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�មូលដ្ាន

�សូម អាន ខ្ញំ ជាមុន សិន
��ូមអានស�ៀវស�ៅណែនាំសនះមុនសពលស្រើឧរករែ៍សដើម្ីធានាឲ្្ ាននូវការស្រើ្្ា�់ណដល្តឹម្តូវនិងមាន�ុវត្ិ�ាព។

•  ការពែ៌នា្រាំង�ាយគឺណ ្្អកសលើការកែំត់លំនាំសដើមររ�់ឧរករែ៍។

•  ខ្ឹមព័ត៌មានមួយចំនួនអាចខ�ុពីឧរករែ៍ររ�់អ្នកអា្�័យសលើតំរន់អ្នក្្ល់ស�វាលក្ខែៈពិស��រសច្កស្រ�
ននម៉ូណដលឬ�ុហវណវរររ�់ឧរករែ៍។

•  ឧរករែ៍សនះអាច្តូវការនូវការ�្ារ់ស្រៅWi-Fiឬរែ្ាញចល័តសនៅសពលស្រើកម្មវិធីឬមុខងារខ្ះ។

•  ខ្ឹមព័ត៌មាន(ខ្ឹមព័ត៌មានគុែ�ាពខ្ព�)់ ណដលត្មូវឲ្ស្រើCPUនិងRAMខ្ព�់នឹងរ៉ះពាល់ដល់្រ�ិ្រ្ធ្ល្រាំងមូល
ររ�់ឧរករែ៍។កម្មវិធីណដលពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ឹមព័ត៌មានសនោះអាចមិនដំសែើរការ្រ្កតីអា្�យ័សលើលក្ខែៈពិស��
រសច្កស្រ�ររ�់ឧរករែ៍និងររ�ិ្ានណដលស្រើវាក្នញងសនោះ។

•  Samsungមិន្រ្ួរលខុ�្តវូសលើរញ្ា្រ�ិ្រ្ធ្លណដលរង្កស�ើងសដោយកម្មវិធីណដល្ ាន្ ដល់ជូនសដោយអ្នក្ដល់
ស្កៅពីSamsungស�ើយ។

•  Samsungមិន្រ្ួរលខុ�្តវូសលើរញ្ា្រ�ិ្រ្ធ្លឬ�ាពមិន្តូវគ្នាណដលរង្កស�ើងសដោយការណកការកំែត់ននកំែត់សហតុ
ចុះរញ្ីឬការណក�ុហវណវរ្រព័ន្ធ្រតរិត្ិការស�ើយ។ការរ៉ុនរ៉ងរដចូរ្រព័ន្ធ្រតិរត្ិការតាមរំែងអាចសធវើឲ្ឧរករែ៍ឬកម្មវិធី
ដំសែើរការមិន្រ្កតី។

•  �ុហវណវរ្រ�ព�ំស�ងរូរន ទ្េសអ្កង់រូរនិងសមសឌៀស្សេងស្រៀតណដល្ ាន្ ដល់ជូនសលើឧរករែ៍សនះ្តូវ្ ាន្រ្រួល
អាជ្ារែណ�្មារ់ការស្រើ្ ្ា�់មានក្មតិ។ការ្�ង់និងការស្រើ្្ា�់ឯក�ារ្រាំងសនះក្នញងសគោលរំែងពាែិជ្កម្ម
ឬសគោលរំែងស្សេងស្រៀតគឺជាការរំពានសលើច្ារ់�ិ្រ្ធិអ្នកនិពន្ធ។អ្នកស្រើ្្ា�់្តូវ្រ្រួលខុ�្តូវ្រាំង្�ងុសលើ
ការស្រើ្្ា�់ខុ�ច្ារ់សលើសមសឌៀសនោះ។

•  អ្នកអាចរង់្្ាក់រណនម្�្មារ់ស�វា្រិន្នន័យដូចជាការស្្ើ�ារការរញ្ចូននិងការ្រាញយក�វ័យ�មកាលឬការស្រើ
ស�វា្រីកណន្ងអា្�័យសលើគស្មោង្ិរន្នន័យររ�់អ្នក។�្មារ់ការស្ទេរ្រិន្នន័យធំសយើង�ូមណែនាំឲ្ស្រើមុខងារWi-Fi។

•  កម្មវិធីលំនាំសដើមណដលអមមកជាមួយឧរករែ៍អាចនឹង្តូវ្ ានអារ់សដតសហើយអាចនឹងណលងស្រើ្ ានសដោយ
គ្មានការជូនដំែឹងជាមុន។សរើអ្នកមាន�ំែួរអំពីកម្មវិធីណដល្ ាន្ ដល់ជូនជាមួយឧរករែ៍�ូម្រាក់្រង
មជ្ឈមែ្ឌលស�វាSamsung។�្មារ់កម្មវិធីណដលដំស�ើងសដោយអ្នកស្រើ្្ា�់�ូម្រាក់្រងអ្នក្ដល់ស�វា្រាំងសនោះ។

•  ការណក្រព័ន្ធ្រតិរត្ិការររ�់ឧរករែ៍ឬការដសំ�ើង�ុហវណវរពី្រ�ពស្កៅ្ ្ចូវការអាចនាំឲ្ឧរករែ៍សធវើ
មុខងារខ�ុ្ពម្រាំងខូចឬ្ ាត់្រិន្នន័យ។�កម្ម�ាព្រាំងសនះគឺជាការរំពានសលើកិច្្ពមស្ពៀងអាជ្ារែណSamsung 
ររ�់អ្នកសហើយសធវើឲ្ការធានាជូនអ្នក្ុរកជាសមោឃៈ។
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•  អា្�័យសលើតំរន់ឬអ្នក្ដល់ស�វា្�គេីនការពារសអ្កង់្តូវ្ ាន�្ារ់�្មារ់ការការពារក្នញងអំ�ញងសពល្ លិតកម្ម
និងការណចកចាយ។ការខូចខាតដល់្�គេីនការពារសអ្កង់ណដល្ ាន�្ារ់មិន្តូវ្ ានរ៉ារ់រងស្កោមការធានាស�ើយ។

•  អ្នកអាចសឃើញសអ្កងរ់៉ះយ៉ាងច្ា�់�ូម្ីស្កោមពន្ឺនថងៃស្កៅអគារចាំងខ្ាំងក៏សដោយតាមរយៈការនលត្មូវវ�ិាល�ាព
ពន្ឺកុងសដោយ�វ័យ្រវត្ិណ្្អកសលើររ�ិ្ានជុំវិញ។សដោយ�ារ��ាពនន្ លិត្លការរង្ាញ្កាហវិកនឹងក្នញងរយៈសពលយូរ
អាចរែ្ាលឲ្មាន�ំែល់រូរ(សេះសអ្កង់) ឬរូរ្�សមោលសខ្មៅ។

–  វាជាសយោរល់ណដលមិន្តវូស្រើ្កាហវិកនឹងសលើណ្្នកែាមួយឬ្រាំងអ�់ននសអ្កង់រ៉ះក្នញងអំ�ញងសពលយូរស�ើយសហើយ
្តូវរិ្រសអ្កងរ់៉ះសនៅសពលមិនស្រើឧរករែ៍។

–  អ្នកអាចកំែត់ឲ្សអ្កងរ់៉ះរិ្រសដោយ�វ័យ្រវត្ិសនៅសពលអ្នកមិនកំពុងស្រើវា។ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះ
អអកកង់ → អអកកង់ កតូវ រលត់ រួចសហើយស្ជើ�រយៈសពលណដលអ្នកចង់ឲ្ឧរករែ៍រង់ចាំមុនសពលរិ្រសអ្កង់រ៉ះ។

–  សដើម្ីកែំត់ឲ្សអ្កងរ់៉ះនលត្មូវពន្ឺររ�់វាសដោយ�វ័យ្រវត្ិណ្្អកសលើររ�ិ្ានជុំវិញ�ូម
ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះអអកកង់រួចសហើយរ៉ះពន្លឺ កតាប់ សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

•  អា្�័យសលើតំរន់ឬម៉ណូដលឧរករែ៍ខះ្្តវូ្ ានត្មូវឲ្្រ្រួលការយល់្ ពមពីគែៈកម្មការ
គមនាគមន៍�ហព័ន្ធ(FCC)។

�សរើឧរករែ៍ររ�់អ្នក្រ្រួលការយល់្ ពមពីFCCអ្នកអាចសឃើញFCC IDននឧរកែ៍សនះ។សដើម្ីរង្ាញFCC ID 
�ូមចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់រួចរ៉ះអំព ីទូរសព្ទ → ព័ត៌មាន ស្ានភាព។សរើឧរករែ៍ររ�់អ្នកមិនមានFCC ID 
វាមានន័យថាឧរករែ៍សនោះមិន្ ាន្រ្ួរល�ិ្រ្ធិ�្មារ់ការលក់សនៅ�ហរដ្ឋអាសមរិកឬណដនដីររ�់ខ្លួនស្រសហើយអាចនាំមក
�ហរដ្ឋអាសមរិក�្មារ់ការស្រើ្ ្ា�់្ ទេាល់ខ្លួនររ�់ម្ា�់រ៉ុសែណោះ។

•  ការស្រើឧរករែ៍ចល័តសលើយន្សហោះឬក្៉ាល់អាច�្ិតស្កោមសគោលការែ៍ណែនាំឬកំហិតក្នញង្�កុនិង
ររ�់�ហព័ន្ធ។�ូមពិស្គោះជាមួយអាជា្ធរ�ម្�រសហើយជានិច្កាល្តូវសគោរពតាមស�ចកដីណែនាំររ�់នាវិកពាក់ព័ន្ធ
នឹងសពលសវលា្ពម្រាំងរសរៀរណដលអ្នកអាចស្រើឧរករែ៍ររ�់អ្នក។

•  ឧរករែ៍ររ�់អ្នកមានសមណដក។រកសេាចមងៃាយ�ុវត្ិ�ាពរវាងឧរករែ៍ររ�់អ្នកនិងវត្ញណដលអាច្រ្រួលរងពីសមណដកដូចជា
រែណឥែ្រាននិងឧរករែ៍សវជ្�ា្�្ណដល្ ានរំពាក់ក្នញងខ្លួន។សរើអ្នកមានឧរករែ៍សវជ្�ា្�្ណដល្ ានរំពាក់
ក្នញងខ្លួន�ូមពិស្គោះជាមួយ្គូសព្រ្ររ�់អ្នកមុនសពលស្រើ។



�មូលដ្ឋ

6

�ការថែទាំ អករឿងការពារ ជកមាប ទឹក និង ធូលី
�ឧរករែ៍ររ�់អ្នកអាចការពារជ្មារ្ឹរកនិងធូលី។�ូមសធវើតាមរណែណ្រាំងសនះសដោយយកចិត្្រុកដាក់សដើម្ីណថ្រាំស្គឿងការពារ
ជ្មារ្រឹកនិងធូលីននឧរករែ៍ររ�់អ្នក។ការខកខានក្នញងការសធវើដូសច្នោះអាចនាំឲ្ខូចឧរករែ៍ររ�់អ្នក។

•  ចូរកុំ្ជមុជឧរករែ៍ក្នញង្រឹក�ារស្ជៅជាង1 mឬក៏្រុកវាក្នញង្រឹកសលើ�ពី30នា្រ។ីសរើអ្នក្ជមុជឧរករែ៍ស្រៅក្នញង
�ារធាតុរាវែាមួយស្កៅពី្ឹរក�ារដូចជា្រឹកន្រ្រឹកអ៊ីយ៉ូដឬស្គឿង្�វឹងសនោះ�ារធាតុរាវ្រាំងសនោះនឹង្ជារចូល
ស្រៅក្នញងឧរករែ៍សលឿនជាង្ឹរកធម្មតា។

•  កុំដាក់ឧរករែ៍ឲ្្តវូទឹក ថដល មាន ចលនា ខា្ំង។

•  សរើឧរករែ៍ចូល្រឹក�ារ�ូម�មងៃលួតវាសដោយស្រើ្កែាត់�្អាតណដល្រន់។សរើឧរករែ៍្តូវវត្ញរាវស្សេងស្រៀត
ដូចជា្រឹកន្រ្រឹកក្នញងអាងណហល្រឹក្រឹក�ារ៊ូស្រង្រឹកអរ់ស�ការពារកសមដៅនថងៃ្រឹក�ម្អាតនដឬក៏្ លិត្លគីមី
ដូចជាស្គឿង�ម្អាង�ូមលាងជ្មះវាជាមួយ្រឹក�ារសហើយ�មងៃលួតវាឲ្�ងៃលួត្រាំង្�ុងជាមួយនឹង្កែាត់្រន់�្អាត។សរើ
អ្នកមិនសធវើតាមស�ចកដីណែនាំ្រាំងសនះស្រ្រ�ិ្រ្ធ្លនិងររូរាងររ�់ឧរករែ៍អាច្រ្រួលរង្ លរ៉ះពាល់។

•  អបើ ឧបករណ៍ កតូវ បាន កជមុជ ក្ញង ទឹក ឬ ក៏ មីកកូហ្វូន ឬ ឧបល័រ អសើម �ំស�ងអាចមិនរន្ឺច្ា�់ក្នញងអំ�ញងសពលសហៅ។រនទេារ់ពី
ជូតឧរករែ៍សដោយ្កែាត់�ងៃលួតរួចសហើយ�ូម�មងៃលួតវាឲ្�ពវមុនសពលស្រើវា។

•  សអ្កង់រ៉ះនិងមុខងារខះ្អាចមិនដសំែើរការ្រ្កតីអបើ ឧបករណ៍ កតូវ បាន អកបើ ក្ញង ទឹក។

•  អបើ ឧបករណ៍ បាន ធ្ាក់ ឬ ទទួល ការប៉ះ ទង្ិច មុខងារការពារជ្មារ្រឹកនិងធូលីររ�់ឧរករែ៍អាចខូច។

•  ឧបករណ៍ របស់អ្ក កតវូបាន អធ្ើ អតស្ត អនៅក្ញង មជ្ឈដ្ាន ថដល មាន ការករប់ ករង និង កតូវ បាន បញ្ាក់ ែា វា មិន ចូល ទឹក និង 
ធូលីដី អ�ើយ អនៅ ក្ញង ស្ានភាព ជាក់លាក ់មួយ ចំនួន (បំអពញ តាម តកមូវការ នន ចំណាត់ ែ្ាក់ IP67 ដូច ថដល បាន អរៀបរាប់ 
អដោយ ស្តង់ដារ អន្តរជាតិ IEC នន កកមតិ ការពារ 60529 ថដល ផ្តល់ អដោយ ការការពារ [IP Code] ស្ាន ភាព ននការ 
អធ្ើ អតស្ត៖ 15-35 °C, 86-106 kPa, ទឹកសាប, 1 ថម៉កត, 30 នាទ)ី។ ែ្ី អបើ មាន ចំណាត់ែ្ាក់ អនះ ក៏ អដោយ វា អនៅថត អាច ឲ្យ 
ឧបករណ៍ របស់ អ្ក ខូច ក្ញង ស្ានភាព មួយ ចំនួន ថដរ។

�អាយខុន ថណនាំ

� �កពមាន៖�្ាន�ាពណដលអាចរង្កស្គោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនអ្នកឬអ្នកដន្រ

� �កបុងកបយ័ត៖្�្ាន�ាពណដលអាចរង្កការខូចខាតដល់ឧរករែ៍ឬស្គឿងររិក្ខារស្សេងស្រៀតររ�់អ្នក។

� �ចំណាំ៖កំែត់�មគេាល់រណែណអំពីការស្រើ្ ្ា�់ឬព័ត៌មានរណន្ម។
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�ស្ានភាព ឧបករណ៍ អ�ើងកអមដៅ និង ដំអណោះកសាយ

�អនៅអពល ឧបករណ៍ អ�ើង កអមដៅ ខណៈអពល កំពុង សាក ែ្ម
�ខែៈសពលកំពុង�ាកថ្មឧរករែ៍និងស្គឿង�ាកអាចនឹងសកដៅ។ក្នញងអំ�ញងសពល�ាកថ្មឥតស្រើណខសេឬ�ាកថ្មរហ័�ឧរករែ៍
អាចសកដៅជាងមុនសនៅសពលរ៉ះ។វាមិនរ៉ះពាល់ដល់អាយុកាលឬ្រ�ិ្រ្ធ្លររ�់ឧរករែ៍ស្រសហើយវាជា�្ាន�ាពធម្មតានន
្រតិរត្ិការររ�់ឧរករែ៍។សរើថ្មសកៅ្ខ្ាំងសពកសល្ឿន�ាកអាចថយចុះឬក៏ស្គឿង�ាកអាចឈរ់�ាក។

�សូម អធ្ើ ដូច ខាងអកកោម អនៅអពល ឧបករណ៍ អ�ើង កអមដៅ៖
•  ្ ្ាច់ស្គឿង�ាកសចញពីឧរករែ៍រួចរិ្រកម្មវិធីណដលកំពុងដំសែើរការ។រង់ចាំឲ្ឧរករែ៍ចុះ្តជាក់�ិន�ឹម
ចារ់ស្ដើម�ាកថ្មឧរករែ៍ម្ងស្រៀត។

•  សរើណ្្នកខាងស្កោមននឧរករែ៍សកដៅ្ជលុវាអាចរែ្ាលមកពីណខសេUSBណដល្ ាន�្ារ់សនោះខូច។្្ា�់ណខសេUSB 
ណដលខូចសដោយណខសេថ្មីមួយណដលSamsung្ានយល់្ពមឲ្ស្រើ។

•  សនៅសពលស្រើស្គឿង�ាកឥតណខសេ�ូមកុំដាក់�ម្ារៈស្សេងស្រៀតដូចជាវត្ញសលោហៈសមណដករែណណដលមាន
ចស្មៀកម៉ាសញ៉្ិរកសនៅចសន្ោះឧរករែ៍និងស្គឿង�ាកឥតណខសេ។

� �មុខងារ�ាកថ្មឥតណខសេឬ�ាករហ័�អាចស្រើ្ ានណតចំសពោះម៉ូណដលណដល្រ្រួលការគាំ្្ររ៉ុសែណោះ។

�អនៅអពល ឧបករណ៍ អ�ើង កអមដៅ ក្ញង អំ�ញងអពល អកបើ
�សនៅសពលអ្នកស្រើមុខងារឬកម្មវិធីណដល្តវូការថាមពលស្ចើនឬក៏ស្រើវាក្នញងរយៈសពលយូរឧរករែ៍ររ�់អ្នកអាចនឹងស�ើងកសមដៅ
ជារសែ្ោះអា�ន្នសដោយ�ារមានការស្រើ្្ា�់ថ្មស្ចើន។រិ្រកម្មវិធីណដលកំពុងដំសែើរការសហើយ�ូមកុំស្រើឧរករែ៍សនោះ
មួយរយៈ។

�ខាងស្កោមគឺជាឧ្រាហរែ៍នន�្ានការែ៍ណដលសធវើឲ្ឧរករែ៍ស�ើងកសមដៅ។អា្�័យសលើមុខងារនិងកម្មវិធីណដល
អ្នកស្រើឧ្រាហរែ៍្រាំងសនះអាចនឹងមិនអនុវត្ចំសពោះម៉ណូដលររ�់អ្នក។

•  អំ�ញងសពលសរៀរចំដរំូងរនទេារ់ពី្រិញឬក៏សនៅសពល�្ារ្រិន្នន័យមកវិញ

•  សនៅសពល្រាញយកឯក�ារធំ
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•  សនៅសពលស្រើកម្មវិធីណដល្តូវការថាមពលស្ចើនឬក៏ស្រើកម្មវិធីក្នញងរយៈសពលយូរ

–  សនៅសពលសលងសហគេមគុែ�ាពខ្ព�់រយៈសពលយូរ

–  សនៅសពលថតវីសដអូរយៈសពលយូរ

–  សនៅសពល្�ទេីមវីសដអូខែៈសពលកំពុងស្រើការកំែត់ពន្ឺអតិររមា

–  សនៅសពល�្ារ់ស្រៅTV

•  ខែៈសពលកំពុងសធវើពហុកិច្ការ(ឬក៏សនៅសពលដសំែើរការកម្មវិធីស្ចើនសនៅន្ទេខាងស្កោយ)

–  សនៅសពលស្រើពហុវីនដូវ

–  សនៅសពលអារ់សដតឬក៏ដសំ�ើងកម្មវិធីខែៈសពលកំពុងថតវីសដអូ

–  សនៅសពល្រាញយកឯក�ារធំក្នញងអំ�ញងសពលសហៅវសីដអូ

–  សនៅសពលថតវីសដអូខែៈសពលកំពុងស្រើកម្មវិធី្្ារ់្រិ�សដៅ

•  សនៅសពលស្រើ្រិន្នន័យស្ចើន�្មារ់ការសធវើ�មកាលជាមួយសក្ោដអ៊ីណមលឬគែនីស្សេង

•  សនៅសពលស្រើកម្មវិធី្្ារ់្ិរ�សដៅក្នញង�ានខែៈសពលឧរករែ៍្តូវ្ ានដាក់ស្កោមកសមដៅនថងៃ្ ទេាល់

•  សនៅសពលស្រើមុខងារហត�់្៉ត់ចល័តនិងចំែង

•  សនៅសពលស្រើឧរករែ៍ក្នញងតរំន់ណដលមានរលក�ញ្ាសខសេោយឬគ្មានស�វា

•  សនៅសពល�ាកថ្មសដោយស្រើណខសេUSBខូច

•  សនៅសពល�្នចូកពហុរំែងររ�់ឧរករែ៍ខូចឬក៏រ៉ះនឹងររ�់ខាងស្កៅដូចជា្រឹកធូលីសមសេៅសលោហៈនិងរែ្ចូលសខ្មៅនដ

•  សនៅសពលអ្នកកំពុងស្រើរ៉ូមីង

�សូម អធ្ើ ដូច ខាងអកកោម អនៅអពល ឧបករណ៍ អ�ើង កអមដៅ៖
•  រកសេារច្ញរ្ន្ន�ាពឧរករែ៍ជាមួយ�ុហវណវរថ្មីរំ្ុត។

•  �ាពមិន�ុីគ្នារវាងកម្មវិធីកំពុងដំសែើរការអាចរែ្ាលឲ្ឧរករែ៍ស�ើងកសមដៅ។�ូមចារ់ស្ដើមឧរករែ៍ស�ើងវិញ។

•  រិ្រដំសែើរការមុខងារWi-Fi, GPSនិងBluetoothសនៅសពលឈរ់ស្រើពួកវា។

•  រិ្រកម្មវិធីណដល�ុីថ្មស្ចើនឬកម្មវិធីណដលដសំែើរការសនៅន្ទេខាងស្កោយសនៅសពលឈរ់ស្រើ។

•  លុរឯក�ារមិនចាំ្ាច់ឬមិនស្រើ។

•  រន្យពន្ឺសអ្កង់។

•  សរើឧរករែ៍ស�ើងកសមដៅ្ជលុឬក៏រ៉ះស្រៅសក្ៅក្នញងរយៈសពលយូរចូរកុំស្រើវាមួយរយៈ។សរើឧរករែ៍រន្ស�ើង
កសមដៅ្ជុល�ូម្រាក់្រងមជ្ឈមែ្ឌលស�វាSamsung។
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�ការកបងុកបយ័ត្ ចអំពោះ ឧបករណ៍ អ�ើង កអមដៅ កជុល
�សរើអ្នកចារ់ស្ដើម្រ្រួលអារម្មែ៍អ្ា�ុកសដោយ�ារឧរករែ៍កំពុងស�ើងកសមដៅ្ជុល�ូមរញ្ឈរ់ការស្រើឧរករែ៍សនោះ។
�សនៅសពលឧរករែ៍ស�ើងកសមដៅមុខងារនិង្រ�ិ្រ្ធ្លអាច្តូវ្ ានក្មិតឬក៏ឧរករែ៍អាចនឹងរិ្រសដើម្ីឲ្វា
ចុះ្តជាក់។មុខងារសនះមានណតសនៅសលើម៉ណូដលណដល្រ្រួលការគាំ្ ្ររ៉ុសែណោះ។

•  សរើឧរករែ៍ស�ើងកសមដៅ្ជលុនិងឈានដល់�ីតុែ្ហ�ាពជាក់លាក់មួយ�ារ្ពមាននឹងសលចស�ើងសដើម្ីរង្ការ
ការខូចឧរករែ៍ការរលាកនិងការខូចណ�្ក្ពម្រាំងការសលចធ្ាយថ្ម។សដើម្ីរន្យ�ីតុែ្ហ�ាពររ�់ឧរករែ៍ពន្ឺ
សអ្កង់និងសល្ឿន្រ�ិ្រ្ធ្លនឹង្តវូក្មតិសហើយការ�ាកថ្មនឹងឈរ់។កម្មវិធីណដលកំពុងដំសែើរការនឹង្តូវ
្ានរិ្រសហើយការសហៅ្រាំងអ�់្ពម្រាំងមុខងារស្សេងស្រៀតនឹងមានក្មិតសលើកណលងណតការសហៅអា�ន្នរ៉ុសែណោះរហូត
្រាល់ណតឧរករែ៍ចុះ្តជាក់វិញ។

•  សរើ�ារ្រីពីរសលចស�ើងសដោយ�ារការសកើនស�ើងរណន្មស្រៀតនន�ីតុែ្ហ�ាពររ�់ឧរករែ៍វានឹងរិ្រថាមពល។ចូរកុំស្រើ
ឧរករែ៍្រាល់ណត�ីតុែ្ហ�ាពររ�់ឧរករែ៍ធ្ាក់ស្កោមក្មិតណដល្ ានរញ្ាក់។សរើ�ារ្ពមាន្រីពីរសលចស�ើងក្នញង
អំ�ញងសពលសហៅអា�ន្នការសហៅនឹងមិន្តវូ្ ាន្ ដាច់សដោយការរិ្ររង្ខំស�ើយ។

�ការកបងុកបយ័ត្ ចអំពោះ បរិសា្ន កបតិបត្តិការ
�ឧរករែ៍ររ�់អ្នកអាចនឹងស�ើងកសមដៅសដោយ�ារររិ�្ានសនៅក្នញង�្ាន�ាព្រាំងសនះ។�ូម្រុង្រយ័ត្នសដើម្ីរសញ្ៀ�
ការកាត់រន្យអាយុថ្មការសធវើឲ្ឧរករែ៍ខូចឬការរង្កអគគេិ�័យ។

•  កុំ្រុកឧរករែ៍ររ�់អ្នកក្នញង�ីតុែ្ហ�ាព្តជាក់ខ្ាំងឬសក្ៅខ្ាំង។

•  កុំដាក់ឧរករែ៍ររ�់អ្នកឲ្្តូវកសមដៅនថងៃ្ ទេាល់ក្នញងអំ�ញងសពលយូរ។

•  កុំស្រើឬ្រុកឧរករែ៍ររ�់អ្នកសនៅកណន្ងសកៅ្ខា្ំងក្នញងរយៈសពលយូរដូចជាសនៅក្នញង�ាននារដូវសក្ៅ។

•  កុំដាក់ឧរករែ៍សនៅកណនង្ណដលអាចស�ើងកសមដៅ្ជុលដូចជាក្មាល�្អំអគគេី�នី។

•  កុំ្រុកឧរករែ៍ណក្រឬក្នញងម៉ា�ុីនកសមដៅម៉ា�ុីនដុតនំស្គឿងររិក្ខារចម្អិនណដលសកដៅឬ្រដារ់ដាក់ណដលមាន�ម្ពាធខា្ំង។

•  ចូរកុំស្រើណខសេណដលររក�ម្កឬខូចសហើយចូរកុំស្រើស្គឿង�ាកឬថ្មណដលខូចឬដំសែើរការខុ�្រ្កតី។
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�កទង់កទាយ ឧបករណ៍ និង មុខងារ នានា

�របស់ មាន អនៅក្ញង កបអប់
��ូមសមើលមគគេស្រ�ក៍ចារ់ស្ដើមរហ័�សដើម្ីដឹងថាមានររ�់អវីខ្ះសនៅក្នញង្រអរ់។

� •  ររ�់ណដលអមមកជាមួយឧរករែ៍និងស្គឿងរនសេំណដលមានអាចខុ�គ្នាអា្�័យសលើតំរន់ឬអ្នក្ដល់ស�វា។

•  ររ�់ណដល្ ាន្ ល្់ជូន្តវូ្ ានរចនាស�ើង�្មារ់ណតឧរករែ៍សនះរ៉ុសែណោះសហើយអាចមិន្តូវគ្នាជាមួយ
ឧរករែ៍ស្សេង។

•  រូររាងនិងលក្ខែៈពិស��រសចក្ស្រ�អាច្តូវ្ ានណកណ្រសដោយគ្មានការជូនដំែឹងជាមុន។

•  អ្នកអាច្រិញស្គឿងរនសេំរណនម្ពីអ្នកលក់រាយ្ លិត្លSamsungក្នញង្�កុ។�ូម្្ាកដថាពួកវា្តូវគ្នា
ជាមួយឧរករែ៍មុនសពល្រិញ។

•  �ូមស្រើណតស្គឿងរនសេំណដលSamsung្ានយល់្ពមឲ្ស្រើរ៉ុសែណោះ។ការស្រើស្គឿងរនសេំណដលមិន្ ានយល់្ ពម
ឲ្ស្រើអាចសធវើឲ្មានរញ្ា្រ�ិ្រ្ធ្លនិងការសធវើមុខងារខុ�ណដលមិន្តូវ្ ានរ៉ារ់រងស្កោមការធានាស�ើយ។

•  �ាពមានននស្គឿងរនសេំអាចមានការ្្ា�់រ្ចូរអា្�័យ្រាំង្�ងុសលើ្កុមហ៊ុន្ លិត។�្មារ់ព័ត៌មានរណន្មអំពី
ស្គឿងរនសេំណដលមាន�ូមសមើលវរិន�Samsung។
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�កទង់កទាយ ឧបករណ៍

�

ឧបល័រ

សិនសឺ ស�ាល់ េខ�ៅៃដ

�គាប់ចុច ខាង 

�គាប់ចុច ក�មិតសំេឡង

េអ�កង់ប៉ះ

កាេមរ�ា មុខសិនសឺ ពន�ឺ

ស��ក កាស ស��ក ពហុបំណង 
(USB Type-C)

ស�ក កាត SIM/
ស�ក កាត េមម៉ូរ�

�

កាេមរ�ា េ�កោយ 

ភ�ាស

មី�កូហ��ន

អង់ែតន ចម�ង

ឧបល័រ មី�កូហ��ន

អង់ែតន NFC

អង់ែតន GPS
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� •  សនៅសពលស្រើឧរល័រដូចជាសនៅសពលចាក់ឯក�ារសមសឌៀឬក៏ស្រើ្រូរ�ពទេឧរល័រ�ូមកុំដាក់ឧរករែ៍សនៅជិត្តសចៀក
ររ�់អ្នក។

•  ្តូវ្រយ័ត្នកុំឲ្្រ�ពពន្ឺខ្ាំងដូចជាពន្ឺនថងៃ្ ទេាល់រ៉ះ�ិនកាសមរ៉ា។សរើ�ិនកាសមរ៉ា្តូវ្រ�ពពន្ឺខ្ាំងដូចជាពន្ឺ
នថងៃ្ ទេាល់�ិន�ឺរូរររ�់កាសមរ៉ាអាចខូច។�ិន�ឺរូរណដលខូចមិនអាចជ�ួជុល្ ានស�ើយសហើយនឹងរង្កឲ្មាន
ចំែុចៗឬ�្នាម្រតាកៗក្នញងរូរ�ាព។

•  សរើអ្នកស្រើឧរករែ៍ណដលកញ្ក់ឬតួអា្គលីីកររ�់វាណរកអ្នកអាចមានហាន�ិ័យននការរងររួ�។ស្រើឧរករែ៍សនះ
ណតរនទេារ់ពីវា្តវូ្ ានជ�ួជុលសនៅមជ្ឈមែ្ឌលស�វាSamsungរ៉ុសែណោះ។

•  សរើធូលីឬវត្ញខាងស្កៅចូលមី្ កូហវចូន,ឧរល័រឬឧរករែ៍្រ្រួល�ំស�ងររ�់ឧរករែ៍អាចកានណ់ត�ងៃាត់ឬក៏មុខងារ
មួយចំនួនអាចមិនដសំែើរការ។សរើអ្នករ៉ុនរ៉ងយកធូលីឬឬវត្ញខាងស្កៅណដលមុត្�ួចសចញឧរករែ៍អាចខូចសហើយ
រូររាងររ�់វាអាច្រ្ួរល្ លរ៉ះពាល់។

� •  រញ្ាសលើ�ាព�្ារ់និងការ�ុីថ្មស្ចើនអាចសកើតស�ើងក្នញង�្ាន�ាពខាងស្កោម៖

–  សរើអ្នករិ្រ�ទេីកឃ័រណដលមានជាតិសលោហៈសលើតំរន់អង់ណតនននឧរករែ៍

–  សរើអ្នកដាក់ស្�ោមឧរករែ៍ណដលមានជាតិសលោហៈ

–  សរើអ្នកយកនដឬវត្ញស្សេង្គរសលើតរំន់អង់ណតនននឧរករែ៍ខែៈសពលកំពុងស្រើមុខងារមួយចំនួនដូចជា
ការសហៅឬការ�្ារ់្រិន្នន័យចល័ត

•  �ូមស្រើ្�គេីនការពារសអ្កង់ណដលSamsung្ានយល់្ពមឲ្ស្រើ។្�គេីនការពារសអ្កង់ណដលមិន្ ានយល់្ពម
ឲ្ស្រើអាចរែ្ាលឲ្�ិន�ឺសធវើមុខងារខ�ុ។

•  កុំ្គរសលើ�ិន�ឺពន្ឺសដោយស្គឿងរនសេំស្រើសលើសអ្កង់ដូចជា្�គេីនការពារសអ្កង់,�ទេីកឃ័រឬគ្មរ។ការសធវើណររសនោះ
អាចរែ្ាលឲ្�ិន�ឺសធវើមុខងារខ�ុ។
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�ករាប់ចុច រឹង

�ករាប់ចុច �មុខងារ

�ករាប់ចុច ខាង

•  សនៅសពលឧរករែ៍្ ានរិ្រ�ូមចុចឲ្ជារ់សដើម្ីសរើកវា។

•  ចុចសដើម្ីសរើកឬចាក់ស�ោសអ្កង់។

•  ចុចឲ្ជារ់សដើម្ីចារ់ស្ដើម�នទេនាជាមួយBixby។�ូមសមើលការស្រើBixby�្មារ់
ព័ត៌មានរណនម្។

•  ចុចពីរដងឬក៏ចុចឲ្ជារ់សដើម្ីចារ់ស្ដើមកម្មវិធីឬមុខងារណដលអ្នក្ ានកំែត់។

�ករាប់ចុច ខាង + ករាប់ចុច 
បន្យ កកមិត សំអ�ង

•  ចុចក្នញងសពលដំែាលគ្នាសដើម្ីថតររូសអ្កង់។

•  ចុចឲ្ជារ់ក្នញងសពលដំែាលគ្នាសដើម្ីរិ្រឧរករែ៍។

�ការកំណត់ ករាប់ចុច ខាង
�ស្ជើ�កម្មវិធីឬមុខងារណដល្តវូចារ់ស្ដើមសដោយចុច្គារ់ចុចខាងពីរដងឬក៏ចុចឲ្ជារ់សលើ្គារ់ចុចខាង។
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះមុខងារ កកមតិ ខ្ពស ់→ ករាប់ចុច ខាង រួចសហើយស្ជើ�ជស្មើ�មួយណដលអ្នកចង់្ ាន។

�ប៊ូតុង ទន់

�

ប៊ូតុង ថយ

េគហប៊ូតុង

ប៊ូតុង ថ�ីៗ

�សនៅសពលអ្នកសរើកសអ្កង់រ៊ូតុង្រន់នឹងសលចស�ើងសនៅណ្្នកខាងស្កោមសអ្កង់។�ូមសមើលរ្ាររុករក(រ៊ូតុង្រន់) �្មារ់
ព័ត៌មានរណន្ម។
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�ការសាក ែ្ម
��ាកថ្មមុនសពលស្រើវាជាសលើកដំរូងឬក៏សនៅសពលខាន្ ានស្រើវាក្នញងអំ�ញងសពលយូរ។

� ��ូមស្រើណតថ្មស្គឿង�ាកនិងណខសេណដលSamsung្ានយល់្ពមឲ្ស្រើនិង្ ានរចនា�្មារ់ឧរករែ៍ររ�់
អ្នករ៉ុសែណោះ។ថ្មស្គឿង�ាកនិងណខសេអាចរង្កឲ្មានររួ�ធងៃន់ធងៃរឬការខូចដល់ឧរករែ៍ររ�់អ្នក។

� •  ការ�្ារ់ស្គឿង�ាកមិន្តឹម្តវូអាចរែ្ាលឲ្មានការខូចខាតធងៃន់ធងៃរដល់ឧរករែ៍។ការខូចខាតណដលសកើតស�ើង
សដោយ�ារការស្រើ្ ្ា�់មិន្តមឹ្តវូនឹងមិន�្ិតស្កោមការធានាស�ើយ។

•  �ូមស្រើណតណខសេUSB Type-Cណដលអមមកជាមួយឧរករែ៍រ៉ុសែណោះ។ឧរករែ៍អាចខូចសរើអ្នកស្រើណខសេMicro 
USB។

� �សដើម្ី�ំនចថាមពល�ូមដកស្គឿង�ាកសចញសនៅសពលមិនស្រើវា។ស្គឿង�ាកមិនមានកុងតាក់ថាមពលស្រដូសច្នះអ្នក
្តូវដកស្គឿង�ាកសចញពី្ពីអគគេិ�នីសនៅសពលអ្នកមិនស្រើវាសដើម្ីរសញ្ៀ�ការខ្ះខ្ាយថាមពល។ស្គឿង�ាកគួរ�្ិតសនៅ
ជិត្ពីអគគេិ�នីនិងងាយ្�ួលសឈោងដល់ខែៈសពលកំពុង�ាក។

�ការសាក អកបើ ថខសែ
��្ារ់ណខសេUSBស្រៅដុ�ំាកថាមពលUSBរួចសដោតណខសេស្រៅក្នញង�្នចូកពហុរំែងររ�់ឧរករែ៍សដើម្ី�ាកថ្ម។រនទេារ់ពី�ាក
ថ្មសពញ�ូមដកស្គឿង�ាកសចញពីឧរករែ៍។

�
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�ការសាក រហ័ស
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះការថែទា ំែ្ម និង ឧបករណ៍ → ែ្ម → ការកំណត់ ែ្ម អកចើនអទៀត រួចសហើយសរើកដំសែើរការមុខងារ
ណដលអ្នកចង់។

•  ការសាក អលឿន៖សដើម្ីស្រើមុខងារ�ាកសលឿន�ូមស្រើស្គឿង�ាកថ្មណដលគាំ្្រការ�ាកសលឿន្តារ់។

� �អ្នកអាច�ាកថ្មកានណ់តរហ័�ខែៈសពលឧរករែ៍ឬសអ្កង់ររ�់វា្តូវ្ ានរិ្រ។

�ការកាត ់បន្យ ការអកបើ ែ្ម
�ឧរករែ៍ររ�់អ្នក្ ដល់ជូនជស្មើ�ស្សេងៗណដលជួយអ្នកក្នញងការ�ំនចថាមពលថ្ម។

•  សធវើឲ្ឧរករែ៍ល្្អ រស�ើរសដោយស្រើមុខងារណថ្រាំឧរករែ៍។

•  សនៅសពលអ្នកមិនស្រើឧរករែ៍�ូមរិ្រសអ្កង់សដោយចុច្គារ់ចុចខាង។

•  សរើកដំសែើរការ្រ្មង់�ំនចថាមពល។

•  រិ្រកម្មវិធីមិនចាំ្ាច់។

•  រិ្រដំសែើរការមុខងារBluetoothសនៅសពលឈរ់ស្រើ។

•  រិ្រដំសែើរការ�វ័យ�មកាលកម្មវិធីណដល្តវូការសធវើ�មកាល។

•  រន្យរយៈសពលរំ�ឺ្សអ្កង់។

•  រន្យពន្ឺសអ្កង់។

�បថណណែ និង ការកបងុកបយ័ត្ អំពី ការសាក ែ្ម
•  សរើឧរករែ៍អ�់រនទេញក្រាំង្�ុងឧរករែ៍មិនអាចសរើកវិញ្ ាន�្ាមៗស្រសនៅសពល�្ារ់ស្គឿង�ាក។�ូម្រុកឲ្ថ្មណដល
អ�់រលីង�ាករយៈសពលពីររីនា្ីរ�ិន�ឹមសរើកឧរករែ៍។

•  សរើអ្នកស្រើកម្មវិធីស្ចើនក្នញងសពលណតមួយកម្មវិធីរែ្ាញឬកម្មវិធីណដល្តូវការនូវការ�្ារ់ស្រៅឧរករែ៍ស្សេងសនោះថ្មនឹង
អ�់សលឿន។សដើម្ីសជៀ�វាងការ្ាតរ់ង់ថាមពលក្នញងអំ�ញងសពលស្ទេរ្រិន្នន័យជានិច្កាល�ូមស្រើកម្មវិធី្រាំងសនះរនទេារ់ពី
�ាកថ្មសពញ។

•  ការស្រើ្រ�ពថាមពលស្សេងស្កៅពីស្គឿង�ាកដូចជាកុំព្ចូ្រ័រអាចសធវើឲ្ការ�ាកថ្មយឺតសដោយ�ារវាមានចរន្
អគគេិ�នី្រារ។

•  ឧរករែ៍អាចស្រើ្ ានខែៈសពលវាកំពុង�ាករ៉ុណន្វាអាចនឹង្តូវការសពលយូរ្រ្មាំណតវា�ាកថ្មសពញ។

•  សរើឧរករែ៍្រ្រួលការ្គេត់្ គេង់ថាមពលអ�្ិរ�ាពខែៈសពលកំពុង�ាកសអ្កង់រ៉ះអាចនឹងមិនសធវើមុខងារ។សរើមាន
ករែីសនះ�ូមដកស្គឿង�ាកសចញពីឧរករែ៍។
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•  ខែៈសពលកំពុង�ាកថ្មឧរករែ៍និងស្គឿង�ាកអាចនឹងស�ើងកសមដៅ។វាជាសរឿងធម្មតាសហើយនឹងមិនរ៉ះពាល់ដល់
អាយុកាលឬ្រ�ិ្រ្ធ្លររ�់ឧរករែ៍ស្រ។សរើថ្មសក្ៅជាងធម្មតាសនោះស្គឿង�ាកអាចនឹងឈរ់�ាក។

•  សរើអ្នក�ាកឧរករែ៍ខែៈសពលណដល�្នចូកពហុរំែងស�ើមសនោះឧរករែ៍អាចនឹងខូច។�ូម�មងៃលួត�្នចូកពហុរំែងឲ្
�ងៃលួត្រាំង្�ុងមុនសពល�ាកឧរករែ៍។

•  សរើឧរករែ៍មិន�ាកថ្មជា្រ្កតីស្រ�ូមយកឧរករែ៍និងស្គឿង�ាកស្រៅមជ្ឈមែ្ឌលស�វាSamsung។

�កាត SIM ឬ USIM (កាត nano-SIM)
�រញ្ចូលកាតSIMឬUSIMណដល្ ្ល់សដោយអ្នក្ដល់ស�វា្រូរ�ពទេចល័ត។
�អ្នកអាចរញ្ចូលកាតSIMឬUSIMចំនួនពីរដូសច្នះអ្នកអាចមានសលខ្រូរ�ពទេពីរណខសេឬអ្នក្ ដល់ស�វាពីរសនៅសលើឧរករែ៍
ណតមួយ។ក្នញងតំរន់ខ្ះសរើរញ្ចូលកាតSIMពីរក្នញងឧរករែ៍សល្ឿនស្ទេរ្រិន្នន័យអាចយឺតជាងការរញ្ចូលកាតSIMមួយ។

� �ស�វាខ្ះណដល្តូវការនូវការ�្ារ់រែ្ាញ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយអា្�័យសលើអ្នក្ដល់ស�វា។

�ការដំអ�ើង កាត SIM ឬ USIM

�

21 3 4
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1 រញ្ចូលម្ញលចុចរសញ្ញស្រៅក្នញងរន្ធជារ់នឹង�្ពកសដើម្ីរសញ្ញ�្ពក។

2 ្រាញ�្ពកសចញថ្នមៗពី្រសហោង�្ពក។

3 ដាក់កាតSIMឬUSIMសនៅសលើ�្ពកសដោយឲ្កណន្ងរ៉ះពែ៌មា�្ ្ការ់ចុះស្កោមសហើយ�ង្កត់កាតSIMឬUSIMថ្នមៗ
ស្រៅសលើ�្ពកសដើម្ីឲ្វាជារ់នឹងកណនង្។

4 រញ្ចូល�្ពកចូលស្រៅក្នញង្រសហោង�្ពកវិញ។

� •  ស្រើណតកាតnano-SIMរុ៉សែណោះ។

•  �ូម្រុង្រយ័ត្នកុំឲ្្ ាត់ឬក៏ឲ្អ្នកស្សេងស្រើកាតSIMឬUSIM។Samsungមិន្រ្រួលខុ�្តូវសលើ
ការខូចខាតឬ�ាពមិន�ុខ្�ួល្រាំង�ាយែាណដលសកើតស�ើងសដោយ�ារការ្ាត់កាតឬក៏កាត្តូវ្ ានសគ
លួចស�ើយ។

•  �ូម្្ាកដថាម្ញលរសញ្ញ�្ពក�្ិតសនៅណកងនឹងរន្ធ។ពុំសនោះស្រឧរករែ៍អាចនឹងខូច។

•  សរើកាតSIMមិន�្ិតណែនក្នញង�្ពកស្រកាតSIMសនោះអាចររូតឬធ្ាក់សចញពី�្ពក។

•  សរើអ្នករញ្ចូល�្ពកស្រៅក្នញងឧរករែ៍ខែៈសពល�្ពកស�ើមឧរករែ៍ររ�់អ្នកអាចនឹងខូច។្តូវ្្ាកដថា�្ពក
�ងៃលួតជានិច្។

•  រញ្ចូល�្ពកស្រៅក្នញង្រសហោង�្ពក្រាំង្�ុងសដើម្ីរារាំងកុំឲ្្ជារ្រឹកចូលស្រៅក្នញងឧរករែ៍ររ�់អ្នក។

�ថក ការដំអ�ើង កាត

�

កាត Nano-SIM 1 កាត nano-SIM

កាត nano-SIM 2 កាត microSD

�អភិបាល កាត SIM
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់រួចរ៉ះការភា្ប ់→ អភិបាល កាត SIM។

•  កាត SIM៖សរើកដំសែើរការកាតSIMសដើម្ីស្រើនិងរដចូរការកំែត់កាតSIMតាមរំែង។

•  កាត SIM ថដល ចូលចិត្ត៖ស្ជើ�សដើម្ីស្រើកាតSIMជាក់លាក់�្មារ់មុខងារខ្ះដូចជាការសហៅ�ំស�ងសនៅសពលកាតពីរ
្តូវ្ ានសរើកដំសែើរការ។

•  ការកំណត់ កាត SIM អកចើនអទៀត៖រដចូរការកែំត់ការសហៅតាមរំែង។
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�កាត អមម៉ូរី (កាត microSD)

�ការដអំ�ើង កាត អមម៉ូរី
�ចំែុះននកាតសមម៉ូរី�្មារ់ឧរករែ៍ររ�់អ្នកអាចខ�ុគ្នាស្រៅតាមម៉ូណដលសហើយកាតសមម៉ូរីខ្ះអាចមិន្តូវគ្នាជាមួយឧរករែ៍
ររ�់អ្នកអា្�័យសលើឧ�សេាហករនិង្រស�្រននកាតសមម៉ូរីសនោះ។សដើម្ីរង្ាញចំែុះអតិររមាននកាតសមម៉ូរី�្មារ់ឧរករែ៍
ររ�់អ្នក�ូមសមើលវិរន�Samsung។

�

21 43

1 រញ្ចូលម្ញលចុចរសញ្ញស្រៅក្នញងរន្ធជារ់នឹង�្ពកសដើម្ីរសញ្ញ�្ពក។

2 ្រាញ�្ពកសចញថ្នមៗពី្រសហោង�្ពក។

3 ដាក់កាតសមម៉ូរីសនៅសលើ�្ពកសដោយឲ្កណនង្រ៉ះពែ៌មា�្ ្ការ់ចុះស្កោមសហើយ�ង្កត់កាតសមម៉ូរីថ្នមៗស្រៅសលើ�្ពកសដើម្ីឲ្វា
ជារ់នឹងកណន្ង។

4 រញ្ចូល�្ពកចូលស្រៅក្នញង្រសហោង�្ពកវិញ។

� •  កាតសមម៉ូរីមួយចំនួនអាចនឹងមិន្តវូគ្នា្រាំង្�ុងជាមួយឧរករែ៍សនះស្រ។ការស្រើកាតណដលមិន្តូវគ្នាអាចសធវើឲ្ខូច
ឧរករែ៍ឬកាតសមម៉ូរីសនោះឬក៏សធវើឲ្ខូច្រិន្នន័យណដលរកសេា្រុកសនៅក្នញងសនោះ។

•  �ូម្រុង្រយ័ត្នក្នញងការរញ្ចូលកាតសមម៉ូរីសដោយឲ្្ជុងខាង�្ាំសនៅខាងសលើ។

•  �ូម្្ាកដថាម្ញលរសញ្ញ�្ពក�្ិតសនៅណកងនឹងរន្ធ។ពុំសនោះស្រឧរករែ៍អាចនឹងខូច។

•  សនៅសពលអ្នកដក�្ពកសចញពីឧរករែ៍ការ�្ារ់្រិន្នន័យចល័តនឹង្តូវ្ ានរិ្រ។

•  សរើកាតមិន�្ិតសនៅណែនល្អសលើ�្ពកស្រកាតសមម៉ូរីអាចនឹងររូតឬក៏ធា្ក់សចញពី�្ពក។

•  សរើអ្នករញ្ចូល�្ពកស្រៅក្នញងឧរករែ៍ខែៈសពល�្ពកស�ើមឧរករែ៍ររ�់អ្នកអាចនឹងខូច។្តូវ្្ាកដថា�្ពក
�ងៃលួតជានិច្។

•  រញ្ចូល�្ពកស្រៅក្នញង្រសហោង�្ពក្រាំង្�ុងសដើម្ីរារាំងកុំឲ្្ជារ្រឹកចូលស្រៅក្នញងឧរករែ៍ររ�់អ្នក។
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� •  ឧរករែ៍គាំ្ ្រ្រព័ន្ធឯក�ារFATនិងexFAT�្មារ់កាតសមម៉ូរី។សនៅសពលរញ្ចូលកាតណដល្ ាន�ម្អាត
ជា្រព័ន្ធឯក�ារស្សេងឧរករែ៍នឹងស�្នើឲ្�ម្អាតកាតសនោះស�ើងវិញឬក៏នឹងមិន�គេាល់កាតសនោះស�ើយ។សដើម្ី
ស្រើកាតសមម៉ូរីអ្នក្តវូណត�ម្អាតវា។សរើឧរករែ៍ររ�់អ្នកមិនអាច�ម្អាត្ ានឬក៏�គេាល់កាតសមម៉ូរី�ូម្រាក់្រង
ឧ�សេាហករកាតសមម៉ូរីឬមជ្ឈមែ្ឌលស�វាSamsung។

•  ការ�រស�រនិងការលរុ្រិន្នន័យញឹកញារ់នឹងរន្យជីវិតកាតសមម៉ូរី។

•  សនៅសពលរញ្ចូលកាតសមម៉ូរីចូលស្រៅក្នញងឧរករែ៍ណមកធាងឯក�ាររ�់កាតសមម៉ូរីសនោះនឹង
សលចស�ើងក្នញងឯកសារ ខ្ញំ →�ឺមីកាត SD។

�ការដក កាត អមម៉ូរី អចញ
�មុនសពលដកកាតសមម៉ូរីសចញ�ូមដក្ដាច់ជាមុន�ិនសដើម្ីឲ្ការដកសចញមាន�ុវត្ិ�ាព។
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះការថែទា ំែ្ម និង ឧបករណ៍ → ឃា្ំង ផ្ទញក →  → កកមិតខ្ពស ់→ កាត SD → ដកផដាច។់

� ��ូមកុំដកឃ្ាំង្ទេញកខាងស្កៅដូចជាកាតសមម៉ូរីឬឃ្ាំង្ទេញកUSBខែៈសពលឧរករែ៍កំពុងស្ទេរឬ
ចូលស្រើព័ត៌មានឬក៏�្ាមៗរនទេារ់ពីស្ទេរ្រិន្នន័យ។ការសធវើដូសច្នោះអាចសធវើឲ្ខូចឬ្ ាត់្រិន្នន័យឬក៏ខូចឃាំ្ង្ទេញកខាងស្កៅ
ឬឧរករែ៍។Samsungមិន្រ្ួរលខុ�្តូវសលើការ្ាត់រង់្រាំងសនោះស�ើយរួម្រាំងការ្ាត់រង់្រិន្នន័យណដល
សកើតស�ើងពីការស្រើខ�ុសលើឧរករែ៍ឃ្ាំង្ទេញកខាងស្កៅ។

�ការសម្ាត កាត អមម៉ូរី
�កាតសមម៉ូរីណដល្ ាន�ម្អាតសលើកុំព ច្ូ្រ័រអាចនឹងមិន្តវូគ្នាជាមួយឧរករែ៍។�ូម�ម្អាតកាតសមម៉ូរីសលើឧរករែ៍។
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះការថែទា ំែ្ម និង ឧបករណ៍ → ឃ្ាំង ផ្ទញក →  → កកមិតខ្ពស ់→ កាត SD → សម្ាត។

� �មុនសពល�ម្អាតកាតសមម៉ូរី�ូមចងចាំថា្តវូចម្ង្រុក្រិន្នន័យ�ំខាន់ៗណដលរកសេា្រុកសលើកាតសមម៉ូរីសនោះ។ការធានាររ�់
ឧ�សេាហករមិនរ៉ារ់រងសលើការ្ាតរ់ង់្រិន្នន័យណដលរែ្ាលមកពី�កម្ម�ាពររ�់អ្នកស្រើ្្ា�់ស�ើយ។
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�ការបិទ និង អបើក ឧបករណ៍
� ��ូមសគោរពតាមការ្ពមាននិងការរងគេារ់ណដល្ ាន្រកា�្រាំងអ�់ពីមនន្ីមាន�មត្កិច្ក្នញងតំរន់ណដលកំហិតសលើការស្រើ

ឧរករែ៍ឥតណខសេដូចជាសនៅសលើយន្សហោះក្នញងមនទេីរសព្រ្ជាសដើម។

�

�គាប់ចុច ខាង

�គាប់ចុច បន�យ ក�មិត
សំេឡង

�ការអបើក ឧបករណ៍
�ចុចឲ្ជារ់សលើ្គារ់ចុចខាងក្នញងរយៈសពលពីររីវិនា្ីរសដើម្ីសរើកឧរករែ៍។

�ការបិទ ឧបករណ៍

1 សដើម្ីរិ្រឧរករែ៍�ូមចុចឲ្ជារ់សលើ្គារ់ចុចខាងនិង្គារ់ចុចរន្យក្មិត�ំស�ងក្នញង
សពលដំែាលគ្នា។ជស្មើ�ស្សេង�ូមសរើក្ ទេាំងជូនដំែឹង,អូ�ចុះស្កោមរួចសហើយរ៉ះ ។

2 រ៉ះបិទ ែាមពល។
�សដើម្ីចារ់ស្ដើមឧរករែ៍ស�ើងវិញ�ូមរ៉ះចាប ់អផ្តើម អ�ើង វិញ។

� �អ្នកអាចកំែត់ឲ្ឧរករែ៍រិ្រសនៅសពលអ្នកចុចជារ់សលើ្គារ់ចុចខាង។ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះមុខងារ 
កកមិត ខ្ពស ់→ ករាប់ចុច ខាង រួចសហើយរ៉ះមុលឺនុយ បិទ ែាមពល ស្កោមចុច ឲ្យ ជាប់។

�ការបង្ំ ឲ្យ ចាប់អផដើម អ�ើងវិញ
�សរើឧរករែ៍ររ�់អ្នកគាំងឬមិនតរត�ូមចុចឲ្ជារ់សលើ្គារ់ចុចខាងនិង្គារ់ចុចរន្យក្មិត�ំស�ងក្នញងសពល
ដំែាលគ្នាសលើ�ពី7វិនា្ីរសដើម្ីចារ់ស្ដើមវាស�ើងវិញ។
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�ទកមង ់អាសន្
�អ្នកអាចរដចូរឧរករែ៍ស្រៅ្រ្មង់អា�ន្នសដើម្ីរន្យការស្រើថ្ម។កម្មវិធីនិងមុខងារខ្ះនឹងមានកំហិត។ក្នញង្រ្មង់អា�ន្នអ្នកអាច
សធវើការសហៅអា�ន្នស្្ើព័ត៌មាន្ីរកណនង្រច្ញរ្ន្នររ�់អ្នកស្រៅអ្នកដន្ររន្ឺ�ុីណរន៉អា�ន្នជាសដើម។
�សដើម្ីសរើកដំសែើរការ្រ្មង់អា�ន្ន�ូមចុចឲ្ជារ់សលើ្គារ់ចុចខាងនិង្គារ់ចុចរន្យក្មិត�ំស�ងក្នញងសពលដែំាលគ្នារួច
សហើយរ៉ះទកមង ់អាសន្។ជស្មើ�ស្សេង�ូមសរើក្ ទេាំងជូនដំែឹង,អូ�ចុះស្កោមរួចសហើយរ៉ះ  → ទកមង ់អាសន។្
�សដើម្ីរិ្រដំសែើរការ្រ្មង់អា�ន្ន�ូមរ៉ះ  → បិទ ទកមង ់អាសន្។

� �រយៈសពលស្រើ្្ា�់សនៅ�ល់រង្ាញពីរយៈសពលណដលសនៅ�ល់មុនសពលអ�់ថ្ម។រយៈសពលស្រើ្្ា�់សនៅ�ល់
អាចខុ�គ្នាអា្�័យសលើការកែំត់ននឧរករែ៍ររ�់អ្នកនិងលក្ខខែ្ឌ្រតិរត្ិការ។

�ការអរៀបចំ ដំបូង
�សនៅសពលអ្នកសរើកឧរករែ៍ររ�់អ្នកជាសលើកដរូំងឬក៏រនទេារ់ពីសធវើការកំែត់្រិន្នន័យស�ើងវិញ�ូមសធវើតាមការណែនាំ
សលើសអ្កង់ សដើម្ីសរៀរចំឧរករែ៍ររ�់អ្នក។

� �សរើអ្នកមិន�្ារ់ស្រៅរែ្ាញWi-Fiស្រអ្នក្រណហលជាមិនអាចសរៀរចំមុខងារខ្ះររ�់ឧរករែ៍ស�ើយក្នញងអំ�ញងសពលនន
ការសរៀរចំដំរូង។

�Samsung Account
�Samsung accountររ�់អ្នកគឺជាស�វាគែនីរួមគ្នាណដលអនុញ្ាតឲ្អ្នកស្រើស�វាSamsungជាស្ចើនណដល្ ដល់ជូន
សដោយឧរករែ៍ចល័ត,TVsនិងវរិន�Samsung។
�សដើម្ីពិនិត្រញ្ីននស�វាណដលអាចស្រើជាមួយSamsung accountររ�់អ្នក�ូមសមើលaccount.samsung.com។

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះរណនី និង ការចម្ងទុក → ករប់ករង រណនី → ថែម រណនី → Samsung 
Account។

�ជស្មើ�ស្សេង�ូមចារ់ស្ដើមការកំណត់ → Samsung Account។

2 សរើអ្នកមានSamsung accountមួយសហើយ�ូមចុះសឈ្មោះចូលSamsung accountររ�់អ្នក។
•  សរើអ្នកចង់ចុះសឈ្មោះចូលសដោយស្រើគែនីGoogleររ�់អ្នក�ូមរ៉ះបន្ត ជាមួយ Google។
•  សរើអ្នកមិនមានSamsung Accountស្រ�ូមរ៉ះបអងកើត រណនី។

http://account.samsung.com


�មូលដ្ឋ

22

�ការរក ID របស ់អ្ក និង ការកំណត ់ពាក្យសម្ាត់ របស់ អ្ក អ�ើងវិញ
�សរើអ្នកស�្ចSamsung account IDឬពាក្�មងៃាត់ររ�់អ្នក�ូមរ៉ះរក IDឬកំណត់ 
ពាក្យសម្ាត ់អ�ើងវិញ សលើសអ្កង់ចុះសឈ្មោះចូលSamsung account។អ្នកអាចរកសឃើញIDររ�់អ្នកឬក៏កែំត់
ពាក្�មងៃាត់ររ�់អ្នកស�ើងវិញរនទេារ់ពីអ្នកវាយរញ្ចូលព័ត៌មានចាំ្ាច់។

�ការចុះអ ្្មោះអចញ ពី Samsung Account របស ់អ្ក
�សនៅសពលអ្នក្ ានចុះសឈ្មោះសចញពីSamsung Accountររ�់អ្នក្រិន្នន័យររ�់អ្នកដូចជា្រំនាក់្រំនងឬ្ពឹត្ិការែ៍ក៏នឹង
្តូវ្ ានលុរពីឧរករែ៍ររ�់អ្នក្ ងណដរ។

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះរណនី និង ការចម្ងទុក → ករប់ករង រណនី។

2 រ៉ះSamsung Account → ទកមង ់ខ្ញំ សហើយរ៉ះចុះអ្្មោះអចញសនៅ្ ាតសអ្កង់។

3 រ៉ះចុះអ្្មោះអចញ, វាយរញ្ចូលពាក្�មងៃាត់Samsung accountររ�់អ្នករួចសហើយរ៉ះកពម។

�ការអផ្ទរ ទិន្ន័យ ពី ឧបករណ៍ ពីមុន របស់ អ្ក (Smart 
Switch)
�អ្នកអាចស្រើSmart Switchសដើម្ីស្ទេរ្រិន្នន័យពីឧរករែ៍ពីមុនររ�់អ្នកដាក់ក្នញងឧរករែ៍ថ្មីររ�់អ្នក។
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះរណនី និង ការចម្ងទុក → នាំយក ទិន្ន័យ ពី ឧបករណ៍ ចាស់។

� •  មុខងារសនះ្រណហលជាមិន្រ្ួរលការគាំ្ ្រស�ើយសលើឧរករែ៍ឬកុំព ច្ូ្រ័រខ្ះ។

•  អនុវត្ណដនកំែត់។ចូលសមើលwww.samsung.com/smartswitch�្មារ់ព័ត៌មានលម្អិត។Samsung 
សគោរព�ិ្រ្ធិអ្នកនិពន្ធយ៉ាងមធ្័ត។�ូមស្ទេរណតខ្ឹមព័ត៌មានណដលជាររ�់អ្នកឬក៏អ្នកមាន�ិ្រ្ធិក្នញងការស្ទេររ៉ុសែណោះ។

�ការអផ្ទរ ទិន្ន័យ អដោយ អកបើ ថខសែ USB
�អ្នកអាច�្ារ់ឧរករែ៍ពីមុនររ�់អ្នកជាមួយឧរករែ៍ររ�់អ្នកសដោយស្រើណខសេUSBសដើម្ីស្ទេរ្រិន្នន័យយ៉ាងងាយ្�លួនិង
យ៉ាងរហ័�។

1 �្ារ់ឧរករែ៍ររ�់អ្នកនិងឧរករែ៍ពីមុនររ�់អ្នកសដោយស្រើណខសេUSBននឧរករែ៍ររ�់អ្នក។

�ឈ្នារ់USB្រណហលជាអាច្តវូការអា្�័យសលើឧរករែ៍មុន។

2 សនៅសពលវីនដូវ្ ុ�ស្ជើ�កម្មវិធីសលចស�ើង�ូមរ៉ះSmart Switch → ទទួល ទិន្ន័យ។

http://www.samsung.com/smartswitch
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3 សលើឧរករែ៍ពីមុន�ូមរ៉ះអនុញា្ត។
�សរើអ្នកមិនមានកម្មវិធីស្រ�ូម្រាញយកវាពីGalaxy StoreឬPlay Store។
�ឧរករែ៍ររ�់អ្នកនឹង�គេាល់ឧរករែ៍ពីមុនសហើយរញ្ីនន្រិន្នន័យណដលអ្នកស្ទេរនឹងសលចស�ើង។

4 ស្ជើ�ធាតុមួយណដល្តូវនាំមកសហើយរ៉ះអផ្ទរ។

� �កុំ្ ដាច់ណខសេUSBពីឧរករែ៍សនៅសពលអ្នកកំពុងស្ទេរឯក�ារ។ការសធវើណររសនោះអាចរែ្ាលឲ្្ ាត់រង់្រិន្នន័យឬ
ខូចឧរករែ៍។

� �ការស្ទេរ្រិន្នន័យនឹងរសង្កើនការ�ុីថ្មររ�់ឧរករែ៍អ្នក។្តូវ្្ាកដថាឧរករែ៍ររ�់អ្នក្តូវ្ ាន
�ាក្គរ់្គាន់មុនសពលស្ទេរ្រិន្នន័យ។សរើថាមពលថ្មសខសេោយការស្ទេរ្រិន្នន័យអាច្តូវ្ ានរង្អាក់។

�ការអផ្ទរ ទិន្ន័យ ឥតថខសែ
�ស្ទេរ្រិន្នន័យពីឧរករែ៍ពីមុនររ�់អ្នកមកដាក់ក្នញងឧរករែ៍ររ�់អ្នកសដោយឥតស្រើណខសេតាមWi-Fi Direct។

1 សលើឧរករែ៍ពីមុន�ូមចារ់ស្ដើមSmart Switch។

�សរើអ្នកមិនមានកម្មវិធីស្រ�ូម្រាញយកវាពីGalaxy StoreឬPlay Store។

2 សលើឧរករែ៍ររ�់អ្នក�ូមចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះរណនី និង ការចម្ងទុក → នាំយក ទិន្ន័យ ពី 
ឧបករណ៍ ចាស់។

3 ដាក់ឧរករែ៍សនៅជិតគ្នា។

4 សលើឧរករែ៍ពីមុន�ូមរ៉ះអផ្ើ ទិន្ន័យ → ឥតថខសែ។

5 សលើឧរករែ៍ពីមុន�ូមរ៉ះអនុញា្ត។

6 សលើឧរករែ៍ររ�់អ្នក�ូមស្ជើ�ធាតុមួយណដល្តូវនាំមកសហើយរ៉ះអផ្ទរ។

�ការចម្ងទុក និង ការសដារ ទិន្ន័យ អដោយ អកបើ ឃ្ាំងផ្ទញក ខាងអកកៅ
�ស្ទេរ្រិន្នន័យសដោយស្រើឃា្ំង្ទេញកខាងស្កៅដូចជាកាតmicroSD។

1 ចម្ង្រុក្រិន្នន័យពីឧរករែ៍ពីមុនររ�់អ្នកស្រៅឃ្ាំង្ទេញកខាងស្កៅ។

2 រញ្ចូលឬ�្ារ់ឧរករែ៍ឃាំ្ង្ទេញកខាងស្កៅជាមួយឧរករែ៍ររ�់អ្នក។

3 សលើឧរករែ៍ររ�់អ្នក�ូមចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះរណនី និង ការចម្ងទុក → ការអផ្ទរ ឃ្ាំងផ្ទញក ខាងអកកៅ។

4 ស្ជើ�កាលររិសចឆេ្រចម្ង្រុកស្កោម សដារ ពី កាត SDសហើយរ៉ះសដារ។

5 សធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង ់សដើម្ីស្ទេរ្រិន្នន័យពីឃ្ាំង្ទេញកខាងស្កៅ។
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�ការអផ្ទរ ទិន្ន័យ ចម្ងទុក ពី កុំព្យវូទ័រ
�ស្ទេរ្រិន្នន័យរវាងឧរករែ៍ររ�់អ្នកនិងកុំព ច្ូ្រ័រ។អ្នក្តូវណត្រាញយកកម្មវិធីSmart Switch�្មារ់
កុំព ច្ូ្រ័រពីwww.samsung.com/smartswitch។ចម្ង្រុក្រិន្នន័យពីឧរករែ៍ពីមុនស្រៅកុំព្ចូ្រ័រនិងនាំចូល្រិន្នន័យដាក់
ឧរករែ៍ររ�់អ្នក។

1 សនៅសលើកុំព្ចូ្រ័រ�ូមចូលស្រៅwww.samsung.com/smartswitchសដើម្ី្រាញយកSmart Switch។

2 សនៅសលើកុំព្ចូ្រ័រ�ូមចារ់ស្ដើមSmart Switch។

� �សរើឧរករែ៍ពីមុនររ�់អ្នកមិនណមនជាឧរករែ៍Samsung�ូមចម្ង្រុក្រិន្នន័យស្រៅកុំព្ចូ្រ័រសដោយស្រើកម្មវិធីណដល
្ដល់ជូនសដោយឧ�សេាហករននឧរករែ៍សនោះ។រនទេារ់មក�ូមរំលងស្រៅជំហាន្រី្្ាំ។

3 �្ារ់ឧរករែ៍ពីមុនររ�់អ្នកស្រៅកុំព ច្ូ្រ័រសដោយស្រើណខសេUSBររ�់ឧរករែ៍។

4 សនៅសលើកុំព្ចូ្រ័រ�ូមសធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង់ សដើម្ីចម្ង្រុក្រិន្នន័យពីឧរករែ៍សនោះ។
�រនទេារ់មក�ូម្ ្ាច់ឧរករែ៍ពីមុនសចញពីកុំព ច្ូ្រ័រ។

5 �្ារ់ឧរករែ៍ររ�់អ្នកស្រៅកុំព ច្ូ្រ័រសដោយស្រើណខសេUSB។

6 សនៅសលើកុំព្ចូ្រ័រ�ូមសធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង់ សដើម្ីស្ទេរ្រិន្នន័យដាក់ឧរករែ៍ររ�់អ្នក។

http://www.samsung.com/smartswitch
http://www.samsung.com/smartswitch
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�ការយល់ដឹង អំពី អអកកង់

�ការកតតួកតា អអកកង់ប៉ះ

�ការប៉ះ
�រ៉ះសអ្កង់។

�

�ការប៉ះ ជាប់
�រ៉ះឲ្ជារ់សលើ
សអ្កង់ក្នញង
សពល្រមាែ2វិនា្រី។

�

�ការចាប់អូស
�រ៉ះជារ់សលើ
ធាតុមួយសហើយចារ់អ�ូ
វាស្រៅ្រីតាំងសគោលសដៅ។

�

�ការប៉ះ ពីរដង
�រ៉ះពីរដងសលើសអ្កង់។

�

�ការអូស
�អូ�ស�ើងសលើចុះស្កោម
មកសេវងឬស្រៅ�្ាំ។

�

�ការថញក និង ការអកៀប
�ណញក្មាមនដពីរ
សចញពីគ្នាឬសកៀរ
សលើសអ្កង់។

�

� •  ចូរកុំឲ្សអ្កង់រ៉ះ�្ិតសនៅរ៉ះជារ់នឹងឧរករែ៍អគគេិ�នីស្សេងស្រៀត។ការរង្អ�់រនទេញកសអ�ិច្តូ�្ា្រិកអាចសធវើឲ្
សអ្កង់រ៉ះសធវើមុខងារខ�ុ្រ្កតី។

•  សដើម្ីរសញ្ៀ�ការសធវើឲ្ខូចសអ្កងរ់៉ះ�ូមកុំឲ្វត្ញមុត្�ចួរ៉ះវាឬក៏ស្រើចុង្មាមនដររ�់អ្នក�ង្កត់វាសដោយ
កម្ាំងធងៃន់ៗ។

•  វាជាសយោរល់ណដលមិន្តវូស្រើ្កាហវិកនឹងសលើណ្្នកែាមួយឬ្រាំងអ�់ននសអ្កង់រ៉ះក្នញងអំ�ញងសពល
យូរស�ើយ។ការសធវើដូសច្នះអាចនាំឲ្មាន�ំែល់ររូ(សេះសអ្កង់) ឬរូរ្�សមោលសខ្មៅ។

� �ឧរករែ៍អាចមិន�គេាល់ការរញ្ចូលសដោយការរ៉ះសនៅណក្រណគមននសអ្កង់ណដលវា�្ិតសនៅស្កៅន្ទេរញ្ចូលការរ៉ះ។
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�របារ រុករក (ប៊ូតុង ទន់)
�សនៅសពលអ្នកសរើកសអ្កង់រ៊ូតុង្រន់នឹងសលចស�ើងសលើរ្ាររុករកសនៅណ្្នកខាងស្កោមននសអ្កង់។រ៊ូតុង្រន់្តូវ្ ានកំែត់តាម
លំនាសំដើមជារ៊ូតុងថ្មីៗសគហរូ៊តុងនិងរ៊ូតុងថយ។មុខងារននរ៊ូតុងអាច្ ្ា�់រ្ចូរស្រៅតាមកម្មវិធីណដលកំពុងស្រើរច្ញរ្ន្នឬររិ�្ាន
ននការស្រើ្្ា�់។

�

�ប៊ូតុង �មុខងារ

� �ែ្មីៗ •  រ៉ះសដើម្ីសរើករញ្ីកម្មវិធីថ្មីៗ។

� �អរហ
•  រ៉ះសដើម្ី្ត�រ់មកសគហសអ្កង់។

•  រ៉ះឲ្ជារ់សដើម្ីចារ់ស្ដើមកម្មវិធីGoogle។

� �ែយ •  រ៉ះសដើម្ី្ត�រ់ស្រៅសអ្កង់ពីមុន។

�ការលាក់ របារ រុករក
�រង្ាញឯក�ារឬស្រើកម្មវិធីសលើសអ្កង់្រូលាយសដោយលាក់រ្ាររុករក។
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះអអកកង ់→ របារ រុករក រួចសហើយរ៉ះកាយវិការ អូស ស្កោមកបអភទ ការរុករក។រ្ាររុករកនឹង្តូវ
្ានលាក់សហើយពាក្្ពលយននកាយវិការនឹងសលចស�ើង។រ៉ះជអកមើស អកចើន អទៀត រួចស្ជើ�ជស្មើ�មួយណដលអ្នកចង់្ ាន។

� អូស ពី េ�កោម អូស ពី ខាង និង េ�កោម

�សរើអ្នកចង់លាក់ពាក្្ពលយននកាយវិការសនៅណ្្នកខាងស្កោមននសអ្កង់�ូមរ៉ះកុងតាក់ពាក្យកពលយ នន កាយវិការ សដើម្ី
រិ្រដំសែើរការវា។
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�អរហអអកកង់ និង អអកកង ់កម្មវិធី
�សគហសអ្កង់គឺជាចែំុចចារ់ស្ដើម�្មារ់ចូលស្រើមុខងារ្រាំងអ�់ររ�់ឧរករែ៍។វារង្ាញវីដជីត្្ចូវកាត់ស្រៅ
កាន់កម្មវិធីជាសដើម។
�សអ្កង់កម្មវិធីរង្ាញអាយខុន�្មារ់កម្មវិធី្រាំងអ�់រួម្រាំងកម្មវិធីណដល្ ានដំស�ើងថ្មីៗ។

�ការបដវូរ រវាង អរហអអកកង ់និង អអកកង់ កម្មវិធី
�សលើសគហសអ្កង់�ូមអូ�ស�ើងសលើសដើម្ីសរើកសអ្កង់កម្មវិធី។
�សដើម្ី្ត�រ់ស្រៅសគហសអ្កង់វិញ�ូមអូ�ស�ើងសលើឬចុះស្កោមសលើសអ្កង់កម្មវិធី។ជស្មើ�ស្សេង�ូមរ៉ះសគហរ៊ូតុងឬ
រ៊ូតុងថយ។

� េគហេអ�កង់ េអ�កង់ កម�វ�ធី

Finder

កម�វ�ធី សំណព�

�សរើអ្នកណថមរ៊ូតុងកម្មវិធីសនៅសលើសគហសអ្កង់អ្នកអាចសរើកសអ្កង់កម្មវិធីសដោយរ៉ះរ៊ូតុងសនោះ។សនៅសលើសគហសអ្កង់�ូមរ៉ះឲ្ជារ់
សលើន្ទេ្រស្រ,រ៉ះការកំណត់រួចសហើយរ៉ះសលើកុងតាក់បង្ាញ ប៊ូតុង អអកកង់ កម្មវិធី អលើ អរហអអកកង ់សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។រ៊ូតុង
កម្មវិធីនឹង្តូវ្ ានណថមសនៅណ ្្នកខាងស្កោមននសគហសអ្កង់។

�
ប៊ូតុង កម�វ�ធី
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�ការថក អរហអអកកង់
�សនៅសលើសគហសអ្កង់�ូមរ៉ះឲ្ជារ់សលើន្ទេ្រស្រឬក៏សកៀរ្មាមនដររ�់អ្នកចូលគ្នាសដើម្ីចូលស្រើជស្មើ�ណក។អ្នកអាច
កែំត់រូរន្ទេសអ្កង់ណថមវីដជីតជាសដើម។អ្នកក៏អាចណថមលុរឬសរៀរ្ ទេាំងសគហសអ្កង់ស�ើងវិញ្ ងណដរ។

•  ការណថម្ ទេាំង៖អ�ូមកសេវងរួចសហើយរ៉ះ ។

•  ការ្្ា�់្រ្ី ទេាំង៖រ៉ះឲ្ជារ់សលើការរង្ាញ្ ទេាំងរួចសហើយចារ់អូ�វាស្រៅ្រីកណន្ងថ្មី។

•  ការលុរ្ ទេាំង៖រ៉ះ សនៅសលើ្ ទេាំង។

�

•  រូប នផ្ទ អអកកង់៖រដចូរការកែំត់រូរន្ទេសអ្កង់�្មារ់សគហសអ្កង់និងសអ្កង់ជារ់ស�ោ។

•  រូបរាង៖រដចូរររូរាងររ�់ឧរករែ៍។�មា�ធាតុសមើលសឃើញននអ៊ីនសធើសហវ�ដូចជាពែ៌អាយខុននិងររូន្ទេសអ្កង់នឹង
្្ា�់រ្ចូរស្រៅតាមររូរាងណដល្ ានស្ជើ�។

•  វីដជីត៖វីដជីតគឺជាកម្មវិធីតូចៗណដលចារ់ស្ដើមមុខងារកម្មវិធីជាក់លាក់សដើម្ី្ ដល់ព័ត៌មាននិងការចូលស្រើងាយ្�លួសនៅសលើ
សគហសអ្កង់ររ�់អ្នក។ស្ជើ�វីដជីតមួយសហើយរ៉ះថែម។វីដជីតនឹង្តូវ្ ានណថមសលើសគហសអ្កង់។

•  ការកំណត់៖សធវើការកែំត់រចនា�ម្ពន្ធ�្មារ់សគហសអ្កង់ដូចជារ្ង់សអ្កង់។

�ការបង្ាញ កម្មវិធី ទាំងអស់ អលើ អរហអអកកង់
�សដោយមិនស្រើសអ្កង់កម្មវិធីដាច់សដោយណ�កអ្នកអាចកែំត់ឲ្ឧរករែ៍រង្ាញកម្មវិធី្រាំងអ�់
សលើសគហសអ្កង់។សនៅសលើសគហសអ្កង់�ូមរ៉ះឲ្ជារ់សលើន្ទេ្រស្ររួចសហើយរ៉ះការកំណត់ → ប្ង ់អរហអអកកង ់→ 
អរហអអកកង ់ប៉ុអណណែោះ → អកបើ។
�ឥ�ចូវអ្នកអាចចូលស្រើកម្មវិធី្រាំងអ�់ររ�់អ្នកសដោយអូ�មកសេវងសនៅសលើសគហសអ្កង់។



�មូលដ្ឋ

29

�ការចាប់អផដើម Finder
�ណ�វងរកខ្ឹមព័ត៌មានសលើឧរករែ៍យ៉ាងរហ័�។

1 សលើសអ្កង់កម្មវិធី�ូមរ៉ះថសង្រក។ជស្មើ�ស្សេង�ូមសរើក្ ទេាំងជូនដំែឹង,អូ�ចុះស្កោមរួចសហើយរ៉ះ ។

2 វាយរញ្ចូលពាក្គន្ឹះ។
�កម្មវិធីនិងខ្ឹមព័ត៌មានសលើឧរករែ៍ររ�់អ្នកនឹង្តូវ្ ានណ�វងរក។
�សរើអ្នករ៉ះ សលើកដារចុចអ្នកអាចណ�វងរកខ្ឹមព័ត៌មានស្ចើនស្រៀត។

�ការផ្ាស់ទ ីធាតុ
�រ៉ះឲ្ជារ់សលើធាតុមួយរួចសហើយចារ់អូ�វាស្រៅ្រីកណនង្ថ្មី។សដើម្ី្ ្ា�់្រីធាតុសនោះស្រៅ្ ទេាំងមួយស្រៀត�ូមចារ់អូ�វាស្រៅ្ជុង
ននសអ្កង់។
�សដើម្ីណថម្ ្ចូវកាត់មួយស្រៅកម្មវិធីមួយសនៅសលើសគហសអ្កង់�ូមរ៉ះឲ្ជារ់សលើធាតុមួយសនៅសលើសអ្កង់កម្មវិធីរួចសហើយរ៉ះថែម 
អទៅ អរហ។្្ចូវកាត់ស្រៅកាន់កម្មវិធីនឹង្តូវ្ ានណថមសលើសគហសអ្កង់។
�អ្នកក៏អាច្ ្ា�់្រីកម្មវិធីណដលស្រើញឹកញារ់ស្រៅតរំន់្ ្ចូវកាត់សនៅណ្្នកខាងស្កោមននសគហសអ្កង្់ ងណដរ។

�ការបអងកើត សលឺមី
�រសង្កើត�ឺមីនិង្រមូលកម្មវិធី្�សដៀងគ្នាសដើម្ីចូលស្រើនិងចារ់ស្ដើមកម្មវិធី្រាំងសនោះយ៉ាងរហ័�។
�សនៅសលើសគហសអ្កង់ឬសអ្កង់កម្មវិធី�ូមរ៉ះឲ្ជារ់សលើកម្មវិធីមួយរួចសហើយចារ់អូ�វាដាក់សលើកម្មវិធីមួយស្រៀត។
��ឺមីថ្មីណដលមានកម្មវិធីណដល្ ានស្ជើ�នឹង្តវូ្ ានរសង្កើត។រ៉ះអ្្មោះ សលឺម ីរួចវាយរញ្ចូលសឈ្មោះ�ឺមី។

�

•  ការថែម កម្មវិធ ីអកចើនអទៀត

�រ៉ះ សលើ�ឺមី។ធីកកម្មវិធីណដល្តវូណថមសហើយរ៉ះរួចរាល់។អ្នកក៏អាចណថមកម្មវិធីមួយសដោយចារ់អូ�វាចូលស្រៅក្នញង�ឺមី
សនោះ្ ងណដរ។
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•  ការផ្ាស់ទី កម្មវិធី អចញ ពី សលឺមី

�រ៉ះឲ្ជារ់សលើកម្មវិធីមួយសដើម្ីចារ់អ�ូវាស្រៅ្ីរកណន្ងថ្មី។

•  ការលុប សលឺមី

�រ៉ះឲ្ជារ់សលើ�ឺមីមួយរួចសហើយរ៉ះលុប សលឺម។ីមានណត�ឺមីរ៉ុសែណោះណដលនឹង្តូវ្ ានលុរ។កម្មវិធីសនៅក្នញង�ឺមីសនោះនឹង
្តូវ្ ានរដចូរ្រីកណន្ង្ត�រ់ស្រៅសអ្កង់កម្មវិធីវិញ។

�ផ្ទាំង ថរម
�អ្នកអាចចូលស្រើកម្មវិធីនិងមុខងារ�ំែពវររ�់អ្នកយ៉ាងរហ�័ពី្ ទេាំងណគម។
�ចារ់អូ�រង្កាន់្ ទេាំងណគមស្រៅចែំុចកែ្ាលននសអ្កង់។
�សរើមិនសឃើញរង្កាន់្ ទេាំងណគមស្រ�ូមចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះអអកកង់រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់ផ្ទាំង ថរម សដើម្ី
សរើកដំសែើរការវា។

�

បង�ាន់ ផ�ាំង ែគម ផ�ាំង ែគម

ការកំណត់ ផ�ាំង ែគម
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�អអកកង់ ជាបអ់សោ
�ការចុច្គារ់ចុចខាងនឹងរិ្រសអ្កង់សហើយចាក់ស�ោវា។ដូចគ្នាសនះណដរសអ្កង់នឹងរិ្រសហើយចាក់ស�ោសដោយ�វ័យ្រវត្ិសរើ
ឧរករែ៍មិន្តូវ្ ានស្រើក្នញងរយៈសពលណដល្ ានកំែត់។
�សដើម្ីសដោះស�ោសអ្កង់�ូមអូ�ស្រៅ្រិ�សដៅែាមួយសនៅសពលសអ្កង់សរើក។
�សរើសអ្កង់រលត់�ូមចុច្គារ់ចុចខាងសដើម្ីសរើកសអ្កង់។ជស្មើ�ស្សេង�ូមរ៉ះពីរដងសលើសអ្កង់។

�ការបដវូរ វិធី ចាក់អសោ អអកកង់
�សដើម្ីរដចូរវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់�ូមចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះអអកកង់ ជាប់ អសោ → កបអភទ អសោ អអកកង់ រួចសហើយស្ជើ�
វិធីមួយ។
�សនៅសពលអ្នកកំែត់លំនាំ,PIN,ពាក្�មងៃាត់ឬ្រិន្នន័យជីវមា្តររ�់អ្នក�្មារ់វិធីចាក់ស�ោសអ្កង់អ្នកអាចការពារព័ត៌មាន
្ទេាល់ខ្លួនររ�់អ្នកសដោយរារាំងអ្នកដន្រមិនឲ្ចូលស្រើឧរករែ៍ររ�់អ្នក។រនទេារ់ពីកំែត់វិធីចាក់ស�ោសអ្កង់ឧរករែ៍នឹង
្តូវការកូដសដោះស�ោ្គរ់សពលសដោះស�ោវា។

� �អ្នកអាចកំែត់ឲ្ឧរករែ៍សធវើការកែំត់្ិរន្នន័យពីសរោងច្កស�ើងវិញសរើអ្នកវាយរញ្ចូលកូដសដោះស�ោមិន
្តឹម្តូវជាស្ចើនដងជារ់ៗគ្នារហូតដល់ណដនកែំត់ននការរ៉ុនរ៉ង។ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះអអកកង់ 
ជាប់ អសោ → ការកំណត ់អសោ សន្តិសុខ, សដោះស�ោសអ្កង់សដោយស្រើវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់ណដល្ ានកំែត់ពីមុនរួចសហើយ
រ៉ះកុងតាក់ស្័យ កំណត ់អ�ើងវិញ ព ីអរោងចកក សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

�អាយខុន សញ្ាបង្ាញ
�អាយខុន�ញ្ារង្ាញសលចស�ើងសលើរ្ារ�្ាន�ាពសនៅណ្្នកខាងសលើននសអ្កង់។អាយខុនណដល្ ានរាយក្នញងតារាងខាងស្កោមគឺ
សឃើញស្ចើនរំ្ុត។

�អាយខុន �អត្ន័យ

� �គ្មានរលក�ញ្ា

� �កម្ាំងរលក�ញ្ា

� �រ៉ូមីង(សនៅស្កៅតំរន់ស�វាធម្មតា)

� �្ាន�្ារ់រែ្ាញGPRS

� �្ាន�្ារ់រែ្ាញEDGE

� �្ាន�្ារ់រែ្ាញUMTS

� �្ាន�្ារ់រែ្ាញHSDPA

� �្ាន�្ារ់រែ្ាញHSPA+

�  / �្ាន�្ារ់រែ្ាញLTE

� �្ាន�្ារ់រែ្ាញ5G

� �្ាន�្ារ់រែ្ាញLTEក្នញងរែ្ាញLTEណដលរួមរញ្ចូលរែ្ាញ5G
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�អាយខុន �អត្ន័យ

� �្ាន�្ារ់Wi-Fi

� �្ានសរើកដសំែើរការមុខងារBluetooth

� �កំពុងស្រើស�វា្រីកណនង្

� �កំពុងសហៅ្ូររ�ពទេ

� �ខកខានការសហៅ

� ��ារអត្រ្រឬពហុព័ត៌មានថ្មី

� �្ានសរើកដសំែើរការសម៉ោងសរោ្រ៍

�  / �្រ្មង់រិ្រ�ំស�ង/្រ្មង់រំញ័រ

� �្ានសរើកដសំែើរការ្រ្មង់យន្សហោះ

� �កំហុ�្ ានសកើតស�ើងឬក៏្តវូការនូវការ្រុង្រយ័ត្ន

�  / �ការ�ាកថ្ម/ក្មតិថាមពលថ្ម

� •  រ្ារ�្ាន�ាព្រណហលជាមិនសលចស�ើងសនៅណ្្នកខាងសលើននសអ្កង់ក្នញងកម្មវិធីខ្ះស�ើយ។សដើម្ីរង្ាញ
រ្ារ�្ាន�ាព�ូមចារ់អូ�ណ្្នកខាងសលើសអ្កង់ចុះស្កោម។

•  អាយខុន�ញ្ារង្ាញខ្ះសលចស�ើងណតសនៅសពលអ្នកសរើក្ ទេាំងជូនដំែឹងរ៉ុសែណោះ។

•  អាយខុន�ញ្ារងា្ញអាចសលចស�ើងខុ�ៗគ្នាអា្�យ័សលើអ្នក្្ល់ស�វាឬម៉ូណដល។
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�ផ្ទាំង ជូនដំណឹង
�សនៅសពលអ្នក្រ្រួលការជូនដែឹំងថ្មីអាយខុន�ញ្ារង្ាញសលចស�ើងសលើរ្ារ�្ាន�ាព។សដើម្ីសឃើញព័ត៌មានស្ចើនស្រៀតអំពី
អាយខុន្រាំងសនោះ�ូមសរើក្ ទេាំងជូនដែឹំងនិងរងា្ញព័ត៌មានលម្អិត។
�សដើម្ីសរើក្ ទេាំងជូនដំែឹង�ូមចារ់អូ�រ្ារ�្ាន�ាពចុះស្កោម។សដើម្ីរិ្រ្ ទេាំងជូនដំែឹង�ូមអូ�សអ្កង់ស�ើងសលើ។
�អ្នកអាចស្រើមុខងារខាងស្កោមសលើ្ ទេាំងជូនដែឹំង។

�

ប��ា េមេឌៀ េលើ ឧបករណ៍ របស់ អ�ក និង ឧបក
រណ៍ េនៅែក�រ ែដល �ាន ភ�ាប់។

ប��ា ឧបករណ៍ េនៅែក�រ ែដល �ាន ភ�ាប់ 
�ពមទាំង ឧបករណ៍ និង ទិដ�ភាព 

SmartThings។

បង�ាញ ព័ត៌មាន លម�ិត ៃន ការជូនដំណឹង និ
ង េធ�ើ សកម�ភាព េផ�ងៗ។

ជ�មះ ការជូនដំណឹង ទាំងអស់។

ចាប់េផ�ើម ការកំណត់។

ចូលេ�បើ ការកំណត់ ៃន ការជូនដំណឹង។

ប៊ូតុង ការកំណត់ រហ័ស

�ការអកបើ ប៊ូតុង ការកំណត់ រហ័ស
�រ៉ះរ៊ូតុងការកំែត់រហ័�សដើម្ីសរើកដសំែើរការមុខងារមួយចំនួន។អូ�្ ទេាំងជូនដំែឹងចុះស្កោមសដើម្ីសឃើញ
រ៊ូតុងស្ចើនស្រៀត។សដើម្ីណថមរ៊ូតុងស្ចើនស្រៀត�ូមរ៉ះ ។

�
ៃលត�មូវ ពន�ឺ ៃន េអ�កង់។

ប៊ូតុង ការកំណត់ រហ័ស
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�សដើម្ីរ្ចូរការកំែត់មុខងារនានា�ូមរ៉ះអត្រ្រស្កោមរ៊ូតុងនីមួយៗ។សដើម្ីរង្ាញការកំែត់លម្អិតស្ចើនស្រៀត�ូមរ៉ះឲ្ជារ់
សលើរ៊ូតុងមួយ។

�សដើម្ីសរៀរចំរ៊ូតុងស�ើងវិញ�ូមរ៉ះ  → ប៊ូតុង ថក, រ៉ះឲ្ជារ់សលើរ៊ូតុងមួយរួចសហើយចារ់អូ�វាស្រៅ្រីកណន្ងមួយស្រៀត។

�ការកតួតកតា ការចាក់ អមអ�ៀ
�សធវើការ្តួត្តាការចាក់តននដីឬវសីដអូយ៉ាងងាយ្�លួសដោយស្រើមុខងារសមសឌៀ។អ្នកក៏អាចរន្ចាក់សលើឧរករែ៍មួយ
ស្រៀត្ ងណដរ។

1 សរើក្ ទេាំងជូនដំែឹងសហើយរ៉ះអមអ�ៀ។

2 រ៉ះអាយខុនសលើ្រដារ់រញ្ាសដើម្ីរញ្ាការចាក់។
�សដើម្ីរន្ចាក់សលើឧរករែ៍មួយស្រៀត�ូមរ៉ះ សហើយស្ជើ�ឧរករែ៍ណដលអ្នកចង់។

�ការកតួតកតា ឧបករណ៍ អនៅថកបែរ
�ចារ់ស្ដើមយ៉ាងរហ័�និង្គរ់្គងឧរករែ៍ណដល្ ាន�្ារ់សនៅណក្រ្ពម្រាំងឧរករែ៍និង្រិដ្ឋ�ាពSmartThingsណដល្ ាន
ស្រើញឹកញារ់សលើ្ ទេាំងជូនដែឹំង។

1 សរើក្ ទេាំងជូនដំែឹងសហើយរ៉ះឧបករណ។៍

�ឧរករែ៍ណដល្ ាន�្ារ់សនៅណក្រ្ពម្រាំងឧរករែ៍និង្រិដ្ឋ�ាពSmartThingsនឹងសលចស�ើង។

2 ស្ជើ�ឧរករែ៍សនៅណក្រឬក៏ឧរករែ៍SmartThingsមួយសដើម្ីរញ្ាវាឬក៏ស្ជើ�្រិដ្ឋ�ាពមួយសដើម្ីចារ់ស្ដើមវា។

�ការែត រូបអអកកង់ និង ែត អអកកង់

�ការែត រូបអអកកង់
�ថតរូរសអ្កង់ខែៈសពលកំពុងស្រើឧរករែ៍រួចសហើយ�រស�រសលើគូ�សលើ្ចឹរឬក៏ណចករំណលកសអ្កង់ណដល្ ានថត។អ្នកអាច
ថតសអ្កង់រច្ញរ្ន្ននិងតំរន់ណដលអាចរំកិល្ ាន។

�រអបៀប ែត រូប អអកកង់
�ស្រើវិធីខាងស្កោមសដើម្ីថតររូសអ្កង់។អ្នកអាចរង្ាញរូរថតសអ្កង់ណដល្ ានថតក្នញងវិចិកតសាល។
�វិធី 1)្គារ់ចុចថត៖ចុច្គារ់ចុចខាងនិង្គារ់ចុចរន្យក្មិត�ំស�ងក្នញងសពលដំែាលគ្នា។
�វិធី 2)អូ�ថត៖អូ�នដររ�់អ្នកមកសេវងឬស្រៅ�្ាំសលើសអ្កង់។
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� •  អ្នកមិនអាចថតររូសអ្កង់ស្រខែៈសពលកំពុងស្រើកម្មវិធីនិងមុខងារខ្ះ។

•  សរើការថតររូសអ្កង់សដោយការអ�ូមិន្តវូ្ ានសរើកដំសែើរការស្រ�ូមចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះមុខងារ 
កកមិត ខ្ពស ់→ ចលនា និង កាយវិការ រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់អូស បាត នដ អដើមបែី ែត អអកកង់ សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

�រនទេារ់ពីថតរូរសអ្កង់�ូមស្រើជស្មើ�ខាងស្កោមសលើរ្ារឧរករែ៍សនៅណ្្នកខាងស្កោមននសអ្កង់៖

�

•  ៖ថតខ្ឹមព័ត៌មានរច្ញរ្ន្ននិងខ្ឹមព័ត៌មានណដល្ ានលាក់សលើ្រំព័រណវងអន្ាយដូចជា្រំព័រវិរ។សនៅសពលអ្នករ៉ះ សនោះ
សអ្កង់នឹងរំកិលចុះសដោយ�វ័យ្រវត្ិសហើយខ្ឹមព័ត៌មានស្ចើនស្រៀតនឹង្តូវ្ ានថត។

•  ៖�រស�រឬគ�ូសលើររូថតសអ្កង់ឬក៏្ចឹរសលើរំណែកមួយពីរូរថតសអ្កង់។អ្នកអាចរង្ាញតំរន់ណដល្ ាន្ចឹរ
ក្នញង វិចិកតសាល។

•  ៖ណថម�្ាកស្រៅរូរថតសអ្កង់។សដើម្ីណ�វងរករូរថតសអ្កង់តាម�្ាក�ូមរ៉ះថស្ងរកសនៅណ្្នកខាងសលើនន
សអ្កង់កម្មវិធីសហើយរ៉ះរូបែត អអកកង ់→ ។អ្នកអាចរង្ាញរញ្ី�្ាកនិងណ�វងរករូរថតសអ្កង់ណដលអ្នកចង់្ ាន
យ៉ាងងាយ្�ួល។

•  ៖ណចករំណលករូរថតសអ្កង់ជាមួយអ្នកដន្រ។

� �សរើជស្មើ�សនះមិនសឃើញសលើសអ្កង់ណដល្ ានថតស្រ�ូមចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះមុខងារ កកមិត ខ្ពស ់→ រូបែត 
អអកកង់ និង កម្មវិធែីត អអកកង ់រួចសហើយរ៉ះរបារ ឧបករណ៍ រូបែត អអកកង់ សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

�ែត អអកកង់
�ថតសអ្កង់ខែៈសពលកំពុងស្រើឧរករែ៍ររ�់អ្នក។

1 សរើក្ ទេាំងជូនដំែឹង,អូ�ចុះស្កោមរួចសហើយរ៉ះ  (កម្មវិធីែត អអកកង់) សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

2 ស្ជើ�ការកែំត់�ំស�ងមួយសហើយរ៉ះចាបអ់ផដើម ការែត។
�រនទេារ់ពីការរារ់ចុះការថតនឹងចារ់ស្ដើម។

•  សដើម្ី�រស�រឬគ�ូសលើសអ្កង់�ូមរ៉ះ ។
•  សដើម្ីថតសអ្កង់ជាមួយវសីដអូជានស់លើននខ្លួនអ្នក�ូមរ៉ះ ។ (Galaxy A72)

3 សនៅសពលអ្នក្ ានរញ្រ់ការថតវសីដអូ�ូមរ៉ះ ។
�អ្នកអាចរង្ាញវសីដអូក្នញងវិចកិតសាល។

� �សដើម្ីរដចូរការកំែត់កម្មវិធីថតសអ្កង់�ូមចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះមុខងារ កកមិត ខ្ពស ់→ រូបែត អអកកង់ និង 
កម្មវិធីែត អអកកង់។
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�ការវាយបញ្វូល អត្បទ

�ប្ង់ កដារចុច
�កដារចុចសលចស�ើងសដោយ�វ័យ្រវត្ិសនៅសពលអ្នកវាយរញ្ចូលអត្រ្រ។

�

កាត់ េទៅ ជួរ បន�ាប់។

លុប តួអក�រ 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។

� �ការវាយរញ្ចូលអត្រ្រជា�ា�ាខ្ះមិន្រ្ួរលការគាំ្្រស្រ។សដើម្ីវាយរញ្ចូលអត្រ្រអ្នក្តូវរដចូរ�ា�ារញ្ចូលជា�ា�ា
ណដល្រ្រួលការគាំ្ ្រ។

�ការបដវូរ ភាសា បញ្វូល
�រ៉ះ  → ភាសា និង កបអភទ → ករប់ករង ភាសា បញ្វូល រួចស្ជើ��ា�ាណដល្តូវស្រើ។សនៅសពលអ្នកស្ជើ��ា�ាចារ់ពីពីរ
ស�ើងស្រៅអ្នកអាចរដចូររវាង�ា�ារញ្ចូលសដោយអ�ូមកសេវងឬស្រៅ�្ាំសនៅសលើ្គារ់ចុចដំែកឃ្ា។

�ការបដវូរ កដារចុច
�សលើរ្ាររុករក�ូមរ៉ះ សដើម្ីរដចូរក្ាចុច។
�សដើម្ីរដចូរ្រស�្រក្ាចុច�ូមរ៉ះ  → ភាសា និង កបអភទ, ស្ជើ��ា�ាមួយរួចសហើយស្ជើ�្រស�្រកដារចុចណដលអ្នកចង់្ ាន។

� •  សរើរ៊ូតុងកដារចុច( )មិនសលចស�ើងសលើរ្ាររុករកស្រ�ូមចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះការករប់ករង ទូអទៅ → 
បញ្ី កដារចុច និង លំនាអំដើម រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់ប៊ូតុង កដារចុច អលើ របារ រុករក សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

•  សលើ3 x 4្គារ់ចុចមួយមានរីឬរួនតួ។សដើម្ីវាយរញ្ចូលតួអកសេរមួយ�ូមរ៉ះ្គារ់ចុចសនោះដណដលៗ្រាលណ់ត
តួអកសេរណដលចង់្ ានសលចស�ើង។
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�មុខងារ កដារចុច បថនម្
•  ៖រញ្ចូល�ញ្ារម្មែ៍។

•  ៖រញ្ចូល�ទេីកឃ័រ។អ្នកក៏អាចរញ្ចូល�ទេីកឃ័រemojiររ�់អ្នកណដលសមើលស្រៅដូច
អ្នក្ ងណដរ។�ូមសមើលការស្រើ�ទេីកឃ័រemojiររ�់អ្នកក្នញងេាត �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ម។

•  ៖�្ារ់GIFជីវចល។

•  ៖រញ្ចូលអត្រ្រសដោយ�ំស�ង។

•  ៖រដចូរការកំែត់កដារចុច។

�រ៉ះ សដើម្ីស្រើមុខងារកដារចុចស្ចើនស្រៀត។

•  ៖ណ�វងរកខ្ឹមព័ត៌មានសហើយរញ្ចូលវា។

•  ៖រកណ្រអត្រ្រសហើយវាយរញ្ចូលវា។

•  ៖វាយរញ្ចូលព័ត៌មាន្ ទេាល់ខ្លួនររ�់អ្នកណដល្ ានចុះរញ្ីជាមួយSamsung Pass។

•  ៖ណចករំណលកតំែវីសដអូ។

•  ៖ណថមធាតុមួយពីកដារតសម្ៀតខទេា�់។

•  ៖សរើក្ ទេាំងណកអត្រ្រ។

•  ៖រដចូរ្រ្មង់កដារចុច។

•  ៖រដចូរ្រំហំកដារចុច។

•   /  / ៖រញ្ចូល�ទេីកឃ័រ។

� �មុខងារខ្ះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយអា្�យ័សលើអ្នក្ដល់ស�វាឬម៉ូណដល។

�ការចម្ង និង ការបិទភា្ប់
1 រ៉ះឲ្ជារ់សលើអត្រ្រ។

2 ចារ់អូ� ឬ សដើម្ីស្ជើ�អត្រ្រណដលចង់្ ានឬក៏រ៉ះអកជើស ទាំងអស ់សដើម្ីស្ជើ�អត្រ្រ្រាំងអ�់។

3 រ៉ះចម្ងឬកាត់។
�អត្រ្រណដល្ ានស្ជើ�្តវូ្ ានចម្ងស្រៅកដារតសម្ៀតខទេា�់។

4 រ៉ះឲ្ជារ់្តង់កណនង្ណដល្តវូរញ្ចូលអត្រ្រសហើយរ៉ះបិទភ្ាប។់
�សដើម្ីរិ្រ�្ារ់អត្រ្រណដលអ្នក្ ានចម្ងពីមុន�ូមរ៉ះកដារ តអមបែៀតខ្ទាស ់រួចស្ជើ�អត្រ្រសនោះ។
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�កម្មវិធី និង មុខងារ

�ការដំអ�ើង ឬ ការលុប កម្មវិធី

�Galaxy Store
�្រិញនិង្រាញយកកម្មវិធី។អ្នកអាច្រាញយកកម្មវិធីណដលរសង្កើតស�ើងជាពិស���្មារ់ឧរករែ៍Samsung Galaxy។
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីGalaxy Store។សរើករកកម្មវិធីតាម្រស�្រឬក៏រ៉ះ សដើម្ីណ�វងរកពាក្គន្ឹះមួយ។

� •  កម្មវិធីសនះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយអា្�័យសលើអ្នក្ដល់ស�វាឬម៉ូណដល។

•  សដើម្ីរដចូរការកែំត់�វ័យអារ់សដត�ូមរ៉ះ  →  → ស្័យ អាប់អដត កម្មវិធ ីរួចសហើយស្ជើ�ជស្មើ�មួយ។

�Play Store
�្រិញនិង្រាញយកកម្មវិធី។
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីPlay Store។សរើករកកម្មវិធីតាម្រស�្រឬក៏ណ�វងរកកម្មវិធីសដោយស្រើពាក្គន្ឹះ។

� �សដើម្ីរដចូរការកំែត់�វ័យអារ់សដត�ូមរ៉ះ  → ការកំណត់ → ដំវ�ឹងជំនាន់កម្មវិធីស្័យកបវត្តិរួចសហើយស្ជើ�
ជស្មើ�មួយ។

�ការករប់ករង កម្មវិធី

�ការលុប ឬ ការបិទ កម្មវិធី
�រ៉ះឲ្ជារ់សលើកម្មវិធីមួយរួចស្ជើ�ជស្មើ�មួយ។

•  លុប ៖លុរកម្មវិធីណដល្ ាន្រាញយក។

•  បិទ៖រិ្រកម្មវិធីលំនាំសដើមណដល្ ានស្ជើ�និងមិនអាចលរុសចញពីឧរករែ៍។

� �កម្មវិធីខ្ះ្រណហលជាមិនគាំ្ ្រមុខងារសនះស្រ។

�ការអបើកអកបើ កម្មវិធី
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះកម្មវិធ ី→  → បាន បិទ → កពម, ស្ជើ�កម្មវិធីមួយរួចសហើយរ៉ះអបើកអកបើ។
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�ការកំណត់ ការអនុញ្ាត កម្មវិធី
�សដើម្ីឲ្កម្មវិធីខ្ះសធវើ្រតិរត្ិការ្រ្កតីពួកវាអាច្តវូការនូវការអនុញ្ាតសដើម្ីចូលស្រើឬស្រើព័ត៌មានសលើឧរករែ៍ររ�់អ្នក។
�សដើម្ីរង្ាញការកំែត់ននការអនុញា្តកម្មវិធីររ�់អ្នក�ូមចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះកម្មវិធ។ីស្ជើ�
កម្មវិធីមួយសហើយរ៉ះការអនុញា្ត។អ្នកអាចរង្ាញរញ្ីការអនុញ្ាតររ�់កម្មវិធីនិងរដចូរការអនុញ្ាតររ�់វា។
�សដើម្ីរង្ាញឬរដចូរការកំែត់ននការអនុញា្តកម្មវិធីស្រៅតាម្រស�្រននការអនុញ្ាត�ូមចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់ 
សហើយរ៉ះកម្មវិធ ី→  → អភិបាល ការអនុញា្ត។ស្ជើ�ធាតុមួយសហើយស្ជើ�កម្មវិធីមួយ។

� �សរើអ្នកមិន្ ្ល់ការអនុញ្ាតដល់កម្មវិធីសនោះស្រមុខងារមូលដ្ឋានររ�់កម្មវិធីអាចមិនសធវើមុខងារ្រ្កតី។

�ទូរសព្ទ

�ការថណនាំ
�សធវើឬសេ្ើយការសហៅ�ំស�ងនិងវសីដអូ។

� �សរើតរំន់ជុំវិញកាសមរ៉ាស្កោយ្តវូ្ ាន្គរសនោះ�ំស�ងរំខានមិនចង់្ ានអាចសកើតស�ើងក្នញងអំ�ញងសពលសហៅ។�ូមយក
ស្គឿងរនសេំដូចជា្�គេីនការពារឬ�ទេីកឃ័រសនៅជុំវិញតំរន់កាសមរ៉ាស្កោយសចញ។

�ការអធ្ើ ការអហៅ
1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីទូរសព្ទសហើយរ៉ះផ្ទាំងករាប់ចុច។

2 វាយរញ្ចូលសលខ្ូររ�ពទេ។

3 រ៉ះ សដើម្ីសធវើការសហៅ�ំស�ងឬក៏រ៉ះ ឬ សដើម្ីសធវើការសហៅវីសដអូ។

�

បង�ាញ េលខ ទូរសព�។

ជេ�មើស េ�ចើនេទៀត

ែស�ងរក ទំនាក់ទំនង មួយ។
ែថម េលខ េទៅ ប��ី ទំនាក់ទំនង។
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�ការអធ្ើ ការអហៅ ពី កំណត់អហតុ អហៅ ឬ បញ្ី ទំនាក់ទំនង
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីទូរសព្ទ, រ៉ះែ្មីៗឬទំនាក់ទំនងរួចសហើយអូ�ស្រៅ�្ាំសលើ្រំនាក់្រំនងឬសលខ្រូរ�ពទេមួយសដើម្ីសធវើការសហៅ។
�សរើមុខងារសនះ្តូវ្ ានរិ្រដំសែើរការ�ូមរ៉ះ  → ការកំណត់ → ការកំណត់ ការអហៅ អផសែងអទៀត រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់អូស 
អដើមបែី អហៅ ឬ ក៏ អផ្ើ សារ សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

�ការអកបើ ការអហៅ អលឿន
�សដើម្ីកែំត់សលខមួយជាសលខសហៅសលឿន�ូមចារ់ស្ដើមកម្មវិធីទូរសព្ទ, រ៉ះផ្ទាំងករាប់ចុចឬទំនាក់ទំនង →  → អលខ អហៅ 
អលឿន, ស្ជើ�សលខសហៅសលឿនមួយរួចសហើយណថមសលខ្រូរ�ពទេមួយ។
�សដើម្ីសធវើការសហៅ�ូមរ៉ះឲ្ជារ់សលើសលខសហៅសលឿនសនៅសលើ្ ទេាំង្គារ់ចុច។�្មារ់សលខសហៅសលឿនពីសលខ10ស�ើងស្រៅ�ូមរ៉ះ
ខទេង់សលខដំរូងននសលខសនោះរួចសហើយរ៉ះឲ្ជារ់សលើខទេង់សលខចុងស្កោយ។
�ឧ្រាហរែ៍សរើអ្នកកំែត់សលខ123ជាសលខសហៅសលឿន�ូមរ៉ះ1,រ៉ះ2រួចរ៉ះឲ្ជារ់សលើសលខ3។

�ការអធ្ើ ការអហៅ អទៅ អកកៅ កបអទស

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីទូរសព្ទសហើយរ៉ះផ្ទាំងករាប់ចុច។

2 រ៉ះឲ្ជារ់សលើ0្រាល់ណត�ញ្ា+សលចស�ើង។

3 វាយរញ្ចូលកូដ្រស្រ�កូដតរំន់និងសលខ្រូរ�ពទេរួចសហើយរ៉ះ ។

�ការទទួល ការអហៅ

�ការអ្្ើយ ការអហៅ
�សនៅសពលមានការសហៅចូលមក�ូមចារ់អូ� ស្រៅស្កៅរងវង់ធំ។

�ការកចានអចោល ការអហៅ
�សនៅសពលមានការសហៅចូលមក�ូមចារ់អូ� ស្រៅស្កៅរងវង់ធំ។
�សដើម្ីស្្ើ�ារមួយសនៅសពល្ចានសចោលការសហៅចូល�ូមចារ់អូ�រ្ារអផ្ើ សារ ស�ើងសលើសហើយស្ជើ��ារមួយសដើម្ីស្្ើ។
�សដើម្ីរសង្កើត�ារ្ចានសចោលស្សេងៗ�ូមចារ់ស្ដើមកម្មវិធីទូរសព្ទ, រ៉ះ  → ការកំណត់ → សារ 
បដិអសធ រហ័ស វាយរញ្ចូល�ាររួចសហើយរ៉ះ ។
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�ការខ្ទប ់អលខ ទូរសព្ទ
�ខទេរ់ការសហៅពីសលខជាក់លាក់ណដល្ ានណថមស្រៅរញ្ីខទេរ់ររ�់អ្នក។

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីទូរសព្ទសហើយរ៉ះ  → ការកំណត់ → ខ្ទប ់អលខ។

2 រ៉ះែ្មីៗឬទំនាក់ទំនង, ស្ជើ�្ំរនាក្់រំនងឬសលខ្រូរ�ពទេរួចសហើយរ៉ះរួចរាល់។
�សដើម្ីវាយរញ្ចូលសលខមួយសដោយនដ�ូមរ៉ះថែម អលខ ទូរសព្ទ, វាយរញ្ចូលសលខ្រូរ�ពទេមួយរួចសហើយរ៉ះ ។

�សនៅសពលសលខណដល្ ានខទេរ់ព្ាយាម្រាក្់រងអ្នកអ្នកនឹងមិន្រ្រួលការជូនដំែឹងស�ើយ។ការសហៅ្រាំងសនោះនឹង្តូវ្ ានចុះក្នញង
កែំត់សហតុននការសហៅ។

� �អ្នកក៏អាចខទេរ់ការសហៅចូលពីអ្នកណដលមិនរងា្ញIDអ្នកសហៅររ�់ពួកសគ្ ងណដរ។រ៉ះកុងតាក់ខ្ទប់ អលខ 
មិនស្ាល/់ ឯកជន សដើម្ីសរើកដសំែើរការមុខងារសនះ។

�ជអកមើស ក្ញង អំ�ញងអពល អហៅ ទូរសព្ទ
•  ថែម ការអហៅ៖វាយការសហៅ្រីពីរ។ការសហៅដំរូងនឹងដាក់ឲ្សនៅរង់ចាំ។សនៅសពលអ្នករញ្រ់ការសហៅ្រីពីរសនោះការសហៅដំរូង
នឹងចារ់ស្ដើមរន្។

•  ដាក់ ការអហៅ ឲ្យ អនៅ រង់ចាំ៖ដាក់ឲ្ការសហៅសនៅរង់ចាំ។

•  Bluetooth៖រដចូរស្រៅកា�Bluetoothសរើ្ ាន�្ារ់វាជាមួយឧរករែ៍។

•  ឧបល័រ៖សរើកដំសែើរការឬរិ្រដសំែើរការ្រូរ�ពទេឧរល័រ។សនៅសពលស្រើ្រូរ�ពទេឧរល័រ�ូមដាក់ឧរករែ៍ឲ្េងៃាយពី្តសចៀក
ររ�់អ្នក។

•  ស្ាត់៖រិ្រមី្កូហវចូនសដើម្ីកុំឲ្�ាគីម្ខាងស្រៀតឮ�ំស�ងររ�់អ្នក។

•  ផ្ទាំងករាប់ចុច/លាក់៖សរើកឬរិ្រ្ ទេាំង្គារ់ចុច។

•  ៖រញ្រ់ការសហៅរច្ញរ្ន្ន។

•  កាអមរ៉ា៖ក្នញងអំ�ញងសពលសហៅវសីដអូ�ូមរិ្រកាសមរ៉ាសដើម្ីកុំឲ្�ាគីម្ខាងស្រៀតសឃើញអ្នក។

•  បដវូរ៖ក្នញងអំ�ញងសពលសហៅវសីដអូ�ូមរដចូររវាងកាសមរ៉ាមុខនិងស្កោយ។

� �មុខងារខ្ះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយអា្�យ័សលើអ្នក្ដល់ស�វាឬម៉ូណដល។
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�ទំនាក់ទំនង

�ការថណនាំ
�រសង្កើត្រំនាក់្រំនងថ្មីឬក៏្គរ់្គង្ំរនាក្់រំនងសលើឧរករែ៍។

�ការថែម ទំនាក់ទំនង

�ការបអងកើត ទំនាក់ទំនង ែ្មី

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីទំនាក់ទំនងសហើយរ៉ះ ។

2 ស្ជើ�្រីកណន្ងឃ្ាំង្ទេញក។

3 វាយរញ្ចូលព័ត៌មាន្ំរនាក្់រំនងសហើយរ៉ះរកសែា ទុក។

�ការនាំចូល ទំនាក់ទំនង
�ណថម្រំនាក់្រំនងសដោយនាំចូលពួកវាពីឃាំ្ង្ទេញកស្សេងស្រៀតដាក់ក្នញងឧរករែ៍ររ�់អ្នក។

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីទំនាក់ទំនងសហើយរ៉ះ  → ករប់ករង ទំនាក់ទំនង → នាំចូល ឬ នាំអចញ ទំនាក់ទំនង → នាំចូល។

2 សធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង ់សដើម្ីនាំចូល្ំរនាក្់រំនង។

�ការអធ្ើ សមកាល ទំនាក់ទំនង ជាមួយ រណនី វិប របស់ អ្ក
�សធវើ�មកាល្រំនាក់្រំនងក្នញងឧរករែ៍ររ�់អ្នកជាមួយ្រំនាក់្រំនងសលើរែ្ាញណដល្ ានរកសេា្រុកក្នញងគែនីវិរររ�់
អ្នកដូចជាSamsung accountររ�់អ្នក។

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះរណនី និង ការចម្ងទុក → ករប់ករង រណនី រួចស្ជើ�គែនី្តូវសធវើ�មកាលជាមួយ។

2 រ៉ះអធ្ើ សមកាល រណន ីរួចរ៉ះកុងតាក់ទំនាក់ទំនងសដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។
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�ការថស្ងរក ទំនាក់ទំនង
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីទំនាក់ទំនង។រ៉ះ សនៅណ្្នកខាងសលើននរញ្ី្រំនាក់្រំនងរួចវាយរញ្ចូលលក្ខែៈវិនិចឆេយននការណ�វងរក។
�រ៉ះ្រំនាក់្រំនង។រួចសធវើ�កម្ម�ាពែាមួយខាងស្កោម៖

•  ៖សធវើការសហៅ�ំស�ង។

•   / ៖សធវើការសហៅវសីដអូ។

•  ៖ណតង�ារ។

•  ៖ណតងអ៊ីណមល។

�ការលុប ទំនាក់ទំនង
1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីទំនាក់ទំនងសហើយរ៉ះ  → លុប ទំនាក់ទំនង។

2 ស្ជើ�្រំនាក់្រំនងសហើយរ៉ះលុប ។

�សដើម្ីលុរ្រំនាក់្រំនងម្ងមួយៗ�ូមរ៉ះ្រំនាក្់រំនងមួយពីរញ្ី្រំនាក់្រំនងសហើយរ៉ះអកចើនអទៀត → លុប ។

�ការថចករំថលក ទំនាក់ទំនង
�អ្នកអាចណចករំណលក្រំនាក់្ំរនងជាមួយអ្នកដន្រសដោយស្រើជស្មើ�ណចករំណលកស្សេងៗ។

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីទំនាក់ទំនងសហើយរ៉ះ  → ថចករថំលក ទំនាក់ទំនង។

2 ស្ជើ�្រំនាក់្រំនងសហើយរ៉ះថចក រថំលក។

3 ស្ជើ�វិធីណចករំណលក។

�ការបអងកើត កកុម
�អ្នកអាចណថម្កុមដូចជា្គួ�ារឬមិត្�កដិ្ពម្រាំង្គរ់្គង្រំនាក់្រំនងតាម្កុម។

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីទំនាក់ទំនងសហើយរ៉ះ  → កកុម → បអងកើត កកុម។

2 សធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង ់សដើម្ីរសង្កើត្កមុមួយ។

�ការបញ្វូល ទំនាក់ទំនង ស្ទទួន ចូលរ្ា
�សរើរញ្ី្រំនាក់្រំនងររ�់អ្នករួមរញ្ចូល្ំរនាក្់រំនង�ទេលួន�ូមរញ្ចូលពួកវាចូលគ្នាស្រៅជា្រំនាក់្រំនងមួយសដើម្ីសរៀរចំរញ្ី
្រំនាក់្រំនងររ�់អ្នកឲ្មាន្រ�ិ្រ្ធ�ាព។

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីទំនាក់ទំនងសហើយរ៉ះ  → ករប់ករង ទំនាក់ទំនង → បញ្វូល ទំនាក់ទំនង ចូលរ្ា។

2 ធីក្រំនាក់្រំនងសហើយរ៉ះបញ្វូល។
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�សារ

�ការថណនាំ
�ស្្ើនិងរង្ាញ�ារតាម�នទេនា។
�អ្នកអាចរង់្្ាក់រណន្ម�្មារ់ការស្្ើឬការ្រ្ួរល�ារសនៅសពលអ្នកកំពុងរ៉ូមីង។

�ការអផ្ើ សារ
1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីសារសហើយរ៉ះ ។

2 ណថមអ្នក្រ្រួលរួចវាយរញ្ចូល�ារមួយ។
�សដើម្ីថតនិងស្្ើ�ារ�ំស�ង�ូមរ៉ះឲ្ជារ់សលើ ,និយាយ�ារររ�់អ្នករួចសហើយណលង្មាមនដររ�់អ្នក។អាយខុន
ការថតនឹងសលចស�ើងណតខែៈសពលវាលរញ្ចូល�ារ្រស្ររ៉ុសែណោះ។

3 រ៉ះ សដើម្ីស្្ើ�ារ។

�

វាយប���ល អ�កទទួល។

វាយប���ល សារ។ ប���ល ស�ីកឃ័រ។

ភ�ាប់ ឯកសារ។

អ�កទទួល

េផ�ើ សារ។

�ការបងា្ញ សារ
1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីសារសហើយរ៉ះសន្ទនា។

2 សលើរញ្ី�ារ�ូមស្ជើ�្ំរនាក្់រំនងឬសលខ្រូរ�ពទេមួយ។
•  សដើម្ីសេ្ើយតរនឹង�ារ�ូមរ៉ះវាលរញ្ចូល�ារ,វាយរញ្ចូល�ារមួយរួចសហើយរ៉ះ ។
•  សដើម្ីនលត្មូវ្ំរហំពុម្ពអកសេរ�ូមណញក្មាមនដពីរសចញពីគ្នាឬសកៀរសលើសអ្កង់។

�ការតអកមៀប សារ
�អ្នកអាចតស្មៀរ�ារតាម្រស�្រសហើយ្គរ់្គងពួកវាយ៉ាងងាយ្�ួល។
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីសារសហើយរ៉ះសន្ទនា → ថែម កបអភទ។
�សរើជស្មើ�្រស�្រមិនសលចស�ើងស្រ�ូមរ៉ះ  → ការកំណត់សហើយរ៉ះកុងតាក់កបអភទ សន្ទនា សដើម្ីដំសែើរការវា។



�កម្ម វិ ធីឋមរីមមុខង

45

�ការលុប សារ
�រ៉ះឲ្ជារ់សលើ�ារមួយណដល្តវូលុររួចរ៉ះលុប ។

�ការបដវូរ ការកំណត់ សារ
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីសារ, រ៉ះ  → ការកំណត់។អ្នកអាចខទេរ់�ារមិនចង់្ ាន,រដចូរការកំែត់ការជូនដំែឹងជាសដើម។

�អ៊ីនអធើណិត
�សរើកសមើលសលើអ៊ីនសធើែិតសដើម្ីណ�វងរកព័ត៌មាន្ពម្រាំងចំែាំ្រី្រំព័រវិរ�ំែពវររ�់អ្នកសដើម្ីចូលសមើលពួកវា
យ៉ាងងាយ្�ួល។

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីអ៊ីនអធើណិត។

2 វាយរញ្ចូលអា�យដ្ឋានវិរឬពាក្គន្ឹះមួយរួចសហើយរ៉ះអទៅ។

�សដើម្ីរង្ាញរ្ារឧរករែ៍�ូមចារ់អ�ូ្មាមនដររ�់អ្នកចុះស្កោមរន្ិចសលើសអ្កង់។

�សដើម្ីរ្ចូររវាងសថរយ៉ាងរហ័��ូមអូ�មកសេវងឬស្រៅ�្ាំសលើវាលអា�យដ្ឋាន។

�

ចំណាំទី ទំព័រវ�ប បច��ប�ន�។

េបើក េគហទំព័រ។

ផ�ាស់ទី រវាង ទំព័រ។ ជេ�មើស េ�ចើនេទៀត

េធ�ើ ឲ� ទំព័រវ�ប បច��ប�ន� �សស់។

�គប់�គង េថប។ / េ�បើ ទ�មង់ សម�ាត់។

បង�ាញ ទំព័រចំណាំ របស់ អ�ក។



�កម្ម វិ ធីឋមរីមមុខង

46

�ការអកបើ ទកមង ់សម្ាត់
�សរើអ្នកកំែត់ពាក្�មងៃាត់មួយ�្មារ់្រ្មង់�មងៃាត់អ្នកអាចរារាំងអ្នកដន្រពីការរង្ាញ្រវត្ិណ�វងរកររ�់អ្នក,្រវត្ិ
សរើកសមើល,្រីចំែាំនិង្ំរព័រណដល្ ានរកសេា្ុរក។

1 រ៉ះ  → អបើក ទកមង ់សមា្ត។់

2 រ៉ះកុងតាក់ចាក់អសោ ទកមង ់សម្ាត ់សដើម្ីសរើកដសំែើរការវា,រ៉ះចាប់ អផដើម រួចសហើយកែំត់ពាក្�មងៃាត់មួយ�្មារ់
្រ្មង់�មងៃាត់។
�ក្នញង្រ្មង់�មងៃាត់ឧរករែ៍នឹងរដចូរពែ៌ននរ្ារឧរករែ៍។សដើម្ីរិ្រដំសែើរការ្រ្មង់�មងៃាត់�ូមរ៉ះ  → បិទ 
ទកមង ់សម្ាត។់

� �ក្នញង្រ្មង់�មងៃាត់អ្នកមិនអាចស្រើមុខងារខ្ះដូចជាការថតរូរសអ្កង់ស�ើយ។

�កាអមរ៉ា

�ការថណនាំ
�ថតរូរនិងថតវីសដអូសដោយស្រើ្រ្មង់និងការកំែត់ស្សេងៗ។
�ការអកបើ កាអមរ៉ា ឲ្យ បាន កតមឹកតូវ

•  កុំថតរូរឬថតវសីដអូអ្នកដន្រសដោយគ្មានការអនុញា្តពីពួកសគ។

•  កុំថតរូរឬថតវសីដអូសនៅកណនង្ណដលមានការហាម្្ាមតាម្ ្ចូវច្ារ់។

•  កុំថតរូរឬថតវសីដអូក្នញងកណនង្ណដលអ្នកអាចរំពានសលើ�ាពឯកជនររ�់អ្នកដន្រ។

�ការែត រូប
1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីកាអមរ៉ា។

�អ្នកក៏អាចចារ់ស្ដើមកម្មវិធីសនះ្ ងណដរសដោយចុច្គារ់ចុចខាងពីរដងយ៉ាងរហ័�ឬក៏ចារ់អូ� មកសេវងសលើ
សអ្កង់ជារ់ស�ោ។

� •  មុខងារកាសមរ៉ាខ្ះមិនអាចស្រើ្ ានស្រសនៅសពលចារ់ស្ដើមកម្មវិធីកាអមរ៉ាពីសអ្កង់ជារ់ស�ោឬក៏សនៅសពល
សអ្កង់រលត់ខែៈសពល្ ានកែំត់វិធីចាក់ស�ោសអ្កង់។

•  កាសមរ៉ានឹងរិ្រសដោយ�វ័យ្រវត្ិសនៅសពលឈរ់ស្រើ។

•  វិធីខ្ះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយអា្�័យសលើអ្នក្ដល់ស�វាឬម៉ូណដល។

2 រ៉ះររូសលើសអ្កង់រង្ាញសនៅកណនង្ណដលកាសមរ៉ាគួរស្្ោត។
�សដើម្ីនលត្មូវពន្ឺននររូ�ាព�ូមចារ់អូ�រ្ារនលត្មូវណដលសលចស�ើងខាងសលើឬខាងស្កោម�៊ុមរងវង់។
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3 រ៉ះ សដើម្ីថតររូ។
�សដើម្ីរដចូរ្រ្មង់ថត�ូមចារ់អូ�រញ្ីនន្រ្មង់ថតមកសេវងឬស្រៅ�ដាំឬក៏អូ�មកសេវងឬស្រៅ�ដាំសលើសអ្កង់រង្ាញ។

�

ការកំណត់ កាេមរ�ា

ថត រូប។

រូបតូចៗ បង�ាញ

ប��ី ទ�មង់ ថត

មុខងារ េធ�ើ ឲ� ទិដ�ភាព ល��បេសើរហ�៊ូម

ប��រ រវាង កាេមរ�ា មុខ និង េ�កោយ។

ជេ�មើស ស�មាប់ ទ�មង់ ថត បច��ប�ន�

� •  សអ្កង់រង្ាញអាចខ�ុគ្នាអា្�័យសលើ្រ្មង់ថតនិងកាសមរ៉ាែាណដល្តូវ្ ានស្រើ។

•  សនៅសពលអ្នកថតររូឬវសីដអូណដលមានរ�ីូលូ�ិនខ្ព�់ឬក៏អនុ្ ាតហសេ៊ូមខ្ព�់ការស្ដោតអាចមិនច្ា�់សរើរូរសនោះសនៅ
ជិតសពក។ថតររូឬវសីដអូពីចមងៃាយដ៏ល្អ។

•  សរើរូរថតណដលអ្នកថតសមើលស្រៅ្ពលិ�ូម�ម្អាត�ិនកាសមរ៉ាសហើយ�ាកល្ងម្ងស្រៀត។

•  �ូម្្ាកដថា�ិនកាសមរ៉ាមិនខូចឬកខវក់។សរើពុំសនោះឧរករែ៍អាចនឹងដសំែើរការមិន្រ្កតីក្នញង្រ្មង់ខ្ះណដល
្តូវការរ�ីូលូ�ិនខ្ព�់។

•  កាសមរ៉ាននឧរករែ៍ររ�់អ្នកមាន�ិនមុំ្រូលាយ។�ាពខុ��្ាត់តិចតួចអាចសកើតស�ើងក្នញងរូរថតឬវសីដអូ
ណដលមានមុំ្ូរលាយសហើយវាមិនរងា្ញពីរញ្ានន្រ�ិ្រ្ធ្លឧរករែ៍ស�ើយ។សដើម្ីណក�ាពខុ��្ាត់
ក្នញងរូរថត�ូមរ៉ះ សលើសអ្កង់រងា្ញ,រ៉ះកទង់កទាយ និង ជអកមើស កកមិតខ្ពស ់រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់ការថក 
រូបសណ្ាន ទូលាយ បំផុត សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

•  ចំែុះអតិររមា�្មារ់ការថតវីសដអូមួយអាចខ�ុគ្នាអា្�័យសលើរី�ូលូ�ិន។

•  កាសមរ៉ាអាចអ័ពទេឬក៏រសង្កើតចំហាយសរើឧរករែ៍្រ្រួលរងការ្្ា�់រដចូរ�ីតុែ្ហ�ាពខ្ល់�្ាមៗសដោយ�ារ�ាពខុ�គ្នា
នន�ីតុែ្ហ�ាពខាងស្កៅនិងខាងក្នញងគ្មរកាសមរ៉ា។�ូមព្ាយាមសជៀ�វាង�្ានការែ៍សនោះសនៅសពលស្គោង
ស្រើកាសមរ៉ា។សរើ�ាពអ័ពទេពិតជា្ ានសកើតស�ើង�ូម្រុកឲ្កាសមរ៉ា�ងៃលួតតាមធម្មជាតិក្នញង�ីតុែ្ហ�ាពរនទេរ់មុនសពល
ថតរូរឬវសីដអូសរើពុំសនោះល្រ្ធ្លអាចសមើលស្រៅ្ពិលៗ។
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�ការអកបើ មុខងារ ហសែ៊ូម
�ស្ជើ� / / ឬក៏ចារ់អ�ូវាមកសេវងឬស្រៅ�ដាំសដើម្ីព្ងីកឬរ្ងួម។ជស្មើ�ស្សេង�ូមណញក្មាមនដពីរសចញពីគ្នាសលើ
សអ្កង់សដើម្ីព្ងីកសហើយសកៀរសដើម្ីរ្ងមួ។

•  ៖កាសមរ៉ា្ូរលាយរំ្ុតអនុញ្ាតឲ្អ្នកថតររូមុំ្រូលាយឬក៏ថតវសីដអូមុំ្រូលាយននអវីៗដូចជាស្រ��ាព្រូលាយ។

•  ៖កាសមរ៉ាមុំ្ូរលាយអនុញ្ាតឲ្អ្នកថតរូរមូលដ្ឋានឬក៏ថតវសីដអូធម្មតា។

•  ៖កាសមរ៉ារូរថតេងៃាយអនុញ្ាតឲ្អ្នកថតររូឬក៏ថតវីសដអូកាន់ណតច្ា�់សដោយព្ងីករូរសនោះ។

� �មុខងារហសេ៊ូមអាចស្រើ្ ានណតសនៅសពលស្រើកាសមរ៉ាស្កោយរ៉ុសែណោះ។

�ការចាក់អសោ ការអផដោត (AF) និង ពន្លឺ ប៉ះ (AE)
�អ្នកអាចចាក់ស�ោការស្ដោតឬពន្ឺរ៉ះសលើន្ទេណដល្ ានស្ជើ�សដើម្ីរារាំងកាសមរ៉ាកុំឲ្នលត្មូវសដោយ�វ័យ្រវត្ិណ្្អកសលើការណ្រ្រួល
ចសំពោះរូរឬ្រ�ពពន្ឺ។
�រ៉ះឲ្ជារ់សលើន្ទេណដល្តវូស្ដោតសនោះ�៊ុមAF/AEនឹងសលចស�ើងសលើន្ទេសនោះសហើយការកំែត់ការស្ដោតនិងពន្ឺរ៉ះនឹង្តូវ
្ានចាក់ស�ោ។ការកំែត់សនោះសនៅណតជារ់ស�ោដណដលស្រោះរីស្កោយពីអ្នកថតរូរសហើយក៏សដោយ។

� �មុខងារសនះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស្រអា្�័យសលើ្រ្មង់ថត។

�ការអកបើកបាស់ ប៊ូតុង កាអមរ៉ា
•  រ៉ះឲ្ជារ់សលើរ៊ូតុងកាសមរ៉ាសដើម្ីថតវសីដអូមួយ។

•  សដើម្ីថតសលឿនជារ់ៗគ្នា�ូមអូ�រ៊ូតុងកាសមរ៉ាស្រៅណគមសអ្កង់សហើយ្ររ់វាជារ់។

•  សរើអ្នកណថមរ៊ូតុងកាសមរ៉ាមួយស្រៀតអ្នកអាច្ ្ា�់្រីវាស្រៅកណន្ងែាមួយសលើសអ្កង់និងថតររូកានណ់តងាយ្�លួ។សលើ
សអ្កង់រង្ាញ�ូមរ៉ះ  → វិធ ីែត សហើយរ៉ះកុងតាក់ប៊ូតុង ែត អថណដែត សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

�ជអកមើស សកមាប់ ទកមង ់ែត បច្ញបបែន្
�សលើសអ្កង់រង្ាញ�ូមស្រើជស្មើ�ខាងស្កោម។

•  ៖សរើកដំសែើរការឬរិ្រដំសែើរការ�្ា�។

•  ៖ស្ជើ�រយៈសពលននការពន្ារមុនសពលកាសមរ៉ាថតរូរសដោយ�វ័យ្រវត្ិ។

•  ៖ស្ជើ�អនុ្ាត្រិដ្ឋ�ាពនិងរី�ូលូ�ិន�្មារ់រូរថត។
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•  ៖សរើកដំសែើរការឬរិ្រដំសែើរការមុខងារររូថតចលនា។សរើអ្នកសរើកដំសែើរការមុខងារសនះឈុតវីសដអូមួយក៏នឹង្តូវ
្ានថតពីពីររីវិនា្រី្ ងណដរមុនសពលរ៉ះរ៊ូតុងកាសមរ៉ា។

•  ៖សរើកដំសែើរការឬរិ្រដំសែើរការមុខងារនឹងរំ្ុតសដើម្ីសធវើឲ្វីសដអូមានលំនឹង។

•  ៖សរើកដំសែើរការឬរិ្រដំសែើរការមុខងារខារសលឿនសពលរា្តី។

•  ៖ស្ជើ�អ្តាស្ហវម។

•  ៖ស្ជើ�អនុ្ាត្រិដ្ឋ�ាព�្មារ់វសីដអូ។

•  ៖ស្ជើ�រ�ីូលូ�ិន�្មារ់វសីដអូ។

•  ៖ស្រើណររណ្នចស្មោះឬណររណ្ន្��់�្អាត។

•  ៖ស្ជើ�វិធីវា�់។វាកែំត់ពីរសរៀរគែនាតនម្ពន្ឺ។  អផ្តោត ចំណុច កណដែាល ស្រើពន្ឺចំកែ្ាលននរូរថតសដើម្ី
គែនាពន្ឺរ៉ះននររូថត។  ចំណុចស្រើពន្ឺចំន្ទេកែ្ាលណដល្ ានស្ដោតននចំែុចសដើម្ីគែនាពន្ឺរ៉ះននរូរថត។  
ម៉ាកទិចរកមធ្ម�ាគនន្រិដ្ឋ�ាព្រាំងមូល។

•  ៖ក្នញង្រ្មង់អាហារនឹងស្ដោតសលើរូរខាងក្នញង�ុ៊មរងវង់សហើយសធវើឲ្រូរ្ពិលសនៅខាងស្កៅ�៊ុម។

•  ៖ក្នញង្រ្មង់អាហារនឹងនលត្មវូ្ឹរកពែ៌។

� �ជស្មើ�ណដលមានអាចខ�ុគ្នាអា្�យ័សលើម៉ូណដលឬ្រ្មង់ថត។

�ទកមង ់រូបែត
�កាសមរ៉ានលត្មូវ្រ្មង់ថតសដោយ�វ័យ្រវត្ិអា្�័យសលើ្រិដ្ឋ�ាពជុំវិញសដើម្ីថតររូយ៉ាងងាយ្�ួល។
�សលើរញ្ីនន្រ្មង់ថត�ូមរ៉ះរូបែតសហើយរ៉ះ សដើម្ីថតរូរមួយ។

�ការែត រូប ថដល មាន រីសូលូសិន ខ្ពស់
�ថតរូរណដលមានរ�ីូលូ�ិនខ្ព�់។
�ក្នញងជស្មើ�ថត�ូមរ៉ះ  → ។

� �រី�ូលូ�ិនអាចខុ�គ្នាអា្�័យសលើម៉ណូដល។

�មុខងារ អធ្ើ ឲ្យ ទិដ្ភាព ល្កបអសើរ
�សនៅសពលកាសមរ៉ា�គេាល់រូររ៊ូតុងសធវើឲ្្ិរដ្ឋ�ាពល្្អ រស�ើរនឹង្ ្ា�់រដចូរសហើយពែ៌និងណររណ្នណដល្ ានសធវើឲ្ល្អ្រស�ើរនឹង្តូវ
្ានស្រើ។

� �សរើមុខងារសនះមិន្តវូ្ ានសរើកដសំែើរការស្រ�ូមរ៉ះ សលើសអ្កង់រង្ាញសហើយរ៉ះកុងតាក់មុខងារ អធ្ើ ឲ្យ 
ទិដ្ភាព ល្កបអសើរ សដើម្ីសរើកដសំែើរការវា។
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�ការអស្ើ ការែត
�កាសមរ៉ាស�្នើការតាកណ់តងដ៏ល្អ�្មារ់រូរថតតាមរយៈការ�គេាល់្រីតាំងនិងមុំននរូរររ�់អ្នក។
�សលើសអ្កង់រង្ាញ�ូមរ៉ះ សហើយរ៉ះកុងតាក់ការអស្ើ ការែត សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

1 សលើរញ្ីនន្រ្មង់ថត�ូមរ៉ះរូបែត។

�មគគេស្រ�ក៍នឹងសលចស�ើងសលើសអ្កង់រង្ាញ។

2 ចង្អញលមគគេស្រ�ក៍ដាក់ររូ។
�កាសមរ៉ា�គេាល់ការតាកណ់តងសហើយការតាកណ់តងណដល្ ានឲ្សយោរល់សលចស�ើងសលើសអ្កង់រង្ាញ។

3 ្្ា�់្រីឧរករែ៍សដើម្ីឲ្មគគេស្រ�ក៍្តវូគ្នានឹងការតាកណ់តងណដល្ ានឲ្សយោរល់។
�សនៅសពល្រ្រួល្ ាននូវការតាកណ់តងដ៏ល្អមគគេស្រ�ក៍នឹងរដចូរស្រៅពែ៌សលឿង។

4 រ៉ះ សដើម្ីថតររូ។

�
មគ�េទសក៍

ការតាក់ែតង ដ៏ ល�
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�ការែតរូប ខ្ទួនឯង
�អ្នកអាចថតរូរខ្លួនឯងមួយកែំាត់ខ្លួនសដោយស្រើកាសមរ៉ាមុខ។

1 សលើសអ្កង់រង្ាញ�ូមអូ�ស�ើងសលើឬចុះស្កោមឬក៏រ៉ះ សដើម្ីរ្ចូរស្រៅកាសមរ៉ាមុខ�្មារ់ការថតរូរខ្លួនឯង។

2 ណររឲ្ចំ�ិនកាសមរ៉ាមុខ។
�សដើម្ីថតររូខ្លួនឯងមួយកែំាត់ខ្លួនជាមួយររូថតមុំ្រូលាយននស្រ��ាពឬមនុ�សេ�ូមរ៉ះ ។

3 រ៉ះ សដើម្ីថតររូ។

�ការអកបើ ចអកមោះ និង ថបបថផន កសស់ស្ាត
�អ្នកអាចស្ជើ�ណររណ្នចស្មោះ្ពម្រាំងណកមុខងារន្ទេមុខដូចជា�ម្ញរណ�្កឬ្្រង់្្រាយមុខ្ ងណដរមុនសពលថតរូរ។

1 សលើសអ្កង់រង្ាញ�ូមរ៉ះ ។

2 ស្ជើ�ណររណ្ននិងថតរូរមួយ។
�សរើអ្នកស្រើមុខងារចស្មោះខ្ញំអ្នកអាចរសង្កើតចស្មោះ្ ទេាល់ខ្លួនររ�់អ្នកសដោយស្រើររូជាមួយនឹង្រឹកពែ៌ណដលអ្នក
ចូលចិត្ពីវិចិកតសាល។

�ទកមង ់វីអដអូ
�កាសមរ៉ានលត្មូវ្រ្មង់ថតសដោយ�វ័យ្រវត្ិអា្�័យសលើ្រិដ្ឋ�ាពជុំវិញសដើម្ីថតវសីដអូយ៉ាងងាយ្�ួល។

1 សលើរញ្ី្រ្មង់ថត�ូមរ៉ះវអីដអូសហើយរ៉ះ សដើម្ីថតវីសដអូមួយ។

•  សដើម្ីរដចូររវាងកាសមរ៉ាមុខនិងស្កោយខែៈសពលកំពុងថត�ូមអូ�ស�ើងសលើឬចុះស្កោមសលើសអ្កង់រង្ាញឬក៏រ៉ះ ។ 
(SM-A526B)

•  សដើម្ីថតររូពីវីសដអូខែៈសពលកំពុងថតវសីដអូ�ូមរ៉ះ ។

2 រ៉ះ សដើម្ីរញ្ឈរ់ការថតវសីដអូ។

�ទកមង ់សបបែាយ
�ថតរូរជាមួយណររណ្នស្សេងៗ។
�សលើរញ្ីនន្រ្មង់ថត�ូមរ៉ះសបបែាយ។
�សដើម្ីស្ជើ�ណររណ្នស្សេង�ូមអូ�រ៊ូតុងកាសមរ៉ាមកសេវងឬក៏ស្រៅ�ដាំ។
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�ទកមង់ ែត មដង
�ថតរូរថតនិងវសីដអូស្សេងៗសដោយ្គានណ់តថតមដង។
�ឧរករែ៍ររ�់អ្នកស្ជើ�ររូថតល្អរំ្ុតសដោយ�វ័យ្រវត្ិ្ពម្រាំងរសង្កើតររូថតណដលមានចស្មោះឬក៏វសីដអូណដលមានណ្្នកមួយ
ចំនួនចាក់ស�ើងវិញ។

1 សលើរញ្ីនន្រ្មង់ថត�ូមរ៉ះែត មដង។

2 រ៉ះ សហើយ្ ្ា�់្ីរកាសមរ៉ាសដើម្ីថត្រិដ្ឋ�ាពណដលអ្នកចង់្ ាន។

3 សនៅសពលអ្នក្ ានរញ្រ់�ូមរ៉ះរូរតូចៗរង្ាញ។
�សដើម្ីរង្ាញល្រ្ធ្លស្សេងស្រៀត�ូមចារ់អូ�អាយខុន ស�ើងសលើ។សដើម្ីរកសេា្រុកល្រ្ធ្លមួយៗ�ូមរ៉ះអកជើស, ធីក
ធាតុណដលអ្នកចង់្ ានរួចសហើយរ៉ះ ។

�

�ទកមង់ AR Doodle
�ថតវីសដអូ�រ្ាយៗជាមួយ�ំសែរនដឬក៏ការគ�ូនិម្មិតសលើន្ទេមុខឬកណន្ងស្សេងស្រៀត។
�សលើរញ្ីនន្រ្មង់ថត�ូមរ៉ះអកចើន អទៀត → AR DOODLE។�ូមសមើលAR Doodle�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ម។
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�ទកមង់ Pro/ទកមង់ វអីដអូ Pro
�ថតរូរឬវសីដអូខែៈសពលនលត្មវូជស្មើ�ថតស្សេងៗសដោយនដដូចជាតនម្ពន្ឺរ៉ះនិងតនម្ISO។
�សលើរញ្ីនន្រ្មង់ថត�ូមរ៉ះអកចើន អទៀត → PROឬវអីដអូ PRO។ស្ជើ�ជស្មើ�សហើយរដចូរការកំែត់តាមរំែងរួច
សហើយរ៉ះ សដើម្ីថតរូរឬក៏រ៉ះ សដើម្ីថតវីសដអូ។

�ជអកមើស ថដល មាន
•  ៖សធវើការកំែត់ស�ើងវិញ។

•  ៖ស្ជើ�តនម្ISO។វា្គរ់្គង�ាពចារ់្ានននពន្ឺកាសមរ៉ា។តនម្្រារគឺ�្មារ់វត្ញសនៅស�ងៃៀមឬមានពន្ឺ�្ឺ។តនម្
ខ្ព�់គឺ�្មារ់វត្ញណដល្ ្ា�់្ីរសលឿនឬមានពន្ឺតិច។ស្រោះជាយ៉ាងសនះកដីការកំែត់ISOកាន់ណតខ្ព�់នឹងអាចនាំឲ្មាន
�ាពអ៊ូណអក្នញងរូរថតឬវសីដអូកានណ់តស្ចើន។

•  ៖នលត្មូវសល្ឿនថត។សល្ឿនថតយឺតអនុញ្ាតឲ្មានពន្ឺស្ចើនចូលក្នញងសនោះដូសច្នះរូរថតឬវីសដអូនឹង
កាន់ណត�្ឺ។លក្ខែៈសនះល្អ្រស�ើរ�្មារ់រូរថតឬវីសដអូស្រ��ាពឬក៏ររូថតឬវសីដអូណដលថតសនៅសពលយរ់។សល្ឿនថត
សលឿនអនុញ្ាតឲ្មានពន្ឺតិចក្នញងសនោះ។លក្ខែៈសនះល្អ្រស�ើរ�្មារ់ការថតរូរឬវីសដអូណដលមានវត្ញ្ ្ា�់្រីសលឿន។

•  ៖រដចូរតនម្ពន្ឺរ៉ះ។វាកែំត់ថាសតើ�ិន�ឺកាសមរ៉ា្តូវ្រ្រួលពន្ឺរ៉ុន្មាន។ក្នញង�្ាន�ាពណដលមានពន្ឺតិច�ូមស្រើ
ពន្ឺរ៉ះខ្ព�់។

•  ៖រដចូរ្រ្មង់ស្ដោត។ចារ់អូ�រ្ារនលត្មវូស្រៅរក ឬ សដើម្ីនលត្មូវការស្ដោតសដោយនដ។សដើម្ីរដចូរស្រៅ្រ្មង់
�វ័យស្ដោត�ូមរ៉ះMANUAL។

•  ៖ស្ជើ�តុល្�ាពពែ៌��ម្�រសដើម្ីឲ្ររូមានវិ�ាល�ាពពែ៌ដូចនឹងការពិត។អ្នកអាចកែំត់
�ីតុែ្ហ�ាពពែ៌។

•  ៖នលត្មូវ្ឹរកពែ៌។

� �សរើសល្ឿនថត្តូវ្ ានកំែត់សដោយនដអ្នកមិនអាចសធវើការកែំត់ISOជាAUTOស�ើយសហើយអ្នកមិនអាចរដចូរតនម្
ពន្ឺរ៉ះស្រ។តនម្ពន្ឺរ៉ះនឹងរដចូរនិងរង្ាញណ្្អកសលើការកែំត់សល្ឿនថត។
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�ការថញក តំបន់ អផដោត និង តំបន ់ពន្លឺ ប៉ះ
�អ្នកអាចណញកតំរន់ស្ដោតនិងតរំន់ពន្ឺរ៉ះ។
�រ៉ះឲ្ជារ់សលើសអ្កង់រងា្ញ។�៊ុមAF/AEនឹងសលចស�ើងសលើសអ្កង់។ចារ់អូ��៊ុមស្រៅកណន្ងណដលអ្នកចង់ណញកឲ្តរំន់
ស្ដោតនិងតរំន់ពន្ឺរ៉ះ។

�

�ទកមង ់សព្ទសសែន៍
�សដោយស្រើ្រ្មង់�ពវ្រ�សេន៍�ូមថតរូរជាស�៊រីរួចសហើយ�្ារ់ពួកវាជាមួយគ្នាសដើម្ីរសង្កើត្រិដ្ឋ�ាព្រូលាយ។

1 សលើរញ្ីនន្រ្មង់ថត�ូមរ៉ះអកចើន អទៀត → សព្ទសសែន។៍

2 រ៉ះ រួច្ ្ា�់្រីឧរករែ៍យឺតៗក្នញង្ិរ�សដៅែាមួយ។
�រកសេារូរឲ្�្ិតសនៅក្នញង�៊ុមសលើសអ្កង់រង្ាញររ�់កាសមរ៉ា។សរើរូររង្ាញសនៅស្កៅ�៊ុមមគគេស្រ�ក៍ឬក៏អ្នកមិន
្្ា�់្រីឧរករែ៍សនោះឧរករែ៍នឹងឈរ់ថតរូរសដោយ�វ័យ្រវត្ិ។

3 រ៉ះ សដើម្ីឈរ់ថតរូរ។

� �សជៀ�វាងការថតរូរណដលមានន្ទេខាងស្កោយមិនជាក់លាក់ដូចជាន្ទេសមឃ្រស្រឬជញា្ំងលាត។
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�ទកមង ់អាហារ
�ថតរូរអាហារណដលមានពែ៌រ�់រសវើក។

1 សលើរញ្ីនន្រ្មង់ថត�ូមរ៉ះអកចើន អទៀត → អាហារ។

2 រ៉ះសអ្កង់ឬចារ់អូ��៊ុមរងវង់សលើន ទ្េសដើម្ីរសំលច។
�ន្ទេខាងស្កៅ�៊ុមរងវង់នឹង្ពលិ។
�សដើម្ីរដចូរ្រំហំ�៊ុមរងវង់�ូមចារ់អ�ូ្ជុងនន�៊ុម។

3 រ៉ះ សហើយចារ់អ�ូរ្ារនលត្មវូសដើម្ីនលត្មូវ្រឹកពែ៌។

4 រ៉ះ សដើម្ីថតររូ។

�ទកមង ់យប់
�ថតរូរក្នញង�្ាន�ាពពន្ឺតិចសដោយមិនស្រើ�្ា�។សនៅសពលអ្នកស្រើសជើងរីអ្នកអាច្រ្រួលល្រ្ធ្លកាន់ណត�្ឺនិងកាន់ណតនឹង។

1 សលើរញ្ីនន្រ្មង់ថត�ូមរ៉ះអកចើន អទៀត → យប់។

2 រ៉ះ សហើយកាន់ឧរករែ៍ររ�់អ្នកឲ្នឹង្រាលណ់តការថត្ ានរញ្រ់។

�ទកមង ់ម៉ាកកូ
�ថតរូរក្នញងចមងៃាយយ៉ាងជិត។
�សលើរញ្ីនន្រ្មង់ថត�ូមរ៉ះអកចើន អទៀត → ម៉ាកកូ។

�ទកមង ់រូបមួយកំណាត់ខ្ទួន
�កាសមរ៉ាអនុញ្ាតឲ្អ្នកថតររូណដលសធវើឲ្ន ទ្េខាងស្កោយ្ពិលសហើយររូសលចសធ្ោយ៉ាងច្ា�់។

1 សលើរញ្ីនន្រ្មង់ថត�ូមរ៉ះអកចើន អទៀត → រូបមួយកំណាត់ខ្ទួន។

2 ចារ់អូ�រ្ារនលត្មវូ�ាព្ពលិសនៅន ទ្េខាងស្កោយសដើម្ីនលត្មូវក្មិត្ពិល។
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3 សនៅសពលរួចរាល់សលចស�ើងសលើសអ្កង់រង្ាញ�ូមរ៉ះ សដើម្ីថតរូរ។

�
រ�ារ ៃលត�មូវ ភាព�ពិល ៃន ៃផ�ខាងេ�កោយ

� •  ស្រើមុខងារសនះសនៅកណនង្ណដលមានពន្ឺ្គរ់្គាន់។

•  �ាព្ពិលសនៅន្ទេខាងស្កោយអាចនឹងមិន្តូវ្ ានស្រើ្តឹម្តូវក្នញង�្ាន�ាពខាងស្កោម៖

–  ឧរករែ៍ឬររូកំពុង្ ្ា�់្ីរ។

–  រូរមានលក្ខែៈស�ដើងឬថា្។

–  រូរមានពែ៌្�សដៀងគ្នានឹងន្ទេខាងស្កោយ។

–  រូរឬន្ទេខាងស្កោយមានន្ទេលាត។

�ទកមង់ ចលនា យលឺត បំផុត
�ចលនាយឺតរំ្ុតគឺជាមុខងារមួយណដលថត្ពតឹ្ិការែ៍កន្ង្ ុតដ៏រហ័�យឺតៗដូសច្នះអ្នកអាច�រស�ើរវាសពលស្កោយ។

1 សលើរញ្ីនន្រ្មង់ថត�ូមរ៉ះអកចើន អទៀត → ចលនា យលឺត បំផុត សហើយរ៉ះ សដើម្ីថតវីសដអូមួយ។

�ឧរករែ៍នឹងថត្ពតឹ្ិការែ៍ក្នញងចលនាយឺតរំ្ុតសហើយរកសេា្រុកវាជាវសីដអូមួយ។

2 សលើសអ្កង់រង្ាញ�ូមរ៉ះរូរតូចៗរងា្ញសហើយរ៉ះចាក់ វអីដអូ ចលនា យលឺត បំផុត។
�សដើម្ីណកណ្្នកចលនាយឺតរំ្ុត�ូមរ៉ះ  → កម្មវិធ ីថក សហើយចារ់អូ�រ្ារណកណ្្នកសនោះមកសេវងឬស្រៅ�ដាំ។

� តេង��ប ចាប់េផ�ើម

ែផ�ក ចលនា យឺត បំផុត
តេង��ប ប��ប់

រ�ារ ែក ែផ�ក

� �ស្រើមុខងារសនះសនៅកណនង្ណដលមានពន្ឺ្គរ់្គាន់។សនៅសពលថតវីសដអូក្នញងអគារណដលមានពន្ឺមិន្គរ់្គាន់ឬអន់សអ្កង់
សនោះអាចសលចស�ើងងងឹតឬ្គារ់ៗ។សអ្កង់អាចសលោត�្ឹរណ�្តក្នញង�្ាន�ាពពន្ឺមួយចំនួនដូចជាក្នញងកណន្ងណដលមាន
ពន្ឺអំពូលណម៉្ត។
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�ទកមង់ ចលនា យលឺតៗ
�ថតវីសដអូ�្មារ់ការរង្ាញវាក្នញងចលនាយឺតៗ។អ្នកអាចរញ្ាក់ណ្្នកននវសីដអូររ�់អ្នកណដល្តូវចាក់ក្នញងចលនាយឺតៗ។

1 សលើរញ្ីនន្រ្មង់ថត�ូមរ៉ះអកចើន អទៀត → ចលនា យលឺត សហើយរ៉ះ សដើម្ីថតវីសដអូមួយ។

2 សនៅសពលអ្នក្ ានរញ្រ់ការថត�ូមរ៉ះ សដើម្ីរញ្ឈរ់។

3 សលើសអ្កង់រង្ាញ�ូមរ៉ះរូរតូចៗរងា្ញសហើយរ៉ះចាក់ វអីដអូ ចលនា យលឺត។
�ណ្្នកសលឿនននវីសដអូនឹង្តវូ្ ានកែំត់ជាណ ្្នកចលនាយឺតសហើយវីសដអូនឹងចារ់ស្ដើមចាក់។ណ្្នកចលនាយឺតៗដល់ស្រៅពីរនឹង
្តូវ្ ានរសង្កើតសដោយណ្្អកសលើវីសដអូ។
�សដើម្ីណកណ្្នកចលនាយឺត�ូមរ៉ះ  → កម្មវិធ ីថក សហើយចារ់អូ�រ្ារណកណ្្នកសនោះមកសេវងឬស្រៅ�ដាំ។

�

ែផ�ក ចលនា យឺតៗ

តេង��ប ចាប់េផ�ើម
តេង��ប ប��ប់

រ�ារ ែក ែផ�ក

�ទកមង់ ខារ អលឿន
�ថត្រិដ្ឋ�ាពដូចជាមនុ�សេឬ�ានេ្ងកាត់សហើយរងា្ញពួកវាជាវសីដអូណដលមានចលនាសលឿន។

1 សលើរញ្ីនន្រ្មង់ថត�ូមរ៉ះអកចើន អទៀត → ខារ អលឿន។

2 រ៉ះ និងស្ជើ�ជស្មើ�អ្តាស្ហវម។
�សរើអ្នកកំែត់អ្តាស្ហវមជាស្័យកបវត្តិឧរករែ៍នឹងនលត្មូវអ្តាស្ហវមសដោយ�វ័យ្រវត្ិសយោងតាមអ្តា្ ្ា�់រដចូរ
នន្រិដ្ឋ�ាព។

3 រ៉ះ សដើម្ីចារ់ស្ដើមការថត។

4 រ៉ះ សដើម្ីរញ្រ់ការថត។

� �អ្នកអាចស្រើមុខងារខារសលឿនសពលយរ់សដោយរ៉ះ សលើជស្មើ�ថត។មុខងារសនះល្អ�្មារ់ការសធវើកិច្ការដូចជា
ការថតរូរពី�ានកំពុង្ ្ា�់្រីណដលសធវើឲ្ពន្ឺសមើលស្រៅដូចជាវាកំពុង្ ្ា�់្រីណដរ។
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�ការបដវូរ ការកំណត់ កាអមរ៉ា តាមបំណង
�សលើសអ្កង់រង្ាញ�ូមរ៉ះ ។ជស្មើ�ខ្ះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស្រអា្�័យសលើ្រ្មង់ថត។

�មុខងារ វាងនវ

•  មុខងារ អធ្ើ ឲ្យ ទិដ្ភាព ល្កបអសើរ៖កែំត់ឲ្ឧរករែ៍នលត្មូវការកំែត់ពែ៌្ពម្រាំងស្រើណររណ្នណដល្ ានសធវើឲ្
ល្្អ រស�ើរសដោយ�វ័យ្រវត្ិអា្�យ័សលើររូឬ្រិដ្ឋ�ាព។

•  ការអស្ើ ការែត៖កែំត់ឲ្ឧរករែ៍ស�្នើការតាកណ់តងដ៏ល្អ�្មារ់រូរថតតាមរយៈការ�គេាល់្រីតាំងនិងមុំននររូររ�់អ្នក។

•  អសកន កូដ QR៖កំែត់ឲ្ឧរករែ៍ស�្កនកូដQRពីសអ្កង់មុន។

�រូបភាព

•  អូស ប៊ូតុង ែត អដើមបែី៖ស្ជើ��កម្ម�ាពមួយ្តវូសធវើសនៅសពលអ្នកអ�ូរ៊ូតុងកាសមរ៉ាស្រៅណគមននសអ្កង់សហើយ្ររ់វាជារ់។

•  កទង់កទាយ និង ជអកមើស កកមតិខ្ពស៖់ស្ជើ�រសរៀរណដលអ្នកចង់រកសេា្រុករូរថត។

–  រូបភាព HEIF៖ថតរូរជា្្រង់្ ្រាយររូមាន្រ�ិ្រ្ធ្លខ្ព�់(HEIF)។

–  ការថក រូបសណ្ាន ទូលាយ បំផុត៖កំែត់ឲ្ឧរករែ៍ណក�ាពខុ��្ាត់ក្នញងរូរណដល្ ានថតសដោយស្រើកាសមរ៉ា
្រូលាយរំ្ុត។

�ែតខ្ទួនឯង

•  អកបើ មុំ ទូលាយ អដើមបែី ែតខ្ទួនឯង ជាកកមុ៖កំែត់ឲ្ឧរករែ៍រដចូរសដោយ�វ័យ្រវត្ិស្រៅថតខ្លួនឯងមុំ្រូលាយសនៅសពលមាន
មន�ុសេសលើ�ពីពីរនាក់ក្នញង�៊ុម។

•  រកសែាទុក រូបែតខ្ទួនឯង ដូច បាន បង្ាញ៖កែំត់ឧរករែ៍ឲ្រកសេា្រុកររូថតសនៅសពលពួកវាសលចស�ើងសលើ
សអ្កង់រង្ាញសពលស្រើកាសមរ៉ាមុខថតសដោយមិន្ត�រ់ពួកវា។

�វីអដអូ

•  វីអដអូ មាន កបសិទ្ធផល ខ្ពស៖់អ្នកអាចថតវីសដអូជា្្រង់្្រាយកូដិកវីសដអូ្រ�ិ្រ្ធ្លខ្ព�់(HEVC)។វីសដអូHEVCររ�់អ្នក
នឹង្តូវ្ ានរកសេា្ុរកជាឯក�ារណដល្ ានរង្ារ់សដើម្ី�ំនចសមម៉ូរីររ�់ឧរករែ៍។

� •  អ្នកមិនអាចចាក់វសីដអូHEVCសលើឧរករែ៍ស្សេងស្រៀតឬក៏ណចករំណលកពួកវាសលើរែ្ាញស�ើយ។

•  វីសដអូចលនាយឺតរំ្ុតនិងចលនាយឺតៗមិនអាចថតជា្្រង់្្រាយHEVCស�ើយ។

•  លំនឹង វីអដអូ៖សរើកដសំែើរការមុខងារ្រេាំងការរញ្លួយសដើម្ីរន្យឬរំ្ាត់រូរ្ពិលណដលសកើតស�ើងពីរញ្លួយ
ននកាសមរ៉ាខែៈសពលកំពុងថតវសីដអូ។
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�មុខងារ មាន កបអយោជន៍

•  ស្័យ HDR៖ថតរូរជាមួយពែ៌�ម ច្ូរណររនិងរសង្កើត�ាពលម្អិតស�ើងវិញ�ូម្ីក្នញងតរំន់�្ឺនិងងងឹតក៏សដោយ។

•  បន្ទាត ់កក�ា៖រងា្ញមគគេស្រ�ក៍សលើសអ្កង់រងា្ញសដើម្ីជួយក្នញងការ្សេំសនៅសពលស្ជើ�រូរនានា។

•  ស្ាក ទីកថន្ង៖�្ារ់�្ាក្ីរកណនង្GPSសលើររូថត។

� •  កម្ាំងរលក�ញ្ាGPSអាចនឹងថយចុះក្នញងកណន្ងណដលរលក�ញ្ាមានឧរ�គគេដូចជាសនៅចសន្ោះអគារឬ
កណន្ង្រារឬក៏ក្នញង�្ាន�ាពអាកា�ធាតុមិនល្អ។

•  ្រីកណនង្ររ�់អ្នកអាចសលចស�ើងសលើរូរថតររ�់អ្នកសនៅសពលអ្នករញ្ចូនពួកវាស្រៅអ៊ីនសធើែិត។សដើម្ី
សជៀ�វាងករែីសនះ�ូមរិ្រដំសែើរការការកែំត់�្ាក្រីកណន្ង។

•  វិធី ែត៖ស្ជើ�វិធីថតរណនម្�្មារ់ការថតរូរឬការថតវីសដអូ។

•  ការកំណត់ កតូវ រកសែា៖រកសេាការកែំត់ចុងស្កោយណដលអ្នក្ ានស្រើដូចជា្រ្មង់ថតសនៅសពលអ្នកចារ់ស្ដើមកាសមរ៉ា។

•  ទីកថន្ង ឃ្ាំងផ្ទញក៖ស្ជើ�្រីកណនង្សមម៉ូរី�្មារ់សធវើជាឃ្ាំង្ទេញក។មុខងារសនះនឹងសលចស�ើងសនៅសពលអ្នករញ្ចូលកាតសមម៉ូរី។

•  ដាមទឹក៖ណថមដាម្ឹរកសនៅ្ជុងសេវងខាងស្កោមសនៅសពលថតរូរ�ាព។

•  កំណត់ ការកំណត់ អ�ើង វិញ៖សធវើការកែំត់កាសមរ៉ាស�ើងវិញ។

•  ទាក់ទង អយើង៖�ួរ�ំែួរឬរង្ាញ�ំែួរណដល�ួរញឹកញារ់។

•  អំពី កាអមរ៉ា៖រង្ាញកំណែកម្មវិធីកាសមរ៉ានិងព័ត៌មានអំពីច្ារ់។

� �មុខងារខ្ះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស្រអា្�័យសលើម៉ូណដល។
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�វិចិកតសាល

�ការថណនាំ
�រង្ាញររូនិងវីសដអូណដល្ ានរកសេា្ុរកក្នញងឧរករែ៍ររ�់អ្នក។អ្នកក៏អាច្គរ់្គងររូនិងវីសដអូតាមអាលរ់៊ុមឬក៏រសង្កើត
សរឿង្ ងណដរ។

�ការអកបើ វិចិកតសាល
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីវិចិកតសាល។

�

ែស�ងរក រូប។

ដាក់ រូប �សេដៀងគ�ា ជា�កុម។

ជេ�មើស េ�ចើនេទៀត

�ការដាក់ រូប កសអដៀងរ្ា ជាកកុម
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីវិចិកតសាលសហើយរ៉ះ សដើម្ីដាក់រូរ្�សដៀងគ្នាជា្កុម្ពម្រាំងរង្ាញរូរល្អរំ្ុតរ៉ុសែណោះជាការរង្ាញនន
រូរ្រាំងសនោះ។សនៅសពលអ្នករ៉ះការរង្ាញររូសនោះអ្នកអាចសមើលរូរ្រាំងអ�់ក្នញង្កុម។
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�ការបងា្ញ រូប
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីវិចិកតសាលរួចសហើយស្ជើ�ររូមួយ។សដើម្ីរង្ាញឯក�ារស្សេងស្រៀត�ូមអូ�សអ្កង់មកសេវងឬស្រៅ�ដាំ។

�

ជេ�មើស េ�ចើនេទៀត

លុប រូប។

រូប តូចៗ ៃន រូប និង វ�េដអូ

ែចករ�ែលក រូប ជាមួយ អ�កដៃទ។

ែក រូប។

បង�ាញ ខ�ឹមព័ត៌មាន េលើ េអ�កង់ ធំ 
េដោយ េ�បើ មុខងារ Smart View។

ែថម រូប េទៅ សំណព�។

Bixby Vision

�ការកចឹប រូប ថដល បាន ពកងកី

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីវិចិកតសាលរួចសហើយស្ជើ�រូរមួយ។

2 ណញក្មាមនដពីរសចញពីគ្នាសលើតំរន់ណដលអ្នកចង់រកសេា្ុរកសហើយរ៉ះ ។
�តំរន់ណដល្ ាន្ចឹរនឹង្តវូ្ ានរកសេា្ុរកជាឯក�ារមួយ។

�

រូបតូចៗ ៃន រូប 
�ាន �ាន រក�ា
ទុក
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�ការបងា្ញ វីអដអូ
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីវិចិកតសាលរួចស្ជើ�វីសដអូមួយណដល្តូវចាក់។សដើម្ីរង្ាញឯក�ារស្សេងស្រៀត�ូមអូ�សអ្កង់មកសេវងឬ
ស្រៅ�ដាំ។

�

ចាក់េសោ េអ�កង់ ចាក់។

រ�លង េទៅ វ�េដអូ ពីមុន។ 
ប៉ះ ឲ� ជាប់ 

េដើម�ី ខារ ថយ េ�កោយ។

ប��រ េទៅ កម�វ�ធីចាក់ វ�េដអូ ផុស។

ថត េអ�កង់ បច��ប�ន�។

បង�ាញ ខ�ឹមព័ត៌មាន េលើ េអ�ក
ង់ ធំ េដោយ េ�បើ មុខងារ 

Smart View។

ខារថយេ�កោយ ឬ ខារេលឿន
េទៅមុខ េដោយ ចាប់អូស រ�ារ។

បេង�ើត GIF ជីវចល។

ជេ�មើស េ�ចើនេទៀត

បង�ិល េអ�កង់។

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

ផ�ាក និង ចាប់េផ�ើម បន� កា
រចាក់។

ប��រ អនុ�ាត េអ�កង់។

េធ�ើ ការកំណត់ រចនាសម�ន� ចំ
ណងេជើង។

�ចារ់អូ�្មាមនដររ�់អ្នកស�ើងសលើឬចុះស្កោមសលើ្ជងុខាងសេវងននសអ្កង់ចាក់សដើម្ីនលត្មូវពន្ឺឬក៏ចារ់អូ�្មាមនដររ�់អ្នក
ស�ើងសលើឬចុះស្កោមសលើ្ជងុខាង�្ាំននសអ្កង់ចាក់សដើម្ីនលត្មូវក្មិត�ំស�ង។

�សដើម្ីខារថយស្កោយឬខារសលឿនស្រៅមុខ�ូមអ�ូមកសេវងឬស្រៅ�្ាំសលើសអ្កង់ចាក់។

�អាល់ប៊ុម
�រសង្កើតអាល់រ៊ុមសហើយតស្មៀររូរនិងវសីដអូររ�់អ្នក។

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីវិចិកតសាលសហើយរ៉ះអាល់ប៊ុម →  → បអងកើត អាល់ប៊ុម សដើម្ីរសង្កើតអាល់រ៊ុមមួយ។

2 ស្ជើ�អាលរ់៊ុមមួយ,រ៉ះថែម ធាតុ រួចសហើយចម្ងឬក៏្ ្ា�់្រីររូឬវីសដអូណដលអ្នកចង់។
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�អរឿង
�សនៅសពលអ្នកថតឬរកសេា្ុរកររូនិងវសីដអូឧរករែ៍នឹងអានកាលររិសចឆេ្រនិង�្ាក្រីកណន្ងររ�់ពួកវា,តស្មៀរររូនិងវីសដអូរួច
សហើយរសង្កើតសរឿង។
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីវិចិកតសាល, រ៉ះអរឿងរួចសហើយស្ជើ�សរឿងមួយ។
�សដើម្ីណថមឬលរុរូរឬវីសដអូ�ូមស្ជើ�សរឿងមួយសហើយរ៉ះ  → ថែមឬថក។

�ការអធ្ើ សមកាល រូប និង វីអដអូ
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីវិចិកតសាល, រ៉ះ  → ការកំណត់ → សមកាល អក្ោដ រួចសហើយសធវើតាមការណែនា ំសលើសអ្កង ់សដើម្ី
រញ្រ់�មកាល។កម្មវិធីវិចកិតសាលនិងសកោ្ដនឹង្តូវ្ ានសធវើ�មកាល។
�សនៅសពលកម្មវិធីវិចិកតសាលររ�់អ្នក្តវូ្ ានសធវើ�មកាលជាមួយសក្ោដសនោះររូថតនិងវីសដអូណដលអ្នកថតក៏នឹង្តូវ្ ានរកសេា្រុក
ក្នញងសក្ោដ្ ងណដរ។អ្នកអាចរងា្ញរូរនិងវសីដអូណដលរកសេា្រុកក្នញងសក្ោដក្នញងកម្មវិធីវិចកិតសាលររ�់អ្នកនិងពីឧរករែ៍ស្សេងស្រៀត។

� �សនៅសពលអ្នក�្ារ់Samsung AccountនិងគែនីMicrosoftររ�់អ្នកអ្នកអាចកែំត់ឃ្ាំង្ទេញក
សក្ោដជាMicrosoft OneDrive។

�ការលុប រូប ឬ វីអដអូ
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីវិចិកតសាល, រ៉ះឲ្ជារ់សលើររូមួយ,វីសដអូមួយឬក៏សរឿង្តូវលុររួចសហើយរ៉ះលុប ។

�ការអកបើ មុខងារ ធុងសំរាម
�អ្នកអាចរកសេារូរនិងវសីដអូណដល្ ានលុរក្នញងធុង�ំរាម។ឯក�ារនឹង្តូវ្ ានលុររនទេារ់ពីអំ�ញងសពលមួយ។
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីវិចិកតសាល, រ៉ះ  → ការកំណត់រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់សំរាមសដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។
�សដើម្ីរង្ាញឯក�ារក្នញងធុង�ំរាម�ូមចារ់ស្ដើមកម្មវិធីវិចិកតសាលសហើយរ៉ះ  → សំរាម។
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�តំបន់ AR

�ការថណនាំ
�AR Zone្ដល់ជូនអ្នកនូវមុខងារពាក់ព័ន្ធនឹងAR។ស្ជើ�មុខងារមួយសហើយថតរូរឬវីសដអូ�រ្ាយៗ។

�ការចាបអ់ផដើមតំបន់ AR
�ស្រើវិធីខាងស្កោមសដើម្ីចារ់ស្ដើមតរំន់AR៖

•  ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីតំបន់ AR។

•  ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីកាអមរ៉ាសហើយរ៉ះអកចើន អទៀត → តំបន់ AR។

� �មុខងារខ្ះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយអា្�យ័សលើអ្នក្ដល់ស�វាឬម៉ូណដល។

�កាអមរ៉ា AR Emoji

�ការបអងកើត AR Emoji
�រសង្កើតemojiមួយណដលសមើលស្រៅដូចអ្នក។

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីតំបន់ ARសហើយរ៉ះកាអមរ៉ា AR Emoji → ។

2 ត្មង់មុខររ�់អ្នកសលើសអ្កង់,រ៉ះ សហើយថតរូរ�ាពមួយឬក៏រ៉ះបអងកើត ពី រូបភាព សដើម្ីស្ជើ�រូរ�ាពមួយ។
�សរើអ្នករ៉ះemojis បអុរបអងកើតអ្នកអាចស្ជើ�emojiមួយសហើយតុរណតងវាតាមវិធីណដលអ្នកចង់។

3 សធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង ់សដើម្ីរសង្កើតemojiមួយ។

�
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�ការលុប emoji មួយ

�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីតំបន់ ARសហើយរ៉ះកាអមរ៉ា AR Emoji។រ៉ះ  → ករប់ករង emojis,ធីកEmojiណដលអ្នកចង់លុររួច
សហើយរ៉ះលុប ។

�ការែត រូប ឬ វីអដអូ ជាមួយ emojis
�រសង្កើតរូរថតឬវីសដអូ�រ្ាយៗជាមួយemojisសដោយស្រើ្រ្មង់ថតជាស្ចើន។

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីតំបន់ ARសហើយរ៉ះកាអមរ៉ា AR Emoji។

2 ស្ជើ�emojiនិង្រ្មង់ណដលអ្នកចង់ស្រើ។្រ្មង់ណដលមានអាចខ�ុគ្នាអា្�យ័សលើemojisណដលអ្នកស្ជើ�។
•  ទិដ្ភាព៖emojiសធវើ្តារ់តាម្រឹកមុខររ�់អ្នក។
•  របាំងមុខ៖ន្ទេមុខររ�់emojiសលចស�ើងសលើន្ទេមុខររ�់អ្នកដូសច្នះសមើលស្រៅវាដូចជាអ្នកកំពុងពាក់រ្ាំងមុខមួយ។
•  កញ្ក់៖emojiសធវើ្តារ់តាមចលនារាងកាយររ�់អ្នក។
•  អលង៖emoji្្ា�់្រីសលើន ទ្េខាងស្កោយពិត។

�

3 រ៉ះអាយខុនemojiសដើម្ីថតររូមួយឬក៏រ៉ះឲ្ជារ់សលើអាយខុនសនោះសដើម្ីថតវសីដអូមួយ។
�អ្នកអាចរង្ាញនិងណចករណំលករូរថតនិងវីសដអូណដលអ្នក្ ានថតក្នញងវិចិកតសាល។

�ស្ទីកឃ័រ AR Emoji
�រសង្កើត�ទេីកឃ័រ្ ទេាល់ខ្លួនររ�់អ្នកជាមួយ្រឹកមុខនិង�កម្ម�ាពemojiររ�់អ្នក។អ្នកអាចស្រើ�ទេីកឃ័រemoji 
ររ�់អ្នកសនៅសពលស្្ើ�ារឬក៏តាមរែ្ាញ�ងគេម។

�ការបអងកើត ស្ទីកឃ័រ ផ្ទាល់ខ្ទួន របស់ អ្ក

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីតំបន់ ARសហើយរ៉ះស្ទីកឃ័រ AR Emoji។

2 រ៉ះបអងកើត ស្ទីកឃ័រ តាមបំណង សនៅណ្្នកខាងស្កោមននសអ្កង់។

3 ណក�ទេីកឃ័រតាមរសរៀរណដលអ្នកចង់្ ានសហើយរ៉ះរកសែា ទុក។
�អ្នកអាចរង្ាញ�ទេីកឃ័រណដលអ្នក្ ានរសង្កើតសដោយរ៉ះតាមបំណង។
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�ការលុប ស្ទីកឃ័រ emoji
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីតំបន់ ARសហើយរ៉ះស្ទីកឃ័រ AR Emoji →  → លុប ស្ទីកឃ័រ។ស្ជើ��ទេីកឃ័រemojiណដល
្តូវលុរសហើយរ៉ះលុប ។

�ការអកបើ ស្ទីកឃ័រ emoji របស ់អ្ក ក្ញង ្ ាត
�អ្នកអាចស្រើ�ទេីកឃ័រemojiររ�់អ្នកក្នញងអំ�ញង�នទេនាតាម�ារឬក៏តាមរែ្ាញ�ងគេម។�កម្ម�ាពខាងស្កោមគឺជា
ឧ្រាហរែ៍មួយននការស្រើ�ទេីកឃ័រemojiររ�់អ្នកក្នញងកម្មវិធីសារ។

1 ខែៈសពលកំពុងណតង�ារមួយក្នញងកម្មវិធីសារ�ូមរ៉ះ សលើកដារចុចSamsung។

2 រ៉ះអាយខុនemoji។

3 ស្ជើ��ទេីកឃ័រemojiររ�់អ្នកែាមួយ។
��ទេីកឃ័រemojiនឹង្តូវ្ ានរញ្ចូល។

� អាយខុន Emoji

�ស្ទវូ�ីយ៉ូ My Emoji
�ណកឬតរុណតងemojiររ�់អ្នកក្នញង�ទេចូឌីយ៉ូAR Emoji។អ្នកក៏អាចរសង្កើត�សម្ៀករំពាក់ជាមួយនឹងលំនាំនិងពែ៌
តាមរំែង�្មារ់emojiររ�់អ្នក្ ងណដរ។
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីតំបន់ ARសហើយរ៉ះស្ទវូ�ីយ៉ូ My Emoji។

�

ជេ�មើស េ�ចើនេទៀត

េ�ជើស emoji មួយ េដើម�ី ែក។

ែក emoji។
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�AR Doodle
�ថតវីសដអូ�រ្ាយៗជាមួយ�ំសែរនដឬក៏ការគ�ូនិម្មិតសលើន្ទេមុខឬកណន្ងស្សេងស្រៀត។សនៅសពលកាសមរ៉ា�គេាល់ន្ទេមុខ
ឬលំហគំនូរសខវៀកសលើន្ទេមុខនឹងតាមន្ទេមុខសនៅសពលវា្ ្ា�់្រីសហើយគំនូរសខវៀកក្នញងលំហ្រាំងសនោះនឹង្តូវ្ ានណកក្នញងលំហ
ណតមួយ�ូម្ីកាសមរ៉ា្ ្ា�់្រីក៏សដោយ។

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីតំបន់ ARសហើយរ៉ះAR Doodle។

�សនៅសពលកាសមរ៉ា�គេាល់ររូតរំន់�គេាល់នឹងសលចស�ើងសលើសអ្កង់។

2 �រស�រឬគ�ូក្នញងតំរន់�គេាល់។
•  សរើអ្នករដចូរស្រៅកាសមរ៉ាស្កោយអ្នកក៏អាច�រស�រឬគូ�ខាងស្កៅតំរន់្រ្រួល�គេាល់្ ងណដរ។
•  សរើអ្នករ៉ះ រួចសហើយចារ់ស្ដើមគូរសខវៀកអ្នកអាចថតខ្លួនអ្នកកំពុងគូរសខវៀក។

�

តំបន់ ស�ាល់

ប��រ
 �បេភទ និង ពណ៌ ប៊�ច

។

េធ�ើវ�ញ

លុប គំនូសេខ��ក។

វាយប���ល អត�បទ។

លាក់ ឧបករណ៍ ប៊�ច។

មិនេធ�ើវ�ញ

3 រ៉ះ សដើម្ីថតវីសដអូមួយ។

4 រ៉ះ សដើម្ីរញ្ឈរ់ការថតវសីដអូ។
�អ្នកអាចសមើលនិងណចករណំលកវសីដអូក្នញងវិចកិតសាល។

�Deco Pic
�ថតរូរឬវសីដអូជាមួយ�ទេកីឃ័រស្សេងៗ។
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីតំបន់ ARសហើយរ៉ះDeco Pic។
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�Bixby

�ការថណនាំ
�Bixbyគឺជាអ៊ីនសធើសហវ�អ្នកស្រើ្ ្ា�់ណដលជួយឲ្អ្នកស្រើឧរករែ៍ររ�់អ្នកកាន់ណតងាយ្�ួល។
�អ្នកអាចនិយាយស្រៅកាន់Bixbyឬក៏វាយអត្រ្រ។Bixbyនឹងចារ់ស្ដើមមុខងារមួយណដលស�្នើឬរង្ាញព័ត៌មានណដលអ្នក
ចង់្ ាន។�ូមចូលសមើលwww.samsung.com/bixbyសដើម្ី្រ្រួលព័ត៌មានរណន្ម។

� �Bixbyអាចស្រើ្ ានណតជា�ា�ាខ្ះរុ៉សែណោះសហើយវា្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស្រអា្�យ័សលើតំរន់។

�ការចាបអ់ផដើម Bixby
�ចុចឲ្ជារ់សលើ្គារ់ចុចខាងសដើម្ីចារ់ស្ដើមBixby។្រំព័រណែនាំអំពីBixbyនឹងសលចស�ើង។រនទេារ់ពីអ្នកស្ជើ�
�ា�ា្តូវស្រើជាមួយBixby�ូមចុះសឈ្មោះចូលSamsung Accountររ�់អ្នកនិងរញ្រ់ការសរៀរចំសដោយសធវើតាម
ការណែនាំ សលើសអ្កង ់សនោះសអ្កង់Bixbyនឹងសលចស�ើង។

�ការអកបើ Bixby
�ខែៈសពលចុចជារ់សលើ្គារ់ចុចខាង�ូមនិយាយអវីណដលអ្នកចង់និយាយស្រៅកាន់Bixbyរួចសហើយណលង្មាមនដររ�់អ្នកពី
្គារ់ចុចសនោះសនៅសពលអ្នករញ្រ់ការនិយាយ។ជស្មើ�ស្សេង�ូមនិយាយ“Hi, Bixby”និងនិយាយអវីណដលអ្នកចង់។
�ឧ្រាហរែ៍ខែៈសពលកំពុងចុចជារ់សលើ្គារ់ចុចខាង�ូមនិយាយ“How’s the weather today?”ព័ត៌មាន
អាកា�ធាតុនឹងសលចស�ើងសលើសអ្កង់។
�សរើអ្នកចង់ដឹងអាកា�ធាតសុនៅនថងៃណ�្អកខែៈសពលចុចជារ់សលើ្គារ់ចុចខាង�ូម្គាន់ណតនិយាយ“Tomorrow?”
�សរើBixby�ួរ�ំែួរអ្នកក្នញងអ�ំញងសពល�នទេនាខែៈសពលកំពុងចុចជារ់សលើ្គារ់ចុចខាង�ូមសេ្ើយ្្ារ់Bixby។ឬ
ក៏រ៉ះ សហើយសេ្ើយ្្ារ់Bixby។
�សរើអ្នកកំពុងស្រើកា�ឬឧរករែ៍អូឌីយ៉ូBluetoothឬក៏ចារ់ស្ដើម�នទេនាសដោយនិយាយ“Hi, Bixby”អ្នកអាចរន្
�នទេនាសដោយមិនរ៉ះអាយខុនសនះ។ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីBixbyសហើយរ៉ះ  →  → Automatic listening → 
Hands-free only។

http://www.samsung.com/bixby
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�ការដាស់ Bixby អដោយ អកបើ សំអ�ង របស់ អ្ក
�អ្នកអាចចារ់ស្ដើម�នទេនាជាមួយBixbyសដោយនិយាយ“Hi, Bixby”។ចុះរញ្ី�ំស�ងររ�់អ្នកសដើម្ីឲ្Bixbyសេ្ើយតរ
នឹង�ំស�ងររ�់អ្នកសនៅសពលអ្នកនិយាយ“Hi, Bixby”។

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីBixbyសហើយរ៉ះ  →  → Voice wake-up។

2 រ៉ះកុងតាក់Wake with “Hi, Bixby”សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

3 សធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង ់សដើម្ីរញ្រ់ការសរៀរចំ។
�ឥ�ចូវអ្នកអាចនិយាយ“Hi, Bixby”និងចារ់ស្ដើម�នទេនា។

�ការកបាកស័យ ទាក់ទង តាម ការវាយ អត្បទ
�សរើ�ំស�ងររ�់អ្នកមិន្តវូ្ ាន្រ្រួល�គេាល់សដោយ�ារររិ�្ានអ៊ូណអឬក៏សរើអ្នក�្ិតក្នញង�្ានការែ៍មួយណដលការនិយាយ
មានការពិ្ាកអ្នកអាច្្ា្�យ័្រាក្់រងជាមួយBixbyតាមអត្រ្រ។
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីBixby,រ៉ះ រួចសហើយវាយអវីណដលអ្នកចង់្ ាន។
�ក្នញងអំ�ញងសពល្្ា្�័យ្រាក់្រងBixbyក៏នឹងសេ្ើយ្្ារ់អ្នកតាមអត្រ្រជំនួ�ឲ្�ំស�ងតរ្ ងណដរ។
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�Bixby Vision

�ការថណនាំ
�Bixby Visionគឺជាស�វាមួយណដល្ ដល់មុខងារជាស្ចើនណ្្អកសលើការ�គេាល់ររូ។អ្នកអាចស្រើBixby Visionសដើម្ីណ�វងរក
ព័ត៌មានយ៉ាងរហ័�តាមរយៈការ�មគេាល់វត្ញ។ស្រើមុខងារBixby Visionណដលមាន្រសយោជន៍ជាស្ចើន។

� •  មុខងារសនះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស្រឬក៏អ្នក្រណហលជាមិន្រ្រួលល្រ្ធ្លណ�វងរក្តឹម្តូវស�ើយអា្�័យ
សលើ្រំហំរូរ្្រង់្ ្រាយឬរី�ូលូ�ិន។

•  Samsungមិន្រ្រួលខុ�្តវូចសំពោះព័ត៌មាន្ លិត្លណដល្ ដល់សដោយBixby Visionស�ើយ។

�ការចាបអ់ផដើម Bixby Vision
�ចារ់ស្ដើមBixby Visionសដោយស្រើវិធីមួយក្នញងចសំែោមវិធី្រាំងសនះ។

•  ក្នញងកម្មវិធីកាអមរ៉ា�ូមរ៉ះអកចើន អទៀត សលើរញ្ី្រ្មង់ថតសហើយរ៉ះBIXBY VISION។

•  ក្នញងកម្មវិធីវិចិកតសាល�ូមស្ជើ�រូរសហើយរ៉ះ ។

•  ក្នញងកម្មវិធីអ៊ីនអធើណិត�ូមរ៉ះឲ្ជារ់សលើររូមួយសហើយរ៉ះថស្ងរក ជាមួយ Bixby Vision។

•  សរើអ្នក្ ានណថមអាយខុនកម្មវិធីBixby Visionស្រៅសអ្កង់កម្មវិធី�ូមចារ់ស្ដើមកម្មវិធីBixby Vision។

�ការអកបើ Bixby Vision

1 ចារ់ស្ដើមBixby Vision។

2 ស្ជើ�មុខងារមួយណដលអ្នកចង់ស្រើ។
•  ៖្រ្រួល�គេាល់អត្រ្រពីឯក�ារឬររូសហើយរកណ្រវា។
•  ៖ណ�វងរកររូណដល្�សដៀងនឹងវត្ញណដល្ ាន�គេាល់សនៅសលើរែ្ាញជាមួយនិងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ។
•  ៖ណ�វងរកព័ត៌មាន្ លិត្ល។
•  ៖្រ្រួល�គេាល់កូដQRនិងរងា្ញព័ត៌មាន។

� �មុខងារណដលអាចស្រើ្ ាននិងល្រ្ធ្លណ�វងរកអាចខុ�គ្នាអា្�័យសលើតំរន់ឬអ្នក្្ល់ស�វា។
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�Bixby Routines

�ការថណនាំ
�ណថមលំនាំននការស្រើ្្ា�់ដណដលៗររ�់អ្នកជា្រម្ារ់និងស្រើឧរករែ៍ររ�់អ្នកកាន់ណតងាយ្�ួល។
�ឧ្រាហរែ៍្រម្ារ់‘មុនសពលសគង’នឹងសធវើ�កម្ម�ាពដូចជាការសរើក្រ្មង់�ងៃាត់ស�ងៃៀមនិង្រ្មង់ងងឹតសដើម្ីកុំឲ្រំខានណ�្នកនិង
្តសចៀកររ�់អ្នកសនៅសពលអ្នកស្រើឧរករែ៍មុនសពលចូលសគង។

�ការថែម ទមា្ប់
1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះមុខងារ កកមតិ ខ្ពស ់→ Bixby Routines។

2 សលើរញ្ីរុករក�ូមស្ជើ�្រម្ារ់មួយណដលអ្នកចង់ឬក៏រ៉ះថែម ទម្ាប ់សដើម្ីណថម្រម្ារ់្ ទេាល់ខ្លួនររ�់អ្នក។
•  អ្នកអាចកែំត់លក្ខខែ្ឌនិង�កម្ម�ាពនន្រម្ារ់សលើរញ្ីរុករក។
•  សរើអ្នកចង់កំែត់លក្ខខែ្ឌដសំែើរការររ�់្រម្ារ់ជាសដោយនដ�ូមរ៉ះចាប់អផដើម អដោយនដ។ជស្មើ�សនះនឹងសលចស�ើង
ណតសនៅសពលមិន្ ានកំែត់លក្ខខែ្ឌកំពុងដំសែើរការរ៉ុសែណោះ។សនៅសពលវីនដូវ្ ុ�សលចស�ើង�ូមរ៉ះថែម។អ្នកអាច
ណថម្រម្ារ់ស្រៅសគហសអ្កង់ជាវីដជីតមួយសហើយចូលស្រើវាយ៉ាងរហ័�។

�

ប��ី ការឲ�េយោបល់

ែថម ទម�ាប់ ផ�ាល់ខ��ន របស់ អ�ក។
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�ការថែម ទម្ាប់ ថដល បាន ឲ្យ អយោបល់
�សនៅសពលឧរករែ៍ររ�់អ្នកសរៀនអំពីលំនាំននការស្រើ្ ្ា�់ររ�់អ្នកវានឹងឲ្សយោរល់ណថមមុខងារមាន្រសយោជន៍ណដល្ ានស្រើ
ញឹកញារ់ជា្រម្ារ់។
�សនៅសពលការជូនដំែឹងអំពីការឲ្សយោរល់សលចស�ើង�ូមរ៉ះបង្ាញ ទាំងអស ់សហើយណថមវាជា្រម្ារ់្ ទេាល់ខ្លួនររ�់អ្នក។

�ការអកបើ ទម្ាប់

�ការដំអណើរការ ទម្ាប ់ស្័យកបវត្តិ
�្រម្ារ់�វ័យ្រវត្ិនឹងដសំែើរការសដោយ�វ័យ្រវត្ិសនៅសពលចារ់្ ានលក្ខខែ្ឌររ�់ពួកវា។

�ការដំអណើរការ ទម្ាប ់អដោយនដ
��្មារ់្រម្ារ់សដោយនដណដលអ្នកកែំត់លក្ខខែ្ឌដសំែើរការជាចាប់អផដើម អដោយនដ អ្នកអាចដំសែើរការពួកវាសដោយនដតាមរយៈ
ការរ៉ះរ៊ូតុង្គរ់សពលណដលអ្នកចង់។
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះមុខងារ កកមតិ ខ្ពស ់→ Bixby Routines → ទម្ាប ់ខ្ញំ សហើយរ៉ះ ជារ់នឹង្រម្ារ់
ណដលអ្នកចង់ដំសែើរការ។ជស្មើ�ស្សេង�ូមរ៉ះវីដជីត្រម្ារ់សលើសគហសអ្កង់។

�ការបង្ាញ ទម្ាប់ កំពុង ដអំណើរការ
�្រម្ារ់កំពុងដំសែើរការរច្ញរ្ន្ននឹងសលចស�ើងក្នញង្ ទេាំងជូនដំែឹង។សដើម្ីរង្ាញព័ត៌មានលម្អិតររ�់្រម្ារ់�ូម
រ៉ះការជូនដំែឹង។
�អ្នកក៏អាចរញ្ឈរ់្រមា្រ់កំពុងដំសែើរការយ៉ាងរហ�័្ ងណដរ។សលើ្ ទេាំងជូនដំែឹង�ូមរ៉ះ ជារ់នឹង
្រម្ារ់មួយសហើយរ៉ះ្ប់។

�ការករប់ករង ទម្ាប់
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះមុខងារ កកមតិ ខ្ពស ់→ Bixby Routines → ទម្ាប ់ខ្ញំ។្រម្ារ់ររ�់អ្នក
នឹងសលចស�ើង។
�សដើម្ីរិ្រដំសែើរការ្រម្ារ់មួយ�ូមរ៉ះ្រម្ារ់សនោះ→  → បិទ ទម្ាប់ អនះ ឬក៏រ៉ះ ។
�សដើម្ីលុរ្រម្ារ់នានា�ូមរ៉ះ  → លុប ,ធីក្រមា្រ់្តូវលុររួចសហើយរ៉ះលុប ។
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�ពហុវីនដូវ

�ការថណនាំ
�ពហុវីនដូវអនុញ្ាតឲ្អ្នកដំសែើរការកម្មវិធីពីរក្នញងសពលណតមួយសនៅក្នញង្រិដ្ឋ�ាពសអ្កង់រំណរក។អ្នកក៏អាចដសំែើរការកម្មវិធីស្ចើន
ក្នញងសពលណតមួយសនៅក្នញង្ិរដ្ឋ�ាព្ ុ�្ ងណដរ។

� ទិដ�ភាព បំែបក េអ�កង់ ទិដ�ភាព ផុស

� �កម្មវិធីខ្ះ្រណហលជាមិនគាំ្ ្រមុខងារសនះស្រ។

�ទិដ្ភាព បថំបក អអកកង់
1 រ៉ះរ៊ូតុងថ្មីៗសដើម្ីសរើករញ្ីននកម្មវិធីស្រើរស្រើថ្មីៗ។

2 អូ�មកសេវងឬស្រៅ�្ាំ,រ៉ះអាយខុនររ�់កម្មវិធីមួយរួចសហើយរ៉ះអបើក ក្ញង ទិដ្ភាព បំថបក អអកកង់។

3 សលើរញ្ីកម្មវិធី�ូមស្ជើ�កម្មវិធីមួយស្រៀតណដល្តវូចារ់ស្ដើម។
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�ការចាប់អផដើម កម្មវិធី ពី ផ្ទាំង ថរម

1 ខែៈសពលកំពុងស្រើកម្មវិធីមួយ�ូមចារ់អ�ូរង្កាន់្ ទេាំងណគមស្រៅរកណ្្នកកែ្ាលននសអ្កង់។

2 រ៉ះឲ្ជារ់សលើកម្មវិធីមួយ,ចារ់អ�ូវាមកសេវងរួចសហើយ្រម្ារ់វាសនៅកណន្ងទម្ាក់ ទីអនះ អដើមបែី អបើក សលចស�ើង។
�កម្មវិធីណដល្ ានស្ជើ�នឹងចារ់ស្ដើមក្នញង្រិដ្ឋ�ាពរំណរកសអ្កង់។

� �អ្នកអាចកំែត់ឲ្ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីមួយក្នញង្ិរដ្ឋ�ាពរំណរកសអ្កង់សដោយរ៉ះវាមដង។រ៉ះ  → សហើយរ៉ះប៉ះស្កោម
អបើក ក្ញង ទិដ្ភាព បថំបក អអកកង។់សរើអ្នករ៉ះកុងតាក់បង្ាញ កម្មវិធ ីែ្មីៗ សដើម្ីសរើកដំសែើរការវាអ្នកអាចចារ់ស្ដើមកម្មវិធី
ណដល្ ានស្រើថ្មីៗក្នញង្រិដ្ឋ�ាពរំណរកសអ្កង់ពី្ ទេាំងណគម។

�ការថែម រូ កម្មវិធី
�ណថមកម្មវិធីណដល្ ានស្រើញឹកញារ់ពីរស្រៅ្ ទេាំងណគមសដើម្ីចារ់ស្ដើមពួកវាជាមួយគ្នាក្នញង្រិដ្ឋ�ាពរំណរកសអ្កង់សដោយរ៉ះ
ម្ងរ៉ុសែណោះ។

1 ក្នញង្រិដ្ឋ�ាពរំណរកសអ្កង់�ូមរ៉ះរងវង់រវាងវីនដូវកម្មវិធី។

2 រ៉ះ ។
�កម្មវិធី្រាំងពីរណដលអ្នកកំពុងស្រើក្នញង្ិរដ្ឋ�ាពរំណរកសអ្កង់នឹង្តូវ្ ានរកសេា្រុកសលើ្ ទេាំងណគមជាគូកម្មវិធី។

�ការនលតកមូវ ទំហ ំវីនដូវ
�ចារ់អូ�រងវង់សនៅចសន្ោះវីនដូវកម្មវិធីស�ើងសលើឬចុះស្កោមសដើម្ីនលត្មូវ្រំហំននវីនដូវ្រាំងសនោះ។
�សនៅសពលអ្នកចារ់អូ�រងវង់សនៅចសនោ្ះវីនដូវកម្មវិធីស្រៅរកណគមខាងសលើឬខាងស្កោមននសអ្កង់វីនដូវសនោះនឹងព្ងីកអតិររមា។

�ទិដ្ភាព ផុស
1 រ៉ះរ៊ូតុងថ្មីៗសដើម្ីសរើករញ្ីននកម្មវិធីស្រើរស្រើថ្មីៗ។

2 អូ�មកសេវងឬស្រៅ�្ាំ,រ៉ះអាយខុនររ�់កម្មវិធីមួយរួចសហើយរ៉ះអបើក ក្ញង ទិដ្ភាព ផុស។
�សអ្កង់កម្មវិធីនឹងសលចស�ើងក្នញង្រិដ្ឋ�ាព្ ុ�។
�សរើអ្នករ៉ះសគហរ៊ូតុងខែៈសពលកំពុងស្រើវីនដូវ្ ុ�វីនដូវសនោះនឹង្តូវ្ ានរ្ងួមអរ្ររមានិងរង្ាញជា
អាយខុនកម្មវិធី។សដើម្ីស្រើវីនដូវ្ ុ�មដងស្រៀត�ូមរ៉ះអាយខុនកម្មវិធី។
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�ការចាប់អផដើម កម្មវិធី ពី ផ្ទាំង ថរម

1 ចារ់អ�ូរង្កាន់្ ទេាំងណគមស្រៅចែំុចកែ្ាលននសអ្កង់។

2 រ៉ះឲ្ជារ់សលើកម្មវិធីមួយ,ចារ់អ�ូវាមកសេវងរួចសហើយ្រម្ារ់វាសនៅកណន្ងទម្ាក់ ទីអនះ សកមាប់ ទិដ្ភាព ផុស សលចស�ើង។
�កម្មវិធីណដល្ ានស្ជើ�នឹងចារ់ស្ដើមក្នញង្ិរដ្ឋ�ាព្ ុ�។

�ការផ្ាស់ទី វីនដូវ ផុស
�សដើម្ី្ ្ា�់្រីវីនដូវ្ ុ��ូមរ៉ះរ្ារឧរករែ៍ររ�់វីនដូវសនោះរួចចារ់អូ�វាស្រៅ្រីកណន្ងថ្មីមួយ។

�Samsung Health

�ការថណនាំ
�កម្មវិធីSamsung Healthជួយអ្នកឲ្្គរ់្គង�ុខុមាល�ាពនិង�ាពមាំ្រាំររ�់អ្នក។កំែត់សគោលសដៅនន�ាពមាំ្រាំ,ពិនិត្
វឌ្ឍន�ាពររ�់អ្នក្ពម្រាំងរកសេាការតាមដាន�ុខុមាល�ាពនិង�ាពមាំ្រាំ្រូស្រៅររ�់អ្នក។អ្នកក៏អាចស្រៀរសធៀរកំែត់្តានន
ការរារ់ជំហានររ�់អ្នកជាមួយអ្នកស្រើ្ ្ា�់Samsung Healthដន្រស្រៀតនិងសមើលរណែណ�ុខ�ាព្ ងណដរ។
��ូមចូលសមើលwww.samsung.com/samsung-healthសដើម្ី្រ្រួលព័ត៌មានរណន្ម។

http://www.samsung.com/samsung-health
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�ការអកបើ Samsung Health
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីSamsung Health។សនៅសពលដំសែើរការកម្មវិធីសនះជាសលើកដំរូងឬក៏ចារ់ស្ដើមវាស�ើងវិញរនទេារ់ពីសធវើ
ការកំែត់្រិន្នន័យស�ើងវិញ�ូមសធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង់ សដើម្ីរញ្រ់ការសរៀរចំ។
�សដើម្ីណកធាតុសលើសគហសអ្កង់Samsung Health�ូមរ៉ះករប់ករង ធាតុ សនៅណ្្នកខាងស្កោមននរញ្ីមុខងារតាមដាន។

�

បង�ាញ និង �គប់�គង មុខងារ តាមដាន។

បង�ាញ បែណ� សុខភាព។�តួតពិនិត� សុខភាព និង ភាពមាំទាំ រប
ស់ អ�ក។

េ�បៀបេធៀប កំណត់�តា រាប់ ជំហាន របស់ អ�ក 
ជាមួយ អ�កេ�បើ��ាស់ Samsung Health 
ដៃទ េទៀត 
ឬ ក៏ �បកួត ជាមួយ មិត�ភក�ិ របស់ អ�ក។

� •  មុខងារខ្ះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស្រអា្�យ័សលើតំរន់។

•  សរើអ្នកស្រើមុខងារតាមដានជំហានខែៈសពលកំពុងសធវើដំសែើរតាម�ានឬរថស�្ើងរំញ័រអាចរ៉ះពាល់ដល់ការរារ់
ជំហានររ�់អ្នក។
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�Samsung Notes
�រសង្កើតកំែត់�មគេាល់សដោយវាយរញ្ចូលអត្រ្រពីកដារចុចឬក៏តាមរយៈការ�រស�រសដោយនដឬគូ�សលើសអ្កង់។អ្នកក៏អាចរញ្ចូល
ររូឬការថត�ំស�ងស្រៅក្នញងកំែត់�មគេាល់ររ�់អ្នក្ ងណដរ។

�ការបអងកើត កំណត់សម្ាល់

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីSamsung Notes,រ៉ះ រួចសហើយរសង្កើតកំែត់�មគេាល់មួយ។

�អ្នកអាចរដចូរវិធីរញ្ចូលសដោយរ៉ះ ឬ ។

�

វាយប���ល ចំណងេជើង។ ប���ល ឯកសារ។

ទ�មង់ អាន

2 សនៅសពលអ្នក្ ានរញ្រ់ការណតងកែំត់�មគេាល់�ូមរ៉ះរ៊ូតុងថយសដើម្ីរកសេា្រុកវា។
�សរើអ្នកចង់រកសេា្រុកកំែត�់មគេាល់ជា្្រង់្ ្រាយឯក�ារមួយស្រៀត�ូមរ៉ះ  → រកសែាទុក ជា ឯកសារ។

�ការលុប កំណត់សម្ាល់
�រ៉ះឲ្ជារ់សលើកំែត់�មគេាល់ណដល្តវូលុរសហើយរ៉ះលុប ។

�Samsung Members
�Samsung Members្ល្់ស�វាគាំ្ ្រដល់អតិថិជនដូចជាកំហុ�វិនិចឆេយននរញ្ាឧរករែ៍្ពម្រាំង
អនុញ្ាតឲ្អ្នកស្រើ្្ា�់្រគល់�ំែួរនិងរ្ាយការែ៍កំហុ�។អ្នកក៏អាចណចករំណលកព័ត៌មានជាមួយអ្នកដន្រក្នញង
�ហគមន៍អ្នកស្រើ្្ា�់Galaxyឬក៏រង្ាញដំែឹងនិងរណែណថ្មីៗ្ ងណដរ។Samsung Membersអាចជួយអ្នក
សដោះ្�ាយរញ្ានានាណដលអ្នកអាចជរួ្រ្រះខែៈសពលកំពុងស្រើឧរករែ៍ររ�់អ្នក។

�Galaxy Shop
�ចូលស្រើវិរន�Samsungនិងរងា្ញព័ត៌មានស្សេងៗណដលពាក់ព័ន្ធជាមួយ្ លិត្ល។
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីGalaxy Shop។
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�Galaxy Wearable
�Galaxy Wearableគឺជាកម្មវិធីមួយណដលអាចអនុញា្តឲ្អ្នក្គរ់្គងឧរករែ៍ពាក់្ានររ�់អ្នក។សនៅសពលអ្នក�្ារ់
ឧរករែ៍ររ�់អ្នកជាមួយឧរករែ៍ពាក់្ ានអ្នកអាចរដចូរការកំែត់និងកម្មវិធីររ�់ឧរករែ៍ពាក់្ានតាមរំែង។
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីGalaxy Wearable។
�រ៉ះចាប់ អផដើម សដើម្ី�្ារ់ឧរករែ៍ររ�់អ្នកជាមួយឧរករែ៍ពាក់្ាន។សធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង់ សដើម្ី
រញ្រ់ការសរៀរចំ។�ូមសមើលស�ៀវស�ៅណែនាំអ្នកស្រើ្ ្ា�់ននឧរករែ៍ពាក់្ាន�្មារ់ព័ត៌មានរណន្មអំពីរសរៀរ�្ារ់និងស្រើ
ឧរករែ៍ពាក់្ានជាមួយឧរករែ៍ររ�់អ្នក។

�កបតិទិន
�្គរ់្គងកាលវិ�ាគររ�់អ្នកសដោយវាយរញ្ចូល្ពឹត្ិការែ៍នឹងមកដល់ក្នញងកម្មវិធីសរៀរចំគស្មោងររ�់អ្នក។

�ការបអងកើត កពឹត្តិការណ៍

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីកបតិទិនសហើយរ៉ះ ឬក៏រ៉ះពីរដងសលើកាលររិសចឆេ្រមួយ។

�សរើកាលររិសចឆេ្រសនោះមាន្ពតឹ្ិការែ៍ឬកិច្ការណដល្ ានរកសេា្រុកក្នញងសនោះសហើយ�ូមរ៉ះកាលររិសចឆេ្រសនោះសហើយរ៉ះ ។

2 វាយរញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិត្ពតឹ្ិការែ៍សហើយរ៉ះរកសែា ទុក។

�ការអធ្ើ សមកាល កពតឹ្តិការណ ៍ជាមួយ រណនី របស់ អ្ក

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះរណនី និង ការចម្ងទុក → ករប់ករង រណនី រួចសហើយស្ជើ�គែនីណដល្តូវសធវើ
�មកាលជាមួយ។

2 រ៉ះអធ្ើ សមកាល រណន ីរួចរ៉ះកុងតាក់កបតិទិនសដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

�សដើម្ីណថមគែនីណដល្តវូសធវើ�មកាលជាមួយ�ូមចារ់ស្ដើមកម្មវិធីកបតិទិនសហើយរ៉ះ  →  → ថែម រណនី។រួចស្ជើ�
គែនីមួយណដល្តូវសធវើ�មកាលជាមួយនិងចុះសឈ្មោះចូល។សនៅសពលគែនីមួយ្តូវ្ ានណថមរងវង់សខៀវ្តូវ្ ានរង្ាញស�ើង
ជារ់នឹងសឈ្មោះគែនីសនោះ។
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�ការរំឭក
�ចុះរញ្ីធាតុកិច្្តូវសធវើជាការរំឭកនិង្រ្ួរលការជូនដែំឹងស្រៅតាមលក្ខខែ្ឌណដលអ្នកកំែត់។

� •  សដើម្ី្រ្រួលការជូនដែឹំងកាន់ណត�ុ្កតឹ�ូម�្ារ់ស្រៅWi-Fiឬរែ្ាញចល័ត។

•  សដើម្ីស្រើការរំឭក្ីរកណនង្មុខងារGPS្តូវណត្ ានសរើកដំសែើរការ។ការរំឭក្រីកណន្ង្រណហលជាមិនអាចស្រើ
្ានស្រអា្�យ័សលើម៉ណូដល។

�ការចាប់អផដើម ការរំឭក
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីកបតិទិនសហើយរ៉ះ  → ការរំឭក។សអ្កង់ការរំឭកនឹងសលចស�ើងសហើយអាយខុនកម្មវិធីការរំឭក( )នឹង
្តូវ្ ានណថមស្រៅសអ្កង់កម្មវិធី។

�ការបអងកើត ការរំឭក

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការរំឭក។

2 រ៉ះសរអសរ ការរំឭក ឬ ,វាយរញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតរួចសហើយរ៉ះរកសែា ទុក។

�ការបញ្ប់ ការរំឭក
�សលើរញ្ីននការរំឭក�ូមស្ជើ�ការរំឭកមួយសហើយរ៉ះបញ្ប់។

�ការស្តារ ការរំឭក

��្ារការរំឭកណដល្ ានរញ្រ់សហើយ។

1 សលើរញ្ីការរំឭក�ូមរ៉ះ  → បាន បញ្ប់។

2 ស្ជើ�្រស�្រមួយសហើយរ៉ះថក។

3 ធីកធាតុណដល្តូវ�្ារសហើយរ៉ះសដារ។
�ការរំឭកនឹង្តូវ្ ានណថមស្រៅរញ្ីការរំឭកសហើយអ្នកនឹង្តូវ្ ានរំឭកមដងស្រៀត។

�ការលុប ការរំឭក
�សដើម្ីលរុការរំឭកមួយ�ូមស្ជើ�ការរំឭកមួយសហើយរ៉ះលុប ។សដើម្ីលុរការរំឭកស្ចើន�ូមរ៉ះឲ្ជារ់សលើការរំឭកមួយ,ធីក
ការរំឭកណដល្តូវលុររួចសហើយរ៉ះលុប ។



�កម្ម វិ ធីឋមរីមមុខង

80

�វិទ្យញ
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីវិទ្យញ។
�មុនសពលអ្នកស្រើកម្មវិធីសនះអ្នក្តូវណត�្ារ់កា�ណដលរស្មើការជាអង់ណតនវ្ិរ្ញ។
�វ្ិរ្ញFMស�្កននិងរកសេា្ុរក�្ានីយណដលមានសដោយ�វ័យ្រវត្ិសនៅសពលដំសែើរការវាជាសលើកដំរូង។

�

េស�ន និង រក�ាទុក ស�ានីយ។ថត អូឌីយ៉ូ ពី វ�ទ�� FM។

េបើក ឬ បិទ វ�ទ�� FM

ែថម ស�ានីយ បច��ប�ន� េទៅ ប��ី សំណព�។

ែស�ងរក ស�ានីយ។

រាវរក េ�បកង់

បង�ាញ ប��ី ស�ានីយ សំណព�

វាយប���ល េ�បកង់ វ�ទ�� េដោយៃដ។

ជេ�មើស េ�ចើនេទៀត

បង�ាញ ប��ី ស�ានីយ ែដល �ាន រក�ាទុក។

� �កម្មវិធីសនះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយអា្�យ័សលើអ្នក្ដល់ស�វាឬម៉ូណដល។

�ចាក់ តាម ឧបល័រ
�អ្នកអាច�ដារ់វិ្រ្ញតាមឧរល័រជំនួ�ឲ្កា�ណដល្ ាន�្ារ់។
�រ៉ះ  → ចាក់ តាម ឧបល័រ។
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�ែត សំអ�ង
�ថតឬចាក់ការថត�ំស�ង។

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីែត សំអ�ង។

2 រ៉ះ សដើម្ីចារ់ស្ដើមការថត។�ូមនិយាយដាក់មី្កូហវចូន។
•  រ៉ះ សដើម្ី្ ្អាកការថត។
•  ខែៈសពលកំពុងថត�ំស�ង�ូមរ៉ះទីចំណាំសដើម្ីរញ្ចូល្រីចំែាំ។

3 រ៉ះ សដើម្ីរញ្រ់ការថត។

4 វាយរញ្ចូលសឈ្មោះឯក�ារសហើយរ៉ះរកសែា ទុក។

�ការបដវូរ ទកមង ់ែត
�ស្ជើ�្រ្មង់មួយពីណ្្នកខាងសលើននសអ្កង់កម្មវិធីថត�ំស�ង។

•  ស្តង់ដា៖សនះជា្រ្មង់ថតធម្មតា។

•  សមដី អទៅ អត្បទ៖ឧរករែ៍នឹងថត�ំស�ងររ�់អ្នកសហើយរំណលងវាក្នញងសពលដំែាលគ្នាស្រៅជាអត្រ្រសលើសអ្កង់។សដើម្ី
្រ្រួលល្រ្ធ្លល្អរំ្ុត�ូមដាក់ឧរករែ៍ណក្រមាត់ររ�់អ្នកសហើយនិយាយឲ្ឮៗនិងច្ា�់ៗក្នញងកណន្ង�ងៃាត់។

� �សរើ�ា�ា្រព័ន្ធននសមម៉ូ�ំស�ងមិន្តវូគ្នានឹង�ា�ាណដលអ្នកកំពុងនិយាយឧរករែ៍នឹងមិន�គេាល់�ំស�ងររ�់
អ្នកស�ើយ។មុនសពលស្រើមុខងារសនះ�ូមរ៉ះ�ា�ារច្ញរ្ន្នសដើម្ីកំែត់ជា�ា�ា្រព័ន្ធននសមម៉ូ�ំស�ង។
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�ឯកសារ ខ្ញំ
�ចូលស្រើនិង្គរ់្គងឯក�ារស្សេងៗណដល្ ានរកសេា្ុរកក្នញងឧរករែ៍។
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីឯកសារ ខ្ញំ។
�សដើម្ីពិនិត្រក្រិន្នន័យមិនចាំ្ាច់និងសធវើឲ្ឃ្ាំង្ទេញកក្នញងឧរករែ៍្រំសនរ�ូមរ៉ះវិភារឃ្ាំងផ្ទញក។
�សដើម្ីណ�វងរកឯក�ារឬ�ឺមី�ូមរ៉ះ ។

�នា�ិកា
�កំែត់សម៉ោងសរោ្រ៍,ពិនិត្សម៉ោងរច្ញរ្ន្នក្នញង្ីរ្កុងជាស្ចើនជុំវិញពិ�ពសលោក,វា�់សពល្ពឹត្ិការែ៍មួយឬក៏កំែត់
រយៈសពលជាក់លាក់។
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីនា�ិកា។

�រិត អលខ
�សធវើការគែនាធម្មតាឬ�្មញ្គ�្មាញ។
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីរិត អលខ។

•  ៖រង្ាញ្រវត្ិននការគែនា។សដើម្ីជ្មះ្រវត្ិ�ូមរ៉ះជកមះ កបវត្តិ។សដើម្ីរិ្រ្ ទេាំង្រវត្ិគែនា�ូមរ៉ះ ។

•  ៖ស្រើឧរករែ៍រំណរង្ឯកតា។អ្នកអាចរំណរ្ងតនម្ស្សេងៗដូចជាន្ទេ្រណវងឬ�ីតុែ្ហ�ាពស្រៅជាឯកតាស្សេង។

•  ៖រង្ាញកម្មវិធីគិតសលខវិ្រ្ា�ា្�្។
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�Game Launcher
�Game Launcher្រមូលសហគេមណដល្ ាន្រាញយកពីPlay StoreនិងGalaxy Store្រុកក្នញងកណន្ងមួយ�្មារ់
ការចូលសលងយ៉ាងងាយ្�ួល។អ្នកអាចកែំត់ឧរករែ៍ជា្រ្មង់សហគេមសដើម្ីសលងសហគេមកាន់ណតងាយ្�ួល។
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីGame Launcherរួចស្ជើ�សហគេមណដលអ្នកចង់សលង។

� •  សរើGame Launcherមិនសលចស�ើងស្រ�ូមចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះមុខងារ កកមិត ខ្ពស ់រួចសហើយ
រ៉ះកុងតាក់Game Launcherសដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

•  សហគេមណដល្ ាន្រាញយកពីPlay StoreនិងGalaxy Storeនឹងរង្ាញស�ើងសដោយ�វ័យ្រវត្ិ
សលើសអ្កង់Game Launcher។សរើអ្នកមិនអាចសឃើញសហគេមររ�់អ្នកស្រ�ូមចារ់អូ�្ ទេាំង
រែណាល័យស�ើងសលើសហើយរ៉ះ  → ថែម កម្មវិធ។ី

�ការលុប អហ្ម មួយ អចញ ពី Game Launcher
�ចារ់អូ�្ ទេាំងរែណាល័យស�ើងសលើ,រ៉ះឲ្ជារ់សលើសហគេមមួយរួចសហើយរ៉ះលុប ពី Game Launcher។

�ការបដវូរ ទកមង ់កបសិទ្ធផល
�អ្នកអាចរដចូរ្រ្មង់្រ�ិ្រ្ធ្លសហគេម។
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីGame Launcher,រ៉ះ  → កបសិទ្ធផល អហ្ម → កបសិទ្ធផល អហ្ម រួចសហើយស្ជើ�្រ្មង់ណដលអ្នក
ចង់ស្រើ។

•  អផដោត អលើ កបសិទ្ធផល៖សនះស្ដោតសលើការ្ដល់ជូនអ្នកនូវ្រ�ិ្រ្ធ្លអាចមានល្អរំ្ុតសនៅសពលអ្នកសលងសហគេម។

•  មាន តុល្យភាព៖សនះនឹងរកសេាតុល្�ាពរវាង្រ�ិ្រ្ធ្លនិងសពលស្រើ្្ា�់ថ្ម។

•  អផដោត អលើ ការសំនច ែាមពល៖សនះ�ំនចថាមពលថ្មខែៈសពលកំពុងសលងសហគេម។

� �្រ�ិ្រ្ធ�ាពថាមពលថ្មអាចខ�ុគ្នាស្រៅតាមសហគេម។
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�ប៊ូស្ទ័រ អហ្ម
�រ៊ូ�ទេ័រសហគេមអនុញ្ាតឲ្អ្នកសលងសហគេមក្នញងររ�ិ្ានកាន់ណត្រស�ើរ។អ្នកអាចស្រើរ៊ូ�ទេ័រសហគេមខែៈសពលកំពុងសលងសហគេម។
�សដើម្ីសរើក្ ទេាំងរ៊ូ�ទេ័រសហគេមខែៈសពលកំពុងសលងសហគេម�ូមរ៉ះ សលើរ្ាររុករក។សរើរ្ាររុករក្តូវ
្ានលាក់�ូមចារ់អូ�សអ្កង់ពីស្កោមស�ើងសលើសដើម្ីរង្ាញវា។សរើអ្នក្ ានកំែត់រ្ាររុករកឲ្ស្រើកាយវិការ អូស �ូមសរើក
្ទេាំងជូនដែំឹងសហើយរ៉ះប៉ះ អដើមបែី អបើក ប៊ូស្ទ័រ អហម្។

•  ៖សធវើការកំែត់រចនា�ម្ពន្ធ�្មារ់រ៊ូ�ទេ័រសហគេម។

•  ទកមង ់អាទិភាព៖កំែត់ឲ្ឧរករែ៍ខទេរ់ការសហៅចូលនិងការជូនដំែឹង្រាំងអ�់សលើកណលងសម៉ោងសរោ្រ៍សដើម្ីកុំឲ្រំខាន
សហគេមររ�់អ្នក។

•  កតួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព / កតតួពិនិត្យ អមម៉ូរ៖ីកែំត់ឲ្ឧរករែ៍នលត្មូវការកំែត់សដោយ�វ័យ្រវត្ិសដើម្ីរារាំងកុំឲ្
ឧរករែ៍ស�ើងកសមដៅសហើយរញ្ឈរ់ការដសំែើរការកម្មវិធីសនៅន្ទេខាងស្កោយសដើម្ី្គរ់្គងសមម៉ូរីកាន់ណត្រស�ើរ។

•  អសោប៊ូតុងរុករក៖លាក់រូ៊តុងសលើរ្ាររុករក។សដើម្ីរង្ាញរ៊ូតុងនានា�ូមរ៉ះ សលើរ្ាររុករក។

•  អសោ ការប៉ះ អអកកង៖់ចាក់ស�ោសអ្កងរ់៉ះខែៈសពលកំពុងសលងសហគេម។សដើម្ីសដោះស�ោសអ្កង់រ៉ះ�ូមចារ់អ�ូអាយខុនស�ោ
ក្នញង្រិ�សដៅែាមួយ។

•  រូបែត អអកកង់៖ថតរូរសអ្កង់។

� •  អ្នកអាចកែំត់ឲ្សរើក្ ទេាំងរ៊ូ�ទេ័រសហគេមពីរ្ាររុករកខែៈសពលរ្ាររុករក្តូវ្ ានកំែត់ឲ្កាយវិការ អូស។សលើ្ ទេាំង
រ៊ូ�ទេ័រសហគេម�ូមរ៉ះ  → ខ្ទប់ ក្ញងអពលអលងអហ្មសហើយរ៉ះកុងតាក់កាយវិការ រុករក សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

•  មុខងារណដលមានអាចខ�ុគ្នាអា្�័យសលើសហគេម។

�ការចាប់អផដើម កម្មវិធី ក្ញង វីអដអូ ផុស ខណៈអពល កំពុង អលង អហ្ម
�អ្នកអាចចារ់ស្ដើមកម្មវិធីក្នញងវីសដអូ្ ុ�ខែៈសពលកំពុងសលងសហគេម។
�រ៉ះ សហើយស្ជើ�កម្មវិធីមួយពីរញ្ីកម្មវិធី។
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�Samsung Kids
�អ្នកអាចកំហិតការចូលស្រើររ�់សក្មង្តឹមកម្មវិធីមួយចំនួន,កំែត់រយៈសពលស្រើ្្ា�់ររ�់ពួកសគ្ពម្រាំងសធវើការកំែត់
រចនា�ម្ពន្ធសដើម្ី្ ដល់ររ�ិ្ាន�រ្ាយរីករាយនិងមាន�ុវត្ិ�ាព�្មារ់សក្មងៗសនៅសពលពួកសគស្រើឧរករែ៍។
�សរើក្ ទេាំងជូនដំែឹង,អូ�ចុះស្កោមរួចសហើយរ៉ះ  (Samsung Kids)សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។សអ្កង់Samsung 
Kidsនឹងសលចស�ើង។សនៅសពលចារ់ស្ដើមSamsung Kidsជាសលើកដំរូងឬក៏រនទេារ់ពីសធវើការកំែត់្រិន្នន័យស�ើងវិញ�ូមសធវើ
តាមការណែនាំសលើសអ្កង់ សដើម្ីរញ្រ់ការសរៀរចំ។
�សលើសអ្កង់Samsung Kids�ូមស្ជើ�កម្មវិធីណដលអ្នកចង់ស្រើ។

� �វិធីចាក់ស�ោសអ្កង់រុសរកែំត់ររ�់អ្នកឬក៏PINណដលអ្នក្ ានរសង្កើតនឹង្តូវ្ ានស្រើសនៅសពល
សរើកដំសែើរការមុខងារការកតតួកតា របស ់ឪពុកមដាយ ឬក៏រិ្រSamsung Kids។

�ការអកបើ មុខងារ ការកតតួកតា របស់ ឪពុកមដាយ
�អ្នកអាចសធវើការកំែត់រចនា�ម្ពន្ធ�្មារ់Samsung Kids្ពម្រាំងរង្ាញ្រវត្ិននការស្រើ្្ា�់។
�សលើសអ្កង់Samsung Kids�ូមរ៉ះ  → ការកតតួកតា របស់ ឪពុកមដាយ រួចសហើយវាយរញ្ចូលកូដសដោះស�ោររ�់អ្នក។

�ការបិទ Samsung Kids
�សដើម្ីរិ្រSamsung Kids�ូមរ៉ះរូ៊តុងថយឬក៏រ៉ះ  → បិទ Samsung Kidsរួចសហើយវាយរញ្ចូលកូដសដោះស�ោ
ររ�់អ្នក។

�SmartThings
�រញ្ានិង្គរ់្គង្រដារ់្រដារស្រើ្្ា�់នវេ្ាតនិង្ លិត្លឧរករែ៍អ៊ីនសធើែិត(IoT)សដោយស្រើ្រូរ�ពទេនវេ្ាតររ�់អ្នក។
�សដើម្ីរង្ាញព័ត៌មានស្ចើនស្រៀត�ូមចារ់ស្ដើមកម្មវិធីSmartThingsសហើយរ៉ះ  → រអបៀប អកបើ។

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីSmartThings។

2 រ៉ះ  → ឧបករណ៍។

3 ស្ជើ�ឧរករែ៍មួយនិង�្ារ់ស្រៅវាសដោយសធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង់។

� •  វិធី�្ារ់អាចខ�ុគ្នាស្រៅតាម្រស�្រននឧរករែ៍ណដល្ ាន�្ារ់ឬខ្ឹមព័ត៌មានណដល្ ានណចករំណលក។

•  ឧរករែ៍ណដលអ្នកអាច�្ារ់អាចខ�ុគ្នាអា្�័យសលើតំរន់។មុខងារណដលមានអាចខ�ុគ្នាស្រៅតាមឧរករែ៍ណដល
្ាន�្ារ់។

•  កំហុ�ឬវិការៈ្ ទេាល់ខ្លួនននឧរករែ៍ណដល�្ារ់មិន្តូវ្ ានរ៉ារ់រងស្កោមការធានាពីSamsungស�ើយ។សនៅសពល
កំហុ�ឬវិការៈសកើតស�ើងសលើឧរករែ៍ណដល្ ាន�្ារ់�ូម្រាក់្រងឧ�សេាហករននឧរករែ៍សនោះ។
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�ការថចករំថលក ខ្ឹមព័ត៌មាន
�ណចករំណលកខ្ឹមព័ត៌មានសដោយស្រើជស្មើ�ណចករណំលកស្សេងៗ។�កម្ម�ាពខាងស្កោមសនះគឺជាឧ្រាហរែ៍ននការណចករំណលករូរ។

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីវិចិកតសាលរួចសហើយស្ជើ�រូរមួយ។

2 រ៉ះ រួចស្ជើ�វិធីណចករណំលកណដលអ្នកចង់។

� �អ្នកអាចរង់្្ាក់រណនម្សនៅសពលណចករណំលកឯក�ារតាមរែ្ាញចល័ត។

�ថចករំថលក រហ័ស

�ការថចករំថលក ខ្ឹមព័ត៌មាន ជាមួយ ឧបករណ៍ អនៅថកបែរ

�ណចករំណលកខ្ឹមព័ត៌មានជាមួយឧររកែ៍សនៅណក្រតាមWi-Fi DirectឬBluetoothឬក៏ជាមួយឧរករែ៍
ណដលគាំ្្រSmartThings។

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីវិចិកតសាលរួចសហើយស្ជើ�រូរមួយ។

2 សលើឧរករែ៍ស្សេងស្រៀត�ូមសរើក្ ទេាំងជូនដែឹំង,អូ�ចុះស្កោមរួចសហើយរ៉ះ  (ថចករំថលក រហ័ស) សដើម្ី
សរើកដំសែើរការវា។

3 រ៉ះ  → ថចករំថលក រហ័ស រួចស្ជើ�ឧរករែ៍មួយណដល្តូវស្ទេរររូស្រៅ។

4 ្ពម្រ្រួល�ំសែើស្ទេរឯក�ារសលើឧរករែ៍ស្សេងស្រៀតសនោះ។

� �មុខងារសនះមិនគាំ្ ្រការណចករណំលកវសីដអូជាមួយTVsឬឧរករែ៍ណដលគាំ្្រSmartThingsស្រ។សដើម្ីសមើល
វីសដអូសលើTV�ូមស្រើមុខងារSmart View។

�ការកំណត់ នរណា អាច រកអឃើញ ឧបករណ៍ របស់ អ្ក

�កំែត់នរែា្រ្រួលការអនុញា្តឲ្រកនិងស្្ើខ្ឹមព័ត៌មានស្រៅឧរករែ៍ររ�់អ្នក។

1 សរើក្ ទេាំងជូនដំែឹង,អូ�ចុះស្កោមរួចសហើយរ៉ះ  (ថចករំថលក រហ័ស) សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

2 រ៉ះឲ្ជារ់សលើ  (ថចករថំលក រហ័ស)។
�សអ្កង់ការកំែត់ណចករំណលករហ័�នឹងសលចស�ើង។

3 ស្ជើ�ជស្មើ�មួយ។
•  ទំនាក់ទំនង ប៉ុអណណែោះ៖អនុញា្តឲ្ណត្ំរនាក្់រំនងររ�់អ្នករ៉ុសែណោះណចករំណលកជាមួយឧរករែ៍ររ�់អ្នក។
•  ករប់រ្ា៖អនុញ្ាតឲ្ឧរករែ៍សនៅណក្រ្រាំង�ាយណចករំណលកជាមួយឧរករែ៍ររ�់អ្នក។
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�Link Sharing
�ណចករំណលកឯក�ារធំ។រញ្ចូនឯក�ារស្រៅ�ឺសវើឃ្ាំង្ទេញកSamsungសហើយណចករំណលកពួកវាជាមួយអ្នកដន្រតាមតំែវិរ។

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីវិចិកតសាលរួចសហើយស្ជើ�រូរមួយ។

2 រ៉ះ  → Link Sharing។
�តែំ�្មារ់រូរនឹង្តវូ្ ានរសង្កើត។

3 ស្ជើ�ជស្មើ�ណចករណំលក។

�Music Share

�ការថណនាំ
�មុខងារMusic Shareអនុញា្តឲ្អ្នកណចករណំលកឧរល័រBluetoothររ�់អ្នកណដល្ ាន�្ារ់សហើយជាមួយឧរករែ៍
ររ�់អ្នកជាមួយនឹងម្នាក់ស្រៀត។អ្នកក៏អាច�ដារ់តននដីណតមួយសលើGalaxy Budsររ�់អ្នកនិងGalaxy Budsររ�់ម្នាក់
ស្រៀត្ ងណដរ។
�មុខងារសនះអាចស្រើ្ ានណតសលើឧរករែ៍ណដលគាំ្្រមុខងារMusic Shareរ៉ុសែណោះ។

�ការថចករំថលក ឧបល័រ Bluetooth
�អ្នកអាច�ដារ់តននដីសលើ្រូរ�ពទេនវេ្ាតររ�់អ្នកនិង្រូរ�ពទេនវេ្ាតររ�់មិត្អ្នកតាមឧរល័រBluetoothររ�់អ្នក។

1 ្តូវ្្ាកដថា្រូរ�ពទេនវេ្ាតររ�់អ្នកនិងឧរល័រBluetoothររ�់អ្នក្ ាន�្ារ់គ្នា។

��ូមសមើលការ្គេចូជាមួយឧរករែ៍Bluetoothស្សេងស្រៀត�្មារ់រសរៀរ�្ារ់។

2 សលើ្រូរ�ពទេនវេ្ាតររ�់អ្នក�ូមសរើក្ ទេាំងជូនដែំឹង,អូ�ចុះស្កោមរួចសហើយពិនិត្ថាសតើ  (Music Share)្តូវ្ ាន
សរើកដំសែើរការស្រ។
�អ្នកអាចស្រើមុខងាររណនម្ដូចជាការកែំត់នរែា្តូវណចករំណលកឧរករែ៍ររ�់អ្នកជាមួយសដោយរ៉ះជារ់សលើ  
(Music Share)។

3 សលើ្រូរ�ពទេនវេ្ាតររ�់មិត្អ្នក�ូមស្ជើ�ឧរល័រររ�់អ្នកពីរញ្ីននឧរករែ៍Bluetooth។

4 សលើ្រូរ�ពទេនវេ្ាតររ�់អ្នក�ូម្រ្ួរល�ំសែើ�្ារ់។
�ឧរល័រររ�់អ្នកនឹង្តវូ្ ានណចករណំលក។
�សនៅសពលអ្នកចាក់តននដីតាម្រូរ�ពទេនវេ្ាតររ�់មិត្អ្នកការចាក់តននដីតាម្រូរ�ពទេនវេ្ាតររ�់អ្នកនឹង្តូវ្ ាន្ ្អាក។
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�ការសដាប់ តននដី ជាមួយរ្ា ជាមួយ Galaxy Buds
�អ្នកអាច�ដារ់តននដីសលើ្រូរ�ពទេនវេ្ាតររ�់អ្នកជាមួយគ្នាតាមBudsររ�់អ្នកនិងBudsររ�់មិត្អ្នក។
�មុខងារសនះ្រ្រួលការគាំ្ ្រណតសលើGalaxy Buds, Galaxy Buds Plus,និងGalaxy Buds Liveរ៉ុសែណោះ។

1 ្តូវ្្ាកដថា្រូរ�ពទេនវេ្ាតនីមួយៗនិងគូBuds្ាន�្ារ់គ្នា។

��ូមសមើលការ្គេចូជាមួយឧរករែ៍Bluetoothស្សេងស្រៀត�្មារ់រសរៀរ�្ារ់។

2 សលើ្រូរ�ពទេនវេ្ាតររ�់មិត្អ្នក�ូមសរើក្ ទេាំងជូនដំែឹង,អូ�ចុះស្កោមរួចសហើយរ៉ះ  (Music Share)សដើម្ី
សរើកដំសែើរការវា។
�អ្នកអាចស្រើមុខងាររណនម្ដូចជាការកែំត់នរែា្តូវណចករំណលកឧរករែ៍ររ�់អ្នកជាមួយសដោយរ៉ះជារ់សលើ  
(Music Share)។

3 សលើ្រូរ�ពទេនវេ្ាតររ�់អ្នក�ូមសរើក្ ទេាំងជូនដែំឹងសហើយរ៉ះអមអ�ៀ។

4 រ៉ះ និងស្ជើ�Budsររ�់មិត្អ្នកពីរញ្ីឧរករែ៍ណដលចារ់្ាន។

5 សលើ្រូរ�ពទេនវេ្ាតររ�់មិត្អ្នក�ូម្រ្ួរល�ំសែើ�្ារ់។

6 សលើ្រូរ�ពទេនវេ្ាតររ�់អ្នក�ូមធីកBudsររ�់អ្នកនិងBudsររ�់មិត្អ្នកសនៅសលើរញ្ីអូឌីយ៉ូសចញ។
�សនៅសពលអ្នកចាក់តននដីតាម្រូរ�ពទេនវេ្ាតររ�់អ្នកអ្នកអាច�ដារ់វាជាមួយគ្នាតាមBuds្រាំងពីរ។

�
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�Smart View
�រង្ាញខ្ឹមព័ត៌មានណដល្ ានរង្ាញសលើឧរករែ៍ររ�់អ្នកសនៅសលើសអ្កង់ធំសដោយ�្ារ់ឧរករែ៍ររ�់អ្នកជាមួយTVឬម៉ូនី្រ័រ
ណដល្ ានសរើកស្រើScreen Mirroring។

1 សរើក្ ទេាំងជូនដំែឹង,អូ�ចុះស្កោមរួចសហើយរ៉ះ  (Smart View)។

2 ស្ជើ�ឧរករែ៍មួយសដើម្ីេ្ញះសអ្កង់ររ�់ឧរករែ៍អ្នកឬក៏រង្ាញខ្ឹមព័ត៌មាន។

� �សនៅសពលអ្នកចាក់វសីដអូមួយជាមួយSmart Viewរី�ូលូ�ិនអាចខ�ុគ្នាអា្�័យសលើម៉ូណដលTV។

�ភា្ប់ជាមួយ Windows
�អ្នកអាច�្ារ់ឧរករែ៍ររ�់អ្នកស្រៅWindows PCសដើម្ីចូលស្រើ្រិន្នន័យននឧរករែ៍ររ�់អ្នក�្ាមៗសនៅសលើកុំព្ចូ្រ័រដូចជា
ររូថតឬ�ារ។
�សនៅសពលការសហៅឬ�ារចូលមកអ្នកអាច្រ្ួរលពួកវាសលើកុំព្ចូ្រ័រ។

� •  មុខងារសនះអាចស្រើ្ ានណតសលើWindows 10កំណែ1803ឬខ្ព�់ជាងសនះរ៉ុសែណោះសហើយសយើងឲ្សយោរល់ស្រើ
កំណែថ្មីរំ្ុតសដើម្ីស្រើមុខងារសនះឲ្្ ានសពញសលញ។

•  ្តូវការគែនីMicrosoftសដើម្ីស្រើមុខងារសនះ។សនៅសពលអ្នករសង្កើតគែនីMicrosoftមួយអ្នកអាច
ចុះសឈ្មោះចូលឧរករែ៍និងស�វាMicrosoft្រាំងអ�់ដូចជាកម្មវិធីMicrosoft OfficeនិងWindows 10។

�ការភ្ាប់ អទៅ កុំព្យវូទ័រ

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះមុខងារ កកមិត ខ្ពស ់→ ភ្ាប់ជាមួយ Windows។

2 សធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង់ សដើម្ីរញ្រ់ការ�្ារ់។

� ��ូមចូលសមើលhttps://aka.ms/setupltw�្មារ់ព័ត៌មានលម្អិត។

https://aka.ms/setupltw
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�ការបង្ាញ ទិន្ន័យ និង ការជូនដំណឹង ពី ឧបករណ៍ របស់ អ្ក អនៅអលើ កុំព្យវូទ័រ
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីទូរសព្ទ របស់ អ្ក សលើកុំព ច្ូ្រ័រសហើយស្ជើ�្រស�្រមួយណដលអ្នកចង់្ ាន។

�

ឧបករណ៍ របស់ អ�ក

ការជូនដំណឹង

សារ
រូបថត
កម�វ�ធី

ការេហៅ

� �មុខងារនិងមុឺនុយណដលមានអាចខ�ុគ្នាអា្�័យសលើកំណែ�ុហវណវរឬម៉ូណដល។

�Samsung Global Goals
�សគោលរំែង�ាកលណដល្តវូ្ ានរសង្កើតសដោយមហា�ន្និ្ាតររ�់អងគេការ�ហ្រជាជាតិក្នញងេ្នាំ2015មានសគោលរំែង
ស្សេងៗណដលរ៉ងរសង្កើត�ងគេម្រករសដោយចីរ�ាព។សគោលរំែង្រាំងសនះមានអានុ�ាពក្នញងការរញ្រ់�ាព្កី្ក្រយុ្រ្ធ
នឹងអ�ម�ាព្ពម្រាំងរញ្ឈរ់រណ្មរ្មលួររិយាកា�។
�ជាមួយSamsung Global Goals�ូមណ�វងយល់រណន្មអំពីសគោលរំែង�ាកលនិងចូលរួមក្នញងចលនាសនះសដើម្ីអនាគត
កាន់ណត្រស�ើរ។
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�កម្មវិធី Google
�Google្ដល់ការកមសេាន្រែ្ាញ�ងគេមនិងកម្មវិធីអាជីវកម្មនានា។អ្នក្រណហលជា្តូវការគែនីGoogleសដើម្ីចូលស្រើ
កម្មវិធីខះ្។
�សដើម្ីរង្ាញព័ត៌មានកម្មវិធីស្ចើនស្រៀត�ូមចូលស្រើមុឺនុយជំនួយននកម្មវិធីនីមួយៗ។

•  Chrome៖ណ�វងរកព័ត៌មាននិងសរើកសមើល្ំរព័រវិរ។

•  Gmail៖ស្្ើឬ្រ្ួរលអ៊ីណមលតាមស�វាGoogle Mail។

•  ថផនទ៖ីណ�វងរក្រីកណន្ងររ�់អ្នកសនៅសលើណ្ន្រីណ�វងរកណ្ន្រីពិ�ពសលោកនិងរង្ាញព័ត៌មាន្រីកណន្ង�្មារ់កណន្ង
ស្សេងៗសនៅជុំវិញអ្នក។

•  YT Music៖�ូមរីករាយជាមួយតននដីនិងវសីដអូជាស្ចើនណដល្ ាន្ ដល់ជូនសដោយYouTube Music។អ្នកក៏អាចរង្ាញ
�មូហកម្មតននដីណដលអ្នក្ ានរកសេា្ុរកសលើឧរករែ៍ររ�់អ្នកនិងចាក់ពួកវាក្ ងណដរ។

•  Play Movies៖្ិរញឬជួលវសីដអូដូចជា�ាពយន្និងកម្មវិធីTVពីPlay Store។

•  ែាស៖រកសេា្រុកខ្ឹមព័ត៌មានររ�់អ្នកសលើសកោ្ដ,ចូលស្រើវាពី្គរ់្រីកណន្ងនិងណចករំណលកវាជាមួយអ្នកដន្រ។

•  YouTube៖្រ�សេនាឬរសង្កើតវីសដអូ្ពម្រាំងណចករំណលកពួកវាជាមួយអ្នកដន្រ។

•  រូបែត៖ណ�វងរក្គរ់្គងនិងណកររូថតនិងវីសដអូររ�់អ្នក្រាំងអ�់ពី្រ�ពស្សេងៗក្នញងកណន្ងមួយ។

•  Google៖ណ�វងរកធាតុនានាសលើអ៊ីនសធើែិតឬឧរករែ៍ររ�់អ្នកយ៉ាងរហ័�។

•  Duo៖សធវើការសហៅវសីដអូធម្មតា។

•  Messages៖ស្្ើនិង្រ្រួល�ារសលើឧរករែ៍ឬកុំព ច្ូ្រ័រររ�់អ្នកសហើយណចករំណលកខ្ឹមព័ត៌មានស្សេងៗដូចជារូរនិងវីសដអូ។

� �កម្មវិធីខ្ះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយអា្�័យសលើអ្នក្ដល់ស�វាឬម៉ូណដល។
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�ការកំណត់

�ការថណនាំ
�រដចូរការកែំត់ឧរករែ៍តាមរំែង។
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់។
�សដើម្ីណ�វងរកការកំែត់សដោយវាយរញ្ចូលពាក្គន្ឹះ�ូមរ៉ះ ។

�Samsung Account
�ចុះសឈ្មោះចូលSamsung Accountររ�់អ្នកនិង្គរ់្គងវា។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះSamsung Account។

�ការភ្ាប់

�ជអកមើស
�រដចូរការកែំត់�្មារ់ការ�្ារ់ស្សេងៗដូចជាមុខងារWi-FiនិងBluetooth។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការភា្ប់។

•  Wi-Fi៖សរើកដំសែើរការមុខងារWi-Fiសដើម្ី�្ារ់ស្រៅរែ្ាញWi-Fiនិងចូលស្រើអ៊ីនសធើែិតឬឧរករែ៍
រែ្ាញស្សេងស្រៀត។�ូមសមើលWi-Fi�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ម។

•  Bluetooth៖ស្រើBluetoothសដើម្ីសដោះដូរ្រិន្នន័យឬឯក�ារសមសឌៀជាមួយឧរករែ៍ស្សេងស្រៀតណដល
្ានសរើកស្រើBluetooth។�ូមសមើលBluetooth�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ម។

•  NFC និង ការបង់កបាក ់អដោយ មិន ប៉ះ៖កំែត់ឲ្ឧរករែ៍អនុញា្តឲ្អ្នកអាន�្ាកគមនាគមន៍ក្នញងណដនជិតៗ(NFC) 
ណដលមានព័ត៌មានអំពី្ លិត្ល។អ្នកក៏អាចស្រើមុខងារសនះ្ ងណដរសដើម្ីសធវើការរង់្្ាក់និង្រិញ�ំរុ្ត�្មារ់
ការដឹកជញ្ចូនឬ្ពតឹ្ិការែ៍នានារនទេារ់ពីការ្រាញយកកម្មវិធីណដល្តូវការ។�ូមសមើលNFCនិងការរង់្្ាក់សដោយ
មិនរ៉ះ �្មារ់ព័ត៌មានរណនម្។

•  ទកមង ់យន្តអហោះ៖កំែត់ឲ្ឧរករែ៍រិ្រមុខងារឥតណខសេ្រាំងអ�់សលើឧរករែ៍ររ�់អ្នក។អ្នកអាចស្រើស�វាណដល
មិនស្រើរែ្ាញរ៉ុសែណោះ។

� ��ូមសគោរពតាមរ្ររញ្ាណដល្ ដល់សដោយ្កុមហ៊ុនអាកា�ចរែ៍និងការណែនាំររ�់រុគគេលិករស្មើការ
សលើយន្សហោះ។ក្នញងករែីណដលមានការអនុញា្តឲ្ស្រើឧរករែ៍�ូមស្រើវាក្នញង្រ្មង់យន្សហោះជានិច្។
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•  បណដែាញ ចល័ត៖សធវើការកែំត់រចនា�ម្ពន្ធរែ្ាញចល័តររ�់អ្នក។

•  ការអកបើកបាស់ ទិន្ន័យ៖រកសេាការតាមដានររិមាែននការស្រើ្្ា�់្រិន្នន័យររ�់អ្នកនិងរដចូរការកំែត់តាមរំែង
�្មារ់ណដនកំែត់។កែំត់ឲ្ឧរករែ៍រិ្រការ�្ារ់្រិន្នន័យចល័តសដោយ�វ័យ្រវត្ិសនៅសពលររិមាែ្រិន្នន័យចល័ត
ណដលអ្នក្ ានស្រើឈានដល់ណដនកែំត់ណដលអ្នក្ ានរញ្ាក់។

�អ្នកអាចសរើកដំសែើរការមុខងារ�ំនច្រិន្នន័យសដើម្ីរារាំងកម្មវិធីខ្ះណដលដំសែើរការសនៅន្ទេខាងស្កោយមិនឲ្ស្្ើឬ
្រ្រួល្រិន្នន័យ។�ូមសមើលមុខងារ�ំនច្រិន្នន័យ �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ម។

�អ្នកក៏អាចស្ជើ�កម្មវិធីឲ្ស្រើ្ិរន្នន័យចល័តជានិច្្ ងណដរ�ូម្ីសនៅសពលឧរករែ៍ររ�់អ្នក្ ាន�្ារ់ស្រៅWi-Fi 
ក៏សដោយ។�ូមសមើលកម្មវិធីស្រើ្រិន្នន័យចល័តរ៉ុសែណោះ �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ម។

•  អភិបាល កាត SIM៖សរើកដសំែើរការកាតSIMឬUSIMរួចរដចូរការកំែត់កាតSIMតាមរំែង។
�ូមសមើលអ�ិ្ាលកាតSIM�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ម។

•  ហត់សបែ៉ត ់ចល័ត និង ចំណង៖ស្រើឧរករែ៍ជាហត�់្៉ត់ចល័តសដើម្ីណចករំណលកការ�្ារ់្រិន្នន័យចល័តននឧរករែ៍
ជាមួយឧរករែ៍ស្សេងស្រៀត។�្មារ់ព័ត៌មានរណន្មអំពីហត់�្៉ត់ចល័ត�ូមសមើលហត់�្៉ត់ចល័ត។

� �អ្នកអាចរង់្ ្ាក់រណនម្សនៅសពលស្រើមុខងារសនះ។

•  ការកំណត់ ការភ្ាប់ អកចើនអទៀត៖រដចូរការកែំត់តាមរំែងសដើម្ី្តួត្តាមុខងារស្សេងស្រៀត។�ូមសមើលការកំែត់
ការ�្ារ់ស្ចើនស្រៀត �្មារ់ព័ត៌មានរណនម្។

�Wi-Fi
�សរើកដំសែើរការមុខងារWi-Fiសដើម្ី�្ារ់ស្រៅរែ្ាញWi-Fiនិងចូលស្រើអ៊ីនសធើែិតឬឧរករែ៍រែ្ាញស្សេងស្រៀត។

�ការភ្ាប់ អទៅ បណដែាញ Wi-Fi

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការភា្ប ់→ Wi-Fiរួចរ៉ះកុងតាក់សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

2 ស្ជើ�រែ្ាញមួយពីរញ្ីរែ្ាញWi-Fi។
�រែ្ាញណដលមានអាយខុនស�ោ្តវូការពាក្�មងៃាត់។

� •  សនៅសពលឧរករែ៍�្ារ់ស្រៅរែ្ាញWi-Fiមួយឧរករែ៍នឹង�្ារ់ស្រៅរែ្ាញសនោះស�ើងវិញ្គរ់
សពលណដលអាចស្រើ្ ានសដោយមិន្តវូការពាក្�មងៃាត់។សដើម្ីរារាំងឧរករែ៍កុំឲ្�្ារ់ស្រៅរែ្ាញសនោះ
សដោយ�វ័យ្រវត្ិ�ូមរ៉ះ ជារ់នឹងរែ្ាញសនោះសហើយរ៉ះកុងតាក់ស្័យ ភ្ាប់ អ�ើងវិញ សដើម្ីរិ្រដំសែើរការវា។

•  សរើអ្នកមិនអាច�្ារ់ស្រៅរែ្ាញWi-Fi្ាន្តឹម្តូវស្រ�ូមចារ់ស្ដើមមុខងារWi-Fiឬសរ៉ៅ្រ័រឥតណខសេស�ើងវិញ។
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�ការបង្ាញ ព័ត៌មាន រុណភាព បណដែាញ Wi-Fi
�រង្ាញព័ត៌មានគុែ�ាពរែ្ាញWi-Fiដូចជាសល្ឿននិង�្ិរ�ាព។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការភា្ប់ → Wi-Fiរួចរ៉ះកុងតាក់សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។ព័ត៌មានគុែ�ាពរែ្ាញនឹង
សលចស�ើងស្កោមរែ្ាញWi-Fi។សរើវាមិនសលចស�ើងស្រ�ូមរ៉ះ  → កកមិតខ្ពស់សហើយរ៉ះកុងតាក់បង្ាញ ព័ត៌មាន 
រុណភាព បណដែាញ សដើម្ីសរើកដសំែើរការវា។

� �ព័ត៌មានគុែ�ាព្រណហលជាមិនសលចស�ើងស្រអា្�័យសលើរែ្ាញWi-Fi។

�ការថចករំថលក ពាក្យសម្ាត ់បណដែាញ Wi-Fi
�សរើអ្នកសធវើ�ំសែើមួយស្រៅកាន់មន�ុសេណដល្ ាន�្ារ់ជាមួយរែ្ាញWi-Fiមាន�ន្ិ�ុខសដើម្ីណចករំណលកពាក្�មងៃាត់
ររ�់វាអ្នកអាច�្ារ់ស្រៅរែ្ាញសដោយមិនវាយរញ្ចូលពាក្�មងៃាត់។មុខងារសនះអាចស្រើ្ ានរវាងឧរករែ៍ណដល
រ៉ះជាមួយគ្នាសហើយសអ្កង់ននឧរករែ៍ស្សេងស្រៀត្តូវណត្ ានសរើក។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការភា្ប់ → Wi-Fiរួចរ៉ះកុងតាក់សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

2 ស្ជើ�រែ្ាញមួយពីរញ្ីរែ្ាញWi-Fi។

3 រ៉ះអស្ើ ពាក្យសម្ាត។់

4 ្ពម្រ្រួល�ំសែើណចករំណលកសលើឧរករែ៍ស្សេងស្រៀតសនោះ។
�ពាក្�មងៃាត់Wi-Fi្តវូ្ ានវាយរញ្ចូលសលើឧរករែ៍ររ�់អ្នកសហើយវា្ ាន�្ារ់ជាមួយរែ្ាញ។

�Wi-Fi Direct
�Wi-Fi Direct�្ារ់ឧរករែ៍សដោយ្ ទេាល់តាមរែ្ាញWi-Fiសដោយមិន្តូវការចំែុចចូលស្រើ។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការភា្ប់ → Wi-Fiរួចរ៉ះកុងតាក់សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

2 រ៉ះ  → Wi-Fi Direct។
�ឧរករែ៍ណដលរកសឃើញ្តវូ្ ានរាយក្នញងរញ្ី។
�សរើឧរករែ៍ណដលអ្នកចង់�្ារ់ស្រៅមិន�្ិតក្នញងរញ្ី�ូមស�្នើឲ្ឧរករែ៍សនោះសរើកមុខងារWi-Fi Direct។

3 ស្ជើ�ឧរករែ៍មួយណដល្តវូ�្ារ់ស្រៅ។
�ឧរករែ៍នឹង្តូវ្ ាន�្ារ់សនៅសពលឧរករែ៍ស្សេងយល់្ពម្រ្រួល�ំសែើការ�្ារ់Wi-Fi Direct។
�សដើម្ីរញ្រ់ការ�្ារ់ឧរករែ៍�ូមស្ជើ�ឧរករែ៍សដើម្ី្ ដាច់ពីរញ្ី។
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�Bluetooth
�ស្រើBluetoothសដើម្ីសដោះដូរ្ិរន្នន័យឬឯក�ារសមសឌៀជាមួយឧរករែ៍ស្សេងស្រៀតណដល្ ានសរើកស្រើBluetooth។

� •  Samsungមិន្រ្ួរលខ�ុ្តូវសលើការ្ ាត់រង់ការរអាក់រអួលឬការស្រើមិន្តឹម្តូវសលើ្រិន្នន័យណដល្ ានស្្ើឬ
្រ្រួលតាមBluetoothស�ើយ។

•  �ូម្្ាកដជានិច្ថាអ្នកណចករណំលកនិង្រ្រួល្រិន្នន័យជាមួយឧរករែ៍ណដលអាចសជឿ្រុកចិត្្ ាននិងមាន
�ន្ិ�ុខ្តមឹ្តវូ។សរើមានឧរ�គគេរវាងឧរករែ៍្រាំងសនោះចមងៃាយ្រតិរត្ិការអាច្តូវ្ ានកាត់រន្យ។

•  ឧរករែ៍ខះ្ជាពិស��ឧរករែ៍ណដលមិន្តូវ្ ានសធវើសត�្ឬយល់្ ពមសដោយBluetooth SIG្រណហលជាមិន
្តូវគ្នាជាមួយឧរករែ៍ររ�់អ្នកស�ើយ។

•  កុំស្រើមុខងារBluetoothក្នញងសគោលរំែងខុ�ច្ារ់(ឧ្រាហរែ៍ការលួចចម្ងឯក�ារឬការរន្ំ្រាក់្រង
ខុ�ច្ារ់ក្នញងសគោលរំែងពាែិជ្កម្ម)។Samsungមិន្រ្រួលខុ�្តូវសលើ្ លវិ្ាកននការស្រើ្្ា�់ខុ�ច្ារ់
សលើមុខងារBluetoothស�ើយ។

�ការផ្វូ ជាមួយ ឧបករណ៍ Bluetooth អផសែងអទៀត

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការភា្ប់ → Bluetoothរួចរ៉ះកុងតាក់សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

�ឧរករែ៍ណដលរកសឃើញនឹង្តវូ្ ានរាយក្នញងរញ្ី។

2 ស្ជើ�ឧរករែ៍មួយសដើម្ី្ គេចូជាមួយ។
�សរើឧរករែ៍ណដលអ្នកចង់្ គេចូជាមួយមិនមានក្នញងរញ្ីស្រ�ូមកំែត់ឲ្ឧរករែ៍សនោះចូល្រ្មង់្ គេចូBluetooth។�ូមសមើល
ស�ៀវស�ៅណែនាំអ្នកស្រើ្ ្ា�់ររ�់ឧរករែ៍ស្សេងស្រៀត។

� �ឧរករែ៍ររ�់អ្នកអាចឲ្ឧរករែ៍ស្សេងស្រៀតសមើលសឃើញខែៈសពលសអ្កង់ការកំែត់Bluetooth្ានសរើក។

3 ្ពម្រ្រួល�ំសែើ�្ារ់Bluetoothសលើឧរករែ៍ររ�់អ្នកសដើម្ីរញ្ាក់។
�ឧរករែ៍នឹង្តូវ្ ាន�្ារ់សនៅសពលឧរករែ៍ស្សេងស្រៀត្ពម្រ្រួល�ំសែើ�្ារ់Bluetooth។
�សដើម្ីឈរ់្គេចូឧរករែ៍�ូមរ៉ះ ជារ់នឹងសឈ្មោះឧរករែ៍សដើម្ីឈរ់្គេចូសហើយរ៉ះ្ប់ ផ្វូ។
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�ការអផ្ើ និង ការទទួល ទិន្ន័យ
�កម្មវិធីជាស្ចើនគាំ្ ្រការស្ទេរ្ិរន្នន័យតាមBluetooth។អ្នកអាចណចករំណលក្រិន្នន័យដូចជា្រំនាក់្រំនងឬឯក�ារសមសឌៀ
ជាមួយឧរករែ៍Bluetoothស្សេងស្រៀត។�កម្ម�ាពខាងស្កោមគឺជាឧ្រាហរែ៍ននការស្្ើររូស្រៅឧរករែ៍ស្សេងស្រៀត។

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីវិចិកតសាលរួចសហើយស្ជើ�រូរមួយ។

2 រ៉ះ  → Bluetoothរួចស្ជើ�ឧរករែ៍មួយណដល្តូវស្ទេរររូស្រៅ។
�សរើឧរករែ៍ណដលអ្នកចង់្ គេចូជាមួយមិន�្ិតក្នញងរញ្ី�ូមស�្នើឲ្ឧរករែ៍សនោះសរើកជស្មើ�ល្រ្ធ�ាពសមើលសឃើញររ�់វា។

3 ្ពម្រ្រួល�ំសែើ�្ារ់Bluetoothសលើឧរករែ៍ស្សេងស្រៀត។

�NFC និង ការបង់កបាក់ អដោយ មិន ប៉ះ
�ឧរករែ៍ររ�់អ្នកអនុញ្ាតឲ្អ្នកអាន�្ាកគមនាគមន៍ក្នញងណដនជិតៗ(NFC)ណដលមានព័ត៌មានអំពី្ លិត្ល។អ្នកក៏អាច
ស្រើមុខងារសនះ្ ងណដរសដើម្ីសធវើការរង់្្ាក់និង្រិញ�ំរុ្ត�្មារ់ការដឹកជញ្ចូនឬ្ពឹត្ិការែ៍នានារនទេារ់ពីការ្រាញយកកម្មវិធី
ណដល្តូវការ។

� �ឧរករែ៍មានអងណ់តនNFCជារ់មកជាមួយ។�ូមកាន់ឧរករែ៍សដោយយកចិត្្រុកដាក់សដើម្ីរសញ្ៀ�
ការខូចអង់ណតនNFC។

�ការអាន ព័ត៌មាន ពី ស្ាក NFC
�ស្រើមុខងារNFCសដើម្ីអានព័ត៌មាន្ លិត្លពី�្ាកNFC។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការភា្ប់សហើយរ៉ះកុងតាក់NFC និង ការបង់កបាក់ អដោយ មិន ប៉ះ សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

2 ដាក់តរំន់អង់ណតនNFCសនៅខាងខ្នងននឧរករែ៍ររ�់អ្នកជិត�្ាកNFC។
�ព័ត៌មានពី�្ាកនឹងសលចស�ើង។

�

� �្តូវ្្ាកដថាសអ្កង់ររ�់ឧរករែ៍្តូវ្ ានសរើកនិង្ ានសដោះស�ោ។សរើពុំសនោះឧរករែ៍នឹងមិនអាន�្ាកNFCឬក៏
្រ្រួល្រិន្នន័យស�ើយ។
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�ការអធ្ើ ការបង់កបាក់ អដោយ អកបើ មុខងារ NFC
�មុនសពលអ្នកអាចស្រើមុខងារNFCសដើម្ីសធវើការរង់្ ្ាក់អ្នក្តូវណតចុះរញ្ី�្មារ់ស�វារង់្្ាក់ចល័ត។សដើម្ីចុះរញ្ីឬ្រ្រួល
ព័ត៌មានរណន្មអំពីស�វាសនះ�ូម្រាក្់រងអ្នក្្ល់ស�វាឲ្អ្នក។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការភា្ប់សហើយរ៉ះកុងតាក់NFC និង ការបង់កបាក់ អដោយ មិន ប៉ះ សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

2 រ៉ះតរំន់អង់ណតនNFCសនៅខាងខ្នងននឧរករែ៍ររ�់អ្នកជាមួយ្រដារ់អានរែណNFC។

�សដើម្ីកំែត់កម្មវិធីរង់្្ាក់លំនាសំដើម�ូមសរើកសអ្កង់ការកំែត់សហើយរ៉ះការភ្ាប់ → NFC និង ការបង់កបាក់ អដោយ 
មិន ប៉ះ → ការបង់កបាក់ អដោយ មិន ប៉ះ → ការបងក់បាក់រួចសហើយស្ជើ�កម្មវិធីមួយ។

� �រញ្ីននស�វារង់្្ាក់អាចមិនរួមរញ្ចូលកម្មវិធីរង់្្ាក់ណដលមាន្រាំងអ�់។

�មុខងារ សំនច ទិន្ន័យ
�កាត់រន្យការស្រើ្្ា�់្ិរន្នន័យររ�់អ្នកសដោយរារាំងកម្មវិធីខ្ះណដលដំសែើរការសនៅន្ទេខាងស្កោយមិនឲ្ស្្ើឬ្រ្រួល្រិន្នន័យ។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការភា្ប ់→ ការអកបើកបាស់ ទិន្ន័យ → មុខងារ សំនច ទិន្ន័យ សហើយរ៉ះកុងតាក់សដើម្ី
សរើកដំសែើរការវា។
�សនៅសពលមុខងារ�ំនច្រិន្នន័យ្តូវ្ ានសរើកដំសែើរការអាយខុន នឹងសលចស�ើងសលើរ្ារ�្ាន�ាព។

�

�ាន េបើកដំេណើរការ មុខងារ សំៃច 
ទិន�ន័យ

� �សដើម្ីស្ជើ�កម្មវិធីណដល្តវូស្រើ្រិន្នន័យសដោយគ្មានកំហិត�ូមរ៉ះបាន អនុញ្ាត ឲ្យ អកបើ ទិន្ន័យ អពល អបើក មុខងារ 
សំនច ទិន្ន័យ រួចស្ជើ�កម្មវិធី។
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�កម្មវិធី អកបើ ទិន្ន័យ ចល័ត ប៉ុអណណែោះ
�ស្ជើ�កម្មវិធីឲ្ស្រើ្រិន្នន័យចល័តជានិច្�ូម្ីសនៅសពលឧរករែ៍ររ�់អ្នក្ ាន�្ារ់ស្រៅWi-Fiក៏សដោយ។
�ឧ្រាហរែ៍អ្នកអាចកំែត់ឲ្ឧរករែ៍ស្រើ្រិន្នន័យចល័ត�្មារ់ណតកម្មវីធីណដលអ្នកចង់រកសេា�ន្ិ�ុខឬកម្មវិធី្�ទេីមីងណដលអាច
ដាច់រ៉ុសែណោះ។�ូម្ីណតអ្នកមិនរិ្រដសំែើរការមុខងារWi-Fiក៏សដោយក៏កម្មវិធី្រាំងសនោះនឹងចារ់ស្ដើមស្រើ្រិន្នន័យចល័តណដរ។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការភា្ប ់→ ការអកបើកបាស់ ទិន្ន័យ → កម្មវិធី អកបើ ទិន្ន័យ ចល័ត ប៉ុអណណែោះ, រ៉ះកុងតាក់សដើម្ី
សរើកដំសែើរការវារួចសហើយរ៉ះកុងតាក់ជារ់នឹងកម្មវិធីណដលអ្នកចង់្ ាន។

� �អ្នកអាចរង់្្ាក់រណនម្សនៅសពលស្រើមុខងារសនះ។

�ហត់សបែ៉ត ់ចល័ត
�ស្រើឧរករែ៍ររ�់អ្នកជាហត�់្៉ត់ចល័តសដើម្ីណចករណំលកការ�្ារ់្រិន្នន័យចល័តននឧរករែ៍ររ�់អ្នកជាមួយ
ឧរករែ៍ស្សេងស្រៀត។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការភា្ប់ → ហត់សបែ៉ត ់ចល័ត និង ចំណង → ហត់សបែ៉ត ់ចល័ត។

2 រ៉ះកុងតាក់សដើម្ីសរើកដសំែើរការវា។
�អាយខុន សលចស�ើងសលើរ្ារ�្ាន�ាព។
�អ្នកអាចរដចូរក្មិត�ន្ិ�ុខនិងពាក្�មងៃាត់សដោយរ៉ះកំណត់ រចនា សម្ពន្ធ។

3 សលើសអ្កង់ឧរករែ៍ស្សេងស្រៀត�ូមណ�វងរករួចស្ជើ�ឧរករែ៍ររ�់អ្នកពីរញ្ីរែ្ាញWi-Fi។
�ជស្មើ�ស្សេង�ូមរ៉ះកូដ QRសលើសអ្កង់ហត់�្៉ត់ចល័តនិងស�្កនកូដQRជាមួយឧរករែ៍ស្សេងស្រៀត។

� •  សរើហត់�្៉ត់ចល័តមិន្តវូ្ ានរកសឃើញស្រសលើឧរករែ៍ររ�់អ្នក�ូមរ៉ះកំណត់ រចនា សម្ពន្ធ សហើយកំែត់ថបនដ ៍
ស្រៅ2.4 GHz,រ៉ះកកមតិខ្ពស់រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់បណដែាញ ថដល បាន លាក់ សដើម្ីរិ្រដំសែើរការវា។

•  សរើអ្នកសរើកដសំែើរការមុខងារស្័យ ហត់សបែត៉ ់អ្នកអាចណចករំណលកការ�្ារ់្រិន្នន័យចល័តននឧរករែ៍ររ�់អ្នក
ជាមួយឧរករែ៍ស្សេងស្រៀតណដល្ ានចុះសឈ្មោះចូលSamsung Accountររ�់អ្នក។
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�ការកំណត ់ការភ្ាប ់អកចើនអទៀត
�រដចូរការកែំត់តាមរំែងសដើម្ី្តតួ្តាមុខងារការ�្ារ់ស្សេងស្រៀត។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការភា្ប ់→ ការកំណត់ ការភ្ាប់ អកចើនអទៀត។

•  ការអសកន ឧបករណ៍ អនៅថកបែរ៖កែំត់ឲ្ឧរករែ៍ស�្កនរកឧរករែ៍សនៅណក្រសដើម្ី�្ារ់ស្រៅ។

•  ការអបោះពុម្ព៖សធវើការកែំត់រចនា�ម្ពន្ធ�្មារ់កម្មវិធីរណន្មននម៉ា�ុីនស្ោះពុម្ពណដល្ ានដំស�ើងសលើឧរករែ៍។អ្នកអាច
ណ�វងរកម៉ា�ុីនស្ោះពុម្ពណដលអាចស្រើ្ ានឬក៏ណថមមួយសដោយនដសដើម្ីស្ោះពុម្ពឯក�ារនានា។�ូមសមើលការស្ោះពុម្ព 
�្មារ់ព័ត៌មានរណនម្។

•  VPN៖សរៀរចំរែ្ាញឯកជននិម្មិត(VPN)សលើឧរករែ៍ររ�់អ្នកសដើម្ី�្ារ់ស្រៅរែ្ាញឯកជនររ�់�ាលាសរៀន
ឬ្កុមហ៊ុន។

•  DNS ឯកជន៖កំែត់ឲ្ឧរករែ៍ស្រើDNSឯកជនណដល្ ានព្ងឹង�ន្ិ�ុខ។

•  អ៊ីសលឺរណិត៖សនៅសពលអ្នក�្ារ់អារ់ដារ់្័ររអ៊�ីឺរែិតអ្នកអាចស្រើរែ្ាញមានណខសេនិងសធវើការកែំត់រចនា�ម្ពន្ធរែ្ាញ។

�ការអបោះពុម្ព
�សធវើការកែំត់រចនា�ម្ពន្ធ�្មារ់កម្មវិធីរណនម្ននម៉ា�ុីនស្ោះពុម្ពណដល្ ានដំស�ើងសលើឧរករែ៍។អ្នកអាច�្ារ់ឧរករែ៍ស្រៅ
ម៉ា�ុីនស្ោះពុម្ពតាមWi-FiឬWi-Fi Direct្ពម្រាំងស្ោះពុម្ពរូរឬឯក�ារ។

� �ម៉ា�ុីនស្ោះពុម្ពខះ្្រណហលជាមិនអាចស្រើស�ើយជាមួយឧរករែ៍សនះ។

�ការថែម កម្មវិធី បថនម្ នន ម៉ាសុីនអបោះពុម្ព

�ណថមកម្មវិធីរណន្មននម៉ា�ុីនស្ោះពុម្ព�្មារ់ម៉ា�ុីនស្ោះពុម្ពណដលអ្នកចង់�្ារ់ឧរករែ៍ស្រៅ។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការភា្ប ់→ ការកំណត ់ការភ្ាប់ អកចើនអទៀត → ការអបោះពុម្ព → ទាញយក កម្មវិធ ីបថន្ម។

2 ស្ជើ�កម្មវិធីរណន្មននម៉ា�ុីនស្ោះពុម្ពរួចដសំ�ើងវា។

3 ស្ជើ�កម្មវិធីរណន្មននម៉ា�ុីនស្ោះពុម្ពណដល្ ានដំស�ើង។
�ឧរករែ៍នឹងណ�វងរកម៉ា�ុីនស្ោះពុម្ពណដល្ ាន�្ារ់ស្រៅរែ្ាញWi-Fiណតមួយដូចនឹងឧរករែ៍ររ�់អ្នក
សដោយ�វ័យ្រវត្ិ។

4 ស្ជើ�ម៉ា�ុីនស្ោះពុម្ពណដល្តវូណថម។

� �សដើម្ីណថមម៉ា�ុីនស្ោះពុម្ពសដោយនដ�ូមរ៉ះ  → ថែម ម៉ាសុីន អបោះពុម្ព។

�ការអបោះពុម្ព ខ្ឹមព័ត៌មាន

�ខែៈសពលកំពុងរង្ាញខ្ឹមព័ត៌មានដូចជាររូឬឯក�ារ�ូមចូលស្រើរញ្ីជស្មើ�,រ៉ះអបោះពុម្ព →  → ម៉ាសុីន 
អបោះពុម្ព ទាំងអស់ ...រួចសហើយស្ជើ�ម៉ា�ុីនស្ោះពុម្ពមួយ។

� �វិធីស្ោះពុម្ពអាចខ�ុគ្នាអា្�យ័សលើ្រស�្រខ្ឹមព័ត៌មាន។
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�សំអ�ង និង រំញ័រ

�ជអកមើស
�រ្ចូរការកែំត់�្មារ់�ំស�ងស្សេងៗសលើឧរករែ៍។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះសំអ�ង និង រំញ័រ។

•  ទកមង ់សំអ�ង៖កែំត់ឲ្ឧរករែ៍ស្រើ្រ្មង់�ំស�ង្រ្មង់ញ័រឬ្រ្មង់�ងៃាត់ស�ងៃៀម។

•  ញ័រ ខណៈអពលអរោទិ៍៖កំែត់ឲ្ឧរករែ៍ញ័រនិងចាក់�ំស�ងសរោ្រ៍�្មារ់ការសហៅចូល។

•  បិទ សំអ�ង បអណដែោះអាសន្៖កំែត់ឲ្ឧរករែ៍ស្រើ្រ្មង់�ងៃាត់ស�ងៃៀមក្នញងអំ�ញងសពលជាក់លាក់មួយ។

•  សូរអរោទ៍៖រដចូរ�ំស�ងសរោ្រ៍ការសហៅ។

•  សំអ�ង ជូន ដំណឹង៖រ្ចូរ�ំស�ងននការជូនដែំឹង។

•  សំអ�ង កបព័ន្ធ៖រដចូរ�ំស�ងណដល្តូវស្រើ�្មារ់�កម្ម�ាពមួយចំនួនដូចជាការ�ាកឧរករែ៍។

•  កកមិត សំអ�ង៖នលត្មវូក្មតិ�ំស�ងររ�់ឧរករែ៍។

•  លំនាំ រំញ័រ ការអហៅ៖រដចូរលំនាំរំញ័រននការសហៅ។

•  លំនាំ រំញ័រ ការជូនដំណឹង៖រដចូរលំនាំរំញ័រននការជូនដំែឹង។

•  កបពលភាព រំញ័រ៖នលត្មវូកមា្ំងននរំញ័រជូនដែំឹង។

•  សំអ�ង កបព័ន្ធ/ការកតតួកតា រំញ័រ៖កំែត់ឲ្ឧរករែ៍រន្ឺ�ំស�ងឬញ័រ�្មារ់�កម្ម�ាពដូចជាការ្តួត្តាសអ្កង់រ៉ះ។

•  រុណភាព និង ថបបថផន សំអ�ង៖កំែត់គុែ�ាពនិងណររណ្ន�ំស�ងររ�់ឧរករែ៍។�ូមសមើលគុែ�ាពនិង
ណររណ្ន�ំស�ង �្មារ់ព័ត៌មានរណនម្។

•  សំអ�ង កម្មវិធ ីដាចអ់ដោយថ�ក៖កំែត់ឲ្ឧរករែ៍ចាក់�ំស�ងសមសឌៀពីកម្មវិធីជាក់លាក់មួយដាច់សដោយណ�កពីគ្នាសនៅសលើ
ឧរករែ៍អូឌីយ៉ូស្សេងស្រៀត។�ូមសមើល�ំស�ងកម្មវិធីដាច់សដោយណ�ក �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ម។

� �មុខងារខ្ះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស្រអា្�័យសលើម៉ូណដល។

�រុណភាព និង ថបបថផន សំអ�ង
�កំែត់គែុ�ាពនិងណររណ្ន�ំស�ងររ�់ឧរករែ៍។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះសំអ�ង និង រំញ័រ → រុណភាព និង ថបបថផន សំអ�ង។

•  Dolby Atmos៖ស្ជើ�្រ្មង់�ំស�ងជុំវិញណដល្ ានណកលម្អ�្មារ់្រស�្រអូឌីយ៉ូស្សេងៗដូចជា�ាពយន្តនន្ី
និង�ំស�ង។ជាមួយDolby Atmosអ្នកអាចរីករាយនឹង�ំស�ងអូឌីយ៉ូ្ ្ា�់្រីណដលលាន់ឮជុំវិញខ្លួនអ្នក។

•  Dolby Atmos សកមាប ់ការអលង អហម្៖រីករាយនឹង�ំស�ងDolby Atmosណដល្ ានសធវើឲ្្រស�ើរ
�្មារ់សហគេមខែៈសពលសលងសហគេម។
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•  អអហ្ញយ៖ស្ជើ�ជស្មើ�មួយ�្មារ់ណររននតននដីជាក់លាក់មួយសហើយរីករាយនឹង�ំស�ងណដល្ ានសធវើឲ្ល្អ្រស�ើរ។

•  អករឿងអលើក UHQ៖រសង្កើនរ�ីូលូ�ិន�ំស�ងននតននដីនិងវីសដអូ។

•  សំអ�ង សកមប៖កំែត់�ំស�ងល្អរំ្ុត�្មារ់អ្នក។

� �អា្�័យសលើម៉ណូដលអ្នក្តវូណត�្ារ់កា�សដើម្ីស្រើមុខងារខ្ះ។

�សំអ�ង កម្មវិធ ីដាចអ់ដោយថ�ក
�កំែត់ឲ្ឧរករែ៍ចាក់�ំស�ងសមសឌៀពីកម្មវិធីជាក់លាក់មួយសលើឧរល័រឬកា�Bluetoothណដល្ ាន�្ារ់។
�ឧ្រាហរែ៍អ្នកអាច�្ារ់កម្មវិធី្្ារ់្ិរ�សដៅតាមឧរល័រររ�់ឧរករែ៍អ្នកខែៈសពលកំពុង�្ារ់ការចាក់តនន្ីពីកម្មវិធីតនន្ី
តាមឧរល័រBluetoothររ�់យានយន្។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះសំអ�ង និង រំញ័រ → សអំ�ង កម្មវិធ ីដាច់អដោយថ�ក សហើយរ៉ះកុងតាក់សដើម្ី
សរើកដំសែើរការវា។

2 ស្ជើ�កម្មវិធីមួយសដើម្ីចាក់�ំស�ងសមសឌៀដាចស់ដោយណ�កសហើយរ៉ះរ៊ូតុងថយ។

3 ស្ជើ�ឧរករែ៍មួយ�្មារ់ការចាក់�ំស�ងសមសឌៀររ�់កម្មវិធីណដល្ ានស្ជើ�។

�ការជូន ដំណឹង
�រដចូរការកែំត់ននការជូនដំែឹង។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការជូន ដំណឹង។

•  ស្ទីល បំផុស ជូនដំណឹង៖ស្ជើ��ទេីល្ ទេាំង្ុ�ជូនដំែឹងនិងរដចូរការកំែត់។

•  បាន អផ្ើ ែ្មីៗ៖រងា្ញកម្មវិធីណដល្ ាន្រ្ួរលការជូនដំែឹងថ្មីៗ្ពម្រាំងរដចូរការកំែត់ននការជូនដំែឹង។សដើម្ីរដចូរ
តាមរំែង�្មារ់ការកំែត់ននការជូនដែំឹង�្មារ់កម្មវិធីស្ចើនស្រៀត�ូមរ៉ះអកចើនអទៀត →  → ទាំងអស់រួច
ស្ជើ�កម្មវិធីមួយពីរញ្ីកម្មវិធី។

•  កុំ រំខាន៖កំែត់ឲ្ឧរករែ៍រិ្រ�ំស�ង្រាំងអ�់ស្កៅពីការសលើកណលងណដល្ ានអនុញ្ាត។

•  ការកំណត់ កកមិតខ្ពស៖់សធវើការកែំត់រចនា�ម្ពន្ធក្មិតខ្ព�់�្មារ់ការជូនដំែឹង។
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�អអកកង់

�ជអកមើស
�រ្ចូរការកែំត់ននសអ្កង់និងសគហសអ្កង់។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះអអកកង។់

•  កសាល / ងងឹត៖សរើកដំសែើរការឬរិ្រដំសែើរការ្រ្មង់ងងឹត។

•  ការកំណត់ ទកមង ់ងងឹត៖កាតរ់ន្យការឈឺណ�្នកសដោយស្រើរូររាងងងឹតសនៅសពលស្រើឧរករែ៍សនៅសពលយរ់ឬក៏ក្នញង
កណន្ងងងឹត។អ្នកអាចកែំត់កាលវ�ិាគឲ្ស្រើ្រ្មង់ងងឹត។

� �រូររាងងងឹត្រណហលជាមិនអាចស្រើស�ើយក្នញងកម្មវិធីខ្ះ។

•  ពន្លឺ៖នលត្មូវពន្ឺននសអ្កង់។

•  ពន្លឺ សកមប៖កំែត់ឲ្ឧរករែ៍តាមដានការនលត្មូវពន្ឺររ�់អ្នកនិងស្រើពួកវាសដោយ�វ័យ្រវត្ិក្នញង�្ាន�ាពពន្ឺ
្�សដៀងគ្នា។

•  ភាពរលូន នន ចលនា៖រដចូរអ្តាសធវើឲ្្��់ននសអ្កង់។សនៅសពលអ្តាសធវើឲ្្��់ខ្ព�់្តូវ្ ានកែំត់សអ្កង់នឹងរំកិល
កានណ់តរលូន។�ូមសមើល�ាពរលូនននចលនា �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ម។

•  ថខល ផាសុក ថភ្ក៖កាត់រន្យការសរោយណ�្នកសដោយក្មិតររិមាែននពន្ឺសខៀវណដលរសញ្ញសដោយសអ្កង់។អ្នកអាចកែំត់
កាលវិ�ាគមួយ�្មារ់ការស្រើមុខងារសនះ។

•  ទកមង ់អអកកង់៖រដចូរ្រ្មង់សអ្កង់សដើម្ីនលត្មវូពែ៌និងពន្ឺកុងររ�់សអ្កង់។�ូមសមើលការរ្ចូរ្រ្មង់សអ្កង់ឬ
ការនលត្មូវពែ៌សអ្កង់ �្មារ់ព័ត៌មានរណនម្។

•  ទំហំ ពុម្ពអកសែរ និង ស្ទីល៖រដចូរ្ំរហំពុម្ពអកសេរនិង�ទេីល។

•  ហសែ៊ូម អអកកង់៖សធវើឲ្ធាតុសលើសអ្កង់កាន់ណតធំឬកាន់ណតតូច។

•  កម្មវិធ ីអពញអអកកង់៖ស្ជើ�កម្មវិធីណដល្តវូស្រើជាមួយអនុ្ាត្រិដ្ឋ�ាពសពញសអ្កង់។

•  អអកកង់ កតូវ រលត់៖កែំត់រយៈសពលណដលឧរករែ៍រង់ចាំមុនសពលរិ្រពន្ឺសអ្កង់។

•  ទកមង ់ងាយកសួល៖រ្ចូរស្រៅ្រ្មង់ងាយ្�ួលសដើម្ីរង្ាញអាយខុនធំៗនិងស្រើរ្ង់�ាមញ្ចំសពោះសគហសអ្កង់។

•  ផ្ទាំង ថរម៖រដចូរការកែំត់�្មារ់្ ទេាំងណគម។

•  របារ រុករក៖រ្ចូរការកែំត់ននរ្ាររុករក។�ូមសមើលរ្ាររុករក(រ៊ូតុង្រន់) �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ម។
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•  ការការពារ ការប៉ះ អដោយ នចដន្យ៖កំែត់ឲ្ឧរករែ៍រារាំងសអ្កង់មិនឲ្�គេាល់ការរ៉ះសនៅសពលវា�្ិតក្នញង្រីងងឹតដូចជាក្នញង
សហោស្៉ៅឬការូរ។

•  ភាពចាប់បាន ការប៉ះ៖រសង្កើន�ាពចារ់្ានននការរ៉ះសអ្កង់�្មារ់ការស្រើជាមួយស្គឿងការពារសអ្កង់។

•  បង្ាញ ព័ត៌មាន សាក៖កំែត់ឲ្ឧរករែ៍រងា្ញព័ត៌មាន�ាកដូចជា�ាគរយថ្មសនៅ�ល់សនៅសពលសអ្កង់រលត់។

•  ធាតុរកសែា អអកកង់៖កំែត់ឲ្ឧរករែ៍ចារ់ស្ដើមធាតុរកសេាសអ្កង់សនៅសពលឧរករែ៍កំពុង�ាកថ្ម។

� �មុខងារខ្ះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស្រអា្�័យសលើម៉ូណដល។

�ភាពរលូន នន ចលនា
�អ្តាសធវើឲ្្��់គឺជាចំនួនដងណដលសអ្កង់្តូវ្ ានសធវើឲ្្��់សរៀងរាល់វិនា្រី។ស្រើអ្តាសធវើឲ្្��់ខ្ព�់សដើម្ីរង្ការសអ្កង់កុំ
ឲ្សលោត�្ឹរណ�្តសនៅសពលរដចូររវាងសអ្កង់។សអ្កង់នឹងរំកិលកាន់ណតរលូន។សនៅសពលអ្នកស្ជើ�អ្តាសធវើឲ្្��់�្ង់ដាអ្នកនឹង
មានជីវិតថ្មកានណ់តណវង។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះអអកកង ់→ ភាពរលូន នន ចលនា។

2 ស្ជើ�អ្តាសធវើឲ្្��់។
•  ខ្ពស៖់្រ្រួលជីវចលនិងការរំកិលកានណ់តរលូនសដោយនលត្មូវអ្តាសធវើឲ្សអ្កង់ររ�់អ្នក្��់សដោយ
�វ័យ្រវត្ិដល់ស្រៅ90 Hz (SM-A525F, SM-A725F) / 120 Hz (SM-A526B)។

•  ស្តង់ដា៖ស្រើអ្តាសធវើឲ្្��់�្ង់ដាក្នញង�្ាន�ាពធម្មតាសដើម្ី�ំនចថាមពលថ្ម។

�ការប្តវូរ ទកមង ់អអកកង់ ឬ ការនលតកមូវ ពណ៌ អអកកង់
�រ្ចូរ្រ្មង់សអ្កង់ឬក៏នលត្មវូពែ៌សអ្កង់តាមចែូំលចិត្ររ�់អ្នក។

�ការប្តវូរ ទកមង ់អអកកង់
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះអអកកង ់→ ទកមង ់អអកកង់ រួចស្ជើ�្រ្មង់ណដលអ្នកចង់ស្រើ។

•  រស់រអវើក៖វាសធវើឲ្វ�ិាល�ាពពែ៌�ាពស�ើមនិង�ាពច្ា�់ននសអ្កង់ររ�់អ្នកល្អ្រស�ើរ។អ្នកក៏អាចនលត្មូវតុល្�ាព
ពែ៌សអ្កង់តាមតនម្ពែ៌្ ងណដរ។

•  ធម្មជាត៖ិវានលត្មូវសអ្កង់ស្រៅតាម្រឹកពែ៌ធម្មជាតិ។

� •  អ្នកអាចនលត្មវូពែ៌សអ្កង់ណតក្នញង្រ្មង់រស់រអវើករ៉ុសែណោះ។

•  ្រ្មង់រស់រអវើកអាចមិន្តវូគ្នាជាមួយកម្មវិធីតតីយ�ាគី។
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�ការអធ្ើ ឲ្យ តុល្យភាព ពណ៌ អពញ អអកកង់ ល្កបអសើរ
�សធវើឲ្ពែ៌សអ្កង់ល្អ្រស�ើរសដោយនលត្មវូ្រឹកពែ៌តាមចែំូលចិត្ររ�់អ្នក។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះអអកកង ់→ ទកមង ់អអកកង់ → រស់រអវើករួចនលត្មូវរ្ារនលត្មូវពែ៌ស្កោមតុល្យភាព ពណ៌ស។
�សនៅសពលអ្នកចារ់អូ�រ្ារនលត្មវូពែ៌ស្រៅកតជាក់សនោះ្រឹកពែ៌សខៀវនឹងសកើនស�ើង។សនៅសពលអ្នកចារ់អូ�រ្ារ
សនោះស្រៅកក់ អក្តៅ សនោះ្រឹកពែ៌្កហមនឹងសកើនស�ើង។

�

�ការនលតកមូវ ទឹកពណ៌ អអកកង់ តាម តនម ្ពណ៌
�រសង្កើនឬរនទេារ្រឹកពែ៌មួយចំនួនសដោយនលត្មវូតនម្ពែ៌្កហមនរតងឬសខៀវមួយមដងៗ។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះអអកកង ់→ ទកមង ់អអកកង់ → រស់រអវើក។

2 រ៉ះការកំណត់ កកមិតខ្ពស។់

3 នលត្មូវរ្ារពែ៌R (្កហម), G (នរតង),ឬB (សខៀវ) ស្រៅតាមចំែូលចិត្ររ�់អ្នក។
�្រឹកពែ៌សអ្កង់នឹង្តវូ្ ាននលត្មវូ។

�រូប នផ្ទ អអកកង់
�រដចូរការកែំត់ររូន្ទេសអ្កង់�្មារ់សគហសអ្កង់និងសអ្កង់ជារ់ស�ោ។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះរូប នផ្ទ អអកកង។់

�រូបរាង
�ស្រើរូររាងស្សេងៗចំសពោះឧរករែ៍សដើម្ីរដចូរវត្ញធាតុសមើលសឃើញននសគហសអ្កង់,សអ្កង់ជារ់ស�ោនិងអាយខុន។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះរូបរាង។

�អរហ អអកកង់
�សធវើការកែំត់រចនា�ម្ពន្ធ�្មារ់សគហសអ្កង់ដូចជារ្ង់សអ្កង់។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះអរហ អអកកង។់
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�អអកកង់ ជាប់ អសោ

�ជអកមើស
�រដចូរការកែំត់�្មារ់សអ្កង់ជារ់ស�ោ។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះអអកកង់ ជាប ់អសោ។

•  កបអភទ អសោ អអកកង់៖រដចូរវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់។

•  Smart Lock៖កែំត់ឲ្ឧរករែ៍សដោះស�ោសដោយខ្លួនឯងសនៅសពលចារ់្ ាន្រីកណន្ងឬឧរករែ៍ណដល
្រុកចិត្។�ូមសមើលSmart Lock�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ម។

•  ការកំណត់ អសោ សន្តិសុខ៖រដចូរការកែំត់ស�ោសអ្កង់�្មារ់វិធីចាក់ស�ោណដល្ ានស្ជើ�។

•  Always On Display៖កំែត់ឲ្ឧរករែ៍រង្ាញព័ត៌មានខែៈសពលសអ្កង់រិ្រ។�ូមសមើលAlways On 
Display�្មារ់ព័ត៌មានរណនម្។

•  អសវា រូបនផ្ទអអកកង៖់កំែត់ឲ្ឧរករែ៍ស្រើស�វារូរន្ទេសអ្កង់ដូចជាសអ្កង់ជារ់ស�ោថាមវន្។

•  ស្ទីល នា�ិកា៖រដចូរ្រស�្រនិងពែ៌នា�ិកាសលើសអ្កង់ជារ់ស�ោ។

•  នា�ិកា រ៉ូមីង៖រដចូរឲ្នា�ិការងា្ញ្រាំងតរំន់សម៉ោងក្នញង្�ុក្រាំងតំរន់សម៉ោងសនៅសគហដ្ឋានសលើសអ្កង់ជារ់ស�ោសនៅសពល
កំពុងរ៉ូមីង។

•  វីដជីត៖រដចូរការកំែត់ននធាតុណដលរងា្ញសលើសអ្កង់ជារ់ស�ោ។

•  ព័ត៌មាន ទំនាក់ទំនង៖កែំត់ឲ្ឧរករែ៍រង្ាញព័ត៌មាន្រំនាក់្រំនងដូចជាអា�យដ្ឋានអ៊ីណមលររ�់អ្នកសលើ
សអ្កង់ជារ់ស�ោ។

•  ការជូន ដំណឹង៖កំែត់រសរៀររង្ាញការជូនដែំឹងសលើសអ្កង់ជារ់ស�ោ។

•  ផ្វូវ កាត់៖ស្ជើ�កម្មវិធីណដល្តវូរង្ាញ្ ្ចូវកាត់ស្រៅកាន់ពួកវាសលើសអ្កង់ជារ់ស�ោ។

•  អំពី អអកកង់ ជាប់អសោ៖រង្ាញកំណែននសអ្កង់ជារ់ស�ោនិងព័ត៌មានអំពីច្ារ់។

� �ជស្មើ�ណដលមានអាចខ�ុគ្នាស្រៅតាមវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់ណដល្ ានស្ជើ�។

�Smart Lock
�អ្នកអាចកំែត់ឲ្ឧរករែ៍សដោះស�ោសដោយខ្លួនឯងសហើយសនៅណតសដោះស�ោសនៅសពលចារ់្ ាន្រីកណន្ងឬឧរករែ៍ណដល្រុកចិត្។
�ឧ្រាហរែ៍សរើអ្នក្ ានកែំត់្ ទេះររ�់អ្នកជា្ីរកណនង្ណដល្រុកចិត្សនៅសពលអ្នកមកដល់្ ទេះឧរករែ៍ររ�់អ្នកនឹង�គេាល់
្ីរកណន្ងសនះរួចសដោះស�ោខ្លួនឯងសដោយ�វ័យ្រវត្ិ។
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�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះអអកកង់ ជាប ់អសោ → Smart Lockរួចសធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង់ សដើម្ីរញ្រ់ការសរៀរចំ។

� •  មុខងារសនះនឹងអាចស្រើ្ ានរនទេារ់ពីអ្នក្ ានកំែត់វិធីចាក់ស�ោសអ្កង់មួយ។

•  សរើអ្នកមិនស្រើឧរករែ៍ររ�់អ្នកក្នញងសពលរួនសម៉ោងឬក៏សនៅសពលអ្នកសរើកថាមពលឧរករែ៍អ្នក្តូវណតសដោះស�ោ
សអ្កង់សដោយស្រើលំនាំ,PINឬពាក្�មងៃាត់ណដលអ្នក្ ានកំែត់។

�Always On Display
�អ្នកអាចសមើលព័ត៌មានដូចជាសម៉ោងឬ្រត្ិរិនឬក៏រញ្ាការចាក់តនន្ីសលើសអ្កង់ជានិច្សនៅសពលវារលត់។
�អ្នកក៏អាចពិនិត្សមើលការជូនដែំឹង�្មារ់�ារថ្មីៗឬការសហៅណដល្ ានខកខាន្ ងណដរ។
�Always On Display្តវូ្ ានកែំត់ឲ្សលចស�ើងណតសនៅសពលអ្នករ៉ះសអ្កង់សនោះរ៉ុសែណោះ។សដើម្ីរដចូរការកែំត់សធវើឲ្វា
សលចស�ើងជារន្រនទេារ់ឬក៏ក្នញងអ�ំញងសពលណដល្ ានកំែត់សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះអអកកង់ ជាប់ អសោ → Always 
On Displayរួចសហើយស្ជើ�្រ្មង់ណដលអ្នកចង់្ ាន។

� �ពន្ឺននAlways On Displayអាច្ ្ា�់រដចូរសដោយ�វ័យ្រវត្ិស្រៅតាម�្ាន�ាពពន្ឺ។

�ការអបើក ការជូនដំណឹង អលើ Always On Display
�សនៅសពលអ្នក្រ្រួល�ារការសហៅណដល្ ានខកខានឬការជូនដំែឹងននកម្មវិធីអាយខុនការជូនដំែឹង
នឹងសលចស�ើងសលើAlways On Display។រ៉ះពីរដងសលើអាយខុនការជូនដំែឹងសដើម្ីរង្ាញការជូនដំែឹងររ�់វា។

�

� �សរើសអ្កង់ជារ់ស�ោអ្នក្តវូណតសដោះស�ោវាសដើម្ីរង្ាញការជូនដំែឹង។

�ការបិទដំអណើរការ មុខងារ Always On Display
�សរើក្ ទេាំងជូនដំែឹង,អូ�ចុះស្កោមរួចសហើយរ៉ះ  (Always On Display)សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។ជស្មើ�ស្សេងសលើ
សអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះអអកកង់ ជាប ់អសោ រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់Always On Displayសដើម្ីរិ្រដំសែើរការវា។
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�ជីវមាកត និង សន្តិសុខ

�ជអកមើស
�រដចូរការកែំត់សដើម្ីរកសេា�ន្ិ�ុខឧរករែ៍។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះជីវមាកត និង សន្តិសុខ។

•  ការស្ាល់ នផ្ទមុខ៖កំែត់ឲ្ឧរករែ៍សដោះស�ោសអ្កង់តាមរយៈការ�គេាល់ន្ទេមុខ
ររ�់អ្នក។�ូមសមើលការ�គេាល់ន ទ្េមុខ �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ម។

•  អខ្ៅនដ៖ចុះរញ្ីសខៅ្នដររ�់អ្នកសដើម្ីសដោះស�ោសអ្កង់។�ូមសមើលការ�គេាល់សខ្ៅនដ �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ម។

•  ការកំណត់ ជីវមាកត អកចើនអទៀត៖រដចូរការកែំត់�្មារ់្រិន្នន័យជីវមា្ត។អ្នកក៏អាចរង្ាញ្ ងណដរនូវកំណែននរំែះ
�ន្ិ�ុខជីវមា្តនិងពិនិត្រកអារ់សដត។

•  Google Play Protect៖កំែត់ឲ្ឧរករែ៍ពិនិត្រកកម្មវិធីនិងអំសពើរង្កអន្រាយសហើយ្ពមានអំពីអន្រាយណដលអាច
សកើតមានរួចលុរពួកវា។

•  បច្ញបបែន្ភាពសុវត្ិភាព៖រង្ាញកំណែនន�ុហវណវរររ�់ឧរករែ៍អ្នកនិងពិនិត្រកអារ់សដត។

•  រក ឧបករណ៍ ចល័ត ខ្ញំ៖សរើកដំសែើរការឬរិ្រដសំែើរការមុខងាររកឧរករែ៍ចល័តខ្ញំ។ចូលស្រៅវរិន�រកឧរករែ៍
ចល័តខ្ញំ(findmymobile.samsung.com)សដើម្ីតាមដាននិង្តួត្តាឧរករែ៍ណដលអ្នក្ ាត់ឬ្តូវ្ ានសគលួច។

•  Samsung Pass៖ស្ទេៀង្ទេាត់អត្�ញ្ាែររ�់អ្នកយ៉ាងងាយ្�ួលនិងមាន�ន្ិ�ុខតាម្រិន្នន័យជីវមា្ត
ររ�់អ្នក។�ូមសមើលSamsung Pass�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ម។

•  សលឺម ីសន្តិសុខ៖រសង្កើត�ឺមី�ន្ិ�ុខមួយសដើម្ីការពារខ្ឹមព័ត៌មានឯកជននិងកម្មវិធីររ�់អ្នក
ពីអ្នកដន្រ។�ូមសមើល�ឺមី�ន្ិ�ុខ �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ម។

•  Private Share៖ណចករណំលកឯក�ារជាមួយអ្នកដន្រយ៉ាងមាន�ន្ិ�ុខសដោយស្រើរសច្កវិ្រ្ារ្ញកសេន។

•  Samsung Blockchain Keystore៖្គរ់្គងស�ោឯកជនននរ្ញកសេនររ�់អ្នកយ៉ាងមាន�ុវត្ិ�ាព។

•  ដំអ�ើង កម្មវិធ ីមិនស្ាល៖់កំែត់ឲ្ឧរករែ៍អនុញា្តការដំស�ើងកម្មវិធីពី្រ�ពមិន�គេាល់។

•  អ៊ិនករីប កាត SD៖កែំត់ឲ្ឧរករែ៍អ៊ិន្គីរឯក�ារសលើកាតសមម៉ូរី។

� �សរើអ្នកកំែត់ឧរករែ៍ររ�់អ្នកស�ើងវិញស្រៅលំនាំសដើមពីសរោងច្កសដោយ្ ានសរើកស្រើការកំែត់សនះឧរករែ៍
នឹងមិនអាចអានឯក�ារណដលអ្នក្ ានអ៊ិន្គីរស�ើយ។រិ្រការកំែត់សនះមុនសពលកំែត់ឧរករែ៍ស�ើងវិញ។

•  ការកំណត់ សន្តិសុខ អផសែងអទៀត៖សធវើការកែំត់រចនា�ម្ពន្ធ�ន្ិ�ុខរណន្ម។

� �មុខងារខ្ះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយអា្�័យសលើអ្នក្ដល់ស�វាឬម៉ូណដល។

http://findmymobile.samsung.com
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�ការស្ាល់ នផ្ទមុខ
�អ្នកអាចកំែត់ឲ្ឧរករែ៍សដោះស�ោសអ្កង់តាមរយៈការ�គេាល់ន្ទេមុខររ�់អ្នក។

� •  សរើអ្នកស្រើន្ទេមុខររ�់អ្នកជាវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់អ្នកនឹងមិនអាចស្រើន្ទេមុខររ�់អ្នកសដោះស�ោសអ្កង់ជា
សលើកដំរូងស�ើយរនទេារ់ពីអ្នកសរើកឧរករែ៍។សដើម្ីស្រើឧរករែ៍អ្នក្តូវណតសដោះស�ោសអ្កង់សដោយស្រើលំនាំ,PIN 
ឬពាក្�មងៃាត់ណដលអ្នក្ ានកំែត់សនៅសពលចុះរញ្ីន្ទេមុខ។�ូម្រយ័ត្នកុំស�្ចលំនាំ,PINឬពាក្�មងៃាត់ររ�់អ្នក
ឲ្ស�ោះ។

•  សរើអ្នករ្ចូរវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់ស្រៅអូសឬរ្មានណដលអ�ន្ិ�ុខ្រិន្នន័យជីវមា្តររ�់អ្នក្រាំងអ�់នឹង្តូវ
្ានលុរ។សរើអ្នកចង់ស្រើ្រិន្នន័យជីវមា្តររ�់អ្នកក្នញងកម្មវិធីឬមុខងារនានាអ្នក្តូវណតចុះរញ្ី្រិន្នន័យជីវមា្តររ�់
អ្នកម្ងស្រៀត។

�  កបុងកបយ័ត្ ចំអពោះ ការអកបើ ការស្ាល់ នផ្ទមុខ
�មុនសពលស្រើការ�គេាល់ន្ទេមុខសដើម្ីសដោះស�ោឧរករែ៍ររ�់អ្នក�ូម្រុង្រយ័ត្នដូចខាងស្កោម។

•  ឧរករែ៍ររ�់អ្នកអាច្តវូ្ ានសដោះស�ោសដោយនរែាម្នាក់ឬអវីមួយណដលសមើលស្រៅដូចរូរររ�់អ្នក។

•  ការ�គេាល់ន្ទេមុខមិន�ូវមាន�ន្ិ�ុខដូចលំនាំ,PINឬពាក្�មងៃាត់ស�ើយ។

�អដើមបែី ស្ាល់ នផ្ទមុខ កានថ់ត កបអសើរ
��ូមពិចារែាខាងស្កោមសនៅសពលស្រើការ�គេាល់ន្ទេមុខ៖

•  គិតអំពី�្ាន�ាពសនៅសពលចុះរញ្ីដូចជាការពាក់ណវន៉តាមួករ្ាំងមុខពុកមាត់ឬការ្ាត់មុខខ្ាំង

•  ្តូវ្្ាកដថាអ្នក�្ិតក្នញងកណនង្ណដលមានពន្ឺ�្ឺល្អសហើយ�ិនកាសមរ៉ា�្អាតល្អសនៅសពលចុះរញ្ី

•  ្តូវ្្ាកដថារូរររ�់អ្នកមិន្ពលិសដើម្ី្រ្រួលល្រ្ធ្ល្ គេចូ្គេងកាន់ណត្រស�ើរ

�ការចុះបញ្ី នផ្ទមុខ របស់ អ្ក
�សដើម្ីចុះរញ្ីន្ទេមុខឲ្្ ានល្អ្រស�ើរ�ូមចុះរញ្ីន្ទេមុខររ�់អ្នកសនៅក្នញងអគារនិងមិន្តូវពន្ឺនថងៃ្ ទេាល់។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះជីវមាកត និង សន្តិសុខ → ការស្ាល ់នផ្ទមុខ។

2 �ូមអានការណែនាំសលើសអ្កង់ សហើយរ៉ះបន្ត។

3 កំែត់វិធីចាក់ស�ោសអ្កង់។
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4 ស្ជើ�ថាសតើអ្នកកំពុងពាក់ណវន៉តាឬស្រសហើយរ៉ះបន្ត។

5 កំែត់្រីតាំងន្ទេមុខររ�់អ្នកឲ្សនៅក្នញង�៊ុមសលើសអ្កង់។
�កាសមរ៉ានឹងស�្កនន្ទេមុខររ�់អ្នក។

� •  សរើការសដោះស�ោសអ្កង់សដោយស្រើន ទ្េមុខររ�់អ្នកមិនដំសែើរការ្តឹម្តូវស្រ�ូមរ៉ះលុប ទិន្ន័យ នផ្ទមុខ សដើម្ីលុរ
ន្ទេមុខណដលអ្នក្ ានចុះរញ្ីរួចចុះរញ្ីន្ទេមុខររ�់អ្នកម្ងស្រៀត។

•  សដើម្ីណកលម្អការ�គេាល់ន្ទេមុខ�ូមរ៉ះថែម ភិនភារ ្ ្ាស់ សហើយណថមររូរាងេ្ា�់។

�ការអដោះអសោ អអកកង់ អដោយ អកបើ នផ្ទមុខ របស់ អ្ក
�អ្នកអាចសដោះស�ោសអ្កង់សដោយស្រើន ទ្េមុខររ�់អ្នកជំនួ�ឲ្ការស្រើលំនាំ,PINឬពាក្�មងៃាត់។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះជីវមាកត និង សន្តិសុខ → ការស្ាល ់នផ្ទមុខ។

2 សដោះស�ោសអ្កង់សដោយស្រើវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់ណដល្ ានកំែត់ពីមុន។

3 រ៉ះកុងតាក់នផ្ទមុខ អដោះអសោ សដើម្ីសរើកដសំែើរការវា។

4 សលើសអ្កង់ជារ់ស�ោ�ូមសមើលសអ្កង់។
�សនៅសពលន្ទេមុខររ�់អ្នក្តវូ្ ាន�គេាល់អ្នកអាចសដោះស�ោសអ្កង់សដោយមិនចាំ្ាច់ស្រើវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់រណន្ម
ស្រៀតស�ើយ។សរើន ទ្េមុខររ�់អ្នកមិន្តវូ្ ាន�គេាល់ស្រ�ូមស្រើវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់ណដល្ ានកំែត់ពីមុន។

�ការលុប ទិន្ន័យ នផ្ទមុខ ថដល បាន ចុះបញ្ី
�អ្នកអាចលុរ្រិន្នន័យន ទ្េមុខណដលអ្នក្ ានចុះរញ្ីសហើយ។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះជីវមាកត និង សន្តិសុខ → ការស្ាល ់នផ្ទមុខ។

2 សដោះស�ោសអ្កង់សដោយស្រើវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់ណដល្ ានកំែត់ពីមុន។

3 រ៉ះលុប ទិន្ន័យ នផ្ទមុខ → លុប ។
�សនៅសពលន្ទេមុខណដល្ ានចុះរញ្ី្តវូ្ ានលុរសហើយមុខងារពាក់ព័ន្ធ្រាំងអ�់ក៏នឹង្តូវ្ ានរិ្រដំសែើរការ្ ងណដរ។
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�ការស្ាល់ អខ្ៅនដ
�សដើម្ីឲ្ការ�គេាល់សខ្ៅនដសធវើមុខងារអ្នក្តវូចុះរញ្ីព័ត៌មានសខ្ៅនដររ�់អ្នកនិងរកសេា្រុកវាក្នញងឧរករែ៍ររ�់អ្នក។

� •  មុខងារសនះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយអា្�័យសលើអ្នក្ដល់ស�វាឬម៉ូណដល។

•  ការ�គេាល់សខៅ្នដស្រើឯកលក្ខែៈននសខៅ្នដនីមួយៗសដើម្ីព្ងឹង�ន្ិ�ុខននឧរករែ៍ររ�់អ្នក។ល្រ្ធ�ាពណដល
�ិន�ឺសខ្ៅនដ្ច�ំសខៅ្នដពីរស្សេងគ្នាគឺ្រារែា�់។រ៉ុណនដក្នញងករែីក្មណដលសខ្ៅនដពីរស្សេងគ្នាមានលក្ខែៈ
្�សដៀងគ្នាខ្ាំង�ិន�ឺអាចនឹង�មគេាល់ពួកវាថាដូចគ្នា។

•  សរើអ្នកស្រើ្�គេីនការពារសអ្កង់្តវូ្្ាកដថា្�គេីនការពារសអ្កង់សនោះអាចស្រើ�ិន�ឺសខ្ៅនដសលើសអ្កង់្រូរ�ពទេ្ាន។

•  សរើអ្នកស្រើសខ្ៅនដររ�់អ្នកជាវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់សនោះអ្នកនឹងមិនអាចស្រើសខ្ៅនដររ�់អ្នកសដោះស�ោសអ្កង់ជា
សលើកដំរូងស�ើយរនទេារ់ពីសរើកឧរករែ៍។សដើម្ីស្រើឧរករែ៍អ្នក្តូវណតសដោះស�ោសអ្កង់សដោយស្រើលំនាំ,PINឬ
ពាក្�មងៃាត់ណដលអ្នក្ ានកែំត់សនៅសពលចុះរញ្ីសខ្ៅនដ។�ូម្រយ័ត្នកុំស�្ចលំនាំ,PINឬពាក្�មងៃាត់ររ�់អ្នក
ឲ្ស�ោះ។

•  សរើសខ្ៅនដររ�់អ្នកមិន្តវូ្ ាន�គេាល់ស្រ�ូមសដោះស�ោឧរករែ៍សដោយស្រើលំនាំ,PINឬពាក្�មងៃាត់ណដលអ្នក
្ានកំែត់សនៅសពលចុះរញ្ីសខ្ៅនដរួចសហើយ�ូមចុះរញ្ីសខ្ៅនដររ�់អ្នកមដងស្រៀត។សរើអ្នកស�្ចលំនាំ,PINឬ
ពាក្�មងៃាត់ររ�់អ្នកអ្នកនឹងមិនអាចស្រើឧរករែ៍ស�ើយសរើអ្នកមិនកំែត់វាស�ើងវិញ។Samsungមិន្រ្រួល
ខុ�្តូវសលើការ្ាតរ់ង់្រិន្នន័យឬក៏�ាពមិន�ុខ្�ួលណដលសកើតស�ើងសដោយការស�្ចកូដសដោះស�ោស្រ។

•  សរើអ្នករ្ចូរវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់ស្រៅអូសឬរ្មានណដលអ�ន្ិ�ុខ្រិន្នន័យជីវមា្តររ�់អ្នក្រាំងអ�់នឹង្តូវ
្ានលុរ។សរើអ្នកចង់ស្រើ្ិរន្នន័យជីវមា្តររ�់អ្នកក្នញងកម្មវិធីឬមុខងារនានាអ្នក្តូវណតចុះរញ្ី្រិន្នន័យជីវមា្តររ�់
អ្នកម្ងស្រៀត។
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�អដើមបែី ស្ាល់ អខ្ៅនដ កាន់ថត កបអសើរ
�សនៅសពលអ្នកស�្កនសខ្ៅនដររ�់អ្នកសលើឧរករែ៍�ូមយកចិត្្រុកដាក់សលើ�្ាន�ាពខាងស្កោមណដលអាចរ៉ះពាល់ដល់្រ�ិ្រ្ធ្ល
ននមុខងារសនះ៖

•  ឧរករែ៍អាចមិន�គេាល់សខៅ្នដណដលមាន�្នាម្ជួញឬ�ម្ាក។

•  ឧរករែ៍អាចមិន�គេាល់សខ្ៅនដពី្មាមនដណដលតូចឬស�ដើង។

•  សដើម្ីរសង្កើន្រ�ិ្រ្ធ្លននការ�គេាល់�ូមចុះរញ្ីសខ្ៅនដពីនដណដលអ្នកស្រើញឹកញារ់សដើម្ីសធវើកិច្ការនានាសលើឧរករែ៍។

•  ឧរករែ៍ររ�់អ្នកមាន�ិន�ឺ�គេាល់សខៅ្នដជារ់មកជាមួយសនៅណ្្នកកែ្ាលខាងស្កោមននសអ្កង់។្តូវ្្ាកដថា្�គេីន
ការពារសអ្កង់ឬសអ្កង់រ៉ះសលើតរំន់�ិន�ឺ�គេាល់សខ្ៅនដមិនេ្កចូតឬខូចសដោយ�ារវត្ញដូចជាកាក់ស�ោរ៊ិចនិងណខសេ-ក។

•  ្តូវ្្ាកដថាតំរន់�ិន�ឺ�គេាល់សខ្ៅនដសនៅណ ្្នកកែ្ាលខាងស្កោមននសអ្កង់និង្មាមនដររ�់អ្នក�្អាតនិង�ងៃលួត។

•  សរើអ្នករត់្មាមនដររ�់អ្នកឬក៏ស្រើចុង្មាមនដឧរករែ៍អាចមិន�គេាល់សខ្ៅនដររ�់អ្នក។�ង្កត់សអ្កង់សដើម្ីឲ្ចុង
្មាមនដររ�់អ្នកលាតសលើន្ទេ្ូរលាយននតរំន់�ិន�ឺ�គេាល់សខ្ៅនដ។

�ការចុះបញ្ី អខ្ៅនដ

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះជីវមាកត និង សន្តិសុខ → អខ្ៅនដ។

2 �ូមអានការណែនាំសលើសអ្កង់ សហើយរ៉ះបន្ត។

3 កំែត់វិធីចាក់ស�ោសអ្កង់។

4 ដាក់្មាមនដររ�់អ្នកសលើ�ិន�ឺ�គេាល់សខៅ្នដ។រនទេារ់ពីឧរករែ៍�គេាល់្មាមនដររ�់អ្នក�ូមសលើកវាស�ើងរួចដាក់វាសលើ
�ិន�ឺ�គេាល់សខ្ៅនដមដងស្រៀត។
��ូមសធវើ�កម្ម�ាពសនះស�ើងវិញរហូត្រាលណ់តសខៅ្នដររ�់អ្នក្តូវ្ ានចុះរញ្ី។

�
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5 សនៅសពលអ្នក្ ានរញ្រ់ការចុះរញ្ីសខៅ្នដររ�់អ្នកសហើយ�ូមរ៉ះរួចរាល់។
�អ្នកអាចពិនិត្ថាសតើសខៅ្នដររ�់អ្នក្តវូ្ ានចុះរញ្ីឬស្រសដោយរ៉ះពិនិត្យអខ្មៅនដថដលបានថែម។

�ការអដោះអសោ អអកកង់ អដោយ អកបើ អខៅ្នដ របស់ អ្ក
�អ្នកអាចសដោះស�ោសអ្កង់សដោយស្រើសខៅ្នដររ�់អ្នកជំនួ�ឲ្ការស្រើលំនាំ,PINឬពាក្�មងៃាត់។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះជីវមាកត និង សន្តិសុខ → អខ្ៅនដ។

2 សដោះស�ោសអ្កង់សដោយស្រើវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់ណដល្ ានកំែត់ពីមុន។

3 រ៉ះកុងតាក់អខ្ៅនដ អដោះអសោ សដើម្ីសរើកដសំែើរការវា។

4 សលើសអ្កង់ជារ់ស�ោ�ូមដាក់្មាមនដររ�់អ្នកសលើ�ិន�ឺ�គេាល់សខ្ៅនដរួចស�្កនសខ្ៅនដររ�់អ្នក។

�ការបដវូរ ការកំណត់ អាយខុន ស្ាល់ អខ្ៅនដ
�កំែត់ឲ្ឧរករែ៍រងា្ញឬលាក់អាយខុន�គេាល់សខៅ្នដសនៅសពលអ្នករ៉ះសអ្កង់ខែៈសពលសអ្កង់រលត់។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះជីវមាកត និង សន្តិសុខ → អខ្ៅនដ។

2 សដោះស�ោសអ្កង់សដោយស្រើវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់ណដល្ ានកំែត់ពីមុន។

3 រ៉ះបង្ាញ អាយខុន អនៅអពល អអកកង់ រលត់ និងស្ជើ�ជស្មើ�មួយ។

�ការលុប អខ្ៅនដ ថដល បាន ចុះបញ្ី
�អ្នកអាចលុរសខ្ៅនដណដល្ ានចុះរញ្ី។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះជីវមាកត និង សន្តិសុខ → អខ្ៅនដ។

2 សដោះស�ោសអ្កង់សដោយស្រើវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់ណដល្ ានកំែត់ពីមុន។

3 ស្ជើ�សខ្ៅនដមួយណដល្តវូលុរសហើយរ៉ះលុប ។
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�Samsung Pass
�ចុះរញ្ី្រិន្នន័យជីវមា្តររ�់អ្នកជាមួយSamsung Passសហើយស្ទេៀង្ទេាត់អត្�ញ្ាែររ�់អ្នកយ៉ាងងាយ្�ួលសនៅសពល
ស្រើស�វាណដល្តូវការនូវព័ត៌មានចុះសឈ្មោះចូលឬព័ត៌មាន្ ទេាល់ខ្លួនររ�់អ្នក។

� •  មុខងារចុះសឈ្មោះចូលវរិន�អាចស្រើ្ ានណតចំសពោះវិរន�ណដលអ្នកចូលស្រើតាមកម្មវិធីអ៊ីនអធើណិតរ៉ុសែណោះ។វិរន�
ខ្ះអាចមិនគាំ្ ្រមុខងារសនះ។

•  ្រិន្នន័យជីវមា្តណដល្ ានចុះរញ្ី្តវូ្ ានរកសេា្រុកក្នញងឧរករែ៍ររ�់អ្នករ៉ុសែណោះសហើយមិន្តូវ្ ានសធវើ�មកាល
ជាមួយឧរករែ៍ឬ�ឺសវើស្សេងស្រៀតស�ើយ។

�ការចុះបញ្ី Samsung Pass
�មុនសពលស្រើSamsung Pass�ូមចុះរញ្ី្ិរន្នន័យជីវមា្តររ�់អ្នកក្នញងSamsung Pass។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះជីវមាកត និង សន្តិសុខ → Samsung Pass។សធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង់ សដើម្ី
រញ្រ់ការសរៀរចំ។

�ការអផ្ទៀងផ្ទាត ់ពាក្យសម្ាត់ Samsung account
�អ្នកអាចស្រើ្រិន្នន័យជីវមា្តណដលអ្នក្ ានចុះរញ្ីសដើម្ីស្ទេៀង្ទេាត់អត្�ញ្ាែររ�់អ្នកជំនួ�ឲ្ការវាយរញ្ចូល
ពាក្�មងៃាត់ននSamsung accountររ�់អ្នកឧ្រាហរែ៍សនៅសពលអ្នក្រិញខ្ឹមព័ត៌មានពីGalaxy Store។
�រ៉ះសអ្កង់សមននSamsung Pass,រ៉ះ  → ការកំណត់ → រណនី និង ការអធ្ើ សមកាល រួចសហើយ
រ៉ះកុងតាក់អផ្ទៀងផ្ទាត ់ជាមួយ Samsung Passសដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

�ការអកបើ Samsung Pass អដើមបែី ចុះអ្្មោះចូល វិបនស
�អ្នកអាចស្រើSamsung Passសដើម្ីចុះសឈ្មោះចូលវរិន�ណដលគាំ្្រ�វ័យរំសពញIDនិងពាក្�មងៃាត់យ៉ាងងាយ្�ួល។

1 សលើ្រំព័រចុះសឈ្មោះចូលររ�់វរិន��ូមវាយរញ្ចូលIDនិងពាក្�មងៃាត់ររ�់អ្នករួចសហើយរ៉ះរ៊ូតុងចុះសឈ្មោះចូលររ�់
វិរន�សនោះ។

2 សនៅសពលវីនដូវ្ ុ��ួរថាសតើអ្នកចង់រកសេា្ុរកព័ត៌មានននការចុះសឈ្មោះចូលឬស្រសលចស�ើង�ូមធីកចុះអ្្មោះចូលអដោយអកបើ 
Samsung Passសហើយរ៉ះចងចា។ំ

�ការអកបើ Samsung Pass អដើមបែី ចុះអ្្មោះចូល កម្មវិធ ីនានា
�អ្នកអាចស្រើSamsung Passសដើម្ីចុះសឈ្មោះចូលកម្មវិធីណដលគាំ្្រ�វ័យរំសពញIDនិងពាក្�មងៃាត់យ៉ាងងាយ្�ួល។

1 សលើ្រំព័រចុះសឈ្មោះចូលររ�់កម្មវិធី�ូមវាយរញ្ចូលIDនិងពាក្�មងៃាត់ររ�់អ្នករួចសហើយរ៉ះរ៊ូតុងចុះសឈ្មោះចូលររ�់
កម្មវិធីសនោះ។

2 សនៅសពលវីនដូវ្ ុ��ួរថាសតើអ្នកចង់រកសេា្ុរកព័ត៌មានននការចុះសឈ្មោះចូលឬស្រសលចស�ើង�ូមរ៉ះរកសែា ទុក។
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�ការករប់ករង ព័ត៌មាន ចុះអ្្មោះចូល
�រង្ាញរញ្ីននវិរន�និងកម្មវិធីណដលអ្នក្ ានកែំត់ឲ្ស្រើSamsung Passនិង្គរ់្គងព័ត៌មានចុះសឈ្មោះចូលររ�់អ្នក។

1 សលើសអ្កង់សមននSamsung Pass�ូមរ៉ះកម្មវិធីឬវិបនសសហើយស្ជើ�វិរន�ឬកម្មវិធីមួយពីរញ្ី។

2 រ៉ះថករួចណកIDររ�់អ្នក,ពាក្�មងៃាត់និងសឈ្មោះររ�់វិរន�ឬកម្មវិធីសនោះ។
�សដើម្ីលុរព័ត៌មានចុះសឈ្មោះចូលររ�់អ្នក�ូមរ៉ះលុប ។

�ការអកបើ Samsung Pass ជាមួយ វិបនស និង កម្មវិធី
�សនៅសពលស្រើវិរន�ឬកម្មវិធីណដលគាំ្ ្រSamsung Passអ្នកអាចចុះសឈ្មោះចូលយ៉ាងងាយ្�ួលសដោយស្រើSamsung 
Pass។
�សដើម្ីសមើលរញ្ីននវិរន�និងកម្មវិធីណដលគាំ្្រSamsung Passសនៅសលើសអ្កង់សមននSamsung Pass�ូមរ៉ះ  → នដរូ។
សរើគ្មានវរិន�ឬកម្មវិធីណដលគាំ្ ្រSamsung Passស្រនដរូនឹងមិនសលចស�ើងស�ើយ។

� •  វិរន�និងកម្មវិធីណដលអាចស្រើ្ ានអាចខ�ុគ្នាអា្�័យសលើអ្នក្ដល់ស�វាឬម៉ូណដល។

•  Samsungមិន្រ្ួរលខ�ុ្តូវសលើការ្ាត់រង់ែាមួយឬក៏�ាពមិន�ុខ្�លួណដលសកើតស�ើងសដោយ�ារ
ការចុះសឈ្មោះចូលវរិន�ឬកម្មវិធីតាមSamsung Passស�ើយ។

�ការវាយបញ្វូល ព័ត៌មាន ផ្ទាល់ខ្ទួន របស់ អ្ក អដោយ ស្័យកបវត្តិ
�អ្នកអាចស្រើSamsung Passសដើម្ីវាយរញ្ចូលព័ត៌មាន្ ទេាល់ខ្លួនររ�់អ្នកយ៉ាងងាយ្�ួលដូចជាព័ត៌មានអា�យដ្ឋានឬ
រែណរង់្្ាក់ររ�់អ្នកសលើកម្មវិធីណដលគាំ្ ្រ�វ័យរំសពញ។

1 សលើសអ្កង់សមននSamsung Pass�ូមស្ជើ�ជស្មើ�មួយស្កោមព័ត៌មាន ឯកជន។

2 វាយរញ្ចូលព័ត៌មានសហើយរ៉ះរកសែា ទុក។
�ឥ�ចូវអ្នកអាចស្រើ្រិន្នន័យជីវមា្តណដលអ្នក្ ានចុះរញ្ីក្នញងSamsung Passសនៅសពលវាយរញ្ចូលព័ត៌មាន្ ទេាល់ខ្លួន
សដោយ�វ័យ្រវត្ិសលើកម្មវិធីណដល្ ានគាំ្ ្រ។

�ការលុប ទិន្ន័យ Samsung Pass
�អ្នកអាចលុរ្រិន្នន័យជីវមា្តររ�់អ្នកព័ត៌មានចុះសឈ្មោះចូលនិង្រិន្នន័យកម្មវិធីណដល្ ានចុះរញ្ីជាមួយSamsung Pass។
�សលើសអ្កង់សមSamsung Pass�ូមរ៉ះ  → ការកំណត់ → អឃើញឧបករណ៍ទាំងអស់ថដលអកបើ Samsung Pass →  
→ ចាកអចញពី Samsung Pass។

� •  Samsung Accountររ�់អ្នកនឹងសនៅណត�កម្មដណដល។

•  ្រិន្នន័យSamsung Passសលើឧរករែ៍ស្សេងស្រៀតណដល្ ានចុះសឈ្មោះចូលSamsung Accountររ�់អ្នកក៏
នឹង្តូវ្ ានលុរ្ ងណដរ។
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�សលឺម ីសន្តិសុខ
��ឺមី�ន្ិ�ុខការពារខ្ឹមព័ត៌មាននិងកម្មវិធីឯកជនររ�់អ្នកដូចជារូរថតនិង្រំនាក់្រំនងមិនឲ្អ្នកដន្រចូលស្រើពួកវា។អ្នកអាច
រកសេា�ន្ិ�ុខននខ្ឹមព័ត៌មាននិងកម្មវិធីឯកជនររ�់អ្នក�ូម្ីសនៅសពលឧរករែ៍្តូវ្ ានសដោះស�ោក៏សដោយ។

� ��ឺមី�ន្ិ�ុខគឺជាកណនង្ឃ្ាំង្ទេញកដាចស់ដោយណ�កនិងមាន�ន្ិ�ុខ។្រិន្នន័យក្នញង�ឺមី�ន្ិ�ុខមិនអាចស្ទេរ
ស្រៅឧរករែ៍ស្សេងស្រៀតតាមវិធីណចករណំលកណដលមិន្រ្រួលការយល់្ពមដូចជាUSBឬWi-Fi Directស�ើយ។
ការរ៉ុនរ៉ងរដចូរ្រព័ន្ធ្រតរិត្ិការតាមរំែងឬក៏ការណក�ុហវណវរនឹងសធវើឲ្�ឺមី�ន្ិ�ុខចាក់ស�ោសដោយ�វ័យ្រវត្ិនិងមិន
អាចចូលស្រើ្ ានស�ើយ។មុនសពលរកសេា្ុរក្រិន្នន័យក្នញង�ឺមី�ន្ិ�ុខ្តូវ្្ាកដថាអ្នក្ ានចម្ង្រុក្រិន្នន័យសនោះក្នញង
្រីកណន្ងណដលមាន�ន្ិ�ុខស្សេងស្រៀត។

�ការអរៀបចំ សលឺម ីសន្តិសុខ

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះជីវមាកត និង សន្តិសុខ → សលឺម ីសន្តិសុខ។

2 សធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង ់សដើម្ីរញ្រ់ការសរៀរចំ។
�សអ្កង់�ឺមី�ន្ិ�ុខនឹងសលចស�ើងសហើយអាយខុនកម្មវិធី�ឺមី�ន្ិ�ុខ( )នឹង្តូវ្ ានណថមស្រៅសអ្កង់កម្មវិធី។
�សដើម្ីរដចូរសឈ្មោះឬពែ៌អាយខុនររ�់�ឺមី�ន្ិ�ុខ�ូមរ៉ះ  → ប្តវូរ តាមបំណង។

� •  សនៅសពលអ្នកចារ់ស្ដើមកម្មវិធីសលឺម ីសន្តិសុខ អ្នក្តូវណតសដោះស�ោកម្មវិធីសនោះសដោយស្រើវិធីចាក់ស�ោណដលអ្នក្ ាន
កែំត់ពីមុន។

•  សរើអ្នកស�្ចកូដសដោះស�ោ�ឺមី�ន្ិ�ុខររ�់អ្នកអ្នកអាចកំែត់វាស�ើងវិញសដោយស្រើSamsung account 
ររ�់អ្នក។រ៉ះរូ៊តុងសនៅណ្្នកខាងស្កោមននសអ្កង់ជារ់ស�ោរួចវាយរញ្ចូលពាក្�មងៃាត់Samsung account 
ររ�់អ្នក។

�ការកំណត់ លក្ខណ្ឌ ស្័យ ចាកអ់សោ សកមាប់ សលឺម ីសន្តិសុខ

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីសលឺម ីសន្តិសុខ សហើយរ៉ះ  → ការកំណត់ → ស្័យ ចាក់អសោ សលឺម ីសន្តិសុខ។

2 ស្ជើ�ជស្មើ�ចាក់ស�ោមួយ។

� �សដើម្ីចាក់ស�ោ�ឺមី�ន្ិ�ុខររ�់អ្នកសដោយនដ�ូមរ៉ះ  → ចាក់អសោ និង ចាកអចញ។
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�ការផ្ាស់ទី ខ្ឹមព័ត៌មាន អទៅ សលឺម ីសន្តិសុខ
�្្ា�់្រីខ្ឹមព័ត៌មានដូចជារូរថតនិងវីសដអូស្រៅ�ឺមី�ន្ិ�ុខ។�កម្ម�ាពខាងស្កោមគឺជាឧ្រាហរែ៍ននការ្្ា�់្រីររូពីឃ្ាំង្ទេញក
លំនាំសដើមស្រៅ�ឺមី�ន្ិ�ុខ។

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីសលឺម ីសន្តិសុខ សហើយរ៉ះ  → ថែម ឯកសារ។

2 រ៉ះរូប, ធីករូរណដល្តវូ្ ្ា�់្រីរួចសហើយរ៉ះរួចរាល។់

3 រ៉ះផ្ាស់ទ។ី
�ធាតុណដល្ ានស្ជើ�នឹង្តវូ្ ានលុរពី�ឺមីសដើមសហើយ្ ្ា�់្រីស្រៅ�ឺមី�ន្ិ�ុខ។សដើម្ីចម្ងធាតុនានា�ូមរ៉ះចម្ង។

� �វិធី�្មារ់ការ្្ា�់្រីខ្ឹមព័ត៌មានអាចខ�ុគ្នាស្រៅតាម្រស�្រខ្ឹមព័ត៌មាន។

�ការផ្ាស់ទី ខ្ឹមព័ត៌មាន ពី សលឺម ីសន្តិសុខ
�្្ា�់្រីខ្ឹមព័ត៌មានពី�ឺមី�ន្ិ�ុខស្រៅកម្មវិធី្តវូគ្នាក្នញងឃ្ាំង្ទេញកលំនាំសដើម។�កម្ម�ាពខាងស្កោមគឺជាឧ្រាហរែ៍ននការ្្ា�់្រី
ររូមួយពី�ឺមី�ន្ិ�ុខស្រៅឃ្ាំង្ទេញកលំនាសំដើម។

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីសលឺម ីសន្តិសុខ សហើយរ៉ះវិចកិតសាល។

2 ស្ជើ�ររូមួយសហើយរ៉ះ  → ផា្ស់ទីអចញពី សលឺមីសន្តិសុខ។
�ធាតុណដល្ានស្ជើ�នឹង្តូវ្ ាន្ ្ា�់្រីស្រៅវិចកិតសាលក្នញងឃា្ំង្ទេញកលំនាំសដើម។

�ការថែម កម្មវិធី
�ណថមកម្មវិធីមួយណដល្តវូស្រើក្នញង�ឺមី�ន្ិ�ុខ។

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីសលឺម ីសន្តិសុខ សហើយរ៉ះ ។

2 ធីកកម្មវិធីមួយឬស្ចើនណដល្ ានដំស�ើងសលើឧរករែ៍សហើយរ៉ះថែម។

�ការលុប កម្មវិធី ពី សលឺម ីសន្តិសុខ

�រ៉ះឲ្ជារ់សលើកម្មវិធីមួយណដល្តវូលុរសហើយរ៉ះលុប ។
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�ការថែម រណនី
�ណថមSamsung accountនិងគែនីGoogleររ�់អ្នកឬក៏គែនីស្សេងស្រៀតសដើម្ីសធវើ�មកាលជាមួយកម្មវិធីក្នញង
�ឺមី�ន្ិ�ុខ។

1 ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីសលឺម ីសន្តិសុខ សហើយរ៉ះ  → ការកំណត់ → ករប់ករង រណនី → ថែម រណនី។

2 ស្ជើ�ស�វាគែនីមួយ។

3 សធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង ់សដើម្ីរញ្រ់ការសរៀរចំគែនី។

�ការលាក់ សលឺម ីសន្តិសុខ
�អ្នកអាចលាក់្ ្ចូវកាត់នន�ឺមី�ន្ិ�ុខពីសអ្កង់កម្មវិធី។
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីសលឺមី សន្តិសុខ, រ៉ះ  → ការកំណត់រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់បង្ាញ អាយខុន អលើ អអកកង់ កម្មវិធ ីសដើម្ី
រិ្រដំសែើរការវា។
�ជស្មើ�ស្សេង�ូមសរើក្ ទេាំងជូនដែំឹង,អូ�ចុះស្កោមរួចសហើយរ៉ះ  (សលឺមី សន្តិសុខ) សដើម្ីរិ្រដំសែើរការមុខងារសនះ។
�សរើអ្នកចង់រង្ាញ�ឺមី�ន្ិ�ុខមដងស្រៀត�ូមចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះជីវមាកត និង សន្តិសុខ → សលឺម ីសន្តិសុខ រួច
សហើយរ៉ះកុងតាក់បង្ាញ អាយខុន អលើ អអកកង ់កម្មវិធ ីសដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

�ការលុប សលឺម ីសន្តិសុខ
�អ្នកអាចលុរ�ឺមី�ន្ិ�ុខរួម្រាំងខ្ឹមព័ត៌មាននិងកម្មវិធីក្នញងសនោះ។
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីសលឺម ីសន្តិសុខ សហើយរ៉ះ  → ការកំណត់ → ការកំណត់ អកចើន អទៀត → លុប ។
�សដើម្ីចម្ង្រុកខ្ឹមព័ត៌មានមុនសពលលុរ�ឺមី�ន្ិ�ុខ�ូមធីកផ្ាស់ទី ឯកសារ អមអ�ៀ អចញ ពី 
សលឺម ីសន្តិសុខ សហើយរ៉ះលុប ។សដើម្ីចូលស្រើ្ិរន្នន័យណដល្ ានចម្ង្រុកពី�ឺមី�ន្ិ�ុខ�ូម
ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីឯកសារ ខ្ញំ សហើយរ៉ះឃ្ាំងផ្ទញក ខាងក្ញង → Secure Folder។

� �កំែត់�មគេាល់ណដល្ ានរកសេា្ុរកក្នញងSamsung Notesនឹងមិន្តូវ្ ានចម្ង្រុកស�ើយ។
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�ភាពឯកជន
�រដចូរការកែំត់�្មារ់�ាពឯកជន។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះភាពឯកជន។

•  អភិបាល ការអនុញ្ាត៖រង្ាញរញ្ីននមុខងារនិងកម្មវិធីណដលមានការជូនដែំឹងសដើម្ីស្រើពួកវា។អ្នកក៏អាចណកការកំែត់
ននការអនុញ្ាត្ ងណដរ។

•  Samsung៖្គរ់្គង្ិរន្នន័យ្ ទេាល់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធជាមួយSamsung accountររ�់អ្នកនិងរដចូរការកំែត់�្មារ់
ស�វាការរដចូរតាមរំែង។

•  Google៖សធវើការកែំត់ក្មតិខ្ព�់�្មារ់�ាពឯកជន។

� �មុខងារខ្ះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយអា្�យ័សលើអ្នក្ដល់ស�វាឬម៉ូណដល។

�ទីកថន្ង
�រដចូរការកែំត់�្មារ់ការអនុញ្ាតព័ត៌មាន្រីកណន្ង។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះទីកថនង្។

•  ការអនុញ្ាត កម្មវិធ៖ីរងា្ញរញ្ីននកម្មវិធីណដលមានការអនុញា្តក្នញងការចូលស្រើ្រីកណន្ងររ�់ឧរករែ៍្ពម្រាំងណក
ការកំែត់ការអនុញ្ាត។

•  បអងកើន សុកកឹតភាព៖កែំត់ឲ្ឧរករែ៍ស្រើWi-FiឬមុខងារBluetoothសដើម្ីរសង្កើន�ុ្កឹត�ាពននព័ត៌មាន្រីកណន្ង
ររ�់អ្នក�ូម្ីសនៅសពលមុខងារសនះ្តវូ្ ានរិ្រដំសែើរការក៏សដោយ។

•  សំអណើ ទីកថន្ង ែ្មីៗ ៖រង្ាញកម្មវិធីែាណដលស�្នើព័ត៌មាន្រីកណន្ងរច្ញរ្ន្នររ�់អ្នក។

•  អសវា ទី កថន្ង៖រង្ាញស�វា្ីរកណនង្ណដលឧរករែ៍ររ�់អ្នកកំពុងស្រើ។

�Google
�សធវើការកែំត់រចនា�ម្ពន្ធ�្មារ់មុខងារខ្ះណដលGoogle្ាន្ ដល់ជូន។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះGoogle។
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�រណនី និង ការចម្ងទុក

�ជអកមើស
�សធវើ�មកាលចម្ង្រុកឬ�ដារ្រិន្នន័យននឧរករែ៍ររ�់អ្នកសដោយស្រើSamsung Cloud។អ្នកក៏អាចចុះសឈ្មោះចូល
គែនីដូចជាSamsung accountនិងគែនីGoogleររ�់អ្នកឬក៏ស្ទេរ្រិន្នន័យស្រៅឬពីឧរករែ៍
ស្សេងស្រៀតតាមSmart Switch្ងណដរ។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះរណនី និង ការចម្ងទុក។

•  ករប់ករង រណនី៖ណថមSamsung accountនិងគែនីGoogleររ�់អ្នកឬក៏គែនីស្សេងស្រៀតសដើម្ីសធវើ
�មកាលជាមួយ។

•  Samsung Cloud៖ចម្ង្ុរក្រិន្នន័យនិងការកំែត់ររ�់អ្នកសហើយ�ដារ្រិន្នន័យនិងការកំែត់ររ�់
ឧរករែ៍ពីមុន�ូម្ីសនៅសពលអ្នកមិនមានវាក៏សដោយ។�ូមសមើលSamsung Cloud�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ម។

•  Google Drive៖រកសេាព័ត៌មាន្ ទេាល់ខ្លួន្រិន្នន័យកម្មវិធីនិងការកំែត់ររ�់អ្នកសដោយ�ុវត្ិ�ាពសលើឧរករែ៍
ររ�់អ្នក។អ្នកអាចចម្ង្រុកព័ត៌មានរស�ើរររ�់អ្នក។អ្នក្តូវណតចុះសឈ្មោះចូលគែនីGoogleររ�់អ្នកសដើម្ី
ចម្ង្រុក្រិន្នន័យ។

•  Smart Switch៖ចារ់ស្ដើមSmart Switchរួចស្ទេរ្រិន្នន័យពីឧរករែ៍ពីមុនររ�់អ្នក។�ូមសមើលការស្ទេរ្រិន្នន័យពី
ឧរករែ៍ពីមុនររ�់អ្នក(Smart Switch)�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ម។

� �ចម្ង្រុក្រិន្នន័យររ�់អ្នកជា្រចាំស្រៅ្រីកណនង្មាន�ុវត្ិ�ាពដូចជាSamsung Cloudឬកុំព្ចូ្រ័រសដើម្ីឲ្អ្នកអាច
�ដារវាសរើ្រិន្នន័យសនោះខូចឬ្ ាត់សដោយ�ារការកំែត់្រិន្នន័យពីសរោងច្កស�ើងវិញសដោយអសចតនា។

�Samsung Cloud
�ចម្ង្រុក្រិន្នន័យររ�់ឧរករែ៍អ្នកស្រៅSamsung Cloudនិង�ដារវាមកវិញសពលស្កោយ។

�ការចម្ងទុក ទិន្ន័យ
�អ្នកអាចចម្ង្រុក្រិន្នន័យររ�់ឧរករែ៍អ្នកស្រៅSamsung Cloud។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះរណនី និង ការចម្ងទុកសហើយរ៉ះទិន្ន័យ ចម្ងទុក ស្កោមSamsung Cloud។

2 ធីកធាតុណដលអ្នកចង់ចម្ង្រុកសហើយរ៉ះចម្ងទុក។

3 រ៉ះរួចរាល់។
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� •  ្រិន្នន័យខ្ះនឹងមិន្តវូ្ ានចម្ង្ុរកស�ើយ។សដើម្ីពិនិត្ថា្រិន្នន័យែានឹង្តូវ្ ានចម្ង្រុកសលើ
សអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះរណនី និង ការចម្ងទុកសហើយរ៉ះទិន្ន័យ ចម្ងទុក ស្កោមSamsung Cloud។

•  សដើម្ីរងា្ញ្រិន្នន័យចម្ង្រុក�្មារ់ឧរករែ៍ស្សេងស្រៀតក្នញងSamsung Cloudររ�់អ្នកសលើ
សអ្កង់ការកែំត់�ូមរ៉ះរណនី និង ការចម្ងទុក → សដារ ទិន្ន័យ → រួចសហើយស្ជើ�ឧរករែ៍មួយណដល
អ្នកចង់។

�ការស្តារ ទិន្ន័យ
�អ្នកអាច�ដារ្រិន្នន័យចម្ង្ុរកររ�់អ្នកពីSamsung Cloudដាក់ឧរករែ៍ររ�់អ្នក។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះរណនី និង ការចម្ងទុក។

2 រ៉ះសដារ ទិន្ន័យ → សហើយស្ជើ�ឧរករែ៍មួយណដលអ្នកចង់្ ាន។

3 ធីកធាតុណដលអ្នកចង់�្ារសហើយរ៉ះសដារ។

�មុខងារ កកមិត ខ្ពស់

�ជអកមើស
�សរើកដំសែើរការមុខងារក្មតិខ្ព�់និងរ្ចូរការកែំត់ណដល្តួត្តាពួកវា។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះមុខងារ កកមិត ខ្ពស។់

•  ការអហៅ & សារ អត្បទ អលើ ឧបករណ ៍អផសែងអទៀត៖ស្រើមុខងារសហៅនិង�ារររ�់ឧរករែ៍អ្នកសលើឧរករែ៍ស្សេងស្រៀតណដល
្ានចុះសឈ្មោះចូលSamsung accountររ�់អ្នក។

•  បន្ត កម្មវិធី អលើ ឧបករណ ៍ដនទ៖ស្រើកម្មវិធីររ�់ឧរករែ៍អ្នកសលើឧរករែ៍ស្សេងស្រៀតណដល្ ានចុះសឈ្មោះចូលSamsung 
Accountររ�់អ្នក។

•  ភ្ាប់ជាមួយ Windows៖ចូលស្រើ្ិរន្នន័យណដល្ ានរកសេា្រុកក្នញងឧរករែ៍ររ�់អ្នក�្ាមៗសនៅសលើកុំព្ចូ្រ័រ
ររ�់អ្នក។�ូមសមើល�្ារ់ជាមួយWindows�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ម។

•  Android Auto៖�្ារ់ឧរករែ៍ររ�់អ្នកជាមួយយានយន្និង្តួត្តាមុខងារននឧរករែ៍ររ�់អ្នកសលើ
សអ្កង់យានយន្។

•  ករាប់ចុច ខាង៖ស្ជើ�កម្មវិធីឬមុខងារមួយណដល្តូវចារ់ស្ដើមសដោយស្រើ្គារ់ចុចខាង។�ូមសមើលការកំែត់
្គារ់ចុចខាង �្មារ់ព័ត៌មានរណនម្។
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•  ចលនា និង កាយវិការ៖សរើកដសំែើរការមុខងារចលនានិងសធវើការកំែត់រចនា�ម្ពន្ធ។�ូមសមើលចលនា
និងកាយវិការ �្មារ់ព័ត៌មានរណនម្។

•  ទកមង់ អកបើ នដ ម្ាង៖សរើកដសំែើរការ្រ្មង់្រតរិត្ិការស្រើនដម្ខាងសដើម្ីឲ្អ្នកមាន�ាពងាយ្�ួលសនៅសពលស្រើឧរករែ៍
ជាមួយនដម្ខាង។

•  Bixby Routines៖ណថម្រម្ារ់សដើម្ីសធវើ�វ័យ្រវត្ិកម្មការកំែត់ណដលអ្នកស្រើដណដលៗ។ឧរករែ៍ក៏ស�្នើ្រម្ារ់មាន
្រសយោជន៍្ ងណដរស្រៅតាម�្ាន�ាពញឹកញារ់ររ�់អ្នក។�ូមសមើលBixby Routines�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ម។

•  រូបែត អអកកង់ និង កម្មវិធែីត អអកកង់៖រដចូរការកែំត់�្មារ់រូរថតសអ្កង់និងកម្មវិធីថតសអ្កង់។

•  បង្ាញ ទំនាក់ទំនង អនៅអពល ថចករថំលក ខ្ឹមព័ត៌មាន៖កំែត់ឲ្ឧរករែ៍រង្ាញមនុ�សេណដលអ្នក្ ាន្រាក់្រងសលើ្ ទេាំង
ជស្មើ�ណចករំណលកសដើម្ីអនុញ្ាតឲ្អ្នកណចករណំលកខ្ឹមព័ត៌មានសដោយ្ ទេាល់។

•  Game Launcher៖សរើកដសំែើរការGame Launcher។�ូមសមើលGame Launcher�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ម។

•  Dual Messenger៖ដសំ�ើងកម្មវិធី្ីរពីរនិងស្រើគែនីដាច់ពីគ្នាពីរ�្មារ់កម្មវិធីស្្ើ�ារណតមួយ។�ូមសមើលDual 
Messenger�្មារ់ព័ត៌មានរណនម្។

•  អផ្ើ សារ SOS៖កំែត់ឲ្ឧរករែ៍ស្្ើ�ារជំនួយសដោយចុច្គារ់ចុចខាងជាស្ចើនដង។

� �មុខងារខ្ះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយអា្�យ័សលើអ្នក្ដល់ស�វាឬម៉ូណដល។

�ចលនា និង កាយវិការ
�សរើកដំសែើរការមុខងារចលនានិងសធវើការកែំត់រចនា�ម្ពន្ធ។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះមុខងារ កកមតិ ខ្ពស ់→ ចលនា និង កាយវិការ។

•  អលើក អដើមបែី ដាស់៖កែំត់ឲ្ឧរករែ៍សរើកសអ្កង់សនៅសពលអ្នកសលើកវា។

•  ប៉ះ ពីរដង អដើមបែី អបើក អអកកង៖់កែំត់ឲ្ឧរករែ៍សរើកសអ្កង់សដោយរ៉ះពីរដងសលើកណន្ងែាមួយសនៅសលើសអ្កង់ខែៈសពល
សអ្កង់រលត់។

•  ប៉ះ ពីរដង អដើមបែី បិទ អអកកង៖់កំែត់ឲ្ឧរករែ៍រិ្រសអ្កង់សដោយរ៉ះពីរដងសលើតរំន់្រស្រសនៅសលើសគហសអ្កង់ឬក៏
សអ្កង់ជារ់ស�ោ។

•  រកសែា ការអបើក អអកកង់ ខណៈអពល កំពុង បងា្ញ៖កំែត់ឲ្ឧរករែ៍រារាំងសអ្កង់កុំឲ្រិ្រខែៈសពលអ្នក�ំ�ឹងសមើលវា។
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•  កបាប់ដំណឹង អនៅអពល អលើក ទូរសព្ទ៖កែំត់ឲ្ឧរករែ៍្្ារ់ដំែឹងអ្នកសរើអ្នក្ ានខកខានការសហៅឬ្ ាន្រ្រួល
�ារថ្មីៗសនៅសពលអ្នកសលើកឧរករែ៍។

� �មុខងារសនះ្រណហលជាមិនដសំែើរការស្រសរើសអ្កង់សរើកឬឧរករែ៍មិន�្ិតសលើន្ទេរារស�្មើ។

•  បិទសំអ�ង ជាមួយ កាយវិការ៖កំែត់ឲ្ឧរករែ៍រិ្រ�ំស�ងមួយចំនួនសដោយស្រើចលនាឬកាយវិការ។

•  អូស បាត នដ អដើមបែី ែត អអកកង៖់កំែត់ឲ្ឧរករែ៍ថតររូសអ្កង់សនៅសពលអ្នកអូ�នដសលើសអ្កង់មកសេវងឬស្រៅ�ដាំ។អ្នក
អាចរង្ាញរូរណដល្ ានថតក្នញងវិចកិតសាល។អ្នកមិនអាចថតរូរសអ្កង់ស្រខែៈសពលកំពុងស្រើកម្មវិធីនិងមុខងារខ្ះ។

� �ការអ្ងួនខ្ាំងឬការរ៉ះ្រងគេិចឧរករែ៍អាចសធវើឲ្មានការរញ្ចូលសដោយអសចតនា�្មារ់មុខងារខ្ះណដលស្រើ�ិន�ឺ។

�Dual Messenger
�ដំស�ើងកម្មវិធី្រីពីរនិងស្រើគែនីដាច់ពីគ្នាពីរ�្មារ់កម្មវិធីស្្ើ�ារណតមួយ។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះមុខងារ កកមិត ខ្ពស ់→ Dual Messenger។

�កម្មវិធីណដល្រ្រួលការគាំ្ ្រនឹងសលចស�ើង។

2 រ៉ះកុងតាក់ននកម្មវិធីមួយសដើម្ីដសំ�ើងកម្មវិធី្ីរពីរ។
�កម្មវិធី្រីពីរនឹង្តូវ្ ានដំស�ើង។អាយខុនននកម្មវិធី្រីពីរនឹង្តូវ្ ានរង្ាញជាមួយ ។

�

កម�វ�ធី ទីពីរ

� •  មុខងារDual Messenger្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស្រអា្�័យសលើកម្មវិធី។

•  មុខងារខ្ះននកម្មវិធីសនះអាចមានក្មតិ�្មារ់កម្មវិធី្រីពីរ។

�ការលុប កម្មវិធី ទី ពីរ

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះមុខងារ កកមិត ខ្ពស ់→ Dual Messenger។

2 រ៉ះកុងតាក់ននកម្មវិធីណដលអ្នកចង់លរុសហើយរ៉ះលុប ។
�្រិន្នន័យ្រាំងអ�់ណដល្រាក្់រងនឹងកម្មវិធី្ីរពីរនឹង្តូវ្ ានលរុ។

� �សរើអ្នកលុរកម្មវិធី្រីមួយកម្មវិធី្រីពីរក៏នឹង្តូវ្ ានលុរ្ ងណដរ។
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�សុខុមាលភាព �ីជីែល និង ការកតួតកតា របស់ ឪពុកមដាយ
�រង្ាញ្រវត្ិននការស្រើ្្ា�់ឧរករែ៍ររ�់អ្នក្ពម្រាំងស្រើមុខងារសដើម្ីរារាំងកុំឲ្ឧរករែ៍ររ�់អ្នករំខានដល់ជីវិត
ររ�់អ្នក។អ្នកក៏អាចសរៀរចំការ្តតួ្តាររ�់ឪពុកមដាយ�្មារ់កូនររ�់អ្នក្ពម្រាំង្គរ់្គងការស្រើ្្ា�់ឌីជីថលររ�់
ពួកសគ្ ងណដរ។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះសុខុមាលភាព �ីជែីល និង ការកតួតកតា របស់ ឪពុកមដាយ។

•  អពល អបើក អអកកង់៖កំែត់សគោលរំែងរយៈសពលរ៉ុន្មានណដលអ្នកស្រើឧរករែ៍ររ�់អ្នកក្នញងមួយនថងៃ។

•  រង្ាស់អពល កម្មវិធ៖ីក្មតិរយៈសពលននការស្រើ្ ្ា�់្រចាំនថងៃ�្មារ់កម្មវិធីនីមួយៗសដោយកំែត់
រងវា�់សពលមួយ។សនៅសពលអ្នកឈានដល់ណដនកំែត់សនះកម្មវិធីសនោះនឹង្តូវ្ ានរិ្រដំសែើរការសហើយអ្នកមិនអាចស្រើ
វាស�ើយ។

•  ទកមង ់អផដោត៖សរើកដសំែើរការ្រ្មង់ស្ដោតសដើម្ីសជៀ�វាងការរំខានពីឧរករែ៍ររ�់អ្នកសហើយរកសេាការស្ដោតសលើអវីណដល
អ្នកចង់។អ្នកអាចស្រើកម្មវិធីណដលអ្នក្ ានអនុញ្ាតឲ្ស្រើក្នញង្រ្មង់ស្ដោត។

•  ទកមង ់អពលអរង៖សរើកដំសែើរការ្រ្មង់សពលសគងសដើម្ីកាត់រន្យការឈឺណ�្នកមុនសពលសគង្ពម្រាំងរារាំងការរំខាន
ការសគងររ�់អ្នក។

•  ការកតួតកតា របស់ ឪពុកមដាយ៖្គរ់្គងការស្រើ្ ្ា�់ឌីជីថលររ�់កូនអ្នក។

�ការថែទាំ ែ្ម និង ឧបករណ៍

�ការថណនាំ
�មុខងារណថ្រាំឧរករែ៍្ ដល់នូវ្រិដ្ឋ�ាព្ូរស្រៅនន�្ាន�ាពថ្មឃ្ាំង្ទេញកសមម៉ូរីនិង�ន្ិ�ុខ្រព័ន្ធននឧរករែ៍ររ�់អ្នក។អ្នកក៏
អាចសធវើឲ្ឧរករែ៍ល្្អ រស�ើរសដោយស្រើ្មាមនដររ�់អ្នករ៉ះមដង្ ងណដរ។

�ការអធ្ើ ឲ្យ ឧបករណ៍ របស ់អ្ក ល្កបអសើរ
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការថែទា ំែ្ម និង ឧបករណ៍ → អធ្ើ ឲ្យ ល្ កបអសើរ ឥ�វូវ។
�មុខងារសធវើឲ្ល្អ្រស�ើររហ័�នឹងរសង្កើន្រ�ិ្រ្ធ្លននឧរករែ៍តាមរយៈ�កម្ម�ាពខាងស្កោម។

•  ការរិ្រកម្មវិធីណដលកំពុងដសំែើរការសនៅន្ទេខាងស្កោយ។

•  ការ្គរ់្គងការស្រើ្ ្ា�់ថ្មមិន្រ្កតី។

•  ការស�្កនរកសមើលកម្មវិធីគាំងនិង�ុហវណវរព្ា្ា្រ។
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�ការអកបើ មុខងារ អធ្ើ ឲ្យ ល្កបអសើរ ស្័យកបវត្តិ
�អ្នកអាចកំែត់ឲ្ឧរករែ៍អនុវត្ការសធវើឲ្ល្្អ រស�ើរ�វ័យ្រវត្ិសនៅសពលមិនកំពុងស្រើឧរករែ៍ររ�់អ្នក។រ៉ះ  → 
ស្័យកបវត្តិកម្ម → ស្័យអធ្ើឲ្យល្កបអសើរកបចានំែ្សហើយរ៉ះកុងតាក់សនោះសដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។សរើអ្នកចង់កំែត់សពល្តូវ
អនុវត្ការសធវើឲ្ល្អ្រស�ើរ�វ័យ្រវត្ិ�ូមរ៉ះអម៉ោង។

�ែ្ម
�ពិនិត្ថាមពលថ្មសនៅ�ល់និងរយៈសពលស្រើឧរករែ៍។ចំសពោះឧរករែ៍ណដលមានក្មិតថ្មសខសេោយនឹង�ំនចថាមពលថ្មសដោយ
ការសរើកដំសែើរការមុខងារ�ំនចថាមពល។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការថែទា ំែ្ម និង ឧបករណ៍ → ែ្ម។

•  ទកមង់ សំនច ែាមពល៖សរើកដសំែើរការ្រ្មង់�ំនចថាមពលសដើម្ីពន្ារសពលស្រើ្្ា�់ថ្ម។

•  ថដនកំណត់ ការអកបើកបាស់ នផ្ទខាងអកកោយ៖ក្មតិការស្រើ្្ា�់ថ្ម�្មារ់កម្មវិធីណដលអ្នកមិនស្រើញឹកញារ់។

•  ការកំណត់ ែ្ម អកចើនអទៀត៖សធវើការកែំត់រចនា�ម្ពន្ធក្មិតខ្ព�់�្មារ់ថ្ម។

� •  រយៈសពលស្រើ្្ា�់សនៅ�ល់រងា្ញពីរយៈសពលណដលសនៅ�ល់មុនសពលអ�់ថ្ម។រយៈសពលស្រើ្្ា�់សនៅ�ល់
អាចខុ�គ្នាអា្�័យសលើការកែំត់ននឧរករែ៍ររ�់អ្នកនិងលក្ខខែ្ឌ្រតិរត្ិការ។

•  អ្នកអាចមិន្រ្ួរលការជូនដែឹំងពីកម្មវិធីខ្ះណដលស្រើ្រ្មង់�ំនចថាមពល។

�ឃ្ាំង ផ្ទញក
�ពិនិត្�្ាន�ាពននសមម៉ូរីណដល្ ានស្រើនិង្ំរសនរ។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការថែទា ំែ្ម និង ឧបករណ៍ → ឃ្ាំង ផ្ទញក។សដើម្ីលុរឯក�ារឬក៏លរុកម្មវិធីណដលអ្នកមិន
ស្រើស្រៀត�ូមស្ជើ�្រស�្រមួយ។រួចរ៉ះឲ្ជារ់ឬក៏ស្ជើ�ធាតុមួយសហើយរ៉ះលុប ។

� •  ចំែុះសមម៉ូរី្រំសនរជាកណ់�ដងននសមម៉ូរីខាងក្នញងតិចជាងចំែុះណដល្ ានរញ្ាក់សដោយ�ារ្រព័ន្ធ្រតិរត្ិការនិងកម្មវិធី
លំនាសំដើមស្រើសមម៉ូរីសនោះអ�់មួយណ្្នក។ចំែុះសមម៉ូរី្រំសនរអាចណ្រ្រួលសនៅសពលអ្នកអារ់សដតឧរករែ៍។

•  អ្នកអាចរង្ាញចែំុះ្រំសនរននសមម៉ូរីខាងក្នញងសនៅក្នញងណ្្នកលក្ខែៈពិស��រសច្កស្រ��្មារ់ឧរករែ៍ររ�់អ្នក
សលើវិរន�Samsung។

�អមម៉ូរី
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការថែទា ំែ្ម និង ឧបករណ៍ → អមម៉ូរី។
�សដើម្ីរសង្កើនសល្ឿនឧរករែ៍ររ�់អ្នកសដោយរញ្ឈរ់កម្មវិធីណដលដំសែើរការសនៅន្ទេខាងស្កោយ�ូមធីកកម្មវិធី្រាំងសនោះពី
រញ្ីកម្មវិធីសហើយរ៉ះសម្ាត ឥ�វូវ។
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�ការការពារ ឧបករណ៍
�ពិនិត្�្ាន�ាព�ន្ិ�ុខររ�់ឧរករែ៍។មុខងារសនះស�្កនឧរករែ៍ររ�់អ្នករកសមើល�ុហវណវរព្ា្ា្រ។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការថែទា ំែ្ម និង ឧបករណ៍ → ការការពារ ឧបករណ៍ → អសកន ទូរសព្ទ។

�កម្មវិធី
�្គរ់្គងកម្មវិធីររ�់ឧរករែ៍និងរដចូរការកែំត់ររ�់ពួកវា។អ្នកអាចរង្ាញព័ត៌មានននការស្រើ្្ា�់ររ�់កម្មវិធី,រដចូរ
ការជូនដែំឹងររ�់ពួកវាឬការកែំត់ការអនុញា្តឬក៏លរុឬរិ្រកម្មវិធីណដលមិនចាំ្ាច់។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះកម្មវិធ។ី

�ការករប់ករង ទូអទៅ
�រដចូរការកែំត់្រព័ន្ធននឧរករែ៍ររ�់អ្នកតាមរំែងឬក៏កែំត់ឧរករែ៍ស�ើងវិញ។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការករបក់រង ទូអទៅ។

•  ភាសា៖ស្ជើ��ា�ាឧរករែ៍។�ូមសមើលការណថម�ា�ាឧរករែ៍ �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ម។

•  អត្បទ-អទៅ-សម្ត៖ីរដចូរការកែំត់�្មារ់មុខងារអត្រ្រ-ស្រៅ-�ម្ីណដល្ ានស្រើសនៅសពល្ ានសរើកដំសែើរការTalkBack 
ដូចជា�ា�ាសល្ឿនជាសដើម។

•  កាល បរិអចឆេទ និង អម៉ោង៖ចូលស្រើនិងណកការកែំត់សដើម្ី្តួត្តារសរៀរណដលឧរករែ៍រង្ាញសម៉ោងនិងកាលររិសចឆេ្រ។

� �សរើថ្មសនៅណតអ�់រនទេញក្រាំង្�ុងសនោះសម៉ោងនិងកាលររិសចឆេ្រនឹង្តូវ្ ានកំែត់ស�ើងវិញ។

•  ការកំណត់  កដារចុច Samsung៖រដចូរការកែំត់�្មារ់កដារចុចSamsung។

•  បញ្ី កដារចុច និង លំនាអំដើម៖ស្ជើ�កដារចុច្តវូស្រើតាមលំនាំសដើមនិងរដចូរការកំែត់កដារចុច។

•  កដារចុច ជាក់ថសដង៖រដចូរការកែំត់�្មារ់កដារចុចខាងស្កៅ។

•  អម៉ៅស៍ និង កទនាប់ដាន៖រដចូរការកែំត់�្មារ់សម៉ៅ�៍ឬ្ ទេាំងដានខាងស្កៅ។

•  អសវា ស្័យ បំអពញ៖ស្ជើ�ស�វា�វ័យរំសពញមួយណដល្តូវស្រើ។

•  កំណត់ អ�ើងវិញ៖សធវើការកែំត់ឧរករែ៍ររ�់អ្នកស�ើងវិញឬក៏សធវើការកំែត់្រិន្នន័យពីសរោងច្កស�ើងវិញ។

•  ទាក់ទង អយើង៖�ួរ�ំែួរឬរងា្ញ�ំែួរណដល�ួរញឹកញារ់។



�ាងកកំងត

126

�ការថែម ភាសា ឧបករណ៍
�អ្នកអាចណថម�ា�ាណដល្តវូស្រើសលើឧរករែ៍ររ�់អ្នក។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការករប់ករង ទូអទៅ → ភាសា → ថែម ភាសា។

�សដើម្ីរង្ាញ�ា�ា្រាំងអ�់ណដលអាចណថម្ ាន�ូមរ៉ះ  → ភាសា ទាំង អស់

2 ស្ជើ��ា�ាមួយណដល្តវូណថម។

3 សដើម្ីកែំត់�ា�ាណដល្ ានស្ជើ�ជា�ា�ាលំនាំសដើម�ូមរ៉ះកំណត់ ជា លំនាំអដើម។សដើម្ីរកសេាការកំែត់
�ា�ារច្ញរ្ន្ន�ូមរ៉ះរកសែា បច្ញបបែន្។
��ា�ាណដល្ ានស្ជើ�នឹង្តវូ្ ានណថមស្រៅរញ្ី�ា�ាររ�់អ្នក។សរើអ្នក្ ានរដចូរ�ា�ាលំនាសំដើម�ា�ាណដល្ ានស្ជើ�នឹង
្តូវ្ ានណថមស្រៅណ ្្នកខាងសលើននរញ្ី។

�សដើម្ីរដចូរ�ា�ាលំនាំសដើមពីរញ្ី�ា�ាររ�់អ្នក�ូមស្ជើ��ា�ាណដលអ្នកចង់្ ានសហើយរ៉ះអកបើ។សរើកម្មវិធីមួយមិនគាំ្្រ�ា�ា
លំនាំសដើមស្រ�ា�ាណដល្ ានគាំ្ ្ររនទេារ់សនៅក្នញងរញ្ីនឹង្តូវ្ ានស្រើ។

�ភាពកសួលអកបើ
�សធវើការកែំត់រចនា�ម្ពន្ធស្សេងៗសដើម្ីណកលម្អល្រ្ធ�ាពចូលស្រើឧរករែ៍។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះភាពកសួលអកបើ។

•  បាន ឲ្យ អយោបល់ អ្ក៖ពិនិត្មុខងារ�ាព្�ួលស្រើណដលអ្នកកំពុងស្រើរច្ញរ្ន្ននិងសឃើញមុខងារណដល្ ានឲ្សយោរល់។

•  TalkBack៖សរើកដំសែើរការTalkBackណដល្ ដល់�ំស�ងតរ។សដើម្ីរង្ាញព័ត៌មានជំនួយនិងសរៀនពីរសរៀរស្រើ
មុខងារសនះ�ូមរ៉ះការកំណត ់→ អមអរៀនអំពីមុខងារតបវិញ។

•  ការថកលម្ លទ្ធភាព អមើលអឃើញ៖រដចូរការកែំត់តាមរំែងសដើម្ីណកលម្អល្រ្ធ�ាពចូលស្រើ�្មារ់អ្នកស្រើ្្ា�់ណដល
អន់ណ�្នក។

•  ការថកលម ្ការសដាប៖់រដចូរការកែំត់តាមរំែងសដើម្ីណកលម្អល្រ្ធ�ាពចូលស្រើ�្មារ់អ្នកស្រើ្្ា�់ណដលអន់្តសចៀក។

•  អន្តរកម្ម និង ហត្អកោសល្យ៖រដចូរការកំែត់តាមរំែងសដើម្ីណកលម្អល្រ្ធ�ាពចូលស្រើ�្មារ់អ្នកស្រើ្្ា�់ណដល
សខសេោយហត្សកោ�ល្។

•  ការកំណត់ កកមិតខ្ពស៖់សធវើការកែំត់រចនា�ម្ពន្ធ�្មារ់មុខងារចូលស្រើ្ ទេាល់និងការជូនដំែឹង។

•  អសវា ថដល បាន ដំអ�ើង៖រងា្ញស�វាល្រ្ធ�ាពចូលស្រើណដល្ ានដសំ�ើងសលើឧរករែ៍សនះ។

•  អំពី ភាពកសួលអកបើ៖រង្ាញព័ត៌មាន�ាព្�ួលស្រើ។

•  ទាក់ទង អយើង៖�ួរ�ំែួរឬរងា្ញ�ំែួរណដល�ួរញឹកញារ់។
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�អាប់អដត នន សុហ្ថវរ
�អារ់សដត�ុហវណវរននឧរករែ៍ររ�់អ្នកតាមស�វាហវឺមណវរសលើអាកា�(FOTA)។អ្នកក៏អាចសរៀរកាលវិ�ាគអារ់សដត
�ុហវណវរ្ ងណដរ។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះអាបអ់ដត នន សុហ្ថវរ។

•  ទាញយក និង ដំអ�ើង៖ពិនិត្រកនិងដំស�ើងអារ់សដតសដោយនដ។

•  ស្័យ ទាញយក តាម Wi-Fi៖្រាញយកអារ់សដតសដោយ�វ័យ្រវត្ិ៖កំែត់ឲ្ឧរករែ៍្រាញយកអារ់សដត
សដោយ�វ័យ្រវត្ិសនៅសពល្ ាន�្ារ់ស្រៅរែ្ាញWi-Fi។

•  អាប់អដត ចុងអកកោយ៖រង្ាញព័ត៌មានអំពីអារ់សដតនន�ុហវណវរចុងស្កោយ។

� �សរើអារ់សដតនន�ុហវណវរអា�ន្ន្តវូ្ ានរសញញ្សដើម្ីការពារ�ន្ិ�ុខននឧរករែ៍ររ�់អ្នកសហើយសដើម្ីខទេរ់្រស�្រនន
ការគំរាមកណំហង�ន្ិ�ុខថ្មីៗពួកវានឹង្តូវ្ ានដំស�ើងសដោយ�វ័យ្រវត្ិសដោយគ្មានការយល់្ពមពីអ្នក។

�ព័ត៌មាន អំពី អាប់អដត នន សន្តិសុខ
�អារ់សដតនន�ន្ិ�ុខ្តូវ្ ាន្ ដល់ជូនសដើម្ីព្ងងឹ�ន្ិ�ុខននឧរករែ៍ររ�់អ្នកនិងការពារព័ត៌មាន្ ទេាល់ខ្លួនររ�់អ្នក។ចំសពោះ
អារ់សដតនន�ន្ិ�ុខ�្មារ់ម៉ូណដលររ�់អ្នក�ូមសមើលsecurity.samsungmobile.com។

� �វិរន�សនះគាំ្្រជា�ា�ាខ្ះរុ៉សែណោះ។

�អំពី ទូរសព្ទ
�ចូលសមើលព័ត៌មានននឧរករែ៍ររ�់អ្នក។
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះអំព ីទូរសព្ទ។
�សដើម្ីរដចូរសឈ្មោះននឧរករែ៍ររ�់អ្នក�ូមរ៉ះថក។

•  ព័ត៌មាន ស្ានភាព៖រងា្ញព័ត៌មានស្សេងៗររ�់ឧរករែ៍ដូចជា�្ាន�ាពកាតSIM,អា�យដ្ឋានMACននWi-Fiនិង
សលខស�ៀសរៀលជាសដើម។

•  ព័ត៌មាន អំពី ចបែាប់៖រងា្ញព័ត៌មាន្ ្ចូវច្ារ់ណដលពាក់ព័ន្ធនឹងឧរករែ៍ដូចជាព័ត៌មាន�ុវត្ិ�ាពនិងអាជ្ារែណ
្រ�ពសរើក្រូលាយជាសដើម។

•  ព័ត៌មាន សុហ្ថវរ៖រង្ាញព័ត៌មាន�ុហវណវរររ�់ឧរករែ៍ដូចជាកំណែ្រព័ន្ធ្រតិរត្ិការររ�់វានិង
កំណែហវឺមណវរជាសដើម។

•  ព័ត៌មាន ែ្ម៖រងា្ញ�្ាន�ាពនិងព័ត៌មានអំពីថ្មររ�់ឧរករែ៍។

http://security.samsungmobile.com


128

�ឧបសម្ពន្ធ

�ការអដោះកសាយ បញ្ា
�មុនសពល្រាក់្រងមជ្ឈមែ្ឌលស�វាSamsung�ូមព្ាយាមរកដំសែោះ្�ាយខាងស្កោមជាមុន�ិន។�្ានការែ៍ខ្ះអាច
នឹងមិន្តូវចំសពោះឧរករែ៍ររ�់អ្នក។
�អ្នកអាចក៏ស្រើSamsung Membersសដើម្ីសដោះ្�ាយរញ្ា្រាំង�ាយណដលអ្នកអាចជួរ្រ្រះ្ ងណដរខែៈសពលកំពុងស្រើ
ឧរករែ៍ររ�់អ្នក។

�អនៅអពល អ្ក អបើក ឧបករណ៍ ឬ ក៏ ខណៈអពល អ្ក កំពុង អកបើ ឧបករណ៍ វា សុំ ឲ្យ អ្ក 
វាយបញ្វូល កូដ ណា មួយ ខាងអកកោម៖

•  ពាក្�មងៃាត់៖សនៅសពលមុខងារចាក់ស�ោឧរករែ៍្តូវ្ ានសរើកស្រើអ្នក្តូវណតវាយរញ្ចូលពាក្�មងៃាត់ណដលអ្នក្ ានកំែត់
�្មារ់ឧរករែ៍។

•  PIN៖សនៅសពលស្រើឧរករែ៍ជាសលើកដរំូងឬក៏សនៅសពលត្មូវការPIN្តូវ្ ានសរើកស្រើអ្នក្តូវណតវាយរញ្ចូលPINណដល
្ដល់មកជាមួយកាតSIMឬUSIM។អ្នកអាចរិ្រមុខងារសនះសដោយស្រើមុឺនុយចាក់ស�ោកាតSIM។

•  PUK៖កាតSIMឬUSIMររ�់អ្នក្តវូ្ ានខទេរ់ជាធម្មតាសដោយ�ារអ្នកវាយរញ្ចូលPINមិន្តឹម្តូវ
ជាស្ចើនដង។អ្នក្តូវណតវាយរញ្ចូលPUKណដល្ ្ល់ឲ្សដោយអ្នក្ដល់ស�វាឲ្អ្នក។

•  PIN2៖សនៅសពលអ្នកចូលស្រើមុឺនុយណដល្តវូការPIN2អ្នក្តូវណតវាយរញ្ចូលPIN2ណដល្ ដល់មកជាមួយកាតSIMឬ
USIM។�្មារ់ព័ត៌មានរណនម្�ូម្រាក់្រងអ្នក្្ល់ស�វាឲ្អ្នក។

�ឧបករណ ៍របស់ អ្ក បង្ាញ សារ កំហុស បណដែាញ ឬ អសវា
•  សនៅសពលអ្នក�្ិតក្នញងកណនង្ណដលមានរលក�ញ្ាសខសេោយឬការ្រ្រួលស�វាសខសេោយអ្នកអាច្ ាត់រង់ការ្រ្រួល។�ូម្ ្ា�់្រី
ស្រៅកណន្ងស្សេងរួច�ាកល្ងម្ងស្រៀត។ខែៈសពលកំពុង្ ្ា�់្រី�ារកំហុ�អាចសលចស�ើងដណដលៗ។

•  អ្នកមិនអាចចូលស្រើជស្មើ�ខ្ះស�ើយសដោយគ្មានការចុះសឈ្មោះជាវ។�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ម�ូម្រាក់្រងអ្នក្្ល់ស�វា
ឲ្អ្នក។

�ឧបករណ ៍របស់ អ្ក មិន អបើក
�សនៅសពលថ្មអ�់រនទេញក្រាំង្�ុងឧរករែ៍ររ�់អ្នកនឹងមិនសរើកស�ើយ។�ូម�ាកថ្មឲ្សពញមុនសពលសរើកឧរករែ៍។
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�អអកកង់ប៉ះ តបត យលឺត ឬ មិន កតឹមកតូវ
•  សរើអ្នករិ្រ្�គេីនការពារសអ្កង់ឬ�្ារ់ស្គឿងរនសេំស្�ចចិត្សលើសអ្កង់រ៉ះសអ្កង់រ៉ះអាចមិនសធវើមុខងារ្តឹម្តូវ។

•  សរើអ្នកកំពុងពាក់ស្�ោមនដ,សរើនដររ�់អ្នកកខវក់ខែៈសពលរ៉ះសអ្កង់រ៉ះឬក៏សរើអ្នករ៉ះសអ្កង់សដោយស្រើវត្ញ្�ួចឬចុង
្មាមនដររ�់អ្នកសអ្កង់រ៉ះអាចសធវើមុខងារខ�ុ្រ្កតី។

•  សអ្កង់រ៉ះអាចសធវើមុខងារខ�ុ្រ្កតីក្នញង�្ាន�ាពស�ើមឬក៏សនៅសពល្តូវ្រឹក។

•  ចារ់ស្ដើមឧរករែ៍ររ�់អ្នកស�ើងវិញសដើម្ីជ្មះកំហ�ុ�ុហវណវររសែ្ោះអា�ន្ននានា។

•  ្តូវ្្ាកដថា�ុហវណវរននឧរករែ៍ររ�់អ្នក្តវូ្ ានអារ់សដតស្រៅកំណែថ្មីរំ្ុត។

•  សរើសអ្កង់រ៉ះេ្កចូតឬខូច�ូមស្រៅមជ្ឈមែ្ឌលស�វាSamsung។

�ឧបករណ ៍របស់ អ្ក រាំង ឬ ជួប កំហុស ដ៏ អាកកក់
��ូម�ាកល្ងសធវើតាមដសំែោះ្�ាយខាងស្កោម។សរើរញ្ាសនោះសនៅណតមិនអាចសដោះ្�ាយ្ ានស្រ�ូម្រាក់្រង
មជ្ឈមែ្ឌលស�វាSamsung។

�ការចាប់អផដើម ឧបករណ៍ អ�ើងវិញ
�សរើឧរករែ៍ររ�់អ្នកគាំងឬជារ់អ្នក្រណហលជា្តូវរិ្រកម្មវិធីឬក៏រិ្រឧរករែ៍រួចសរើកវាស�ើងវិញ។

�ការបង្ំ ឲ្យ ចាប់អផដើម អ�ើងវិញ
�សរើឧរករែ៍ររ�់អ្នកគាំងឬមិនតរត�ូមចុចឲ្ជារ់សលើ្គារ់ចុចខាងនិង្គារ់ចុចរន្យក្មិត�ំស�ងក្នញងសពល
ដំែាលគ្នាសលើ�ពី7វិនា្ីរសដើម្ីចារ់ស្ដើមវាស�ើងវិញ។

�ការកំណត់ ឧបករណ៍ អ�ើងវិញ
�សរើវិធីខាងសលើមិនអាចសដោះ្�ាយរញ្ាររ�់អ្នក្ ានស្រ�ូមសធវើការកែំត់្រិន្នន័យពីសរោងច្កស�ើងវិញ។
�ចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះការករប់ករង ទអូទៅ → កំណត់ អ�ើងវិញ → ការកំណត់ ទិន្ន័យ អរោងចកក អ�ើងវិញ → 
កំណត ់អ�ើងវិញ → លុប ទាំង អស។់មុនសពលសធវើការកែំត់្រិន្នន័យពីសរោងច្កស�ើងវិញ�ូមចងចាំថា្តូវចម្ង្រុក្រិន្នន័យ
�ំខាន់ៗ្រាំងអ�់ណដល្ ានរកសេា្ុរកក្នញងឧរករែ៍។

�ការអហៅ មិន បាន ភ្ាប់
•  �ូម្្ាកដថាអ្នកអាចស្រើរែ្ាញ្រូរ�ពទេចល័ត្តឹម្តូវ។

•  �ូម្្ាកដថាអ្នកមិន្ ានកំែត់ការរារាំងការសហៅ�្មារ់សលខ្រូរ�ពទេណដលអ្នកកំពុងសហៅ។

•  �ូម្្ាកដថាអ្នកមិន្ ានកំែត់ការរារាំងការសហៅ�្មារ់សលខ្រូរ�ពទេសហៅចូល។
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�អ្កដនទ មិន អាច ឮ អ្ក និយាយ តាម ការអហៅ
•  �ូម្្ាកដថាអ្នកមិន្ ាន្គរសលើមី្ កហូវចូនជារ់មកជាមួយ។

•  �ូម្្ាកដថាមី្ កូហវចូន�្ិតសនៅជិតមាត់ររ�់អ្នក។

•  សរើស្រើកា��ូម្្ាកដថាអ្នក្ ាន�្ារ់វា្តមឹ្តូវ។

�សំអ�ង ខ្ទរ ក្ញង អំ�ញងអពល អហៅ
�នលត្មូវក្មិត�ំស�ងសដោយចុច្គារ់ចុចក្មតិ�ំស�ងឬក៏្ ្ា�់្រីស្រៅកណន្ងស្សេង។

�បណដែាញ ចល័ត ឬ អ៊ីនអធើណិត ដាច់ ញឹកញាប់ ឬ ក៏ រុណភាព អូ�ីយ៉ូ អន់
•  �ូម្្ាកដថាអ្នកមិនកំពុងខទេរ់អង់ណតនខាងក្នញងររ�់ឧរករែ៍។

•  សនៅសពលអ្នក�្ិតក្នញងកណនង្ណដលមានរលក�ញ្ាសខសេោយឬការ្រ្រួលស�វាសខសេោយអ្នកអាច្ ាត់រង់ការ្រ្រួល។អ្នកអាច
មានរញ្ាក្នញងការ�្ារ់សដោយ�ាររញ្ាជាមួយ�្ានីយមូលដ្ឋានររ�់អ្នក្្ល់ស�វា។�ូម្ ្ា�់្រីស្រៅកណន្ងស្សេងរួច
�ាកល្ងម្ងស្រៀត។

•  សនៅសពលស្រើឧរករែ៍ខែៈសពលកំពុង្ ្ា�់្រីស�វារែ្ាញឥតណខសេអាច្តូវ្ ានរិ្រសដោយ�ាររញ្ាជាមួយរែ្ាញ
ររ�់អ្នក្្ល់ស�វា។

�ែ្ម មិន សាក កបកកតី (សកមាប់ អករឿងសាក ថដល Samsung បាន យល់កពម)
•  �ូម្្ាកដថាស្គឿង�ាក្តវូ្ ាន�្ារ់្តឹម្តវូ។

•  �ូមស្រៅមជ្ឈមែ្ឌលស�វាSamsungសដើម្ី្ ្ា�់ថ្ម។

�ែ្ម ្ ាប់ អស់ អលឿន ជាង អពល អទើប ទិញ ដំបូង
•  សនៅសពលអ្នកដាក់ឧរករែ៍ឬថ្មក្នញងកណនង្ណដលមាន�ីតុែ្ហ�ាព្តជាក់ឬសក្ៅខ្ាំងរនទេញកណដលអាចស្រើ្ ានអាចធ្ាក់ចុះ។

•  ការស្រើ្្ា�់ថ្មនឹងសកើនស�ើងសនៅសពលអ្នកស្រើមុខងារឬកម្មវិធីមួយចំនួនដូចជាGPS,សហគេមឬអ៊ីនសធើែិត។

•  ថ្មមានអាយុកាលកែំត់សហើយរនទេញកណដលអាចស្រើ្ ាននឹងខ្ីជាងមុនតាមសពល។
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�សារ កំហុស អលចអ�ើង អនៅអពល ចាប់អផដើម កាអមរ៉ា
�ឧរករែ៍ររ�់អ្នក្តូវមានសមម៉ូរី្ំរសនរនិងថាមពលថ្ម្គរ់្គាន់សដើម្ីដំសែើរការកម្មវិធីកាសមរ៉ា។សរើអ្នក្រ្រួល
�ារកំហុ�សនៅសពលចារ់ស្ដើមកាសមរ៉ា�ូម�ាកល្ងខាងស្កោម៖

•  ចូរ�ាកថ្ម។

•  សធវើឲ្មានសមម៉ូរី្រំសនរខ្ះសដោយស្ទេរឯក�ារស្រៅកុំព ច្ូ្រ័រឬក៏លុរឯក�ារសចញពីឧរករែ៍ររ�់អ្នក។

•  �ូមចារ់ស្ដើមឧរករែ៍ស�ើងវិញ។សរើអ្នកសនៅណតមានរញ្ាជាមួយកម្មវិធីកាសមរ៉ារនទេារ់ពី�ាកល្ងសធវើតាមរណែណ
្រាំងសនះសហើយ�ូម្រាក្់រងមជ្ឈមែ្ឌលស�វាSamsung។

�រុណភាព រូបែត អន់ ជាង ការបង្ាញ
•  គុែ�ាពននររូថតររ�់អ្នកអាចណ្រ្រលួអា្�័យសលើររិ�្ានជុំវិញនិងរសច្កស្រ�ថតណដលអ្នកស្រើ។

•  សរើអ្នកថតរូរក្នញង្រីងងឹតសពលយរ់ឬក៏ក្នញងអគារ�ាពអ៊ូណអននរូរអាចសកើតស�ើងឬក៏ររូអាចមិនស្្ោត។

�សារ កំហុស អលចអ�ើង អនៅអពល អបើក ឯកសារ ពហុព័ត៌មាន
�សរើអ្នក្រ្រួល�ារកំហុ�ឬក៏ឯក�ារពហុព័ត៌មានមិនដសំែើរការសនៅសពលអ្នកសរើកពួកវាសលើឧរករែ៍ររ�់អ្នក�ូម
�ាកល្ងខាងស្កោម៖

•  សធវើឲ្មានសមម៉ូរី្រំសនរខះ្សដោយស្ទេរឯក�ារស្រៅកុំព ច្ូ្រ័រឬក៏លុរឯក�ារសចញពីឧរករែ៍ររ�់អ្នក។

•  �ូម្្ាកដថាឯក�ារតនន្ីមិនមានការការពារសដោយរសច្កវិ្រ្ា្គរ់្គង�ិ្រ្ធិឌីជីថល(DRM)។សរើឯក�ារសនោះ្តូវ្ ាន
ការពារសដោយDRM�ូម្្ាកដថាអ្នកមានអាជា្រែណឬស�ោ�ម្�រសដើម្ីចាក់ឯក�ារសនោះ។

•  �ូម្្ាកដថាឧរករែ៍គាំ្ ្រ្្រង់្ ្រាយឯក�ារ្រាំងសនោះ។សរើ្្រង់្្រាយឯក�ារដូចជាDivXឬAC3មិន្តូវ
្ានគាំ្្រ�ូមដំស�ើងកម្មវិធីមួយណដលគាំ្ ្រវា។សដើម្ីរញ្ាក់្្រង់្្រាយឯក�ារណដលឧរករែ៍ររ�់អ្នកគាំ្្រ�ូម
ចូលសមើលវិរន�Samsung។

•  ឧរករែ៍ររ�់អ្នកគាំ្ ្រររូថតនិងវសីដអូណដលថតសដោយឧរករែ៍។រូរនិងវីសដអូណដលថតសដោយឧរករែ៍ស្សេងអាចមិន
ដំសែើរការ្តឹម្តវូ។

•  ឧរករែ៍ររ�់អ្នកគាំ្ ្រឯក�ារពហុព័ត៌មានណដល្ ាន្រ្រួលអនុញ្ាតពីអ្នក្្ល់ស�វារែ្ាញឲ្អ្នកឬក៏អ្នក្ដល់
ស�វារណន្ម។ខ្ឹមព័ត៌មានខ្ះណដល្ ានណចកចាយសលើអ៊ីនសធើែិតដូចជា�ំស�ងសរោ្រ៍វីសដអូឬររូន្ទេសអ្កង់អាចមិន
ដសំែើរការ្តឹម្តូវ។
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�Bluetooth មិន ដំអណើរការ ល្
�សរើឧរករែ៍Bluetoothមួយស្រៀតមិន្តវូ្ ានរកសឃើញឬក៏មានរញ្ាការ�្ារ់ឬការសធវើមុខងារខុ�្រ្កតី�ូម
�ាកល្ងខាងស្កោម៖

•  �ូម្្ាកដថាឧរករែ៍ណដលអ្នកចង់�្ារ់ជាមួយ្ ានស្តៀមរួចរាល់�្មារ់ការស�្កនរកឬ�្ារ់ស្រៅ។

•  �ូម្្ាកដថាឧរករែ៍ររ�់អ្នកនិងឧរករែ៍Bluetoothស្សេងស្រៀត�្ិតក្នញងវ�ិាល�ាពBluetoothអតិររមា
(10 m)។

•  សលើឧរករែ៍ររ�់អ្នក�ូមចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះការភ្ាប់រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់Bluetoothសដើម្ី
សរើកដំសែើរការវាស�ើងវិញ។

•  សលើឧរករែ៍ររ�់អ្នក�ូមចារ់ស្ដើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះការករប់ករង ទូអទៅ → កំណត់ អ�ើងវិញ → អធ្ើ ការកំណត់ 
បណដែាញ អ�ើងវិញ → កំណត ់ការកំណត ់អ�ើង វិញ → កំណត់ អ�ើងវិញ សដើម្ីសធវើការកំែត់រែ្ាញស�ើងវិញ។អ្នកអាច
្ាត់រង់ព័ត៌មានណដល្ ានចុះរញ្ីសនៅសពលសធវើការកំែត់ស�ើងវិញ។

�សរើរណែណខាងសលើមិនអាចសដោះ្�ាយរញ្ា្ ានស្រ�ូម្រាក់្រងមជ្ឈមែ្ឌលស�វាSamsung។

�របារ នលតកមូវ ពន្លឺ អអកកង់ មិន អលចអ�ើង អលើ ផ្ទាំង ជូនដំណឹង
�សរើក្ ទេាំងជូនដំែឹងសដោយចារ់អូ�រ្ារ�្ាន�ាពចុះស្កោមរួចសហើយចារ់អូ�្ ទេាំងជូនដំែឹងចុះស្កោម។រ៉ះ  → ប្ង់ 
ផ្ទាំង រហ័ស សហើយរ៉ះបងា្ញ ការកតតួកតា ពន្លឺ ខាងអលើ ការជូនដំណឹង សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

�ការភ្ាប់ មិន កតូវ បាន បអងកើត អនៅអពល អ្ក ភ្ាប់ ឧបករណ៍ ជាមួយ កុំព្យវូទ័រ
•  �ូម្្ាកដថាណខសេUSBណដលអ្នកកំពុងស្រើ្តវូគ្នាជាមួយឧរករែ៍ររ�់អ្នក។

•  �ូម្្ាកដថាអ្នក្ ានដំស�ើង្ដាយសវើនិង្ ានអារ់សដតវា្តឹម្តូវសលើកុំព្ចូ្រ័រររ�់អ្នក។

�ឧបករណ ៍រក មិន អឃើញ ទីកថន្ង បច្ញបបែន្ របស់ អ្ក
�រលក�ញ្ាGPSអាចមានឧរ�គគេក្នញង្រីកណន្ងខះ្ដូចជាក្នញងអគារជាសដើម។កំែត់ឲ្ឧរករែ៍ស្រើWi-Fiឬ
រែ្ាញចល័តសដើម្ីណ�វងរក្រីកណនង្រច្ញរ្ន្នររ�់អ្នកក្នញង�្ាន�ាព្រាំងសនះ។
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�ទិន្ន័យ ថដល បាន រកសែាទុក ក្ញង ឧបករណ៍ បាន បាត់
�ជានិច្កាល�ូមរសង្កើតការចម្ង្រុក្ិរន្នន័យ�ំខាន់ៗ្រាំងអ�់ណដល្ ានរកសេា្រុកក្នញងឧរករែ៍។ពុំសនោះស្រអ្នកមិនអាច
�ដារ្រិន្នន័យសនោះស�ើយសរើវាខូចឬ្ ាត់។Samsungមិន្រ្រួលខុ�្តូវចំសពោះការ្ាត់រង់្រិន្នន័យណដល្ ានរកសេា្រុកក្នញង
ឧរករែ៍ស�ើយ។

�មាន ចអន្ោះ តូច មួយ អលចអ�ើង ជុំវិញ ថផ្ក ខាងអកកៅ នន សមបែក ឧបករណ៍
•  ចសន្ោះសនះគឺជាលក្ខែៈពិស��នន្ លិតកម្មសហើយការសយោកឬរំញ័រតិចតួចខ្ះននស្គឿងនានាអាចសកើតស�ើង។

•  តាមសពលការកកិតរវាងស្គឿងនានាអាចសធវើឲ្ចសន្ោះសនះរីករន្ិច។

�លំហ មិន ករប់ករាន់ ក្ញង ឃ្ាំងផ្ទញក របស ់ឧបករណ៍
�លរុ្រិន្នន័យមិនចាំ្ាច់សចញដូចជាឃ្ាំង�មងៃាត់សដោយស្រើមុខងារណថ្រាំឧរករែ៍ឬក៏លុរសដោយនដនូវកម្មវិធីឬឯក�ារណដល
មិនស្រើសដើម្ីសធវើឲ្មានលំហឃ្ាំង្ទេញក្ំរសនរ។

�អរហប៊ូតុង មិន អលចអ�ើង
�រ្ាររុករកណដលមានសគហរ៊ូតុងអាចនឹង្ ាត់ខែៈសពលកំពុងស្រើកម្មវិធីឬមុខងារមួយចំនួន។សដើម្ីរង្ាញរ្ាររុករក�ូម
ចារ់អូ�ស�ើងសលើពីណ្្នកខាងស្កោមននសអ្កង់។



�សិទ្ធ ិអ្កនិពន្ធ
��ិ្រ្ធិអ្នកនិពន្ធ© 2021 Samsung Electronics Co., Ltd.
�ស�ៀវស�ៅណែនាំសនះ្តូវ្ ានការពារសដោយច្ារ់�ិ្រ្ធិអ្នកនិពន្ធអន្រជាតិ។
�គ្មានណ្្នកែាមួយននឯក�ារណែនាំសនះអាច្តវូ្ ាន្ លិតស�ើងវិញណចកចាយរកណ្រឬរញ្ចូនជា្រ្មង់ែាមួយឬក៏តាម
មសធ្ោ្ាយែាមួយស�ើយមិនថាតាម្រព័ន្ធសអ�ិច្តូនិចឬសមកានិចរួម្រាំងការថតចម្ងការថត្រុកឬការរកសេា្រុកក្នញង
ឃា្ំង្ទេញកព័ត៌មាននិង្រព័ន្ធ្រាញយក្ិរន្នន័យមកវិញ។

�ពាណិជ្សញ្ា
•  SAMSUNGនិង�ចូសហគេោSAMSUNGគឺជាពាែិជ្�ញ្ាណដល្ ានចុះរញ្ីររ�់Samsung Electronics Co., 

Ltd.។

•  Bluetooth®គឺជាពាែិជ្�ញ្ាណដល្ ានចុះរញ្ីររ�់Bluetooth SIG, Inc.្រូ្រាំងពិ�ពសលោក។

•  Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™និង�ចូសហគេោWi-Fiគឺជាពាែិជ្�ញ្ាណដល្ ាន
ចុះរញ្ីររ�់Wi-Fi Alliance។

•  ្ លិតស�ើងស្កោមអាជា្រែណពីDolby Laboratories។Dolby, Dolby Atmosនិងនិមិត្�ញ្ាDស�្ោះគឺជា
ពាែិជ្�ញ្ាររ�់Dolby Laboratories។

•  ពាែិជ្�ញ្ានិង�ិ្រ្ធិអ្នកនិពន្ធដន្រស្សេងស្រៀត្រាំងអ�់គឺជាកម្ម�ិ្រ្ធិររ�់មា្�់ពួកវាសរៀងៗខ្លួន។
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