
 تلفن همراه راهنمای استفاده از 

 
 

 

 

                                :   لوازم درون جعبه

 USBآداپتور برق    ◼                                                      تلفن همراه    ◼

 دفترچه ی راهنمای دستگاه ◼                                                         USBکابل  ◼

 سوزن  ◼

 کابل شارژ:

 

 



 

 آداپتور :

 

به بعد دستگاههای آیفون نیاز به یک   12فون سری از آیبرای بهره گیری از حالت شارژ سریع نکته: 

 وات استاندارد دارند.  20شارژ 

 دستیابی به اطالعات بیشتر-1

شوید     (Settingsیمات )ربر بر روی دستگاه خود ،وارد بخش تنظجهت مشاهده کتابچه ی کامل راهنمای کا   

 کلیک کنید. (User Manual)و سپس بروی راهنمای کاربر  

   برای مشاهده ی اطالعات دستگاه ،کتابچه راهنمای کاربر و کسب اطالعات بیشتر به سایت 

www.Apple.com.مراجعه نمایید 

 ه به مرورگر اینترنت یا ارایه دهنده ی خدمات ممکن است موجود نباشد. راهنمای کاربر با توج   ◼     

 است جهت دسترسی به اینترنت متحمل هزینه های اضافی شوید. ممکن     ◼     

 طرح بندی دستگاه -2

ی )الف( ،)ب( می توانید نمای جلو و پشت دستگاه  جهت روشن کردن دستگاه دکمه خاموش / روشن را برای چند ثانیه نگه دارید ،در شکل ها   

 را مشاهده نمایید. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه لمسی

 

 Cتیپ  جک چند منظوره 

 جک هندزفری  

 

 صدا افزایش   کلید 

 صدا  کاهش کلید  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 قرار دادن گوشی در حالت بی صدا )سایلنت( 

 

 

 

 MicroSDنصب سیم کارت نانو و کارت حافظه -3     

 . ابتدا سوزن را در سوراخ کنار جاکارتی فرو کنید،تا جا کارتی خارج گردد MicroSDجهت قرار دادن سیم کارت و کارت حافظه  

 کارت را جهت اطمینان به آرامی در جا کارتی فشار دهید.

 کارت نانو استفاده نمایید. فقط از سیم ◼          

 مطمئن شوید که سوزن به صورت عمود در سوراخ قرار می گیرد . در غیر این صورت ممکن است دستگاه آسیب ببیند. ◼         

 شده و بیافتد.   ثابت نشود .ممکن است از جا کارتی خارج  اگر کارت به طور محکم در مکان مورد نظر        

 

کردن   صدا بی   کلید 

 گوشی )سایلنت( 

 



 

 سیم کارت نانو و کارت حافظه به صورت جداگانه فروخته می شود.  ◼

 مشاهده می کنید:نحوه قرار گیری سیم کارت و کارت حافظه را در شکل های )ج( و )د(   ◼

 نحوه قراردادن سیم کارت  

 

 

 

 

 برنامه ها: اجرای  

 انگشت خود را به سمت باال بکشید. تدا از قسمت پایین صفحه نمایش اب

 

 محل قرار گیری سیم کارت 

 شکل )ج(  
 ه کاغذ سوزن سیم کارت یا گیر



 

 

 

 جا به جا شوید.  برنامه ها و سپس از سمت راست به سمت چپ صفحه را بکشید تا بین

 



 

 دوربین جلو  -1 

 دکمه ساید-2 

  یتینگ شارژسوکت ال-3

 محل قرار گیری سیم کارت -4 

 دکمه های صدا -5 

 قطع و وصل حالت زنگ   کلید-6

 

  عقب  دوربین های-7 



 فلش -8

 اسکنر لیدار -9

 

WEEE 

  با  است  ممکن  محصول  این  که  دهد  می  نشان  گذاری  عالمت  این.  شود  انجام  خاصی  احتیاطی  اقدامات  باید  محصول  این  ایمن  ریختن  دور  برای

 .  نشود  ریخته  دور  اروپا  اتحادیه  در  خانگی  های  زباله  سایر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اطالعات ایمنی 

 اطالعات ایمنی جهت استفاده مناسب و ایمن را قبل از به کارگیری دستگاه مطالعه نمایید. کلیه    ◼

 خطار  ا     ا

 : دت هشدار دهنده ی زیر توجه نماییجهت جلوگیری از حوادثی مانند آتش سوزی و انفجار به اطالعا

ه نکنید. همیشه از تمام قوانین و مقررات بیمارستان ها و  از تلفن خود در اتاق عمل بیمارستان ، اورژانس یا بخش مراقبت های ویژه استفاد 

تا مشخص شود که آیا تلفن شما  مراکز بهداشتی پیروی کنید. اگر دستگاه پزشکی دارید ، لطفاً با پزشک خود و سازنده دستگاه مشورت کنید  

سانتی متر    15ی با دستگاه ضربان ساز ، همیشه حداقل  می تواند در عملکرد دستگاه تداخل ایجاد کند یا خیر. برای جلوگیری از تداخل احتمال

ضربان ساز و عدم حمل تلفن    بین تلفن همراه خود و ضربان ساز فاصله داشته باشید. این کار را می توان با استفاده از تلفن روی گوش مقابل

زدیک سمعک ، کاشت حلزون گوش یا سایر وسایل  در جیب سینه انجام داد. برای جلوگیری از تداخل با تجهیزات پزشکی ، از تلفن خود در ن

 مشابه استفاده نکنید. 



 تمام مقررات ایمنی هواپیما را رعایت کرده و در صورت نیاز تلفن خود را در هواپیما خاموش کنید.

 هنگام رانندگی وسیله نقلیه ، از تلفن خود مطابق قوانین و مقررات مربوط به ترافیک استفاده کنید. 

 .نزل استفاده نکنیدجلوگیری از برخورد صاعقه ، در هنگام رعد و برق از تلفن خود در خارج از مبرای  

 دستگاه را در معرض ضربه فیزیکی یا تخریب قرار ندهید. 

 از تلفن خود برای برقراری تماس هنگام شارژ استفاده نکنید. 

 ایید. از باتری ها ،شارژر ها و تجهیزات مورد تایید کارخانه استفاده نم

 ات و مایعات جلوگیری نمایید. از تماس پایانه های باتری و جک چند کاره با عناصر رسانا مانند فلز

 از تلفن خود در مکانهایی با رطوبت باال مانند حمام استفاده نکنید. 

 هنگامی که بدنه باتری باز شده است از دستگاه استفاده ننمایید. 

 یا تخریب دستگاه به اطالعات هشدار دهنده ی زیر توجه نمایید: جهت استفاده از آسیب رسانی به انسان  

 گاه با دهان کودک و حیوانات خودداری نمایید. از تماس دست

 اگر دستگاه شامل فلش دوربین یا چراغ است ،آنها را در چشم انسان یا حیوان روشن نکنید 

 تواند استفاده شود. درجه سانتی گراد می    35تا    0دستگاه در مکانهایی با دمای محیطی  

 دستگاه را در محیط داغ یا نزدیک آتش استفاده ننمایید. 

 امنیتی: یانیهب

  نرم  روزرسانی  به.  کنید  دیدن  ما  مجاز  خدمات  مراکز  از  یک  هر  از  یا  ،   کنید  استفاده  افزار  نرم  رسانی  روز  به  ویژگی  از  استفاده  با  عامل  سیستم  از

 . شود   طراتخ   سایر  و  امنیتی  مشکالت  ،  ها  داده  رفتن  دست  از  به  منجر  یا  برساند  آسیب  دستگاه  به  است  ممکن  دیگر  های  راه  از  افزار

 

 هنگام استفاده از هندفری برای جلوگیری از آسیب داخلی به شنوایی ،میزان صدا را برای مدت طوالنی در باالترین حد خود قرار ندهید.          

  مشاهده Settingبخش تنظیمات     MENUشما می توانید اطالعات ایمنی بیشتر را ،شامل دستورالعمل دفن باتری و دستگاه در قسمت  

 نمایید. 

توصیه می شود برای مدت طوالنی از گرافیک ثابت در قسمت یا تمام صفحه لمسی استفاده ننمایید،انجام این کار ممکن است منجر به  

 فحه ( یا ایجاد تصویر دوگانه شود. پیامدهای )سوختن ص

SAR 

کند. این دستگاه طوری طراحی و ساخته شده است که از  این دستگاه الزامات دولت برای قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی را برآورده می  

برای دستگاه های بی سیم از یک   فراتر نرود. استاندارد نوردهی (RF )محدودیت انتشار برای قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی  

 .واحد اندازه گیری استفاده می کند



ی عملکرد روی بدن ، این دستگاه آزمایش شده است و مطابق با دستورالعمل  است. برا  W/Kg  1.6تعیین شده است    FCCکه توسط    SARحد  

سانتی متر از بدن قرار می دهد    1.5دستگاه را در حداقل  برای استفاده با لوازم جانبی که فاقد فلز است و    FCC RFهای قرار گرفتن در معرض  

نبی پوشیده از بدن که حاوی فلز است ، مورد آزمایش و تأیید قرار نگرفته  با هر وسیله جا  RF، مطابقت دارد. مطابقت با قرار گرفتن در معرض  

یله جانبی که با این دستگاه برای عملکرد بدن استفاده می  است ، و از استفاده از چنین لوازم جانبی پوشیده از بدن باید اجتناب شود. هر وس

 سانتی متر از بدن دور نگه دارد.   1.5شود باید دستگاه را حداقل  

 

 

 

 

 


