើទូរសព្ទរបស់អ្កជាផ្ទាំងប៉ះ។

• 	អ្នក អាច សមបើ ្ ទេាំងប៉ះ ណត សនៅសពល សមបើ ្រម្ង់ Samsung DeX ប៉សុែ្ណោះ។
• 	សបើ សម�ោ្ ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក ្ ាន ែម្ប ្ ុខ �ូ្ សបើក ែម្ប ្ ុខ សដើ្្ី សមបើ ្ូររ�ពទេ នវេ្ាត 

រប�់ អ្នក ជា ្ ទេាំងប៉ះ។ សបើ ែម្ប ្ ុខ ប្ិរ ្ទេាំង ប៉ះ អាច ្ ិន ដំសែើរការ មតឹ្មតវូ។
• 	សបើ សអមកង់ ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក រលត់ �ូ្ ចុច មែាប់ចុច ថា្ពល សដើ្្ី សបើក សអមកង់។
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ការបថំបរផ្ទាំងប៉ះ
សនៅសពល អ្នក កំពុងសមបើ ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក ជា ្ ទេាំងប៉ះ អ្នក អាច សមបើ វា ក្នញង ្ិរ�សដៅ ស្ដក ឬ បញ្ឈរ។
សដើ្្ី បង្វិល ្ ទេាំងប៉ះ �ូ្ បង្វិល ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត ឬ ក៏ ប៉ះ ពីរដង សលើ ។

ការបមបើទូរសព្ទនវឆ្ាតរបស់អ្កខណៈបពលកំពុងបមបើផ្ទាំងប៉ះ
អ្នក អាច សមបើ ក្្មវិធី សលើ ្រូរ�ពទេនវេ្ាត រប�់ អ្នក �ូ្្ី វា មតូវ ្ ាន សមបើ ជា ្ ទេាំងប៉ះ ក៏ សដោយ។
ចុច ខ្ាំង សលើ តំបន់ សែហប៊ូតុង សដើ្្ី ្ ្ា�់្រី ស្រៅ សែហសអមកង់ សហើយ សមជើ� ក្្មវិធ ីណដល អ្នក ចង់ សមបើ។

ការសរបសរឬការ្រូសបលើផ្ទាំងប៉ះជាមួយSPen

អ្នក អាច �រស�រ សដោយនដ ឬ ែូ� សលើ ្ ទេាំងប៉ះ ជា្ួយ S Pen។
បង្វិល ្ ទេាំងប៉ះ ស្រៅ ្រិ�សដៅ ស្ដក សហើយ ដក S Pen ពី ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។ ្ទេាំង ែូ� S Pen នឹង 
សលចស�ើង សលើ ្ ទេាំងប៉ះ។

ការបមបើក្ដារចុចបលើបអមកង់
សនៅសពល អ្នក វាយបញ្ចូល អត្ប្រ សដើ្្ី ស្្ើ �ារ, បសងកេើត កែំត់�្្ាល់ ឬ ក៏ សធ្វើ កិច្ការ ស្្ងស្រៀត កដារចុច 
សលើ សអមកង់ នឹង សលចស�ើង សដោយ �្វយ័មបវត្ិ សលើ សអមកង់ ្ូររ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក សដោយ ្ ិន �្ាប់ កដារចុច 
ខាងសមកៅ។
សបើ កដារចុច ្ ិន សលចស�ើង �ូ្ សមជើ�  សលើ រ្ារឧបករែ៍ ចូលសមបើ រហ�័។
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ការបមបើSamsungDeX
សមបើ ្ ុខងារ នន ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក ក្នញង បរិ�្ាន អ៊ីនសធើសហ្វ� ម�សដៀង នឹង កុំព្យចូ្័ររ។ អ្នក អាច សធ្វើ 
ពហុកិច្ការ សដោយ ដំសែើរការ ក្្មវិធី សមចើន ក្នញង សពល ដំែាលែ្នា។ អ្នក ក ៏អាច ពិនិត្យ ការជូនដែំឹង និង 
�្ាន�ាព នន ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក ្ ងណដរ។

េគហេអ�កង់ 
Samsung DeX

ប៊ូតុង កម�វ�ធី

រ�ារ កិច�ការ

កម�វ�ធី សំណព�

រ�ារ ស�ានភាព

រ�ារ ឧបករណ៍ ចូល
េ�បើ រហ័ស

• 	សនៅសពល ចាប់ស្ដើ្ ឬ បញ្ប់ Samsung DeX ក្្មវិធ ីកំពុង ដំសែើរការ អាច បិ្រ។
• 	ក្្មវិធី និង ្ ុខងារ ខ្ះ មបណហល ជា ្ ិន អាច សមបើ ្ ាន ស�ើយ សនៅសពល សមបើ Samsung DeX។
• 	សដើ្្ី នលតម្ូវ ការកំែត់ សអមកង់ �ូ្ សមបើ ការកែំត់ សអមកង់ រប�់ TV ឬ ្ ៉ូនី្រ័រ ណដល ្ ាន 

�្ាប់។
• 	�ំស�ង នឹង ចាក់ តា្ ឧបល័រ រប�់ ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត។ សដើ្្ី បដចូរ ការបសញ្ញ អូ�ីយ៉ូ លំនាំសដើ្ �ូ្ 

ចាប់ស្ដើ្  ក្្មវិធី ការកំណត់, សមជើ� SamsungDeX រួច សហើយ សមជើ� កុងតាក់ កំណត់
ការបបញញ្សំប�ងអូឌីយ៉ូលំនាបំដើម សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

• 	ក្្មវិធី �ំែព្វ៖ ណថ្ ក្្មវិធ ីណដល ្ ាន សមបើ ញឹកញាប ់ស្រៅ សែហសអមកង់ និង ចាប់ស្ដើ្  ពួកវា យ៉ាង រហ័�។
• 	ប៊ូតុង ក្្មវិធី៖ បង្ាញ និង សបើក ក្្មវិធ ីសលើ ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក។ សដើ្្ី ដំស�ើង ក្្មវិធី ណដល មតូវ ្ ាន សធ្វើ 

ឲ្យ មបស�ើរ �ម្ាប់ Samsung DeX �ូ្ សមជើ� AppsforSamsungDeX។
• 	រ្ារ កិច្ការ៖ បង្ាញ ក្្មវិធី ណដល កំពុង ដំសែើរការ បច្ញប្ន្ន។
• 	រ្ារ �្ាន�ាព៖ បង្ាញ ការជូនដែំឹង និង �្ាន�ាព នន ្ូររ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក។ អាយខុន �្ាន�ាព 

អាច សលចស�ើង ខុ� ពី សនះ អាម�យ័ សលើ �្ាន�ាព នន ្ូររ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក។ សនៅសពល អ្នក សមជើ� 
 ប៊ូតុង ការកែំត់ រហ�័ នឹង សលចស�ើង។ អ្នក អាច សបើកដំសែើរការ ឬ បិ្រដំសែើរការ ្ ុខងារ ្រូរ�ពទេ 

នវេ្ាត ្ ួយ ចំនួន សដោយ សមបើ ប៊ូតុង ការកែំត់ រហ័�។
សដើ្្ី បដចូរ ស្រៅ ្រម្ង់ Screen Mirroring �ូ្ សមជើ�  → ប្ដវូរបទៅSCREENMIRRORING។

• 	រ្ារ ឧបករែ៍ ចូលសមបើ រហ័�៖ សមបើ ឧបករែ៍ រហ័� ដូចជា កដារចុច សលើ សអមកង់ ការមតួតមតា កម្ិត 
�ំស�ង ឬ ការណ�្វងរក។
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ការបមបើបអមកង់ខាងបមកៅនិងទូរសព្ទនវឆ្ាតក្ញងបពលដំណាល្រ្ា
ខែៈសពល កំពុង សមបើ Samsung DeX អ្នក អាច សមបើ ក្្មវិធ ីដាចស់ដោយណ�ក សលើ សអមកង់ ខាងសមកៅ និង 
្ូររ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក ក្នញង សពល ដំែាលែ្នា។
ឧ្រាហរែ៍ ខែៈសពល កំពុង ស្ើល វីសដអូ សលើ TV ឬ ្ ៉ូនី្័ររ ណដល ្ ាន �្ាប់ អ្នក អាច បសងកេើត កំែត់�្្ាល់ 
្ួយ សលើ ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក។
សលើ TV ឬ ្៉ូនី្រ័រ ណដល ្ ាន �្ាប់ �ូ្ ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ្ ួយ សលើ សអមកង់ Samsung DeX។ បនទេាប ្់ ក 
�ូ្ ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធ ្ី ួយ ស្រៀត សលើ ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក។

ការចាក់បសោបអមកង់SamsungDeX
សបើ អ្នក ចង់ ចាក់ស�ោ សអមកង់ ខាងសមកៅ និង សអមកង ់នន ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក ខែៈសពល កំពុង សមបើ 
Samsung DeX �ូ្ សមជើ�  សលើ រ្ារឧបករែ៍ ចូលសមបើ រហ័�។

ខែៈសពល កំពុង សមបើ Samsung DeX អ្នក ្ ិន អាច ចាក់ស�ោ សអមកង់ ខាងសមកៅ និង សអមកង់ នន 
្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក សដោយ ចុច មែាប់ចុច ថា្ពល ស�ើយ។

ការរីករាយនឹងបហ្មយ៉ាងរស់របវើកបលើបអមកង់ធំ
សលង សហ្្ សលើ ្រូរ�ពទេ រប�់ អ្នក សនៅសលើ សអមកង់ ធំ។ សលើ TV ឬ ្ ៉ូនី្រ័រ ណដល ្ ាន �្ាប់ �ូ្ ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី 
GameLauncher។

ការបញ្ប់SamsungDeX
សនៅសពល អ្នក ្ ដាច់ ្ូររ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក ពី TV ឬ ្ ៉ូនី្័ររ ណដល ្ ាន �្ាប់ Samsung DeX នឹង បញ្ប់។
្ដាច់ ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក ពី អាដាប់្រ័រ HDMI។
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កម្មវិធីGoogle
Google ្ដល់ ការក្្ាន្ បែ្ាញ �ង្្ និង ក្្មវិធី អាជីវក ្្ម នានា។ អ្នក មបណហល ជា មតូវការ ែែនី 
Google សដើ្្ី ចូលសមបើ ក្្មវិធី ខ្ះ។
សដើ្្ី បង្ាញ ព័ត៌្ាន ក្្មវិធី សមចើនស្រៀត �ូ្ ចូលសមបើ ្ ុលឺនុយ ជំនួយ នន ក្្មវិធី នី្ួយៗ។

ក្្មវិធី ខ្ះ មបណហល ជា ្ ិន អាច សមបើ ្ ាន ស្រ ឬ ក៏ អាច មតូវ ្ ាន ដាក ់�្ាក ស្្ង អាម�័យ សលើ តំបន ់ឬ 
អ្នក្ដល់ ស�វា។

Chrome
ណ�្វងរក ព័ត៌្ាន និង សបើកស ើ្ល ្រំព័រវិប។

Gmail
ស្្ើ ឬ ្រ្រួល អ៊ីណ្ល តា្ ស�វា Google Mail។

ថផនទី
ណ�្វងរក ្រីកណន្ង រប�់ អ្នក សនៅសលើ ណ្ន្រី ណ�្វងរក ណ្ន្រី ពិ�ពសលោក និង បងា្ញ ព័ត៌្ាន ្ីរកណន្ង �ម្ាប់ 
កណន្ង ស្្ងៗ សនៅ ជុំវិញ អ្នក។

PlayMusic
រុករក �្ាប់ និង ណចករំណលក តនន្ី សលើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។ អ្នក អាច បញ្ចូន �្ូហក្្ម តនន្ី ណដល ្ ាន រក្ា្រុក 
សលើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ស្រៅ សកោ្ដ និង ចូលសមបើ ពួកវា សពលសមកោយ។

PlayMovies
្រិញ ឬ ជួល វីសដអូ ដូចជា �ាពយន្ និង ក្្មវិធី TV ពី PlayStore។

ែាស
រក្ា្រុក ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន រប�់ អ្នក សលើ សក្ោដ, ចូលសមបើ វា ពី មែប ់្រីកណន្ង និង ណចករំណលក វា ជា្ួយ អ្នកដន្រ។
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YouTube
្រ�្នា ឬ បសងកេើត វីសដអូ និង ណចករណំលក ពួកវា ជា្ួយ អ្នកដន្រ។

រូបែត
ណ�្វងរក មែប់មែង និង ណក រូបថត និង វីសដអូ រប�់ អ្នក ្រាំងអ�់ ពី មប�ព ស្្ងៗ ក្នញង កណនង្ ្ ួយ។

Google
ណ�្វងរក ធាតុ នានា សលើ អ៊ីនសធើែិត ឬ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក យ៉ាង រហ�័។

Duo
សធ្វើ ការសហៅ វីសដអូ ធ្្មតា។
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ការកំណត់

ការថណនាំ
បដចូរ ការកំែត់ ឧបករែ៍ តា្បំែង។ អ្នក អាច សធ្វើ ឲ្យ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក កាន់ណត ្ ាន លក្ខែៈ ្ ទេាល់ខ្ចូន 
សដោយ កំែត់ រចនា�្្ពន្ធ ជសម្ើ� នន ការកែំត់ ស្្ងៗ។
ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់។
សដើ្្ី ណ�្វងរក ការកំែត់ សដោយ វាយបញ្ចូល ពាក្យែន្ឹះ �ូ្ ប៉ះ ថស្ងរក។

ការភ្ាប់

ជបមមើស
បដចូរ ការកំែត់ �ម្ាប់ ការ�្ាប់ ស្្ងៗ ដូចជា ្ ុខងារ Wi-Fi និង Bluetooth។
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ ការភា្ប់។
• 	Wi-Fi៖ សបើកដំសែើរការ ្ ុខងារ Wi-Fi សដើ្្ី �្ាប់ ស្រៅ បែ្ាញ Wi-Fi និង ចូលសមបើ អ៊ីនសធើែិត ឬ 

ឧបករែ៍ បែ្ាញ ស្្ងស្រៀត។ �ូ្ ស្ើល Wi-Fi �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។
• 	Bluetooth៖ សមបើ Bluetooth សដើ្្ី សដោះដូរ ្រិន្នន័យ ឬ ឯក�ារ ស្ស�ៀ ជា្ួយ ឧបករែ៍ 

ស្្ងស្រៀត ណដល ្ ាន សបើកសមបើ Bluetooth។ �ូ្ ស ើ្ល Bluetooth �ម្ាប់ ព័ត៌្ ាន បណន្្។
• 	ភាពបមើលបឃើញទូរសព្ទ៖ អនុញ្ាត ឲ្យ ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត រកសឃើញ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក សដើ្្ី 

ណចករំណលក ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន ជា្ួយ អ្នក។ សនៅសពល ្ ុខងារ សនះ មតូវ ្ ាន សបើកដសំែើរការ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក 
នឹង អាច ឲ្យ ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត ស្ើល សឃើញ សនៅសពល ពួកវា ណ�្វងរក ឧបករែ៍ ណដល ្ ាន សដោយ សមបើ 
ជសម្ើ� ស្ទេរ ឯក�ារ ស្រៅ ឧបករែ៍ រប�់ ពួកវា។

• 	ការបមបើមបាស់ទិន្ន័យ៖ រក្ា ការតា្ដាន បរិ្ាែ នន ការសមបើម្ា�់ ្រិន្នន័យ រប�់ អ្នក និង បដចូរ 
ការកំែត់ តា្បំែង �ម្ាប់ ណដនកំែត់។ កំែត ់ឲ្យ ឧបករែ៍ បិ្រ ការ�្ាប់ ្ិរន្នន័យ ចល័ត សដោយ 
�្វ័យមបវត្ិ សនៅសពល បរិ្ាែ ្រិន្នន័យ ចល័ត ណដល អ្នក ្ ាន សមបើ ឈាន ដល ់ណដនកែំត់ ណដល អ្នក ្ ាន 
បញ្ាក់។
អ្នក ក៏ អាច សបើកដំសែើរការ ្ ុខងារ �ំនច ្ិរន្នន័យ ្ ងណដរ សដើ្្ី រារាំង ក្្មវិធី ខ្ះ ណដល ដំសែើរការ សនៅ 
ន្ទេខាងសមកោយ ្ ិន ឲ្យ ស្្ើ ឬ ្រ្រួល ្រិន្នន័យ។ �ូ្ ស ើ្ល ្ុខងារ �ំនច ្រិន្នន័យ �ម្ាប់ ព័ត៌្ ាន បណន្្។
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• 	ទមមង់យន្តបហោះ៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ ប្ិរ ្ ុខងារ ឥតណខ្ ្រាំងអ�់ សលើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។ អ្នក អាច 
សមបើ ស�វា ណដល ្ ិន សមបើ បែ្ាញ ប៉ុសែ្ណោះ។

�ូ្ សែោរព តា្ ប្របញា្ ណដល ្ ដល់ សដោយ មកុ្ហ៊ុន អាកា�ចរែ៍ និង ការណែនា ំរប�់ 
បុែ្លិក បសម្ើការ សលើ យន្សហោះ។ ក្នញង ករែី ណដល ្ ាន ការអនុញា្ត ឲ្យ សមបើ ឧបករែ៍ �ូ្ សមបើ 
វា ក្នញង ្រម្ង់ យន្សហោះ ជានិច្។

• 	NFCនិងការបងម់បាក៖់ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ អនុញា្ត ឲ្យ អ្នក អាន �្ាក ែ្នាែ្ន៍ ក្នញង ណដន ជិតៗ 
(NFC) ណដល ្ ាន ព័ត៌្ាន អំពី ្ លិត្ល។ អ្នក ក៏ អាច សមបើ ្ ុខងារ សនះ ្ ងណដរ សដើ្្ី សធ្វើ ការបងម់្ាក់ 
និង ្រិញ �ំបុមត �ម្ាប់ ការដឹកជញ្ចូន ឬ មពឹត្ិការែ៍ នានា បនទេាប់ ពី ការ្រាញយក ក ្្មវិធី ណដល មតូវការ។ 
�ូ្ ស្ើល NFC និង ការបងម់្ាក ់�ម្ាប ់ព័ត៌្ាន បណន្្។

• 	ហត់សប៉ត់ចល័តនិងចំណង៖ សមបើ ឧបករែ៍ ជា ហត់�្៉ត ់ចល័ត សដើ្្ី ណចករំណលក ការ�្ាប់ ្រិន្នន័យ 
ចល័ត រប�់ ឧបករែ៍ ជា្ួយ ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត សនៅសពល ្ ិន្ាន ការ�្ាប ់បែ្ាញ។ ការ�្ាប ់
អាច មតូវ ្ ាន បសងកេើត តា្ Wi-Fi, USB ឬ Bluetooth។ �ូ្ ស ើ្ល ហត�់្៉ត់ ចល័ត និង ចែំង 
�ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។

• 	បណ្ាញចល័ត៖ សធ្វើ ការកែំត់ រចនា�្្ពន្ធ បែ្ាញ ចល័ត រប�់ អ្នក។
• 	អភិបាលកាតSIM (្៉ូណដល SIM ពីរ)៖ សបើកដសំែើរការ កាត SIM ឬ USIM រួច បដចូរ ការកែំត់ កាត 

SIM តា្បំែង។ �ូ្ ស្ើល អ�ិ្ាល កាត SIM (្៉ូណដល SIM ពីរ)៖ �ម្ាប ់ព័ត៌្ ាន បណន្្។
• 	ទីកថន្ង៖ បដចូរ ការកំែត់ �ម្ាប់ ការអនុញា្ត ព័ត៌្ ាន ្ីរកណន្ង។
• 	ការកំណត់ការភ្ាប់បមចើនបទៀត៖ បដចូរ ការកែំត់ តា្បំែង សដើ្្ី មតតួមតា ្ ុខងារ ស្្ងស្រៀត។ �ូ្ 

ស្ើល ការកំែត់ ការ�្ាប់ សមចើនស្រៀត �ម្ាប់ ព័ត៌្ ាន បណន្្។

Wi-Fi
សបើកដំសែើរការ ្ ុខងារ Wi-Fi សដើ្្ី �្ាប់ ស្រៅ បែ្ាញ Wi-Fi និង ចូលសមបើ អ៊ីនសធើែិត ឬ ឧបករែ៍ 
បែ្ាញ ស្្ងស្រៀត។

បិ្រ Wi-Fi សដើ្្ី �ំនច ថ្ម សនៅសពល ឈប់ សមបើ។
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ការភ្ាប់បទៅបណ្ាញWi-Fi

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ ការភា្ប់ → Wi-Fi រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ សដើ្្ី សបើកដសំែើរការ វា។

2 សមជើ� បែ្ាញ ្ ួយ ពី បញ្ី បែ្ាញ Wi-Fi។

បែ្ាញ ណដល មតវូការ ពាក្យ�្្ាត់ នឹង សលចស�ើង ជា្ួយ អាយខុន ស�ោ។ វាយបញ្ចូល ពាក្យ�្្ាត់ 
សហើយ ប៉ះ ភ្ាប់។

• 	សនៅសពល ឧបករែ៍ �្ាប់ ស្រៅ បែ្ាញ Wi-Fi ្ួយ ឧបករែ៍ នឹង �្ាប់ ស្រៅ បែ្ាញ សនោះ 
ស�ើងវិញ មែប់ សពល ណដល អាច សមបើ ្ ាន សដោយ ្ ិន មតវូការ ពាក្យ�្្ាត់ ស្រៀត។ សដើ្្ី រារាំង 
ឧបករែ៍ ្ ិន ឲ្យ �្ាប់ ស្រៅ បែ្ាញ សដោយ �្វយ័មបវត្ិ �ូ្ សមជើ� វា ពី បញ្ី បែ្ាញ សហើយ ប៉ះ 
បបំភ្ច។

• 	សបើ អ្នក ្ ិន អាច �្ាប់ ស្រៅ បែ្ាញ Wi-Fi ្ាន មតឹ្មតវូ ស្រ �ូ្ ចាប់ស្ដើ្  ្ ុខងារ Wi-Fi ឬ សរ៉ៅ្រ័រ 
ឥតណខ្ ស�ើងវិញ។

Wi-Fiផ្ទាល់
Wi-Fi ្ទេាល់ �្ាប់ ឧបករែ៍ សដោយ ្ ទេាល់ តា្ បែ្ាញ Wi-Fi សដោយ ្ ិន មតវូការ ចំែុច ចូលសមបើ។

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ ការភា្ប់ → Wi-Fi រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ សដើ្្ី សបើកដសំែើរការ វា។

2 ប៉ះ Wi-Fiផ្ទាល។់

ឧបករែ៍ ណដល រកសឃើញ មតូវ ្ ាន រាយ ក្នញង បញ្ី។

សបើ ឧបករែ៍ ណដល អ្នក ចង់ �្ាប់ ស្រៅ ្ ិន �្ិត ក្នញង បញ្ី �ូ្ ស�្នើ ឲ្យ ឧបករែ៍ សនោះ សបើក ្ ុខងារ Wi-Fi 
្ទេាល់។

3 សមជើ� ឧបករែ៍ ្ ួយ ណដល មតូវ �្ាប់ ស្រៅ។

ឧបករែ៍ នឹង មតូវ ្ ាន �្ាប់ សនៅសពល ឧបករែ៍ ស្្ង យលម់ព្ ្រ្ួរល �ំសែើ ការ�្ាប់ Wi-Fi ្ទេាល់។
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ការបផ្ើនិងការទទួលទិន្ន័យ
អ្នក អាច ណចករំណលក ្រិន្នន័យ ដូចជា ្រំនាក្់រំនង ឬ ឯក�ារ ស្ស�ៀ ជា្ួយ ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត។ �ក្្ម�ាព 
ខាងសមកោ្ ែលឺ ជា ឧ្រាហរែ៍ នន ការស្្ើ រូប ស្រៅ ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី វិចិមតសាល រួច សហើយ សមជើ� រូប ្ ួយ។

2 ប៉ះ  → Wi-Fiផ្ទាល ់រួច សមជើ� ឧបករែ៍ ្ ួយ ណដល មតូវ ស្ទេរ រូប ស្រៅ។

3 មព្្រ្រួល �ំសែើ �្ាប់ Wi-Fi ្ទេាល់ សនៅសលើ ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត។

សបើ ឧបករែ៍ ្រាំងសនោះ មតវូ ្ ាន �្ាប់ ែ្នា រួច សហើយ រូប នឹង មតូវ ្ ាន ស្្ើ ស្រៅ ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត សដោយ ែ្មាន 
្រម្ង់ការ ស�្នើ ការ�្ាប់។

ការបញ្ប់ការភ្ាប់ឧបករណ៍

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ ការភា្ប់ → Wi-Fi។

2 ប៉ះ Wi-Fiផ្ទាល។់

ឧបករែ៍ បង្ាញ ឧបករែ៍ ណដល ្ ាន �្ាប់ សនៅ ក្នញង បញ្ី។

3 ប៉ះ សឈ្មោះ ឧបករែ៍ សដើ្្ី ្ ្ាច់ ឧបករែ៍ ្រាំងសនោះ។
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Bluetooth
សមបើ Bluetooth សដើ្្ី សដោះដូរ ្រិន្នន័យ ឬ ឯក�ារ ស្ស�ៀ ជា្ួយ ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត ណដល ្ ាន សបើកសមបើ 
Bluetooth។

• 	Samsung ្ិន ្រ្រួល ខុ�មតវូ សលើ ការ ្ ាត់បង់ ការរអាក់រអួល ឬ ការសមបើ ្ ិន មតឹ្មតវូ សលើ 
្ិរន្នន័យ ណដល ្ ាន ស្្ើ ឬ ្រ្រួល តា្ Bluetooth ស�ើយ។

• 	�ូ្ ម្ាកដ ជានិច្ ថា អ្នក ណចករំណលក និង ្រ្ួរល ្ិរន្នន័យ ជា្ួយ ឧបករែ៍ ណដល អាច សជឿ្ុរកចិត្ 
្ាន និង ្ ាន �ន្ិ�ុខ មតឹ្មតវូ។ សបើ ្ ាន ឧប�ែ្ រវាង ឧបកែ៍ ្រាំងសនោះ ច្្ាយ មបតិបត្ិការ 
អាច មតវូ ្ ាន កាត់បន្យ។

• 	ឧបករែ៍ ខ្ះ ជាពិស�� ឧបករែ៍ ណដល ្ ិន មតវូ ្ ាន សធ្វើ សត�្ ឬ យល់មព្ សដោយ Bluetooth 
SIG មបណហល ជា ្ ិន មតូវែ្នា ជា្ួយ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ស�ើយ។

• 	កុំ សមបើ ្ ុខងារ Bluetooth ក្នញង សែោលបំែង ខុ�ច្ាប់ (ឧ្រាហរែ៍ ការលួច ច្ង្ ឯក�ារ ឬ 
ការបន្ំ ្រាក្់រង ខុ�ច្ាប់ ក្នញង សែោលបំែង ពាែិជ្ក្្ម)។
Samsung ្ិន ្រ្រួល ខុ�មតវូ សលើ ្ លវិ្ាក នន ការសមបើម្ា�់ ខុ� ច្ាប់ សលើ ្ ុខងារ 
Bluetooth ស�ើយ។

ការផ្វូជាមួយឧបករណ៍Bluetoothបផសេងបទៀត

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ ការភ្ាប់ → Bluetooth រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ សដើ្្ី សបើកដសំែើរការ 
វា។

ឧបករែ៍ ណដល រក សឃើញ នឹង មតូវ ្ ាន រាយ ក្នញង បញ្ី។

2 សមជើ� ឧបករែ៍ ្ ួយ សដើ្្ី ្ ្ចូ ជា្ួយ។

សបើ ឧបករែ៍ ណដល អ្នក ចង់ ្ ្ចូ ជា្ួយ ្ ិន្ាន ក្នញង បញ្ី ស្រ �ូ្ កែំត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ សនោះ ចូល ្រម្ង់ ្ ្ចូ 
Bluetooth។ �ូ្ ស្ើល ស�ៀវស�ៅណែនាំ អ្នកសមបើម្ា�់ រប�់ ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត។

ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក អាច ឲ្យ ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត ស្ើល សឃើញ ខែៈសពល សអមកង់ ការកែំត់ 
Bluetooth ្ាន សបើក។

3 មព្្រ្រួល �ំសែើ �្ាប់ Bluetooth សលើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក សដើ្្ី បញ្ាក់។

ឧបករែ៍ នឹង មតូវ ្ ាន �្ាប់ សនៅសពល ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត មព្្រ្ួរល �ំសែើ �្ាប់ Bluetooth។
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ការបផ្ើនិងការទទួលទិន្ន័យ
ក្្មវិធី ជាសមចើន ែាំម្រ ការស្ទេរ ្រិន្នន័យ តា្ Bluetooth។ អ្នក អាច ណចករំណលក ្រិន្នន័យ ដូចជា ្រំនាក្់រំនង 
ឬ ឯក�ារ ស្ស�ៀ ជា្ួយ ឧបករែ៍ Bluetooth ស្្ងស្រៀត។ �ក្្ម�ាព ខាងសមកោ្ ែលឺ ជា ឧ្រាហរែ៍ នន 
ការស្្ើ រូប ស្រៅ ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី វិចិមតសាល រួច សហើយ សមជើ� រូប ្ ួយ។

2 ប៉ះ  → Bluetooth រួច សហើយ សមជើ� ឧបករែ៍ ្ ួយ ណដល មតូវ ស្ទេរ រូប ស្រៅ។

សបើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ្ ាន ្ ្ចូ ជា្ួយ ឧបករែ៍ សនោះ ពី្ុន �ូ្ ប៉ះ សឈ្មោះ ឧបកែ៍ សដោយ ្ ិន ចាំ្ាច ់
បញ្ាក់ ស�ោ�្្ាត់ ណដល ្ ាន �្វ័យ បសងកេើត។

សបើ ឧបករែ៍ ណដល អ្នក ចង់ ្ ្ចូ ជា្ួយ ្ ិន �្ិត ក្នញង បញ្ី �ូ្ ស�្នើ ឲ្យ ឧបករែ៍ សនោះ សបើក ជសម ើ្� ល្រ្ធ�ាព 
ស្ើលសឃើញ រប�់ វា។

3 មព្្រ្រួល �ំសែើ �្ាប់ Bluetooth សលើ ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត។

អូឌីយ៉ូពីរ
អ្នក អាច �្ាប់ ឧបករែ៍ អូ�ីយ៉ូ Bluetooth ដល់ ស្រៅ ពីរ ជា្ួយ ្រូរ�ពទេ នវេ្ាត រប�់ អ្នក។ �្ាប់ កា� 
Bluetooth ឬ ឧបល័រ ចំនួន ពីរ សដើ្្ី សមបើ ពួកវា ក្នញង សពល ណត ្ ួយ។

សដើ្្ី សមបើ ្ ុខងារ សនះ ឧបករែ៍ អូ�ីយ៉ូ Bluetooth ណដល អ្នក ចង ់�្ាប់ មតូវ ែាំម្រ ្ ុខងារ អូឌីយ៉ូ
បមបឌៀ។

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ ការភា្ប់ → Bluetooth រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ 
វា។

ឧបករែ៍ ណដល រក សឃើញ នឹង មតូវ ្ ាន រាយ ក្នញង បញ្ី។

2 ប៉ះ  → កមមិតខ្ពស,់ ប៉ះ កុងតាក់ អូឌីយ៉ូពីរ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា រួច សហើយ ប៉ះ ប៊ូតុង ថយ។

3 សមជើ� ឧបករែ៍ ្ ួយ សដើ្្ី ្ ្ចូ ជា្ួយ។

សបើ ឧបករែ៍ ណដល អ្នក ចង់ ្ ្ចូ ជា្ួយ ្ ិន្ាន ក្នញង បញ្ី ស្រ �ូ្ សបើក ជសម្ើ� �ាពស្ើលសឃើញ រប�់ វា ឬ 
ក៏ ចូល ្រម្ង់ ្ ្ចូ Bluetooth សលើ ឧបករែ៍។ �ូ្ សយោង ស្រៅ ស�ៀវស�ៅណែនា ំអ្នកសមបើម្ា�់ រប�់ 
ឧបករែ៍ សដើ្្ី ្រ្រួល ព័ត៌្ាន បណន្្។
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4 ប៉ះ  ជាប់ នឹង ឧបករែ៍ ណដល ្ ាន �្ាប់ សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ អូឌីយ៉ូបមបឌៀ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

5 សមជើ� ឧបករែ៍ ្ ួយ ស្រៀត ពី បញ្ី សហើយ សបើកដសំែើរការ ្ ុខងារ អូឌីយ៉ូបមបឌៀ រប�់ វា។

ការ្ប់ផ្វូឧបករណ៍Bluetooth

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ ការភា្ប់ → Bluetooth។

ឧបករែ៍ នឹង បង្ាញ ឧបករែ៍ ណដល ្ ាន ្ ្ចូ សនៅក្នញង បញ្ី។

2 ប៉ះ  ជាប់ នឹង សឈ្មោះ ឧបករែ៍ សដើ្្ី ឈប់្្ចូ។

3 ប៉ះ ្ប់ផ្វូ។

មុខងារសំនចទិន្ន័យ
កាត់ បន្យ ការសមបើម្ា�់ ្រិន្នន័យ រប�់ អ្នក សដោយ រារាំង ក្្មវិធ ីខ្ះ ណដល ដំសែើរការ សនៅ ន្ទេខាងសមកោយ ្ិន ឲ្យ 
ស្្ើ ឬ ្រ្រួល ្រិន្នន័យ។
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ ការភា្ប់ → ការបមបើមបាស់ទិន្ន័យ → មុខងារសំនចទិន្ន័យ សហើយ ប៉ះ 
កុងតាក់ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។
សនៅសពល ្ ុខងារ �ំនច ្ិរន្នន័យ មតូវ ្ ាន សបើកដំសែើរការ អាយខុន  នឹង សលចស�ើង សលើ រ្ារ �្ាន�ាព។

�ាន េបើកដំេណើរការ  មុខងារ សំៃច ទិន�ន័យ

សដើ្្ី សមជើ� ក្្មវិធី ណដល មតូវ សមបើ ្រិន្នន័យ សដោយ ែ្មាន កំហិត �ូ្ ប៉ះ អនុញា្តកម្មវិធីខណៈបពល
បបើកធាតុសំនចទិន្ន័យ រួច សមជើ� ក ្្មវិធី។
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NFCនិងការបងម់បាក់
ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក អនុញ្ាត ឲ្យ អ្នក អាន �្ាក ែ្នាែ្ន៍ ក្នញង ណដន ជិតៗ (NFC) ណដល ្ ាន ព័ត៌្ ាន អំពី 
្លិត្ល។ អ្នក ក៏ អាច សមបើ ្ ុខងារ សនះ ្ ងណដរ សដើ្្ី សធ្វើ ការបងម់្ាក់ និង ្រិញ �ំបមុត �ម្ាប់ ការដឹកជញ្ចូន 
ឬ មពតឹ្ិការែ៍ នានា បនទេាប់ ពី ការ្រាញយក ក្្មវិធ ីណដល មតវូការ។

ឧបករែ៍ ្ ាន អង់ណតន NFC ជាប ្់ ក ជា្ួយ។ �ូ្ កាន់ ឧបករែ៍ សដោយ យកចិត្ ្ុរកដាក់ សដើ្្ី 
បសញ្ៀ� ការខូច អង់ណតន NFC។

ការអានព័ត៌មានពីស្ាកNFC
សមបើ ្ ុខងារ NFC សដើ្្ី ស្្ើ រូប ឬ ្រំនាក់្រំនង ស្រៅ ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត មព្្រាំង អាន ព័ត៌្ាន ្ លិត្ល ពី 
�្ាក NFC។

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ ការភា្ប់ រួច ប៉ះ កុងតាក់ NFCនិងការបងម់បាក ់សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ 
វា។

2 ដាក់ តំបន់ អង់ណតន NFC សនៅ ខាង ខ្នង នន ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ជិត �្ាក NFC។

ព័ត៌្ ាន ពី �្ាក នឹង សលចស�ើង។

មតូវ ម្ាកដ ថា សអមកង់ រប�់ ឧបករែ៍ មតូវ ្ ាន សបើក និង ្ ាន សដោះស�ោ។ សបើ ពុំ សនោះ ឧបករែ៍ នឹង ្ ិន 
អាន �្ាក NFC ឬ ក៏ ្រ្រួល ្រិន្នន័យ ស�ើយ។
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ការបធ្ើការបង់មបាក់បដោយបមបើមុខងារNFC
្ុនសពល អ្នក អាច សមបើ ្ ុខងារ NFC សដើ្្ី សធ្វើ ការបងម់្ាក់ អ្នក មតវូណត ចុះបញ្ី �ម្ាប ់ស�វា បងម់្ាក ់ចល័ត។ 
សដើ្្ី ចុះបញ្ី ឬ ្រ្រួល ព័ត៌្ាន បណន្្ អំពី ស�វា សនះ �ូ្ ្រាក់្រង អ្នក្្ល់ ស�វា ឲ្យ អ្នក។

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ ការភា្ប់ រួច ប៉ះ កុងតាក់ NFCនិងការបងម់បាក ់សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ 
វា។

2 ប៉ះ តំបន់ អង់ណតន NFC សនៅ ខាង ខ្នង នន ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ជា្ួយ មបដាប់អាន បែ្ណ NFC។

សដើ្្ី កំែត់ ក្្មវិធី បង់ម្ាក់ លំនាសំដើ្ �ូ្ សបើក សអមកង់ ការកែំត់ សហើយ ប៉ះ ការភា្ប់ → NFCនិង
ការបង់មបាក ់→ ប៉ះនិងបង់មបាក ់→ ការបងម់បាក ់រួច សហើយ សមជើ� ក្្មវិធី ្ ួយ។

បញ្ី នន ស�វា បង់ម្ាក់ អាច ្ ិន រួ្បញ្ចូល ក ្្មវិធី បងម់្ាក ់ណដល ្ ាន ្រាំងអ�់។

ការបផ្ើទិន្ន័យបដោយបមបើមុខងារNFC
អនុញ្ាត ការសដោះដូរ ្រិន្នន័យ សនៅសពល អង់ណតន NFC រប�់ ឧបករែ៍ អ្នក ប៉ះ នឹង អង់ណតន NFC រប�់ 
ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត។

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ ការភា្ប់ → NFCនិងការបងម់បាក ់រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ សដើ្្ី 
សបើកដំសែើរការ វា។

2 ប៉ះ កុងតាក់ AndroidBeam សដើ្្ី សបើកដសំែើរការ វា។

3 សមជើ� ធាតុ ្ ួយ សហើយ ប៉ះ អង់ណតន NFC រប�់ ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត ជា្ួយ នឹង អងណ់តន NFC រប�់ 
ឧបករែ៍ អ្នក។



ការកំែត់

221

4 សនៅសពល ប៉ះបដើមបីប៊ីម។ សលចស�ើង សលើ សអមកង់ �ូ្ ប៉ះ សអមកង់ រប�់ ឧបករែ៍ អ្នក សដើ្្ី ស្្ើ ធាត ុសនោះ។

សបើ ឧបករែ៍ ្រាំងពីរ ព្យាយា្ ស្្ើ ្រិន្នន័យ ក្នញង សពល ដំែាលែ្នា ការស្ទេរ ឯក�ារ អាច បរាជ័យ។

ហត់សប៉ត់ចល័តនិងចំណង
សមបើ ឧបករែ៍ ជា ហត់�្៉ត់ ចល័ត សដើ្្ី ណចករំណលក ការ�្ាប់ ្ិរន្នន័យ ចល័ត រប�់ ឧបករែ៍ ជា្ួយ ឧបករែ៍ 
ស្្ងស្រៀត សនៅសពល ្ ិន្ាន ការ�្ាប់ បែ្ាញ។ ការ�្ាប ់អាច មតូវ ្ ាន បសងកេើត តា្ Wi-Fi, USB ឬ 
Bluetooth។
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ ការភ្ាប់ → ហត់សប៉ត់ចល័តនិងចំណង។

អ្នក អាច បងម់្ាក់ បណន្្ សនៅសពល សមបើ ្ ុខងារ សនះ។

• 	ហត់សប៉ត់ចល័ត៖ សមបើ ហត�់្៉ត់ ចល័ត សដើ្្ី ណចករណំលក ការ�្ាប់ ្ិរន្នន័យ ចល័ត រប�់ ឧបករែ៍ 
ជា្ួយ កុំព្យចូ្រ័រ ឬ ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត។

• 	ចំណងBluetooth៖ សមបើ ចំែង Bluetooth សដើ្្ី ណចករំណលក ការ�្ាប់ ្រិន្នន័យ ចល័ត រប�់ 
ឧបករែ៍ ជា្ួយ កុំព្យចូ្រ័រ ឬ ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត តា្ Bluetooth។

• 	ចំណងUSB៖ សមបើ ចំែង USB សដើ្្ី ណចករណំលក ការ�្ាប់ ្រិន្នន័យ ចល័ត រប�់ ឧបករែ៍ ជា្ួយ 
កុំព្យចូ្រ័រ តា្ USB។ សនៅសពល �្ាប់ ជា្ួយ កុំព្យចូ្រ័រ ឧបករែ៍ មតូវ ្ ាន សមបើ ជា ្ ៉ូដឹ្ ឥតណខ្ �ម្ាប ់
កុំព្យចូ្រ័រ។
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ការបមបើហត់សប៉ត់ចល័ត
សមបើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ជា ហត់�្៉ត់ ចល័ត សដើ្្ី ណចករណំលក ការ�្ាប់ ្ិរន្នន័យ ចល័ត នន ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក 
ជា្ួយ ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត។

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ ការភា្ប់ → ហត់សប៉ត់ចល័តនិងចំណង → ហត់សប៉ត់ចល័ត។

2 ប៉ះ កុងតាក់ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

អាយខុន  សលចស�ើង សលើ រ្ារ �្ាន�ាព។ ឧបករែ៍ ស្្ង អាច រក ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ក្នញង បញ្ី 
បែ្ាញ Wi-Fi។

សដើ្្ី កំែត់ ពាក្យ�្្ាត់ ្ ួយ �ម្ាប់ ហត�់្៉ត់ ចល័ត �ូ្ ប៉ះ  → កំណត់រចនាសម្ពន្ធហត់សប៉ត់
ចល័ត រួច សមជើ� កម្ិត នន �ន្ិ�ុខ។ រួច វាយបញ្ចូល ពាក្យ�្្ាត់ សហើយ ប៉ះ រកសេាទុក។

3 សលើ សអមកង់ ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត �ូ្ ណ�្វងរក រួច សមជើ� ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ពី បញ្ី បែ្ាញ Wi-Fi។

• 	សបើ រក ្ ិន សឃើញ ហត់�្៉ត់ ចល័ត ស្រ សលើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក �ូ្ ប៉ះ   → កំណត់រចនាសម្ពន្ធ
ហត់សប៉ត់ចល័ត, ធីក បង្ាញជបមមើសកមមតិខ្ពស ់រួច សហើយ ឈប់សមជើ� លាក់ឧបករណ៍ខ្ញំ និង 
បមបើថបនដ៍5GHzបនៅបពលមាន។

• 	សបើ ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត ្ ិន អាច �្ាប់ ស្រៅ ហត់�្៉ត ់ចល័ត ស្រ សលើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក �ូ្ 
ប៉ះ  → ឧបករណ៍អនុញ្ាត សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ ឧបករណ៍ថដលបានអនុញា្តប៉បុណណែោះ សដើ្្ី 
បិ្រដំសែើរការ វា។

4 សលើ ឧបករែ៍ ណដល ្ ាន �្ាប់ �ូ្ សមបើ ការ�្ាប់ ្ិរន្នន័យ ចល័ត រប�់ ឧបករែ៍ សដើ្្ី ចូលសមបើ 
អ៊ីនសធើែិត។
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អភិបាលកាតSIM(ម៉ូថដលSIMពីរ)៖
សបើកដំសែើរការ កាត SIM ឬ USIM រួច បដចូរ ការកំែត់ កាត SIM តា្បំែង។ �ូ្ ស្ើល ការសមបើ កាត 
SIM ឬ USIM ពីរ (្៉ូណដល SIM ពីរ) �ម្ាប់ ព័ត៌្ ាន បណន្្។
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ ការភ្ាប់ → អភិបាលកាតSIM។
• 	ការបហៅ៖ សមជើ� កាត SIM ឬ USIM �ម្ាប ់ការសហៅ �ំស�ង។
• 	សារអត្បទ៖ សមជើ� កាត SIM ឬ USIM �ម្ាប់ �ារ។
• 	ទិន្ន័យចល័ត៖ សមជើ� កាត SIM ឬ USIM �ម្ាប់ ស�វា ្រិន្នន័យ។
• 	បញា្ក់កាតSIMសមមាប់ការបហៅ៖ កំែត់ ឧបករែ៍ ឲ្យ បងា្ញ វីនដូវ ្ ុ� សមជើ� កាត SIM ឬ 

USIM សនៅសពល មត�ប់ ការសហៅ ឬ សហៅ ព ី�ារ ្ ួយ។ វីនដូវ ្ ុ� នឹង សលចស�ើង ណត ក្នញង ករែី ណដល កាត 
SIM ឬ USIM មតូវ ្ ាន សមបើ �ម្ាប់ ការសហៅ ពី្ុន ប៉ុសែ្ណោះ ឬ ក៏ �ារ ខ�ុ ពី កាត SIM ឬ USIM 
ណដល ចូលចិត្។

• 	បបើកSIMពីរជានិច្៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ អនុញ្ាត ការសហៅ ចូល ពី កាត SIM ឬ USIM ស្្ង ក្នញង 
អំ�ញងសពល កំពុង សហៅ ្រូរ�ពទេ។

សនៅសពល ្ ុខងារ សនះ មតូវ ្ ាន សបើកសមបើ អ្នក អាច បងម់្ាក់ បណន្្ �ម្ាប់ ការបញ្ចូនបន្ ការសហៅ 
អាម�័យ សលើ តំបន់ ឬ អ្នក្្ល់ ស�វា។

ការកំណត់ការភ្ាប់បមចើនបទៀត
បដចូរ ការកំែត់ តា្បំែង សដើ្្ី មតួតមតា ្ ុខងារ ការ�្ាប់ ស្្ងស្រៀត។
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ ការភា្ប់ → ការកំណត់ការភា្ប់បមចើនបទៀត។
• 	ការបសកនឧបករណ៍បនៅថកបរ៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ ស�កេន រក ឧបករែ៍ សនៅណក្រ សដើ្្ី �្ាប់ ស្រៅ។
• 	ការបបោះពុម្ព៖ សធ្វើ ការកំែត់ រចនា� ្្ពន្ធ �ម្ាប់ ក្្មវិធ ីបណន្្ នន ្ ៉ា�ុីនស្ោះពុ្្ព ណដល ្ ាន ដំស�ើង សលើ 

ឧបករែ៍។ អ្នក អាច ណ�្វងរក ្ ៉ា�ុីនស្ោះពុ្្ព ណដល អាច សមបើ ្ ាន ឬ ក ៏ណថ្ ្ ួយ សដោយនដ សដើ្្ី ស្ោះពុ្្ព 
ឯក�ារ នានា។ �ូ្ ស្ើល ការស្ោះពុ ្្ព �ម្ាប ់ព័ត៌្ាន បណន្្។

• 	MirrorLink៖ សមបើ ្ ុខងារ MirrorLink សដើ្្ី មតតួមតា ក្្មវិធី MirrorLink នន ឧបករែ៍ រប�់ 
អ្នក សលើ ្ ៉ូនី្រ័រ នន សមែឿង សនៅ ក្ាល យានជំនិះ។ �ូ្ ស ើ្ល MirrorLink �ម្ាប ់ព័ត៌្ាន បណន្្។

• 	ប៊ូស្ទ័រទាញយក៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ ្រាញយក ឯក�ារ ធំ ជាង 30 MB កានណ់ត សលឿន តា្ Wi-Fi 
និង បែ្ាញ ចល័ត ក្នញង សពល ដំែាលែ្នា។ �ូ្ ស ើ្ល ប៊�ូទេ័រ ្រាញយក �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។

• 	VPN៖ កំែត់ បែ្ាញ និ្្មិត (VPN) សនៅសលើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក សដើ្្ី �្ាប់ស្រៅ បែ្ាញ ឯកជន 
រប�់ �ាលាសរៀន ឬ មកុ្ហ៊ុន។

• 	អ៊ីសឺរណិត៖ សនៅសពល អ្នក �្ាប់ អាប់ដាប់្រ័រ អ៊ី�លឺរែិត អ្នក អាច សមបើ បែ្ាញ ្ ាន ណខ្ និង សធ្វើ ការកែំត់ 
រចនា�្្ពន្ធ បែ្ាញ។
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ការបបោះពុម្ព
សធ្វើ ការកំែត់ រចនា�្្ពន្ធ �ម្ាប់ ក្្មវិធី បណន្្ នន ្ ៉ា�ុីនស្ោះពុ ្្ព ណដល ្ ាន ដសំ�ើង សលើ ឧបករែ៍។ អ្នក 
អាច �្ាប់ ឧបករែ៍ ស្រៅ ្ ៉ា�ុីនស្ោះពុ្ ្ព តា្ Wi-Fi ឬ Wi-Fi ្ទេាល់ មព្្រាំង ស្ោះពុ ្្ព រូប ឬ ឯក�ារ។

្៉ា�ុីនស្ោះពុ្ ្ព ខ្ះ មបណហល ជា ្ ិន អាច សមបើ ស�ើយ ជា្ួយ ឧបករែ៍ សនះ។

ការថែមកម្មវិធីបថន្មននម៉ាសុីនបបោះពុម្ព
ណថ្ ក្្មវិធី បណន្្ នន ្ ៉ា�ុីនស្ោះពុ្្ព �ម្ាប់ ្ ៉ា�ុីនស្ោះពុ្្ព ណដល អ្នក ចង ់�្ាប់ ឧបករែ៍ ស្រៅ។

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់, ប៉ះ ការភ្ាប់ → ការកំណត់ការភា្ប់បមចើនបទៀត → ការបបោះពុម្ព → ថែម
បសវា។

2 ណ�្វងរក ក្្មវិធី បណន្្ នន ្ ៉ា�ុីនស្ោះពុ្្ព ក្នញង PlayStore។

3 សមជើ� ក្្មវិធី បណន្្ នន ្ ៉ា�ុីនស្ោះពុ្្ព រួច ដំស�ើង វា។

4 សមជើ� ក្្មវិធី បណន្្ នន ្ ៉ា�ុីនស្ោះពុ្្ព រួច ប៉ះ កុងតាក់ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

ឧបករែ៍ នឹង ណ�្វងរក ្ ៉ា�ុីនស្ោះពុ្្ព ណដល ្ ាន �្ាប់ ស្រៅ បែ្ាញ Wi-Fi ណត ្ ួយ ដូច នឹង ឧបករែ៍ 
រប�់ អ្នក សដោយ �្វ័យមបវត្ិ។

5 សមជើ� ្ ៉ា�ុីនស្ោះពុ្ ្ព ណដល មតូវ ណថ្។

សដើ្្ី ណថ្ ្ ៉ា�ុីនស្ោះពុ្្ព សដោយនដ �ូ្ ប៉ះ  → ថែមម៉ាសីុនបបោះពុម្ព។

ការបបោះពុម្ពខ្ឹមព័ត៌មាន
ខែៈសពល កំពុង បង្ាញ ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន ដូចជា រូប ឬ ឯក�ារ �ូ្ ចូលសមបើ បញ្ី ជសម ើ្�, ប៉ះ បបោះពុម្ព →  
→ ម៉ាសុីនបបោះពុម្ពទាំងអស់... រួច សហើយ សមជើ� ្ ៉ា�ុីនស្ោះពុ្ ្ព ្ ួយ។

វិធី ស្ោះពុ្្ព អាច ខុ�ែ្នា អាម�យ័ សលើ មបស�្រ ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន។
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MirrorLink
អ្នក អាច បង្ាញ សអមកង់ រប�់ ឧបករែ៍ អ្នក សនៅសលើ ្ ៉ូន្ីរ័រ នន សមែឿង សនៅ ក្ាល យានជំនិះ។
�្ាប់ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ជា្ួយ យានជំនិះ សដើ្្ី មតតួមតា ក្្មវិធី MirrorLink នន ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក សលើ 
្៉ូនី្រ័រ នន សមែឿង សនៅ ក្ាល យានជំនិះ។
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ ការភា្ប់ → ការកំណត់ការភា្ប់បមចើនបទៀត → MirrorLink។

ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក មតូវែ្នា ជា្ួយ យានជំនិះ ណដល ែាំម្រ MirrorLink កំណែ 1.1 ឬ ខ្ព�់ 
ជាងសនះ។

ការភា្ប់ឧបករណ៍របស់អ្កជាមួយយានជំនិះតាមMirrorLink

សដើ្្ី សមបើ ្ ុខងារ សនះ ជា សលើកដំបូង �ូ្ �្ាប់ ឧបករែ៍ ស្រៅ Wi-Fi ឬ បែ្ាញ ចល័ត។

1 ្្ចូ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ជា្ួយ យានយន្ តា្ Bluetooth។

�ូ្ ស្ើល ការ្្ចូ ជា្ួយ ឧបករែ៍ Bluetooth ស្្ងស្រៀត �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។

2 �្ាប់ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ជា្ួយ យានជំនិះ សដោយ សមបើ ណខ្ USB។

សនៅសពល ពួកវា ្ ាន �្ាប់ ែ្នា �ូ្ ចូលសមបើ ក្្មវិធី MirrorLink សលើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក សនៅ សលើ ្ ៉ូនី្រ័រ 
នន សមែឿង សនៅ ក្ាល យានជំនិះ។

ការបញ្ប់ការភ្ាប់MirrorLink

ដកេ្នញក ណខ្ USB ពី ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក និង យានជំនិះ។
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ប៊ូស្ទ័រទាញយក
កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ ្រាញយក ឯក�ារ ធំ ជាង 30 MB កានណ់ត សលឿន តា្ Wi-Fi និង បែ្ាញ ចល័ត ក្នញង 
សពល ដំែាលែ្នា។ រលក�ញ្ា Wi-Fi ខា្ំង នឹង ្ ដល់ នូវ សល្ឿន ្រាញយក កានណ់ត សលឿន។
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ ការភា្ប់ → ការកំណត់ការភា្ប់បមចើនបទៀត → ប៊ូស្ទ័រទាញយក។

• 	្ ុខងារ សនះ មបណហល ជា ្ ិន ្រ្រួល ការែាមំ្រ ស�ើយ សលើ ឧបករែ៍ ខ្ះ។
• 	អ្នក អាច បង់ ម្ាក់ បណន្្ សនៅសពល ្រាញយក ឯក�ារ តា្ បែ្ាញ ចល័ត។
• 	សនៅសពល អ្នក ្រាញយក ឯក�ារ ធំ ឧបករែ៍ អាច ស�ើង កស្ដៅ។ សបើ ឧបករែ៍ ស�ើង កស្ដៅ សលើ� 

�ីតុែ្ហ�ាព ណដល ្ ាន កំែត់ ្ុខងារ សនះ នឹង បិ្រ។
• 	សបើ រលក�ញ្ា បែ្ាញ អ�ិ្រ�ាព សល្ឿន និង មប�ិ្រ្ធ្ល នន ្ ុខងារ សនះ អាច ្រ្រួល រង 

្លប៉ះពាល់។
• 	សបើ Wi-Fi និង ការ�្ាប់ បែ្ាញ ចល័ត ្ ាន សល្ឿន ស្ទេរ ្ិរន្នន័យ ខុ�ែ្នា ខ្ះ ឧបករែ៍ អាច សមបើ 

ការ�្ាប់ សលឿនបំ្ុត ប៉ុសែ្ណោះ។
• 	្ ុខងារ សនះ ែាំម្រ Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 និង 

Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS)។ ្ុខងារ សនះ ្ ិន អាច សមបើ 
ជា្ួយ មបតូូកូល ស្្ងស្រៀត ដូចជា FTP ស�ើយ។

សំប�ងនិងរំញ័រ

ជបមមើស
ប្ចូរ ការកំែត់ �ម្ាប់ �ំស�ង ស្្ងៗ សលើ ឧបករែ៍។
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ សំប�ងនិងរំញ័រ។
• 	ទមមង់សំប�ង៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ សមបើ ្រម្ង់ �ំស�ង ្រម្ង់ ញ័រ ឬ ្រម្ង់ �្ាត់ស�្ៀ្។
• 	ញ័រខណៈបពលបរោទ៍៖ កែំត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ ញ័រ និង ចាក់ �ំស�ងសរោ្រ៍ �ម្ាប់ ការសហៅ ចូល។
• 	បមបើម្រាប់ចុចកមមិតសំប�ងសមមាប់បមបឌៀ៖ កែំត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ នលតម្ូវ កម្ិត�ំស�ង ស្ស�ៀ 

សនៅសពល អ្នក ចុច មែាប់ចុច កម្ិត�ំស�ង។
• 	កមមិតសំប�ង៖ នលតម្ូវ កម្ិត�ំស�ង �ម្ាប់ �ំស�ងសរោ្៍រ នន ការសហៅ តននី្ និង វីសដអូ �ំស�ង 

មបព័ន្ធ និង ការជូនដំែឹង។
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• 	មបពលភាពរំញ័រ៖ នលតម្ូវ ក្្ាំង នន រំញ័រ ជូនដែំឹង។
• 	សំប�ងបរោទ៍៖ បដចូរ �ំស�ងសរោ្រ៍ ការសហៅ។
• 	លំនាំរំញ័រ៖ សមជើ� លំនា ំនន រំញ័រ។
• 	សំប�ងជូនដំណឹង៖ ប្ចូរ �ំស�ង នន ការជូនដែំឹង។
• 	កុំរំខាន៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ បិ្រ �ំស�ង ការសហៅ ្រូរ�ពទេ ចូល �ំស�ង ជូនដែំឹង និង ស្ស�ៀ 

សលើកណលង ណត ការសលើកណលង ណដល ្ ាន អនុញ្ាត ប៉ុសែ្ណោះ។
• 	សបំ�ងប៉ះ៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ បន្លឺ �ំស�ង សនៅសពល អ្នក សមជើ� ក្្មវិធី ឬ ជសម ើ្� ្ ួយ សលើ 

សអមកង់ប៉ះ។
• 	សំប�ងចាក់បសោបអមកង់៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ បន្លឺ �ំស�ង សនៅសពល អ្នក ចាក់ស�ោ ឬ សដោះស�ោ 

សអមកង់ប៉ះ។
• 	សំប�ងសាក៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ បន្លឺ �ំស�ង សនៅសពល �្ាប់ វា ស្រៅ សមែឿង�ាក។
• 	រំញ័រតប៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ ញ័រ សនៅសពល អ្នក ប៉ះ ប៊ូតុង សលើ រ្ារ រុករក និង ចំសពោះ �ក្្ម�ាព 

ស្្ងស្រៀត ដូចជា ការប៉ះ ជាប់ សលើ ធាតុ នានា។
• 	សំប�ងផ្ទាំងម្រាប់ចុចបហៅ៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ បន្លឺ �ំស�ង សនៅសពល អ្នក ប៉ះ ប៊ូតុង សលើ 

្ទេាំងមែាប់ចុច។
• 	សំប�ងក្ដារចុច៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ បន្លឺ �ំស�ង សនៅសពល ប៉ះ មែាប់ចុច។
• 	រំញ័រក្ដារចុច៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ ញ័រ សនៅសពល ប៉ះ មែាប់ចុច។
• 	្រុណភាពនិងថបបថផនសំប�ង៖ សធ្វើ ការកែំត់ រចនា�្្ពន្ធ �ំស�ង បណន្្ ស្រៀត។

អ្នក ក៏ អាច សបើកដំសែើរការ ្រម្ង់ �ំស�ង ជុំវិញ ្ ងណដរ។ �ូ្ ស ើ្ល Dolby Atmos (�ំស�ង ជុំវិញ) 
�ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។

• 	សំប�ងកម្មវិធីដាច់បដោយថ�ក៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ ចាក ់�ំស�ង ស្ស�ៀ ព ីក្្មវិធី ជាក់លាក ្់ ួយ សលើ 
ឧបល័រ ឬ កា� Bluetooth ណដល ្ ាន �្ាប់ ដាច ់ពី �ំស�ង នន ក្្មវិធី ស្្ងស្រៀត។
ឧ្រាហរែ៍ អ្នក អាច �្ាប់ ក្្មវិធី ម្ាប់ ្រិ�សដៅ តា្ ឧបល័រ រប�់ ឧបករែ៍ អ្នក ខែៈសពល កំពុង 
�្ាប់ ការចាក់ តនន្ី ពី ក្្មវិធី តនន្ី តា្ ឧបល័រ Bluetooth រប�់ យានយន្។

DolbyAtmos(សំប�ងជុំវិញ)
សមជើ� ្រម្ង់ �ំស�ង ជុំវិញ ណដល ្ ាន ណកល្អែ �ម្ាប់ មបស�្រ អ�ូីយ៉ូ ស្្ងៗ ដូចជា �ាពយន្ តនន្ី និង 
�ំស�ង។ ជា្ួយ Dolby Atmos អ្នក អាច រីករាយ នឹង �ំស�ង ្ ្ា�់្រី ណដល លាន់ឮ ជុំវិញ ខ្ងួន អ្នក។
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ សំប�ងនិងរំញ័រ → ្រុណភាពនិងថបបថផនសំប�ង → Dolby
Atmos, ប៉ះ កុងតាក់ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា រួច សហើយ សមជើ� ្រម្ង់ ្ ួយ។
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ការជូនដំណឹង
ប្ចូរ ការកំែត់ ការជូនដំែឹង �ម្ាប់ ក្្មវិធ ីនី្ួយៗ។
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ ការជូនដំណឹង។
សដើ្្ី បង្ាញ �ញ្ាលក្ខែ អាយខុន �ូ្ ប៉ះ កុងតាក់ សញ្ាលក្ខណអាយខុនកម្មវិធ ីសដើ្្ី សបើកដសំែើរការ 
វា។ សដើ្្ី ប្ចូរ �ទេីល �ញ្ាលក្ខែ �ូ្ ប៉ះ សញ្ាលក្ខណអាយខុនកម្មវិធ។ី

មាន េលខ គ�ាន េលខ

សដើ្្ី បដចូរ ការកំែត ់នន ការជូនដែំឹង តា្បំែង �ម្ាប់ ក្្មវិធ ីសមចើនស្រៀត �ូ្ ប៉ះ កមមិតខ្ពស ់រួច សមជើ� 
ក្្មវិធី ្ ួយ។

បអមកង់

ជបមមើស
ប្ចូរ ការកំែត់ នន សអមកង់ និង សែហសអមកង់។
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ បអមកង។់
• 	ពន្ឺ៖ នលតម្ូវ ពន្លឺ នន សអមកង់។
• 	ស្័យពន្៖ឺ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ តា្ដាន ការនលតម្ូវ ពន្លឺ រប�់ អ្នក និង សមបើ ពួកវា សដោយ �្វ័យមបវត្ិ 

ក្នញង �្ាន�ាព ពន្លឺ ម�សដៀង ែ្នា។
• 	ចបមមោះពន្ឺបខៀវ៖ សបើកដំសែើរការ ចសម្ោះ ពន្លឺ សខៀវ និង ប្ចូរ ការកែំត់ ចសម្ោះ។ �ូ្ ស ើ្ល ចសម្ោះ ពន្លឺ 

សខៀវ �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។
• 	ពុម្ពអកសេរនិងហសេ៊ូមបអមកង់៖ ប្ចូរ ការកែំត់ ហ្៊ូ្ សអមកង់ ឬ ្រំហំ និង �ទេលី នន ពុ្ ្ពអក្រ។
• 	ទមមង់បអមកង់៖ បដចូរ ្រម្ង់ សអមកង់ សដើ្្ី នលតម្ូវ ពែ៌ និង ពន្លឺកុង រប�់ សអមកង់។ �ូ្ ស ើ្ល ការប្ចូរ 

្រម្ង់ សអមកង់ ឬ ការនលតម្ូវ ពែ៌ សអមកង់ �ម្ាប់ ព័ត៌្ ាន បណន្្។
• 	រីសូលូសិនបអមកង់៖ បដចូរ រី�ូល�ូិន សអមកង់។ �ូ្ ស ើ្ល រី�ូលូ�ិន សអមកង់ �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។
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• 	ប្រហបអមកង់៖ បដចូរ ្រំហំ នន មក�ា សដើ្្ី បង្ាញ ធាតុ ឲ្យ ្ ាន សមចើន ឬ តិច សនៅសលើ សែហសអមកង់ ជាសដើ្។
• 	កម្មវិធីបពញបអមកង់៖ សមជើ� ក្្មវិធ ីណដល មតូវ សមបើ ជា្ួយ អនុ្ ាត ្ិរដ្�ាព សពញ សអមកង់។
• 	ទមមង់ងាយមសលួ៖ ប្ចូរ ស្រៅ ្រម្ង់ ងាយម�ួល សដើ្្ី បង្ាញ អាយខុន ធំៗ និង សមបើ ប្ង ់�ា្ញ្ ចំសពោះ 

សែហសអមកង់។
• 	ស៊ុមអាយខុន៖ កំែត់ ថា សតើ មតូវ បង្ាញ ម�ស្ោល ន្ទេខាងសមកោយ សដើ្្ី សធ្វើ ឲ្យ អាយខុន សនោះ សលចសធ្ោ 

ណដរឬស្រ។
• 	បអមកង់ថ្រម៖ បដចូរ ការកំែត់ �ម្ាប់ សអមកង់ ណែ្។ �ូ្ ស ើ្ល សអមកង់ ណែ្ �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។
• 	សញា្បង្ាញLED៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ សបើក �ញ្ាបងា្ញ LED សនៅសពល អ្នក �ាក ថ្ម, សនៅសពល 

អ្នក ្ ាន ការជូនដំែឹង ឬ ក៏ សនៅសពល អ្នក សធ្វើ ការថត �ំស�ង ខែៈសពល សអមកង់ រលត់។
• 	របារសា្នភាព៖ បដចូរ ការកែំត់ តា្បំែង �ម្ាប ់ការបងា្ញ ការជូនដែំឹង ឬ �ញ្ាបង្ាញ សលើ រ្ារ 

�្ាន�ាព។
• 	របាររុករក៖ ប្ចូរ ការកំែត់ នន រ្ារ រុករក។ �ូ្ ស ើ្ល រ្ារ រុករក (ប៊ូតុង ្រន់) �ម្ាប ់ព័ត៌្ ាន បណន្្។
• 	បអមកង់មតូវរលត់៖ កំែត់ រយៈសពល ណដល ឧបករែ៍ រង់ចាំ ្ុនសពល ប្ិរ ពន្លឺ សអមកង់។
• 	ខ្ទប់ការប៉ះបដោយនចដន្យ៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ រារាំង សអមកង់ ្ ិន ឲ្យ �្ាល់ ការប៉ះ សនៅសពល វា �ិ្ត ក្នញង 

្រីងងឹត ដូចជា ក្នញង សហោស្៉ៅ ឬ កាបូប។
• 	ធាតុរកសេាបអមកង៖់ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ ចាប់ស្ដើ្ ធាតុរក្ា សអមកង់ សនៅសពល ឧបករែ៍ កំពុង �ាក ថ្ម។ 

�ូ្ ស្ើល ធាតុរក្ាសអមកង ់�ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។

ចបមមោះពន្ឺបខៀវ
កាត់ បន្យ ការសរោយ ណ�្នក សដោយ កម្ិត បរិ្ាែ នន ពន្លឺ សខៀវ ណដល បសញ្ញ សដោយ សអមកង់។

ខែៈសពល អ្នក កំពុង ស្ើល វីសដអូ HDR ពី ស�វា វីសដអូ ដាច់្ ុខ HDR សនោះ ចសម្ោះ ពន្លឺ សខៀវ 
មបណហល ជា ្ ិន មតូវ ្ ាន សមបើ ស�ើយ។

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ បអមកង ់→ ចបមមោះពន្ឺបខៀវ រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ បបើកឥ�វូវ សដើ្្ី 
សបើកដំសែើរការ វា។

2 អូ� រ្ារ នលតម្ូវ សដើ្្ី នលតម្ូវ �ាពម�អាប ់នន ចសម្ោះ។
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3 សដើ្្ី សរៀប កាលវិ�ាែ �ម្ាប់ ការសមបើ ចសម្ោះ ពន្លឺ សខៀវ សលើ សអមកង់ �ូ្ ប៉ះ កុងតាក់ បបើកដូចបានបរៀប
កាលវិភា្រ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា រួច សមជើ� ជសម ើ្� ្ ួយ។

• 	នែ្លិចដល់នែ្រះ៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ សមបើ ចសម្ោះ ពន្លឺ សខៀវ សនៅសពល យប់ រួច បិ្រ វា សនៅសពល មពឹក 
សដោយ ណ្អែក សលើ ្រីកណន្ង បច្ញប្ន្ន រប�់ អ្នក។

• 	បរៀបកាលវិភា្រតាមបំណង៖ កំែត ់ស្៉ោង ជាក់លាក ់ណដល មតវូ សមបើ ចសម្ោះ ពន្លឺ សខៀវ។

ការប្តវូរទមមង់បអមកង់ឬការនលតមមូវពណ៌បអមកង់
សមជើ� ្រម្ង់ សអមកង់ ណដល �្ នឹង ការស្ើល �ាពយន្ ឬ រូប ឬ ក៏ នលតម្ូវ ពែ៌ សអមកង ់ស្រៅ តា្ ចំែូលចិត្ 
រប�់ អ្នក។ សបើ អ្នក សមជើ� ្រម្ង់ បអមកង់មតាប់ អ្នក នឹង អាច នលតម្ូវ តុល្យ�ាព ពែ៌ សអមកង់ តា្ តន្្ ពែ៌។

ការប្តវូរទមមង់បអមកង់
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ បអមកង ់→ ទមមង់បអមកង់ រួច សមជើ� ្រម្ង់ ណដល អ្នក ចង់ សមបើ។
• 	បអមកង់មតាប់៖ វា សធ្វើ ឲ្យ វិ�ាល�ាព ពែ៌ �ាពស�ើ្  និង �ាពច្ា�់ នន សអមកង់ រប�់ អ្នក លអែមបស�ើរ។ អ្នក 

ក៏ អាច នលតម្ូវ តុល្យ�ាព ពែ៌ សអមកង់ តា្ តន្្ ពែ៌ ្ ងណដរ។
• 	បរោងកុនAMOLED៖ វា �្ម�ប �ម្ាប់ ការស្ើល វីសដអូ។
• 	រូបែតAMOLED៖ វា �្ម�ប �ម្ាប់ ការស ើ្ល រូប។
• 	មូលដា្ន៖ វា មតវូ ្ ាន កំែត់ តា្ លំនាសំដើ្ សហើយ �្ម�ប �ម្ាប់ ការសមបើម្ា�់ ្រូស្រៅ។

• 	អ្នក អាច នលតម្ូវ ពែ៌ សអមកង់ ណត ក្នញង ្រម្ង់ បអមកង់មតាប់ ប៉សុែ្ណោះ។
• 	្រម្ង់ បអមកង់មតាប់ មបណហល ជា ្ ិន មតវូែ្នា ជា្ួយ ក្្មវិធ ីតតីយ�ាែី ស�ើយ។
• 	អ្នក ្ ិន អាច ប្ចូរ ្រម្ង់ សអមកង់ ស�ើយ ខែៈសពល កំពុង សមបើ ចសម្ោះ ពន្លឺ សខៀវ។
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ការបធ្ើឲ្យតុល្យភាពពណ៌បពញបអមកង់ល្មបបសើរ
សធ្វើ ឲ្យ ពែ៌ សអមកង់ លអែមបស�ើរ សដោយ នលតម្ូវ ្រឹកពែ៌ តា្ ចែំូលចិត្ រប�់ អ្នក។
សនៅសពល អ្នក អូ� រ្ារ នលតម្ូវ ពែ៌ ស្រៅ មតជាក ់សនោះ ្រឹកពែ៌ សខៀវ នឹង សកើនស�ើង។ សនៅសពល អ្នក អូ� រ្ារ 
សនោះ ស្រៅ កក់បក្ដៅ សនោះ ្រឹកពែ៌ មកហ្ នឹង សកើនស�ើង។

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ បអមកង ់→ ទមមង់បអមកង់ → បអមកង់មតាប់។

2 នលតម្ូវ រ្ារ នលតម្ូវ ពែ៌ សមកោ្ តុល្យភាពពណ៌បពញបអមកង់។

តុល្យ�ាព ពែ៌ នន សអមកង់ នឹង មតូវ ្ ាន សធ្វើ ឲ្យ មបស�ើរ។

ការនលតមមូវទឹកពណ៌បអមកង់តាមតនម្ពណ៌
បសងកេើន ឬ បនទេាប ្រឹកពែ៌ ្ ួយ ចំនួន សដោយ នលតម្ូវ តន្្ មកហម, នបតង ឬ បខៀវ ្ួយៗ។

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ បអមកង ់→ ទមមង់បអមកង់ → បអមកង់មតាប់។

2 ធីក ជបមមើសកមមិតខ្ពស់។

3 នលតម្ូវ រ្ារ ពែ៌ មកហម, នបតង ឬ បខៀវ ស្រៅ តា្ ចែំូលចិត្ រប�់ អ្នក។

សអមកង់ ្រឹកពែ៌ សអមកង់ នឹង មតូវ ្ ាន នលតម្ូវ។

រីសូលូសិនបអមកង់
បដចូរ រី�ូលូ�ិន សអមកង់។ វា មតូវ ្ ាន កំែត់ ជា FHD+ តា្ លំនាំសដើ្។ រ�ីូល�ូិន កានណ់ត ខ្ព�់ សធ្វើ ឲ្យ សអមកង់ 
កាន់ណត សេើត �អែាត ប៉ុណន្ វា នឹង �ុី ថា្ពល ថ្ម សមចើន។

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ បអមកង ់→ រីសូលូសិនបអមកង់។

2 ចាប់ អូ� រ្ារ នលតម្ូវ សដើ្្ី នលតម្ូវ រ�ីូល�ូិន សអមកង់ រួច សហើយ ប៉ះ រួចរាល់។

ក្្មវិធី កំពុង ដំសែើរការ បច្ញប្ន្ន ខ្ះ អាច បិ្រ សនៅសពល អ្នក បដចូរ រី�ូល�ូិន។
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ធាតុរកសេាបអមកង់
អ្នក អាច កំែត់ ឲ្យ បង្ាញ រូប នានា ជា ធាតុរក្ា សអមកង់ សនៅសពល សអមកង ់បិ្រ សដោយ �្វ័យមបវត្ិ។ ធាតុរក្ា 
សអមកង់ នឹង បង្ាញ ស�ើង សនៅសពល ឧបករែ៍ កំពុង �ាក ថ្ម។

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ បអមកង ់→ ធាតុរកសេាបអមកង ់រួច ប៉ះ កុងតាក់ សដើ្្ី សបើកដសំែើរការ វា។

2 សមជើ� ជសម្ើ� ្ ួយ។

សបើ អ្នក សមជើ� ស៊ុមរូបែត ការបញា្ំង �្ាយ៍ ជា្ួយ រូប ណដល ្ ាន សមជើ� នឹង ចាបស់្ដើ្។ សបើ អ្នក សមជើ� តុ
រូបែត រូប ណដល ្ ាន សមជើ� នឹង សលចស�ើង ជា បែ្ណ តូចៗ និង ជាន ់សលើ ែ្នា។

3 ប៉ះ  សដើ្្ី សមជើ� អាល់បុ៊្ �ម្ាប់ ការបង្ាញ រូប។

4 សនៅសពល អ្នក ្ ាន បញ្ប់ �ូ្ ប៉ះ ប៊ូតុង ថយ។

សដើ្្ី បង្ាញ ជសម្ើ� ណដល ្ ាន សមជើ� �ូ្ ប៉ះ បមើលសាក។

សនៅសពល អ្នក ប៉ះ សអមកង់ ខែៈសពល ធាតុរក្ា សអមកង់ រប�់ អ្នក មតវូ ្ ាន បង្ាញ សអមកង់ នឹង សបើក។

រូបនផ្ទបអមកង់និងរូបរាង
ប្ចូរ ការកំែត់ រូបន ទ្េសអមកង់ �ម្ាប់ សែហសអមកង់ និង សអមកង់ ជាប់ស�ោ ឬ ក៏ សមបើ រូបរាង ស្្ងៗ �ម្ាប់ 
ឧបករែ៍។
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ រូបនផ្ទបអមកង់និងរូបរាង។
• 	រូបនផ្ទបអមកង៖់ បដចូរ ការកែំត់ រូបន្ទេសអមកង់ �ម្ាប់ សែហសអមកង់ និង សអមកង់ ជាប់ស�ោ។
• 	រូបរាង៖ បដចូរ រូបរាង រប�់ ឧបករែ៍។
• 	អាយខុន៖ ប្ចូរ �ទេលី អាយខុន។
• 	AODs៖ សមជើ� រូប ្ ួយ សដើ្្ី បង្ាញ សលើ Always On Display។
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មុខងារកមមិតខ្ពស់

ជបមមើស
សបើកដំសែើរការ ្ ុខងារ កម្ិតខ្ព�់ និង ប្ចូរ ការកំែត ់ណដល មតួតមតា ពួកវា។
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ មុខងារកមមិតខ្ពស។់

ការអមងួន ខ្ាំង ឬ ការប៉ះ ្រង្ិច ឧបករែ៍ អាច សធ្វើ ឲ្យ ្ ាន ការបញ្ចូល សដោយ អសចតនា �ម្ាប ្់ ុខងារ 
ខ្ះ ណដល សមបើ �ិន�លឺ។

• 	SPen៖ បដចូរ ការកែំត់ �ម្ាប់ ការសមបើ S Pen។ �ូ្ ស ើ្ល ្ុខងារ S Pen �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្ 
អំពី មបដាប់បញ្ាSPen, ការបញា្បលើអាកាស, ការបងា្ញបលើអាកាស និង បមម៉ូបពលបអមកង់
រលត់។

• 	SmartStay៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ រារាំង សអមកង់ កុំ ឲ្យ បិ្រ ខែៈសពល អ្នក �ំ�ឹង ស្ើល វា។
• 	បហ្ម៖ សបើកដំសែើរការ Game Launcher។ �ូ្ ស ើ្ល Game Launcher �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន 

បណន្្។
• 	ទមមង់បមបើនដម្ខាង៖ សបើកដំសែើរការ ្រម្ង់ មបតិបត្ិការ សមបើ នដ ្ ្ខាង សដើ្្ី ឲ្យ អ្នក ្ ាន �ាពងាយម�ួល 

សនៅសពល សមបើ ឧបករែ៍ ជា្ួយ នដ ្ ្ខាង។

្ុខងារ សនះ មបណហល ជា ្ ិន អាច សមបើ ្ ាន ស្រ អាម�័យ សលើ តំបន ់ឬ អ្នក្្ល ់ស�វា។

• 	កាយវិការសិនសឺមមាមនដ៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ សបើក ឬ បិ្រ ្ ទេាំង ជូនដែំឹង សនៅសពល អ្នក អូ� �ិន�លឺ 
�្ាល់ សខ្ៅនដ ស�ើងសលើ ឬ ចុះសមកោ្។ ្ុខងារ សនះ ្ ិន អាច សមបើ ្ ាន ស្រ សនៅសពល �ិន�លឺ កំពុង �្្ាល់ 
សខ្ៅនដ រប�់ អ្នក។

• 	ចាប់បផ្ដើមកាបមរ៉ារហ័ស៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ ចាបស់្ដើ្ កាស្រ៉ា សដោយ ចុច មែាប់ចុច ថា្ពល ពីរដង 
យ៉ាង រហ័�។

្ុខងារ សនះ មបណហល ជា ្ ិន អាច សមបើ ្ ាន ស្រ អាម�័យ សលើ តំបន ់ឬ អ្នក្្ល ់ស�វា។

• 	កម្មវិធីជំនួយឧបករណ៍៖ សមជើ� ក្្មវិធី ជំនួយ ឧបករែ៍ ្ ួយ ឲ្យ ចាប់ស្ដើ្  សនៅសពល អ្នក ប៉ះ ជាប ់សលើ 
សែហប៊ូតុង។ ក្្មវិធី ជំនួយ ឧបករែ៍ នឹង មប្ូល ព័ត៌្ាន ពី សអមកង់ បច្ញប្ន្ន រួច ្ ដល់ ព័ត៌្ ាន ក្្មវិធី 
និង ្ ុខងារ ពាក់ ព័ន្ធ។

• 	ពហុវីនដូវ៖ សមជើ� វិធី ចាប់ស្ដើ្ ពហុវីនដូវ។
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• 	ែតនវឆ្ាត៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ ថត សអមកង់ បច្ញប្ន្ន និង តំបន ់ណដល អាច រំកិល ្ ាន សហើយ មចបឹ និង 
ណចករំណលក រូបថត សអមកង់ សនោះ �្ា្ៗ។

• 	អូសបាតនដបដើមបីែតបអមកង់៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ ថត រូបសអមកង់ សនៅសពល អ្នក អូ�នដ សលើ សអមកង់ ្ ក 
សេ្វង ឬ ស្រៅ �ដាំ។ អ្នក អាច បង្ាញ រូប ណដល ្ ាន ថត ក្នញង វិចមិតសាល។

អ្នក ្ ិន អាច ថត រូបសអមកង់ ស្រ ខែៈសពល កំពុង សមបើ ក្្មវិធ ីនិង្ុខងារ ខ្ះ។

• 	ការបហៅផ្ទាល់៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ សធ្វើ ការសហៅ �ំស�ង សដោយ សលើក ឧបករែ៍ ដាក ់ជិត មតសចៀក រប�់ 
អ្នក ខែៈសពល កំពុង ស្ើល �ារ ឬ ព័ត៌្ាន ល្អែិត នន ្រំនាក្់រំនង។

• 	ការមបាប់នវឆ្ាត៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ ម្ាប់ដែំឹង អ្នក សបើ អ្នក ្ ាន ខកខាន ការសហៅ ឬ ្ ាន ្រ្ួរល �ារ 
ថ្មីៗ សនៅសពល អ្នក សលើក ឧបករែ៍។

្ុខងារ សនះ មបណហល ជា ្ ិន ដំសែើរការ ស្រ សបើ សអមកង់ សបើក ឬ ឧបករែ៍ ្ ិន �ិ្ត សលើ ន្ទេ 
រាបស�្មើ។

• 	ងាយបិទសំប�ង៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ បិ្រ �ំស�ង ការសហៅ ចូល ឬ ស្៉ោងសរោ្៍រ សដោយ សមបើ ចលនា 
្ាតនដ ឬ ក៏ ្ កេាប់ សអមកង់ ឧបករែ៍។

• 	អូសបដើមបីបហៅឬបផ្ើសារ៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ សធ្វើ ការសហៅ ឬ ស្្ើ �ារ សនៅសពល អ្នក អូ� ្ ក សេ្វង ឬ ស្រៅ 
�ដាំ សលើ ្រំនាក់្រំនង ឬ សលខ ្រូរ�ពទេ ្ ួយ ក្នញង ក្្មវិធី ទូរសព្ទ ឬ ទំនាក់ទំនង។

• 	DualMessenger៖ ដសំ�ើង ក្្មវិធី ្ីរពីរ និង សមបើ ែែនី ដាក់ពែី្នា ពីរ �ម្ាប់ ក ្្មវិធី ស្្ើ �ារ ណត 
្ួយ។ �ូ្ ស្ើល Dual Messenger �ម្ាប់ ព័ត៌្ ាន បណន្្។

• 	បផ្ើសារSOS៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ ស្្ើ �ារ ជំនួយ សដោយ ចុច មែាប់ចុច ថា្ពល បី ដង។ អ្នក ក ៏អាច ស្្ើ 
�ំស�ងថត ជា្ួយ នឹង �ារ សនោះ ឲ្យ អ្នក្រ្រួល ្ ងណដរ។

• 	ថចករំថលកផ្ទាល់៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ បង្ាញ ្ នុ�្ ណដល អ្នក ្ ាន ្រាក់្រង សលើ ្ ទេាំង ជសម្ើ� 
ណចករំណលក សដើ្្ី អនុញ្ាត ឲ្យ អ្នក ណចករំណលក ខ្ឹ្ព័ត៌្ ាន សដោយ ្ ទេាល់។

• 	កម្មវិធីថកលម្វីបដអូ៖ បសងកេើន ែុែ�ាព រូប នន វីសដអ ូរប�់ អ្នក សដើ្្ី រីករាយ នឹង ពែ៌ កានណ់ត �្លឺ និង កានណ់ត 
រ�់រសវើក។

្ុខងារ សនះ អាច ្ ិន្ាន ក្នញង ក្្មវិធី ខ្ះ។

• 	ភាពចាប់បានការប៉ះ៖ បសងកេើន �ាពចាប់្ ាន នន ការប៉ះ សអមកង ់�ម្ាប់ ការសមបើ ជា្ួយ សមែឿងការពារ 
សអមកង់។
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DualMessenger
ដំស�ើង ក្្មវិធី ្រីពីរ និង សមបើ ែែនី ដាក់ពីែ្នា ពីរ �ម្ាប ់ក្្មវិធ ីស្្ើ �ារ ណត ្ ួយ។

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ មុខងារកមមិតខ្ពស ់→ DualMessenger។

ក្្មវិធី ណដល ្រ្រួល ការែាំម្រ នឹង សលចស�ើង។

2 ប៉ះ កុងតាក់ នន ក្្មវិធ ្ី ួយ សដើ្្ី ដំស�ើង ក្្មវិធី ្ីរ ពីរ។

ក្្មវិធី ្រីពីរ នឹង មតូវ ្ ាន ដំស�ើង។ អាយខុន នន ក ្្មវិធី ្ីរពីរ នឹង មតវូ ្ ាន បង្ាញ ជា្ួយ ។ សនៅសពល អ្នក 
្រ្រួល ការជូនដំែឹង ពី ក្្មវិធ ី្រី ពីរ ការជូនដែំឹង សនោះ នឹង បងា្ញ ស�ើង ជា្ួយ  សដើ្្ី ណញក ពួកវា ពី 
ការជូនដំែឹង រប�់ ក្្មវិធី ្រី ្ ួយ។

កម�វ�ធី ទីពីរ

• 	្ ុខងារ Dual Messenger មបណហល ជា ្ ិន អាច សមបើ ្ ាន ស្រ អាម�័យ សលើ ក្្មវិធី។
• 	្ ុខងារ ខ្ះ នន ក្្មវិធ ីសនះ អាច ្ ាន កម្ិត �ម្ាប់ ក្្មវិធី ្ីរ ពីរ។

ការលុបកម្មវិធីទីពីរ

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ មុខងារកមមិតខ្ពស ់→ DualMessenger។

2 ប៉ះ កុងតាក់ នន ក្្មវិធ ីណដល អ្នក ចង់ បិ្រ សហើយ ប៉ះ បិទ ឬ លុប។

្រិន្នន័យ ្រាំងអ�់ ណដល ្រាក់្រង នឹង ក្្មវិធ ី្រីពីរ នឹង មតវូ ្ ាន លុប។

សបើ អ្នក លុប ក្្មវិធ ី្រី ្ ួយ ក្្មវិធ ី្រី ពីរ ក៏ នឹង មតូវ ្ ាន លុប ្ ងណដរ។
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ការថែទាំឧបករណ៍
្ុខងារ ណថ្រាំ ឧបករែ៍ ្ ដល់ នូវ ្រិដ្�ាព ្រូស្រៅ នន �្ាន�ាព ថ្ម ឃា្ំង្ទេញក ស្្៉ូរី និង �ន្ិ�ុខ មបព័ន្ធ នន 
ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។ អ្នក ក៏ អាច សធ្វើ ឲ្យ ឧបករែ៍ លអែមបស�ើរ សដោយ សមបើ ម្ា្នដ រប�់ អ្នក ប៉ះ ្ ដង ្ ងណដរ។

ថ�

ទ�មង់ �បសិទ�ផល

ឃ�ាំងផ��ក

សន�ិសុខ ឧបករណ៍

េមម៉ូរ�

ការបមបើមុខងារបធ្ើឲ្យល្មបបសើររហ័ស
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ ការថែទាំឧបករណ ៍→ ថកឥ�វូវ ឬ បធ្ើឲ្យល្មបបសើរឥ�វូវ។
្ុខងារ សធ្វើ ឲ្យ លអែមបស�ើរ រហ�័ នឹង បសងកេើន មប�ិ្រ្ធ្ល នន ឧបករែ៍ តា្រយៈ �ក្្ម�ាព ខាងសមកោ្។
• 	ការ�្អែាត ស្្៉ូរ ីខ្ះ។
• 	ការលុប ឯក�ារ ្ ិន ចាំ្ាច់ និង ការប្ិរ ក្្មវិធី ណដល ដំសែើរការ សនៅ ន្ទេខាងសមកោយ។
• 	ការមែប់មែង ការសមបើម្ា�់ ថ្ម ្ ិន មបមកតី។
• 	ការស�កេន រក ស ើ្ល ក្្មវិធ ីែាំង និង �ុហ្វណវរ ព្យា្ា្រ។
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ែ្ម
ពិនិត្យ ថា្ពល ថ្ម សនៅ�ល ់និង រយៈសពល សមបើ ឧបករែ៍។ ចសំពោះ ឧបករែ៍ ណដល ្ ាន កម្ិត ថ្ម សខ្ោយ នឹង 
�ំនច ថា្ពល ថ្ម សដោយ ការសបើកដំសែើរការ ្ ុខងារ �ំនច ថា្ពល។
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ ការថែទាំឧបករណ ៍→ ែ្ម។

• 	សពល សមបើម្ា�់ សនៅ�ល់ បង្ាញ ព ីរយៈសពល ណដល សនៅ�ល់ ្ុនសពល អ�់ ថ្ម។ សពល 
សមបើម្ា�់ សនៅ�ល់ អាច ខុ�ែ្នា អាម�័យ សលើ ការកែំត់ នន ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក និង លក្ខខែ្ឌ 
មបតិបត្ិការ។

• 	អ្នក អាច ្ ិន ្រ្រួល ការជូនដែំឹង ព ីក្្មវិធី ខ្ះ ណដល សមបើ ្រម្ង ់�ំនច ថា្ពល។

ទមមង់សំនចែាមពល

• 	កណ្ាល៖ សបើកដំសែើរការ ្រម្ង់ �ំនច ថា្ពល សដើ្្ី ពន្យារ សពល សមបើម្ា�់ ថ្ម។
• 	អតិបរមា៖ ក្នញង ្រម្ង់ �ំនច ថា្ពល អតិបរ្ា ឧបករែ៍ បន្យ ការសមបើម្ា�់ ថ្ម សដោយ សមបើ រូបរាង ពែ៌ 

សខ្មៅ មព្្រាំង កម្ិត ក្្មវិធី និង ្ ុខងារ ណដល អាច សមបើ ្ ាន។ ការ�្ាប់ បែ្ាញ សលើកណលង បែ្ាញ 
ចល័ត នឹង មតូវ ្ ាន បិ្រដំសែើរការ។

ការម្រប់ម្រងែ្ម
អ្នក អាច �ំនច ថា្ពល ថ្ម សដោយ រារាំង ក្្មវិធី ណដល ដសំែើរការ សនៅ ន្ទេខាងសមកោយ ្ ិន ឲ្យ សមបើ ថា្ពល ថ្ម 
សនៅសពល ្ ិន សមបើ ពួកវា។ ធីក ក្្មវិធី ពី បញ្ី ក្្មវិធី សហើយ ប៉ះ សនំចែាមពល។ ដូចែ្នា សនះ ណដរ �ូ្ ប៉ះ  → 
ការកំណត់កមមិតខ្ពស ់និង កំែត់ ជសម្ើ� ឧបទសសេន៍ែាមពលកម្មវិធ។ី
អ្នក អាច កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ �ាក ថ្ម កាន់ណត រហ័�។ ប៉ះ  → ការកំណត់កមមិតខ្ពស ់សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ 
ការសាកបលឿនតាមថខសេ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

ទមមង់មបសិទ្ធផល
បដចូរ ្រម្ង់ មប�ិ្រ្ធ្ល រប�់ ឧបករែ៍ ស្រៅ តា្ ការសមបើម្ា�់ រប�់ អ្នក ដូចជា ការសលង សហ្្ ឬ តននដី សដើ្្ី 
្រ្រួល មប�ិ្រ្ធ្ល លអែបំ្ុត។
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ ការថែទាំឧបករណ ៍→ ទមមង់មបសិទ្ធផល។
• 	ល្មបបសើរ(ឲ្យបយោបល់)៖ រក្ា តុល្យ�ាព ជីវិត ថ្ម និង រី�ូលូ�ិន សអមកង ់�ម្ាប់ ការសមបើ សរៀងរាល់ នថ្។
• 	បហ្ម៖ បសងកេើន ប្រពិស�ោធន ៍សលង សហ្្ រប�់ អ្នក សដោយ សធ្វើ ឲ្យ សហ្្ ដំសែើរការ កានណ់ត រលូន។
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• 	ការកមសេាន្ត៖ សមបើ �ំស�ង ណដល ្ ាន ែុែ�ាព ខ្ព�់ បំ្ ុត រូប ណដល ្ ាន ណក្លអែ និង បសងកេើន ការកែំត់ 
សអមកង់ ជា អតិបរ្ា សដើ្្ី រីករាយ នឹង តននដី និង វីសដអ ូរប�់ អ្នក ជាសដើ្។

• 	មបសិទ្ធផលខ្ពស៖់ សមបើ ការកំែត់ សអមកង់ ែុែ�ាព ខ្ព�់ បំ្ ុត។

ការសមបើម្ា�់ ថា្ពល ថ្ម នឹង សកើនស�ើង អាម�យ័ សលើ ្រម្ង់។

ឃា្ំងផ្ទញក
ពិនិត្យ �្ាន�ាព នន ស្្ូ៉រី ណដល ្ ាន សមបើ និង ្រំសនរ។
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ ការថែទាំឧបករណ ៍→ ឃា្ំងផ្ទញក។

• 	ចំែុះ ស្្៉ូរី ្រំសនរ ជាក់ណ�ដង នន ស្្ូ៉រី ខាងក្នញង តិចជាង ចំែុះ ណដល ្ ាន បញា្ក់ សដោយ�ារ 
មបព័ន្ធ មបតិបត្ិការ និង ក្្មវិធី លំនាំសដើ្ សមបើ ស្្ូ៉រ ីសនោះ អ�់ ្ ួយ ណ្្នក។ ចំែុះ ស្្ូ៉រី ្ំរសនរ អាច 
្្ា�់បដចូរ សនៅសពល អ្នក អាប់សដត ឧបករែ៍។

• 	អ្នក អាច បង្ាញ ចំែុះ ្រំសនរ នន ស្្៉ូរី ខាងក្នញង សនៅក្នញង ណ ្្នក លក្ខែៈពិស�� បសច្កស្រ� 
�ម្ាប់ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក សលើ វិបន� Samsung។

ការម្រប់ម្រងបមម៉ូរី
សដើ្្ី លុប ឯក�ារ �ំែល់ ដូចជា ឃ្ាំង�្្ាត់ �ូ្ ប៉ះ សមា្តឥ�វូវ។ សដើ្្ី លុប ឯក�ារ ឬ ក៏ លុប ក្្មវិធី 
ណដល អ្នក ណលង សមបើ ស្រៀត �ូ្ សមជើ� មបស�្រ សមកោ្ ទិន្ន័យអ្កបមបើមបាស់។ រួច សហើយ ធីក ធាត ុណដល មតូវ 
សមជើ� សហើយ ប៉ះ លុប ឬ លុប។

បមម៉ូរី
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ ការថែទាំឧបករណ ៍→ បមម៉ូរី។
សដើ្្ី បសងកេើន សល្ឿន ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក សដោយ បញ្ឈប ់ក្្មវិធ ីណដល ដសំែើរការ សនៅ ន្ទេខាងសមកោយ �ូ្ ធីក 
ក្្មវិធី ្រាំងសនោះ ព ីបញ្ី ក្្មវិធី សហើយ ប៉ះ សម្ាតឥ�វូវ។

សន្តិសុខឧបករណ៍
ពិនិត្យ �្ាន�ាព �ន្ិ�ុខ រប�់ ឧបករែ៍។ ្ុខងារ សនះ ស�កេន ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក រក ្ សលើ �ុហ្វណវរ ព្យា្ា្រ។
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ ការថែទាំឧបករណ ៍→ សន្តិសុខឧបករណ ៍→ បសកនទូរសព្ទ។
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កម្មវិធី
មែប់មែង ក្្មវិធី រប�់ ឧបករែ៍ និង បដចូរ ការកែំត់ រប�់ ពួកវា។ អ្នក អាច បង្ាញ ព័ត៌្ ាន នន ការសមបើម្ា�់ 
រប�់ ក្្មវិធី, បដចូរ ការជូនដែំឹង រប�់ ពួកវា ឬ ការកែំត់ ការអនុញា្ត ឬ ក ៏លុប ឬ បិ្រ ក ្្មវិធី ណដល ្ ិន 
ចាំ្ ាច់។
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ កម្មវិធ។ី

បអមកង់ជាប់បសោ

ជបមមើស
បដចូរ ការកំែត់ �ម្ាប់ សអមកង់ ជាប់ស�ោ។
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ បអមកង់ជាប់បសោ។

ជសម្ើ� ណដល ្ ាន អាច ខុ�ែ្នា ស្រៅ តា្ វិធ ីចាក់ស�ោ សអមកង់ ណដល ្ ាន សមជើ�។

• 	មបបភទបសោបអមកង៖់ ការបដចូរ វិធ ីចាក់ស�ោ សអមកង់។
• 	SmartLock៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ សដោះស�ោ សដោយ ខ្ងួនឯង សនៅសពល ចាប់ ្ ាន ្រីកណនង្ ឬ 

ឧបករែ៍ ណដល ្រុក ចិត្។ �ូ្ ស្ើល Smart Lock �ម្ាប់ ព័ត៌្ ាន បណន្្។
• 	ការកំណត់បសោសន្តិសុខ៖ បដចូរ ការកែំត់ ស�ោ សអមកង់ �ម្ាប់ វិធី ចាក់ស�ោ ណដល ្ ាន សមជើ�។
• 	AlwaysOnDisplay៖ កែំត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ បង្ាញ ព័ត៌្ាន ខែៈសពល សអមកង់ បិ្រ។ �ូ្ 

ស្ើល Always On Display �ម្ាប់ ព័ត៌្ ាន បណន្្។
• 	ស្ទីលនា�ិកា៖ បដចូរ មបស�្រ និង ពែ៌ នា�ិកា សលើ សអមកង់ ជាប់ស�ោ។
• 	នា�ិការ៉ូមីង៖ បដចូរ ឲ្យ នា�ិកា បង្ាញ ្រាំង តំបន ់ស្៉ោង ក្នញង ម�កុ ្រាំង តំបន ់ស្៉ោង សនៅ សែហដ្ាន សលើ 

សអមកង់ ជាប់ស�ោ សនៅសពល កំពុង រ៉ូ្ីង។
• 	FaceWidgets៖ បដចូរ ការកំែត់ នន ធាតុ ណដល បងា្ញ សលើ សអមកង់ ជាប់ស�ោ។
• 	ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ បង្ាញ ព័ត៌្ ាន ្ំរនាក់្ំរនង ដូចជា អា�យដា្ន អ៊ណី្ល 

រប�់ អ្នក សលើ សអមកង់ ជាប់ស�ោ។
• 	ការជូនដំណឹង៖ កំែត់ ថា សតើ មតូវ បង្ាញ ការជូនដែឹំង ស្រ សនៅ សលើ សអមកង់ ជាប់ស�ោ រួច សមជើ� 

ការជូនដំែឹង ែា ណដល មតវូ បង្ាញ។
• 	ផ្វូវកាត់កម្មវិធី៖ សមជើ� ក្្មវិធី ណដល មតវូ បង្ាញ ្ ្ចូវកាត់ ស្រៅកាន ់ពួកវា សលើ សអមកង់ ជាប់ស�ោ។
• 	អំពីបអមកង់ជាប់បសោ៖ បង្ាញ កំណែ នន សអមកង់ ជាប់ស�ោ និង ព័ត៌្ាន អំព ីច្ាប់។
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SmartLock
អ្នក អាច កំែត់ ឲ្យ សដោះស�ោ សដោយ ខ្ងួនឯង សហើយ សនៅណត សដោះស�ោ សនៅសពល ចាប ់្ ាន ្រីកណន្ង ឬ ឧបករែ៍ 
ណដល ្រុក ចិត្។
ឧ្រាហរែ៍ សបើ អ្នក ្ ាន កំែត់ ្ ទេះ រប�់ អ្នក ជា ្ីរកណន្ង ណដល ្រុក ចិត្ សនៅសពល អ្នក ្ ក ដល ្់ ទេះ ឧបករែ៍ 
រប�់ អ្នក នឹង �្ាល់ ្រីកណនង្ សនះ រួច សដោះស�ោ ខ្ងួនឯង សដោយ �្វ័យមបវត្ិ។

• 	្ ុខងារ សនះ នឹង អាច សមបើ ្ ាន បនទេាប់ ពី អ្នក ្ ាន កែំត់ វិធី ចាក់ស�ោ សអមកង់ ្ ួយ។
• 	សបើ អ្នក ្ ិន សមបើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ក្នញង សពល បួន ស្៉ោង ឬ ក៏ សនៅសពល អ្នក សបើក ឧបករែ៍ អ្នក 

មតូវណត សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ សមបើ លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យ�្្ាត់ ណដល អ្នក ្ ាន កំែត់។

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ បអមកង់ជាប់បសោ → SmartLock។

2 សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ សមបើ វិធ ីចាក់ស�ោ សអមកង ់ណដល ្ ាន កែំត់ ពី្ុន។

3 សមជើ� ជសម្ើ� ្ ួយ និង សធ្វើ តា្ ការណែនាំ សលើ សអមកង់ សដើ្្ី បញ្ប់ ការសរៀបចំ។

ជីវមាមតនិងសន្តិសុខ

ជបមមើស
បដចូរ ការកំែត់ សដើ្្ី រក្ា �ន្ិ�ុខ ឧបករែ៍។
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ ជីវមាមតនិងសន្តិសុខ។
• 	បសកនវាងនវ៖ ចុះបញ្ី ន្ទេ្ុខ និង មបម�ីណ�្នក រប�់ អ្នក សដើ្្ី សដោះស�ោ សអមកង់ កានណ់ត ងាយម�លួ។ �ូ្ 

ស ើ្ល ស�កេន វាងនវ �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។
• 	ការស្ាល់នផ្ទមុខ៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ សដោះស�ោ សអមកង់ តា្រយៈ ការ�្ាល់ ន្ទេ្ុខ រប�់ អ្នក។ �ូ្ 

ស្ើល ការ�្ាល់ ន្ទេ្ុខ �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។
• 	មបដាប់បសកនមបមសីថភក្៖ ចុះបញ្ី មបម�ីណ�្នក រប�់ អ្នក សដើ្្ី សដោះស�ោ សអមកង់។ �ូ្ ស ើ្ល ការ�្ាល់ 

មបម�ីណ�្នក �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។
• 	មបដាប់បសកនបខៅ្នដ៖ ចុះបញ្ី សខ្ៅនដ រប�់ អ្នក សដើ្្ី សដោះស�ោ សអមកង់។ �ូ្ ស ើ្ល ការ�្ាល់ សខ្ៅនដ 

�ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។
• 	ថបបថផនអន្តរកម្មបអមកង់៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ បង្ាញ ណបបណ្ន អន្រក្្ម សនៅសពល អ្នក សដោះស�ោ 

សអមកង់ សដោយ សមបើ ្រិន្នន័យ ជីវ្ាមត រប�់ អ្នក។
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• 	GooglePlayProtect៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ ពិនិត្យ រក ក្្មវិធី និង អំសពើ បងកេ អន្រាយ សហើយ 
មព្ាន អំពី អន្រាយ ណដល អាច សកើត ្ ាន រួច លុប ពួកវា។

• 	រកឧបករណ៍ចល័តរបស់ខ្ញំ៖ សបើកដំសែើរការ ឬ បិ្រដសំែើរការ ្ ុខងារ រក ឧបករែ៍ ចល័ត រប�់ ខ្ញំ។ 
ចូល ស្រៅ វិបន� រក ឧបករែ៍ ចល័ត ខ្ញំ (findmymobile.samsung.com) សដើ្្ី តា្ដាន និង 
មតតួមតា ឧបករែ៍ ណដល អ្នក ្ ាត ់ឬ មតូវ ្ ាន សែ លួច។
អ្នក ក៏ អាច អនុញា្ត ឲ្យ ស�វា ្រីកណនង្ Google ្ដល់ ព័ត៌្ ាន កាន់ណត �ុមកឹត អំពី ្ីរកណន្ង នន ឧបករែ៍ 
រប�់ អ្នក ្ ងណដរ។

• 	អាប់បដតននសន្តិសុខ៖ បង្ាញ កំណែ នន �ុហ្វណវរ រប�់ ឧបករែ៍ អ្នក និង ពិនិត្យ រក អាបស់ដត។
• 	ដំប�ើងកម្មវិធីមិនសា្ល់៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ អនុញ្ាត ការដំស�ើង ក្្មវិធ ីពី មប�ព ្ ិន�្ាល់។
• 	SamsungPass៖ ស្ទេៀង្ទេាត់ អត្�ញ្ាែ រប�់ អ្នក យ៉ាង ងាយម�ួល និង ្ ាន �ន្ិ�ុខ តា្ 

្ិរន្នន័យ ជីវ្ាមត រប�់ អ្នក។ �ូ្ ស្ើល Samsung Pass �ម្ាប់ ព័ត៌្ ាន បណន្្។
• 	សឺមីសន្តិសុខ៖ បសងកេើត �លឺ្ី �ន្ិ�ុខ ្ ួយ សដើ្្ី ការពារ ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន ឯកជន និង ក្្មវិធ ីរប�់ អ្នក ពី 

អ្នកដន្រ។ �ូ្ ស្ើល �លឺ្ី �ន្ិ�ុខ �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។
• 	ឧបទសសេន៍ការអនុញា្តកម្មវិធ៖ី កំែត់ ឲ្យ ្រ្រួល ការជូនដែំឹង សនៅសពល ការអនុញា្ត ណដល អ្នក 

សមជើ� មតូវ ្ ាន សមបើ សដោយ ក្្មវិធី ណដល អ្នក ្ ិន សមបើ។ អ្នក អាច មែប់មែង ការកែំត់ នន ក្្មវិធី នី្ួយៗ 
មព្្រាំង បង្ាញ មបវត្ិ សមបើម្ា�់ ការអនុញា្ត រប�់ ពួកវា។

• 	ការចាបប់ផ្ដើមបដោយសន្តិសុខ៖ ការពារ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក សដោយ កំែត់ ឲ្យ វា ្រា្្រារ កូដ សដោះស�ោ 
សអមកង់ សនៅសពល សបើក ឧបករែ៍។ អ្នក មតូវណត វាយបញ្ចូល កូដ សដោះស�ោ សដើ្្ី ចាប់ស្ដើ្  ឧបករែ៍ និង 
្រ្ួរល �ារ និង ការជូនដែំឹង។

• 	អ៊ិនម្រីបកាតSD៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ អ៊ិនមែីប ឯក�ារ សលើ កាត ស្្ូ៉រី។
សបើ អ្នក កំែត់ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ស�ើងវិញ ស្រៅ លំនាំសដើ្ ព ីសរោងចមក សដោយ ្ ាន សបើកសមបើ 
ការកំែត់ សនះ ឧបករែ៍ នឹង ្ ិន អាច អាន ឯក�ារ ណដល អ្នក ្ ាន អ៊ិនមែីប ស�ើយ។ ប្ិរ 
ការកំែត់ សនះ ្ុនសពល កំែត់ ឧបករែ៍ ស�ើងវិញ។

• 	ការកំណត់សន្តិសុខបផសេងបទៀត៖ សធ្វើ ការកែំត់ រចនា�្្ពន្ធ �ន្ិ�ុខ បណន្្។
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បសកនវាងនវ
សដោយ សមបើ ន្ទេ្ុខ និង មបម�ីណ�្នក រប�់ អ្នក អ្នក អាច សដោះស�ោ សអមកង់ និង ស ទ្េៀង្ទេាត ់អត្�ញ្ាែ រប�់ អ្នក។

• 	្ ុខងារ សនះ មបណហល ជា ្ ិន អាច សមបើ ្ ាន ស្រ អាម�័យ សលើ តំបន ់ឬ អ្នក្្ល ់ស�វា។
• 	សបើ អ្នក សមបើ ស�កេន វាងនវ ជា វិធី ចាក់ស�ោ សអមកង់ ន ទ្េ្ុខ និង មបម�ីណ�្នក ្ ិន អាច សមបើ សដើ្្ី សដោះស�ោ 

សអមកង ់ជា សលើកដំបូង ស�ើយ បនទេាប់ ព ីអ្នក សបើក ឧបករែ៍។ សដើ្្ី សមបើ ឧបករែ៍ អ្នក មតវូណត 
សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ សមបើ លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យ�្្ាត់ ណដល អ្នក ្ ាន កំែត់ សនៅសពល ចុះបញ្ី 
ន្ទេ្ុខ និង មបម�ីណ�្នក។ �ូ្ មបយ័ត្ន កុំ ស�្ច លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យ�្្ាត់ រប�់ អ្នក ឲ្យ ស�ោះ។

• 	សបើ មបម�ីណ�្នក រប�់ អ្នក ្ ិន មតវូ ្ ាន �្ាល់ ស្រ �ូ្ សដោះស�ោ ឧបករែ៍ សដោយ សមបើ លំនាំ, PIN ឬ 
ពាក្យ�្្ាត់ ណដល អ្នក ្ ាន កំែត់ សនៅសពល ចុះបញ្ី មបម�ីណ�្នក រួច សហើយ ចុះបញ្ី មបម�ីណ�្នក 
រប�់ អ្នក ្ ដងស្រៀត។ សបើ អ្នក ស�្ច លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យ�្្ាត់ រប�់ អ្នក អ្នក នឹង ្ ិន អាច 
សមបើ ឧបករែ៍ ស�ើយ សបើ អ្នក ្ ិន កំែត់ វា ស�ើងវិញ។ Samsung ្ិន ្រ្ួរល ខ�ុមតូវ សលើ 
ការ្ាត់បង់ ្រិន្នន័យ ឬ ក៏ �ាព្ិន�ុខម�ួល ណដល សកើតស�ើង សដោយ ការស�ច្ កូដ សដោះស�ោ ស្រ។

• 	សបើ អ្នក ប្ចូរ វិធី ចាក់ស�ោ សអមកង់ ស្រៅ អូស ឬ ្រ្មាន ណដល អ�ន្ិ�ុខ ្រិន្នន័យ ជីវ្ាមត រប�់ អ្នក 
្រាំងអ�់ នឹង មតូវ ្ ាន លុប។ សបើ អ្នក ចង់ សមបើ ្រិន្នន័យ ជីវ្ាមត រប�់ អ្នក ក្នញង ក ្្មវិធី ឬ ្ ុខងារ នានា 
អ្នក មតូវណត ចុះបញ្ី ្រិន្នន័យ ជីវ្ាមត រប�់ អ្នក ្ ង្ស្រៀត។

មបុងមបយ័ត្ចំបពោះការបមបើបសកនវាងនវ
្ុនសពល សមបើ ស�កេន វាងនវ �ូ្ មបុងមបយ័ត្ន ដូច ខាងសមកោ្។
• 	សដើ្្ី ការពារ ណ�្នក រប�់ អ្នក �ូ្ កាន់ ឧបករែ៍ យ៉ាងតិច 20 cm ពី ន្ទេ្ុខ រប�់ អ្នក សនៅសពល សមបើ 

ការ�្ាល់ មបម�ីណ�្នក។
• 	សបើ អ្នក �្ាប់ សមែឿងការពារ សអមកង់ (ហ្វីល ការពារ �ាពឯកជន ម�ី្ន ការពារ កញ្ក់ ថិ្ស�ើ ជាសដើ្) 

ការ�្ាល់ អាច បរាជ័យ។
• 	ចូរ កុំ សមបើ ្ ុខងារ សនះ ជា្ួយ ្រារក។ ការសធ្វើ ដូសច្នះ អាច សធ្វើ ឲ្យ ខូច ណខ្ចក្ខញ រប�់ ្រារក។
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• 	នរែា ្ ្នាក់ ណដល ធ្ាប់ ្ ាន ការវិល្ុខ ជំងលឺ មបកាច់ ការ្ាត់បង ់�្មារតី �ន្ប់ ឬ ្ ាន សរោែ�ញ្ា 
ស្្ងស្រៀត ជាប់ ្រាក់្រង ជា្ួយ នឹង �្ាន�ាព នន ជំងលឺ�កេន់ ឬក ្៏ ាន មបវត្ិ នន មែួ�ារ ណដល ្ ាន 
សរោែ�ញា្ ឬ �្ាន�ាព ្រាំងសនោះ ែួរ ពិសមែោះ ជា្ួយ សវជ្បែ្ឌតិ ្ុនសពល សមបើ ្ ុខងារ សនះ។

• 	ស�កេន វាងនវ ្ ិន្ាន បំែង ឲ្យ សមបើ �ម្ាប ់ការសធ្វើ សរោែវិនិចឆេយ ការព្យា្ា្រ សរោែ ឬ សែោលបែំង ការពារ 
�ុខ�ាព ស�ើយ។

• 	្រូរ�ពទេ រប�់ អ្នក អាច មតូវ ្ ាន សដោះស�ោ សដោយ នរែា ្ ្នាក ់ណដល ស្ើល ស្រៅ ដូច អ្នក។
• 	�ូ្ រក្ា ្រូរ�ពទេ រប�់ អ្នក ឲ្យ ្ ាន �ន្ិ�ុខ សហើយ កុ ំអនុញ្ាត ឲ្យ នរែា ្ ្នាក់ ស្្ងស្រៀត សដោះស�ោ 

្រូរ�ពទេ រប�់ អ្នក។

បដើមបីស្ាល់នផ្ទមុខនិងមបមសីថភ្កកាន់ថតមបបសើរ
្រូរ�ពទេ អាច ្ ិន �្ាល ់មបម�ីណ�្នក ឬ ន្ទេ្ុខ សនៅសពល៖
• 	អ្វី្ួយ រារាំង ការបង្ាញ ន្ទេ្ុខ ឬ ណ�្នក រប�់ អ្នក (ឧ្រា. ណវ៉នតា �ិន ពាក់ ជាប ់ណ�្នក មតបក ណ�្នក ការវះកាត ់

ណ�្នក ថ្មីៗ ជំងលឺ �ាពកខ្វក់ ការខូច ចំសពោះ កាស្រ៉ា ឬ ក៏ ចលនា ខា្ំង សពក)។

ការចុះបញ្ីមបមសីថភ្កនិងនផ្ទមុខ

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ ជីវមាមតនិងសន្តិសុខ → បសកនវាងនវ។

2 សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ សមបើ វិធ ីចាក់ស�ោ សអមកង ់ណដល ្ ាន កែំត់ ពី្ុន។

សបើ អ្នក ្ ិន ្ ាន កំែត់ វិធី ចាក់ស�ោ សអមកង់ ្ ួយ ស្រ �ូ្ បសងកេើត ្ ួយ។

3 �ូ្ អាន ការណែនា ំសលើ សអមកង់ សហើយ ប៉ះ បន្ត។

4 សមជើ� ថា សតើ អ្នក កំពុង ពាក ់ណវ៉នតា ឬ ស្រ សហើយ ប៉ះ បន្ត។

5 ចុះបញ្ី ន្ទេ្ុខ និង មបម�ីណ�្នក រប�់ អ្នក។

�ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្ �ូ្ ស្ើល ការ�្ាល់ ន្ទេ្ុខ និង ការ�្ាល់ មបម�ីណ�្នក។

សនៅសពល សអមកង់ សដោះស�ោ សដោយ សមបើ ស�កេន វាងនវ សលចស�ើង �ូ្ ប៉ះ បបើក សដើ្្ី សមបើ ន្ទេ្ុខ និង 
មបម�ីណ�្នក រប�់ អ្នក សដោះស�ោ សអមកង់។
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ការលុបនផ្ទមុខនិងមបមសីថភ្កថដលបានចុះបញ្ី
អ្នក អាច លុប ្រិន្នន័យ ន្ទេ្ុខ និង មបម�ីណ�្នក ណដល អ្នក ្ ាន ចុះបញ្ី។

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ ជីវមាមតនិងសន្តិសុខ → បសកនវាងនវ។

2 សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ សមបើ វិធ ីចាក់ស�ោ សអមកង ់ណដល ្ ាន កែំត់ ពី្ុន។

3 ប៉ះ លុបទិន្ន័យនផ្ទមុខនិងមបមសីថភក្។

សនៅសពល ្រិន្នន័យ ន្ទេ្ុខ និង មបម�ីណ�្នក ណដល ្ ាន ចុះបញ្ី មតូវ ្ ាន លុប សហើយ ្ុខងារ ពាក់ព័ន្ធ ្រាំងអ�់ 
ក៏ នឹង មតូវ ្ ាន បិ្រដំសែើរការ ្ ងណដរ។

ការបដោះបសោបអមកង់បដោយបមបើបសកនវាងនវ
អ្នក អាច សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ សមបើ ន្ទេ្ុខ និង មបម�ីណ�្នក រប�់ អ្នក ជំនួ� ឲ្យ ការសមបើ លំនាំ, PIN ឬ 
ពាក្យ�្្ាត់។

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ ជីវមាមតនិងសន្តិសុខ → បសកនវាងនវ។

2 សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ សមបើ វិធ ីចាក់ស�ោ សអមកង ់ណដល ្ ាន កែំត់ ពី្ុន។

3 ប៉ះ កុងតាក់ បសកនវាងនវបដោះបសោ សដើ្្ី សបើកដសំែើរការ វា។

4 សលើ សអមកង់ ជាប់ស�ោ �ូ្ ស្ើល សអមកង់។

សនៅសពល ន្ទេ្ុខ និង មបម�ីណ�្នក រប�់ អ្នក មតូវ ្ ាន �្ាល់ អ្នក អាច សដោះស�ោ សអមកង ់សដោយ ្ ិន ចាំ្ាច ់សមបើ 
វិធី ចាក់ស�ោ សអមកង់ បណន្្ ស្រៀត ស�ើយ។ សបើ ន្ទេ្ុខ និង មបម�ីណ�្នក រប�់ អ្នក ្ ិន មតវូ ្ ាន �្ាល ់ស្រ �ូ្ 
សមបើ វិធី ចាក់ស�ោ សអមកង់ ណដល ្ ាន កំែត ់ពី្ុន។
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ការស្ាល់នផ្ទមុខ
អ្នក អាច កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ សដោះស�ោ សអមកង់ តា្រយៈ ការ�្ាល់ ន ទ្េ្ុខ រប�់ អ្នក។

• 	សបើ អ្នក សមបើ ន្ទេ្ុខ រប�់ អ្នក ជា វិធី ចាក់ស�ោ សអមកង់ អ្នក នឹង ្ ិន អាច សមបើ ន្ទេ្ុខ រប�់ អ្នក សដោះស�ោ 
សអមកង់ ជា សលើកដំបូង ស�ើយ បនទេាប ់ពី អ្នក សបើក ឧបករែ៍។ សដើ្្ី សមបើ ឧបករែ៍ អ្នក មតូវណត 
សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ សមបើ លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យ�្្ាត់ ណដល អ្នក ្ ាន កំែត់ សនៅសពល ចុះបញ្ី 
ន្ទេ្ុខ។ �ូ្ មបយ័ត្ន កុំ ស�្ច លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យ�្្ាត ់រប�់ អ្នក ឲ្យ ស�ោះ។

• 	សបើ អ្នក ប្ចូរ វិធី ចាក់ស�ោ សអមកង់ ស្រៅ អូស ឬ ្រ្មាន ណដល អ�ន្ិ�ុខ ្ិរន្នន័យ ជីវ្ាមត រប�់ អ្នក 
្រាំងអ�់ នឹង មតូវ ្ ាន លុប។ សបើ អ្នក ចង ់សមបើ ្រិន្នន័យ ជីវ្ាមត រប�់ អ្នក ក្នញង ក្្មវិធ ីឬ ្ ុខងារ នានា 
អ្នក មតូវណត ចុះបញ្ី ្រិន្នន័យ ជីវ្ាមត រប�់ អ្នក ្ ្ងស្រៀត។

មបុងមបយ័ត្ចំបពោះការបមបើការស្ាល់នផ្ទមុខ
្ុនសពល សមបើ ការ�្ាល់ ន្ទេ្ុខ សដើ្្ី សដោះស�ោ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក �ូ្ មបងុមបយ័ត្ន ដូច ខាងសមកោ្។
• 	ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក អាច មតូវ ្ ាន សដោះស�ោ សដោយ នរែា ្ ្នាក់ ឬ អ្វី ្ ួយ ណដល ស ើ្ល ស្រៅ ដូច រូប រប�់ អ្នក
• 	ការ�្ាល់ ន្ទេ្ុខ ្ ិន �ូវ ្ ាន �ន្ិ�ុខ ដូច លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យ�្្ាត់ ស�ើយ។

បដើមបីស្ាល់នផ្ទមុខកាន់ថតមបបសើរ
�ូ្ ពិចារែា ខាងសមកោ្ សនៅសពល សមបើ ការ�្ាល់ ន្ទេ្ុខ៖
• 	ែិត អំពី �្ាន�ាព សនៅសពល ចុះបញ្ី ដូចជា ការពាក ់ណវ៉នតា ្ួក រ្ាំង្ុខ ពុក្ាត់ ឬ ការ្ាត់្ុខ ខ្ាំង
• 	មតូវ ម្ាកដ ថា អ្នក �្ិត ក្នញង កណនង្ ណដល ្ ាន ពន្លឺ �្លឺ លអែ សហើយ �ិន កាស្រ៉ា �អែាត លអែ សនៅសពល ចុះបញ្ី
• 	មតូវ ម្ាកដ ថា រូប រប�់ អ្នក ្ ិន មពិល សដើ្្ី ្រ្ួរល ល្រ្ធ្ល ្ ្ចូ្ង្ កានណ់ត មបស�ើរ

ការចុះបញ្ីនផ្ទមុខរបស់អ្ក
សដើ្្ី ចុះបញ្ី ន្ទេ្ុខ ឲ្យ ្ ាន លអែមបស�ើរ �ូ្ ចុះបញ្ី ន្ទេ្ុខ រប�់ អ្នក សនៅ ក្នញង អែារ និង ្ ិន មតូវ ពន្លឺ នថ្ ្ ទេាល់។

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ ជីវមាមតនិងសន្តិសុខ → ការសា្ល់នផ្ទមុខ។

2 សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ សមបើ វិធ ីចាក់ស�ោ សអមកង ់ណដល ្ ាន កែំត់ ពី្ុន។

សបើ អ្នក ្ ិន ្ ាន កំែត់ វិធី ចាក់ស�ោ សអមកង់ ្ ួយ ស្រ �ូ្ បសងកេើត ្ ួយ។
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3 សមជើ� ថា សតើ អ្នក កំពុង ពាក ់ណវ៉នតា ឬ ស្រ សហើយ ប៉ះ បន្ត។

4 កាន់ ឧបករែ៍ សដោយ ឲ្យ សអមកង់ ណបរ ្ ក រក អ្នក រួច ស ើ្ល សអមកង់។

5 កំែត់ ្រីតាំង ន្ទេ្ុខ រប�់ អ្នក ឲ្យ សនៅ ក្នញង រង្វង់ សលើ សអមកង់។

កាស្រ៉ា នឹង ស�កេន ន្ទេ្ុខ រប�់ អ្នក។

សនៅសពល សអមកង់ ចាក់ស�ោ សដោយ សមបើ ន្ទេ្ុខ សលចស�ើង �ូ្ ប៉ះ បបើក សដើ្្ី សមបើ ន្ទេ្ុខ រប�់ អ្នក សដោះស�ោ 
សអមកង់។

សបើ ការសដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ សមបើ ន្ទេ្ុខ រប�់ អ្នក ្ ិន ដំសែើរការ មតឹ្មតវូ ស្រ �ូ្ ប៉ះ លុបទិន្ន័យ
នផ្ទមុខ សដើ្្ី លុប ន្ទេ្ុខ ណដល អ្នក ្ ាន ចុះបញ្ី រួច ចុះបញ្ី ន្ទេ្ុខ រប�់ អ្នក ្ ង្ស្រៀត។

ការលុបទិន្ន័យនផ្ទមុខថដលបានចុះបញ្ី
អ្នក អាច លុប ្រិន្នន័យ ន្ទេ្ុខ ណដល អ្នក ្ ាន ចុះបញ្ី សហើយ។

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ ជីវមាមតនិងសន្តិសុខ → ការសា្ល់នផ្ទមុខ។

2 សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ សមបើ វិធ ីចាក់ស�ោ សអមកង ់ណដល ្ ាន កែំត់ ពី្ុន។

3 ប៉ះ លុបទិន្ន័យនផ្ទមុខ។

សនៅសពល ន្ទេ្ុខ ណដល ្ ាន ចុះបញ្ី មតូវ ្ ាន លុប សហើយ ្ុខងារ ពាក់ព័ន្ធ ្រាំងអ�់ ក៏ នឹង មតូវ ្ ាន 
បិ្រដំសែើរការ ្ ងណដរ។

ការបដោះបសោបអមកង់បដោយបមបើនផ្ទមុខរបស់អ្ក
អ្នក អាច សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ សមបើ ន្ទេ្ុខ រប�់ អ្នក ជំនួ� ឲ្យ ការសមបើ លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យ�្្ាត់។

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ ជីវមាមតនិងសន្តិសុខ → ការសា្ល់នផ្ទមុខ។

2 សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ សមបើ វិធ ីចាក់ស�ោ សអមកង ់ណដល ្ ាន កែំត់ ពី្ុន។
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3 ប៉ះ កុងតាក់ នផ្ទមុខបដោះបសោ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

សបើ អ្នក ចង់ បន្យ ល្រ្ធ�ាព នន ការ�្ាល់ ន្ទេ្ុខ ក្នញង រូបថត ឬ វីសដអូ �ូ្ ប៉ះ កុងតាក់ ការសា្ល់កាន់ថត
បលឿន សដើ្្ី បិ្រដំសែើរការ វា។ វា អាច បន្យ សល្ឿន នន ការ�្ាល់ ន្ទេ្ុខ។

4 សលើ សអមកង់ ជាប់ស�ោ �ូ្ ស្ើល សអមកង់។

សនៅសពល ន្ទេ្ុខ រប�់ អ្នក មតូវ ្ ាន �្ាល់ អ្នក អាច សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ ្ ិន ចាំ្ាច់ សមបើ វិធ ីចាក់ស�ោ 
សអមកង់ បណន្្ ស្រៀត ស�ើយ។ សបើ ន្ទេ្ុខ រប�់ អ្នក ្ ិន មតូវ ្ ាន �្ាល់ ស្រ �ូ្ សមបើ វិធី ចាក់ស�ោ សអមកង់ ណដល 
្ាន កំែត់ ពី្ុន។

ការស្ាល់មបមសីថភក្
្ុខងារ �្ាល់ មបម�ីណ�្នក សមបើ ឯកលក្ខែៈ នន មបម�ីណ�្នក រប�់ អ្នក ដូចជា �ែ្ាន និង លំនាំ រប�់ ពួកសែ 
សដើ្្ី ពមងឹង �ន្ិ�ុខ នន ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។ ្រិន្នន័យ មបម�ីណ�្នក អាច មតូវ ្ ាន សមបើ ក្នញង សែោលបំែង នន 
ការស្ទេៀង្ទេាត់ �ាពពិត ស្្ងៗ។ បនទេាប់ ពី ចុះបញ្ី មបម�ីណ�្នក រប�់ អ្នក អ្នក អាច កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ សមបើ 
មបម�ីណ�្នក រប�់ អ្នក �ម្ាប់ ្ ុខងារ ខាងសមកោ្៖
• 	Samsung Pass (ការស្ទេៀង្ទេាត់ Samsung Account និង ការចុះសឈ្មោះចូល វិប)
• 	ស�ោ សអមកង់
• 	�លឺ្ី �ន្ិ�ុខ

• 	្ ុខងារ សនះ មបណហល ជា ្ ិន អាច សមបើ ្ ាន ស្រ អាម�័យ សលើ តំបន ់ឬ អ្នក្្ល់ ស�វា។
• 	សបើ អ្នក សមបើ មបម�ីណ�្នក រប�់ អ្នក ជា វិធី ចាក់ស�ោ សអមកង់ សនោះ អ្នក នឹង ្ ិន អាច សមបើ មបម�ីណ�្នក រប�់ 

អ្នក សដោះស�ោ សអមកង់ ជា សលើកដំបូង ស�ើយ បនទេាប់ ព ីសបើក ឧបករែ៍។ សដើ្្ី សមបើ ឧបករែ៍ អ្នក 
មតវូណត សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ សមបើ លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យ�្្ាត ់ណដល អ្នក ្ ាន កំែត់ សនៅសពល 
ចុះបញ្ី មបម�ីណ�្នក។ �ូ្ មបយ័ត្ន កុំ ស�ច្ លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យ�្្ាត ់រប�់ អ្នក ឲ្យ ស�ោះ។

• 	សបើ មបម�ីណ�្នក រប�់ អ្នក ្ ិន មតូវ ្ ាន �្ាល់ ស្រ �ូ្ សដោះស�ោ ឧបករែ៍ សដោយ សមបើ លំនាំ, PIN ឬ 
ពាក្យ�្្ាត់ ណដល អ្នក ្ ាន កំែត់ សនៅសពល ចុះបញ្ី មបម�ីណ�្នក រួច សហើយ ចុះបញ្ី មបម�ីណ�្នក 
រប�់ អ្នក ្ ដងស្រៀត។ សបើ អ្នក ស�្ច លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យ�្្ាត ់រប�់ អ្នក អ្នក នឹង ្ ិន អាច 
សមបើ ឧបករែ៍ ស�ើយ សបើ អ្នក ្ ិន កំែត់ វា ស�ើងវិញ។ Samsung ្ិន ្រ្ួរល ខុ�មតូវ សលើ 
ការ្ាត់បង់ ្រិន្នន័យ ឬ ក៏ �ាព្ិន�ុខម�ួល ណដល សកើតស�ើង សដោយ ការស�្ច កូដ សដោះស�ោ ស្រ។

• 	សបើ អ្នក ប្ចូរ វិធ ីចាក់ស�ោ សអមកង់ ស្រៅ អូស ឬ ្រ្មាន ណដល អ�ន្ិ�ុខ ្រិន្នន័យ ជីវ្ាមត រប�់ អ្នក 
្រាំងអ�់ នឹង មតូវ ្ ាន លុប។ សបើ អ្នក ចង ់សមបើ ្ិរន្នន័យ ជីវ្ាមត រប�់ អ្នក ក្នញង ក្្មវិធី ឬ ្ ុខងារ នានា 
អ្នក មតូវណត ចុះបញ្ី ្រិន្នន័យ ជីវ្ាមត រប�់ អ្នក ្ ង្ស្រៀត។
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មបុងមបយ័ត្ចំបពោះការបមបើការស្ាល់មបមសីថភក្
្ុនសពល សមបើ ការ�្ាល់ មបម�ីណ�្នក �ូ្ មបុងមបយ័ត្ន ដូច ខាងសមកោ្។
• 	សដើ្្ី ការពារ ណ�្នក រប�់ អ្នក �ូ្ កាន់ ឧបករែ៍ យ៉ាងតិច 20 cm ព ីន្ទេ្ុខ រប�់ អ្នក សនៅសពល សមបើ 

ការ�្ាល់ មបម�ីណ�្នក។
• 	សបើ អ្នក �្ាប់ សមែឿងការពារ សអមកង់ (ហ្វីល ការពារ �ាពឯកជន ម�ី្ន ការពារ កញ្ក់ ថិ្ ស�ើ ជាសដើ្) 

ការ�្ាល់ អាច បរាជ័យ។
• 	ចូរ កុំ សមបើ ការ�្ាល់ មបម�ីណ�្នក ជា្ួយ ្រារក។ ការសធ្វើ ដូសច្នះ អាច សធ្វើ ឲ្យ ខូច ណខ្ចក្ខញ រប�់ ្រារក។
• 	នរែា ្ ្នាក់ ណដល ធ្ាប់ ្ ាន ការវិល្ុខ ជំងលឺ មបកាច់ ការ្ាត់បង ់�្មារតី �ន្ប់ ឬ ្ ាន សរោែ�ញ្ា 

ស្្ងស្រៀត ជាប់ ្រាក្់រង ជា្ួយ នឹង �្ាន�ាព នន ជំងលឺ�កេន់ ឬក ្៏ ាន មបវត្ិ នន មែួ�ារ ណដល ្ ាន 
សរោែ�ញា្ ឬ �្ាន�ាព ្រាំងសនោះ ែួរ ពិសមែោះ ជា្ួយ សវជ្បែ្ឌិត ្ុនសពល សមបើ ការ�្ាល់ មបម�ីណ�្នក។

• 	្រិន្នន័យ ជីវ្ាមត ណដល ្ ាន មប្ូល និង រក្ា្រុក ក្នញង ឧបករែ៍ សដោយ មបដាប់ស�កេន មបម�ីណ�្នក ្ិន្ាន 
បំែង ឲ្យ សមបើ �ម្ាប់ ការសធ្វើ សរោែវិនិចឆេយ ការព្យា្ា្រ សរោែ ឬ សែោលបំែង ការពារ �ុខ�ាព ស�ើយ។

បដើមបីស្ាល់មបមសីថភ្កកាន់ថតមបបសើរ
្រូរ�ពទេ អាច ្ ិន �្ាល ់ណ�្នក រប�់ អ្នក សនៅសពល៖
• 	អ្វី្ួយ រារាំង កាស្រ៉ា ្ ិន ឲ្យ ្រ្រួល ការបង្ាញ មបម�ីណ�្នក រប�់ អ្នក (ឧ្រា. ណវន៉តា មតបក ណ�្នក ធា្ក់ 

ការវះកាត់ ណ�្នក ថ្មីៗ ជំងលឺ �ាពកខ្វក់ ការខូច ចំសពោះ កាស្រ៉ា ឬ ក៏ ចលនា ខ្ាំង សពក)។
• 	�្ាន�ាព ពន្លឺ ខុ�ែ្នា ខ្ាំង ពី សពល អ្នក ្ ាន ថត មបម�ីណ�្នក រប�់ អ្នក (ឧ្រាហរែ៍ ពន្លឺនថ្ ្ ទេាល់)។

កាន ់ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក មបណហល 25-35 cm ពី ន្ទេ្ុខ រប�់ អ្នក សដោយ ឲ្យ សអមកង់ ណបរ ស្រៅ រក អ្នក។

25-35 cm
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ការចុះបញ្ីមបមសីថភ្ក
ឧបករែ៍ អាច រក្ា្ុរក ្រិន្នន័យ មបម�ីណ�្នក រប�់ បុែល្ ្ ្នាក ់ប៉ុសែ្ណោះ។ អ្នក ្ ិន អាច ចុះបញ្ី 
មបម�ីណ�្នក សលើ� ពី ្ ួយ �ំែុំ ស�ើយ។

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ ជីវមាមតនិងសន្តិសុខ → មបដាបប់សកនមបមសីថភក្។

2 សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ សមបើ វិធ ីចាក់ស�ោ សអមកង ់ណដល ្ ាន កែំត់ ពី្ុន។

សបើ អ្នក ្ ិន ្ ាន កំែត់ វិធី ចាក់ស�ោ សអមកង់ ្ ួយ ស្រ �ូ្ បសងកេើត ្ ួយ។

3 �ូ្ អាន ការណែនា ំសលើ សអមកង់ សហើយ ប៉ះ បន្ត។

សដើ្្ី ចុះបញ្ី មបម�ីណ�្នក ្ ្ខាង នន ណ�្នក រប�់ អ្នក �ូ្ ប៉ះ ចុះបញ្ីមបមសីថភ្ក1ប៉ុបណណែោះ។

4 កាន់ ឧបករែ៍ សដោយ ឲ្យ សអមកង់ ណបរ ្ ក រក អ្នក រួច ស ើ្ល សអមកង់។

25-35 cm

5 កំែត់ ្រីតាំង ណ�្នក រប�់ អ្នក ក្នញង រង្វង់ សលើ សអមកង់ សហើយ សបើក ណ�្នក រប�់ អ្នក ឲ្យ ធំ។

កាស្រ៉ា �្ាល់ មបម�ីណ�្នក នឹង ស�កេន មបម�ីណ�្នក រប�់ អ្នក។

សនៅសពល សអមកង់ ចាក់ស�ោ សដោយ សមបើ មបម�ីណ�្នក សលចស�ើង �ូ្ ប៉ះ បបើក សដើ្្ី សមបើ មបម�ីណ�្នក រប�់ អ្នក 
សដោះស�ោ សអមកង់។
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ការលុបទិន្ន័យមបមសីថភ្កថដលបានចុះបញ្ី
អ្នក អាច លុប ្រិន្នន័យ មបម�ីណ�្នក ណដល អ្នក ្ ាន ចុះបញ្ី សហើយ។

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ ជីវមាមតនិងសន្តិសុខ → មបដាបប់សកនមបមសីថភក្។

2 សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ សមបើ វិធ ីចាក់ស�ោ សអមកង ់ណដល ្ ាន កែំត់ ពី្ុន។

3 ប៉ះ លុបទិន្ន័យមបមសីថភក្។

សនៅសពល ្រិន្នន័យ មបម�ីណ�្នក ណដល ្ ាន ចុះបញ្ី មតូវ ្ ាន លុប សហើយ ្ុខងារ ពាក់ព័ន្ធ ្រាំងអ�់ ក៏ នឹង មតូវ 
្ាន បិ្រដំសែើរការ ្ ងណដរ។

ការបមបើSamsungPass
សនៅសពល អ្នក ចុះបញ្ី មបម�ីណ�្នក រប�់ អ្នក ក្នញង Samsung Pass អ្នក នឹង អាច សមបើ ពួកវា សដើ្្ី ងាយម�ួល 
ស្ទេៀង្ទេាត់ អត្�ញ្ាែ រប�់ អ្នក ឬ ចុះសឈ្មោះចូល វិបន�។ �ូ្ ស្ើល Samsung Pass �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន 
បណន្្។
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ការបដោះបសោបអមកង់បដោយបមបើមបមសីថភក្របស់អ្ក
អ្នក អាច សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ សមបើ មបម�ីណ�្នក រប�់ អ្នក ជំន�ួ ឲ្យ ការសមបើ លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យ�្្ាត់។

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ ជីវមាមតនិងសន្តិសុខ → មបដាបប់សកនមបមសីថភក្។

2 សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ សមបើ វិធ ីចាក់ស�ោ សអមកង ់ណដល ្ ាន កែំត់ ពី្ុន។

3 ប៉ះ កុងតាក់ មបមសីថភក្បដោះបសោ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

4 សលើ សអមកង់ ជាប់ស�ោ �ូ្ អូ� ស្រៅ ្រិ�សដៅ ែា ្ ួយ សហើយ កំែត ់្រីតាំង ណ�្នក រប�់ អ្នក ក្នញង រង្វង់ សលើ 
សអមកង់ សដើ្្ី ស�កេន មបម�ីណ�្នក រប�់ អ្នក។

25-35 cm

សដើ្្ី សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ សមបើ ការ�្ាល់ មបម�ីណ�្នក សដោយ ្ ិន អ�ូ សលើ សអមកង់ ជាប់ស�ោ �ូ្ ប៉ះ 
ការសា្ល់មបមសីថភ្កបលើបអមកង់ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។
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ការស្ាល់បខ្ៅនដ
សដើ្្ី ឲ្យ ការ�្ាល់ សខ្ៅនដ សធ្វើ ្ ុខងារ អ្នក មតូវ ចុះបញ្ី ព័ត៌្ ាន សខៅ្នដ រប�់ អ្នក និង រក្ា្ុរក វា ក្នញង ឧបករែ៍ 
រប�់ អ្នក។ បនទេាប់ ពី ចុះបញ្ី អ្នក អាច កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ សមបើ សខៅ្នដ រប�់ អ្នក �ម្ាប់ ្ ុខងារ ខាងសមកោ្៖
• 	Samsung Pass (ការស្ទេៀង្ទេាត់ Samsung Account និង ការចុះសឈ្មោះចូល វិប)
• 	ស�ោ សអមកង់
• 	�លឺ្ី �ន្ិ�ុខ

• 	្ ុខងារ សនះ មបណហល ជា ្ ិន អាច សមបើ ្ ាន ស្រ អាម�័យ សលើ តំបន ់ឬ អ្នក្្ល ់ស�វា។
• 	ការ�្ាល់ សខៅ្នដ សមបើ ឯកលក្ខែៈ នន សខ្ៅនដ នី្ួយៗ សដើ្្ី ពមងងឹ �ន្ិ�ុខ នន ឧបករែ៍ រប�់ 

អ្នក។ ល្រ្ធ�ាព ណដល �ិន�លឺ សខ្ៅនដ មច�ំ សខ្ៅនដ ពីរ ស្្ងែ្នា ែលឺ ្រាប ែា�់។ ប៉ណុនដ ក្នញង ករែី កម្ 
ណដល សខៅ្នដ ពីរ ស្្ងែ្នា ្ ាន លក្ខែៈ ម�សដៀងែ្នា ខា្ំង �ិន�លឺ អាច នឹង �្្ាល់ ពួកវា ថា ដូចែ្នា។

• 	សបើ អ្នក សមបើ សខ្ៅនដ រប�់ អ្នក ជា វិធី ចាក់ស�ោ សអមកង់ សនោះ អ្នក នឹង ្ ិន អាច សមបើ សខ្ៅនដ រប�់ អ្នក 
សដោះស�ោ សអមកង់ ជា សលើកដំបូង ស�ើយ បនទេាប ់ពី សបើក ឧបករែ៍។ សដើ្្ី សមបើ ឧបករែ៍ អ្នក មតវូណត 
សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ សមបើ លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យ�្្ាត ់ណដល អ្នក ្ ាន កែំត់ សនៅសពល ចុះបញ្ី 
សខៅ្នដ។ �ូ្ មបយ័ត្ន កុំ ស�្ច លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យ�្្ាត់ រប�់ អ្នក ឲ្យ ស�ោះ។

• 	សបើ សខ្ៅនដ រប�់ អ្នក ្ ិន មតូវ ្ ាន �្ាល់ ស្រ �ូ្ សដោះស�ោ ឧបករែ៍ សដោយ សមបើ លំនាំ, PIN ឬ 
ពាក្យ�្្ាត់ ណដល អ្នក ្ ាន កំែត់ សនៅសពល ចុះបញ្ី សខ្ៅនដ រួច សហើយ �ូ្ ចុះបញ្ី សខៅ្នដ រប�់ 
អ្នក ្ ដងស្រៀត។ សបើ អ្នក ស�្ច លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យ�្្ាត់ រប�់ អ្នក អ្នក នឹង ្ ិន អាច សមបើ ឧបករែ៍ 
ស�ើយ សបើ អ្នក ្ ិន កំែត់ វា ស�ើងវិញ។ Samsung ្ិន ្រ្ួរល ខុ�មតវូ សលើ ការ្ាត់បង ់្រិន្នន័យ 
ឬ ក៏ �ាព្ិន�ុខម�លួ ណដល សកើតស�ើង សដោយ ការស�ច្ កូដ សដោះស�ោ ស្រ។

• 	សបើ អ្នក ប្ចូរ វិធី ចាក់ស�ោ សអមកង់ ស្រៅ អូស ឬ ្រ្មាន ណដល អ�ន្ិ�ុខ ្រិន្នន័យ ជីវ្ាមត រប�់ អ្នក 
្រាំងអ�់ នឹង មតូវ ្ ាន លុប។ សបើ អ្នក ចង់ សមបើ ្រិន្នន័យ ជីវ្ាមត រប�់ អ្នក ក្នញង ក ្្មវិធី ឬ ្ ុខងារ នានា 
អ្នក មតូវណត ចុះបញ្ី ្រិន្នន័យ ជីវ្ាមត រប�់ អ្នក ្ ង្ស្រៀត។
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បដើមបីស្ាល់បខ្ៅនដកាន់ថតមបបសើរ
សនៅសពល អ្នក ស�កេន សខៅ្នដ រប�់ អ្នក សលើ ឧបករែ៍ �ូ្ យកចិត្្ុរកដាក់ សលើ �្ាន�ាព ខាងសមកោ្ ណដល អាច 
ប៉ះពាល់ ដល់ មប�ិ្រ្ធ្ល នន ្ ុខងារ សនះ៖
• 	�ិន�លឺ �្ាល់ សខ្ៅនដ កត់�្្ាល ់សខ្ៅនដ។ មតវូ ម្ាកដ ថា �ិន�លឺ �្ាល់ សខ្ៅនដ ្ ិន េកេចូត ឬ ខូច សដោយ�ារ 

វត្ញ សលោហៈ ដូចជា កាក់ ស�ោ និង ណខ្ក។
• 	ការបិ្រ មែប �ិន�លឺ �្ាល់ សខ្ៅនដ សដោយ ហ្វីល ការពារ �ទេីកឃ័រ ឬ សមែឿងបន្ំ ស្្ងស្រៀត អាច បន្យ 

អមតា នន ការ�្ាល់ សខៅ្នដ។ សបើ �ិន�លឺ �្ាល់ សខ្ៅនដ មតវូ ្ ាន បិ្រ មែប ពី ្ ុន សដោយ ហ្វីល ការពារ �ូ្ បក 
វា សចញ ្ ុនសពល សមបើ �ិន�លឺ �្ាល់ សខ្ៅនដ។

• 	មតូវ ម្ាកដ ថា �ិន�លឺ �្ាល់ សខ្ៅនដ និង សខ្ៅនដ រប�់ អ្នក �អែាត លអែ និង �្ងួត។
• 	ឧបករែ៍ អាច ្ ិន �្ាល ់សខ្ៅនដ ណដល ្ ាន �្នា្ មជួញ ឬ �្្ាក។
• 	ឧបករែ៍ អាច ្ ិន �្ាល ់សខ្ៅនដ ពី ម្ា្នដ ណដល តូច ឬ ស�ដើង។
• 	សបើ អ្នក បត់ ម្ា្នដ រប�់ អ្នក ឬ ក៏ សមបើ ចុង ម្ា្នដ ឧបករែ៍ អាច ្ ិន �្ាល ់សខ្ៅនដ រប�់ អ្នក។ មតូវ 

ម្ាកដ ថា ដាក់ ម្ា្នដ រប�់ អ្នក ្រាំងម�ុង មែប សលើ �ិន�លឺ �្ាល់ សខ្ៅនដ។
• 	សដើ្្ី បសងកេើន មប�ិ្រ្ធ្ល នន ការ�្ាល់ �ូ្ ចុះបញ្ី សខ្ៅនដ ពី នដ ណដល អ្នក សមបើ ញឹកញាប់ សដើ្្ី សធ្វើ កិច្ការ 

នានា សលើ ឧបករែ៍។
• 	ក្នញង បរិ�្ាន �្ងួត អែ្ិ�នី �្ា្ិរក អាច សកើតស�ើង ក្នញង ឧបករែ៍។ �ូ្ សជៀ�វាង ការសមបើ ្ ុខងារ សនះ 

ក្នញង បរិ�្ាន �្ងួត ឬ ក៏ ្ ុនសពល សមបើ ្ ុខងារ សនះ �ូ្ បងអែ�់ បនទេញក អែ្ិ�នី �្ា្រិក សដោយ ប៉ះ វត្ញ សលោហៈ 
្ួយ។

ការចុះបញ្ីបខ្ៅនដ

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ ជីវមាមតនិងសន្តិសុខ → មបដាបប់សកនបខ្ៅនដ។

2 សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ សមបើ វិធ ីចាក់ស�ោ សអមកង ់ណដល ្ ាន កែំត់ ពី្ុន។

សបើ អ្នក ្ ិន ្ ាន កំែត់ វិធី ចាក់ស�ោ សអមកង់ ្ ួយ ស្រ �ូ្ បសងកេើត ្ ួយ។
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3 អូ� ម្ា្នដ រប�់ អ្នក ចុះសមកោ្ សលើ �ិន�លឺ �្ាល់ សខ្ៅនដ។

�ូ្ សធ្វើ �ក្្ម�ាព សនះ ស�ើងវិញ រហូត ្រាល់ណត សខៅ្នដ រប�់ អ្នក មតវូ ្ ាន ចុះបញ្ី។ សនៅសពល អ្នក ្ ាន 
បញ្ប់ ការចុះបញ្ី សខៅ្នដ រប�់ អ្នក សហើយ �ូ្ ប៉ះ រួចរាល់។

សនៅសពល សអមកង់ ចាក់ស�ោ សដោយ សមបើ សខៅ្នដ សលចស�ើង �ូ្ ប៉ះ បបើក សដើ្្ី សមបើ សខ្ៅនដ រប�់ អ្នក សដោះស�ោ 
សអមកង់។

ការលុបបខ្ៅនដថដលបានចុះបញ្ី
អ្នក អាច លុប សខ្ៅនដ ណដល ្ ាន ចុះបញ្ី។

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ ជីវមាមតនិងសន្តិសុខ → មបដាបប់សកនបខ្ៅនដ។

2 សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ សមបើ វិធ ីចាក់ស�ោ សអមកង ់ណដល ្ ាន កែំត់ ពី្ុន។

3 ប៉ះ ថក។

4 ធីក សខ្ៅនដ ណដល មតូវ លុប សហើយ ប៉ះ លុប។

ការបមបើSamsungPass
សនៅសពល អ្នក ចុះបញ្ី សខ្ៅនដ រប�់ អ្នក ក្នញង Samsung Pass អ្នក នឹង អាច សមបើ ពួកវា សដើ្្ី ងាយម�លួ 
ស្ទេៀង្ទេាត់ អត្�ញ្ាែ រប�់ អ្នក ឬ ចុះសឈ្មោះចូល វិបន�។ �ូ្ ស ើ្ល Samsung Pass �ម្ាប់ ព័ត៌្ ាន 
បណន្្។
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ការបដោះបសោបអមកង់បដោយបមបើបខ្ៅនដរបស់អ្ក
អ្នក អាច សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ សមបើ សខ្ៅនដ រប�់ អ្នក ជំន�ួ ឲ្យ ការសមបើ លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យ�្្ាត់។

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ ជីវមាមតនិងសន្តិសុខ → មបដាបប់សកនបខ្ៅនដ។

2 សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ សមបើ វិធ ីចាក់ស�ោ សអមកង ់ណដល ្ ាន កែំត់ ពី្ុន។

3 ប៉ះ កុងតាក់ បខ្ៅនដបដោះបសោ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

4 សលើ សអមកង់ ជាប់ស�ោ �ូ្ ដាក ់ម្ា្នដ រប�់ អ្នក សលើ �ិន�លឺ �្ាល់ សខៅ្នដ រួច ស�កេន សខ្ៅនដ រប�់ អ្នក។

SamsungPass
Samsung Pass អនុញ្ាត ឲ្យ អ្នក ចុះសឈ្មោះចូល Samsung Account រប�់ អ្នក វិបន� ឬ ក្្មវិធី 
នានា កាន់ណត ងាយម�ួល និង ្ ាន �ន្ិ�ុខ តា្ ្រិន្នន័យ ជីវ្ាមត រប�់ អ្នក ដូចជា សខៅ្នដ ឬ មបម�ីណ�្នក ជំន�ួ 
ឲ្យ ការវាយបញ្ចូល ព័ត៌្ាន ចុះសឈ្មោះចូល រប�់ អ្នក។
ចុះបញ្ី ្រិន្នន័យ ជីវ្ាមត រប�់ អ្នក ក្នញង Samsung Pass រួច កំែត់ ឲ្យ ចុះសឈ្មោះចូល វិបន� ឬ ក្្មវិធី ណដល 
្ាន ែាំម្រ សដោយ សមបើ ្រិន្នន័យ តា្ Samsung Pass។

• 	សដើ្្ី សមបើ ្ ុខងារ សនះ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក មតវូណត ្ ាន �្ាប់ ស្រៅ Wi-Fi ឬ បែ្ាញ ចល័ត។
• 	សដើ្្ី សមបើ ្ ុខងារ សនះ អ្នក មតូវ ចុះបញ្ី និង ចុះសឈ្មោះចូល Samsung Account រប�់ អ្នក។ 

�ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្ �ូ្ ស្ើល Samsung Account។
• 	្ ុខងារ ចុះសឈ្មោះចូល វិបន� អាច សមបើ ្ ាន ណត ចសំពោះ វិបន� ណដល អ្នក ចូលសមបើ តា្ ក្្មវិធី 
អ៊ីនបធើណិត ប៉ុសែ្ណោះ។ វិបន� ខ្ះ អាច ្ ិន ែាំម្រ ្ ុខងារ សនះ។
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ការចុះបញ្ីSamsungPass
្ុនសពល សមបើ Samsung Pass �ូ្ ចុះបញ្ី ្ិរន្នន័យ ជីវ្ាមត រប�់ អ្នក ក្នញង Samsung Pass។

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ ជីវមាមតនិងសន្តិសុខ → SamsungPass។

2 អាន ការណែនាំ សលើ សអមកង់ សហើយ ប៉ះ ចុះប្្មោះចូល។

3 វាយបញ្ចូល Samsung Account ID និង ពាក្យ�្្ាត ់រប�់ អ្នក សហើយ ប៉ះ ចុះប្្មោះចូល។

4 អាន និង យល់មព្ តា្ សពលសវលា និង លក្ខខែ្ឌ សហើយ ប៉ះ បន្ទាប។់

5 ប៉ះ បខ្ៅនដ ឬ មបមសីថភក្ រួច ចុះបញ្ី សខ្ៅនដ ឬ មបម�ីណ�្នក រប�់ អ្នក។

�ូ្ ស្ើល ការ�្ាល់ សខ្ៅនដ ឬ ការ�្ាល់ មបម�ីណ�្នក �ម្ាប ់ព័ត៌្ាន បណន្្។

6 ស�កេន សខ្ៅនដ ឬ មបម�ីណ�្នក រប�់ អ្នក សហើយ ប៉ះ បន្ទាប ់សដើ្្ី បញ្ប់ ការចុះបញ្ី Samsung Pass។

សបើ ជសម្ើ� ថែមបទៅប្រហបអមកង ់មតូវ ្ ាន ធីក សនោះ អាយខុន Samsung Pass នឹង មតវូ ្ ាន ណថ្ 
សលើ សែហសអមកង់។

ការបផ្ទៀងផ្ទាត់ពាក្យសម្ាត់SamsungAccount
អ្នក អាច សមបើ Samsung Pass សដើ្្ី ស្ទេៀង្ទេាត់ ពាក្យ�្្ាត់ Samsung Account រប�់ អ្នក។ អ្នក 
អាច សមបើ ្រិន្នន័យ ជីវ្ាមត រប�់ អ្នក ជំនួ� ឲ្យ ការវាយបញ្ចូល ពាក្យ�្្ាត់ រប�់ អ្នក ឧ្រាហរែ៍ សនៅសពល 
អ្នក ្រិញ ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន ពី GalaxyApps។

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ ជីវមាមតនិងសន្តិសុខ → SamsungPass។

2 សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ សមបើ វិធ ីចាក់ស�ោ សអមកង ់ណដល ្ ាន កែំត់ ពី្ុន។

3 ប៉ះ  → ការកំណត់ → SamsungAccount រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ បមបើជាមួយSamsung
Pass សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។
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ការបមបើSamsungPassបដើមបីចុះប្្មោះចូលវិបនស
អ្នក អាច សមបើ Samsung Pass សដើ្្ី ចុះសឈ្មោះចូល វិបន� ណដល ែាំម្រ �្វ័យ បសំពញ ID និង ពាក្យ�្្ាត់ 
យ៉ាង ងាយម�ួល។

1 សបើក វិបន� ណដល អ្នក ចង់ ចុះសឈ្មោះចូល។

2 វាយបញ្ចូល សឈ្មោះ អ្នកសមបើម្ា�់ និង ពាក្យ�្្ាត់ រប�់ អ្នក រួច សហើយ ប៉ះ ប៊ូតុង ចុះសឈ្មោះចូល រប�់ 
វិបន� សនោះ។

3 សនៅសពល វីនដូវ ្ ុ� �ួរ ថា សតើ អ្នក ចង់ រក្ា្រុក ព័ត៌្ ាន នន ការចុះសឈ្មោះចូល ឬ ស្រ សលចស�ើង �ូ្ ធីក 
ចុះប្្មោះចូលបជោយបមបើSamsungPass សហើយ ប៉ះ ចងចា។ំ

ឥ�ចូវ អ្នក អាច សមបើ ្រិន្នន័យ ជីវ្ាមត ណដល អ្នក ្ ាន ចុះបញ្ី ក្នញង Samsung Pass សនៅសពល 
ចុះសឈ្មោះចូល វិបន� សនោះ។

ការបមបើSamsungPassបដើមបីចុះប្្មោះចូលកម្មវិធីនានា
អ្នក អាច សមបើ Samsung Pass សដើ្្ី ចុះសឈ្មោះចូល ក្្មវិធី ណដល ែាំម្រ �្វ័យ បំសពញ ID និង ពាក្យ�្្ាត ់
យ៉ាង ងាយម�ួល។

1 សបើក ក្្មវិធី ្ ួយ ណដល អ្នក ចង់ ចុះសឈ្មោះចូល។

2 វាយបញ្ចូល សឈ្មោះ អ្នកសមបើម្ា�់ និង ពាក្យ�្្ាត់ រប�់ អ្នក រួច សហើយ ប៉ះ ប៊ូតុង ចុះសឈ្មោះចូល រប�់ 
ក្្មវិធី សនោះ។

3 សនៅសពល វីនដូវ ្ ុ� �ួរ ថា សតើ អ្នក ចង់ រក្ា្រុក ព័ត៌្ ាន នន ការចុះសឈ្មោះចូល ឬ ស្រ សលចស�ើង �ូ្ ប៉ះ 
រកសេាទុក។

ឥ�ចូវ អ្នក អាច សមបើ ្រិន្នន័យ ជីវ្ាមត ណដល អ្នក ្ ាន ចុះបញ្ី ក្នញង Samsung Pass សនៅសពល 
ចុះសឈ្មោះចូល ក្្មវិធី សនោះ។

ការម្រប់ម្រងព័ត៌មានចុះប្្មោះចូល
បង្ាញ បញ្ី នន វិបន� និង ក្្មវិធ ីណដល អ្នក ្ ាន កំែត់ ឲ្យ សមបើ Samsung Pass និង មែប់មែង ព័ត៌្ាន 
ចុះសឈ្មោះចូល រប�់ អ្នក។

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ ជីវមាមតនិងសន្តិសុខ → SamsungPass។

2 សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ សមបើ វិធ ីចាក់ស�ោ សអមកង ់ណដល ្ ាន កែំត់ ពី្ុន។
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3 សមជើ� វិបន� ឬ ក្្មវិធ ីពី បញ្ី។

4 ប៉ះ  → ថក រួច ណក ID រប�់ អ្នក, ពាក្យ�្្ាត់ និង សឈ្មោះ រប�់ វិបន� ឬ ក្្មវិធី សនោះ។

សដើ្្ី លុប វិបន� ឬ ក្្មវិធី សនោះ �ូ្ ប៉ះ  → លុប។

ការបមបើSamsungPassជាមួយវិបនសនិងកម្មវិធី
សនៅសពល សមបើ វិបន� ឬ ក្្មវិធ ីណដល ែាំម្រ Samsung Pass អ្នក អាច ចុះសឈ្មោះចូល យ៉ាង ងាយម�ួល សដោយ 
សមបើ Samsung Pass។
សដើ្្ី សឃើញ បញ្ី នន វិបន� និង ក្្មវិធី ណដល ែាមំ្រ Samsung Pass �ូ្ សបើក សអមកង់ ការកែំត់, ប៉ះ 
ជីវមាមតនិងសន្តិសុខ → SamsungPass រួច សហើយ សមជើ� សថប វិបន� ឬ ក ្្មវិធី។ សបើ ែ្មាន វិបន� ឬ 
ក្្មវិធី ណដល ែាំម្រ Samsung Pass ស្រ វិបន� ឬ ឬ ក្្មវិធ ីសនោះ នឹង ្ ិន សលចស�ើង ស�ើយ។

• 	វិបន� និង ក្្មវិធី ណដល អាច សមបើ ្ ាន អាច ខុ�ែ្នា អាម�យ័ សលើ តំបន់ ឬ អ្នក្ដល់ ស�វា។
• 	Samsung ្ិន ្រ្រួល ខុ�មតូវ សលើ ការ្ាត់បង់ ែា ្ ួយ ឬ ក៏ �ាព្ិន�ុខម�លួ ណដល 

សកើតស�ើង សដោយ�ារ ការចុះសឈ្មោះចូល វិបន� ឬ ក ្្មវិធី តា្ Samsung Pass ស�ើយ។

ការលុបទិន្ន័យSamsungPass
អ្នក អាច លុប ្រិន្នន័យ ជីវ្ាមត រប�់ អ្នក ព័ត៌្ាន ចុះសឈ្មោះចូល វិប និង ្ិរន្នន័យ ក្្មវិធី ណដល ្ ាន ចុះបញ្ី 
ជា្ួយ Samsung Pass សដោយ សមបើ លុបទិន្ន័យ។ ការយល់មព្ រប�់ អ្នក ចំសពោះ សពលសវលា និង 
លក្ខខែ្ឌ មព្្រាំង Samsung Account រប�់ អ្នក នឹង សនៅណត �ក ្្ម ដណដល។

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ ជីវមាមតនិងសន្តិសុខ → SamsungPass។

2 សដោះស�ោ សអមកង់ សដោយ សមបើ វិធ ីចាក់ស�ោ សអមកង ់ណដល ្ ាន កែំត់ ពី្ុន។

3 ប៉ះ  → ការកំណត់ → លុបទិន្ន័យ។

4 វាយបញ្ចូល ពាក្យ�្្ាត់ Samsung Account រប�់ អ្នក សហើយ ប៉ះ បញ្ាក់។

្រិន្នន័យ Samsung Pass រប�់ អ្នក នឹង មតូវ ្ ាន លុប។
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សឺមីសន្តិសុខ
�លឺ្ី �ន្ិ�ុខ ការពារ ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន និង ក្្មវិធី ឯកជន រប�់ អ្នក ដូចជា រូបថត និង ្រំនាក្់រំនង ្ិន ឲ្យ អ្នកដន្រ 
ចូលសមបើ ពួកវា។ អ្នក អាច រក្ា �ន្ិ�ុខ នន ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន និង ក្្មវិធ ីឯកជន រប�់ អ្នក �ូ្្ី សនៅសពល ឧបករែ៍ 
មតូវ ្ ាន សដោះស�ោ ក៏ សដោយ។

�លឺ្ី �ន្ិ�ុខ ែលឺ ជា កណន្ង ឃា្ំង្ទេញក ដាចស់ដោយណ�ក និង ្ ាន �ន្ិ�ុខ។ ្រិន្នន័យ ក្នញង �លឺ្ី �ន្ិ�ុខ 
្ិន អាច ស្ទេរ ស្រៅ ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត តា្ វិធី ណចករំណលក ណដល ្ ិន ្រ្រួល ការយល់មព្ ដូចជា 
USB ឬ Wi-Fi ្ទេាល់ ស�ើយ។ ការប៉ុនប៉ង បដចូរ មបព័ន្ធ មបតិបត្ិការ តា្បំែង ឬ ក៏ ការណក �ុហ្វណវរ 
នឹង សធ្វើ ឲ្យ �លឺ្ី �ន្ិ�ុខ ចាក់ស�ោ សដោយ �្វ័យមបវត្ិ និង ្ ិន អាច ចូលសមបើ ្ ាន ស�ើយ។ ្ុនសពល 
រក្ា្រុក ្រិន្នន័យ ក្នញង �លឺ្ី �ន្ិ�ុខ មតូវ ម្ាកដ ថា អ្នក ្ ាន ច្ង្្រុក ្ិរន្នន័យ សនោះ ក្នញង ្រីកណន្ង 
ណដល ្ ាន �ន្ិ�ុខ ស្្ងស្រៀត។

ការបរៀបចំសឺមីសន្តិសុខ

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី សឺមីសន្តិសុខ។

ជសម្ើ� ស្្ង ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ ជីវមាមតនិងសន្តិសុខ → សឺមីសន្តិសុខ។

2 ប៉ះ ចាប់បផ្ដើម។
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3 ប៉ះ ចុះប្្មោះចូល រួច ចុះសឈ្មោះចូល Samsung Account រប�់ អ្នក។

4 សមជើ� វិធី ចាក់ស�ោ ណដល មតូវ សមបើ �ម្ាប់ �លឺ្ី �ន្ិ�ុខ រួច សធ្វើ តា្ ការណែនា ំសលើ សអមកង់ សដើ្្ី បញ្ប់ 
ការសរៀបចំ។

សដើ្្ី បដចូរ សឈ្មោះ ឬ ពែ៌ អាយខុន រប�់ �លឺ្ី �ន្ិ�ុខ �ូ្ ប៉ះ  → ប្ដវូរអាយខុនតាមបំណង។

• 	សនៅសពល អ្នក ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី សឺមីសន្តិសុខ អ្នក មតវូណត សដោះស�ោ ក្្មវិធ ីសនោះ សដោយសមបើ វិធី 
ចាក់ស�ោ ណដល អ្នក ្ ាន កំែត់ ពី្ុន។

• 	សបើ អ្នក ស�្ច កូដ សដោះស�ោ �លឺ្ី �ន្ិ�ុខ រប�់ អ្នក អ្នក អាច កំែត់ វា ស�ើងវិញ សដោយ សមបើ 
Samsung Account រប�់ អ្នក។ ប៉ះ ប៊ូតុង កែំត់ ស�ើងវិញ សនៅ ណ្្នក ខាងសមកោ្ នន សអមកង់ 
ជាប់ស�ោ រួច វាយបញ្ចូល ពាក្យ�្្ាត់ Samsung Account រប�់ អ្នក។

ការកំណត់ស្័យចាក់បសោសមមាប់សឺមីសន្តិសុខ
កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ ចាក់ស�ោ �លឺ្ី �ន្ិ�ុខ សដោយ �្វ័យមបវត្ិ សនៅសពល ្ ិន សមបើ វា។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី សឺមីសន្តិសុខ សហើយ ប៉ះ  → ការកំណត់ → ស្័យចាកប់សោសឺមីសន្តិសុខ។

2 សមជើ� ជសម្ើ� ចាក់ស�ោ ្ ួយ។

សដើ្្ី ចាក់ស�ោ �លឺ្ី �ន្ិ�ុខ រប�់ អ្នក សដោយនដ �ូ្ ប៉ះ បសោ។

ការផ្ាស់ទីខ្ឹមព័ត៌មានបទៅសឺមីសន្តិសុខ
្្ា�់្រី ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន ដូចជា រូបថត និង ្រំនាក់្ំរនង ស្រៅ �លឺ្ី �ន្ិ�ុខ។ �ក្្ម�ាព ខាងសមកោ្ ែលឺ ជា ឧ្រាហរែ៍ 
នន ការ្្ា�់្រី រូប ពី ឃា្ំង្ទេញក លំនាសំដើ្ ស្រៅ �លឺ្ី �ន្ិ�ុខ។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី សឺមីសន្តិសុខ សហើយ ប៉ះ ថែមឯកសារ។

2 ប៉ះ រូប, ធីក រូប ណដល មតូវ ្ ្ា�់្រី រួច សហើយ ប៉ះ រួចរាល់។

3 ប៉ះ ផ្ាស់ទ។ី

ធាតុ ណដល ្ ាន សមជើ� នឹង មតូវ ្ ាន លុប ពី �លឺ្ី សដើ្ សហើយ ្ ្ា�់្ីរ ស្រៅ �លឺ្ី �ន្ិ�ុខ។ សដើ្្ី ច្្ង ធាត ុ
នានា �ូ្ ប៉ះ ចម្ង។

វិធី �ម្ាប់ ការ្្ា�់្រី ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន អាច ខុ�ែ្នា ស្រៅ តា្ មបស�្រ ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន។
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ការផ្ាស់ទីខ្ឹមព័ត៌មានពីសឺមីសន្តិសុខ
្្ា�់្រី ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន ពី �លឺ្ី �ន្ិ�ុខ ស្រៅ ក្្មវិធី មតវូែ្នា ក្នញង ឃ្ាំង្ទេញក លំនាសំដើ្។ �ក្្ម�ាព ខាងសមកោ្ ែលឺ ជា 
ឧ្រាហរែ៍ នន ការ្្ា�់្រី រូប ្ ួយ ពី �លឺ្ី �ន្ិ�ុខ ស្រៅ ឃា្ំង្ទេញក លំនាសំដើ្។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី សឺមីសន្តិសុខ សហើយ ប៉ះ វិចមិតសាល។

2 សមជើ� រូប ្ ួយ សហើយ ប៉ះ  → ផ្ាស់ទីបចញពីសឺមីសន្តិសុខ។

ធាតុ ណដល្ាន សមជើ� នឹង មតូវ ្ ាន ្ ្ា�់្រី ស្រៅ វិចិមតសាល ក្នញង ឃ្ាំង្ទេញក លំនាំសដើ្។

ការថែមកម្មវិធី
ណថ្ ក្្មវិធី ្ ួយ ណដល មតវូ សមបើ ក្នញង �លឺ្ី �ន្ិ�ុខ។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី សឺមីសន្តិសុខ សហើយ ប៉ះ ថែមកម្មវិធ។ី

2 ធីក ក្្មវិធី ្ ួយ ឬ សមចើន ណដល ្ ាន ដំស�ើង សលើ ឧបករែ៍ សហើយ ប៉ះ ថែម។

សដើ្្ី ដំស�ើង ក្្មវិធ ីពី PlayStore ឬ GalaxyApps �ូ្ ប៉ះ ទាញយកពីPLAYSTORE ឬ 
ទាញយកពីGALAXYAPPS។

ការលុបកម្មវិធីពីសឺមីសន្តិសុខ
ប៉ះ ថកកម្មវិធ,ី ធីក ក្្មវិធី រួច សហើយ ប៉ះ លុប។

ការថែម្រណនី
ណថ្ ែែនី Samsung និង Google រប�់ អ្នក ឬ ក៏ ែែន ីស្្ងស្រៀត សដើ្្ី សធ្វើ �្កាល ជា្ួយ 
ក្្មវិធី ក្នញង �លឺ្ី �ន្ិ�ុខ។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី សឺមីសន្តិសុខ សហើយ ប៉ះ  → ការកំណត់ → ្រណនី → ថែម្រណនី។

2 សមជើ� ស�វា ែែនី ្ ួយ។

3 សធ្វើ តា្ ការណែនាំ សលើ សអមកង់ សដើ្្ី បញ្ប់ ការសរៀបច ំែែនី។
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ការលាក់សឺមីសន្តិសុខ
អ្នក អាច លាក់ ្ ្ចូវកាត់ នន �លឺ្ី �ន្ិ�ុខ ពី សអមកង់ ក្្មវិធី។
ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី សឺមីសន្តិសុខ, ប៉ះ  → ការកំណត់ រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ បងា្ញសឺមីសន្តិសុខ សដើ្្ី 
បិ្រដំសែើរការ វា។
ជសម ើ្� ស្្ង �ូ្ អូ� រ្ារ �្ាន�ាព ចុះសមកោ្ សដើ្្ី សបើក ្ ទេាំង ជូនដែំឹង។ រួច សហើយ អូ� ្ ទេាំង ជូនដែំឹង 
ចុះសមកោ្ សហើយ ប៉ះ សឺមីសន្តិសុខ សដើ្្ី បិ្រដំសែើរការ ្ ុខងារ សនះ។

ការចម្ងទុកនិងការស្ដារសឺមីសន្តិសុខ
ច្្ង្រុក ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន និង ក្្មវិធ ីក្នញង �លឺ្ី �ន្ិ�ុខ ស្រៅ Samsung Cloud សដោយ សមបើ Samsung 
Account រប�់ អ្នក រួច �្ារ ពួកវា សពលសមកោយ។

ការចម្ងទុកទិន្ន័យ

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី សឺមីសន្តិសុខ សហើយ ប៉ះ  → ការកំណត់ → ចម្ងទុកនិងស្ដារ។

2 ប៉ះ ថែម្រណនី រួច ចុះបញ្ី និង ចុះសឈ្មោះចូល Samsung Account រប�់ អ្នក។

3 ប៉ះ ចម្ងទុកទិន្ន័យសឺមីសន្តិសុខ។

4 ធីក ធាតុ ណដល អ្នក ចង់ ច្្ង្រុក សហើយ ប៉ះ ចម្ងទុកឥ�វូវ។

្រិន្នន័យ នឹង មតូវ ្ ាន ច្្ង្រុក ក្នញង Samsung Cloud។

ការស្តារទិន្ន័យ

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី សឺមីសន្តិសុខ សហើយ ប៉ះ  → ការកំណត់ → ចម្ងទុកនិងស្ដារ។

2 ប៉ះ ស្ដារ។

3 សមជើ� ឧបករែ៍ ្ ួយ និង មបស�្រ ្ិរន្នន័យ ណដល អ្នក ចង់ �ដារ សហើយ ប៉ះ ស្ដារឥ�វូវ។

្រិន្នន័យ ណដល ្ ាន ច្្ង្រុក នឹង មតូវ ្ ាន �ដារ ដាក់ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។
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ការលុបសឺមីសន្តិសុខ
អ្នក អាច លុប �លឺ្ី �ន្ិ�ុខ រួ្្រាំង ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន និង ក្្មវិធី ក្នញង សនោះ។
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី សឺមីសន្តិសុខ សហើយ ប៉ះ  → ការកំណត់ → ការកំណត់បមចើនបទៀត → លុប។
សដើ្្ី ច្្ង្រុក ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន ្ុនសពល លុប �លឺ្ី �ន្ិ�ុខ �ូ្ ធីក ផ្ាស់ទីឯកសារបមបឌៀបចញពីសឺមី
សន្តិសុខ សហើយ ប៉ះ លុប។ សដើ្្ី ចូលសមបើ ្រិន្នន័យ ណដល ្ ាន ច្្ង្ុរក ពី �លឺ្ី �ន្ិ�ុខ �ូ្ សបើក �លឺ្ី 
Samsung, ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ឯកសារខ្ញំ រួច សហើយ ប៉ះ ឃ្ាំងផ្ទញកខាងក្ញង → SECUREFOLDER។

កំែត់�្្ាល់ ណដល ្ ាន រក្ា្ុរក ក្នញង SamsungNotes នឹង ្ ិន មតវូ ្ ាន ច្្ង្រុក ស�ើយ។

បក្ោដនិង្រណនី

ជបមមើស
សធ្វើ �្កាល ច្្ង្រុក ឬ �ដារ ្រិន្នន័យ នន ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក សដោយ សមបើ Samsung Cloud។ អ្នក ក៏ អាច 
ចុះបញ្ី និង មែប់មែង ែែនី ដូចជា Samsung Account និង ែែនី Google រប�់ អ្នក ឬ ក៏ ស្ទេរ 
្ិរន្នន័យ ស្រៅ ឬ ពី ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត តា្ Smart Switch ្ងណដរ។
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ បកោ្ដនិង្រណន។ី
• 	SamsungCloud៖ មែប់មែង ខ្ឹ្ព័ត៌្ ាន ណដល អ្នក ចង់ �ដារ យ៉ាង ្ ាន �ន្ិ�ុខ ក្នញង Samsung 

Cloud។ ពិនិត្យ �្ាន�ាព នន ការសមបើម្ា�់ ឃ្ាំង្ទេញក Samsung Cloud រប�់ អ្នក មព្្រាំង សធ្វើ 
�្កាល ច្្ង្រុក និង �ដារ ្រិន្នន័យ រប�់ អ្នក។ �ូ្ ស ើ្ល Samsung Cloud �ម្ាប ់ព័ត៌្ាន 
បណន្្។

• 	្រណនី៖ ណថ្ Samsung Account និង ែែនី Google រប�់ អ្នក ឬ ក ៏ែែនី ស្្ងស្រៀត 
សដើ្្ី សធ្វើ �្កាល ជា្ួយ។

• 	ចម្ងទុកនិងស្ដារ៖ រក្ា ព័ត៌្ាន ្ ទេាល់ខ្ងួន ្ិរន្នន័យ ក្្មវិធី និង ការកំែត ់រប�់ អ្នក សដោយ �ុវត្ិ�ាព 
សលើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។ អ្នក អាច ច្្ង្ុរក ព័ត៌្ ាន រស�ើប រប�់ អ្នក សហើយ ចូលសមបើ វា សនៅសពល 
សមកោយ។ អ្នក មតូវណត ចុះសឈ្មោះចូល ែែនី Google ឬ Samsung Account រប�់ អ្នក សដើ្្ី 
ច្្ង្រុក ឬ �ដារ ្រិន្នន័យ។

• 	SmartSwitch៖ ចាប់ស្ដើ្ Smart Switch រួច ស្ទេរ ្រិន្នន័យ ពី ឧបករែ៍ ពី្ុន រប�់ អ្នក។ �ូ្ 
ស ើ្ល Smart Switch �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។

ច្្ង្រុក ្រិន្នន័យ រប�់ អ្នក ជា មបចាំ ស្រៅ ្រីកណនង្ ្ ាន �ុវត្ិ�ាព ដូចជា Samsung Cloud ឬ 
កុំព្យចូ្រ័រ សដើ្្ី ឲ្យ អ្នក អាច �ដារ វា សបើ ្រិន្នន័យ សនោះ ខូច ឬ ្ ាត់ សដោយ�ារ ការកែំត់ ្ិរន្នន័យ ពី 
សរោងចមក ស�ើងវិញ សដោយ អសចតនា។
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SamsungCloud
ច្្ង្រុក ្រិន្នន័យ ពី ឧបករែ៍ ពី្ុន ស្រៅ Samsung Cloud និង �្ារ ្រិន្នន័យ ដាក់ ឧបករែ៍ ថ្មី រប�់ 
អ្នក។ អ្នក ក៏ អាច សធ្វើ �្កាល ្រិន្នន័យ ណដល ្ ាន រក្ា្ុរក ក្នញង ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ជា្ួយ Samsung 
Cloud និង បង្ាញ ្រិន្នន័យ ណដល ្ ាន រក្ា្រុក សលើ Samsung Cloud។ អ្នក មតវូណត ចុះបញ្ី និង 
ចុះសឈ្មោះចូល Samsung Account រប�់ អ្នក សដើ្្ី សមបើ Samsung Cloud។ �ូ្ ស ើ្ល 
Samsung Account �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។

ការចម្ងទុកទិន្ន័យ

1 សនៅសលើ ឧបករែ៍ ពី្ុន �ូ្ ចុះសឈ្មោះចូល Samsung Account រប�់ អ្នក។

2 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, សមជើ� ជសម្ើ� ច្្ង្រុក សហើយ ច្្ង្រុក ្រិន្នន័យ រប�់ អ្នក។

• 	សបើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ែាមំ្រ Samsung Cloud �ូ្ ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ បក្ោដ
និង្រណន ី→ SamsungCloud, សមជើ� ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក សមកោ្ ចម្ងទុកនិងស្ដារ, 
ប៉ះ ចម្ងទុក រួច សហើយ ច្្ង្រុក ្ិរន្នន័យ រប�់ អ្នក។

• 	វិធ ីច្្ង្រុក ្រិន្នន័យ អាច ខុ�ែ្នា អាម�យ័ សលើ ្ ៉ូណដល រប�់ អ្នក។
• 	្រិន្នន័យ ខ្ះ នឹង ្ ិន មតវូ ្ ាន ច្្ង្រុក ស�ើយ។ សដើ្្ី ពិនិត្យ ស ើ្ល ថា ្រិន្នន័យ ែា ណដល នឹង មតវូ 

្ាន ច្្ង្រុក �ូ្ ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ បកោ្ដនិង្រណន ី→ Samsung
Cloud, សមជើ� ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក សមកោ្ ចម្ងទុកនិងស្ដារ រួច សហើយ ប៉ះ ចម្ងទុក។

• 	សដើ្្ី បង្ាញ ្រិន្នន័យ ច្្ង្រុក ក្នញង Samsung Account រប�់ អ្នក �ូ្ ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី 
ការកំណត់, ប៉ះ បក្ោដនិង្រណន ី→ SamsungCloud, សមជើ� ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក 
សមកោ្ ចម្ងទុកនិងស្ដារ រួច សហើយ ប៉ះ ស្ដារទិន្ន័យ។
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ការស្តារទិន្ន័យ

1 សនៅ សលើ ឧបករែ៍ ថ្មី រប�់ អ្នក �ូ្ ចាប់ស្ដើ្ ក ្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ បក្ោដនិង្រណន ី→ 
SamsungCloud។

2 សមជើ� ឧបករែ៍ ពី្ុន សមកោ្ ចម្ងទុកនិងស្ដារ សហើយ ប៉ះ ស្ដារទិន្ន័យ។

3 ធីក មបស�្រ ្រិន្នន័យ ណដល អ្នក ចង់ �្ារ សហើយ ប៉ះ ស្ដារ។

ការបធ្ើសមកាលទិន្ន័យ
អ្នក អាច សធ្វើ �្កាល ្រិន្នន័យ ណដល ្ ាន រក្ា្រុក ក្នញង ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ដូចជា រូប វសីដអូ និង មពតឹ្ិការែ៍ 
ជា្ួយ Samsung Cloud និង ចូលសមបើ វា ពី ឧបករែ៍ ស្្ងស្រៀត។

1 សនៅ សលើ ឧបករែ៍ ថ្មី រប�់ អ្នក �ូ្ ចាប់ស្ដើ្ ក ្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ បក្ោដនិង្រណន ី→ 
SamsungCloud។

2 ប៉ះ  → ការកំណត់ → ការកំណត់សមកាល។

3 ប៉ះ កុងតាក់ ជាប់ នឹង ធាត ុណដល អ្នក ចង់ សធ្វើ �្កាល ជា្ួយ។

អ្នក អាច ពិនិត្យ ្រិន្នន័យ ណដល ្ ាន រក្ា្ុរក ឬ ក៏ បដចូរ ការកែំត់ សដោយ ប៉ះ បែ្ណ វិចមិតសាល, 
SAMSUNGNOTES ឬ SAMSUNGCLOUDDRIVE។
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SmartSwitch
ស្ទេរ ្រិន្នន័យ រវាង ឧបករែ៍ ចល័ត តា្ Smart Switch។
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ បកោ្ដនិង្រណន ី→ SmartSwitch។

ការបផ្ទរទិន្ន័យបដោយបមបើ្ ្ាប់USB(USBមបបភទ-C)
អ្នក អាច �្ាប់ ឧបករែ៍ ពី្ុន រប�់ អ្នក ជា្ួយ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក សដោយ សមបើ ឈ្នាប់ USB (USB 
មបស�្រ-C) និង ណខ្ USB សដើ្្ី ស្ទេរ ្រិន្នន័យ យ៉ាង ងាយម�លួ និង យ៉ាង រហ័�។

1 សដោត ឈ្នាប់ USB (USB មបស�្រ-C) ស្រៅ ក្នញង �្នចូក ពហុបំែង នន ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។

2 �្ាប់ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក និង ឧបករែ៍ ពី្ុន រប�់ អ្នក សដោយ សមបើ ណខ្ USB រប�់ ឧបករែ៍ ពី្ុន។

ឈ�ាប់ USB 
(USB �បេភទ-C)

ឧបករណ៍ របស់ អ�កឧបករណ៍ ពីមុន

ែខ� USB 
របស់ ឧបករណ៍ ពីមុន
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3 សនៅសពល វីនដូវ ្ ុ� សមជើ� ក្្មវិធី សលចស�ើង �ូ្ ប៉ះ SmartSwitch → ទទួល។

4 សលើ ឧបករែ៍ ពី្ុន �ូ្ ប៉ះ អនុញ្ាត។

សបើ អ្នក ្ ិន ្ ាន ក្្មវិធី ស្រ �ូ្ ្រាញយក វា ពី GalaxyApps ឬ PlayStore។

ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក នឹង �្ាល ់ឧបករែ៍ ពី្ុន សហើយ បញ្ី នន ្រិន្នន័យ ណដល អ្នក ស្ទេរ នឹង សលចស�ើង។

5 សធ្វើ តា្ ការណែនាំ សលើ សអមកង់ សដើ្្ី ស្ទេរ ្រិន្នន័យ ពី ឧបករែ៍ ពី្ុន។

កុំ ្ ដាច់ ណខ្ USB ឬ ឈ្នាប់ USB (USB មបស�្រ-C) ពី ឧបករែ៍ សនៅសពល អ្នក កំពុង ស្ទេរ ឯក�ារ។ 
ការសធ្វើ ណបប សនោះ អាច បែ្ាល ឲ្យ ្ ាត់បង ់្រិន្នន័យ ឬ ខូច ឧបករែ៍។

ការស្ទេរ ្រិន្នន័យ នឹង បសងកេើន ការ�ុី ថ្ម រប�់ ឧបករែ៍ អ្នក។ មតូវ ម្ាកដ ថា ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក មតវូ 
្ាន �ាក មែប់មែាន់ ្ុនសពល ស្ទេរ ្រិន្នន័យ។ សបើ ថា្ពល ថ្ម សខ្ោយ ការស្ទេរ ្រិន្នន័យ អាច មតូវ ្ ាន 
បងអែាក់។

ការបផ្ទរទិន្ន័យឥតថខសេតាមWi-Fiផ្ទាល់
ស្ទេរ ្រិន្នន័យ ពី ឧបករែ៍ ពី្ុន រប�់ អ្នក ្ ក ដាក ់ក្នញង ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក សដោយ ឥត សមបើ ណខ្ តា្ Wi-Fi 
្ទេាល់។

1 សលើ ឧបករែ៍ ពី្ុន �ូ្ ចាប់ស្ដើ្ Smart Switch។

សបើ អ្នក ្ ិន ្ ាន ក្្មវិធ ីស្រ �ូ្ ្រាញយក វា ពី GalaxyApps ឬ PlayStore។

2 សលើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក �ូ្ ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ បកោ្ដនិង្រណន ី→ Smart
Switch។
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3 ដាក់ ឧបករែ៍ សនៅ ជិត ែ្នា។

4 សលើ ឧបករែ៍ ពី្ុន �ូ្ ប៉ះ ឥតថខសេ → បផ្ើ។

5 សលើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក �ូ្ ប៉ះ ឥតថខសេ → ទទួល រួច សមជើ� មបស�្រ នន ឧបករែ៍ ពី្ុន។

6 សធ្វើ តា្ ការណែនាំ សលើ សអមកង់ សដើ្្ី ស្ទេរ ្រិន្នន័យ ពី ឧបករែ៍ ពី្ុន រប�់ អ្នក។

ការបផ្ទរទិន្ន័យបដោយបមបើឃា្ំងផ្ទញកខាងបមកៅ
ស្ទេរ ្រិន្នន័យ សដោយ សមបើ ឃ្ាំង្ទេញក ខាងសមកៅ ដូចជា កាត microSD។

1 ស្ទេរ ្រិន្នន័យ ពី ឧបករែ៍ ពី្ុន ស្រៅ ឃ្ាំង្ទេញក ខាងសមកៅ។

2 បញ្ចូល ឬ �្ាប់ ឧបករែ៍ ឃ្ាំង្ទេញក ខាងសមកៅ ជា្ួយ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។

3 សលើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក �ូ្ ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ បក្ោដនិង្រណន ី→ Smart
Switch → ឃា្ំងផ្ទញកខាងបមកៅ → ស្ដារ។

4 សធ្វើ តា្ ការណែនាំ សលើ សអមកង់ សដើ្្ី ស្ទេរ ្រិន្នន័យ ពី ឃ្ាំង្ទេញក ខាងសមកៅ។

ការបផ្ទរទិន្ន័យចម្ងទុកពីកុំព្យវូទ័រ
ស្ទេរ ្រិន្នន័យ រវាង ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក និង កុំព្យចូ្រ័រ។ អ្នក មតវូណត ្រាញយក ក ្្មវិធី Smart Switch �ម្ាប់ 
កុំព្យចូ្រ័រ ពី www.samsung.com/smartswitch។ ច្្ង្រុក ្រិន្នន័យ ពី ឧបករែ៍ ពី្ុន ស្រៅ កុំព្យចូ្័ររ 
និង នាំចូល ្រិន្នន័យ ដាក់ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។
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1 សនៅសលើ កុំព្យចូ្រ័រ �ូ្ ចូលស្រៅ www.samsung.com/smartswitch សដើ្្ី ្រាញយក Smart 
Switch។

2 សនៅសលើ កុំព្យចូ្រ័រ �ូ្ ចាប់ស្ដើ្ Smart Switch។

សបើ ឧបករែ៍ ពី្ុន រប�់ អ្នក ្ ិនណ្ន ជា ឧបករែ៍ Samsung �ូ្ ច្្ង្ុរក ្ិរន្នន័យ ស្រៅ កុំព្យចូ្រ័រ 
សដោយ សមបើ ក្្មវិធ ីណដល ្ ដល់ ជូន សដោយ ឧ�្ាហករ នន ឧបករែ៍ សនោះ។ បនទេាប ្់ ក �ូ្ រំលង ស្រៅ 
ជំហាន ្រី ម្ាំ។

3 �្ាប់ ឧបករែ៍ ពី្ុន រប�់ អ្នក ស្រៅ កុំព្យចូ្រ័រ សដោយ សមបើ ណខ្ USB រប�់ ឧបករែ៍។

4 សនៅសលើ កុំព្យចូ្រ័រ �ូ្ សធ្វើ តា្ ការណែនា ំសលើ សអមកង់ សដើ្្ី ច្្ង្ុរក ្ិរន្នន័យ ព ីឧបករែ៍ សនោះ។ បនទេាប់ 
្ក �ូ្ ្ ្ាច់ ឧបករែ៍ ពី្ុន សចញ ពី កុំព្យចូ្័ររ។

5 �្ាប់ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ស្រៅ កុំព្យចូ្រ័រ សដោយ សមបើ ណខ្ USB។

6 សនៅសលើ កុំព្យចូ្រ័រ �ូ្ សធ្វើ តា្ ការណែនា ំសលើ សអមកង់ សដើ្្ី ស្ទេរ ្រិន្នន័យ ដាក់ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។

ការបង្ាញទិន្ន័យនាំចូល
អ្នក អាច បង្ាញ ្រិន្នន័យ ណដល ្ ាន នាំចូល សនៅសលើ ក ្្មវិធី ដូចែ្នា នឹង ក្្មវិធ ីពី ឧបករែ៍ ពី្ ុន រប�់ អ្នក។
សបើ ឧបករែ៍ ថ្មី រប�់ អ្នក ្ ិន ្ ាន ក្្មវិធី ដូចែ្នា សដើ្្ី បងា្ញ ឬ ចាក ់្រិន្នន័យ ណដល ្ ាន នាំចូល ស្រ ្រិន្នន័យ 
សនោះ នឹង មតូវ ្ ាន រក្ា្រុក ក្នញង ក្្មវិធី ម�សដៀងែ្នា។ ឧ្រាហរែ៍ សបើ អ្នក នាំចូល ស្្ូ៉ ប៉ុណន្ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក 
្ិន្ាន ក្្មវិធី ស្្៉ូ អ្នក អាច បង្ាញ ស្្ូ៉ ្រាំងសនោះ ក្នញង ក្្មវិធី SamsungNotes។

Google
សធ្វើ ការកំែត់ រចនា�្្ពន្ធ �ម្ាប់ ្ ុខងារ ខ្ះ ណដល Google ្ាន ្ ដល់ជូន។
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ Google។
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លទ្ធភាពចូលបមបើ
សធ្វើ ការកំែត់ រចនា�្្ពន្ធ ស្្ងៗ សដើ្្ី ណកល្អែ ល្រ្ធ�ាព ចូលសមបើ ឧបករែ៍។ �ូ្ ស ើ្ល ល្រ្ធ�ាព ចូល សមបើ 
�ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ។

ការម្រប់ម្រងទូបទៅ
បដចូរ ការកំែត់ មបព័ន្ធ នន ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក តា្បំែង ឬ ក៏ កែំត់ ឧបករែ៍ ស�ើងវិញ។
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ ការម្រប់ម្រងទូបទៅ។
• 	ភាសានិងការបញ្វូល៖ សមជើ� �ា�ា ឧបករែ៍ និង បដចូរ ការកែំត់ ដូចជា កដារចុច និង មបស�្រ នន 

ការបញ្ចូល �ំស�ង។ ជសម ើ្� ខ្ះ មបណហល ជា ្ ិន អាច សមបើ ្ ាន ស�ើយ អាម�យ័ សលើ �ា�ា ណដល ្ ាន 
សមជើ�។ �ូ្ ស្ើល ការណថ្ �ា�ា ឧបករែ៍ �ម្ាប់ ព័ត៌្ ាន បណន្្។

• 	កាលបរិបចឆេទនិងបម៉ោង៖ ចូលសមបើ និង ណក ការកែំត់ សដើ្្ី មតួតមតា រសបៀប ណដល ឧបករែ៍ បង្ាញ ស្៉ោង 
និង កាលបរិសចឆេ្រ។

សបើ ថ្ម សនៅណត អ�់ បនទេញក ្រាំងម�ងុ សនោះ ស្៉ោង និង កាលបរិសចឆេ្រ នឹង មតូវ ្ ាន កំែត ់ស�ើងវិញ។

• 	ទាក់ទងបយើង៖ �ួរ �ំែួរ ឬ បង្ាញ �ំែួរ ណដល �ួរ ញឹកញាប់។ �ូ្ ស ើ្ល Samsung 
Members �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្។

• 	រាយការណ៍ព័ត៌មានកំហុសវិនិចឆេយជូនSamsung៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ ស្្ើ ព័ត៌្ាន កំហ�ុវិនិចឆេយ 
និង ការសមបើម្ា�់ រប�់ ឧបករែ៍ សដោយ �្វ័យមបវត្ិ ជូន Samsung។

• 	ព័ត៌មានបធ្ើទីផសេារ៖ កំែត់ ថា សតើ មតូវ ្រ្ួរល ព័ត៌្ ាន សធ្វើ ្រី្្ារ រប�់ Samsung ដូចជា ការ្ដល់ជូន 
ពិស�� ្លមបសយោជន ៍�្ាជិក�ាព និង លិខិតដែឹំង ណដរ ឬ ស្រ។

• 	កំណត់ប�ើងវិញ៖ សធ្វើ ការកំែត់ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ស�ើងវិញ ឬ ក៏ សធ្វើ ការកែំត់ ្រិន្នន័យ ព ីសរោងចមក 
ស�ើងវិញ។ អ្នក អាច កំែត់ ស�ើងវិញ នូវ ការកែំត់ រប�់ អ្នក ្រាំងអ�់ និង ការកំែត ់បែ្ាញ។ អ្នក 
ក៏ អាច កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ ចាប់ស្ដើ្ ស�ើងវិញ សនៅសពល ណដល ្ ាន កំែត់ ជា្ុន ្ ងណដរ សដើ្្ី ឲ្យ 
ឧបករែ៍ ដំសែើរការ លអែមបស�ើរ។
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ការថែមភាសាឧបករណ៍
អ្នក អាច ណថ្ �ា�ា ណដល មតូវ សមបើ សលើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។

1 សលើ សអមកង់ ការកែំត់ �ូ្ ប៉ះ ការម្រប់ម្រងទបូទៅ → ភាសានិងការបញ្វូល → ភាសា → ថែម
ភាសា។

សដើ្្ី បង្ាញ �ា�ា ្រាំងអ�់ ណដល អាច ណថ្ ្ ាន �ូ្ ប៉ះ  → ភាសាទាំងអស។់

2 សមជើ� �ា�ា ្ ួយ ណដល មតវូ ណថ្។

3 សដើ្្ី កំែត ់�ា�ា ណដល ្ ាន សមជើ� ជា �ា�ា លំនាំសដើ្ �ូ្ ប៉ះ កំណត់ជាលំនាបំដើម។ សដើ្្ី រក្ា 
ការកំែត់ �ា�ា បច្ញប្ន្ន �ូ្ ប៉ះ រកសេាបច្ញបបន។្

�ា�ា ណដល ្ ាន សមជើ� នឹង មតូវ ្ ាន ណថ្ ស្រៅ បញ្ី �ា�ា រប�់ អ្នក។ សបើ អ្នក ្ ាន បដចូរ �ា�ា លំនាសំដើ្ 
�ា�ា ណដល ្ ាន សមជើ� នឹង មតូវ ្ ាន ណថ្ ស្រៅ ណ ្្នក ខាងសលើ នន បញ្ី។

សដើ្្ី បដចូរ �ា�ា លំនាំសដើ្ ពី បញ្ី �ា�ា រប�់ អ្នក �ូ្ ចាប់ អ�ូ  ជាប ់នឹង �ា�ា ្ ួយ រួច ្ ្ា�់្រី វា ស្រៅ 
ខាងសលើ ្ ុត នន បញ្ី។ រួច ប៉ះ រួចរាល់។ សបើ ក ្្មវិធី ្ ួយ ្ ិន ែាំម្រ �ា�ា លំនាំសដើ្ ស្រ �ា�ា ណដល ្ ាន ែាំម្រ 
បនទេាប់ សនៅក្នញង បញ្ី នឹង មតូវ ្ ាន សមបើ។

អាប់បដតននសុហ្ថវរ
អាប់សដត �ុហ្វណវរ នន ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក តា្ ស�វា ហ្វលឺ្ណវរ សលើ អាកា� (FOTA)។ អ្នក ក៏ អាច សរៀប កាលវ�ិាែ 
អាប់សដត �ុហ្វណវរ ្ ងណដរ។
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ អាប់បដតននសុហ្ថវរ។

សបើ អាប់សដត នន �ុហ្វណវរ អា�ន្ន មតូវ ្ ាន បសញញ្ សដើ្្ី ការពារ �ន្ិ�ុខ នន ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក និង 
សដើ្្ី ខទេប ់មបស�្រ នន ការែំរា្កំណហង �ន្ិ�ុខ ថ្មីៗ ពួកវា នឹង មតូវ ្ ាន ដំស�ើង សដោយ �្វ័យមបវត្ិ 
សដោយ ែ្មាន ការយលម់ព្ ពី អ្នក។

• 	ទាញយកអាប់បដតបដោយនដ៖ ពិនិត្យ រក និង ដំស�ើង អាបស់ដត សដោយនដ។
• 	ទាញយកអាប់បដតបដោយស្័យមបវត្តិ៖ ្រាញយក អាប់សដត សដោយ �្វ័យមបវត្ិ៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ 

្រាញយក អាប់សដត សដោយ �្វយ័មបវត្ិ សនៅសពល ្ ាន �្ាប ់ស្រៅ បែ្ាញ Wi-Fi។
• 	អាប់បដតននសុហ្ថវរថដលបានបរៀបកាលវិភា្រ៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ ដំស�ើង អាប់សដត សនៅ សពលសវលា 

ណដល ្ ាន បញ្ាក់។
• 	ព័ត៌មានអាប់បដតចុងបមកោយ៖ បង្ាញ ព័ត៌្ាន អំព ីអាប់សដត នន �ុហ្វណវរ ចុងសមកោយ។
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ព័ត៌មានអំពីអាប់បដតននសន្តិសុខ
អាប់សដត នន �ន្ិ�ុខ មតូវ ្ ាន ្ ដល់ ជូន សដើ្្ី ពមងឹង �ន្ិ�ុខ នន ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក និង ការពារ 
ព័ត៌្ាន ្ ទេាល់ខ្ងួន រប�់ អ្នក។ ចំសពោះ អាប់សដត នន �ន្ិ�ុខ �ម្ាប់ ្ ៉ូណដល រប�់ អ្នក �ូ្ ចូល ស្រៅ 
security.samsungmobile.com។

វិបន� សនះ ែាំម្រ ជា �ា�ា ខ្ះ ប៉ុសែ្ណោះ។

បសៀវបភៅថណនាំអ្កបមបើមបាស់
បង្ាញ ព័ត៌្ាន ជំនួយ សដើ្្ី ណ�្វងយល់ អំពី រសបៀប សមបើ ឧបករែ៍ និង ក្្មវិធី ឬ ក ៏សធ្វើ ការកែំត់ រចនា�្្ពន្ធ 
�ំខាន់ៗ។
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ បសៀវបភៅថណនាំអ្កបមបើមបាស។់

អំពីទូរសព្ទ
ចូលស្ើល ព័ត៌្ាន នន ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។
សលើ សអមកង់ ការកំែត់ �ូ្ ប៉ះ អំពីទូរសព្ទ។
សដើ្្ី បដចូរ សឈ្មោះ នន ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក �ូ្ ប៉ះ ថក។
• 	សា្នភាព៖ បង្ាញ ព័ត៌្ាន ស្្ងៗ រប�់ ឧបករែ៍ ដូចជា �្ាន�ាព កាត SIM, អា�យដា្ន MAC 

នន Wi-Fi និង សលខ ស�ៀសរៀល ជាសដើ្។
• 	ព័ត៌មានអំពីចបាប់៖ បង្ាញ ព័ត៌្ាន ្ ្ចូវច្ាប់ ណដល ពាក់ព័ន្ធ នឹង ឧបករែ៍ ដូចជា ព័ត៌្ាន �ុវត្ិ�ាព 

និង អាជា្បែ្ណ មប�ព សបើក្រូលាយ ជាសដើ្។
• 	ព័ត៌មានសុហ្ថវរ៖ បង្ាញ ព័ត៌្ាន �ុហ្វណវរ រប�់ ឧបករែ៍ ដូចជា កំណែ មបព័ន្ធ មបតិបត្ិការ រប�់ វា 

និង កំណែ ហ្វលឺ្ណវរ ជាសដើ្។
• 	ព័ត៌មានែ្ម៖ បង្ាញ �្ាន�ាព និង ព័ត៌្ាន អំពី ថ្ម រប�់ ឧបករែ៍។
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ឧបសម្ពន្ធ

លទ្ធភាពចូលបមបើ

អំពីលទ្ធភាពចូលបមបើ
បសងកេើន ល្រ្ធ�ាព ចូលសមបើ ជា្ួយ ្ ុខងារ ណដល សធ្វើ ឲ្យ ឧបករែ៍ កាន់ណត ងាយម�ួល សមបើ �ម្ាប់ អ្នកសមបើម្ា�់ 
ណដល អន់ ណ�្នក មតសចៀក និង �ាពថ្នឹក នន នដ។
ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ។

VoiceAssistant(សំប�ងតប)

ការបបើកដំបណើរការឬការបិទដំបណើរការVoiceAssistant
សនៅសពល អ្នក សបើកដសំែើរការ Voice Assistant ឧបករែ៍ នឹង ចាប់ស្ដើ្ �ំស�ង តប។ សនៅសពល អ្នក 
ប៉ះ ្ ុខងារ ណដល ្ ាន សមជើ� ្ ដង ឧបករែ៍ នឹង អាន អត្ប្រ សលើ សអមកង់ ឮៗ។ ការប៉ះ ្ ុខងារ សនះ ពីរដង នឹង 
សបើកដំសែើរការ ្ ុខងារ សនះ។
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ចក្ខញ → VoiceAssistant រួច សហើយ ប៉ះ 
កុងតាក់ សដើ្្ី សបើកដសំែើរការ វា។
សដើ្្ី បិ្រដំសែើរការ Voice Assistant �ូ្ ប៉ះ កុងតាក ់និង ប៉ះ កណន្ង ែា ្ ួយ សលើ សអមកង់ ពីរដង យ៉ាង 
រហ�័។
សនៅសពល អ្នក សបើកដំសែើរការ Voice Assistant ជា សលើកដំបូង ការបសមងៀន នឹង ចាប់ស្ដើ្  បនទេាប់ ព ី
ការសបើកដំសែើរការ។ អ្នក អាច ចាក់ វា ស�ើងវិញ សដោយ ប៉ះ ជំនួយននVoiceAssistant។

្ុខងារ ខ្ះ ្ ិន អាច សមបើ ្ ាន ស្រ ខែៈសពល អ្នក កំពុង សមបើ Voice Assistant។
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ការមតួតមតាបអមកង់ជាមួយកាយវិការមមាមនដ
អ្នក អាច សមបើ កាយវិការ ម្ា្នដ ស្្ងៗ សដើ្្ី មតួតមតា សអមកង់ ខែៈសពល អ្នក កំពុង សមបើ Voice 
Assistant។

កាយវិការបមបើមមាមនដមួយ

• 	ការប៉ះ៖ អាន ឮៗ នូវ ធាត ុសមកោ្ ម្ា្នដ រប�់ អ្នក។ សដើ្្ី រុករក សអមកង់ �ូ្ ដាក់ ម្ា្នដ ្ ួយ សលើ 
សអមកង់ សហើយ ្ ្ា�់្រី វា សលើ សអមកង់។

• 	ការប៉ះ ពីរ ដង៖ សបើក ធាតុ ណដល ្ ាន សមជើ�។ ខែៈសពល ធាត ុណដល ្ ាន សមជើ� មតវូ ្ ាន អាន ឮៗ 
សនៅសពល អ្នក ឮ ធាតុ ណដល អ្នក ចង់ �ូ្ ណលង ម្ា្នដ រប�់ អ្នក ពី ធាតុ សនោះ។ រួច ប៉ះ សលើ កណន្ង ែា ្ ួយ 
សលើ សអមកង់ ពីរដង យ៉ាង រហ�័។

• 	ការប៉ះ ពីរដង ជាប ់សលើ សអមកង់៖ ្្ា�់្រី ធាតុ ្ ួយ ឬ ចូលសមបើ ជសម ើ្� ណដល ្ ាន។
• 	ការអូ� ្ ក សេ្វង៖ អាន ធាត ុពី្ុន។
• 	ការអូ� ស្រៅ �ដាំ៖ អាន ធាតុ បនទេាប់។
• 	ការអូ� ស�ើងសលើ ឬ ចុះសមកោ្៖ បដចូរ ការកែំត ់្ ុលឺនុយ បរិការែ៍ ថ្មីៗ បំ្ ុត។
• 	ការអូ� ្ ក សេ្វង រួច ស្រៅ �ដាំ ក្នញង ចលនា ្ ួយ៖ រំកិល សអមកង ់ស�ើងសលើ។
• 	ការអូ� ស្រៅ �ដាំ រួច ្ ក �ដាំ ក្នញង ចលនា ្ ួយ៖ រំកិល សអមកង់ ចុះសមកោ្។
• 	ការអូ� ស�ើងសលើ រួច ចុះសមកោ្ ក្នញង ចលនា ្ ួយ៖ ្្ា�់្រី ស្រៅ ធាតុ ដំបូង សលើ សអមកង់។
• 	ការអ�ូ ចុះសមកោ្ រួច ស�ើងសលើ ក្នញង ចលនា ្ ួយ៖ ្្ា�់្រី ស្រៅ ធាតុ ចុងសមកោយ សលើ សអមកង់។

កាយវិការបមបើមមាមនដពីរ

• 	ការប៉ះ ពីរ ដង៖ ចាប់ស្ដើ្ ្អែាក ឬ ចាបស់្ដើ្  បន្ �ក ្្ម�ាព បច្ញប្ន្ន។
• 	ការប៉ះ បី ដង៖ ពិនិត្យ ស្៉ោង បច្ញប្ន្ន ថា្ពល ថ្ម សនៅ�ល់ ជាសដើ្។ សដើ្្ី បដចូរ ធាត ុណដល មតូវ អាន ឮៗ 

�ូ្ ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ចក្ខញ → VoiceAssistant → 
ការកំណត់ → ព័ត៌មានរបារសា្នភាព។

• 	ការប៉ះ បួន ដង៖ សបើកដំសែើរការ ឬ បិ្រដំសែើរការ �ំស�ង តប។
• 	ការអូ� ្ ក សេ្វង៖ ្្ា�់្រី ស្រៅ ្រំព័រ បនទេាប់។
• 	ការអូ� ស្រៅ �ដាំ៖ មត�ប់ ស្រៅ ្រំព័រ ពី្ុន។
• 	ការអូ� ស�ើងសលើ៖ រំកិល បញ្ី ចុះសមកោ្។
• 	ការអ�ូ ចុះសមកោ្៖ រំកិល បញ្ី ស�ើងសលើ។
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• 	អូ� ស�ើងសលើ ឬ ចុះសមកោ្ សលើ សែហសអមកង់៖ សបើក សអមកង ់ក្្មវិធី។
• 	អ�ូ ស�ើងសលើ ឬ ចុះសមកោ្ សលើ សអមកង់ ក្្មវិធី៖ មត�ប់ ស្រៅ សែហសអមកង់។
• 	ការអ�ូ ស្រៅ ្រិ�សដៅ ែា ្ ួយ សលើ សអមកង់ ជាប់ស�ោ៖ សដោះស�ោ សអមកង់។
• 	ការអូ� ចុះសមកោ្ ពី ណ្្នក ខាងសលើ នន សអមកង់៖ សបើក ្ ទេាំង ជូនដែឹំង។

កាយវិការបមបើមមាមនដបី

• 	ការប៉ះ៖ ចាប់ស្ដើ្ ការអាន ធាតុ ឮៗ ពី ខាងសលើ។
• 	ការប៉ះ ពីរ ដង៖ ចាបស់្ដើ្ ការអាន ពី ធាត ុបនទេាប់។
• 	ការប៉ះ បី ដង៖ អាន អត្ប្រ ណដល ្ ាន សមជើ� ចុងសមកោយ សហើយ ច្្ង វា ស្រៅ កដារ តស្្ៀតខទេា�់។
• 	ការអូ� ្ ក សេ្វង ឬ ស្រៅ �ដាំ៖ សបើក ្ ុលឺនុយ បរិការែ៍ និង រំកិល តា្ ជសម្ើ�។
• 	ការអូ� ស�ើងសលើ ឬ ចុះសមកោ្៖ បដចូរ ការអាន អត្ប្រ និង ការសមជើ� �ាពល្អែតិ។
• 	ការអូ� ស�ើងសលើ រួច ចុះសមកោ្ ក្នញង ចលនា ្ ួយ៖ មត�ប់ ស្រៅ សអមកង ់ពី្ុន។
• 	ការអូ� ចុះសមកោ្ រួច ស�ើងសលើ ក្នញង ចលនា ្ ួយ៖ មត�ប់ ស្រៅ សែហសអមកង់។

កាយវិការបមបើមមាមនដបួន

• 	ការប៉ះ៖ មត�ប់ ស្រៅ សអមកង់ ពី្ុន។
• 	ការប៉ះ ពីរ ដង៖ មត�ប់ ស្រៅ សែហសអមកង់។
• 	ការប៉ះ បី ដង៖ សបើក បញ្ី នន ក្្មវិធី ថ្មីៗ។

ការបមបើមុឺនុយបរិការណ៍
ខែៈសពល អ្នក កំពុង សមបើ Voice Assistant �ូ្ អូ� ្ ក សេ្វង ឬ ស្រៅ �ដាំ សដោយ សមបើ ម្ា្នដ បី។ ្ុលឺនុយ 
តា្ បរិការែ៍ នឹង សលចស�ើង សហើយ ឧបករែ៍ នឹង អាន ជសម ើ្� ឮៗ។ អ�ូ ្ ក សេ្វង ឬ ស្រៅ �ដាំ សដោយ សមបើ 
ម្ា្នដ បី សដើ្្ី រំកិល តា្ ជសម ើ្�។ សនៅសពល អ្នក ឮ ជសម្ើ� ណដល អ្នក ចង ្់ ាន �ូ្ អូ� ស�ើងសលើ ឬ 
ចុះសមកោ្ សដើ្្ី សមបើ ជសម្ើ� សនោះ ឬ ក៏ នលតម្ូវ ការកំែត ់�ម្ាប់ ជសម្ើ� សនោះ។ ឧ្រាហរែ៍ សនៅសពល អ្នក 
ឮ កមមិតសំប�ងសម្ដី អ្នក អាច នលតម្ូវ កម្ិត �ំស�ង សដោយ អ�ូ ស�ើងសលើ ឬ ចុះសមកោ្។
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ការថែមនិងការម្រប់ម្រងស្ាករូប
អ្នក អាច ដាក់ �្ាក ឲ្យ រូប សលើ សអមកង់។ ឧបករែ៍ អាន ឮៗ នូវ �្ាក នានា សនៅសពល រូប មតូវ ្ ាន សមជើ�។ ណថ្ 
�្ាក ស្រៅ រូប ណដល ែ្មាន �្ាក សដោយ សមបើ ម្ា្នដ បី ប៉ះ សអមកង់ ពីរដង ឲ្យ ជាប់។
សដើ្្ី មែប់មែង �្ាក �ូ្ ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ចក្ខញ → Voice
Assistant → ការកំណត់ → ម្រប់ម្រងស្ាកតាមបំណង។

ការបធ្ើការកំណត់រចនាសម្ពន្ធសមមាប់VoiceAssistant
សធ្វើ ការកំែត់ រចនា�្្ពន្ធ �ម្ាប់ Voice Assistant សដើ្្ី �ាពងាយម�លួ រប�់ អ្នក។
ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ចក្ខញ → VoiceAssistant → 
ការកំណត់។
• 	កមមិតសំប�ងសម្ដី៖ សមជើ� កម្ិត �ំស�ង �ម្ាប់ �ំស�ង តប។
• 	អត្បទ-បទៅ-សម្ត៖ី បដចូរ ការកំែត់ �ម្ាប់ ្ ុខងារ អត្ប្រ-ស្រៅ-�្ី្ ណដល ្ ាន សមបើ សនៅសពល ្ ាន 

សបើកដំសែើរការ Voice Assistant ដូចជា �ា�ា សល្ឿន ជាសដើ្។
• 	ការប្ដវូរកមមិតសូរ៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ អាន ឮៗ នូវ អត្ប្រ ណដល ្ ាន �ូរ ្ ្ា�់បដចូរ សនៅសពល អ្នក 

វាយបញ្ចូល អត្ប្រ។
• 	អានការបញ្វូលបដោយក្ដារចុចឲ្យឮ៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ អាន ឮៗ នូវ ធាតុ សមកោ្ ម្ា្នដ រប�់ អ្នក 

ខែៈសពល កំពុង សមបើ កដារចុច។
• 	និយាយខណៈបពលបអមកង់រលត់៖ កំែត ់ឲ្យ ឧបករែ៍ អាន ឮៗ នូវ ការជូនដែឹំង ខែៈសពល 

សអមកង់ បិ្រ។
• 	បិទសំប�ងជាមួយសិនសឺទីជិតខាង៖ កំែត ់ឲ្យ ឧបករែ៍ ្ អែាក �ំស�ង តប សនៅសពល អ្នក ដាក់ នដ 

រប�់ អ្នក សលើ �ិន�លឺ សនៅ ណ្្នក ខាងសលើ នន ឧបករែ៍។
• 	អមងួនបដើមបីបន្តការអាន៖ កែំត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ អាន អត្ប្រ ណដល ្ ាន បងា្ញ សលើ សអមកង់ សនៅសពល 

អមងួន ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។ អ្នក អាច សមជើ� ពី សល្ឿន អមងួន ស្្ងៗ។
• 	អានIDអ្កបហៅ៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ អាន សឈ្មោះ រប�់ អ្នកសហៅ ឮៗ សនៅសពល អ្នក ្ ាន ការសហៅ ចូល។
• 	អក្ខរមកមជាសូរសព្ទ៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ និយាយ ពាក្យ ្ ួយ ណដល ចាប់ស្ដើ្  ជា្ួយ អក្រ ណដល អ្នក ប៉ះ 

ជាប់ សលើ កដារចុច។
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• 	ការថណនាំពីការបមបើមបាស់៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ អាន ការណែនា ំពី ការសមបើម្ា�់ ឮៗ សនៅសពល អ្នក 
សមជើ� ធាតុ ្ ួយ។

• 	និយាយពាក្យសម្ាត៖់ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ អាន តួអក្រ ឮៗ សនៅសពល អ្នក វាយបញ្ចូល ពាក្យ�្្ាត់ 
រប�់ អ្នក។

• 	រំញ័រតប៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ ញ័រ សនៅសពល អ្នក មតតួមតា សអមកង់ ដូចជា ការសមជើ� ធាត ុ្ ួយ។
• 	សំប�ងតប៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ បសញ្ញ �ំស�ង សនៅសពល អ្នក មតតួមតា សអមកង់ ដូចជា ការសមជើ� 

ធាតុ ្ ួយ។
• 	បផ្ដោតបលើអូឌីយ៉ូសម្ដ៖ី កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ បន្យ កម្ិត �ំស�ង ស្ស�ៀ សនៅសពល ឧបករែ៍ អាន ធាត ុ

្ួយ ឮៗ។
• 	កមមិតសំប�ងតប៖ នលតម្ូវ កម្ិត �ំស�ង ណដល ចាក់ �ំស�ង សនៅសពល អ្នក ប៉ះ សអមកង់ សដើ្្ី មតួតមតា 

វា។ ្ុខងារ សនះ អាច សមបើ ្ ាន សនៅសពល សំប�ងតប មតវូ ្ ាន សបើកដំសែើរការ។
• 	ទសសេន៍មទនិចធំ៖ កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ បសងកេើន កម្ា� មពំ នន ្រ�្នម៍្រនិច កាសរ៉ ណដល សលចស�ើង 

សនៅសពល អ្នក ប៉ះ ធាតុ នានា។
• 	ពណ៌ទសសេន៍មទនិច៖ សមជើ� ពែ៌ នន ្រ�្ន៍ម្រនិច កាសរ៉ ណដល សលចស�ើង សនៅសពល អ្នក ប៉ះ ធាត ុនានា។
• 	មុឺនុយរហ័ស៖ សមជើ� ជសម ើ្� ្ ុលឺនុយ តា្ បរិការែ៍ មតវូ បង្ាញ សនៅសពល អ្នក សមបើ ម្ា្នដ បី អូ� ្ ក 

សេ្វង ឬ ស្រៅ �ដាំ។
• 	ម្រប់ម្រងស្ាកតាមបំណង៖ មែប់មែង �្ាក ណដល អ្នក ្ ាន ណថ្។
• 	ផ្វូវកាត់ក្ដារចុច៖ កំែត់ ្ ្ចូវកាត់ មែាប់ចុច មតវូ សមបើ សនៅសពល សមបើ កដារចុច ខាងសមកៅ។
• 	ព័ត៌មានរបារសា្នភាព៖ សមជើ� ធាតុ មតវូ អាន ឮៗ សនៅសពល អ្នក សមបើ ម្ា្នដ ពីរ ប៉ះ សអមកង់ បី ដង។
• 	ជបមមើសអភិវឌ្ឍនករ៖ កំែត់ ជសម ើ្� �ម្ាប់ ការអ�ិវ�្ឍ ក ្្មវិធី។

ការបមបើឧបករណ៍បនៅបពលបអមកង់បានបិទ
សដើ្្ី រក្ា �ាពឯកជន អ្នក អាច កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ សធ្វើ ្ ុខងារ ធ្្មតា សនៅសពល សអមកង ់បិ្រ។ សអមកង់ នឹង ្ ិន 
សបើក ស�ើយ សនៅសពល អ្នក ចុច មែាប់ចុច ឬ ក៏ ប៉ះ សអមកង់។ ្ុខងារ ណដល ្ ាន សបើកដំសែើរការ បច្ញប្ន្ន ្ ិន បិ្រ ស្រ 
សនៅសពល សអមកង់ បិ្រ។
ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ចក្ខញ រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ បអមកង់ងងឹត សដើ្្ី 
សបើកដំសែើរការ វា។ អ្នក អាច សបើកដំសែើរការ ឬ បិ្រដំសែើរការ ្ ុខងារ សនះ សដោយ ចុច មែាប់ចុច ថា្ពល ពីរ 
ដង យ៉ាង រហ័�។
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ការវាយបញ្វូលអត្បទបដោយបមបើក្ដារចុច
សដើ្្ី បង្ាញ កដារចុច �ូ្ ប៉ះ វាល បញ្ចូល អត្ប្រ រួច ប៉ះ សលើ កណន្ង ែា ្ ួយ សលើ សអមកង់ ពីរដង យ៉ាង រហ័�។
សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ ្ ុខងារ ការបញ្ចូល មែាប់ចុច រហ័� �ូ្ ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាព
ចូលបមបើ → ចក្ខញ រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ ការបញ្វូលម្រាប់ចុចរហ័ស សដើ្្ី សបើកដសំែើរការ វា។
សនៅសពល អ្នក សមបើ ម្ា្នដ រប�់ អ្នក ប៉ះ កដារចុច ឧបករែ៍ នឹង អាន ឮៗ នូវ មែាប់ចុច តួអក្រ សមកោ្ ម្ា្នដ រប�់ 
អ្នក។ សនៅសពល អ្នក ឮ តួអក្រ ណដល អ្នក ចង់ �ូ្ ណលង ម្ា្នដ រប�់ អ្នក ព ីសអមកង់ សដើ្្ី សមជើ� វា។ តួអក្រ មតវូ 
្ាន វាយបញ្ចូល សហើយ ឧបករែ៍ នឹង អាន អត្ប្រ ឮៗ។
សបើ ្ ិន ្ ាន សបើកដំសែើរការ ការបញ្វូលម្រាប់ចុចរហ័ស ស្រ �ូ្ ណលង ម្ា្នដ រប�់ អ្នក ពី តួអក្រ ណដល អ្នក 
ចង់ រួច ប៉ះ សលើ កណន្ង ែា ្ ួយ សលើ សអមកង់ ពីរដង យ៉ាង រហ័�។

ការវាយបញ្វូលតួអកសេរបថន្ម
ប៉ះ ឲ្យ ជាប់ សលើ មែាប់ចុច ្ ួយ សលើ កដារចុច សដើ្្ី វាយបញ្ចូល តួអក្រ បណន្្ ណដល ្ ាន �ម្ាប់ មែាប់ចុច សនោះ។ 
វីនដូវ ្ ុ� សលចស�ើង ខាងសលើ មែាប់ចុច ណដល បង្ាញ តួអក្រ ណដល ្ ាន។ សដើ្្ី សមជើ� តួអក្រ ្ ួយ �ូ្ ចាប់ 
អូ� ម្ា្នដ រប�់ អ្នក សលើ វីនដូវ ្ ុ� ្រាលណ់ត អ្នក ឮ តួអក្រ ណដល អ្នក ចង់ សហើយ ណលង វា។
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ចក្ខញ

ការថែមការែតសំប�ងបទៅស្ាកសំប�ង
អ្នក អាច សមបើ �្ាក �ំស�ង សដើ្្ី �្្ាល់ វត្ញ ណដល ្ ាន �ែ្ាន ម�សដៀង ែ្នា សដោយ ការ�្ាប់ �្ាក ឲ្យ ពួកវា។ 
អ្នក អាច ថត និង ដាក់ ការថត �ំស�ង ឲ្យ �្ាក �ំស�ង ណដល ្ ាន សបើកសមបើ NFC។ ការថត �ំស�ង មតវូ ្ ាន 
ចាក់ សនៅសពល អ្នក ដាក់ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ជិត �្ាក។

សបើក ្ ុខងារ NFC ្ុនសពល សមបើ ្ ុខងារ សនះ។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ចក្ខញ → សា្កសបំ�ង។

ក្្មវិធី ថត �ំស�ង នឹង ចាប់ស្ដើ្។

2 ប៉ះ  សដើ្្ី ចាប់ស្ដើ្ ថត។ �ូ្ និយាយ ដាក ់្ ីមកហូ្វចូន។

3 សនៅសពល អ្នក ្ ាន បញ្ប់ ការថត �ូ្ ប៉ះ រួចរាល់ សដើ្្ី បញ្ឈប់។

4 កាន់ ខ្នង នន ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក សលើ �្ាក �ំស�ង។

ព័ត៌្ាន ក្នញង ការថត �ំស�ង នឹង �រស�រ ដាក ់�្ាក �ំស�ង។

ការប្ដវូរហសេ៊ូមបអមកង់និងពុម្ពអកសេរ
ប្ចូរ ការកំែត់ ហ្៊ូ្ សអមកង់ ឬ ្រំហំ និង �ទេីល នន ពុ្្ពអក្រ។
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ចក្ខញ → ពុម្ពអកសេរនិងហសេ៊ូមបអមកង់។

ការបមបើពុម្ពអកសេរពន្ឺកុងខ្ពស់
នលតម្ូវ ពែ៌ និង សមែោង ពុ្្ពអក្រ សដើ្្ី បសងកេើន �ាពកុង រវាង អត្ប្រ និង ន្ទេខាងសមកោយ។
ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ចក្ខញ រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ ពុម្ពអកសេរពន្ឺកុងខ្ពស ់
សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។



ឧប�្្ពន្ធ

280

ការបមបើក្ដារចុចពន្ឺកុងខ្ពស់
បសងកេើន ្រំហំ នន កដារចុច Samsung សហើយ បដចូរ ពែ៌ មែាប់ចុច សដើ្្ី បសងកេើន ពន្លឺកុង រវាង អត្ប្រ និង 
ន្ទេខាងសមកោយ។
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ចក្ខញ រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ ក្ដារចុចពន្ឺកុងខ្ពស់ សដើ្្ី 
សបើកដំសែើរការ វា។

ការបង្ាញរូបសណ្ានប៊ូតុង
បង្ាញ រូប�ែ្ាន ប៊ូតុង ជា្ួយ �ុ៊្ សដើ្្ី សធ្វើ ឲ្យ ពួកវា សលចសធ្ោ។
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ចក្ខញ រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ បងា្ញរូបសណា្នប៊ូតុង 
សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

ការបមបើថកវពមងីក
សបើកដំសែើរការ ណកវពមងកី សដើ្្ី ពមងីក សលើ សអមកង់ សដើ្្ី បង្ាញ កំណែ ធំៗ នន ខ្ឹ្ព័ត៌្ ាន។
ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ចក្ខញ រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ វីនដូវថកវពមងីក សដើ្្ី 
សបើកដំសែើរការ វា។ ណកវពមងីក នឹង សលច ស�ើង សលើ សអមកង់។
ចាប ់អូ� បងកេាន់ សនៅ ណ្្នក ខាងសមកោ្ នន ណកវពមងីក សដើ្្ី ្ ្ា�់្ីរ ណកវពមងីក ស្រៅ កណន្ង ណដល អ្នក ចង់ ពមងីក សលើ 
សអមកង់។

ការពមងីកបអមកង់
ពមងីក សអមកង់ និង ពមងីក សលើ តំបន់ ជាក់លាក់ ្ ួយ។
ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ចក្ខញ → ការពមងីក។
• 	ប៉ះបីដងបលើបអមកង់បដើមបីពមងកី៖ ពមងីក សដោយ ប៉ះ សអមកង់ បី ដង។ សដើ្្ី មត�ប់ ស្រៅ ្រិដ្�ាព ធ្្មតា 

�ូ្ ប៉ះ សអមកង់ បី ដង ្ ដងស្រៀត។
• 	ប៉ះប៊ូតុងបដើមបីពមងីក៖ ពមងីក សដោយ ប៉ះ  សលើ រ្ារ រុករក រួច សហើយ ប៉ះ កណន្ង ណដល អ្នក ចង់ ពមងីក 

សអមកង់។ សដើ្្ី មត�ប់ ស្រៅ ្រិដ្�ាព ធ្្មតា �ូ្ ប៉ះ ។

សដើ្្ី រុករក សអមកង់ �ូ្ ចាប់ អូ� ម្ា្នដ ពីរ ឬ សមចើន កាត់ សអមកង់ ណដល ្ ាន ពមងីក។
សដើ្្ី នលតម្ូវ អនុ្ាត ហ្៊ូ្ �ូ្ សកៀប ម្ា្នដ ពីរ ឬ សមចើន សលើ សអមកង់ ណដល ្ ាន ពមងីក ឬ ក៏ ណញក ពួកវា សចញ 
ពី ែ្នា។
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អ្នក ក៏ អាច ពមងីក សអមកង់ ជា បសែ្ោះអា�ន្ន ្ ងណដរ សដោយ ប៉ះ សអមកង់ បី ដង ជាប់។ ឬ ក៏ ប៉ះ  រួច សហើយ ប៉ះ 
ជាប់ សលើ សអមកង់។ ខែៈសពល ប៉ះ ជាប់ សលើ សអមកង់ �ូ្ ចាប់ អ�ូ ម្ា្នដ រប�់ អ្នក សដើ្្ី រុករក សអមកង់។ 
ណលង ម្ា្នដ រប�់ អ្នក សដើ្្ី មត�ប់ ស្រៅ ្រិដ្�ាព ធ ្្មតា។

• 	កដារចុច សលើ សអមកង់ ្ ិន អាច ពមងីក ស�ើយ។
• 	សនៅសពល ្ ុខងារ សនះ មតវូ ្ ាន សបើកដសំែើរការ មប�ិ្រ្ធ្ល នន ក្្មវិធី ខ្ះ អាច ្រ្រួលរង 

្លប៉ះពាល់។

ការពមងីកសញ្ាចង្ញលបម៉ៅស៍ឬផ្ទាំងប៉ះ
ពមងីក �ញា្ចងអែញល សនៅសពល សមបើ ស្៉ៅ�៍ ឬ ្ ទេាំងប៉ះ ខាងសមកៅ។
ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ចក្ខញ រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ សញ្ាចង្ញលបមៅស៍/
ផ្ទាំងប៉ះធំ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

ការលុបថបបថផនបអមកង់
លុប ណបបណ្ន សអមកង់ ្ ួយ ចំនួន សបើ អ្នក ងាយ ្រ្ួរលរង ពី ជីវចល ឬ ចលនា សអមកង់។
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ចក្ខញ រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ លុបជីវចល សដើ្្ី 
សបើកដំសែើរការ វា។

ការបមញ្ាសពណ៌បង្ាញ
បសងកេើន ល្រ្ធ�ាព សឃើញ សអមកង់ សដើ្្ី ជួយ អ្នកសមបើម្ា�់ ឲ្យ �្ាល់ អត្ប្រ សលើ សអមកង ់កានណ់ត ងាយម�ួល។
ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ចក្ខញ រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ ពណ៌អវិជ្មាន សដើ្្ី 
សបើកដំសែើរការ វា។

ការនលតមមូវពណ៌
នលតម្ូវ ថា សតើ ពែ៌ មតូវ ្ ាន បង្ាញ ដូចស្ដច សលើ សអមកង់ សបើ អ្នក ្ ាន ការលំ្ាក ក្នញង ការ �្្ាល់ ពែ៌។ 
ឧបករែ៍ បដចូរ ពែ៌ ស្រៅ ជា ពែ៌ ណដល កាន់ណត អាច ្រ្រួល�្ាល់។
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ចក្ខញ → ការនលតមមូវពណ៌ រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ 
សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។ សមជើ� ជសម ើ្� ្ ួយ។
សដើ្្ី នលតម្ូវ មបពល�ាព នន ពែ៌ �ូ្ ចាប់ អ�ូ រ្ារ នលតម្ូវ សមកោ្ មបពលភាព។
សបើ អ្នក សមជើ� ពណ៌តាមបុ្រ្ល អ្នក អាច បដចូរ ពែ៌ សអមកង់ តា្ បុែ្ល។ សធ្វើ តា្ ការណែនា ំសលើ សអមកង់ សដើ្្ី 
បញ្ប់ នីតិវិធី នលតម្ូវ ពែ៌។



ឧប�្្ពន្ធ

282

�ិនពណ៌
នលតម្ូវ ពែ៌ សអមកង់ សបើ អ្នក ្ ាន ការលំ្ ាក ក្នញង ការ អាន អត្ប្រ។
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ចក្ខញ → �ិនពណ ៌រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ សដើ្្ី 
សបើកដំសែើរការ វា។ សមជើ� ពែ៌ ណដល អ្នក ចង់ ្ ាន។
សដើ្្ី នលតម្ូវ កម្ិត មបពល�ាព �ូ្ ចាប់ អូ� រ្ារ នលតម្ូវ សមកោ្ ភាពមសអាប។់

ការឮ

កម្មវិធីចាប់សំប�ង
កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ ញ័រ សនៅសពល វា ចាប់ ្ ាន កែឹ្ង ្រ្វារ ឬ ្រារក កំពុង យំ។

ខែៈសពល ្ ុខងារ សនះ មតូវ ្ ាន សបើកដំសែើរការ ការ�្ាល់ �ំស�ង នឹង ្ ិន សធ្វើ មបតិបត្ិការ ស�ើយ។

កម្មវិធីចាប់ទារកយំ
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ការឮ → កម្មវិធីចាប់សបំ�ង រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ 
កម្មវិធីចាប់ទារកយំ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។ ឧបករែ៍ នឹង ញ័រ សនៅសពល វា ចាប់ ្ ាន �ំស�ង សហើយ 
ការម្ាប់ដំែឹង នឹង មតូវ ្ ាន រក្ា្ុរក ជា កំែត់សហតុ ្ ួយ។

កម្មវិធីចាប់កណ្ឹងទ្ារ

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ការឮ → កម្មវិធីចាប់សបំ�ង រួច សហើយ ប៉ះ 
កុងតាក់ កម្មវិធីចាប់កណ្ឹងទ្ារ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

2 ប៉ះ  សដើ្្ី សធ្វើ ការថត កែ្ឹង្រ្វារ រប�់ អ្នក។

ឧបករែ៍ នឹង ចាប់ និង ថត កែ្ឹង្រ្វារ។

3 ប៉ះ  និង សរោ្រ៍ កែ្ឹង្រ្វារ រប�់ អ្នក សដើ្្ី ពិនិត្យ ថា សតើ វា មតូវ ្ ាន ថត មតឹ្មតវូ ស្រ។ សនៅសពល ឧបករែ៍ 
ចាប់ �ំស�ង កែ្ឹង្រ្វារ �ូ្ ប៉ះ មពម។

សដើ្្ី បដចូរ �ំស�ង កែ្ឹង្រ្វារ �ូ្ ប៉ះ ប្ដវូរសំប�ងកណ្ឹងទា្រ។

ឧបករែ៍ នឹង ញ័រ សនៅសពល វា ចាប់ ្ ាន �ំស�ង សហើយ ការម្ាប់ដំែឹង នឹង មតវូ ្ ាន រក្ា្រុក ជា 
កំែត់សហតុ ្ ួយ។
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ការកំណត់ពន្ឺជូនដំណឹង
កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ បំ�្លឺ �្ា� ឬ សអមកង់ �្ឹបណ�្ត សនៅសពល ស្៉ោងសរោ្រ៍ បន្លឺ �ំស�ង ឬ ក៏ សនៅសពល អ្នក ្ ាន 
ការជូនដំែឹង ដូចជា ការសហៅ ចូល ឬ �ារ ថ្មីៗ។
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ការឮ → ការជូនដំណឹងភា្ស រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក ់
ជាប ់នឹង ជសម្ើ� ណដល អ្នក ចង់ សបើកដំសែើរការ។

ការបិទសំប�ងទាំងអស់
កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ បិ្រ �ំស�ង ឧបករែ៍ ្រាំងអ�់ ដូចជា �ំស�ង ស្ស�ៀ និង �ំស�ង រប�់ អ្នកសហៅ ក្នញង 
អំ�ញងសពល សហៅ។
ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ការឮ រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ បិទសបំ�ងទាំងអស ់
សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

ការកំណត់ចំណងបជើង
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ការឮ → ចំណងបជើងរងSamsung(CC) ឬ 
ចំណងបជើងរងGoogle(CC) រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។
សមជើ� ជសម្ើ� ្ ួយ �ម្ាប់ សធ្វើ ការកំែត់ រចនា�្្ពន្ធ ចំែងសជើង។

ការនលតមមូវតុល្យភាពសំប�ង
កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ នលតម្ូវ តុល្យ�ាព �ំស�ង សនៅសពល សមបើ កា�។

1 �្ាប់ កា� ជា្ួយ ឧបករែ៍ សហើយ ពាក់ វា។

2 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ការឮ។

3 ចាប់ អូ� រ្ារ នលតម្ូវ សមកោ្ តុល្យភាពសំប�ងបឆ្ង/ស្ដាំ ្ក សេ្វង ឬ ស្រៅ �្ាំ សដើ្្ី នលតម្ូវ តុល្យ�ាព 
�ំស�ង។

អូឌីយ៉ូម៉ូណូ
�ំស�ង បសញ្ញ ្ ៉ូែូ ្ ្ំ �ំស�ង ស�្សរអូ ស្រៅ ជា រលក�ញ្ា ្ ួយ ណដល ចាក ់តា្ ឧបល័រ រប�់ កា� 
្រាំងអ�់។ សមបើ ជសម ើ្� សនះ សបើ អ្នក ្ ាន បញា្ មតសចៀក ឬ ក៏ សបើ កា� ស្រោល ងាយម�ួល ជាង។
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ការឮ រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ អូឌីយ៉ូម៉ូណូ សដើ្្ី 
សបើកដំសែើរការ វា។
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ហត្បកោសល្យនិងអន្តរកម្ម

កុងតាក់សាកល
អ្នក អាច មតួតមតា សអមកង់ប៉ះ សដោយ �្ាប់ កុងតាក់ ខាងសមកៅ សដោយ ប៉ះ សអមកង់ ឬ ក ៏សដោយ សមបើ ចលនា ក្ាល និង 
កាយវិការ ន្ទេ្ុខ។
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ហត្បកោសល្យនិងអន្តរកម្ម → កុងតាក់សាកល 
រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។ សបើ កុងតាក ់�ាកល ្ ិន មតូវ ្ ាន ចុះបញ្ី សលើ ឧបករែ៍ ស្រ 
�ូ្ ប៉ះ ថែមកុងតាក ់សហើយ កំែត់ កុងតាក ់នានា សដើ្្ី មតតួមតា ឧបករែ៍។

សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ ្ ុខងារ កុងតាក់ �ាកល អ្នក មតូវ ណត ចុះបញ្ី កុងតាក ់យ៉ាងតិច ្ ួយ សលើ 
ឧបករែ៍។

សដើ្្ី កំែត់ កុងតាក់ នានា ឲ្យ មតួតមតា ឧបករែ៍ �ូ្ ប៉ះ ការកំណត់ → កុងតាក។់
សដើ្្ី បិ្រដំសែើរការ ្ ុខងារ សនះ �ូ្ ចុច មែាប់ចុច ថា្ពល និង មែាប់ចុច បសងកេើន កម្ិត �ំស�ង ក្នញង សពល 
ដំែាលែ្នា។

មុឺនុយជំនួយ

ការបងា្ញអាយខុនផ្វូវកាត់ជំនួយ
កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ បង្ាញ អាយខុន ្ ្ចូវកាត ់ជំនួយ �ម្ាប់ ការចូលសមបើ ក ្្មវិធី ្ុខងារ និង ការកំែត់។ 
អ្នក អាច មតួតមតា ឧបករែ៍ យ៉ាង ងាយម�លួ សដោយ ប៉ះ ្ ុលឺនុយ ជំនួយ ក្នញង អាយខុន។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ហត្បកោសល្យនិងអន្តរកម្ម → មុឺនុយ
ជំនួយ។

2 ប៉ះ កុងតាក់ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

អាយខុន ្ ្ចូវកាត់ ជំនួយ សលចស�ើង សនៅ ណ្្នក ខាងសមកោ្ នន សអមកង់។

សដើ្្ី នលតម្ូវ កម្ិត ថ្ា នន អាយខុន ្ ្ចូវកាត់ ជំនួយការ �ូ្ ចាប ់អូ� រ្ារ នលតម្ូវ សមកោ្ 
ភាពមសអាប។់

ការចូលបមបើមុឺនុយជំនួយការ
អាយខុន ្ ្ចូវកាត់ ជំនួយ សលចស�ើង ជា អាយខុន អណែ្ត �ម្ាប់ ការចូលសមបើ ងាយម�ួល ស្រៅ កាន់ ្ ុលឺនុយ 
ជំនួយ ពី សអមកង់ ែា ្ ួយ។
សនៅសពល អ្នក ប៉ះ អាយខុន ្ ្ចូវកាត ់ជំនួយ អាយខុន សនោះ ពមងីក បន្ិច សហើយ ្ ុលឺនុយ ជំនួយ សលចស�ើង សលើ 
អាយខុន។ ប៉ះ មពួញ សេ្វង ឬ �ដាំ សដើ្្ី ្ ្ា�់្រី ស្រៅ ្ ទេាំង ស្្ងស្រៀត ឬ ក៏ អ�ូ ្ ក សេ្វង ឬ ស្រៅ �ដាំ សដើ្្ី សមជើ� 
្ុលឺនុយ ស្្ងស្រៀត។
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ការបមបើទសសេន៍មទនិច
សលើ ្ ុលឺនុយ ជំនួយ �ូ្ ប៉ះ ទសសេន៍មទនិច។ អ្នក អាច មតួតមតា សអមកង់ សដោយ សមបើ ចលនា ម្ា្នដ តូច សលើ តំបន ់
ប៉ះ។ ចាប់ អូ� ម្ា្នដ រប�់ អ្នក សលើ តំបន់ ប៉ះ សដើ្្ី ្ ្ា�់្រី ្រ�្ន៍ម្រនិច។ ដូចែ្នា សនះ ណដរ �ូ្ ប៉ះ សលើ 
សអមកង់ សដើ្្ី សមជើ� ធាត ុសមកោ្ ្រ�្ន៍ម្រនិច។
សមបើ ជសម្ើ� ខាងសមកោ្៖
• 	  /  ៖ រំកិល ្ ក សេ្វង ឬ ស្រៅ �ដាំ សលើ សអមកង់។
• 	  /  ៖ រំកិល ស�ើងសលើ ឬ ចុះសមកោ្ សលើ សអមកង់។
• 	  ៖ ការពមងីក តំបន់ ណដល ្រ�្ន៍ម្រនិច �ិ្តសនៅ។
• 	  ៖ ្្ា�់្រី តំបន់ ប៉ះ ស្រៅ ្រីកណន្ង ្ ួយ ស្រៀត។
• 	  ៖ បិ្រ តំបន់ ប៉ះ។

សដើ្្ី បដចូរ តំបន់ ប៉ះ និង ការកំែត់ ្រ�្ន៍ម្រនិច �ូ្ ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ លទ្ធភាពចូល
បមបើ → ហត្បកោសល្យនិងអន្តរកម្ម → មុឺនុយជំនួយ។ រួច បដចូរ ការកែំត់ តា្បំែង ក្នញង ទសសេន៍មទនិច
និងការបញ្ាបអមកង់។

ការបមបើមុឺនុយជំនួយថដលបានថកលម្
កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ បង្ាញ ្ ុលឺនុយ ជំនួយ ណដល ្ ាន ណកល្អែ �ម្ាប់ ក្្មវិធី ណដល ្ ាន សមជើ�។
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ហត្បកោសល្យនិងអន្តរកម្ម → មឺុនុយជំនួយ → 
ជំនួយបថន្ម, ប៉ះ កុងតាក់ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា រួច សហើយ សមជើ� ក ្្មវិធី។

ងាយបបើកបអមកង់
សបើក សអមកង់ សដោយ ការ្្ា�់្រី នដ រប�់ អ្នក សលើ �ិន�លឺ សនៅ ណ ្្នក ខាងសលើ នន ឧបករែ៍។ អ្នក អាច សបើក សអមកង់ 
សដោយ ្ ិន ចុច មែាប់ចុច។ សនៅសពល អ្នក សមបើ ្ ុខងារ សនះ �ូ្ ដាក់ ឧបករែ៍ សលើ ន្ទេ រាបស�្មើ សដោយ ឲ្យ សអមកង់ 
ណបរ ស�ើងសលើ ឬ ក៏ កាន់ ឧបករែ៍ ឲ្យ ជាប ់សដើ្្ី កុំ ឲ្យ វា ្ ្ា�់្រី។
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ហត្បកោសល្យនិងអន្តរកម្ម រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ 
ងាយបបើកបអមកង់ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

ការពន្យារបពលប៉ះជាប់
កំែត់ សពល ្រ្រួល�្ាល់ �ម្ាប់ ការប៉ះ ជាប់ សលើ សអមកង់។
ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ហត្បកោសល្យនិងអន្តរកម្ម → ការពន្យារបពលប៉ះ
ជាប់ រួច សហើយ សមជើ� ជសម ើ្� ្ ួយ។
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ចុចបន្ទាប់ពីសញ្ាចង្ញល្ ប់
កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ សមជើ� ធាតុ ្ ួយ សដោយ �្វ័យមបវត្ិ សនៅសពល អ្នក ដាក ់�ញ្ាចងអែញល សលើ ធាតុ។
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ហត្បកោសល្យនិងអន្តរកម្ម រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ 
ចុចបន្ទាប់ពីសញ្ាចង្ញល្ ប់ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

ការមតួតមតាអន្តរកម្ម
សបើកដំសែើរការ ្រម្ង់ អន្រក្្ម បញ្ា សដើ្្ី កំហិត មបតិក ្្ម រប�់ ឧបករែ៍ ចសំពោះ ការបញ្ចូល ខែៈសពល 
កំពុង សមបើ ក្្មវិធី។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ហត្បកោសល្យនិងអន្តរកម្ម → 
ការមតួតមតាអន្តរកម្ម។

2 ប៉ះ កុងតាក់ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

3 ចុច ឲ្យជាប់ សលើ មែាប់ចុច ថា្ពល និង មែាប់ចុច បសងកេើន �ំស�ង ក្នញង សពល ដែំាលែ្នា ខែៈសពល កំពុង 
សមបើ ក្្មវិធី ្ ួយ។

4 នលតម្ូវ ្រំហំ នន �៊ុ្ ឬ ក៏ ែូ� បនទេាត់ ជុំវិញ តំបន់ ្ ួយ ណដល អ្នក ចង់ កំហិត។

5 ប៉ះ រួចរាល់។

ឧបករែ៍ នឹង បង្ាញ តំបន់ ណដល ្ ាន កំហិត។ តំបន់ ណដល ្ ាន កំហិត នឹង ្ ិន មបតិក្្ម ស�ើយ សនៅសពល 
អ្នក ប៉ះ វា សហើយ មែាប់ចុច រប�់ ឧបករែ៍ នឹង មតវូ ្ ាន ប្ិរ។ ស្រោះជាយ៉ាងសនះកដី អ្នក អាច សបើកសមបើ 
្ុខងារ �ម្ាប់ មែាប់ចុច ថា្ពល មែាប់ចុច កម្ិត�ំស�ង និង កដារចុច ក្នញង ្រម្ង់ អន្រក្្ម បញា្។

សដើ្្ី បិ្រដំសែើរការ ្រម្ង់ អន្រក្្ម បញា្ �ូ្ ចុច ឲ្យ ជាប ់សលើ មែាប់ចុច ថា្ពល និង មែាប់ចុច បសងកេើន កម្ិត 
�ំស�ង ក្នញង សពល ដំែាលែ្នា។
សដើ្្ី កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ ចាក់ស�ោ សអមកង់ បនទេាប ់ពី បិ្រ ដំសែើរការ ្រម្ង់ អន្រក ្្ម បញ្ា �ូ្ ចាបស់្ដើ្ 
សអមកង់ ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ហត្បកោសល្យនិងអន្តរកម្ម → ការមតតួមតាអន្តរកម្ម រួច 
សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ បមបើបសោបអមកង់បនៅបពលរលត់ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។
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ការកំណត់មុខងារអត្បទ-បទៅ-សម្ដី
បដចូរ ការកំែត់ �ម្ាប់ ្ ុខងារ អត្ប្រ-ស្រៅ-�្្ី ណដល ្ ាន សមបើ សនៅសពល ្ ាន សបើកដំសែើរការ Voice 
Assistant ដូចជា �ា�ា សល្ឿន ជាសដើ្។
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → អត្បទ-បទៅ-សម្ត ីរួច សហើយ សមបើ ្ ុខងារ ខាងសមកោ្៖
• 	ម៉ាសុីនថដលចូលចិត្ត៖ សមជើ� ្ ៉ា�ុីន ្ ួយ �ម្ាប់ ្ ុខងារ អត្ប្រ ស្រៅ �្ដ។ី
• 	បមបើភាសាមបព័ន្ធ៖ បដចូរ �ា�ា និយាយ នន ្ ុខងារ អត្ប្រ-ស្រៅ-�្ដី។
• 	អមតាសម្ត៖ី នលតម្ូវ សល្ឿន �ម្ាប់ ្ ុខងារ អត្ប្រ-ស្រៅ-�្ដី។
• 	សូរ៖ នលតម្ូវ �ូរ នន ្ ុខងារ អត្ប្រ-ស្រៅ-�្ដ។ី
• 	ចាក់៖ ចាក់ ការបង្ាញ ខ្ី នន ការកែំត់ �្ដី រប�់ អ្នក។
• 	កំណត់ប�ើងវិញ៖ កំែត់ ស�ើងវិញ នូវ សល្ឿន �្ដី និង �ូរ។

បសោទិសបដៅ
បសងកេើត បន្ំ ្រិ�សដៅ សដើ្្ី សដោះស�ោ សអមកង់។

1 ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → បសោទិសបដៅ រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ សដើ្្ី 
សបើកដំសែើរការ វា។

2 ចាប់ អូ� ម្ា្នដ រប�់ អ្នក ស�ើងសលើ ចុះសមកោ្ ្ក សេ្វង ឬ ស្រៅ �ដាំ ម្ាំ្ួយ ស្រៅ ម្ាំបី ដង រួច សហើយ ប៉ះ 
បន្ត។

3 ែូ� បន្ំ ្រិ�សដៅ ្ ដងស្រៀត សដើ្្ី ស្ទេៀង្ទេាត់ វា សហើយ ប៉ះ បញា្ក់។
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ការចូលបមបើផ្ទាល់
កំែត់ ឲ្យ សបើក ្ ុលឺនុយ ល្រ្ធ�ាព ចូលសមបើ យ៉ាង រហ័�។
ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ការចូលបមបើផ្ទាល់ រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ សដើ្្ី 
សបើកដំសែើរការ វា។ រួច សមជើ� ្ ុលឺនុយ ល្រ្ធ�ាព ចូលសមបើ ណដល មតវូ សបើក សនៅសពល អ្នក ចុច មែាប់ចុច ថា្ពល និង 
មែាប់ចុច បសងកេើន កម្ិត�ំស�ង ក្នញង សពល ដំែាលែ្នា។
អ្នក អាច ចូលសមបើ ្ ុលឺនុយ ល្រ្ធ�ាព ចូលសមបើ ខាងសមកោ្៖
• 	ល្រ្ធ�ាព ចូល សមបើ
• 	Voice Assistant

• 	កុងតាក់ �ាកល
• 	វីនដូវ ណកវពមងីក
• 	ពែ៌ អវិជ្្ាន
• 	ការនល តម្ូវ ពែ៌
• 	ការមតួតមតា អន្រក្្ម

ផ្វូវកាត់ននលទ្ធភាពចូលបមបើ
កំែត់ ឲ្យ ចាប់ស្ដើ្ ស�វា ្ ្ចូវកាត់ យ៉ាង រហ័�។
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ផ្វូវកាត់ននលទ្ធភាពចូលបមបើ រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ 
សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។ បនទេាប់ ្ ក �ូ្ ប៉ះ បសវាផ្វូវកាត ់សហើយ សមជើ� ស�វា ្ ្ចូវកាត ់ណដល មតូវ ចាបស់្ដើ្ 
សនៅសពល អ្នក ចុច ជាប់ សលើ មែាប់ចុច បសងកេើន កម្ិត�ំស�ង និង មែាប់ចុច បន្យ កម្ិត�ំស�ង ក្នញង សពល 
ដំែាលែ្នា ក្នញង សពល បី វិនា្រី។
អ្នក អាច ចូលសមបើ ស�វា ្ ្ចូវកាត ់ខាងសមកោ្៖
• 	Voice Assistant

• 	កុងតាក់ �ាកល Samsung
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ការរំឭកពីការជូនដំណឹង
កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ ម្ាប់ដំែឹង អ្នក អំពី ការជូនដែំឹង ណដល អ្នក ្ ិន ្រាន់ ្ ាន ពិនិត្យ សនៅ ចសន្ោះសពល ្ ួយ។
ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ការរំឭកពីការជូនដំណឹង រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ 
សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។
សដើ្្ី កំែត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ ញ័រ សនៅសពល អ្នក ្ ាន ការជូនដែំឹង ណដល ្ ិន ្រាន ់្ ាន ពិនិត្យ �ូ្ ប៉ះ កុងតាក់ 
ញ័រ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។
សដើ្្ី កំែត់ ចសន្ោះសពល រវាង ការម្ាប់ដំែឹង �ូ្ ប៉ះ ចបនោ្ះបពលការរំឭក។
សដើ្្ី កំែត់ ឲ្យ ក្្មវិធ ីម្ាប់ដំែឹង អ្នក អំពី ការជូនដែំឹង �ូ្ សមជើ� ក្្មវិធី សនោះ សមកោ្ បង្ាញ
ការជូនដំណឹងព។ី

ការបឆ្ើយឬបញ្ប់ការបហៅ
បដចូរ វិធី �ម្ាប់ ការសេ្ើយ ឬ ការបញ្ប់ ការសហៅ។
ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ការបឆ្ើយនិងការបញ្ប់ការបហៅ។
សមជើ� វិធី ណដល ចង់ ្ ាន។

ការបមបើទមមង់ប៉ះម្ដង
សនៅសពល ស្៉ោងសរោ្រ៍ ្ ួយ បន្លឺ �ំស�ង ឬ ក៏ ការសហៅ ្ ួយ ចូល្ក �ូ្ ប៉ះ ប៊ូតុង សនះ សដើ្្ី បញ្ឈប់ ស្៉ោងសរោ្រ៍ ឬ ក៏ 
សេ្ើយ ឬ បដិស�ធ ការសហៅ ជំនួ� ឲ្យ ការចាប ់អូ� ប៊ូតុង។
ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ ទមមង់ប៉ះម្ដង សដើ្្ី 
សបើកដំសែើរការ វា។
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ការម្រប់ម្រងការកំណត់លទ្ធភាពចូលបមបើ

ការរកសេាទុកការកំណត់លទ្ធភាពចូលបមបើក្ញងឯកសារមួយ
នាសំចញ ការកំែត់ ល្រ្ធ�ាព ចូលសមបើ ក្នញង ឯក�ារ ្ ួយ។
ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ការចម្ងទុកការកំណត់លទ្ធភាពចូលបមបើ → 
នាំចូល/នាបំចញ → នាបំចញបទៅឯកសាររបស់ខ្ញំ។

ការនាំចូលឯកសារការកំណត់លទ្ធភាពចូលបមបើ
នាំចូល ឯក�ារ ការកែំត់ ល្រ្ធ�ាព ចូលសមបើ និង អាបស់ដត ការកែំត់ បច្ញប្ន្ន។
ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ការចម្ងទុកការកំណត់លទ្ធភាពចូលបមបើ 
→ នាំចូល/នាំបចញ → នាំចូលពីឯកសារខ្ញំ។ សមជើ� ឯក�ារ ្ ួយ សដើ្្ី នាំចូល សហើយ ប៉ះ រួចរាល់។ 
ការកំែត់ ល្រ្ធ�ាព ចូលសមបើ នឹង មតូវ ្ ាន អាប់សដត ស្រៅ ឯក�ារ ណដល ្ ាន នាំចូល។

ការថចករំថលកឯកសារការកំណត់លទ្ធភាពចូលបមបើ
ណចករំណលក ឯក�ារ ការកំែត់ ល្រ្ធ�ាព ចូលសមបើ ជា្ួយ អ្នកដន្រ តា្ អ៊ីណ្ល, Wi-Fi ្ទេាល់, Bluetooth 
ជាសដើ្។
ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ លទ្ធភាពចូលបមបើ → ការចម្ងទុកការកំណត់លទ្ធភាពចូលបមបើ → 
ថចករំថលក។ រួច សមជើ� ឯក�ារ ល្រ្ធ�ាព ចូលសមបើ សហើយ ប៉ះ រួចរាល់។ សមជើ� វិធី ណចករំណលក សហើយ សធ្វើ តា្ 
ការណែនាំ សលើ សអមកង់ សដើ្្ី ណចករំណលក ឯក�ារ។
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ការបដោះមសាយបញ្ា
្ុនសពល ្រាក់្រង ្ ជ្ឈ្ែ្ឌល ស�វា Samsung �ូ្ ព្យាយា្ រក ដសំែោះម�ាយ ខាងសមកោ្ ជា្ុន �ិន។ 
�្ានការែ៍ ខ្ះ អាច នឹង ្ ិន មតវូ ចំសពោះ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។

បនៅបពលអ្កបបើកឧបករណ៍ឬក៏ខណៈបពលអ្កកំពុងបមបើឧបករណ៍វាសុំឲ្យអ្ក
វាយបញ្វូលកូដណាមួយខាងបមកោម៖
• 	ពាក្យ�្្ាត់៖ សនៅសពល ្ ុខងារ ចាក់ស�ោ ឧបករែ៍ មតវូ ្ ាន សបើកសមបើ អ្នក មតវូណត វាយបញ្ចូល 

ពាក្យ�្្ាត់ ណដល អ្នក ្ ាន កំែត់ �ម្ាប់ ឧបករែ៍។
• 	PIN៖ សនៅសពល សមបើ ឧបករែ៍ ជា សលើកដំបូង ឬ ក ៏សនៅសពល តម្ូវការ PIN មតូវ ្ ាន សបើកសមបើ អ្នក មតវូណត 

វាយបញ្ចូល PIN ណដល ្ ដល ្់ ក ជា្ួយ កាត SIM ឬ USIM។ អ្នក អាច បិ្រ ្ ុខងារ សនះ សដោយ សមបើ 
្ុលឺនុយ ចាក់ស�ោ កាត SIM។

• 	PUK៖ កាត SIM ឬ USIM រប�់ អ្នក មតូវ ្ ាន ខទេប់ ជា ធ្្មតា សដោយ�ារ អ្នក វាយបញ្ចូល PIN ្ិន 
មតឹ្មតូវ ជាសមចើន ដង។ អ្នក មតូវណត វាយបញ្ចូល PUK ណដល ្ ល្់ ឲ្យ សដោយ អ្នក្ដល់ ស�វា ឲ្យ អ្នក។

• 	PIN2៖ សនៅសពល អ្នក ចូលសមបើ ្ ុលឺនុយ ណដល មតូវការ PIN2 អ្នក មតូវណត វាយបញ្ចូល PIN2 ណដល ្ ដល់ 
្ក ជា្ួយ កាត SIM ឬ USIM។ �ម្ាប ់ព័ត៌្ាន បណន្្ �ូ្ ្រាក្់រង អ្នក្្ល់ ស�វា ឲ្យ អ្នក។

ឧបករណ៍របស់អ្កបង្ាញសារកំហុសបណ្ាញឬបសវា
• 	សនៅសពល អ្នក �្ិត ក្នញង កណន្ង ណដល ្ ាន រលក�ញ្ា សខ្ោយ ឬ ការ្រ្រួល ស�វា សខ្ោយ អ្នក អាច ្ ាត់បង ់

ការ្រ្រួល។ �ូ្ ្ ្ា�់្រី ស្រៅ កណន្ង ស្្ង រួច �ាកល្ង ្ ង្ស្រៀត។ ខែៈសពល កំពុង ្ ្ា�់្ីរ �ារ 
កំហុ� អាច សលចស�ើង ដណដលៗ។

• 	អ្នក ្ ិន អាច ចូលសមបើ ជសម ើ្� ខ្ះ ស�ើយ សដោយ ែ្មាន ការចុះសឈ្មោះជាវ។ �ម្ាប់ ព័ត៌្ាន បណន្្ �ូ្ 
្រាក់្រង អ្នក្្ល ់ស�វា ឲ្យ អ្នក។

ឧបករណ៍របស់អ្កមិនបបើក
សនៅសពល ថ្ម អ�់ បនទេញក ្រាំងម�ងុ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក នឹង ្ ិន សបើក ស�ើយ។ �ូ្ �ាក ថ្ម ឲ្យ សពញ ្ុនសពល 
សបើក ឧបករែ៍។
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បអមកង់ប៉ះតបតយឺតឬមិនមតឹមមតូវ
• 	សបើ អ្នក បិ្រ ម�្ីន ការពារ សអមកង់ ឬ �្ាប់ សមែឿងបន្ំ សម�ចចិត្ សលើ សអមកង់ប៉ះ សអមកង់ប៉ះ អាច ្ ិន សធ្វើ 

្ុខងារ មតឹ្មតូវ។
• 	សបើ អ្នក កំពុង ពាក់ សម�ោ្នដ, សបើ នដ រប�់ អ្នក កខ្វក់ ខែៈសពល ប៉ះ សអមកង់ប៉ះ ឬ ក៏ សបើ អ្នក ប៉ះ សអមកង់ 

សដោយ សមបើ វត្ញ ម�ួច ឬ ចុង ម្ា្នដ រប�់ អ្នក សអមកង់ប៉ះ អាច សធ្វើ ្ ុខងារ ខុ�មបមកតី។
• 	សអមកង់ប៉ះ អាច សធ្វើ ្ ុខងារ ខុ�មបមកតី ក្នញង �្ាន�ាព ស�ើ្  ឬ ក៏ សនៅសពល មតូវ ្រឹក។
• 	ចាបស់្ដើ្ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ស�ើងវិញ សដើ្្ី ជម្ះ កំហ�ុ �ុហ្វណវរ បសែោ្ះអា�ន្ន នានា។
• 	មតូវ ម្ាកដ ថា �ុហ្វណវរ នន ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក មតវូ ្ ាន អាប់សដត ស្រៅ កំណែ ថ្មីបំ្ុត។
• 	សបើ សអមកង់ប៉ះ េកេចូត ឬ ខូច �ូ្ ស្រៅ ្ ជ្ឈ្ែ្ឌល ស�វា Samsung។

ឧបករណ៍របស់អ្ក្រាំងឬជួបកំហុសដ៏អាមកក់
�ូ្ �ាកល្ង សធ្វើ តា្ ដំសែោះម�ាយ ខាងសមកោ្។ សបើ បញ្ា សនោះ សនៅណត ្ ិន អាច សដោះម�ាយ ្ ាន ស្រ �ូ្ 
្រាក់្រង ្ ជ្ឈ្ែ្ឌល ស�វា Samsung។

ការចាប់បផ្ដើមឧបករណ៍ប�ើងវិញ
សបើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ែាំង ឬ ជាប់ អ្នក មបណហល ជា មតូវ បិ្រ ក្្មវិធី ឬ ក៏ ប្ិរ ឧបករែ៍ រួច សបើក វា ស�ើងវិញ។

ការបង្ខំឲ្យចាប់បផ្ដើមប�ើងវិញ
សបើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ែាំង ឬ ្ ិន តបត �ូ្ ចុច ឲ្យ ជាប ់សលើ មែាប់ចុច ថា្ពល និង មែាប់ចុច បន្យ �ំស�ង 
ក្នញង សពល ដំែាលែ្នា សលើ�ពី 7 វិនា្រ ីសដើ្្ី ចាបស់្ដើ្ វា ស�ើងវិញ។

ការកំណត់ឧបករណ៍ប�ើងវិញ
សបើ វិធី ខាងសលើ ្ ិន អាច សដោះម�ាយ បញ្ា រប�់ អ្នក ្ ាន ស្រ �ូ្ សធ្វើ ការកំែត ់្រិន្នន័យ ពី សរោងចមក ស�ើងវិញ។
ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ ការម្រប់ម្រងទបូទៅ → កំណត់ប�ើងវិញ → ការកំណត់ទិន្ន័យ
បរោងចមកប�ើងវិញ → កំណត់ប�ើងវិញ → លុបទាំងអស។់ ្ុនសពល សធ្វើ ការកំែត ់្រិន្នន័យ ពី សរោងចមក 
ស�ើងវិញ �ូ្ ចងចាំ ថា មតូវ ច្្ង្រុក ្រិន្នន័យ �ំខាន់ៗ ្រាំងអ�់ ណដល ្ ាន រក្ា្ុរក ក្នញង ឧបករែ៍។
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ការបហៅមិនបានភ្ាប់
• 	�ូ្ ម្ាកដ ថា អ្នក អាច សមបើ បែ្ាញ ្រូរ�ពទេ ចល័ត មតឹ្មតវូ។
• 	�ូ្ ម្ាកដ ថា អ្នក ្ ិន ្ ាន កំែត់ ការរារាំង ការសហៅ �ម្ាប់ សលខ ្រូរ�ពទេ ណដល អ្នក កំពុង សហៅ។
• 	�ូ្ ម្ាកដ ថា អ្នក ្ ិន ្ ាន កំែត់ ការរារាំង ការសហៅ �ម្ាប់ សលខ ្រូរ�ពទេ សហៅ ចូល។

អ្កដនទមិនអាចឮអ្កនិយាយតាមការបហៅ
• 	�ូ្ ម្ាកដ ថា អ្នក ្ ិន ្ ាន មែប សលើ ្ ីមកូហ្វចូន ជាប ់្ កជា្ួយ។
• 	�ូ្ ម្ាកដ ថា ្ីមកូហ្វចូន �្ិត សនៅ ជិត ្ ាត ់រប�់ អ្នក។
• 	សបើ សមបើ កា� �ូ្ ម្ាកដ ថា អ្នក ្ ាន �្ាប់ វា មតឹ្មតវូ។

សំប�ងខ្ទរក្ញងអំ�ញងបពលបហៅ
នលតម្ូវ កម្ិត�ំស�ង សដោយ ចុច មែាប់ចុច កម្ិត�ំស�ង ឬ ក៏ ្ ្ា�់្ីរ ស្រៅ កណន្ង ស្្ង។

បណ្ាញចល័តឬអ៊ីនបធើណិតដាច់ញឹកញាប់ឬ្រុណភាពអូឌីយ៉ូអន់
• 	�ូ្ ម្ាកដ ថា អ្នក ្ ិន កំពុង ខទេប់ អង់ណតន ខាងក្នញង រប�់ ឧបករែ៍។
• 	សនៅសពល អ្នក �្ិត ក្នញង កណន្ង ណដល ្ ាន រលក�ញ្ា សខ្ោយ ឬ ការ្រ្រួល ស�វា សខ្ោយ អ្នក អាច ្ ាត់បង ់

ការ្រ្រួល។ អ្នក អាច ្ ាន បញ្ា ក្នញង ការ �្ាប់ សដោយ�ារ បញា្ ជា្ួយ �្ានីយ ្ ូលដ្ាន រប�់ អ្នក្្ល់ 
ស�វា។ �ូ្ ្ ្ា�់្រី ស្រៅ កណន្ង ស្្ង រួច �ាកល្ង ្ ង្ស្រៀត។

• 	សនៅសពល សមបើ ឧបករែ៍ ខែៈសពល កំពុង ្ ្ា�់្ីរ ស�វា បែ្ាញ ឥតណខ្ អាច មតូវ ្ ាន បិ្រ សដោយ�ារ 
បញ្ា ជា្ួយ បែ្ាញ រប�់ អ្នក្្ល់ ស�វា។

អាយខុនែ្មទបទ
ថ្ម រប�់ អ្នក សខ្ោយ។ �ាក ថ្ម។
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ែ្មមិនសាកមបមកតី(សមមាប់បម្រឿងសាកថដលSamsungបានយល់មពម)
• 	�ូ្ ម្ាកដ ថា សមែឿង�ាក មតូវ ្ ាន �្ាប់ មតឹ្មតវូ។
• 	�ូ្ ស្រៅ ្ ជ្ឈ្ែ្ឌល ស�វា Samsung សដើ្្ី ្ ្ា�់ ថ្ម។

ែ្មឆាប់អស់បលឿនជាងបពលបទើបទិញដំបូង
• 	សនៅសពល អ្នក ដាក ់ឧបករែ៍ ឬ ថ្ម ក្នញង កណន្ង ណដល ្ ាន �ីតុែ្ហ�ាព មតជាក ់ឬ សក្ៅ ខា្ំង បនទេញក ណដល អាច 

សមបើ ្ ាន អាច ធ្ាក់ចុះ។
• 	ការសមបើម្ា�់ ថ្ម នឹង សកើនស�ើង សនៅសពល អ្នក សមបើ ្ ុខងារ ឬ ក្្មវិធី ្ ួយ ចំនួន ដូចជា GPS, សហ្្ ឬ 

អ៊ីនសធើែិត។
• 	ថ្ម ្ ាន អាយុកាល កំែត់ សហើយ បនទេញក ណដល អាច សមបើ ្ ាន នឹង ខ្ី ជាង្ុន តា្ សពល។

សារកំហុសបលចប�ើងបនៅបពលចាប់បផ្ដើមកាបមរ៉ា
ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក មតូវ ្ ាន ស្្ូ៉រី ្រំសនរ និង ថា្ពល ថ្ម មែប់មែាន់ សដើ្្ី ដសំែើរការ ក្្មវិធី កាស្រ៉ា។ សបើ អ្នក 
្រ្រួល �ារ កំហុ� សនៅសពល ចាប់ស្ដើ្ កាស្រ៉ា �ូ្ �ាកល្ង ខាងសមកោ្៖
• 	�ាក ថ្ម។
• 	សធ្វើ ឲ្យ ្ ាន ស្្៉ូរី ្រំសនរ ខ្ះ សដោយ ស្ទេរ ឯក�ារ ស្រៅ កុំព្យចូ្័ររ ឬ ក ៏លុប ឯក�ារ សចញ ព ីឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។
• 	�ូ្ ចាប់ស្ដើ្ ឧបករែ៍ ស�ើងវិញ។ សបើ អ្នក សនៅណត ្ ាន បញ្ា ជា្ួយ ក ្្មវិធី កាស្រ៉ា បនទេាប់ ព ី�ាកល្ង 

សធ្វើ តា្ បណែ្ណ ្រាំងសនះ សហើយ �ូ្ ្រាក់្រង ្ ជ្ឈ្ែ្ឌល ស�វា Samsung។

្រុណភាពរូបែតអន់ជាងការបង្ាញ
• 	ែុែ�ាព នន រូបថត រប�់ អ្នក អាច ណមបមបួល អាម�យ័ សលើ បរិ�្ាន ជុំវិញ និង បសច្កស្រ� ថត ណដល អ្នក 

សមបើ។
• 	សបើ អ្នក ថត រូប ក្នញង ្រី ងងឹត សពល យប់ ឬ ក៏ ក្នញង អែារ �ាពអ៊ូណអ នន រូប អាច សកើតស�ើង ឬ ក ៏រូប អាច ្ ិន 

ស្្ោត។
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សារកំហុសបលចប�ើងបនៅបពលបបើកឯកសារពហុព័ត៌មាន
សបើ អ្នក ្រ្រួល �ារ កំហុ� ឬ ឯក�ារ ពហុព័ត៌្ាន ្ ិន ដំសែើរការ សនៅសពល អ្នក សបើក ពួកវា សលើ ឧបករែ៍ 
រប�់ អ្នក �ូ្ �ាកល្ង ខាងសមកោ្៖
• 	សធ្វើ ឲ្យ ្ ាន ស្្៉ូរី ្រំសនរ ខ្ះ សដោយ ស្ទេរ ឯក�ារ ស្រៅ កុំព្យចូ្័ររ ឬ ក ៏លុប ឯក�ារ សចញ ព ីឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។
• 	�ូ្ ម្ាកដ ថា ឯក�ារ តនន្ី ្ ិន្ាន ការការពារ សដោយ បសច្កវិ្រ្យា មែប់មែង �ិ្រ្ធិ �ីជីថល (DRM)។ 

សបើ ឯក�ារ សនោះ មតូវ ្ ាន ការពារ សដោយ DRM �ូ្ ម្ាកដ ថា អ្នក ្ ាន អាជា្បែ្ណ ឬ ស�ោ �្ម�ប 
សដើ្្ី ចាក់ ឯក�ារ សនោះ។

• 	�ូ្ ម្ាកដ ថា ឧបករែ៍ ែាំម្រ ម្រង់ម្រាយ ឯក�ារ ្រាំងសនោះ។ សបើ ម្រងម់្រាយ ឯក�ារ ្ ិន មតវូ ្ ាន 
ែាំម្រ ដូចជា DivX ឬ AC3 �ូ្ ដំស�ើង ក្្មវិធ ្ី ួយ ណដល ែាំម្រ វា។ សដើ្្ី បញ្ាក ់ម្រង់ម្រាយ ឯក�ារ 
ណដល ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ែាំម្រ �ូ្ ចូលស ើ្ល www.samsung.com។

• 	ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ែាំម្រ រូបថត និង វសីដអូ ណដល ថត សដោយ ឧបករែ៍។ រូប និង វសីដអ ូណដល ថត សដោយ 
ឧបករែ៍ ស្្ង អាច ្ ិន ដំសែើរការ មតឹ្មតវូ។

• 	ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ែាំម្រ ឯក�ារ ពហុព័ត៌្ាន ណដល ្ ាន ្រ្ួរល អនុញា្ត ព ីអ្នក្្ល់ ស�វា បែ្ាញ ឲ្យ 
អ្នក ឬ ក៏ អ្នក្ដល ់ស�វា បណន្្។ ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន ខ្ះ ណដល ្ ាន ណចកចាយ សលើ អ៊ីនសធើែិត ដូចជា �ំស�ងសរោ្រ៍ 
វីសដអូ ឬ រូបន្ទេសអមកង់ អាច ្ ិន ដំសែើរការ មតឹ្មតវូ។

Bluetoothមិនដំបណើរការល្
សបើ ឧបករែ៍ Bluetooth ្ួយ ស្រៀត ្ ិន មតូវ ្ ាន រកសឃើញ ឬ ក ៏្ ាន បញ្ា ការ�្ាប់ ឬ ការសធ្វើ ្ ុខងារ ខុ� 
មបមកតី �ូ្ �ាកល្ង ខាងសមកោ្៖
• 	�ូ្ ម្ាកដ ថា ឧបករែ៍ ណដល អ្នក ចង់ �្ាប់ ជា្ួយ ្ ាន សមតៀ្ រួចរាល ់�ម្ាប់ ការស�កេនរក ឬ �្ាប់ ស្រៅ។
• 	�ូ្ ម្ាកដ ថា ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក និង ឧបករែ៍ Bluetooth ស្្ងស្រៀត �្ិតក្នញង វិ�ាល�ាព 

Bluetooth អតិបរ្ា (10 m)។
• 	សលើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក �ូ្ ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការភា្ប់ រួច សហើយ ប៉ះ កុងតាក់ 

Bluetooth សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា ស�ើងវិញ។
• 	សលើ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក �ូ្ ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការម្រប់ម្រងទបូទៅ → កំណត់ប�ើងវិញ 
→ បធ្ើការកំណត់បណ្ាញប�ើងវិញ → កំណត់ការកំណត់ប�ើងវិញ សដើ្្ី សធ្វើ ការកែំត់ បែ្ាញ 
ស�ើងវិញ។ អ្នក អាច ្ ាត់បង់ ព័ត៌្ាន ណដល ្ ាន ចុះបញ្ី សនៅសពល សធ្វើ ការកែំត់ ស�ើងវិញ។

សបើ បណែ្ណ ខាងសលើ ្ ិន អាច សដោះម�ាយ បញ្ា ្ ាន ស្រ �ូ្ ្រាក្់រង ្ ជ្ឈ្ែ្ឌល ស�វា Samsung។
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ការភ្ាប់មិនមតូវបានបបងកើតបនៅបពលអ្កភ្ាប់ឧបករណ៍ជាមួយកុំព្យវូទ័រ
• 	�ូ្ ម្ាកដ ថា ណខ្ USB ណដល អ្នក កំពុង សមបើ មតូវែ្នា ជា្ួយ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក។
• 	�ូ្ ម្ាកដ ថា អ្នក ្ ាន ដំស�ើង មដាយសវើ និង ្ ាន អាបស់ដត វា មតឹ្មតវូ សលើ កុំព្យចូ្រ័រ រប�់ អ្នក។
• 	សបើ អ្នក ជា អ្នកសមបើម្ា�់ Windows XP �ូ្ ម្ាកដ ថា អ្នក ្ ាន ដំស�ើង Windows XP Service 

Pack 3 ឬ ខ្ព�់ជាង សនះ សលើ កុំព្យចូ្័ររ រប�់ អ្នក។

ឧបករណ៍រកមិនបឃើញទីកថន្ងបច្ញបបន្របស់អ្ក
រលក�ញ្ា GPS អាច ្ ាន ឧប�ែ្ ក្នញង ្រីកណនង្ ខ្ះ ដូចជា ក្នញង អែារ ជាសដើ្។ កែំត់ ឲ្យ ឧបករែ៍ សមបើ 
Wi-Fi ឬ បែ្ាញ ចល័ត សដើ្្ី ណ�្វងរក ្រីកណន្ង បច្ញប្ន្ន រប�់ អ្នក ក្នញង �្ាន�ាព ្រាំងសនះ។

ទិន្ន័យថដលបានរកសេាទុកក្ញងឧបករណ៍បានបាត់
ជានិច្កាល �ូ្ បសងកេើត ការច្្ង្រុក ្រិន្នន័យ �ំខាន់ៗ ្រាំងអ�់ ណដល ្ ាន រក្ា្រុក ក្នញង ឧបករែ៍។ ពុំ 
សនោះ ស្រ អ្នក ្ ិន អាច �ដារ ្រិន្នន័យ សនោះ ស�ើយ សបើ វា ខូច ឬ ្ ាត់។ Samsung ្ិន ្រ្ួរល ខុ�មតវូ ចសំពោះ 
ការ្ាត់បង់ ្រិន្នន័យ ណដល ្ ាន រក្ា្រុក ក្នញង ឧបករែ៍ ស�ើយ។

មានចបន្ោះតូចមួយបលចប�ើងជុំវិញថផ្កខាងបមកៅននសមបកឧបករណ៍
• 	ចសន្ោះ សនះ ែលឺ ជា លក្ខែៈពិស�� នន ្ លិតក ្្ម សហើយ ការសយោក ឬ រំញ័រ តិចតួច ខ្ះ នន សមែឿង នានា អាច 

សកើតស�ើង។
• 	តា្ សពល ការកកិត រវាង សមែឿង នានា អាច សធ្វើ ឲ្យ ចសនោ្ះ សនះ រីក បន្ិច។

លំហមិនម្របម់្រាន់ក្ញងឃ្ាំងផ្ទញករបស់ឧបករណ៍
លុប ្រិន្នន័យ ្ ិន ចាំ្ាច់ សចញ ដូចជា ឃ្ាំង�្្ាត់ សដោយ សមបើ អ�ិ្ាល នវេ្ាត ឬ ក ៏លុប ក្្មវិធី ឬ ឯក�ារ ្ ិន 
សមបើ សដោយនដ សដើ្្ី សធ្វើ ឲ្យ ្ ាន លំហ ឃា្ំង្ទេញក ្រំសនរ។
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ប៊ូតុងកម្មវិធីមិនបលចប�ើងបលើប្រហបអមកង់
សដោយ ្ ិន សមបើ ប៊ូតុង ក្្មវិធី អ្នក អាច សបើក សអមកង់ ក ្្មវិធី សដោយ អ�ូ ស�ើងសលើ ឬ ចុះសមកោ្ សលើ សែហសអមកង់។ 
សដើ្្ី បង្ាញ ប៊ូតុង ក្្មវិធ ីសនៅ ណ្្នក ខាងសមកោ្ នន សែហសអមកង់ �ូ្ ចាប់ស្ដើ្  ក្្មវិធី ការកំណត់ សហើយ ប៉ះ 
បអមកង់ → ប្រហបអមកង់ → ប៊ូតុងកម្មវិធ ី→ បងា្ញប៊ូតុងកម្មវិធ ី→ បមបើ។

ប្រហប៊ូតុងមិនបលចប�ើង
រ្ារ រុករក ណដល ្ ាន សែហប៊ូតុង អាច នឹង ្ ាត់ ខែៈសពល កំពុង សមបើ ក្្មវិធី ឬ ្ ុខងារ ្ ួយ ចំនួន។ សដើ្្ី 
បង្ាញ រ្ារ រុករក �ូ្ អូ� ស�ើងសលើ ពី ណ្្នក ខាងសមកោ្ នន សអមកង់។

Bixbyមិនបឆ្ើយតប
• 	ចាប់ស្ដើ្ ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក ស�ើងវិញ សដើ្្ី ជម្ះ កំហ�ុ �ុហ្វណវរ បសែ្ោះអា�ន្ន នានា។
• 	មតូវ ម្ាកដ ថា �ុហ្វណវរ នន ឧបករែ៍ រប�់ អ្នក មតវូ ្ ាន អាបស់ដត ស្រៅ កំណែ ថ្មីបំ្ុត។
• 	សបើ អ្នក សនៅណត ្ ាន បញ្ា ជា្ួយ Bixby បនទេាប់ ពី �ាកល្ង សធ្វើ តា្ បណែ្ណ ្រាំងសនះ សហើយ �ូ្ ្រាក់្រង 

្ជ្ឈ្ែ្ឌល ស�វា Samsung។

របារនលតមមូវពន្ឺបអមកង់មិនបលចប�ើងបលើផ្ទាំងជូនដំណឹង
សបើក ្ ទេាំង ជូនដំែឹង សដោយ អូ� រ្ារ �្ាន�ាព ចុះសមកោ្ រួច សហើយ អ�ូ ្ ទេាំង ជូនដំែឹង ចុះសមកោ្។ ប៉ះ  
ជាប់ នឹង រ្ារ នលតម្ូវ ពន្លឺ រួច ប៉ះ កុងតាក់ បងា្ញការបញ្ាបនៅខាងបលើ សដើ្្ី សបើកដំសែើរការ វា។

SamsungCloudមិនដំបណើរការ
• 	�ូ្ ម្ាកដ ថា អ្នក ្ ាន �្ាប់ ស្រៅ បែ្ាញ មតឹ្មតវូ។
• 	ក្នញង អំ�ញងសពល មតួតពិនិត្យ ស�វា Samsung Cloud អ្នក ្ ិន អាច សមបើ Samsung Cloud ្ាន 

ស្រ។ �ូ្ �ាកល្ង ្ ្ងស្រៀត សនៅសពល សមកោយ។
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ឧបករណ៍អាចមិនស្ាល់មបមសីថភ្ករបស់ខ្ញំពីបអមកង់ជាប់បសោ
• 	�ូ្ ម្ាកដ ថា ែ្មាន អ្វី រាំង�កេាត់ កាស្រ៉ា �្ាល់ មបម�ីណ�្នក និង LED សហើយ �ាកល្ង ្ ដងស្រៀត។
• 	សបើ �្ាន�ាព ពន្លឺ ខុ�ែ្នា ខ្ាំង ពី សពល អ្នក ្ ាន ចុះបញ្ី មបម�ីណ�្នក ឧបករែ៍ អាច ្ ិន �្ាល់ មបម�ីណ�្នក 

រប�់ អ្នក។ ្្ា�់្រី ស្រៅ កណន្ង ្ ួយ ស្រៀត សហើយ �ាកល្ង ្ ង្ស្រៀត។
• 	មតូវ ម្ាកដ ថា ឧបករែ៍ ្ ិន ្ ្ា�់្រី ឬ ស្អែៀង ខ្ាំងសពក។



សិទ្ធិអ្កនិពន្ធ
�ិ្រ្ធិ អ្នកនិពន្ធ © 2018 Samsung Electronics
ស�ៀវស�ៅណែនាំ សនះ មតូវ ្ ាន ការពារ សដោយ ច្ាប់ �ិ្រ្ធិ អ្នកនិពន្ធ អន្រជាតិ។
ែ្មាន ណ្្នក ែា ្ ួយ នន ស�ៀវស�ៅណែនា ំសនះ អាច មតូវ ្ ាន ្ លិត ស�ើងវិញ ណចកចាយ បកណមប ឬ បញ្ចូន ជា 
្រម្ង់ ែា ្ ួយ ឬ ក៏ តា្ ្ សធ្យោ្ាយ ែា ្ ួយ ស�ើយ ្ិន ថា តា្ មបព័ន្ធ សអ�ិចមតូនិច ឬ ស្កានិច រួ្ ្រាំង 
ការថត ច្្ង ការថត្រុក ឬ ការរក្ា្ុរក ក្នញង ឃ្ាំង្ទេញក ព័ត៌្ាន និង មបព័ន្ធ ្រាញយក ្រិន្នន័យ ្ ក វិញ សដោយ 
ែ្មាន ការអនុញ្ាត ជា លាយលក្ខែ៍ ជា្ុន ពី Samsung Electronics។

ពាណិជ្សញ្ា
• 	SAMSUNG និង �ចូសហោ្ SAMSUNG ែលឺ ជា ពាែិជ្�ញ្ា ណដល ្ ាន ចុះបញ្ី រប�់ Samsung 

Electronics។
• 	Bluetooth® ែលឺ ជា ពាែិជ្�ញា្ ណដល ្ ាន ចុះបញ្ី រប�់ Bluetooth SIG, Inc. ្រូ្រាំង 

ពិ�ពសលោក។
• 	Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ និង �ចូសហ្ោ 

Wi-Fi ែលឺ ជា ពាែិជ្�ញ្ា ណដល ្ ាន ចុះបញ្ី រប�់ Wi-Fi Alliance។
• 	្ លិត ស�ើង សមកោ្ អាជា្បែ្ណ ពី Dolby Laboratories។ Dolby, Dolby Atmos និង 

និ្ិត្�ញ្ា D ស�ោ្ះ ែលឺ ជា ពាែិជ្�ញ្ា រប�់ Dolby Laboratories។
• 	ពាែិជ្�ញ្ា និង �ិ្រ្ធិ អ្នកនិពន្ធ ដន្រ ស្្ងស្រៀត ្រាំងអ�់ ែលឺ ជា ក្្ម�ិ្រ្ធិ រប�់ ្ ្ា�់ ពួកវា សរៀងៗ ខ្ងួន។


