
 

  

 تلفن همراه راهنمای استفاده از 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM-A505F                                          

SM-A505F/DS 

SM-A505FM/DS 

SM-A505FN/DS 

SM-A505GN 

SM-A505GN/DS 

SM-A505YN 



SM-A507FN/DS 

SM-A705F/DS 

                                :   لوازم درون جعبه

 USBآداپتور برق    ◼                                                      تلفن همراه    ◼

 دفترچه ی راهنمای دستگاه ◼                                                         USBکابل  ◼

 سوزن  ◼

 آنها ممکن است، با توجه به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد.اقالم همراه دستگاه و عکس های     

 دستیابی به اطالعات بیشتر-1

شوید     (Settingsجهت مشاهده کتابچه ی کامل راهنمای کاربر بر روی دستگاه خود ،وارد بخش تنظیمات )   

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

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

 www.samsung.com   .مراجعه نمایید 

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

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

 طرح بندی دستگاه -2

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

 را مشاهده نمایید. 

http://www.samsung.com/


 

 

 

 

 MicroSDنصب سیم کارت نانو و کارت حافظه -3     

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

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

 فقط از سیم کارت نانو استفاده نمایید. ◼          

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

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

 

 بلندگو 

 
 حسگر نور 

 

 سنسور مجاورت 

 
 دوربین جلو 

 
 صفحه لمسی

 

 Cتیپ  جک چند منظوره 

 

 سنسور تشخیص اثر انگشت 

 

 کلید صدا 

 کلید روشن /خاموش  

 



 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 GPSآنتن  

 

 NFCآنتن  

 میکروفن  

 محل قرار گیری   

 سیم کارت و کارت حافظه 

 
 MSTآنتن 

 
 MSTآنتن 

 
 جک هندزفری 

 میکروفن  

 

 بلندگو 

 

 دوربین عقب )سه تایی( 

 فلش  

 



 تک سیم کارت: 

 

 نحوه قراردادن سیم کارت و کارت حافظه

 دو سیم کارت:

 

 

 سیم کارت و کارت حافظه دو عدد  نحوه قراردادن  



 ی: شارژ کردن باتر -4

 باید باتری را شارژ نمایید.قبل از اینکه دستگاه را برای اولین بار استفاده کنید ،   ◼

 همراه دستگاه برای شارژ آن استفاده نمایید.  USB-Microتنها از کابل   ◼

 شارژر باید نزدیک به سوکت برق قرار گیرد و هنگام شارژ به راحتی در دسترس باشد.  ◼

 (HOME)استفاده از دکمه ی خانه   -5

 پایین صفحه به عنوان دکمه نرم ظاهر می گردد. زمانیکه صفحه نمایش روشن گردید ،دکمه خانه در  

 

 

 : اطالعات ایمنی 

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

 خطار  ا     ا

 : دجهت جلوگیری از حوادثی مانند آتش سوزی و انفجار به اطالعات هشدار دهنده ی زیر توجه نمایی

 دستگاه را در معرض ضربه فیزیکی یا تخریب قرار ندهید. 

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

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

استفاده  لیک شکست ،یا دود کرد و یا بوی سوختن منتشر کرد ،از دستگاه  ااگر هر کدام از قسمت های دستگاه مانند گلس یا بدنه آکر 

 ننمایید،تا زمانی که از تعمیر دستگاه توسط مراکز خدماتی شرکت مجتمع صنعتی فورتکس اطمینان حاصل نمایید.

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

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

 از تماس دستگاه با دهان کودک و حیوانات خودداری نمایید. 

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

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

 خانه ی دکمه

 برگشتدکمه 

 اخیرا باز شده  برنامه های دکمه



 استفاده ننمایید. دستگاه را در محیط داغ یا نزدیک آتش  

 

 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  

 پیامدهای )سوختن صفحه ( یا ایجاد تصویر دوگانه شود. 

 

 

 


