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بنیادی باتیں

سب سے پہلے مجھے پڑھیں
محفوظ اور درست استعمال کو یقینی بنانے کے لئے آلہ استعمال کرنے سے قبل اس مینیول کو پڑھیں۔

• تفصیالت آلے کی ڈیفالٹ سیٹنگ پر مبنی ہیں۔	
• خطہ، خدمت فراہم کنندہ، ماڈل کی وضاحتوں یا آلہ کے سافٹ وئیر کے لحاظ سے آپ کے آلے کے کچھ 	

مشمول میں فرق ہو سکتا ہے۔
• ایسے مشمول )اعلی کوالٹی کے مشمول( جسے اعلی CPU اور RAM استعمال درکار ہوتا ہے وہ آلے کے 	

مجموعی کارکردگی کو متاثر کریگا۔ مشمول سے جڑے ایپلیکیشنز آلے کی خصوصیات اور وہ ماحول جس 
میں اسے استعمال کیا جاتا ہے اس کے لحاظ سے مناسب طریقے سے کام نہیں کرسکتے ہیں۔

• سام سنگ کے عالوہ کسی فراہم کنندہ کی طرف سے سپالئی کردہ ایپلیکیشنز کی وجہ سے پیدا ہونے والے 	
کارکردگی کے مسائل کے لیے سام سنگ ذمہ دار نہیں ہے۔

• کاردکردگی کے مسائل یا تدوین کردہ رجسٹری سیٹنگز یا تبدیل کردہ آپریٹنگ سسٹم سافٹ ویئر کی وجہ سے 	
ہونے والی عدم مطابقوں کے لیے سام سنگ ذمہ دار نہیں ہے۔ آپریٹنگ سسٹم کو اپنی پسند کے مطابق کرنے 

کی کوشش کرنے کی وجہ سے ایسا ہوسکتا ہے کہ آلہ یا ایپلیکیشنز اچھی طرح کام نہ کریں۔
• اس آلے کے ساتھ فراہم کردہ سافٹ ویئر، ساؤنڈ ریسورسز، امیجز، اور دیگر میڈیا محدود استعمال کے لیے 	

الئسنس شدہ ہیں۔ ان مواد کو تجارتی یا دوسرے مقاصد کے لئے نکالنا اور استعمال کرنا کاپی رائٹ قوانین کی 
خالف ورزی ہے۔ میڈیا کے غیرقانونی استعمال کے لیے صارفین پوری طرح سے ذمہ دار ہیں۔

• آپ کے ڈیٹا پالن پر منحصر آپ کو پیغام رسانی، اپ لوڈ کرنے و ڈاؤن لوڈ کرنے، خود کار ہم زمانی، یا 	
جائے وقوع کی خدمات جیسے ڈیٹا خدمات کے لیے اضافی چارجز برداشت کرنا پڑسکتے ہیں۔ بڑے ڈیٹا کی 

منتقلی کیلئے Wi-Fi خاصیت کا استعمال کرنے کی تجویز کی جاتی ہے۔
• آلے کے ساتھ آنے والے ڈیفالٹ ایپلیکیشز پیشگی نوٹس کے بغیر تازہ ہوسکتے ہیں اور اب مزید ان کی 	

معاونت نہیں ہوسکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس آلے کے ساتھ فراہم کردہ ایپلیکیشنز کے بارے میں کوئی سوال 
ہے تو، سام سنگ سروس سنٹر سے رابطہ کریں۔ صارف کے ذریعہ نصب شدہ ایپلیکیشنز کے لیے، خدمت 

فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔
• آلے کے آپریٹنگ سسٹم میں ترمیم کرنے یا غیررسمی ماخذوں سے سافٹ ویئر نصب کرنے سے آلےمیں 	

خامی پیدا ہوسکتی ہے اور ڈیٹا کرپٹ یا ضائع ہوسکتا ہے۔ یہ عوامل سام سنگ الئسنس معاہدے کی خالف 
ورزیاں ہیں اور آپ کی ضمانت ختم ہوجائیگی۔
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• عالقہ یا خدمت فراہم کنندہ کی بنیاد پر، پروڈکشن اور تقسیم کے دوران تحفظ کے لیے ایک اسکرین محافظ 	
منسلک کیا گیا ہے۔ منسلک اسکرین کے محافظ کے نقصان کی بھرپائی ضمانت کے تحت نہیں کی جائے گی۔

• آپ اطراف کے ماحول کی بنیاد پر کونٹراسٹ رینج کو خود کار طور پر ایڈجسٹ کرکے باہری تیز دھوپ میں 	
ٹچ اسکرین کو صاف دیکھ سکتے ہیں۔ مصنوعہ کی فطرت کے اعتبار سے، فکسڈ گرافکس کو زیادہ دیر تک 

ڈسپلے کرنے سے پس دید امیج )اسکرین کا چمکنا( یا دھندال ہو ہوسکتا ہے۔

یہ تجویز کی جاتی ہے کہ فکسڈ گرافکس کا استعمال ٹچ اسکرین کے جزوی یا مکمل حصے پر زیادہ دیر  –
کے لیے استعمال نہ کریں اور آلہ کو زیر استعمال نہ ہونے کی صورت میں ٹچ اسکرین کو بند کریں۔

آپ ٹچ اسکرین کو زیر استعمال نہ ہونے کی صورت میں خودکار طور پر بند ہونے پر سیٹ کر سکتے  –
ہیں۔ سیٹنگز ایپ شروع کریں، ڈسپلے ← اسکرین وقت ختم پر تھپتھپائیں، اور پھر وقت کی مدت منتخب 

کریں جب تک آپ ٹچ اسکرین کو بند نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں۔

ٹچ اسکرین کو اطرف کے ماحول کی بنیاد پر چمک کی خودکار مطابقت کرنے پر سیٹ کرنے کے لیے،  –
سیٹنگز شروع کریں، ڈسپلے پر تھپتھپائیں، اور پھر اسے فعال کرنے کے لیے اڈاپٹیو چمک سوئچ پر 

تھپتھپائیں۔
• خطے یا ماڈل کی بنیاد پر، کچھ آالت کو فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن )FCC( سے منظوری لینے کی ضرورت 	

ہوتی ہے۔

 FCC ID دیکھ سکتے ہیں۔ FCC ID سے منظوری مل جاتی ہے تو آپ آلہ کی FCC اگر آپ کے آلہ کو
دیکھنے کے لیے، سیٹنگز ایپ شروع کریں اور فون کے متعلق ← حالت کو تھپتھپائیں۔ اگر آپ کے آلے میں 
FCC ID نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آلہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ یا اس کی ریاستوں میں فروخت 

کیلئے مجاز نہیں ہے اور یہ صرف مالک کے ذاتی استعمال کیلئے ریاست ہائے متحدہ امریکہ الیا جاسکتا 
ہے۔
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پانی اور دھول کی مقاومت برقرار رکھنا
آپکا آلہ پانی - اور مٹی - کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ کے آلہ کو پانی اور مٹی سے روک تھام کو برقرار 

رکھنے کے لیئے ان تجاویز پر احتیاط سے عمل کریں۔ ایسا کرنے میں ناکامی کی وجہ سےآپ کے آلہ میں نقصان 
بھی ہو سکتا ہے۔

• آلہ کو 1.5 میٹر سے زیادہ گہرے تازہ پانی میں نہ ڈبوئیں یا 30 منٹ سے زیادہ دیر تک زیر آب نہ رکھیں۔ 	
اگر آپ آلہ کو تازہ پانی کے عالوہ کسی اور سیال میں ڈبوتے ہیں، جیسے نمکین پانی، رواں کردہ پانی، یا 

الکحل واال مشروب، تو سیال آلہ میں زیادہ تیزی سے داخل ہو جائے گا۔
• آلہ کو تیز دباؤ کے ساتھ بہتے پانی کی زد میں نہ آنے دیں۔	
• اگر آلہ تازہ پانی کی زد میں آتا ہے تو اسے صاف، مالئم کپڑے سے اچھی طرح سےخشک کریں۔ اگر آلہ 	

پانی کے عالوہ کسی دیگر مائع کی زد میں آتا ہے، جیسے کہ نمکین پانی، سوئمنگ پول کا پانی، صابن کا 
پانی، تیل، پرفیوم، سن اسکرین، ہینڈ کلینر یا کاسمیٹکس جیسے کیمیائی پروڈکٹس، تو اسے فوراً تازہ پانی 

سے کھنگالیں اور اسے صاف، مالئم کپڑے سے اچھی طرح سےخشک کریں۔ اگر آپ ان ہدایات پر عمل نہیں 
کرتے ہیں تو آلہ کی کارکردگی اور ظاہری شکل متاثر ہو سکتی ہے۔

• اگر آلہ پانی میں ڈوپ چکا ہے یا مائیکروفون یا اسپیکر گیال ہے، تو کال کے دوران آواز صاف نہیں سنی جا 	
سکتی ہے۔ آلہ کو خشک کپڑے سے پونچھنے کے بعد اسے استعمال کرنے سے پہلے اچھے سے خشک کر 

لیں۔
• اگر آلہ کو پانی میں استعمال کیا جاتا ہے تو ممکن ہے کہ ٹچ اسکرین اور دیگر فیچر صحیح طرح کام نہ 	

کریں۔
• اگر آلہ گرتا ہے یا جھٹکا لگتا ہے، تو آلہ کے پانی اور دھول کی مزاحمت کے فیچر کو نقصان پہنچ سکتا 	

ہے۔
•  آپ کے آلہ کی قابو یافتہ ماحول میں جانچ کی گئی ہے اور مخصوص حاالت )بین االقوامی معیار 	

IEC 60529 کے ذریعہ بیان کردہ IP68 درجہ بندی کے مطالبات کو پورا کرتا ہے- ملفات کے ذریعہ فراہم 
 کردہ حفاظت کی ڈگریاں ]IP کوڈ[؛ جانچ کے حاالت: kPa ،  15-35 °C 106-86 ، تازہ پانی، 1.5 میٹر 

30 منٹ( میں پانی اور دھول کی مقاومت کرنے والے کے طور پر سند یافتہ ہے۔ اس درجہ بندی کے 
باوجود، ابھی بھی کچھ مخصوص صورتحال میں آپکے آلہ کو نقصان پہنچنا ممکن ہے۔

ہدایتی شبیہات

انتباہ: ایسے حاالت جس سے آپ یا دیگر زخمی ہوسکتے ہیں

خبردار: ایسی صورت حال جس سے آپ کے آلے یا دیگر آالت کو نقصان پہنچ سکتا ہے

نوٹس: نوٹس، استعمال کے ٹوٹکے، یا اضافی معلومات
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آلہ بہت زیادہ گرم ہونے کے حاالت اور ان کا حل

بیٹری چارج کرنے کے دواران آلہ کے گرم ہونے پر
چارجنگ کے دوران آلہ اور چارجر گرم ہو سکتے ہیں۔ وائرلیس چارجنگ یا تیز چارجنگ کے دوران، آلہ چھونے 

پر گرم محسوس ہو سکتا ہے۔ اس سے آلہ کے الئف اسپین یا کارکردگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور یہ آلہ کا 
معمول کا عمل میں۔ اگر بیٹری بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے تو چارجنگ کی رفتار کم ہو جاتی ہے یا چارجر چارج 

کرنا روک سکتا ہے۔

آلہ گرم ہو جانے پر مندرجہ ذیل کام کریں:
• چارجر کو آلہ سے منقطع کریں اور تمام رواں ایپلیکیشنز کو بند کر دیں۔ آلہ کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار 	

کریں اور پھر آلہ کو دوبارہ چارج کرنا شروع کریں۔
• اگر آلہ کا نچال حصہ زیادہ گرم ہوتا ہے، تو ایسا منسلک کردہ  USB کیبل کے خراب ہونے کے سبب 	

ہو سکتا ہے۔ خراب  USB کیبل کو سام سنگ کی طرف سے منظور شدہ کیبل سے بدل دیں۔
• بغیر تار چارجر کا استعمال کرتے وقت، آلہ اور بغیر تار چارجر کے درمیان باہری سامان مثال دھات 	

کے سامان، مقناطیس اور مقناطیسی پٹی والے کارڈ نہ رکھیں۔

وائرلیس چارجنگ یا تیز چارجنگ کی خصوصیت صرف تعاون یافتہ ماڈلز پر دستیاب ہے۔

استعمال کرنے کے دوران آلہ کے گرم ہونے پر
جب آپ ایسے فیچرز یا ایپلیکیشنز استعمال کرتے ہیں جنہیں زیادہ پاور کی ضرورت ہوتی ہے یا انہیں زیادہ دیر 
تک استعمال کرتے ہیں، تو بیٹری کے اضافی خرچ کے سبب آپ کا آلہ عارضی طور پر گرم ہو سکتا ہے۔ تمام 

رواں ایپلیکیشنز کو بند کر دیں اور کچھ دیر کے لیے آلہ استعمال مت کریں۔

مندرجہ ذیل ایسے حاالت کی مثالیں ہیں جن میں آلہ زیادہ گرم ہو سکتا ہے۔ آپ کے زیر استعمال فنکشنز اور ایپس 
کے لحاظ سے یہ مثالیں آپ کے ماڈل پر الگو نہیں ہو سکتی ہیں۔

• خریداری کے بعد ابتدائی سیٹ اپ کے دوران یا ڈیٹا بحال کرنے کے دوران	
• بڑی فائلیں ڈاؤن لوڈ کرنے پر	
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• ایسی ایپلیکیشنز استعمال کرنے پر جنہیں زیادہ پاور کی ضرورت ہوتی ہے یا ایپلیکیشنز کو زیادہ دیر تک 	
استعمال کرنے پر

زیادہ دیر تک اعلی معیاری گیمز کھیلنے پر –

زیادہ دیر تک ویڈیوز ریکارڈ کرنے پر –

چمک کی اعلی سطحی سیٹنگز استعمال کرتے ہوئے ویڈیوز اسٹریم کرنے پر –

TV سے منسلک ہوتے وقت –
• ملٹی ٹاسکنگ کے دوران )یا، پس منظر میں کئی ایپلیکیشنز چلنے پر(	

ملٹی ونڈو استعمال کرنے پر –

ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے دوران ایپلیکیشنز کو اپ ڈیٹ یا انسٹال کرنے پر –

ویڈیو کال کے دوران بڑی فائلیں ڈاؤن لوڈ کرنے پر –

کوئی گشت ایپلیکیشن استعمال کرنے کے دوران ویڈیوز ریکارڈ کرنے پر –
• کالؤڈ، ای میل، یا دیگر اکاؤنٹس کے ساتھ ہم وقت سازی کرنے کے لیے بڑی مقدار میں ڈیٹا استعمال کرنے 	

پر
• کار میں آلہ کا سیدھے دھوپ میں رکھے ہونے کے دوران کوئی گشت ایپلیکیشن استعمال کرنے پر	
• موبائل ہاٹ اسپاٹ یا ٹیدرنگ فیچر استعمال کرنے پر	
• کمزور سگنل یا بغیر وصولی والے عالقوں میں آلہ استعمال کرنے پر	
• خراب  USB کیبل سے بیٹری چارج کرنے پر	
• آلہ کے کثیر المقصد جیک کے خراب ہونے یا مائع، گرد، دھات پاؤڈر اور پینسل لیڈ جیسے بیرونی مواد کی 	

زد میں ہونے پر
• رومنگ کے دوران	

آلہ گرم ہو جانے پر مندرجہ ذیل کام کریں:
• آلہ کو تازہ ترین سافٹ ویئر کے ساتھ اپ ڈیٹ رکھیں۔	
• رواں ایپلیکیشنز میں اختالف آلہ کے گرم ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ آلے کو دوبارہ شروع کریں۔	
• جب GPS  ،Wi-Fi اور بلیوٹوتھ استعمال نہ کر رہے ہوں تو انہیں غیر فعال کر دیں۔	
• ایسی ایپلیکیشنز کو بند کر دیں جو بیٹری کے خرچ میں اضافہ کرتی ہیں یا جو زیر استعمال نہیں ہونے 	

پر بھی پس منظر میں چلتی رہتی ہیں۔
• غیر ضروری فائلیں یا غیر مستعمل ایپلیکیشنز حذف کریں۔	
• اسکرین کی چمک کم کریں۔	
• اگر آلہ اورھیڈز یا ایک طویل مدت کے لئے گرم، شہوت انگیز محسوس ہوتا ہے تو، تھوڑی دیر کے 	

لئے اسے استعمال نہیں کرتے۔ اگر آلہ کا گرم ہونا جاری رہتا ہے تو سام سنگ سروس سنٹر سے رابطہ 
کریں۔
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آلہ کے زیادہ گرم ہونے کی احتیاطی تدابیر
اگر آپ آلہ کے زیادہ گرم ہونے سے دشواری محسوس کرنا شروع کریں تو آلہ کا استعمال روک دیں۔

آلہ گر ہو جانے پر، ممکن ہے خصوصیات اور کارکردگی کم ہو جائے یا ٹھنڈا ہونے کے لیے آلہ آف بھی ہو سکتا 
ہے۔ فیچر صرف معاونت یافتہ ماڈلوں پر ہی دستیاب ہے۔

• اگر آلہ زیادہ گرم ہو اور کسی مخصوص درجہ حرارت تک پہنچ جائے، تو آلہ کے خراب ہونے، جلد پر جلن 	
اور نقصان، اور بیٹری کے اخراج سے بچنے کے لیے ایک تنبیہ ظاہر ہوگی۔ آلہ کا درجہ حرارت کم کرنے 
کے لیے، اسکرین کی چمک اور کارکردگی کی رفتار کم ہو جائے گی اور بیٹری چارجنگ رک جائے گی۔ 

چل رہی ایپس بند ہو جائیں گی اور سوائے ہنگامی کالز کے تمام کال اور دیگر خصوصیت آلہ ٹھنڈا ہونے تک 
محدود ہو جائے گی۔

• اگر آلہ کے اور زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے دوسرا پیغام ظاہر ہوتا ہے، تو آلہ بند ہو جائے گا۔ آلہ کے 	
درجہ حرارت کا متعین سطح سے نیچے آنے تک آلے کا استعمال نہ کریں۔ اگر ہنگامی کال کے دوران تنبیہ 

کا دوسرا پیغام آئے، تو جبری طور پر بند کے ذریعے آپ کا کال منقطع نہیں ہوگا۔

آپریٹنگ ماحول کے لیے احتیاطی تدابیر
آپ کا آلہ مندرجہ ذیل حاالت میں ماحول کی وجہ سے گرم ہو سکتا ہے۔ بیٹری کی مدت حیات مختصر کرنے، آلہ 

کو نقصان پہنچانے یا آتشزدگی کا سبب بننے سے بچنے کے لیے احتیاط بروئے کار الئیں۔

• اپنے آلے کو بہت گرم یا بہت ٹھنڈے درجہ حرارت میں نہ رکھیں۔	
• اپنے آلہ کو زیادہ دیر تک تیز دھوپ کی زد میں نہ رہنے دیں۔	
• اپنے آلہ کو بہت طویل وقفوں کے لیے بہت گرم جگہوں پر استعمال نہ کریں یا وہاں نہ رکھیں، جیسے کہ 	

موسم گرما میں کار کے اندر۔
• آلہ کو ایسی جگہوں پر نہ رکھیں جو زیادہ گرم ہو سکتی ہیں، جیسے کہ الیکٹرک ہیٹنگ میٹ پر۔	
• اپنے آلہ کو ہیٹرز، مائیکروویو، کھانا پکانے کے گرم آالت یا زیادہ دباؤ والے ڈبوں کے قریب یا ان کے اندر 	

نہ رکھیں۔
• ایسی کیبل کا استعمال نہ کریں جس کا کور اکھڑا ہوا یا شکستہ ہو اور شکستہ یا خراب چارجر یا بیٹری کا 	

استعمال نہ کریں۔
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آلہ کا لے آؤٹ اور افعال

پیکیج کا مواد
پیکیج کے مواد کے لیے فوری شروع کرنے کے گائیڈ سے رجوع کریں۔

• آپ کے خطے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے آلہ کے ساتھ فراہم کردہ اشیاء اور کسی بھی دستیاب 	
لوازمات میں فرق ہوسکتا ہے۔

• فراہم کردہ اشیاء کو صرف اسی آلے کے لیے تیار کیا گیا ہے اور دیگر آالت کے ساتھ مطابقت نہیں 	
رکھ سکتی ہے۔

• شکل اور تفصیالت پیشگی نوٹس کے بغیر تبدیل ہوسکتے ہیں۔	
• آپ اپنے مقامی سام سنگ ڈیلر سے اضافی لوازمات خرید سکتے ہیں۔ خریدنے سے پہلے یہ یقینی 	

بنائیں کہ وہ آلے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔
• صرف سام سنگ کے منظور شدہ لوازمات استعمال کریں۔ غیر منظور شدہ لوازمات استعمال کرنے پر 	

کارکردگی کے مسائل اور خرابیاں پیش آ سکتی ہیں جن کا وارنٹی میں احاطہ نہیں کیا جاتا ہے۔
• تمام لوازمات کی دستیابی پوری طرح سے بنانےوالی کمپنیوں کے لحاظ سے تبدیل ہوسکتی ہے۔ 	

لوازمات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، سام سنگ کی ویب سائٹ مالحظہ فرمائیں۔
• فراہم کردہ ائیرفونز )USB Type-C( جو ڈیجیٹل آؤٹ پٹ کو سپورٹ کرتے ہے صرف اس آلے 	

کے لئے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ مختلف آڈیو آؤٹ پٹ طریقے کا استعمال کرنے والے 
آالت کے ساتھ مطابقت نہ رکھے۔

bayur
Typewriter
https://galaxys20userguide.com
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آلے کا لے آؤٹ

:S20 Ultra ، Galaxy S20 Ultra 5G ◄

سامنے کا کيمره

اسپيکر

کنارے کی اسکرين

فنگرپرنٹ کی شناخت کا سنسر

ڻچ اسکرين

کنارے کی اسکرين

واليوم کليد

سم کارڈ/
ميموری کارڈ ڻرے

ائرفون جيک/
کثير المقصد جيک 
(USB Type-C)

پروکسميڻی/
الئٹ سنسر

سائيڈ کليد 
(Bixby/پاور)

مائيکروفون

GPS انڻينا

فليش

اصل انڻينا

اسپيکر مائيکروفون

NFC انڻينا/
MST انڻينا/
وائيرليس چارجنگ کوائيل

پيچهے کا کيمره 
(چار)
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:S20+ ، Galaxy S20+ 5G ◄

سامنے کا کيمره

اسپيکر

کنارے کی اسکرين

فنگرپرنٹ کی شناخت کا سنسر

ڻچ اسکرين

کنارے کی اسکرين

واليوم کليد

سم کارڈ/
ميموری کارڈ ڻرے

ائرفون جيک/
کثير المقصد جيک 
(USB Type-C)

پروکسميڻی/
الئٹ سنسر

سائيڈ کليد 
(Bixby/پاور)

مائيکروفون GPS انڻينا

فليش

مائيکروفون

اسپيکر مائيکروفون

اصل انڻينا

NFC انڻينا/
MST انڻينا/
وائيرليس چارجنگ کوائيل

پيچهے کا کيمره 
(چار)
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:S20 ، Galaxy S20 5G ◄

سامنے کا کيمره

اسپيکر

کنارے کی اسکرين

فنگرپرنٹ کی شناخت کا سنسر

ڻچ اسکرين

کنارے کی اسکرين

واليوم کليد

سم کارڈ/
ميموری کارڈ ڻرے

ائرفون جيک/
کثير المقصد جيک 
(USB Type-C)

پروکسميڻی/
الئٹ سنسر

سائيڈ کليد 
(Bixby/پاور)

مائيکروفون

GPS انڻينا

مائيکروفون

فليش

اصل انڻينا

اسپيکر مائيکروفون

پيچهے کا کيمره 
(ڻرپل)

NFC انڻينا/
MST انڻينا/
وائيرليس چارجنگ کوائيل
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• جب اسپیکر استعمال کر رہے ہوں، مثالً میڈیا فائلیں چالتے یا اسپیکر فون استعمال کرتے وقت، آلے 	
کو اپنے کانوں کے قریب نہ رکھیں۔

• کیمرہ لینز کو تیز روشنی کے ذرائع، جیسے سورج کی روشنی، کی زد میں رکھنے سے احتیاط 	
کریں۔ اگر کیمرہ لینز تیز روشنی کی زد میں رہتا ہے، جیسے براہ راست سورج کی روشنی، کیمرے 
میں تصویر کے سنسر کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایک نقصان رسیدہ تصویر کا سنسر ناقابل مرمت 

ہے اور یہ تصاویر میں نقطے اور دھبے پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔
• اگر آپ آلہ کو اس کے شیشے یا ایکری لک ٹوٹی باڈی کے ساتھ استعمال کریں گے تو زخم پہنچنے 	

کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ سام سنگ سروس سینٹر پر آلہ کی مرمت کیے جانے کے بعد ہی آلہ استعمال 
کریں۔

• اگر دھول یا خارجی مواد مائیکروفون، اسپیکر یا ریسیور میں داخل ہو جائے تو آلہ کی آواز بند ہو 	
سکتی ہے یا کچھ فیچرس کام کرنا بند کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دھول یا خارجی مواد کو کسی نوکیلی 

چیز سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو آلہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا اس کی ظاہری شکل متاثر 
ہو سکتی ہے۔

• درج ذیل صورتحال میں بیٹری کی نکاسی اور ربطہ سازی کے مسائل پیدا ہوسکتے ہیں:	

اگر آپ آلہ کے اینٹینے کی جگہ پر دھات کے اسٹیکرز لگائیں –

اگر آپ دھات کہ مادہ سے بنا ہوا آلہ کا ڈھکن ڈوائس سے جوڑیں –

اگر آپ نےکچھ مخصوص فیچرز، جیسے موبائیل ڈیٹا کنیکشن یا کال کو استعمال کرتے ہوئے  –
آلہ کے اینٹینے کی جگہ کو اپنے ہاتھ یا دوسری چیزوں سے ڈھکا

• سام سنگ کی طرف سے منظور شدہ اسکرین محافظ کا استعمال کرنے کی تجویز کی جاتی ہے۔ غیر 	
منظور شدہ اسکرین محافظ سینسر کی خرابی کا سبب بن سکتے ہیں۔

• اسکرین لوازمات جیسا کہ اسکرین پروٹیکٹر یا اسٹیکر کے ساتھ پروکسمیٹی/الئٹ سنسر کے ایریا کو 	
نہ ڈھکیں۔ ایسا کرنا سینسر کی خرابی کا سبب بن سکتا ہے۔

• قربت کے سنسر کے عمل کی وجہ سے کال کے دوران آلہ کے اوپری حصہ میں ٹمٹماتی ہوئی 	
روشنی نظر آ سکتی ہے۔

• آپ کے دیکھنے کی پوزیشن کے مطابق کنارے کی اسکرین پر رنگ مخلتف نظر آ سکتے ہیں۔	
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ہارڈ کیز

واليوم کليد

سائيڈ کليد 
(Bixby/پاور)

فنکشنکلید
•والیوم کلید آلے کا والیوم ایڈجسٹ کرنے کے لیے دبائیں۔	

سائیڈ کلیدی

• جب آلہ بند ہوتا ہے، تو آلہ کو آن کرنے/ چالنے کے لئے اسے دبائیں اور پکڑ کر 	
رکھیں۔

• کھولنے یا سکرین الک کرنے کے لئے دبائیں۔	
• Bixby کے ساتھ بات چیت شروع کرنے کے لیے دبائیں اور تھامیں۔ مزید 	

معلومات کیلئے Bixby کو استعمال کرنا دیکھیں۔
• خصوصیت جو آپ نے منتخب کی ہے اُس کو شروع کرنے کے لیے دبائیں اور 	

تھامے رکھیں۔
سائیڈ کلیدی + والیوم 

کم کرنے کی کلید
• ایک سکرین شاٹ لینے کے لیے بیک وقت دبائیں۔	
• آلہ کو بند کرنے کے بیک وقت دبائیں اور تھامیں۔	

سائیڈ کلیدی کی سیٹنگ
کسی ایپلیکیشن/ ایپ یا خصوصیت کو شروع کرنے کیلئے سائیڈ کلیدی کو دو مرتبہ دبائیں یا سائیڈ کلیدی کو دبائیں 

اور تھامے رکھیں۔

سیٹنگز شروع کریں، اعلی فیچرز ← سائیڈ کلید پر تھپتھپائیں اور پھر جو اختیار آپ چاہتے ہیں اسے منتخب 
کریں۔
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سافٹ بٹنز

پيچهے کا بڻن

حاليہ بڻنہوم بڻن

جب آپ اسکرین آن کریں گے، تو سافٹ بٹن اسکرین کے سب سے نیچے ظاہر ہوں گے۔ یہ سافٹ بٹن حالیہ بٹن، 
ہوم بٹن اور پیچھے کے بٹن پر ڈیفالٹ طور پر سیٹ ہیں۔ مزید معلومات کیلئے نیویگیشن بار )سافٹ بٹنز( دیکھیں۔

بیٹری

بیٹری چارج کرنا
پہلی بار استعمال کرنے سے پہلے یا زیادہ مدت تک اس کے استعمال میں نہ ہونے کی صورت میں بیٹری چارج 

کریں۔

صرف سام سنگ کی منظور شدہ بیٹری، چارجر اور کیبل ہی استعمال کریں جو آپ کے آلے کے لئے 
خاص طور پر بنائے گئے ہیں۔ غیرمطابق بیٹری، چارجر اور کیبل شدید چوٹ کا باعث بن سکتے ہیں یا 

ان کی وجہ سے آپ کے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

• چارجر کو غیرمناسب طریقے سے جوڑنے سے آلے میں خطرناک خامیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ غلط 	
استعمال کی وجہ سے ہونے والی کسی بھی خامیوں کا احاطہ ضمانت میں نہیں ہوتا ہے۔

• صرف آلہ کے ساتھ فراہم کردہ USB Type-C کیبل کا استعمال کریں۔ اگر آپ مائیکرو  USB کیبل 	
کا استعمال کرتے ہیں تو آلہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

توانائی بچانے کے لیے، جب استعمال میں نہ ہو تو چارجر نکال دیں۔ چارجر میں پاور سوئچ نہیں ہے، 
لہذا بجلی ضائع ہونے سے بچانے کے لیے جب استعمال میں نہ ہو اس وقت چارجر کو الیکٹرک ساکٹ 

سے نکال دیں۔ چارجنگ کے دوران چارجر الیکٹرک ساکٹ سے قریب اور بآسانی قابل رسائی ہونا 
چاہیے۔
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USB کیبل کو USB پاور اڈاپٹر سے جوڑیں۔ 1

USB کیبل کو آلہ کے کثیر المقصد جیک میں لگائیں۔ 2

USB پاور اڈاپٹر کو الیکٹرک ساکٹ میں لگائیں۔ 3

پوری طرح چارج ہونے کے بعد، چارجر کو آلہ سے الگ کریں۔ پھر، چارجر کے پلگ کو الیکٹرک اساکٹ  4
سے نکال دیں۔

بیٹری کا خرچ کم کرنا
آپ کا آلہ متعدد اختیارات فراہم کرتا ہے جو بیٹری کی قوت بچانے میں مدد کرتے ہیں۔

• آلہ دیکھ بھال کے فیچر سے آلہ کو احسن بنائیں۔	
• جب آپ آلے کو استعمال نہ کر رہے ہوں تو، اس وقت سائیڈ کلیدی دبا کر سکرین کو آف کردیں۔	
• توانائی کی بچت کی وضع فعال کریں۔	
• غیر ضروری ایپلیکیشنز کو بند کریں۔	
• جب استعمال میں نہیں ہے تو بلیوٹوتھ خصوصیت کو غیر فعال کریں۔	
• ان ایپس کی خودکار ہم وقت سازی غیر فعال کریں جنہیں ہم وقت سازی کی ضرورت ہو۔	
• بیک الئٹ کے وقت کو کم کریں۔	
• اسکرین کی چمک کم کریں۔	
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بیٹری چارجنگ کی تجاویز اور احتیاطی تدابیر
• جب بیٹری پاور کم ہوتی ہے تو، بیٹری شبیہ خالی ظاہر ہوتی ہے۔	
• اگر بیٹری کا چارج پوری طرح سے ختم ہوجاتا ہے تو، چارجر جوڑنے کے فوراً بعد آلے کو آن نہیں کیا 	

جاسکتا ہے۔ آلہ کو آن کرنے سے پہلے ناکافی بیٹری کو کچھ منٹ تک چارج ہونے دیں۔
• اگر آپ ایک بار میں متعدد ایپلیکیشن، نٹورک ایپلیکیشن، یا ایپلیکیشنز استعمال کرتے ہیں جسے دوسرے آلے 	

سے کنیکشن کی ضرورت ہوتی ہے تو، بیٹری فوری طور پر خالی ہوجائیگی۔ ڈیٹا ٹرانسفر کے دوران پاور 
کھونے سے بچنے کے لیے، بیٹری مکمل طور سے چارج ہونے کے بعد ہی ان ایپلیکیشنز کو استعمال کریں۔

• چارجر کے عالوہ کسی اور پاور کا منبع استعمال، جیسے کہ ایک کمپیوٹر، کی وجہ سے ایک کم برقی بہاؤ 	
کے لئے ایک سست چارج رفتار نتیجے میں۔

• چارج ہونے کے دوران آلے کو استعمال کیا جاسکتا ہے لیکن اس کی وجہ سے مکمل طور سے بیٹری چارج 	
ہونے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔

• اگر چارج ہونے کے دوران آلہ غیرمستحکم پاور سپالئی موصول کرتا ہے تو، ٹچ اسکرین کام نہیں کرسکتی 	
ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو، آلے سے چارجر نکال دیں۔

• چارجنگ کے دوران آلہ اور چارجر گرم ہو سکتے ہیں۔ یہ عام بات ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے آلے 	
کی مدت حیات یا کارکردگی متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بیٹری معمول سے زیادہ گرم ہوتی ہے تو، چارجر 
چارج کرنا روک سکتا ہے۔ اگر ایسا وائرلیس چارجنگ کے دوران ہوتا ہے، تو آلہ کو ٹھنڈا ہونے دینے کے 

لیے اسے چارجر سے منقطع کریں، پھر بعد میں دوبارہ چارج کریں۔
• اگر آپ نے آلہ کو کثیر المقصد جیک کے نم ہوتے وقت چارج کرا، تو آلہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آلہ کو 	

چارج کرنے سے پہلے کثیر المقصد جیک کو اچھی طرح سے سکھالیں۔
• اگر آلہ درست طور پر چارج نہ ہورہا ہو تو آلے اور چارجر کو سام سنگ سروس سینٹر پر لے جائیں۔	
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سوپر فاسٹ چارجنگ
اس آلہ میں بلٹ ان سوپر فاسٹ چارجنگ فیچر موجود ہے تا کہ آپ بیٹری زیادہ جلدی چارج کر سکیں۔

سوپر فاسٹ چارجنگ فیچر استعمال کرنے کے لئے، آلہ کےساتھ فراہم کئے گئے بیٹری چارجر کااستعمال الزمی 
ہے اور سوپر فاسٹ چارجنگ فیچر بھی فعال ہونا چاہیئے۔

اگر زیادہ تیز چارجنگ فیچر فعال نہیں ہے تو، سیٹنگز ایپ شروع کریں، آلہ کیئر ← بیٹری ← چارجنگ پر 
تھپتھپائیں اور پھر اسے فعال کرنے کے لئے، بہت تیز چارجنگ سوئچ کو تھپتھپائیں۔

جب آپ ایک فاسٹ بیٹری چارجر کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ بیٹری کو فاسٹ چارجنگ فیچر سے چارج کر سکتے 
ہیں۔ جب پاپ اپ ونڈو آپ کے آلہ پر ظاہر ہو تو آن کریں کو تھپتھپائیں۔

متبادل طور پر، سیٹنگز ایپ شروع کریں، آلہ کیئر ← بیٹری ← چارجنگ پر تھپتھپائیں اور پھر تیز چارجنگ 
سوئچ کو تھپتھپا کر اسے فعال کریں۔

• چارجنگ کے دوران، آپ اس خصوصیت کو فعال یا غیر فعال نہیں کر سکتے ہیں۔	
• 	 USB سوپر فاسٹ چارجنگ فیچر استعمال کرنے کیلئے، سوپر فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ والے

PD )پاور ڈیلیوری( چارجر کا استعمال کریں۔
• فاسٹ چارجنگ فیچر استعمال کرنے کے لئے، ایڈیپٹیو فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ کرنے والے بیٹری 	

چارجر کا استعمال کریں۔
• جب آپ ایک معیاری بیٹری چارجر استعمال کر کے بیٹری چارج کرتے ہیں تو آپ فاسٹ چارجنگ 	

فیچر یا سوپر فاسٹ چارجنگ فیچر کا استعمال نہیں کر سکتے۔
• اگر آلہ گرم ہو جاتا ہے یا ماحول میں ہوائی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، چارجنگ کی رفتار خودبخود 	

کم ہو سکتی ہے۔ یہ آلے کو نقصان سے بچانے کیلئے ایک معمول کی عملی حالت ہے۔
• آلہ یا اس کی سکرین بند رہنے کی حالت میں آپ اور تیزی سے بیٹری کو چارج کر سکتے ہیں۔	
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وائرلیس چارجنگ
آلہ میں درساختہ وائرلیس چارجنگ کوائیل موجود ہے۔ آپ بغیر تار چارجر کے ذریعے بیٹری چارج کر سکتے 

ہیں )علیحدہ فروخت کیا جاتا ہے(۔

تیز وائرلیس چارجر
تیز وائرلیس چارجنگ خصوصیت استعمال کرکے آپ اپنے آلہ کو تیزی سے چارج کر سکتے ہیں۔ چارجر کے 

اندر کا پنکھا تیز وائرلیس چارجنگ کے دوران شور پیدا کر سکتا ہے۔

سیٹنگز ایپ چالئیں، آلہ کیئر ← بیٹری ← چارجنگ ← تیز وائرلیس چارجنگ پر تھپتھپائیں۔ آپ آن یا آف سوئچ 
پر تھپتھپا کر تیز السلکی چارجنگ خصوصیت آن یا آف کر سکتے ہیں۔ اگر آپ شیڈیول کے طورپر آف کریں 

اختیار استعمال کریں گے تو آپ تیز السلکی چارجنگ خصوصیت کو خود کار طور پر آف ہونے کیلئے پہلے سے 
طے شدہ وقت پر سیٹ کر سکتے ہیں۔ تیز السلکی چارجنگ خصوصیت بند ہوجانے پر چارجر فین کی آواز اور 

انڈیکیٹر الئٹ کم ہوجائے گی۔

• اس خصوصیت کو استعمال کرنے کے لئے، آپ کو ایک چارجر اور اجزاء کا استعمال کرنا چاہئے 	
جو کہ تیز وائرلیس چارجنگ خصوصیت کی حمایت کرتا ہے۔

• چارجنگ کے دوران، آپ اس خصوصیت کو فعال یا غیر فعال نہیں کر سکتے ہیں۔	

بیٹری چارج کرنا

آلہ کی پشت کے وسط کو بغیر تار چارجرکے مرکز پر رکھیں۔ 1

چارجنگ کا تخمیی وقت اطالعات کے پینل پر دکھایا جائے گا۔ چارجنگ کے حاالت کے لحاظ سے اصل 
چارج کا وقت مختلف ہو سکتا ہے۔
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پوری طرح چارج ہونے کے بعد، آلہ کو بغیر تار چارجر سے الگ کر دیں۔ 2

السلکی چارجنگ کے لیے احتیاطی تدابیر
• جب آلہ کے عقب اور آلہ کے کَور کے درمیان کوئی کریڈٹ کارڈ یا ریڈیو فریکوینسی شناخت کار 	

)RFID( کارڈ )جیسے کہ نقل حمل کارڈ یا کلید کارڈ( موجود ہو تو آلہ کو وائرلیس چارجر پر نہیں 
رکھیں۔

• جب آلہ اور وائرلیس چارجر کے درمیان دھاتی اشیاء اور مقناطیس جیسے ایصالی مادے رکھے ہوں 	
تو آلہ کو وائرلیس چارجر پر نہیں رکھیں۔

ہو سکتا ہے کہ آلہ چارج نہیں ہو یا ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ گرم ہو، یا آلہ یا کارڈ کو نقصان پہنچ سکتا 
ہے۔

• اگر آپ کمزور نیٹ ورک سگنل والے عالقوں میں بغیر تار چارجر کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نیٹ 	
ورک کی وصولی سے محروم ہو سکتے ہیں۔

• سام سنگ سے منظور شدہ بغیر تار چارجر استعمال کریں۔ اگر آپ دیگر بغیر تار چارجر استعمال 	
کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے بیٹری اچھی طرح سے چارج نہ ہو۔

Wireless PowerShare
آپ اپنے آلہ کے بیٹری سے دوسرا آلہ چارج کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا آلہ چارج کرتے ہوئے بھی دوسرے آلے کو 

 Wireless PowerShare چارج کر سکتے ہیں۔ زیر استعمال لوازمات یا کور کی قسم کی بنیاد پر، ہو سکتا ہے
کی خصوصیت ٹھیک طرح کام نہ کرے۔ اس خصوصیت کا استعمال کرنے کے لیے کسی بھی لوازمات اور کور 

کو نکالنے کی تجویز کی جاتی ہے۔

پاور کا شیئر کرتے وقت ایئر فونز کا استعمال نہ کریں۔ ایسا کرنے سے قریبی آالت کو نقصان پہنچ سکتا 
ہے۔

اطالعاتی پینل کھولیں، نیچے کی طرف سوائپ کریں، اور پھر  )Wireless PowerShare( کو فعال  1
کرنے کیلئے اسے تھپتھپائیں۔
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اپنے آلہ کے مرکز میں دوسرا آلہ اس طرح رکھیں کہ ان کے پیچھے کا حصہ ایک دوسرے کے سامنے ہو۔ 2

• چارجنگ شروع ہونے پر، ایک اطالع کی آواز یا ارتعاش واقع ہوگا۔	
• آلہ کے ماڈل کے مطابق وائرلیس چارجنگ کائل کی جگہ مختلف ہو سکتی ہے۔ آالت کے ایک 	

دوسرے سے اچھی طرح مربوط کرنے کے لیے مطابق کریں۔
• پاور کا اشتراک کرتے ہوئے کچھ خصوصیات دستیاب نہیں ہوں گی۔	

اسمارٹ فون Galaxy Watch Galaxy Buds

جب آپ کی چارجنگ ختم ہو جائے، تو دوسرے آلہ کو اپنے آلہ سے منقطع کر دیں۔ 3

• صرف انہیں آالت کو جو لوائرلیس چارجنگ کی خصوصیت کی تائید کرتے ہیں اس خصوصیت کا 	
 Wireless PowerShare استعمال کرکے چارج کیا جاسکتا ہے۔ کچھ آالت چارج نہیں ہوں گے۔

خصوصیت کی معاونت والے آالت دیکھنے کے لیے www.samsung.com مالحظہ کریں۔
• اچھی طرح چارج کرنے کے لیے، چارجنگ کے دوران آلہ کو نہ ہالئیں اور نہ ہی استعمال کریں۔	
• ہو سکتا ہے دوسرے آلہ پر چارج کردہ پاور آپ کے آلہ کے ذریعے اشتراک کردہ مقدار سے کم ہو۔	
• اگر آپ اپنا آلہ چارج کرتے وقت دوسرا آلہ چارج کرتے ہیں، تو ہوسکتا ہے کہ چارجنگ کی رفتار کم 	

ہو جائے یا چارجر کی قسم کے مطابق آلہ ٹھیک طرح سے چارج نہ ہو۔
• چارجنگ کی رفتار یا کارکردگی آلہ کی حالت یا اطراف کے ماحول کی بنیاد پر مختلف ہو سکتی ہے۔	

پاور بانٹنے کی حد طئے کریں
جب بیٹری پاور ایک طئے شدہ سطح سے نیچے چال جائے تو آپ آلہ کو ایسیی ترتیب دے سکتے ہو کہ وہ پاور 

شیئرنگ بند کر دے۔

سیٹنگز ایپ شروع کریں، آلہ کیئر ← بیٹری ← Wireless PowerShare ← بیٹری کی حد تھپتھپائیں اور 
پھر لمٹ طئے کریں۔

http://www.samsung.com
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eSIM نینو سم کارڈ اور
موبائل ٹیلیفون خدمت فراہم کنندہ کے ذریعہ فراہم کردہ سم یا یوسم کارڈ داخل کریں۔

ایک آلہ پر دو فون نمبر یا دو سروس فراہم کنندہ کیلئے eSIM فعال کریں۔ طبعی نینو سم کارڈ کے بر عکس، 
eSIM ایک درساختہ ڈیجیٹل سم ہے۔ ننیو سم کارڈ اور eSIM دونوں استعمال کرنے کے نتیجے میں کچھ عالقوں 

میں ڈیٹا کی منتقلی کی رفتار سست ہوسکتی ہے۔

• eSIM عالقہ، خدمت، فراہم کنندہ یا ماڈل کے اعتبار سے دستیاب نہیں بھی ہو سکتا ہے۔	
• خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے ہو سکتا ہے نیٹ ورک کنکشن سے چلنے والی بعض خدمات دستیاب 	

نہ ہوں۔

سم یا یوسم کارڈ )نینوسم کارڈ( نصب کرنا
• صرف نینو سم کارڈ استعمال کریں۔	
• خیال رکھیں کہ سم یا یوسم کارڈ گم نہ ہو یا دوسروں کو استعمال نہ کرنے دیں۔ کسی بھی گم شدہ یا 	

چوری ہوئے کارڈ کی وجہ سے ہونے والے نقصانات یا پریشانیوں کے لیے سام سنگ ذمہ دار نہیں 
ہے۔

◄ واحد سم والے ماڈل:

4

2 13

5
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◄ دوہری سم والے ماڈل:

4

13

5

2

ٹرے کو ڈھیال کرنے کے لیے ٹرے کے سوراخ میں اخراج کی پن داخل کریں۔ 1

اس بات کو یقینی بنائیں کہ اخراج کی پن ہول سے پرپینڈیکولر ہے۔ ورنہ، آلہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

ٹرے سالٹ سے آہستگی سے ٹرے نکال لیں۔ 2

سم اور یوسم کارڈ کو ٹرے میں سنہرے رنگ والے رابطے کے رخ کو نیچے رکھتے ہوئے لگائیں۔ 3

اسے محفوظ کرنے کے لئے سم یا یوسم کارڈ کو ٹرے کے اندر آہستہ سے دبائیں۔ 4

اگر کارڈ کو ٹرے میں مضبوطی سے پیوست نہیں کیا جاتا ہے تو، ہو سکتا ہے کہ سم کارڈ نکل جائے یا 
ٹرے سے باہر گر جائے۔

ٹرے کو واپس ٹرے سالٹ میں داخل کریں۔ 5

• اگر آپ ٹرے کو اپنے آلہ میں اس وقت داخل کرتے ہیں جب یہ گیال ہو تو آپ کے آلے کو نقصان پہنچ 	
سکتا ہے۔ ہمیشہ یقین دہانی کریں کہ ٹرے خشک ہے۔

• پانی کو اپنے آلہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ٹرے کو ٹرے سالٹ میں مکمل طور پر داخل 	
کریں۔
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کارڈ کی درست تنصیب )دو SIM والے ماڈل(

نينو سم کارڈ 1 نينو سم کارڈ

نينو سم کارڈ 2 MicroSD کارڈ

آپ بیک وقت ایک جگہ ایک نینو سم کارڈ اور ایک microSD کارڈ داخل نہیں کر سکتے ہیں۔

eSIM )دوہری سم ماڈلز( کو چالو کرنا
سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں کنکشنز ←  SIM کارڈ مینیجر ← موبائل پالن شامل کریں۔ جب موبائل 

منصوبہ دستیاب ہو تو eSIM کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اسکرین پر موجود ہدایات پر عمل کریں۔

اگر آپ کو خدمت فراہم کنندہ کی طرف سے QR کوڈ فراہم کیا گیا ہو تو سیٹنگز ایپ شروع کریں، تھپتھپائیں 
کنکشنز ←  SIM کارڈ مینیجر ← موبائل پالن شامل کریں ←  QR کوڈ استعمال کرکے شامل کریں، اور پھر 

QR کوڈ اسکین کریں۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ فیچر دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

eSIM اور نینوسم کارڈ کا استعمال کرنا )دوہری سم ماڈلز(
اگر آپ نینوسم کارڈ انسٹال کرتے ہیں اور eSIM فعال کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ہی آلہ کیلئے دو فون نمبرز 

یا دو خدمت فراہم کنندہ ہو سکتے ہیں۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ فیچر دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

سم یا یوسم کارڈ فعال کرنا
سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں کنکشنز ←  SIM کارڈ مینیجر۔ سم یا یوسم کارڈ منتخب کریں اور اسے 

فعال کرنے کے لیے سوئچ پر تھپتھپائیں۔

bayur
Typewriter
https://galaxys20userguide.com
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eSIM اور نینوسم کارڈ کو حسب ضرورت بنانا
سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں کنکشنز ←  SIM کارڈ مینیجر، اور پھر مندرجہ ذیل اختیارات تک 

رسائی حاصل کرنے کے لیے eSIM یا نینوسم کارڈ کو منتخب کریں۔

• شبیہ: eSIM یا نینوسم کارڈ کی شبیہ کو تبدیل کریں۔	
• نام: eSIM یا نینوسم کارڈ کے نام کا ڈسپلے تبدیل کریں۔	
• نیٹ ورک موڈ: eSIM یا نینوسم کارڈ استعمال کرنے کے لیے نیٹورک کی نوعیت کا انتخاب کریں۔	

eSIM یا نینوسم کارڈ کی ترجیح یافتہ سیٹنگ
دو کارڈز کے عمل میں آجانے پر، آپ وائیس کال، پیغام رسائی، اور ڈیٹا کی خدمات کو مخصوص کارڈس پر 

مقرر کرینگے۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں کنکشنز ←  SIM کارڈ مینیجر، اور پھر ترجیحی SIM کارڈ میں اپنے 
کارڈز کے فیچر کی ترجیحات مقرر کریں۔

میموری کارڈ )MicroSD کارڈ(

ایک میموری کارڈ نصب کرنا
آپ کے آلہ کے میموری کارڈ کی گنجائش دیگر ماڈلز سے مختلف ہو سکتی ہے اور میموری کارڈ مینوفیکچرر 

اور قسم کی بنیاد پر کچھ میموری کارڈز آپ کے آلہ کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اپنے آلہ کے میموری 
کارڈ کی زیادہ سے زیادہ گنجائش دیکھنے کے لیے، سام سنگ ویب سائٹ سے رجوع کریں۔

• کچھ میموری کارڈ پوری طرح سے آلے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھ سکتے ہیں۔ غیرمطابق میموری 	
کارڈ استعمال کرنے سے آلے یا میموری کارڈ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور کارڈ پر ذخیرہ کردہ ڈیٹا 

خراب ہوسکتا ہے۔
• دائیں طرف اوپر میموری کارڈ داخل کرتے وقت محتاط رہیں۔	

• آلہ میموری کارڈ کے لیے صرف FAT اور exFAT فائل سسٹم کی معاونت کرتا ہے۔ مختلف فائل 	
سسٹم میں فارمیٹ کیا گیا میموری کارڈ داخل کرنے پر، آلہ میموری کارڈ کو دوبارہ فارمیٹ کرنے 

کے لیے پوچھے گا یا کارڈ کو تسلیم نہیں کرے گا۔ میموری کارڈ کا استعمال کرنے کے لئے آپ کو 
اسے فارمیٹ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کا آلہ میموری کارڈ کو فارمیٹ نہیں کر سکتا یا اسے تسلیم نہیں کر 

سکتا تو میموری کارڈ کی کمپنی یا سام سنگ سروس سینٹر سے رابطہ کریں۔
• ڈیٹا مسلسل تحریر کرنے اور مٹانے سے میموری کارڈ کی مدت حیات کم ہو جاتی ہے۔	
• آلے میں میموری کارڈ داخل کرتے وقت، میموری کارڈ کی فائل ڈائریکٹری میری فائلیں ←  SD کارڈ 	

فولڈر میں ظاہر ہوتی ہے۔
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4

2 13

5

ٹرے کو ڈھیال کرنے کے لیے ٹرے کے سوراخ میں اخراج کی پن داخل کریں۔ 1

اس بات کو یقینی بنائیں کہ اخراج کی پن ہول سے پرپینڈیکولر ہے۔ ورنہ، آلہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

ٹرے سالٹ سے آہستگی سے ٹرے نکال لیں۔ 2

جب آپ آلہ سے ٹرے ہٹا دینگے، تو موبائیل ڈیٹا کنیکشن نا اہل ہو جائیگا۔

میموری کارڈ کو ٹرے میں سنہرے رنگ والے رابطوں کا رخ نیچے کرتے ہوئے لگائیں۔ 3

اسے محفوظ کرنے کے لئے میموری کارڈ کو ٹرے کے اندر آہستہ سے دبائیں۔ 4

اگر کارڈ کو ٹرے میں مضبوطی سے نسب نہیں کیا جاتا ہے تو، ہو سکتا ہے کہ میموری کارڈ نکل جائے 
یا ٹرے سے باہر گر جائے۔

ٹرے کو واپس ٹرے سالٹ میں داخل کریں۔ 5

• اگر آپ ٹرے کو اپنے آلہ میں اس وقت داخل کرتے ہیں جب یہ گیال ہو تو آپ کے آلے کو نقصان پہنچ 	
سکتا ہے۔ ہمیشہ یقین دہانی کریں کہ ٹرے خشک ہے۔

• پانی کو اپنے آلہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ٹرے کو ٹرے سالٹ میں مکمل طور پر داخل 	
کریں۔
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میموری کارڈ نکالنا
میموری کارڈ نکالنے سے قبل، سب سے پہلے اسے حفاظت سے نکالنے کے لئے اتارلیں۔

یہ سیٹنگز ایپ شروع کریں اور آلہ کیئر ← ذخیرہ ← اعلی کردہ ←  SD کارڈ ← اتاریں تھپتھپائیں۔

جب آلہ معلومات کو منتقل یا اس تک رسائی حاصل کر رہا ہو تو اس دوران، یا ڈیٹا منتقل کرنے کے 
بالکل بعد، میموری کارڈ یا USB اسٹوریج جیسے بیرونی اسٹوریج کو باہر نہیں نکالیں۔ ایسا کرنے 

سے ڈیٹا کرپٹ یا ضائع ہو سکتا ہے یا بیرونی اسٹوریج یا آلے میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ سام سنگ 
خساروں، بشمول بیرونی اسٹوریج آالت کے غلط استعمال سے ہونے والے ڈیٹا کے خسارے کے لیے ذمہ 

دار نہیں ہے۔

میموری کارڈ فارمیٹ کرنا
کمپیوٹر پر فارمیٹ شدہ میموری کارڈ آلے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھ سکتا ہے۔ میموری کارڈ کو صرف آلے پر 

فارمیٹ کریں۔

یہ سیٹنگز ایپ شروع کریں اور آلہ کیئر ← ذخیرہ ← اعلی کردہ ←  SD کارڈ ← فارمیٹ تھپتھپائیں۔

میموری کارڈ فارمیٹ کرنے سے پہلے، میموری کارڈ میں ذخیرہ کردہ تمام اہم ڈیٹا کے بیک اپ نقول 
بنانا یاد رکھیں۔ صارف کے عملیات کی وجہ سے ہونے والے ڈیٹا کی نقصان پر بنانے والے کی ضمانت 

کا اطالق نہیں ہوتا ہے۔

آلے کو آن اور آف کرنا
ان عالقہ جات میں جہاں وائرلیس آالت کا استعمال محدود ہو، جیسے کہ ہوائی جہاز اور ہسپتال مجاز 

عملے کی لگائی گئی تمام تنبیہات اور ہدایات پر عمل کریں۔

آلے کو آن کرنا
آلے کو آن کرنے کے لیے سائیڈ کلیدی کو کچھ سیکنڈ تک دبائیں اور تھامیں۔

جب آپ آلے کو پہلی بار یا ڈیٹا ری سیٹ کرنے کے بعد کھولیں تو اپنے آلے کو سیٹ اپ کرنے کیلئے اسکرین پر 
موجود ہدایات پر عمل کریں۔
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آلے کو آف کرنا

آلے کو آف کرنے کے لیے، سائڈ کلیدی اور والیوم کم کرنے کی کلید ایک ساتھ دبائیں اور تھامیں۔ متبادل  1
طور پر، اطالع پینل کھولیں اور  پر تھپتھپائیں۔

سائيڈ کليدی

واليوم کم کرنے کی کليد

تھپتھپائیں پاور آف۔ 2

آلہ کو پھر سے شروع کرنے کے لئے، تھپتھپائیں دوبارہ چالو کریں۔

آپ سائیڈ کلیدی کو دبا اور تھام کر آلے کو آف کر سکتے ہیں۔ چالو کریں سیٹنگز ایپ، تھپتھپائیں اعلی 
فیچرز ← سائیڈ کلید، اور پھر تھپتھپائیں پاور آف مینو زیر دبائیں اور ہولڈ کریں۔

دوبارہ چالو کرنے پر مجبور کرنا
اگر آپ کا آلہ منجمد و غیر متحرک ہے تو اسے دوبارہ شروع کرنے کیلئے سائیڈ کلیدی اور والیوم کم کرنے کی 

کلید ایک ساتھ 7 سیکنڈ سے زیادہ دیر تک دبائیں اور تھامیں۔

ایمرجنسی موڈ
آپ بیٹری کی کھپت کو کم کرنے کے لئے ہنگامی موڈ میں آلہ کو سوئچ کر سکتے ہیں۔ بعض ایپلیکیشنز اور 

افعال محدود رہیں گے۔ ایمرجنسی وضع میں، آپ ایمرجنسی کال کر سکتے ہیں، دوسروں کو اپنے حالیہ مقام کی 
معلومات بھیج سکتے ہیں، ایمرجنسی االرم بجا سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں۔

ہنگامی حالت کو فعال کرنے کے لیے، ایک ساتھ سائیڈ کلید اور والیوم کم کرنے کی کلید ہولڈ کریں اور دبائیں، اور 
پھر ایمرجنسی موڈ پر تھپتھپائیں۔ متبادل طور پر، نوٹیفکیشن پینل کھولیں اور تھپتھپائیں  ← ایمرجنسی موڈ۔

ہنگامی وضع غیرفعال کرنے کے لیے، تھپتھپائیں  ← ایمرجنسی موڈ آف کریں۔

استعمال کے باقی وقت سے بیٹری ختم ہونے سے پہلے کے باقی وقت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کے آلہ کی 
سیٹنگز اور آپریٹنگ کیفیات کے لحاظ سے استعمال کے باقی وقت میں فرق ہو سکتا ہے۔
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ابتدائی سیٹ اپ
جب آپ آلے کو پہلی بار یا ڈیٹا ری سیٹ کرنے کے بعد کھولیں تو اپنے آلے کو سیٹ اپ کرنے کیلئے اسکرین پر 

موجود ہدایات پر عمل کریں۔

آلے کو آن کرنے کے لیے سائیڈ کلیدی کو کچھ سیکنڈ تک دبائیں اور تھامیں۔ 1

 کو تھپتھپائیں۔ 2

اپنی ترجیحی آلہ کی زبان منتخب کریں اور اگال پر تھپتھپائیں۔ 3

سیٹ اپ مکمل کرنے کے لئے اسکرین پر دکھائی جانے والی ہدایات پر عمل کریں۔ 4

ہوم اسکرین دکھائی دے گا۔

اگر آپ کسی Wi-Fi نیٹ ورک سے کنیکٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ آلہ کے کچھ فیچر ابتدائی سیٹ اپ کے 
دوران سیٹ اپ نہیں کر سکیں گے۔

Samsung account
آپکا Samsung account ایک تکمیل شدہ اکائونٹ سروس ہے جو کہ آپ کو موبائل آالت، ٹیوی، اور سام سنگ 

ویب سائیٹ سے میسر سامسنگ کی دیگر خدمات کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

اپنے Samsung account کے ساتھ استعمال ہونے والی خدمات کی فہرست دیکھنے کے لئے سیٹنگز ایپ 
شروع کریں اور اکاؤنٹس اور بیک اپ ← اکاؤنٹس ← Samsung account ← ایپلیکیشنز اور خدمات پر 

تھپتھپایں۔ متبادل طور پر دیکھیں account.samsung.com۔

Samsung account تخلیق کرنا
اگر آپکے پاس ایک Samsung account نہین ہے تو آمکو ضرور بنانا چاہیئے۔ آپ اپنے ای میل پتہ کا 

استعمال کرکے Samsung account تخلیق کر سکتے ہیں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں اکاؤنٹس اور بیک اپ ← اکاؤنٹس ← اکاؤنٹ شامل کریں ←  1
Samsung account۔

متبادل طور پر، سیٹنگز ایپ شروع کریں اور  تھپتھپائیں۔

اکاؤنٹ بنائیں پر تھپتھپائیں۔ 2

اپنے اکاؤنٹ کی تخلیق مکمل کرنے کے لئے اسکرین پر دکھائی جانے والی ہدایات کی پیروی کریں۔ 3

http://account.samsung.com
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اپنے Samsung account میں سائن ان کرنا
آگر آپ کے پاس پہلے سے ہی Samsung account ہے تو، اپنے Samsung account میں سائن ان کریں۔ 

آپ اپنے Google اکائونٹ کو استعمال کر کے بھی سائن ان کر سکتے ہیں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں اکاؤنٹس اور بیک اپ ← اکاؤنٹس ← اکاؤنٹ شامل کریں ←  1
Samsung account۔

متبادل طور پر، سیٹنگز ایپ شروع کریں اور  تھپتھپائیں۔

اپنی Samsung account ID اور پاس ورڈ داخل کریں اور تھپتھپائیں سائن ان کریں۔ 2

اگرآپ اپنے Google اکاؤنٹ سے ہی سائن ان کرنا چاہتے ہیں تو  Google کے ساتھ جاری رکھیں 
تھپتھپائیں۔

اپنے Samsung account میں سائن ان کرنے کیلئے اسکرین پر دکھائی گئی ہدایات پر عمل کریں۔ 3

آپ کی ID کی تالش کرنا اور آپ کی پاس ورڈ ری سیٹ کرنا
اگر آپ اپنا Samsung account ID یا پاس ورڈ بھول جاتے ہیں، تو Samsung account سائن ان اسکرین 

 ID تالش کریں یا پاس ورڈ پھر سیٹ کریں پر تھپتھپائیں۔ درکار معلومات درج کرنے کے بعد آپ اپنی sID پر
تالش کر سکتے ہیں یا اپنا پاس ورڈ ری سیٹ کر سکتے ہیں۔

آپکے Samsung account ہٹانا
جب آپ اپنا Samsung account آلہ سے ہٹاتے ہیں تو، آپ کا ڈیٹا، جیسے روابط یا واقعات، بھی ہٹا دیئے 

جائیں گے۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں اور اکاؤنٹس اور بیک اپ ← اکاؤنٹس پر تھپتھپائیں۔ 1

اس Samsung account ← ذاتی معلومات ←  ← اکاؤنٹ ہٹائیں کو تھپتھپائیں۔ 2

ہٹائیں پر تھپتھپائیں، اپنا Samsung account پاس ورڈ درج کریں اور پھر ٹھیک ہے پر تھپتھپائیں۔ 3
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آپ کے سابقہ آلہ )Smart Switch( سے ڈیٹا منتقل کرنا
اپنے سابقہ آلہ سے اپنے نئے آلہ میں ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے ی Smart Switch کا استعمال کرسکتے ہیں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں اور اکاؤنٹس اور بیک اپ ← Smart Switch پر تھپتھپائیں۔
• ممکن ہے کہ یہ فیچر کچھ آالت یا کمپیوٹر کی جانب سے معاونت یافتہ نہ ہو۔	
• حدود کا اطالق ہوتا ہے۔ تفصیالت کے لیے www.samsung.com/smartswitch مالحظہ 	

کریں۔ سام سنگ کاپی رائٹ کو سنجیدگی سے لیتا ہے۔ صرف وہ ہی مواد منتقل کریں جس کے آپ 
مالک ہیں یا آپ کے پاس اختیار ہے۔

USB کیبل کے زریعے ڈیٹا منتقل کرنا
آپ فوری اور با آسانی دیٹا منتقل کرنے کیلئے USB کیبل کے ذریعےاپنے پرانے آلہ کو اپنے ڈیوائس سے کنیکٹ 

کر سکتے ہیں۔

اپنے آلہ کے USB کیبل کا استعمال کر کے اپنے ڈیوائس اور پرانے آلہ کو کنیکٹ کریں۔ 1

پچهال آلہآپ کا آلہ

جب ایپلیکیشن کے انتخاب کی پاپ-اپ ونڈو سامنے آجائے تو، Smart Switch ← ڈیٹا وصول کریں پر  2
تھپتھپائیں۔

سابقہ آلہ پر، اجازت دیں پر تھپتھپائیں۔ 3

اگر آپ کے پاس ایپلیکیشن نہ ہو تو اسے Galaxy Store یا Play اسٹور سے ڈائون لوڈ کریں۔

آپکا آلہ پرانے آلہ کو پہچان جائیگا اور ڈیٹا کی فہرست جسے آپ منتقل کر سکتے ہیں سامنے آجائیگی۔

http://www.samsung.com/smartswitch
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النے کے لیے کسی آئٹم کو منتخب کریں اور تھپتھپائیں منتقل کریں۔ 4

سابقہ آلہ سے ڈیٹا منتقل کرنے کے لیے اسکرین پر موجود ہدایات پر عمل کریں۔ 5

ڈیٹا کے منتقل ہوجانے کے بعد، آپ اپنے آلہ پر منتقل شدہ ڈیٹا کی فہرست دیکھ سکتے ہیں۔

جب آپ فائلیں ٹرانسفر کر رہے ہوں اس وقت USB کیبل کو آلہ سے منقطع نہ کریں۔ ایسا کرنے سے 
ڈیٹا ضائع ہوسکتا ہے یا آلہ میں نقصان پہنچ سکتا ہے۔

• پچھلے آلے کے لحاظ سے USB کنیکٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔	
• ڈیٹا منتقل کرنے سے آپ کے آلہ کی بیٹری کے پاور کی کھپت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ڈیٹا کی منتقلی 	

سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کریں کہ آپ کا آلہ مکمل طور پر چارج ہے۔ بیٹری پاور کم ہونے 
کی صورت میں، ڈیتا کی منتقلی میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔

بنا تار کے دیٹا کی منتقلی
اپنے سابقہ آلہ سے اپنے آلہ پر Wi-Fi Direct کے ذریعہ ڈیٹا منتقل کریں۔

پچھلے آلہ پر، Smart Switch شروع کریں۔ 1

اگر آپ کے پاس ایپلیکیشن نہ ہو تو اسے Galaxy Store یا Play اسٹور سے ڈائون لوڈ کریں۔

اپنے آلہ پر سیٹنگز ایپ شروع کریں اور اکاؤنٹس اور بیک اپ ← Smart Switch پر تھپتھپائیں۔ 2

ایک دوسرے کے قریب آلہ رکھیں۔ 3

اپنے سابقہ آلہ پر، ڈیٹا بھیجیں ← وائرلیس پر تھپتھپائیں۔ 4

سابقہ آلہ پر، اجازت دیں تھپتھپائیں۔ 5

اپنے آلہ پر، منتقل کرنے کے لیے ایک اشیاء منتخب کریں اور منتقل کریں تھپتھپائیں۔ 6

اپنے سابقہ آلہ سے ڈیٹا منتقل کرنے کے لیے اسکرین پر موجود ہدایات پر عمل کریں۔ 7

ڈیٹا کے منتقل ہوجانے کے بعد، آپ اپنے آلہ پر منتقل شدہ ڈیٹا کی فہرست دیکھ سکتے ہیں۔
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بیرونی ذخیرہ کا استعمال کرکے ڈیٹا کا بیک اپ بنانا اور اسے بحال کرنا
بیرونی اسٹوریج استعمال کر کے ڈیٹا منتقل کریں، جیسے کہ microSD کارڈ۔

اپنے سابقہ آلہ سے بیرونی اسٹوریج پر ڈیٹا بیک اپ کریں۔ 1

بیرونی اسٹوریج آلہ اپنے آلہ میں داخل کریں یا اس سے مربوط کریں۔ 2

آلہ پر سیٹنگز ایپ شروع کریں اور اکاؤنٹس اور بیک اپ ← Smart Switch ←  ← بحال کریں پر  3
تھپتھپائیں۔

بیرونی اسٹوریج سے ڈیٹا منتقل کرنے کے لیے اسکرین پر موجود ہدایات پر عمل کریں۔ 4

کمپیوٹر سے بیک اپ ڈیٹا منتقل کرنا
اپنے آلہ اور کمپیوٹر کے مابین ڈیٹا منتقل کرتا ہے۔ آپ کو Smart Switch کا کمپیوٹر ورژن 

www.samsung.com/smartswitch سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا۔ کمپیوٹر پر اپنے سابقہ آلہ کے ڈیٹا کا بیک اپ 
بنا لیں اور اپنے آلہ پر ڈیٹا کو درآمد کریں۔

کمپیوٹر پر www.samsung.com/smartswitch پر جائیں تاکہ Smart Switch ڈاؤن لوڈ کریں۔ 1

کمپیوٹر پر، Smart Switch شروع کریں۔ 2

اگر آپ کا سبقہ آلہ ایک سام سنگ آلہ نہیں ہے تو، آلہ کے مینوفیکچرر کے ذریعے فراہم کردہ پروگرام 
کے ذریعے ڈیٹا کا بیک اپ بنائیں۔ پھر، پانچویں مرحلہ کو چھوڑ دیں۔

آلہ کی USB کیبل استعمال کر کے اپنے سابقہ آلہ کو کمپیوٹر سے جوڑیں۔ 3

کمپیوٹر پر، آلہ سے بیک اپ لینے کیلئے اسکرین پر موجود ہدایات پر عمل کریں۔ 4

پھر، اپنے آلہ کو کمپیوٹر سے غیر منسلک کریں۔

USB کیبل استعمال کرکے آلے کو کمپیوٹر سے کنیکٹ کریں۔ 5

کمپیوٹر پر، اپنے آلہ پر ڈیٹا منتقل کرنے کے لیے اسکرین پر موجود ہدایات پر عمل کریں۔ 6

http://www.samsung.com/smartswitch
http://www.samsung.com/smartswitch
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اسکرین کو سمجھنا

ٹچ اسکرین کنٹرول کرنا
• ٹچ اسکرین کو دیگر برقی آالت کے رابطے میں نہ آنے دیں۔ الیکٹروسٹیٹک ڈسچارج کی وجہ سے 	

ممکن ہے کہ ٹچ اسکرین درست طور پر کام نہ کرے۔
• ٹچ اسکرین خراب ہونے سے بچانے کے لیے، اسے کسی بھی نوکیلی چیز سے نہ تھپتھپائیں یا نہ اس 	

پر اپنی انگلیوں کے پوروں سے زیادہ دبائیں۔
• یہ تجویز کی جاتی ہے کہ فکسڈ گرافکس کا استعمال ٹچ اسکرین کے جزوی یا مکمل حصے پر زیادہ 	

دیر کے لیے استعمال نہ کریں۔ ایسا کرنے سے پس دید امیج )اسکرین کا چمکنا( یا دھندال ہو ہوسکتا 
ہے۔

• اسکرین کے سرے کے قریب لمسی مداخلوں کی آلہ شناخت نہیں کرسکتا ہے، جولمسی مداخلے کے 	
حصے کے باہر ہیں۔

• جب آپ ٹچ اسکرین استعمال کرتے ہیں اس وقت انگلیاں استعمال کرنے کی تجویز کی جاتی ہے۔	

تھپتھپانا
اسکرین پر تھپتھپائیں۔

تھپتھپانا اور تھامنا
اسکرین کو تقریبا 2 سیکنڈ کے لئے تھپتھپائیں اور 

ہولڈ کریں۔

گھسیٹنا
کوئی آئیٹم تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اور پھر اسے 

نئی جگہ پر گھسیٹیں۔
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دوبارہ-تھپتھپانا
اسکرین کو دو بار تھپتھپائیں۔

سوائپ کرنا
اوپر، نیچے، بائیں یا دائیں طرف سوائپ کریں۔

پھیالنا یا چبھونا
اسکرین پر دو انگلیوں کو الگ کر کے پھیالئیں یا 

دبائیں۔

نیویگیشن بار )سافٹ بٹنز(
جب آپ اسکرین آن کریں گے، تو سافٹ بٹن اسکرین کے سب سے نیچے نیویگیشن بار پر ظاہر ہوں گے۔ یہ سافٹ 
بٹن حالیہ بٹن، ہوم بٹن اور پیچھے کے بٹن پر ڈیفالٹ طور پر سیٹ ہیں۔ بٹنز کے فنکشنز اس وقت استعمال کی جا 

رہی ایپلیکیشن یا استعمال کے ماحول کے مطابق تبدیل ہو سکتے ہیں۔

فنکشنبٹن

•حالیہ حالیہ ایپلیکیشنز کی فہرست کھولنے کے لیے تھپتھپائیں۔	

ہوم بٹن
• ہوم سکرین پر واپس جانے کے لیے تھپتھپائیں۔	
•  Google ایپ شروع کرنے کے لیے تھپتھپائیں اور تھامیں۔	

•واپس سابقہ اسکرین پر واپس جانے کے لیے تھپتھپائیں۔	
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نیویگیشن بار چھپانا
نیویگیشن بار کو چھپا کر وسیع اسکرین میں فائلیں دیکھیں یا ایپس کا استعمال کریں۔

سیٹنگز ایپس شروع کریں، ڈسپلے ← نیویگیشن بار پر تھپتھپائیں، اور پھر مکمل اسکرین کے اشارات میں 
نیویگیشن کی قسم پر تھپتھپائیں۔ نیویگیشن بار پوشیدہ ہوگی اور اشاروں کی بھنک ظاہر ہوگی۔ ان مزید اختیارات 

کو تھپتھپائیں اور اپنے پسندیدہ اختیار کا انتخاب کریں۔

• نیچے سے سوائپ کریں: اشاروں کی بھنک ظاہر ہوگی جہاں پر نرم بٹن واقع ہیں۔ سافٹ بٹنز کا استعمال 	
کرنے کے لیے، مطلوبہ بٹن کے اشارے کی ہنٹ کو اوپر کی طرف گھسیٹیں۔

• سائیڈز اور نیچے سے سوائپ کریں:	
ہوم اسکرین پر جانے کے لیے اسکرین کے نیچے سے اوپر سوائپ کریں۔ –

حالیہ ایپلیکیشنز کی فہرست منظر کرنے کے لیے اوپر سوائپ کریں اور تھام کر رکھیں۔ –

سابقہ اسکرین پر واپس جانے کے لیے اسکرین کی کسی بھی سمت سے اندر کی جانب سے سوائپ کریں۔ –

اس  Google ایپ کو شروع کرنے کے لیے کسی بھی ایک نچلے کونے سے اندر کی جانب سوائپ  –
کریں۔

نيچے سے سوائپ کريں سمتوں اور نيچے سے سوائپ کريں

اگر آپ اشاروں کی ہنٹس کو اسکرین کے نچلے حصے میں چھپانا چاہتے ہیں، تو اسے غیر فعال کرنے کے لیے 
عالمت اشارات سوئچ پر تھپتھپائیں۔
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ہوم اسکرین اور ایپلیکیشنز کی اسکرین
آلے کے تمام فیچر کی رسائی کرنے کے لیے ہوم اسکرین نقطہ آغاز ہے۔ یہ ویجیٹ، ایپلیکیشنز کی شارٹ کٹس، 

اور کچھ اور ڈسپلے کرتا ہے۔

بشمول کسی نئی نصب شدہ ایپلیکیشنز، تمام ایپلیکیشنز کی شبیہ کو ایپلیکیشنز کی اسکرین ڈسپلے کرتی ہے۔

اسکرین خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے مختلف طور پر ظاہر ہو سکتی ہے۔

ويجيٹ

Edge پينل ہينڈل

پسنديده ايپليکيشنز

اسکرين کا اشاره

نيويگيشن بار (سافٹ بڻنز)
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ہوم یا ایپلیکیشنز کی اسکرین کے درمیان سوئچ کرنا
ہوم اسکرین پر، ایپلیکیشنز کی اسکرین کھولنے کے لیے اوپر یا نیچے کی طرف سوائپ کریں۔

ہوم اسکرین پر واپس جانے کے لئے، ایپلیکیشنز کی اسکرین کے اوپر یا نیچے کی طرف سوائپ کریں۔ متبادل 
طور پر، ہوم بٹن یا پیچھے کا بٹن تھپتھپائیں۔

ہوم اسکرين ايپليکيشنز کی اسکرين

فائنڈر

اگر آپ ہوم اسکرین پر ایپس بٹن کو شامل کرتے ہیں تو آپ بٹن کو تھپتھپا کر ایپس اسکرین کو کھول سکتے 
ہیں۔ ہوم اسکرین پر، خالی جگہ پر تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، تھپتھپائیں ہوم اسکرین سیٹنگز، اور پھر تھپتھپائیں 

ایپلیکیشنز بٹن سوئچ تاکہ اسے فعال کریں۔ ایپس بٹن کو ہوم اسکرین کے سب سے نیچے شامل کیا جائے گا۔

ايپليکيشنز بڻن
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تالش کنندہ شروع کرنا
آلے میں موجود مواد میں تیزی سے تالش کریں۔

ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں تالش کریں۔ متبادل کے طور پر، اطالع پینل کھولیں، نیچے کی طرف  1
۔ سوائپ کریں، اور تھپتھپائیں 

کلیدی لفظ درج کریں۔ 2

آپ کے آلے میں ایپس اور مواد تالش کیے جائیں گے۔

اگر آپ تھپتھپائیں  کی بورڈ پر تو، آپ مزید مواد تالش کرسکتے ہیں۔

اسکرین کو لینڈاسکیپ وضع میں ڈسپلے کریں
ہوم اسکرین پر، خالی جگہ پر تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، ہوم اسکرین سیٹنگز کو تھپتھپائیں، اور پھر اسے فعال 

کرنے کے لیے لینڈ اسکیپ موڈ پر گھمائیں کو تھپتھپائیں۔

اسکرین کو لینڈاسکیپ وضع میں دیکھنے کے لیے اس کے افقی ہونے تک آلہ کو گھمائیں۔
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آئیٹم کی جگہ تبدیل کرنا
کوئی آئٹم تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اور پھر اسے نئی جگہ پر گھسیٹیں۔ آئیٹم کو دوسرے پینل میں لےجانے کے 

لیے، اسے اسکرین کے کنارے گھسیٹیں۔

ہوم اسکرین پر کسی ایپ کا شارٹ کٹ شامل کرنے کے لئے، ایپلیکیشنز کی اسکرین پر کسی آئٹم کو تھپتھپائیں 
اور ہولڈ کریں اور پھر ہوم پر شامل کریں پر تھپتھپائیں۔ ہوم اسکرین پر ایپ کا شارٹ کٹ شامل کیا جائے گا۔

آپ ہوم اسکرین کے نچلے حصے پر اکثر مستعمل اپلیکیشنز کو شارٹ کٹس کے حصے میں بھی لے جاسکتے 
ہیں۔

فولڈر تخلیق کرنا
ایپس کی فوری شروعات اور رسائی کے لیے فولڈرز بنائیں اور ایک جیسی ایپس جمع کریں۔

ہوم اسکرین یا ایپلیکیشنز کی اسکرین پر، ایپلیکیشن کو تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اور پھر اسے دوسری ایپلیکیشن 
کے اوپر گھسیٹیں۔

منتخب ایپلیکیشنز پر مشتمل ایک نیا فولڈر بن جائے گا۔ اس فولڈر نام تھپتھپائیں اور ایک فولڈر کا نام داخل کریں۔

• مزید ایپلیکیشنز شامل کرنا	
اس فولڈر پر  تھپتھپائیں۔ شامل کرنے کے لیے ایپس پر نشان لگائیں اور مکمل تھپتھپائیں۔ آپ فولڈر پر 

گھسیٹتے ہوئے بھی ایپلیکیشن کو شامل کر سکتے ہیں۔
• فولڈر سے ایپس کو منتقل کرنا	

کسی ایپ کو نئے مقام پر گھسیٹنے کے لیے اسے تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں۔
• فولڈر حذف کرنا	

کسی فولڈر کو تھپتھپائیں اور پکڑ کر رکھیں اور پھر فولڈر حذف کریں کو تھپتھائیں۔ صرف فولڈر حذف ہو 
جاۓ گا۔ فولڈر کے ایپلی کیشنز ایپلیکیشنز کی اسکرین پر دوبارہ واقع ہو جائیں گے۔
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ہوم اسکرین ترمیم کرنا
ترمیم کے اختیارات تک رسائی حاصل کرنے کیلئے ہوم اسکرین پر، کسی خالی جگہ پر تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں 
یا اپنی انگلیاں ایک ساتھ چٹکی بھریں۔ آپ وال پیپر سیٹ کر سکتے ہیں، ویجیٹ جوڑ سکتے ہیں اور بھی کئی کام 
کر سکتے ہیں۔ آپ ہوم اسکرین پینل بھی جوڑ سکتے ہیں، حذف کر سکتے ہیں یا انہیں دوبارہ ترتیب دے سکتے 

ہیں۔

• ۔	 پینل جوڑنا: دائیں طرف سوائپ کریں اور پھر تھپتھپائیں 
• پینل منتقل کرنا: پینل پیش منظر کو تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں اور پھر اسے نئی جگہ پر گھسیٹیں۔	
• پینل حذف کرنا: پینل پر  تھپتھپائیں۔	

• وال پیپر: ہوم اسکرین اور مقفل اسکرین کے لیے وال پیپر کی سیٹنگز تبدیل کریں۔	
• تھیم: آلہ کی تھیم تبدیل کریں۔ انٹرفیس کے بصری عناصر مثال رنگ، شبیہات اور وال پیپرز منتخب تھیم کے 	

لحاظ سے تبدیل ہوں گے۔
• ویجیٹس: ویجیٹ چھوٹے ایپلیکیشنز ہیں جو آپ کی ہوم اسکرین پر معلومات اور آسان رسائی فراہم کرنے 	

کے لیے مخصوص ایپلیکیشنز فنکشن شروع کرتے ہیں۔ ویجیٹ تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں اور پھر اسے ہوم 
اسکرین پر گھسیٹیں۔ ویجیٹ کو ہوم اسکرین میں شامل کر دیا جائے گا۔

• ہوم اسکرین سیٹنگز: ہوم اسکرین کیلئے سیٹنگز تشکیل کریں، جیسے کہ اسکرین گرڈ یا لے آؤٹ۔	
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ہوم اسکرین پر سبھی ایپس کو ظاہر کرنا
الگ ایپلیکیشنز کی اسکرین کا استعمال کئے بغیر، آپ آلہ کو ہوم اسکرین پر ظاہر کرنے کے لئے آلہ سیٹ کر 

سکتے ہیں۔ ہوم اسکرین پر، کسی خالی جگہ پر تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں اور پھر تھپتھپائیں ہوم اسکرین سیٹنگز 
← ہوم اسکرین لے آؤٹ ← صرف ہوم اسکرین ← اطالق۔

آپ اپنے سبھی ایپس کی رسائی ہوم اسکرین پر دائیں طرف سوائپ کر کے کر سکتے ہیں۔

اشارہ کرنے والے شبیہ
اسکرین کے باالئی حصے اسٹیٹس بار پر انڈیکیٹر شبیہات ظاہر ہوتی ہے۔ جدول میں مندرج شبیہات سب سے عام 

ہیں۔

• اسٹیٹس بار کچھ ایپلیکیشنز میں اسکرین کے باالئی حصے پر ظاہر نہیں ہوسکتا ہے۔ اسٹیٹس بار 	
ڈسپلے کرنے کے لیے، اسکرین کے بالئی حصے سے نیچے گھسیٹیں۔

• کچھ اشاروں کی شبیہ صرف آپ کے اطالعاتی پینل کے کھولنے پر ہی ظاہر ہوگی۔	
• اشاروں کی شبیہیں خدمت فراہم کرنے والے یا ماڈل کے لحاظ سے مختلف طور پر ظاہر ہو سکتی 	

ہے۔

تفصیلشبیہ
کوئی سگنل نہیں

سگنل کی طاقت

رومنگ )عام خدمت عالقے کے باہر(

GPRS نیٹورک جڑا ہوا ہے

EDGE نیٹورک جڑا ہوا ہے

UMTS نیٹورک جڑا ہوا ہے

HSDPA نٹورک جڑا ہوا ہے

 +HSPA نٹورک جڑا ہوا ہے

LTE نیٹورک جڑا ہوا ہے / 

5G نیٹورک جڑا ہوا ہے

LTE نیٹ ورک جو LTE نیٹ ورک میں جڑا ہوا ہے اُس میں 5G نیٹ ورک شامل ہے

Wi-Fi جڑا ہوا

بلیوٹوتھ فیچر فعال کر دیا گیا

محل وقوع کی خدمات استعمال ہو رہی ہیں

زیر عمل کال

مسڈ کال
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تفصیلشبیہ
نیا متن یا ملٹی میڈیا پیغام

االرم فعال کر دیا گیا

خاموش موڈ فعال ہوا

تھرتھراہٹ موڈ فعال ہوا

فالئٹ موڈ فعال ہوا

نقص واقع ہوا یا احتیاط کی ضرورت ہے

بیٹری چارجنگ

بیٹری طاقت کی سطح

الک اسکرین
سائیڈ کلیدی کو دبانا سکرین کو بند کر دیتا ہے اور اس کو الک کرتا ہے۔ اگر آلہ ایک مخصوص مدت کے لئے 

استعمال نہیں کیا جاتا ہے تو سکرین بند ہو جاتی ہے اور خود کار طریقے سے الک ہو جاتا ہے۔

اسکرین انالک کرنے کے لیے، اسکرین آن ہونے پر کسی بھی طرف سوائپ کریں۔

اگر اسکرین آف ہے تو اسکرین آن کرنے کے لیے سائیڈ کلیدی کو دبائیں۔ متبادل طور پر، اسکرین کو دو بار 
تھپتھپائیں۔

الک شده اسکرين
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اسکرین الک کا طریقہ تبدیل کرنا
اسکرین الک کا طریقہ تبدیل کرنے کے لئے، سیٹنگز ایپ شروع کریں، اسکرین مقفل ← اسکرین الک قسم کو 

تھپتھپائیں اور پھر طریقہ منتخب کریں۔

جب آپ اسکرین الک کرنے کے طریقے کے لیے ایک پیٹرن، پن، پاس ورڈ، یا بایومیٹرک ڈیٹا سیٹ کرتے ہیں تو، 
آپ اپنے آلہ کو دوسروں کے استعمال سے بچاتے ہوئے اپنی ذاتی معلومات کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اسکرین 

الک کرنے کے طریقے کو لگانے کے بعد، جب بھی الک کھولیں گے تو آلہ کو الک کھولنے والے کوڈ کی 
ضرورت ہوگی۔

• ہلکی سی ضرب لگائیں: اسکا الک کھولنے کے لیئے اسکرین کی کسے بھی سمت میں زور سے ماریں۔	
• نمونہ: چار یا اس سے زیادہ نقطوں کی مدد سے اسکرین کو کھولنے ایک پیٹرن بنائیں۔	
• پن: اسکرین کا الک کھولنے کے لیئے کم ازکم چار نمبرز پر مشتمل پن درج کریں۔	
• پاس ورڈ: کم سے کم چار حروف، نمبر، یا عالمات پر مشتمل پاسورڈ کو اسکرین کا الک کھولنے کے لیے 	

درج کریں۔
• کوئی نہیں: اسکرین کو الک کرنے کا طریقہ نہ لگائیں۔	
• چہرہ: اسکرین کو ان الک کرنے کے لیئے اپنا چہرہ رجسٹر کریں۔ مزید معلومات کیلئے چہرے کی شناخت 	

دیکھیں۔
• فنگرپرنٹس: اسکرین کو الک کرنے کے لیئے اپنے فنگر پرنٹس رجسٹر کریں۔ مزید معلومات کیلئے 	

فنگرپرنٹ شناخت دیکھیں۔

آپ اپنے آلہ کو فیکٹری ڈیٹا ری سیٹ کیلئے سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کھولنے واال کوڈ متعدد بار غلط 
درج کرتے ہیں اور کوششوں کی مقررہ حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ سیٹنگز ایپ شروع کریں، تھپتھپائیں 

اسکرین مقفل ← محفوظ الک سیٹنگز، اسکرین کو پہلے سے سیٹ کردہ ان الک کے طریقے سے ان 
الک کریں اور پھر تھپتھپائیں خودکار فیکٹری ری سیٹ سوئچ تاکہ اسے فعال کریں۔
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اعالمیہ پینل
جب آپ پیغامات یا مسڈ کال جیسے نئے اطالعات موصول کرتے ہیں، تو اسٹیٹس بار پر اشاراتی شبیہات ظاہر 

ہوتی ہیں۔ شبیہات کے بارے میں مزید معلومات دیکھنے کے لیے، اطالعات کا پینل کھولیں اور تفصیالت دیکھیں۔

اطالعات کا پینل کھولنے کے لیے، اسٹیٹس بار نیچے کی طرف گھسیٹیں۔ اطالعات کی پینل بند کرنے کے لیے 
اسکرین پر اوپر کی طرف سوائپ کریں۔

آپ اطالعات کے پینل پر درج ذیل فنکشن استمعال کرسکتے ہیں۔

اطالع کی تفصيالت ديکهيں اور متعدد 
کارروائياں انجام ديں۔

تمام اطالعات صاف کريں۔

شروع کريں سيڻنگز۔

پاور اختيارات پر رسائی کريں۔

نوڻيفيکيشن سيڻنگس کی رسائی کريں۔

فوری سيڻنگ کے بڻن

قريبی آالت اور SmartThings والے 
آالت اور مناظر سے منسلک کو کنڻرول 

کرنا۔

اپنے آلہ پر کنڻرول ميڈيا اور منسلک 
قريبی آالت سے۔
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فوری سیٹنگ کے بٹن استعمال کرنا
کچھ فیچر فعال کرنے کے لیے فوری سیٹنگ کے بٹن پر تھپتھپائیں۔ مزید بٹن دیکھنے کے لئے اطالعاتی پینل پر 

نیچے کی طرف سوائپ کریں۔

اضافی اختيارات کی رسائی کريں۔

ڈسپلے کا اجالپن ايڈجسٹ کريں۔

فائنڈر

فیچر کی سیٹنگز تبدیل کرنے کے لیے، ہر ایک بٹن کے نیچے متن کو تھپتھپائیں۔ زیادہ تفصیلی سیٹنگ دیکھنے 
کے لیے ایک بٹن تھپتھپائیں اور تھامیں۔

بٹنوں کو دوبارہ مرتب کرنے کے لیے،  ← ترتیب کا بٹن کو تھپتھپائیں، کسی بٹن کو تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں 
اور پھر اسے دوسرے مقام پر گھسیٹیں۔

میڈیا پلے بیک کو کنٹرول کرنا
میڈیا کی خصوصیت کا استعمال کرتے ہوئے موسیقی یا ویڈیو پلے بیک کو آسانی سے کنٹرول کریں۔ آپ کسی 

دوسرے آلے پر بھی پلے بیک جاری رکھ سکتے ہیں۔

اطالعات کا پینل کھولیں اور تھپتھپائیں میڈیا۔ 1

پلے بیک کو کنٹرول کرنے کے لیے کنٹرولر پر شبیہات کو تھپتھپائیں۔ 2

کسی دوسرے آلے پر پلے بیک جاری رکھنے کے لیے، تھپتھپائیں  اور جو آپ چاہتے ہیں وہ آلہ منتخب 
کریں۔
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نزدیکی آالت کو کنٹرول کرنا
 SmartThings نوٹیفیکیشن پینل پر کوئکلی شروع کریں اور نزدیکی منسلک آالت اور اکثر استعمال ہونے والے

آالت اور مناظر پر کنٹرول حاصل کریں۔

نوٹیفیکیشن پینل کھولیں اور آالت پر تھپتھپائیں۔ 1

نزدیکی منسلک آالت اور SmartThings آالت اور مناظر ظاہر ہوں گے۔

کنٹرول کرنے کیلئے نزدیکی آلہ یا SmartThings آلہ منتخب کریں یا منظر شروع کرنے کیلئے اسے  2
منتخب کریں۔

سکرین کیپچر اور سکرین کا ریکارڈ لینا

اسکرین کی تصویر کھینچیں
آلہ کا استعمال کرتے وقت اسکرین شاٹ لیں اور لی گئی اسکرین پر لکھیں، نقشہ بنائیں، کراپ کریں یا اشتراک 

کریں۔ اسکرال کرنے کی جگہ اور موجودہ اسکرین کو آپ محفوظ کرسکتے ہیں۔

اسکرین شاٹ کیسےلیں
اسکرین شاٹ لینے کے لئے درج ذیل طریقے کا استعمال کریں۔ کھینچی گئی تصاویر کو آپ گیلری میں دیکھ 

سکتے ہیں۔

طریقی کار 1( کلید کیپچر: سائیڈ کلید اور والیوم کم کرنے کی کلید کو ایک ساتھ دبائیں۔
طریقہ کار 2( سوائپ کیپچر: اسکرین پر اپنا ہاتھ بائیں یا دائیں سوائپ کریں۔

• کچھ ایپلیکیشنز اور فیچر استعمال کرنے کے دوران اسکرین شاٹ کی تصویر کھنیچنا ممکن نہیں ہے۔	
• اگر سوائپ کر کے اسکرین شاٹ لینے کا فیچر فعال نہیں ہے، تو سیٹنگز ایپ شروع کریں، اعلی 	

فیچرز ← حرکات اور اشارے، کو تھپتھپائیں اور پھر اسے فعال کرنے کے لئے کھینچنے کے لئے 
ہتھیلی سے سوائپ کریں سوئچ کو تھپتھپائیں۔



بنیادی باتیں

49

اسکرین شاٹ لینے کے بعد، اسکرین کے سب سے نچلے حصہ میں ٹول بار پر مندرجہ ذیل اختیارات کا استعمال 
کریں:

•  : ایک دراز صفحہ پر موجودہ مواد اور پوشیدہ مواد کیپچر کریں، جیسے کہ ایک ویب صفحہ۔ جب آپ 	
 پر تھپتھپاتے ہیں تو، اسکرین خود سے نیچے کی جانب اسکرال ہو گی اور مزید مواد محفوظ کیا جائیگا۔

•  : سکرین شاٹ پر لکھیں یا بنائیں یا سکرین شاٹ سے ایک حصہ کاٹیں۔ کٹے ہوئے حصے کو آپ گیلری 	
میں دیکھ سکتے ہیں۔

•  : سکرین شاٹ میں ٹیگز شامل کریں۔ ٹیگ کے ذریعے سکرین شاٹس تالش کرنے کے لئے، ایپلیکیشنز 	
کی اسکرین کے سب سے اُوپر تالش کریں پر تھپتھپائیں۔ آپ ٹیگز کی فہرست دیکھ سکتے ہیں اور آسانی 

سے جو آپ چاہتے ہیں وہ سکرین شاٹ تالش کر سکتے ہیں۔
•  : دوسروں کے ساتھ اسکرین شاٹ شراکت کریں۔	

اگر کیپچر کردہ اسکرین پر اختیارات نظر نہیں آتے، تو شروع کریں سیٹنگز ایپ، تھپتھپائیں اعلی فیچرز 
← اسکرین شاٹس اور اسکرین ریکارڈر، اور پھر دوبارہ تھپتھپائیں اسکرین شاٹ ٹول بار اسے فعال 

کرنے کے لئے سوئچ کریں۔

سکرین کا ریکارڈ لینا
اپنے آلے کا استعمال کرتے ہوئے اسکرین ریکارڈ کریں۔

اطالعاتی پینل کھولیں، نیچے کی طرف سوائپ کریں، اور پھر  )اسکرین ریکارڈر( اس کو فعال کرنے  1
کیلئے تھپتھپائیں۔

آواز کی سیٹنگ کو منتخب کریں اور ریکارڈنگ شروع کریں پر تھپتھپائیں۔ 2

الٹی گنتی کے بعد، ریکارڈنگ شروع ہوگی۔

• ۔	 سکرین پر لکھنے یا ڈرا کرنے کے لیے، تھپتھپائیں 
• ۔	 سکرین کو اپنے آپ کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لۓ، تھپتھپائیں 

۔ 3 جب آپ ویڈیو ریکارڈ کرنا ختم کر چکے ہوں، تو تھپتھپائیں 

آپ گیلری میں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔

سکرین ریکارڈر کی ترتیبات/ سیٹنگز کو تبدیل کرنے کے لئے، شروع کریں سیٹنگز ایپ اور تھپتھپائیں 
اعلی فیچرز ← اسکرین شاٹس اور اسکرین ریکارڈر ← اسکرین ریکارڈر کی سیٹنگز۔
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متن داخل کرنا

کیی بورڈ لے آؤٹ
جب آپ پیغامات بھیجنے، نوٹس تخلیق کرنے وغیرہ کے لیے متن داخل کرتے ہیں تو کی بورڈ خودکار طور پر 

ظاہر ہوتا ہے۔

کچھ زبانوں میں متنی اندراج کی معاونت نہیں ہے۔ متن درج کرنے کے لئے آپ کو مداخلے کی زبان کو 
سہولت یافتہ زبانوں میں سے کسی ایک پر تبدیل کرنا ہوگا۔

اگلی سطر پر جائيں۔

ماقبل کريکڻر حذف کريں۔

عالمات درج کريں۔

بڑے حروف داخل کريں۔ تمام بڑے حرف 
کے ليے، دوبار تهپتهپائيں۔

اضافی کی بورڈ فنکشن

خالی جگہ داخل کريں۔

مزيد اضافی کی بورڈ فنگشنز ديکهيں۔

کیی بورڈ مداخلے کی زبان تبدیل کرنا
تھپتھپائیں  ← زبانیں اور قسمیں ← ان پٹ زبانیں نظم کریں، اور استعمال کرنے کے لئے زبانیں منتخب کریں۔ 
اگر آپ دو یا زیادہ زبانیں منتخب کرتے ہیں، تو آپ خالی جگہ کی کلید پر بائیں یا دائیں سوائپ کر کے مداخلے کی 

زبانیں تبدیل کرسکتے ہیں۔

کی بورڈ لے آؤٹ تبدیل کرنا
نیویگیشن بار پر، کیی بورڈ تبدیل کرنے کے لیے  کو تھپتھپائیں۔
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ک بورڈ کی قسم تبدیل کرنے کے لیے، تھپتھپائیں  ← زبانیں اور قسمیں، ایک زبان منتخب کریں اور پھر کی 
بورڈ کی اپنی مطلوبہ قسم منتخب کریں۔

• ( ظاہر نہیں ہو تو سیٹنگز ایپ شروع کریں، عام نظم ← 	 اگر نیویگیشن بار پر کی بورڈ بٹن )
زبان اور ان پٹ ← پر تھپتھپائیں، آن اسکرین کیی بورڈ اور پھر کیی بورڈ بٹن دکھائیں سوئچ پر 

تھپتھپائیں اور اسے فعال کریں۔
• ایک کیی بورڈ 3x4 پر، ایک کلید میں تین یا چار کریکٹر ہوتے ہیں۔ کوئی حرف داخل کرنے کیلئے 	

مطلوبہ حرف ظاہر ہونے تک بار بار اس کلید پر تھپتھپاتے رہیں۔

اضافی کی بورڈ فنکشن

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے کچھ فیچرز دستیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔

•  : ایموٹیکون داخل کریں۔	
•  : اسٹیکرز داخل کریں۔ آپ اپنے جیسے نظر آنے والے ایموجی اسٹیکرز بھی داخل کر سکتے ہیں۔ مزید 	

معلومات کیلئے چیٹس میں اپنے ایموجی اسٹیکرز استعمال کرنا دیکھیں۔
•  : اینیمیٹڈ GIF منسلک کریں۔	
•  : بذریعہ وائس متن داخل کریں۔	
•  : کی بورڈ کی سیٹنگز تبدیل کریں۔	
•  ←  : آلہ پر جلد ہی مواد کے لیے تالش کریں اور اس میں داخل ہوں۔	
•  ←  : متن کا ترجمہ کریں اور اندر داخل ہوں۔	
•  ←  : Samsung Pass پر رجسٹرڈ اپنی ذاتی معلومات درج کریں۔	
•  ←  : کلپ بورڈ سے ایک آئٹم شامل کریں۔	
•  ←  : متن ترمیم پینل کھولیں۔	
•  ←  : کی بورڈ کا موڈ تبدیل کریں۔	
•  ←  : کی بورڈ کی سائز تبدیل کریں۔	
•  ←  /  /  : اسٹیکرز داخل کریں۔	
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کاپی یا پیسٹ کرنا

متن کے اوپر تھپتھپائیں اور تھامیں۔ 1

گھسیٹیں  یا  تاکہ مطلوبہ متن منتخب کریں، یا تھپتھپائیں تمام منتخب کریں تاکہ تمام متن منتخب کریں۔ 2

تھپتھپائیں کاپی یا کاٹیں۔ 3

منتخب متن کلپ بورڈ میں کاپی ہوجاتا ہے۔

وہاں پر تھپتھپائیں اور تھامیں جہاں متن کو داخل کرنا ہے اور تھپتھپائیں پیسٹ۔ 4

اس متن کو کاپی کرنے کے لیے جسے آپ نے پہلے کاپی کیا ہے، تھپتھپائیں کلپ بورڈ اور متن منتخب کریں۔

لغت
بعض فیچر استعمال کرتے وقت الفاظ کی تعریفیں تالش کریں، مثالً ویب صفحات براؤز کرنے کے دوران۔

اس لفظ کو تھپتھپائیں اور تھامیں جسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ 1

اختیارات کی فہرست پر تھپتھپائیں لغت۔ 2

لغت اگر آلہ پر لغت پہلے سے نصب شدہ نہیں ہے، تو تھپتھپائیں لغات کا نظم کرنے کے لیے منتقل کریں، 
تھپتھپائیں  لغات کے آگے، اور پھر تھپتھپائیں نصب کریں پھر اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے۔

لغت پاپ اپ ونڈو میں تعریف دیکھیں۔ 3

۔ مزید تعریفیں دیکھنے کے لیے اسکرین پر  پوری اسکرین منظر پر سوئچ کرنے کے لئے، تھپتھپائیں 
تھپتھپائیں تعریف۔ مفصل منظر میں، تھپتھپائیں  پسندیدگان تاکہ لفظ کو اپنے پسندیدہ الفاظ کی فہرست میں 

شامل کریں یا تھپتھپائیں ویب تالش کریں تاکہ لفظ کو ایک تالش اصطالح کے طور پر استعمال کریں۔
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ایپس اور فیچرز

ایپلیکیشنز تنصیب یا غیرتنصیب کرنا

Galaxy Store
ایپلی کیشنز خریدیں اور ڈاؤن لوڈ کریں۔ آپ Samsung Galaxy آالت کے لئے مخصوص ایپلی کیشنز ڈاؤن لوڈ 

کر سکتے ہیں۔

Galaxy Store ایپ شروع کریں۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ ایپلیکیشن دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

اپلیکیشنز تنصیب کرنا
زمرے کے لحاظ سے ایپلیکیشنز براؤز کریں، یا تھپتھپائیں  تاکہ کلیدی لفظ تالش کریں۔

ایپلیکیشن منتخب کریں تاکہ اس کے بارے میں معلومات دیکھیں۔ مفت اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے، 
تھپتھپائیں انسٹال کریں۔ ایپلیکیشنز خریدنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے جہاں چارجز لگتے ہیں، قیمت پر 

تھپتھپائیں اور اسکرین پر موجود ہدایات پر عمل کریں۔

خودکار اپڈیٹ سیٹنگز تبدیل کرنے کے لئے تھپتھپائیں  ←  ← ایپلیکیشنز خودکار تازہ کاری 
کریں، اور پھر ایک اختیار منتخب کریں۔

Play اسٹور
ایپلی کیشنز خریدیں اور ڈاؤن لوڈ کریں۔

Play اسٹور ایپ شروع کریں۔

اپلیکیشنز تنصیب کرنا
زمرے کے لحاظ سے ایپلیکیشنز براؤز کریں یا کلیدی لفظ کے لحاظ سے ایپلیکیشنز کی تالش کریں۔

ایپلیکیشن منتخب کریں تاکہ اس کے بارے میں معلومات دیکھیں۔ مفت اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے، 
تھپتھپائیں انسٹال کریں۔ ایپلیکیشنز خریدنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے جہاں چارجز لگتے ہیں، قیمت پر 

تھپتھپائیں اور اسکرین پر موجود ہدایات پر عمل کریں۔

خودکار اپڈیٹ سیٹنگز تبدیل کرنے کے لئے تھپتھپائیں  ← ترتیبات ← ایپس کو خودکار اپ ڈیٹ 
کریں، اور پھر ایک اختیار منتخب کریں۔
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ایپلیکیشنز مینیج کرنا

ایپلیکیشنز غیرتنصیب یا نااہل کرنا
ایپ کو تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں اور اختیار منتخب کریں۔

• نا تنصیب: ڈاؤن لوڈ کئے گیے ایپلی کیشنز کو ان انسٹال کریں۔	
• نااہل کریں: منتخب ڈیفالٹ ایپلی کیشنز نااہل کریں جن کو آلہ سے غیرتنصیب نہیں کیا جا سکتا ہے۔	

کچھ ایپلیکیشنز اس فیچر کی معاونت نہیں کرسکتی ہیں۔

ایپس کو اہل کرنا
سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں ایپلیکیشنز ←  ← نااہل کردہ ایپلیکیشن منتخب کریں اور پھر 

تھپتھپائیں انتباہ۔

ایپلیکیشن کی اجازتوں کی سیٹنگ
کچھ ایپلیکیشنز کو ٹھیک سے چلنے کے لیئے، آپ کے آلہ پر معلوماے کا ستعمال اور رسائی کی اجاذت کی 

ضرورت ہو سکتی ہے۔

آپکے ایپ کے اجازت کی سیٹنگز دیکھنے کے لئے، سیٹنگز ایپ شروع کریں اور ایپلیکیشنز تھپتھپائیں۔ ایک 
ایپلیکیشن منتخب کریں اور اجازت پر تھپتھپائیں۔ اپ ایپلیکشن کی اجازتوں کی فہرست دیکھ سکتے اور اس کی 

اجازتیں تبدیل کر سکتے ہیں۔

اجازت کے زمرہ کے مطابق ایپلیکیشنز کی اجازت کی سیٹنگز منظر یا تبدیل کرنے کے لیے، سیٹنگز ایپ شروع 
کریں اور ایپلیکیشنز ←  ← اجازت مینیجر تھپتھپائیں۔ ایک اشیاء منتخب کریں اور ایک ایپ منتخب کریں۔

ایپلیکیشنز کی بنیادی فیچرز صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکیں گی، اگر آپ ایپلیکیشنز کے لیئے 
اجازت نہ دے دیں۔
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Bixby

تعارف
Bixby ایک صارف انٹرفیس ہے جو آپ کو اپنے آلہ کو مزید آسانی سے استعمال کرنے میں مدد کرتی ہے۔

آپ Bixby سے بات کر سکتے ہیں یا متن ٹائپ کر سکتے ہیں۔ Bixby آپکے درخواست کردہ فنکشن کو شروع 
کرے گا یا آپ کی مرضی کی معلومات دکھاۓ گا۔ یہ آپکے استعمال اور ماحول کے پیٹرن کو بھی معلوم کرتا ہے۔ 

جتنا یہ آپ کے بارے میں معلوم کرتا ہیں اتنا زیادہ ٹھیک طریقہ سے یہ آپ کو سمجھے گا۔

• Bixby کا استعمال کرنے کے لیے، آپ کا آلہ Wi-Fi یا موبائل نیٹ ورک سے جڑنا ضروری ہے۔	
• Bixby کا استعمال کرنے کے لیے، آپ کو اپنے Samsung account میں سائن ان کرنا الزمی 	

ہے۔
• Bixby کچھ زبانوں میں ہی صرف دستیاب ہے اور کچھ مخصوص فیچرز آپ کے خطہ کے حساب 	

سے دستیاب نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔

Bixby شروع کرنا
پہلی بار Bixby النچ کرنے پر، Bixby تعارفی صفحہ ظاہر ہوگا۔ آپ کو اسکرین پر موجود ہدایات کے مطابق 
اپنے Samsung account میں سائن ان کرنے کے لیے Bixby کے ساتھ استعمال کے لیے زبان کا انتخاب 

اور پھر شرائط و ضوابط سے متفق ہونا چاہیے۔

سائڈ کلیدی کو دبائیں اور تھامیں۔ متبادل کے طور پر، Bixby ایپ شروع کریں۔ 1

 Samsung اپنے
account ميں سائن 
ان کريں۔

کوئی زبان منتخب 
کريں۔

سائيڈ کليدی
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Bixby کے ساتھ استعمال ہونے والی زبان کا انتخاب کریں۔ 2

Sign in to Samsung account کو تھپتھپائیں اور اپنے Samsung account میں سائن ان  3
کرنے کے لئے اسکرین پر موجود ہدایات کی پیروی کریں۔

اگر آپ نے پہلے ہی اپنے اکاؤنٹ میں سائن ان کر لیا ہے تو اسکرین پر معلومات ظاہر ہوں گی۔

سیٹ اپ مکمل کرنے کے لئے اسکرین پر دکھائی جانے والی ہدایات پر عمل کریں۔ 4

Bixby اسکرین ظاہر ہو گی۔

Bixby کو استعمال کرنا
جب آپ Bixby سے اپنی مرضی کی چیز بولیں گے تو Bixby متعلقہ فنکشنز کو چالو کرے گی یا آپ کی مطلوبہ 

معلومات دکھائے گی۔

سائیڈ کلید کو دباتے اور تھامتے ہوئے، آپ Bixby سے جو چاہیں بولیں، اور پھر کلید سے اپنی انگلی ہٹا لیں جب 
آپ بولنا ختم کر لیں۔ متبادل طور پر، ”Hi, Bixby“ کہیں، اور پھر جب آلہ کی طرف سے آواز آئے، تو جو چاہے 

کہیں۔

مثالً، سائیڈ کلیدی دبانے اور تھام کر، ” ?How's the weather today“ کہیں اسکرین پر موسم کی معلومات 
ظاہر ہوگی۔

اگر آپ آئندہ کل موسم جاننا چاہتے ہیں، تو سائیڈ کلیدی دباتے اور ہولڈ کرتے وقت، صرف ” ?Tomorrow“ کہیں 
چونکہ Bixby بات چیت کے سیاق و سباق کو سمجھتی ہے، یہ آپ کو آئندہ کل کا موسم دکھائے گی۔
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 ”How's the weather
today?“

متعلقہ فنکشن شروع کيا گيا شنوائی گفتگو شروع کرنا

اگر دوران گفتگو Bixby آپ سے کوئی سوال کرے، سائیڈ کلیدی کو دباتے اور تھامتے ہوئے، Bixby کو جواب 
دیں۔ یا، تھپتھپائیں  اور Bixby کو جواب دیں۔

اگر آپ ہیڈفونز یا بلیوٹوتھ آڈیو آالت کا استعمال کر رہے ہیں، یا ”Hi, Bixby“ کہہ کر گفتگو شروع کرتے ہیں 
 ←  Settings ←  ایپ چالئیں اور Bixby تو آپ شبیہ کو تھپتھپائے بغیر گفتوگو جاری رکھ سکتے ہیں۔

Hands-free only ←  Automatic listening کو تھپتھپائیں۔
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اپنی آواز استعمال کر کے Bixby کو بیدار کرنا
آپ ”Hi, Bixby“ کہہ کر Bixby کے ساتھ گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اپنی آواز رجسٹر کریں تاکہ جب آپ 

”Hi, Bixby“ کہیں تو Bixby آپ کی آواز پر جواب دے۔

Bixby ایپ چالئیں اور  ← Voice wake-up ←  Settings کو تھپتھپائیں۔ 1

 ”Wake with “Hi, Bixby سوئچ کو تھپتھپا کر اسے فعال کریں۔ 2

سیٹ اپ مکمل کرنے کے لئے اسکرین پر دکھائی جانے والی ہدایات پر عمل کریں۔ 3

اب آپ ”Hi, Bixby“ کہیں، اور جب آلہ کی طرف سے آواز آئے، تو گفتگو شروع کر سکتے ہیں۔

متن ٹائپ کر کے مواصلت کرنا
اگر شور والے ماحول کی وجہ سے آپ کی آواز کی شناخت نہیں ہوتی ہے یا اگر آپ ایسی صورتحال میں ہیں جس 

میں بولنا مشکل ہے تو متن کے ذریعے Bixby مواصلت کرسکتے ہیں۔

Bixby ایپ کو چالئیں،  کو تھپتھپائیں، اور پھر جو چاہیں ٹائپ کریں۔
مواصلت کے دوران، Bixby آپ کو صوتی تاثرات کی بجائے متن کے ذریعے بھی جواب دے گی۔

Bixby کے استعمال

ایپس یا سروسیز النچ کرنا
آپ Bixby کے ذریعے فیچرز جلد شروع کر سکتے ہیں۔ آپ مختلف آسان خدمات بھی استعمال کرسکتے ہیں، 

جیسے کافی آرڈر کرنا یا قریبی ریستوران یا ہوٹل تالش کرنا اور بکنگ کرنا۔

 Bixby اور پھر اپنی انگلی ،“Call mom”کلید کو دبائیں اور تھامیں رکھیں، اور کہیں Bixby ،مثال کے طور پر
کلید سے ہٹائیں۔ Bixby mom کے نام سے محفوظ رابطہ کو کال کرے گی۔
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Bixby استعمال کرنے کے مزید طریقے دیکھنا
Bixby استعمال کرنے کے مزید طریقے جاننے کیلئے Bixby ایپ شروع کریں اور All capsules )یا 

Marketplace( کو تھپتھپائیں۔
آپ Bixby کے ذریعہ معاون یافتہ خدمات اور کمانڈز کی مثالوں کی پڑتال کر سکتے ہیں۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے کچھ فیچرز دستیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔
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Bixby Vision

تعارف
Bixby Vision ایک خدمت ہے جو تصویر کی شناخت پر مبنی مختلف خصوصیات فراہم کرتی ہے۔ آپ اشیاء کی 

 شناخت کرکے فوری طور پر معلومات تالش کرنے کے لیے Bixby Vision کا استعمال کر سکتے ہیں۔ 
Bixby Vision کی مختلف اقسام کی خصوصیات کا استعمال کریں۔

QR کوڈ اسکين کريں۔

خريداری

ايک جيسی تصويروں کی تالش کريں

ترجمہ کريں يا متن اخز کريں۔

• اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے، آلہ کا Wi-Fi یا موبائل نیٹ ورک سے جڑا ہونا ضروری ہے۔	
• دستیاب فیچر اور تالش کے نتائج خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔	
• ہو سکتا ہے کہ یہ فیچر دستیاب نہیں ہو یا تصویر کے سائز، وضع یا ریزولیشن کے لحاظ سے ہو 	

سکتا کے کہ آپ کو تالش کے درست نتائج نہیں حاصل ہوں۔
• سام سنگ Bixby Vision کے ذریعہ فراہم کی گئی پروڈکٹ معلومات کے لئے ذمہ دار نہیں ہے۔	
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Bixby Vision کا آغاز کرنا
ان میں سے کوئی ایک طریقہ استعمال کر کے Bixby Vision شروع کریں۔

• 	 BIXBY VISION اس کیمرہ ایپ میں، اس کھینچنے کے موڈ کی فہرست میں مزید تھپتھپائیں اور
تھپتھپائیں۔

• گیلری ایپ میں کوئی تصویر منتخب کریں اور  تھپتھپائیں۔	
• انٹرنیٹ ایپ میں، کوئی تصویر تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں اور Bixby Vision تھپتھپائیں۔	
•  اگر آپ نے ایپلیکیشنز کی اسکرین میں Bixby Vision ایپلیکیشن شبیہ کو شامل کیا ہے، اس 	

Bixby Vision ایپلیکیشن کو شروع کریں۔

ترجمہ یا متن اخذ کرنا
شناخت کریں ترجمہ شدہ متن اسکرین پر دکھائیں۔ آپ کسی دستاویز یا تصویر سے بھی متن اخذ کر سکتے ہیں۔

مثال کے طور پر، اگر آپ بیرون ملک میں سفر کے دوران یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی نشان کا مطلب کیا ہے تو 
Bixby Vision کے فیچرز کا استعمال کریں۔ آلہ عالمت کے متن کا ترجمہ آپ کی منتخب کردہ زبان میں کرے 

گا۔

 اس کیمرہ ایپ کو شروع کریں، اس کھینچنے کے موڈ کی فہرست میں مزید تھپتھپائیں اور پھر  1
BIXBY VISION تھپتھپائیں۔

 کو منتخب کریں اور متن کی شناخت کرنے کے لیے اسے اسکرین کے اندر رکھیں۔ 2

ترجمہ کردہ متن اسکرین پر ظاہر ہوگا۔

• ۔ اگر آپ  پر تھپتھپائیں تو آپ اخذ کردہ متن کے ساتھ اضافی 	 متن اخذ کرنے کے لیے، تھپتھپائیں 
خصوصیات جیسے تقسیم یا بجت جیسی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔

• ماخذ یا ہدف کی زبان تبدیل کرنے کے لیے، اسکرین کے باالئی حصے پر زبان کی سیٹنگز کے پینل کو 	
تھپتھپائیں۔

ملتی جلتی تصاویر اور متعلقہ معلومات کی تالش
شناخت شدہ آبجیکٹ سے ملتی جلتی تصاویر اور متعلقہ معلومات آن الئن تالش کریں۔ آپ آبجیکٹ سے ملتی جلتی 

خاصیت جیسے رنگ یا شکل والی مختلف تصاویر اور متعلقہ معلومات دیکھ سکتے ہیں۔

مثال کے طور پر، اگر آپ کسی عمارت کے بارے مین معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو Bixby Vision کے 
فیچرز کا استعمال کریں۔ آلہ تالش کرے گا اور ایک جیسے خصوصیات والی متعلقہ معلومات یا تصویروں کو آپ 

کو دکھاۓ گا۔

 اس کیمرہ ایپ کو شروع کریں، اس کھینچنے کے موڈ کی فہرست میں مزید تھپتھپائیں اور پھر  1
BIXBY VISION تھپتھپائیں۔
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 کو منتخب کریں اور شے کی شناخت کرنے کے لیے اسے اسکرین کے اندر رکھیں۔ 2

سرچ نتیجہ کو منتخب کریں۔ 3

ملتی جلتی تصاویر اور متعلقہ معلومات ظاہر ہوگی۔

شاپنگ معلومات کی تالش کرنا
پروڈکٹ کا نام نہیں معلوم ہو تب بھی اس کے بارے میں معلومات تالش کرنے کے لئے پروڈکٹ کی شناخت کریں۔

مثال کے طور پر، اگر آپ کسی پروڈکٹ کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو Bixby Vision کے فیچرز کا 
استعمال کریں اور آلہ اس کی تالش کر کے آپ کو نتائج دکھائے گا۔

 اس کیمرہ ایپ کو شروع کریں، اس کھینچنے کے موڈ کی فہرست میں مزید تھپتھپائیں اور پھر  1
BIXBY VISION تھپتھپائیں۔

 کو منتخب کریں اور شے کی شناخت کرنے کے لیے اسے اسکرین کے اندر رکھیں۔ 2

سرچ نتیجہ کو منتخب کریں۔ 3

پروڈکٹ کے بارے میں معلومات ظاہر ہوگی۔

QR کوڈز پڑھنا
QR کوڈ کی شناخت کریں اور متعدد معلومات مثال ویب سائٹ، فوٹو، ویڈیو، نقشے اور بزنس کارڈ دیکھیں۔

 اس کیمرہ ایپ کو شروع کریں، اس کھینچنے کے موڈ کی فہرست میں مزید تھپتھپائیں اور پھر  1
BIXBY VISION تھپتھپائیں۔

 کو منتخب کریں اور QR کوڈ کی شناخت کرنے کے لیے اسے اسکرین کے اندر رکھیں۔ 2

QR کوڈ سے وابستہ معلومات ظاہر ہوگی۔



ایپس اور فیچرز

63

Bixby Routines

تعارف
Bixby Routines ایسی خدمت ہے جو آپ کی طرز کو سیکھ کر اس سیٹنگز کو خودکار کرتے ہیں جو آپ کو 
مسلسل استعمال کرتے ہیں اور آپ کے اکثر ہونے والی صورتحال کے مطابق مفید معمول کی تجویز کرتے ہیں۔

مثال کے طور پر، 'سونے سے پہلے' روٹین، سونے سے پہلے آلہ استعمال کرنے کے دوران آپ کی آنکھوں اور 
کانوں سے بوجھ کم کرنے کیلئے سائلنٹ موڈ اور ڈارک موڈ چالو کرنے جیسی کارروائیاں انجام دے گا۔

معموالت شامل کرنا
اپنے آلہ کو مزید آسانی کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے معموالت شامل کریں۔ جب آپ معمول شامل کرتے ہیں، 

تو آپ اس کے کام کرنے کی حالت کو خودکار یا دستی پر سیٹ کر سکتے ہیں۔

تجویز کردہ معموالت شامل کرنا
جب آپ کا آلہ آپ کے استعمال کی طرز سیکھ لیتا ہے، تو یہ مفید اور اکثر استعمال کردہ خصوصیات کو بطور 

معموالت شامل کرنے کی تجویز کرے گا۔

تجویز کی اطالع ظاہر ہونے پر، تمام دیکھیں پر تھپتھپائیں، اور اسے اپنے ذاتی معمول کے طور پر شامل کریں۔
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تجویز کردہ فہرست سے معموالت شامل کرنا
مفید خصوصیات کی فہرست دیکھیں اور اسے اپنے معموالت کے طور پر شامل کریں۔

سیٹنگز ایپ کو النچ کریں اور اعلی فیچرز ← Bixby Routines کو تھپتھپائیں۔ 1

اس دریافت کریں فہرست پر، اپنی پسند کا معمول منتخب کریں اور محفوظ کریں تھپتھپائیں۔ 2

• معمول کے حاالت اور اعمال سیٹ کرنے کے لیے تدوین کریں تھپتھپائیں۔ متبادل طور پر، حالت یا 	
کارروائی جس میں آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں اس کو تھپتھپائیں۔

• اگر آپ معمول کے چلنے کی حالت کو دستی پر سیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اسٹارٹ بٹن کو تھپکی دی گئی 	
کو تھپتھپائیں۔ یہ اختیار صرف اسی وقت ظاہر ہوگا جب چالئی جانے کی کوئی حالت سیٹ نہ ہو۔

دستی معموالت کے لیے، آپ انہیں بطور ویجیٹس ہوم اسکرین پر شامل اور ان تک فوری رسائی کر 
سکتے ہیں۔ جب پاپ اپ ونڈو ظاہر ہو، تو شامل کریں کو تھپتھپائیں۔

اپنے ذاتی معموالت شامل کرنا
معموالت کے طور پر استعمال کیے جانے والی خصوصیات شامل کریں۔

۔ 1 سیٹنگز ایپ کو النچ کریں اور اعلی فیچرز ← Bixby Routines کو تھپتھپائیں ← 

 کو تھپتھپائیں، حاالت سیٹ کریں، اور پھر اگال کو تھپتھپائیں۔ 2

اگر آپ معمول کے چلنے کی حالت کو دستی پر سیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اسٹارٹ بٹن کو تھپکی دی گئی کو 
تھپتھپائیں۔
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 کو تھپتھپائیں، کارروائیاں سیٹ کریں، اور پھر ہو گیا کو تھپتھپائیں۔ 3

معمول کا نام داخل کریں اور ہو گیا تھپتھپائیں۔ 4

دستی معموالت کے لیے، آپ انہیں بطور ویجیٹس ہوم اسکرین پر شامل اور ان تک فوری رسائی کر سکتے 
ہیں۔ جب پاپ اپ ونڈوز ظاہر ہو، تو شامل کریں کو تھپتھپائیں۔

معموالت استعمال

خودکار معموالت چالنا
خودکار معموالت اپنے حاالت کی شناخت ہونے پر خودکار طور پر چلے گی۔

دستی معموالت چالنا
ان دستی معموالت کے لیے جن کے چالئے جانے کی صورتحال آپ نے بطور اسٹارٹ بٹن کو تھپکی دی گئی 

سیٹ کی ہے، آپ جب چاہیں بٹن پر تھپتھپا کر انہیں دستی طور پر چال سکتے ہیں۔

سیٹنگز ایپ شروع کریں اور، اعلی فیچرز ← Bixby Routines ← میرے معموالت کو تھپتھپائیں، اور پھر 
آپ جس معمول کو چالنا چاہتے ہیں اس کے آگے  کو تھپتھپائیں۔ متبادل طور پر، ہوم اسکرین پر تھپتھپائیں 

معمول کے ویجیٹ کو تھپتھپائیں۔

جاری معموالت دیکھنا
حالیہ چل رہے معموالت اطالعات کے پینل پر ظاہر ہوں گے۔ معموالت کی تفصیالت دیکھنے کے لیے، اطالع پر 

تھپتھپائیں۔

جاری معموالت روکنا
آپ جاری معموالت کو فوری طور پر روک سکتے ہیں۔ نوٹیفکیشن پینل پر، اگلے معمول کے لیے  پر 

تھپتھپائیں اور روکیں پر تھپتھپائیں۔

معموالت کا انتظام کرنا
سیٹنگز ایپ کو شروع کریں اور، اعلی فیچرز ← Bixby Routines ← میرے معموالت کو تھپتھپائیں۔ آپ 

کے معموالت یہاں ظاہر ہوں گے۔

معمول کو غیر فعال کرنے کے لیے، معمول کے سوئچ یا  کو تھپتھپائیں۔

معمول میں تدوین کرنے کے لیے، ایک معمول منتخب کریں اور تدوین کریں تھپتھپائیں۔ متبادل طور پر، حالت یا 
کارروائی جس میں آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں اس کو تھپتھپائیں۔

معموالت کو حذف کرنے کے لیے،  ← حذف کریں کو تھپتھپائیں، حذف کرنے کے لیے معمول پر نشان لگائیں، 
اور پھر حذف کریں کو تھپتھپائیں۔
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فون

تعارف
وائس اور ویڈیو کال کریں یا جواب دیں۔

کالیں کرنا

فون ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں کی پیڈ۔ 1

فون نمبر درج کریں۔ 2

وائس کال کرنے کے لئے تھپتھپائیں  یا ویڈیو کال کرنے کے لئے  تھپتھپائیں۔ 3

فون نمبر پيش منظر کريں۔

ماقبل کريکڻر حذف کريں۔

اضافی اختيارات کی رسائی کريں۔

رابطہ تالش کريں۔
روابط کی فہرست ميں نمبر شامل کريں۔

کال الگ یا روابط کی فہرستوں سے کال کرنا
فون ایپ شروع کریں، حالیہ یا روابط کو تھپتھپائیں، اور پھر کال کرنے کے لیے ایک رابطہ یا ایک فون نمبر پر 

دائیں جانب سوائپ کریں۔

اگر یہ فیچر غیر فعال ہے تو، سیٹنگز ایپ شروع کریں، اعلی فیچرز ← حرکات اور اشارے تھپتھپائیں اور پھر 
اسے فعال کرنے کے لئے کال کرنے یا پیغامات بھیجنے کے لئے سوائپ کریں سوئچ کو تھپتھپائیں۔
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فوری ڈائل کا استعمال کرنا
تیزی کے ساتھ کال کرنے کے لئے فوری ڈائل کے نمبر سیٹ کریں۔

تیز ڈائل پر کوئی نمبر سیٹ کرنے کے لیے، فون ایپ شروع کریں، کی پیڈ یا روابط ←  ← اسپیڈ ڈائل نمبرز کو 
تھپتھپائیں، ایک تیز ڈائل نمبر منتخب کریں اور پھر ایک فون نمبر شامل کریں۔

کال کرنے کے لئے، کی پیڈ پر فوری ڈائل نمبر کو تھپتھپا کر ہولڈ کریں۔ 10 یا زیادہ فوری ڈائل نمبر کے لئے، 
نمبر کے پہلے ہندسے کو تھپتھپائیں، اور پھر آخری ہندسے کو تھپتھپا کر ہولڈ کریں۔

مثال کے طور پر، اگر آپ فوری ڈائل نمبر کے طور پر، 123 نمبر سیٹ کرتے ہیں تو، تھپتھپائیں 1، تھپتھپائیں 
2، اور پھر 3 تھپتھپا کر ہولڈ کریں۔

الک شدہ اسکرین سے کال کرنا
الک اسکرین پر،  کو دائرے کے باہر گھسیٹیں۔

قریبی مقامات کی تالش کرتے ہوئے کالز کرنا
آپ اپنے حالیہ مقام کے قریبی مقامات کی معلومات تالش کرکے انہیں آسانی سے کال کر سکتے ہیں۔ آپ قریبی 

مقامات کی زمرے کے مطابق تالش کر سکتے ہیں، جیسے ریسٹورینٹس یا دکانیں، یا تجویز کردہ معروف مقامات۔

، اور پھر ایک زمرہ منتخب کریں اور تالش کی فیلڈ میں کاروبار  فون ایپ شروع کریں، مقامات پر تھپتھپائیں 
کا نام درج کریں۔ یا، تجویز کردہ معروفات مقامات می سے کوئی ایک منتخب کریں۔ کاروباری معلومات، جیسے 

اس کا فون نمبر یا پتہ ظاہر ہوگا۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ فیچر دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

بین االقوامی کال کرنا

فون ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں کی پیڈ۔ 1

0 تھپتھپائیں اور تھامے رہیں جب تک کہ + عالمت ظاہر نہ ہو جاۓ۔ 2

۔ 3 ملک کا کوڈ، خطہ کا کوڈ، اور فون نمبر داخل کریں، اور پھر تھپتھپائیں 
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کالیں موصول کرنا

کال کا جواب دینا
جب کال آئے تو بڑے دائرے کو  باہر گھسیٹیں۔

ایک کال مسترد کرنا
جب کال آئے تو بڑے دائرے کو  باہر گھسیٹیں۔

کسی آنے والی کال کو مسترد کرتے وقت پیغام بھیجنے کے لیے، پیغام بھیجیں بار کو اوپر کی طرف گھسیٹیں اور 
بھیجنے کے لیے ایک پیغام منتخب کریں۔ اگر یاد دھانی شامل کریں سوئچ کو فعال کیا جاتا ہے تو ایک گھنٹہ بعد 

مسترد کردہ کال سے آپ کو الرٹ کرنے کے لیے ایک یاد دہانی محفوظ کی جائے گی۔

مسترد کرنے کے متعدد پیغامات تخلیق کرنے کے لیے، فون ایپ شروع کریں  ← سیٹنگز ← فوری مسترد 
پیغامات تھپتھپائیں، پیغام درج کریں، اور پھر  تھپتھپائیں۔

مسڈ کالیں
اگر کوئی مسڈ کال ہے تو،  آئکن اسٹیٹس بار میں ظاہر ہوتا ہے۔ مسڈ کالوں کی فہرست دیکھنے کے لیے اطالع 

کا پینل کھولیں۔ متبادل طور پر، فون ایپ شروع کریں اور مسڈ کالز کو دیکھنے کے لئے حالیہ کو تھپتھپائیں۔

فون نمبر مسترد کرنا
اپنے مسدود کی فہرست میں شامل کردہ مخصوص نمبروں سے کالز کو مسترد کریں۔

فون ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں  ← سیٹنگز ← نمبرز بالک کریں۔ 1

حالیہ یا روابط کو تھپتھپائیں، روابط یا فون نمبرز منتخب کریں اور پھر مکمل کو تھپتھپائیں۔ 2

کوئی نمبر دستی طور پر درج کرنے کے لیے، تھپتھپائیں فون نمبر شامل کریں، فون نمبر درج کریں، اور 
۔ پھر تھپتھپائیں 

مسدود شدہ نمبرز سے جب آپ کو رابطہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو آپ کو کوئی اعالن موصول نہیں 
ہوگی۔ کال کال الگ میں الگ کئے جائیں گے۔

جو لوگ اپنی کالر ID نہیں دکھاتے آپ انکی کالز کو مسترد بھی کر سکتے ہیں۔ فیچر فعال کرنے کے 
لئے، آنے والی نامعلوم کالز کو بالک کریں سوئچ تھپتھپائیں۔
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کالز کے دوران اختیارات
اگر پیچھے کے کیمرے کے آس پاس کا حصہ ڈھکا ہوتا ہے تو کال کے دوران غیر مطلوبہ شور پیدا ہو 
سکتا ہے۔ پیچھے کے کیمرے کے پاس موجود اسکرین پروجیکٹر یا اسٹیکرز جیسے لوازمات کو ہٹائیں۔

وائس کال کے دوران
درج ذیل اعمال دستیاب ہیں:

•  : اضافی اختیارات کی رسائی کریں۔	
• کال اضافہ کریں: دوسری کال ڈائل کریں۔ پہلی کال ہولڈ پر رکھی جاۓ گی۔ جب آپ دوسری کال ختم کرتے 	

ہیں تو، پہلی کال پھر سے شروع ہو جائیگی۔
• کال ہولڈ کریں: ایک کال ہولڈ کریں۔ تھپتھپائیں کال کو بحال کریں تاکہ ہولڈ پر رکھی ہوئی کال بازیافت کریں۔	
• بلیو ٹوتھ: اگر یہ آلے سے جڑا ہو تو بلیوٹوتھ ہیڈ سیٹ پر سوئچ کریں۔	
• اسپیکر: اسپیکرفون فعال یا غیر فعال کریں۔ اسپیکر فون استعمال کرنے کے دوران آلہ کو اپنے کانوں سے 	

دور رکھیں۔
• آواز بند: مائیکروفون آف کریں تاکہ دوسرا فریق آپ کو سن نہ سکے۔	
• کی پیڈ / چھپائیں: کی پیڈ کو کھولیں یا بند کریں۔	
•  : موجودہ کال ختم کریں۔	

ویڈیو کال کے دوران
درج ذیل اختیارات استعمال کرنے کے لیے اسکرین تھپتھپائیں:

•  : اضافی اختیارات کی رسائی کریں۔	
• کیمرہ: کیمرہ آف کریں تاکہ دوسرا فریق آپ کو سن نہ سکے۔	
• سوئچ: سامنے اور پیچھے کے کیمروں کے مابین سوئچ کریں۔	
•  : موجودہ کال ختم کریں۔	
• آواز بند: مائیکروفون آف کریں تاکہ دوسرا فریق آپ کو سن نہ سکے۔	
• اسپیکر: اسپیکرفون فعال یا غیر فعال کریں۔ اسپیکر فون استعمال کرنے کے دوران آلہ کو اپنے کانوں سے 	

دور رکھیں۔
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روابط میں فون نمبر شامل کرنا

کی پیڈ سے رابطے میں فون نمبر شامل کرنا

فون ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں کی پیڈ۔ 1

نمبر درج کریں۔ 2

روابط پر اضافہ کریں پر تھپتھپائیں۔ 3

نیا رابطہ تخلیق کرنے کے لیے، اس نیا رابطہ بنائیں تھپتھپائیں، یا موجودہ رابطہ میں نمبر شامل کرنے کے  4
لئے موجودہ رابطہ کو اپ ڈیٹ کریں کو تھپتھپائیں۔

کال کی فہرست سے رابطے میں فون نمبر شامل کرنا

فون ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں حالیہ۔ 1

کال کرنے والے کی تصویر پر تھپتھپائیں اور شامل کریں کو تھپتھپائیں، یا کسی فون نمبر پر تھپتھپائیں اور  2
روابط پر اضافہ کریں کو تھپتھپائیں۔

نیا رابطہ تخلیق کرنے کے لیے، اس نیا رابطہ بنائیں تھپتھپائیں، یا موجودہ رابطہ میں نمبر شامل کرنے کے  3
لئے موجودہ رابطہ کو اپ ڈیٹ کریں کو تھپتھپائیں۔

کسی فون نمبر پر ایک ٹیگ شامل کرنا
آپ انہیں روابط میں محفوظ کیے بغیر نمبروں میں ٹیگز شامل کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کال کرنے والے کو 

روابط میں شامل کیے بغیر بھی اسے کے کال کرنے پر اس کی معلومات دیکھ سکتے ہیں۔

فون ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں حالیہ۔ 1

کسی فون نمبر ←  پر تھپتھپائیں۔ 2

اسے تھپتھپائیں نوٹ شامل کریں، ٹیگ داخل کریں، اور پھر شامل کریں تھپتھپائیں۔ 3

جب اس نمبر سے کوئی کال آئے گی، تب اس نمبر کے نیچے ٹیگ ظاہر ہوگا۔
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روابط

تعارف
آلہ پر نیے روابط بنائیں یا روابط منظم کریں۔

روابط شامل کرنا

نیا رابطہ بنانا

۔ 1 روابط ایپ شروع کریں اور تھپتھپائیں 

اسٹوریج کا محل وقوع منتخب کریں۔ 2

رابطہ کی معلومات داخل کریں۔ 3

اسڻوريج کا محل وقوع منتخب کريں۔

اميج شامل کريں۔

مزيد معلوماتی فيلڈ کهوليں۔

رابطہ کی معلومات داخل کريں۔

منتخب شدہ اسٹوریج محل وقوع کے مطابق، معلومات کی قسمیں جو آپ محفوظ کر سکتے ہیں مختلف ہو 
سکتی ہیں۔

تھپتھپائیں محفوظ کریں۔ 4
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روابط درآمد کرنا
رابطے کو دوسرے اسٹوریج سے اپنے آلہ میں درآمد کر کے انہیں شامل کریں۔

اس روابط ایپ کو شروع کریں اور  ← روابط کا نظم کریں ← روابط درآمد یا برآمد کریں ← درآمد کریں  1
تھپتھپائیں۔

رابطے کو درآمد کرنے کے لئے اسٹوریج کا محل وقوع منتخب کریں۔ 2

درآمد کرنے کے لیے VCF فائلوں یا رابطوں پر نشان لگائیں اور مکمل تھپتھپائیں۔ 3

رابطے کو محفوظ کرنے کے لئے اسٹوریج کا محل وقوع منتخب کریں اور درآمد کریں تھپتھپائیں۔ 4

اپنے ویب اکاؤنٹ کے ساتھ رابطے سینک کرنا
اپنے ویب اکاؤنٹ جیسے Samsung account میں محفوظ آن الئن رابطے کے ساتھ اپنے آلہ کو سینک کریں۔

سیٹنگز ایپ شروع کریں، تھپتھپائیں اکاؤنٹس اور بیک اپ ← اکاؤنٹس، اور مطابقت پذیری کرنے کے لیے  1
اکاؤنٹ منتخب کریں۔

اکاؤنٹ سنک کریں تھپتھپائیں اور تھپتھپائیں روابط سوئچ اسے فعال کرنے کے لیے۔ 2

Samsung account کے لیے تھپتھپائیں  ← مطابقت پذیری کی سیٹنگز اور تھپتھپائیں روابط سوئچ 
اسے فعال کرنے کے لیے۔

روابط تالش کرنا
روابط ایپ شروع کریں۔

تالش کے درج ذیل طریقوں میں سے ایک استعمال کریں:

• روابط کی فہرست اوپر یا نیچے اسکرال کریں۔	
• روابط کی فہرست کے بائیں طرف انڈیکس پر انگلی گھسیٹیں تاکہ اسے جلدی سے اسکرال کریں۔	
• روابط کی فہرست کے باالئی حصے پر  کو تھپتھپائیں اور تالش کے شرائط داخل کریں۔	
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رابطہ پر تھپتھپائیں۔ پھر درج ذیل عملیات میں سے ایک کریں:

•  : پسندیدہ روابط میں شامل کریں۔	
•  /  : وائس یا ویڈیو کال کریں۔	
•  : پیغام تخلیق کریں۔	
•  : ای میل تخلیق کریں۔	

روابط شراکت کرنا
آپ مختلف اشتراک کے اختیارات کا استعمال کر روابط کا اشتراک کر سکتے ہیں۔

روابط ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں  ← شیئر کریں۔ 1

روابط منتخب کریں اور شیئر کریں تھپتھپائیں۔ 2

اشتراک کا طریقہ منتخب کریں۔ 3

پروفائل محفوظ اور اشتراک کرنا
پروفائل اشتراک فیچر کا استعمال کر کے دوسرے افراد کے ساتھ اپنی پروفائل کی معلومات مثالً اپنی تصویر اور 

صورتحال کا پیغام محفوظ اور اشتراک کریں۔

• اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے، آپ کو اپنے Samsung account میں سائن ان کرنا الزمی 	
ہے۔

• خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے پروفائل اشتراک فیچر دستیاب نہیں بھی ہو سکتا ہے۔	
• پروفائل اشتراک فیچر صرف ان روابط کے لیے دستیاب ہے جنہوں نے اپنے آلہ پر پروفائل کے 	

اشتراک کا فیچر فعال کیا ہے۔

روابط ایپلیکیشن شروع کریں اور اپنی پروفائل منتخب کریں۔ 1

تھپتھپائیں اپنی پروفائل شیئر کرنے کے لیے یہاں تھپکی دیں اور اسے فعال کرنے کے لیے سوئچ کو  2
تھپتھپائیں۔

• اس پروفائل کا استعمال کرنے کے لیئے، آپکا فون نمبر تصدیق شدہ ہونا چاہیئے۔ آپ اپنے روابط کی تازہ 	
کاری شدہ پروفائل کی معلومات روابط میں دیکھ سکتے ہیں۔

• اپنے پروفائل کا اشتراک کرنے کی غرض سے روابط کی وسعت کو تبدیل کرنے کے لیے، تھپتھپائیں 	
شیئر کی گئی چیز منتخب کریں، اشتراک کے لیے کوئی آئٹم کا انتخاب کریں، اور پھر ایک اختیار منتخب 

کریں۔
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گروپس بنانا
آپ فیملی یا دوستوں جیسے گروپس شامل کر سکتے اور گروپ کے لحاظ سے رابطوں کا نظم کر سکتے ہیں۔

روابط ایپ شروع کریں اور  ← گروپ ← گروپ تخلیق کریں کو تھپتھپائیں۔ 1

گروپ کا نام درج کریں۔ 2

گروپ رنگ ٹون سیٹ کرنے کے لیے، گروپ کی رنگ ٹون کو تھپتھپائیں اور ایک رنگ ٹون منتخب کریں۔

ممبر اضافہ کریں کو تھپتھپائیں، گروپ میں شامل کرنے کے لیے رابطے منتخب کریں اور پھر مکمل کو  3
تھپتھپائیں۔

تھپتھپائیں محفوظ کریں۔ 4

گروپ پیغام بھیجنا
آپ گروپ کے ارکان کو ایک ہی وقت میں گروپ پیغام بھیج سکتے ہیں۔

روابط ایپ شروع کریں،  ← گروپ کو تھپتھپائیں، ایک گروپ منتخب کریں اور پھر  ← پیغام بھیجیں کو 
تھپتھپائیں۔

ڈپلیکیٹ رابطے کو ضم کرنا
جب آپ دوسرے اسٹوریج سے رابطے کو درآمد کرتے ہیں، یا دوسرے اکاؤنٹ کے ساتھ سینک کرتے ہیں تو، 

آپکے رابطے کی فہرست میں ڈپلیکیٹ رابطے شامل ہو سکتے ہیں۔ اپنے رابطے کی فہرست کو اسٹریم الئن کرنے 
کے لئے ڈپلیکیٹ رابطے کو ایک میں ضم کریں۔

روابط ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں  ← روابط کا نظم کریں ← روابط کا مالپ کریں۔ 1

روابط کو ٹک کریں اور ضم کریں کو تھپتھپائیں۔ 2

روابط حذف کرنا

روابط ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں  ← حذف کریں۔ 1

روابط منتخب کریں اور حذف کریں کو تھپتھپائیں۔ 2

ایک ایک کر کے رابطے حذف کرنے کے لئے، رابطے کی فہرست کھولیں، رابطہ تھپتھپائیں اور پھر تفصیالت 
حذف کریں تھپتھپائیں۔ پھر تھپتھپائیں  ← حذف کریں۔
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پیغامات

تعارف
گفتگو کے مطابق پیغامات بھیجیں اور دیکھیں۔

پیغامات بھیجنا

رومنگ میں ہونے پر پیغامات بھیجنے کے لیے آپ کو اضافی چارجز دینے پڑ سکتے ہیں۔

۔ 1 پیغامات ایپ شروع کریں اور تھپتھپائیں 

موصول کنندگان کو شامل کریں اور پیغام داخل کریں۔ 2

صوتی پیغام ریکارڈ کرنے اور بھیجنے کے لیے،  کو تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اپنا پیغام بولیں اور پھر 
اپنی انگلی اٹھا لیں۔ ریکارڈنگ کی شبیہ صرف تب ہی ظاہر ہوتی ہے جب پیغام ان پٹ فیلڈ خالی ہوتا ہے۔

وصول کنندگان کو شامل کريں۔

اسڻيکرز داخل کريں۔پيغام داخل کريں۔

فائليں منسلک کريں۔

وصول کننده

پيغام بهيجيں۔

۔ 3 پیغام بھیجنے کے لیے تھپتھپائیں 
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پیغامات دیکھنا
پیغامات کو رابطے کے ذریعہ پیغام کے تھریڈوں میں گروپ کیا جاتا ہے۔

رومنگ میں ہونے پر پیغامات موصول کرنے کے لیے آپ کو اضافی چارجز دینے پڑ سکتے ہیں۔

پیغامات ایپ شروع کریں اور تھپتھپائیں بات چیتیں۔ 1

پیغامات کی فہرست پر، ایک رابطہ یا فون نمبر منتخب کریں۔ 2

• ۔	 پیغام کا جواب دینے کے لئے، پیغام ان پٹ فیلڈ تھپتھپائیں، پیغام درج کریں اور تھپتھپائیں 
• فانٹ سائز کو ترتیب کرنے کے لیے، اسکرین پر دو انگلیوں کو الگ کر کے پھیالئیں یا دبائیں۔	

پیغامات کو چھانٹنا
آپ زمرے میں پیغامات کو چھانٹ سکتے ہیں اور انھیں آسانی سے بندو بست کر سکتے ہیں۔

پیغامات ایپ شروع کریں اور تھپتھپائیں بات چیتیں۔ 1

نیا زمرہ ← پر تھپتھپائیں زمرہ شامل کریں۔ 2

زمرے کا اختیار ظاہر نہ ہو تو  ← سیٹنگز پر تھپتھپائیں اور گفتگو کے زمرے پر تھپتھپائیں اسے فعال 
کرنے کے لیے سوئچ کریں۔

زمرے کا نام داخل کریں اور مکمل پر تھپتھپائیں۔ 3

زمرے کو شامل کرنے کے لیے تبادلہ خیاالت منتخب کریں اور مکمل پر تھپتھپائیں۔ 4

غیر مطلوبہ پیغامات مسدود کرنا
اپنے مسدود کی فہرست میں شامل کردہ مخصوص نمبروں سے پیغامات کو مسترد کریں۔

پیغامات ایپ شروع کریں اور تھپتھپائیں  ← سیٹنگز ← بالک شدہ نمبرز اور پیغامات ← نمبرز بالک کریں۔ 1

بات چیتیں کو تھپتھپائیں اور ایک رابطہ یا فون نمبر منتخب کریں۔ یا تھپتھپائیں روابط، رابطے منتخب کریں،  2
اور پھر تھپتھپائیں مکمل۔

کوئی نمبر دستی طور پر درج کرنے کے لیے، فون نمبر درج کریں کے نیچے فون نمبر درج کریں اور پر 
 تھپتھپائیں۔
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پیغام اعالن سیٹ کرنا
آپ اعالن کی آواز، ڈسپلے اختیارات، اور مزید تبدیل کر سکتے ہیں۔

پیغامات ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں  ← سیٹنگز ← نوٹیفکیشنز اور پھر اسے فعال کرنے کے لیے  1
سوئچ کو تھپتھپائیں۔

اعالن کی سیٹنگز تبدیل کریں۔ 2

پیغام رسائی کا ریمائیندر کو سیٹ کرنا
آپ یہ معلوم کرنے کے لئے کہ آپ نے اعالنات ان چیک کر دیا ہے ایک وقفہ پر انتباہ سیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ 
فیچر فعال نہیں ہوا ہو تو، سیٹنگز ایپ شروع کریں رسائی پذیری ← اعلی سیٹنگز ← نوٹیفکیشن کی یاد دھانیاں 

کو تھپتھپائیں اور پھر اسکو فعال کرنے کے لیئے سوئچ کو تھپتھپائیں۔

پیغامات حذف کرنا

پیغامات ایپ شروع کریں اور تھپتھپائیں بات چیتیں۔ 1

پیغامات کی فہرست پر، ایک رابطہ یا فون نمبر منتخب کریں۔ 2

ایک پیغام پر تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، پھر حذف کریں کو تھپتھپائیں۔ 3

متعدد پیغامات حذف کرنے کے لیے، ان پیغامات پر ٹک کریں جنہیں آپ حذف کرنا چاہتے ہیں۔

حذف کریں پر تھپتھپائیں۔ 4
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انٹرنیٹ

تعارف
معلومات کے لیے انٹر نیٹ براؤز کریں اور اپنے پسندیدہ صفحات تک بآسانی رسائی کرنے کے لیے انہیں بک 

مارک کریں۔

ویب صفحات براؤز کرنا

انٹرنیٹ ایپ شروع کریں۔ 1

پتے کے خانے کو تھپتھپائیں۔ 2

ویب پتہ یا کلیدی لفظ داخل کریں، اور پھر تھپتھپائیں جائیں۔ 3

ٹول بار دیکھنے کے لیے، اسکرین پر اپنی انگلی تھوڑی نیچے کی طرف گھسیٹیں۔

ٹیبز کے درمیان تیزی سے سوئچ کرنے کے لیے، پتہ فیلڈ پر بائیں یا دائیں سوائپ کریں۔

حاليہ ويب صفحہ بک مارک کريں۔

ہوم صفحہ کهوليں۔

اضافی اختيارات کی رسائی کريں۔صفحات کے درميان منتقل کريں۔

حاليہ ويب صفحہ کی تازه کاری کريں۔

براؤزر کا ڻيب مينيجر کهوليں۔

اپنے بک مارک ديکهيں۔
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خفیہ موڈ کو استعمال کرنا
خفیہ موڈ میں، آپ اپنے ٹیب، بک مارکس اور محفوظ شدہ صفحات کو علیحدہ علیحدہ کھولنے میں کامیاب ہو 

سکتے ہیں۔ پاسورڈ یا اپنے بایومیٹرک ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے خفیہ موڈ کو آپ الک کر سکتے ہیں۔

خفیہ موڈ کو چالنا
ٹول بار میں اسکرین کے نیچے،  ← خفیہ موڈ آن کریں کو تھپتھپائیں۔ اگر آپ پہلی دفعہ یہ فیچر استعمال کر 

رہے ہیں، تو سیٹ کریں کہ خفیہ موڈ کے لیئے پاسورڈ لگانا ہے یا نہیں۔

سکرین مود میں، آلہ ٹولبارز کا رنگ تبدیل کر دیگا۔

سکرین پوڈ میں آپ کچھ فیچرز کو استعمال نہیں کرسکتے جیسے، سکرین کی حفاظت۔

حفاظتی سیٹنگز کی تبدیلی
آپ اپنا پاسورڈ اور الک موڈ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔

 ← سیٹنگز ← رازداری اور سیکیورٹی ← خفیہ موڈ کی سیٹنگز ← پاس ورڈ تبدیل کریں تھپتھپائیں۔ اپنے 
رجسٹرڈ بایو میٹرک ڈیٹا کو پاس ورڈ کے ساتھ الک کے طریقے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے، بایو 

میٹرک سوئچ پر تھپتھپا کر اسے فعال کریں۔

خفیہ موڈ کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا
ٹول بار میں اسکرین کے نیچے،  ← خفیہ موڈ آف کریں کو تھپتھپائیں۔
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کیمرہ

تعارف
مختلف طریقوں اور سیٹنگز کا استعمال کرتے ہوئے تصاویر لیں اور ویڈیوز ریکارڈ کریں۔

کیمرہ کے آداب
• ان کی اجازت کے بغیر دوسرے لوگوں کے فوٹو یا ویڈیوز ریکارڈ نہ کریں۔	
• جہاں قانوناً ممنوع ہو فوٹو نہ لیں یا ویڈیو ریکارڈ نہ کریں۔	
• ان مقامات پر فوٹو نہ لیں یا ویڈیو ریکارڈ نہ کریں جہاں آپ دوسرے لوگوں کی نجی حیثیت کی خالف ورزی 	

کرسکتے ہیں۔

کیمرہ شروع کرنا
کیمرہ شروع کرنے کیلئے درج ذیل طریقے استعمال کریں کیمرہ:

• کیمرہ ایپ شروع کریں۔	
• سائیڈ کلید دو بار تیزی سے دبائیں۔	
• الک اسکرین پر،  کو دائرے کے باہر گھسیٹیں۔	

• خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے کچھ طریقہ کار دستیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔	
• کیمرے کی کچھ خصوصیات تب دستیاب نہیں ہوتے ہیں جب سکرین الک کا طریقہ سیٹ رہنے کے 	

دوران آپ مقفل اسکرین سے یا جب اسکرین بند ہو، کیمرہ ایپلیکیشن کو شروع کرتے ہیں۔
• اگر آپ کی تصویریں دھندلی دکھائی دے تو کیمرہ لینز صاف کریں اور دوبارہ کوشش کریں۔	
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فوٹوزکھنیچنا

جہاں کیمرے کو فوکس کرنا ہے وہاں پیش منظر اسکرین پر امیج تھپتھپائیں۔ 1

تصاویر کا اجالپن ایڈجسٹ کرنے کے لئے، اسکرین کو تھپتھپائیں۔ ایڈجسٹمنٹ بار ظاہر ہونے پر، ایڈجسٹمنٹ 
بار کو  یا  کی جانب گھسیٹیں۔

۔ 2 فوٹو کھینچنے کے لئے تھپتھپائیں 

کيمره سيڻنگ

فوڻو کهينچيں۔

تهمب نيل کا پيش منظر ديکهيں

شوڻنگ موڈز
موجوده وضع

کيمره منتخب کريں۔منظر اصالح کار بڻن

سامنے اور پيچهے کيمرے کے درميان 
سوئچ کريں۔

موجوده شوڻنگ موڈ کے ليے اختيارات

• پیش منظر اسکرین شوٹنگ وضع اور استعمال شدہ کیمرے کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے۔	
• جب استعمال میں نہیں ہوتا ہے تو کیمرہ خودبخود آف ہوجاتا ہے۔	
• یقینی بنائیں کہ لینس خراب یا گندا نہیں ہوا ہے۔ ورنہ، آلہ کچھ موڈ میں مناسب طور سے نہیں چل 	

سکتا ہے جس میں زیادہ ریزولوشن کی ضرورت ہوتی ہے۔
• آپکے آلہ کے کیمرے میں ایک چوڑے زاویے کی لینس ہوتی ہے۔ چوڑے زاویے کے فوٹو یا ویڈیو 	

میں معمولی سی تحریف ہو سکتی ہے اور آلہ کی کارکردگی کے مسائل کا اشارہ نہیں دیتی ہے۔
• جب آپ ہائی ریزولیوشن یا ہائی زوم تناسب میں تصاویر یا ویڈیوز لیتے ہیں اور اگر شئے قریب میں 	

ہو تو فوکس صاف نہیں ہوگا۔ تصاویر یا ویڈیو ایک اچھے فاصلے سے لیں۔
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زوم فیچرز ال استعمال کرنا
زوم ان کے لیے اسکرین پر دو انگلیوں کو علیحدہ پھیالئیں، اور زوم آؤٹ کے لیے چبھوئیں۔ متبادل طور پر، 

کیمرہ منتخب کرنے کی شبیہ کو بائیں یا دائیں گھسیٹیں۔ اگر زوم کی شرح ایک خاص سطح سے تجاوز کر جاتی 
ہے تو ایک زوم گائڈ نقشہ ظاہر ہوگا جو آپ کو دکھائیگا کہ آپ تصویر میں کہاں زوم ان کر رہے ہیں۔

زوم فیچرز صرف پیچھے کا کیمرہ استعمال کرنے کے وقت دستیاب ہوتے ہیں۔

گائڈ ميپ زوم کريں

کیمرے کا بٹن استعمال کرنا
ویڈیو ریکارڈ کرنے کیلئے کیمرے کا بٹن تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں۔

بسٹ شاٹس لینے کیلئے کیمرے کا بٹن نیچے کی جانب سوائپ کریں اور اسے ہولڈ کریں۔

موجودہ شوٹنگ موڈ کے لیے اختیارات
پیش منظر اسکرین پر، مندرجہ ذیل اختیارات استعمال کریں۔

موجوده شوڻنگ موڈ کے ليے 
اختيارات

دستیاب اختیارات شوٹنگ موڈ کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔

•  : فلیش فعال یا غیر فعال کریں۔	
•  : کیمرہ خود بخود تصویر لے اس سے پہلے کی تاخیر کی لمبائی منتخب کریں۔	
•  : تصاویر کے لیئے پہلو کا تناسب منتخب کریں۔	
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•  : موشن تصویر کی خصوصیت کو فعال یا غیر فعال کریں۔ اگر آپ یہ فیچر فعال کرتے ہیں تو، کیمرے کا 	
بٹن تھپتھپانے سے کچھ سیکنڈ پہلے ایک ویڈیو کلپ بھی لی جائے گی۔

•  : ویڈیو کو مستحکم کریں۔	
•  : نائٹ ہائیپرلیپس کی خصوصیات کو فعال یا غیر فعال کریں۔	
•  : فریم ریٹ کا انتخاب کریں۔	
•  : ویڈیوز کے لیئے پہلو کا تناسب اور ریزولوشن منتخب کریں۔	
•  : فلٹر کا اثر یا خوبصورتی کے اثرات کا اطالق کریں۔	
•  : چہرہ یا کہیں اور اصلی لکھائی یا ڈرائنگ کے ساتھ تفریحی ویڈیوز ریکارڈ کریں۔ مزید معلومات کیلئے 	

 AR ڈوڈل دیکھیں۔
•  : میٹرنگ کا طریقہ منتخب کریں۔ یہ اعلی اقدار کی شمار کرنے کے طریقہ متعین کرتا ہے۔  سینٹر- 	

ویٹڈ شاٹ کے ایکسپوژر کا حساب لگانے کے لیے شاٹ کے مرکزی حصہ میں موجود روشنی کا استعمال 
کرتا ہے۔  سپاٹ شاٹ کے ایکسپوژر کا حساب لگانے کے لیے شاٹ کے مرتکز مرکزی حصہ میں موجود 

روشنی کا استعمال کرتا ہے۔  میٹرکس پورے منظر کو اوسط بناتا ہے۔
•  : غذا موڈ میں، گول فریم کے اندر کسی شئے پر فوکس کریں اور فریم کے باہر تصویر کو دھندال کریں۔	
•  : اس غذا موڈ میں، رنگ کی ٹون کو ایڈجسٹ کریں۔	
•  : انتہائی سست رفتار ویڈیو ریکارڈ کرتے وقت حرکت کی شناخت کی خصوصیت کو فعال یا غیر فعال 	

کریں۔

شوٹنگ موڈ تبدیل کرنا
شوٹنگ موڈ تبدیل کرنے کے لیے، شوٹنگ موڈز کی فہرست کو بائیں یا دائیں گھسیٹیں، یا پیش منظر کی اسکرین 

پر بائیں یا دائیں سوائپ کریں۔

اپنا مطلوبہ شوٹنگ موڈ منتخب کریں۔

شوڻنگ موڈز فہرست
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شوٹنگ کے لیے کیمرہ منتخب کرنا
پیش منظر کی اسکرین پر، آپ جو کیمرہ چاہتے ہیں وہ منتخب کریں اور پھر تصویر لیں یا ویڈیو ریکارڈ کریں۔

یہ خاصیت کچھ شوٹنگ موڈ میں ہی صرف دستیاب ہے۔

•  )الٹرا وائڈ(: الٹرا وائڈ کیمرہ آپ کو وسیع زاویہ کی تصاویر لینے یا وسیع زاویہ کی ویڈیو ریکارڈ کرنے 	
کا اہل بناتی ہے جو بالکل اصل منظر جسیا دکھائی دیتا ہے۔ افقی تصاویر لینے کے لیے اس خصوصیت کا 

استعمال کریں۔

الٹرا وائیڈ کیمرہ کے ذریعے لی گئی تصاویر کی تحریف کو درست کرنے کے لیے،  پیش منظر اسکرین 
کو تھپتھپائیں، محفوظ کرنے کے اختیارات پر تھپتھپائیں، اور پھر الٹرا وسیع شکل کی اصالح سوئچ کو تھپتھپا 

کر اسے فعال کریں۔
•  )وائڈ-اینگل(: وائڈ اینگل کیمرہ سے آپ بنیادی تصاویر لے سکتے ہیں یا عام ویڈیوز ریکارڈ کر سکتے 	

ہیں۔
•  )ٹیلی فوٹو(: ٹیلی فوٹو کیمرہ )آپٹیکل زوم( سبجیکٹ کو بڑا کرکے تصاویر لینے یا ویڈیوز ریکارڈ کرنے 	

کا اہل بناتا ہے۔

الڻرا وائڈ وائڈ اينگلڻيلی فوڻو
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تصویر کی وضع )ذہین کیمرہ(
کیمرہ آسانی سے تصویریں گرفت کرنے کے لیے، ارد گرد کے ماحول کے مطابق شوٹنگ اختیارات کو ترتیب 
دیتا ہے۔ ذہین کیمرہ کی خصوصیت سبجیکٹ کی خودکار شناخت کرتی ہے اور رنگ اور کسی بھی اثرات کی 

احسن کاری کرتی ہے۔

شوٹنگ موڈز کی فہرست پر، تصویر کو تھپتھپائیں اور تصویر لینے کے لیے  کو تھپتھپائیں۔

اعلٰی ریزولوشن تصاویر لینا
اعلٰی ریزولوشن تصاویر لینا۔ آپ اعلٰی ریزولوشن تصاویر میں سے جو حصہ آپ چاہیں اسے بڑا کر کے کراپ کر 

سکتے ہیں اور اعلٰی ریزولوشن کی فائل کے طور پر محفوظ کر سکتے ہیں۔

ریزولیوشن ماڈل کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے۔

شوٹنگ موڈز کی فہرست پر، اس تصویر کو تھپتھپائیں۔ 1

شوٹنگ اختیارات میں،  ←  یا  تھپتھپائیں۔ 2

۔ 3 فوٹو کھینچنے کے لئے تھپتھپائیں 
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منظر آپٹیمائزر
کیمرہ رنگ کی سیٹنگز کو ایڈجسٹ کرتا ہے اور سبجیکٹ کی شناخت کرکے خودکار طور پر احسن کردہ اثر کا 

اطالق کرتا ہے۔

شوٹنگ موڈز کی فہرست پر، اس تصویر کو تھپتھپائیں۔ جب کیمرہ موضوع کی شناخت کرتا ہے، منظر اصالح کار 
بٹن بدل جائے گا اور احسن کردہ رنگ اور اثر کا اطالق ہو گا۔

• اگر یہ خصوصیت فعال شدہ نہیں ہو، پیش منظر اسکرین پر  کو تھپتھپائیں اور منظر آپٹیمائزر 	
سوئچ کو تھپتھپا کر اسے فعال کریں۔

• اضافی خصوصیات استعمال کرنے کے لیے، پیش منظر اسکرین پر  کو تھپتھپائیں، منظر آپٹیمائزر 	
کو تھپتھپائیں، اور پھر اپنی پسند کی خصوصیات کے سامنے سوئچیز پر تھپتھپائیں۔

• اگر آپ اس خصوصیت کا استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو پیش منظر اسکرین پر منظر احسن کار 	
بٹن کو تھپتھپائیں۔

مختصر تجاویز
آپ کے سبجیکٹ کی حالت اور زوایہ کی شناخت کرکے کیمرہ آپ کی تصویر کے لیے مثالی تصنیف کی تجویز 

کرتا ہے۔

پیش منظر اسکرین پر،  اور پھر مختصر تجاویز سوئچ کو تھپتھپا کر اسے فعال کریں۔

شوٹنگ موڈز کی فہرست پر، اس تصویر کو تھپتھپائیں۔ 1

کتابچہ پیش منظر اسکرین پر ظاہر ہو جائے گا۔
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اس شے پر کتابچہ پوائنٹ کریں۔ 2

کیمرہ تصنیف کی شناخت کرتا ہے، اور تجویز کردہ تصنیف پیش منظر اسکرین پر ظاہر ہوتی ہے۔

تصنیف پر فٹ کرنے کے لیے کیمرہ کی پوزیشن اور زاویہ ایڈجسٹ کریں۔ 3

مثالی تصنیف حاصل ہوجانے پر، کتابچہ زرد ہو جائے گا۔

۔ 4 فوٹو کھینچنے کے لئے تھپتھپائیں 

کتابچہ

مثالی تصنيف

سیلفی لینا
آپ سامنے کے کیمرہ کے ساتھ خود کے پورٹریٹ لے سکتے ہیں۔

شوٹنگ موڈز کی فہرست پر، اس تصویر کو تھپتھپائیں۔ 1

خود کے پورٹریٹ کے لئے سامنے کے کیمرے میں سوئچ کرنے کے لئے پیش منظر اسکرین پر، اوپر یا  2
نیچے کی طرف سوائپ کریں یا  کو تھپتھپائیں۔

سامنے کے کیمرے کے لینس کا سامنا کریں۔ 3

نظاروں یا لوگوں کی وسیع زاویہ شاٹ کے ساتھ ذاتی پورٹریٹ لینے کے لیے  پر تھپتھپائیں۔

۔ 4 فوٹو کھینچنے کے لئے تھپتھپائیں 
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فلٹر اور خوبصورتی کے اثرات کا اطالق کرنا
تصویر لینے سے پہلے، آپ فلٹر ایفیکٹ اور چہرے کے فیچرز کو درست کر سکتے ہیں، جیسے آپکے جلد کی 

ٹون یا چہرے کی بناوٹ۔

۔ 1 پیش نظارہ کی اسکرین پر، تھپتھپائیں 

فلٹر ایفیکٹ یا خوبصورتی کے اثرات منتخب کریں اور ایک تصویر لیں۔ 2

فلٹرز تخلیق کرنا

گیلری سے اپنے مطابق کلر ٹون کے ساتھ ایک تصویر منتخب کریں اور کلر ٹون کو نئے فلٹر کے طور پر محفوظ 
کریں۔ جب آپ فلٹر کے ساتھ فوٹو لیتے ہیں تو ایک جیسی شکل بنا سکتے ہیں۔

پیش منظر کی اسکرین پر،  ← میرے فلٹرز کو تھپتھپائیں۔ 1

جب آپ فلٹر کو پہلی بار تخلیق کر رہے ہوں، استعمال کرنے کے لئے من پسند رنگ کی ٹون کے ساتھ ایک 
نمونہ کے طور پر تصویر منتخب کریں اور اگال ← فلٹر محفوظ کریں پر تھپتھپائیں۔

تھپتھپائیں  اور جس تصویر کو چاہیں رنگ کی ٹون کے ساتھ استعمال کرنے کے لئے منتخب کریں۔ 2

فلٹر کا نام تبدیل کرنے کے لیے فلٹر پر تھپتھپائیں۔

فلٹر محفوظ کریں پر تھپتھپائیں۔ 3

فوکس )AF( اور تکشف )AE( کو الک کرنا
کیمرے کو موضوعات یا روشنی کے ماخذات میں ہونے والی تبدیلی کی بنیاد پر خودکار طور پر ایڈجسٹ ہونے 

سے روکنے کے لیے آپ فوکس یا ایکسپوژر کو کسی منتخب حصے پر الک کر سکتے ہیں۔

فوکس کرنے کے لیے حصہ کو تھپتھپائیں اور تھامیں، AF/AE فریم حصہ پر ظاہر ہوگی اور فوکس اور تکشف 
کی سیٹنگ الک ہو جائے گی۔ آپ کے تصویر لینے کے بعد بھی سیٹنگ الک رہتی ہے۔
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ویڈیو موڈ
کیمرہ آسانی سے ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے، ارد گرد کے ماحول کے مطابق شوٹنگ اختیارات کو ترتیب دیتا 

ہے۔

شوٹنگ موڈز کی فہرست پر، ویڈیو پر تھپتھپائیں۔ 1

ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لئے  کو تھپتھپائیں۔ 2

• ریکارڈنگ کے دوران پیچھے کا کیمرہ اور فرنٹ کے درمیان سوئچ کے لیے پیش نظارہ اسکرین پر اوپر 	
کی جانب یا نیچے کی جانب سوائپ کریں یا  پر تھپتھپائیں۔

• ۔	 ریکارڈنگ کے دوران ویڈیو سے امیج کی تصویر کھینچنے کے لیے، تھپتھپائیں 
• ویڈیو رکارڈنگ کے دوران فوکس تبدیل کرنے کے لیے، جہاں فوکس کرنا چاہتے ہیں وہاں تھپتھپائیں۔ 	

خودکار فوکس موڈ کا استعمال کرنے کے لیے، دستی طور پر سیٹ کردہ فوکس کو منسوخ کرنے کے 
لیے AF کو تھپتھپائیں۔

• آواز کو کسی خاص سمت سے کسی خاص والیوم میں ریکارڈ کرنے کے لئے، کیمرے کو سمت کی 	
طرف پوائنٹ کریں اور اس کو دو انگلیوں سے پھیال کر اسکرین کو بڑھا دیں۔

۔ 3 ویڈیو رکارڈنگ بند کرنے کے لیے تھپتھپائیں 

• اگر آپ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے لمبے وقت تک ویڈیو زوم خصوصیت کو استعمال کرتے ہیں تو آپ 	
کے آلہ کو زیادہ گرم ہونے سے روکنے کے لیے ویڈیا کا معیار کم ہو سکتا ہے۔

• ہو سکتا ہے کہ آپٹکل زوم کم روشنی والے ماحول میں کام نہ کرے۔	

اعلٰی ریزولوشن ویڈیوز ریکارڈ کرنا
زیادہ سے زیادہ 8K ریزولوشن کے اعلٰی ریزولوشن والی ویڈیوز ریکارڈ کریں۔

 ←  پر تھپتھپائیں اور ویڈیو ریکارڈ کریں۔

جب آپ 8K ویڈیو ریکارڈنگ کر لیں تو ویڈیو کو گیلری ایپ میں چالیئں۔ جب آپ اپنی پسندیدہ فریم پر  کو 
تھپتھپائیں گے تو فریم اعلٰی ریزولوشن تصویر کے طور پر محفوظ ہو جائے گی۔

ویڈیو ریکارڈ کرنے کی زیادہ سے زیادہ صالحیت ریزولوشن کے مطابق تبدیل ہو سکتی ہے۔

ویڈیوز مستحکم کرنا )سپر مستحکم(
ویڈیوز ریکارڈ کرتے وقت، سوپر اسٹیڈی فیچر استعمال کر کے انہیں مستحکم بنائں۔

شوٹنگ موڈ فہرست پر ویڈیو پر تھپتھپائیں، اسے فعال کرنے کے لئے شوٹنگ اختیارات  پر تھپتھپائیں اور پھر 
ویڈیو ریکارڈ کریں۔
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سنگل ٹیک موڈ
جب آپ صرف ایک شاٹ سے مختلف نتائج پانا چاہیں تو تصاویر اور ویڈیوز سنگل ٹیک موڈ میں لیں۔ آپ کا آلہ 

بہتر فلٹرز کے ذریعے خود کار طور پر بہترین شاٹ اور ویڈیوز لیتا ہے اور تصاویر بناتا ہے یا خاص سیکشنز کو 
دہرا کر ویڈیوز بناتا ہے۔

شوٹنگ موڈ کی فہرست پر، سنگل ٹیک تھپتھپائیں۔ 1

 تھپتھپائیں اور اپنی پسند کا منظر کیپچر کرنے کے لئے کیمرہ گھمایئں۔ 2

مکمل کرنے کے بعد، پیش نظارہ تھمبنیل تھپتھپائیں۔ 3

منظر کے لئے مختلف قسم کے بہترین نتائج ظاہر ہوں گے۔ دوسرے نتائج دیکھنے کے لئے، اس  شبیہ کو 
اوپر کھینچیں۔

نتائج کو انفرادی طور پر محفوظ کرنے کے لئے، منتخب کریں کو تھپتھپائیں، جو آئٹمز آپ چاہتے ہیں ان پر 
نشان لگائیں، اور پھر  تھپتھپایئں۔
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پرو موڈ/پرو ویڈیو موڈ
مختلف شوٹنگ اختیارات مثالً ایکسپوزر قدر اور ISO قدر کو دستی طور پر ایڈجسٹ کرتے ہوئے تصاویر یا 

ویڈیوز کیپچر کریں۔

شوٹنگ موڈز کی فہرست پر، مزید ← پرو یا پرو ویڈیو پر تھپتھپائیں۔ اختیارات منتخب کریں اور ترتیبات کو 
حسب ضرورت بنائیں، اور پھر تصویر لینے کے لیے  کو تھپتھپائیں یا ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے  کو 

تھپتھپائیں۔

دستیاب اختیارات
•  : ISO قدر منتخب کریں۔ یہ کیمرہ کی روشی کی حساسیت کو قبول کرتا ہے۔ کم مقدار اسٹیشنری یا 	

اچھی طرح سے روشن موضوع کے لیے ہے۔ اعلی مقدار تیز حرکت کرنے والے یا خراب روشن موضوع 
کے لیے ہے۔ تاہم، زیادہ ISO سیٹنگز کے نتیجہ میں تصاویر یا ویڈیوز میں شور ہو سکتے ہیں۔

 AUTO سیٹنگ ISO ،اگر شٹر کی رفتار دستی طور پر سیٹ کی جاتی ہے تو اس صورت میں
سیٹ کریں۔

•  : شٹر کی رفتار ایڈجسٹ کریں۔ کم رفتار شٹر زیادہ روشنی کو اندر آنے کی اجازت دیتا ہے، اس لیے 	
تصویر یا ویڈیو زیادہ روشن ہو جاتی ہیں۔ یہ رات می لی جانے والی تصاویر یا ویڈیوز یا نظاروں کی تصاویر 
یا ویڈیوز کے لیے مثالی ہے۔ تیز رفتار شٹر کم روشنی کو اندر آنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ تیز-رفتار چیزوں 

کی تصاویر یا ویڈیوز لینے کے لیے مثالی ہے۔
•  : کلر ٹون کو ایڈجسٹ کریں۔	
•  : فوکس وضع تبدیل کریں۔ ایڈجسٹمنٹ بار کو  یا  کی طرف فوکس کو دستی طور پر فوکس 	

ایڈجسٹ کرنے کے لئے کھینچیں۔ خودکار فوکس موڈ پر سوئچ کرنے کے لیے، تھپتھپائیں MANUAL۔
•  : مناسب سفید توازن منتخب کریں، تاکہ امیج میں حقیقی زندگی کے رنگ ہوں۔ آپ رنگ کا درجہ حرارت 	

سیٹ کر سکتے ہیں۔
•  : ایکسپوزر قدر ایڈجسٹ کریں۔ یہ تعین کرتا ہے کہ کیمرے کا سنسر کتنی روشنی موصول کرتا ہے۔ کم 	

روشنی والی کیفیات کے لیے، اعلی ایکسپوزر استعمال کریں۔

اگر شٹر کی رفتار دستی طور پر سیٹ کی جاتی ہے تو اس صورت میں آپ تکشف کی قدر تبدیل 
نہیں کر سکتے ہیں۔ تکشف کی قدر تبدیل ہوگی اور شٹر رفتار کی سیٹنگ کی بنیاد پر ڈسپلے ہوگی۔
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ارتکازی عالقہ اور منکشف عالقہ کو علیحدہ کرنا
آپ ارتکازی عالقہ اور منکشف عالقہ کو علیحدہ کر سکتے ہیں۔

پس منظر اسکریں پر تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں۔ AF/AE فریم اسکرین پر ظاہر ہوگا۔ فریم کو اس حصے پر 
گھسیٹیں جہاں آپ مرکوزی مقام اور تکشف کے حصے کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔

پینوراما وضع
پینوراما موڈ کا استعمال کر کے تصاویر کی پوری سیریز لیں اور پھر چوڑے اسکرین کا منظر تخلیق کرنے کے 

لئے انہیں ایک ساتھ ٹانکیں۔

عمدہ شاٹس حاصل کرنے کے لیے، ان مشوروں پر عمل کریں:

• کیمرہ کو ایک سمت میں آہستہ آہستہ موڑیں۔	
• تصویر کو کیمرے کے منظرتالش پر فریم کے اندر رکھیں۔ اگر دکھائی جانے والی تصویر گائید فریم 	

سے باہر ہے یا آپ آلہ کو نہیں ہالتے، تو آلہ خود ہی تصویریں لینا روک دیگا۔
• غیر مختلف پس منظر میں تصاویر لینے سے بچیں جیسے کہ ایک خالی آسمان یا ایک سادہ دیوار۔	

شوٹنگ موڈز کی فہرست پر، اس مزید ← منظر مسلسل کو تھپتھپائیں۔ 1

 کو تھپتھپائیں اور آلہ کو ایک سمت میں آہستہ سے لے جائیں۔ 2

تصاویریں لینے سے رکنے کے لیئے  تھپتھپائیں۔ 3
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غذا موڈ
زیادہ رنگ برنگے ٹون میں کھانے کی تصاویر لیں۔

شوٹنگ موڈز کی فہرست پر، اس مزید ← غذا کو تھپتھپائیں۔ 1

اسکرین پر تھپتھپائیں اور نمایاں کرنے کے لیے گردشی فریم کو عالقے کے اوپر کھینچیں۔ 2

گول سے فریم کے باہر کی جگہ دھندلی ہو جائیگی۔

گول فیم کو سائز تبدیل کرنے کے لیئے، فریم کا کونا گھسیٹیں۔

رنگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیئے  ایڈجسٹمینٹ بار کو تھپتھپائیں اور ڈریگ کریں۔ 3

۔ 4 فوٹو کھینچنے کے لئے تھپتھپائیں 

نائٹ موڈ
فلیش استعمال کئے بغیر، مدھم روشنی کے حاالت میں فلیش استعمال کیے بغیر تصویر کھینچیں۔ ٹرائی پوڈ استعمال 

کر کے آپ زیادہ اجلے اور مستحکم نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔

شوٹنگ موڈز کی فہرست پر، اس مزید ← رات کو تھپتھپائیں۔ 1

 پر تھپتھپائیں اور شوٹنگ مکمل ہونے تک اپنے آلہ کو مستحکم ہولڈ کریں۔ 2
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الئیو فوکس موڈ / الئیو ویڈیو موڈ
کیمرہ آپ کو ایسی تصاویر اور ویڈیوز لینے پر قادر بناتا ہے جہاں پس منظر دھندال اور موضوع واضح طور پر 

نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ پس منظر کے اثر کا اطالق بھی کر سکتے ہیں اور تصویر لینے کے بعد اس میں ترمیم کر 
سکتے ہیں۔

دستیاب اختیارات شوٹنگ موڈ کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔

دهندال Circle بڑا

زوم نقطہ رنگ

گهمانا

• یہ خصوصیت کافی روشنی والی جگہ میں استعمال کریں۔	
• پس منظر کا دھندال پن ہوسکتا ہے مندرجہ ذیل حاالت میں ٹھیک سے الگو نہ ہو:	

آلہ یا موضوع بڑھ رہا ہے۔ –

شئے پتلی یا شفاف ہو۔ –

اس موضوع میں پس منظر کا رنگ ایک جیسا ہے۔ –

موضوع یا پس منظر سادہ ہو۔ –



ایپس اور فیچرز

95

الئیو فوکس فیچر استعمال کر کے چیزوں کو نمایاں کریں

شوٹنگ موڈز کی فہرست پر، مزید ← الئیو فوکس یا الئیو فوکس ویڈیو پر تھپتھپائیں۔ 1

اس  کو تھپتھپائیں اور اپنا مطلوبہ پس منظر کا اثر منتخب کریں۔ 2

پس منظر کے اثر کی شدت کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، ایڈجسٹمینٹ بار کو بائیں یا دائیں گھسیٹیں۔

پیش نظارہ اسکرین پر تیا رہیں ظاہر ہو نے پر، تصویر لینے کے لئے  تھپتھپائیں یا ویڈیو ریکارڈ کرنے  3
کے لئے  تھپتھپائیں۔

پس منظر کے اثر کی شدت کو موافق 
کرنے واال بار

پس منظر کے اثرات

الئیو فوکس تصاویر کے پس منظر میں ترمیم کرنا
آپ الئیو فوکس خصوصیت کے ساتھ لی ہوئی تصویر کے پس منظر کے اثر اور پس منظر کی شدت میں تدوین 

بھی کر سکتے ہیں۔

الئیو فوکس خصوصیت کے ساتھ لی ہوئی تصویر منتخب کریں اور پس منظر کا اثر تبدیل کریں کو تھپتھپائیں۔ 1

اپنا مطلوبہ پس منظر کا اثر منتخب کریں۔ 2

• پس منظر کے اثر کی شدت کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، ایڈجسٹمینٹ بار کو بائیں یا دائیں گھسیٹیں۔	
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• جب دھندال ہوئے پوائنٹس میں پس منظر کی روشنی ظاہر ہوتی ہے تو،  )فنکارانہ( شبیہ اثرات کی 	
فہرست پر دکھائی جائے گی۔ پس منظر کی دھندلی شکل کو تبدیل کرنے کے لئے،  کو تھپتھپائیں اور 

آپ جو چاہتے ہیں اُس شکل کو منتخب کریں۔

پس منظر کا ايفکٹ تبديل کريں۔

پس منظر کے اثر کی شدت 
موافق کريں۔

فوٹو محفوظ کرنے کے لیے اطالق کو تھپتھپائیں۔ 3

انتہائی سست رفتار موڈ
انتہائی ُسست حرکت ایسی خصوصیت ہے جو تیزی سے گزرنے والے لمحے کو آہستہ سے ریکارڈ کرتی ہے تاکہ 
آپ بعد میں اس کی تعریف کر سکیں۔ اس کے بعد کہ ویڈیو ریکارڈ ہو جائے، پس منظری موسیقی خودبخود شامل 

کی جائے گی۔

• ماڈل کی بنیاد پر کچھ انتہائی ُسست حرکت کی خصوصیات مختلف ہو سکتی ہیں۔	
• یہ خصوصیت کافی روشنی والی جگہ میں استعمال کریں۔ جب ناکافی یا کم روشنی میں اندرونی ویڈیو 	

ریکارڈ کریں، مندرجہ ذیل صورتیں پیش آ سکتیں ہیں:

روشنی کی کمی کی وجہ سے اسکرین تاریک ظاہر ہو سکتی ہے۔ –

بعض روشنی کے حاالت میں اسکرین پر ٹمٹماہٹ ہو سکتی ہے، جیسے فلوریسنٹ روشنی والے  –
مقامات پر۔

شور ہو سکتا ہے۔ –
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شوٹنگ موڈز کی فہرست پر، اس مزید ← زیادہ سست رفتار کو تھپتھپائیں۔ 1

ايک ويڈيو ريکارڈنگ شروع کريں۔

کيمره سيڻنگحرکت پذيری کی سراغ رسانی

 کو تھپتھپائیں۔ 2

آلہ لمحے کو انتہائی سست رفتار میں قید کرے گا اور است ایک ویڈیو میں محفوظ کرے گا۔

پیش منظر کی اسکرین پر، پیش منظر تھمبنیل تھپتھپائیں۔ 3

سپر سست موڈ والی ویڈیو چالئیں کو تھپتھپائیں۔ 4

ویڈیو پلے بیک کے دوران خودکار طور پر پس منظر میں اتفاقی موسیقی ساتھ چلنے لگے گی۔

انتہائی سست رفتار کے سیکشن میں ترمیم کرنے کے لیے، ایڈیٹنگ بار کے سیکشن کو بائیں یا دائیں جانب 
گھسیٹیں۔

بريکٹ شروع کريں

بريکٹ ختم کريں
انتہائی ُسست حرکت

پس منظر کی موسيقی تبديل کريں۔

ايڈيڻنگ بار کا سيکشن
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انتہائی ُسست حرکت والی ویڈیوز خود کار طور پر ریکارڈ کرنا
حرکت کی شناخت کے عالقے میں حرکت کی شناخت ہونے پر لمحات کو انتہائی سست حرکت میں کیپچر کرنے 
کیلئے، اسے فعال کرنے کیلئے  کو تھپتھپائیں۔ یحرکت کی شناخت کی خصوصیت فعال ہو جائے گی اور پیش 

منظر اسکرین پر حرکت کی شناخت کی جگہ ظاہر ہوگی۔

۔ حرکت پذیری کا سراغ لگنے پر، آلہ انتہائی سست رفتار میں  ریکارڈنگ شروع کرنے کے لئے تھپتھپائیں 
ریکارڈ کرنا شروع کر دے گااور ااسے بطور ویڈیو محفوظ کرے گا۔

کسی بھی ان چاہے لمحے میں انتہائی سست رفتار ریکارڈنگ شروع ہو سکتی ہے اگر مندرجہ ذیل 
صورتیں ہوں:

• جب آلہ جھٹکے سے ہلتا ہے۔	
• جب موشن کھوج عالقے میں قریب کوئی اور شے حرکت کر رہی ہو۔	
• جب پھڑپھڑاہٹ والی روشنی کے نیچے ریکارڈنگ کریں، جیسے فلوریسنٹ روشنی والے مقامات پر۔	

سست حرکت وضع
سست رفتار میں یہ دیکھنے کے لیے ویڈیو ریکارڈ کریں۔ آپ سست حرکت میں چلنے والے اپنے ویڈیوز کے 

حصوں کی وضاحت کر سکتے ہیں۔

شوٹنگ موڈز کی فہرست پر، اس مزید ← سست حرکت پر تھپتھپائیں۔ 1

۔ 2 ریکارڈنگ شروع کرنے کے لئے تھپتھپائیں 

آپ ریکارڈنگ مکمل کرنے کے بعد، روکنے کے لئے  تھپتھپائیں۔ 3

پیش منظر کی اسکرین پر، پیش منظر تھمبنیل تھپتھپائیں۔ 4

سست حرکت والی ویڈیو چالئیں پر تھپتھپائیں۔ 5

ویڈیو کا سب سے تیز سیکشن سست رفتار سیکشن کے طور پر سیٹ کیا جاۓ گا اور ویڈیو پلے کرنا شروع 
ہو جاۓ گا۔ ویڈیو کی بنا پر دو سست رفتار سیکشن تک بنایا جاۓ گا۔

سست رفتار کے سیکشن میں ترمیم کرنے کے لیے، ایڈیٹنگ بار کے سیکشن کو بائیں یا دائیں جانب گھسیٹیں۔

بريکٹ ختم کريں

ايڈيڻنگ بار کا سيکشن
سست حرکت حصہ

بريکٹ شروع کريں
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ہائپرلیپس موڈ
مناظر کو ریکارڈ کریں، جیسے لوگوں یا گاڑیوں کا گزرنا، اور انہیں فاسٹ-موشن کے طور پر دکھائیں۔

شوٹنگ موڈز کی فہرست پر، اس مزید ← ہائیپرالپسی کو تھپتھپائیں۔ 1

تھپتھپائیں  اور ایک فریم ریٹ اختیار کا انتخاب کریں۔ 2

اگر آپنے فریم ریٹ کو آٹو پر خودکار، تو آلہ خود ہی فریم ریٹ کو منظر کے تبدیل شدہ ریٹ کے حساب سے 
ایڈجسٹ کردیگا۔

۔ 3 ریکارڈنگ شروع کرنے کے لئے تھپتھپائیں 

۔ 4 ریکارڈنگ مکمل کرنے کے لئے تھپتھپائیں 

پیش منظر اسکرین پر، ویڈیو دیکھنے کے لیے پیش منظر تھمبنیل کو تھپتھپائیں اور ہائپرالسی چالئیں کو  5
تھپتھپائیں۔

کیمرہ سیٹنگز اپنی پسند کے مطابق بنانا
۔ کچھ اختیارات شوٹنگ موڈ کے لحاظ سے دستیاب نہیں بھی ہو سکتے  پیش نظارہ کی اسکرین پر، تھپتھپائیں 

ہیں۔

انٹیلیجنٹ خصوصیات

• منظر آپٹیمائزر: موضوع یا منظر پر منحصر ہوتے ہوئے رنگ کی ترتیبات کو خودبخود ترتیب دینے اور 	
احسن کردہ اثر کا اطالق کرنے کے لیے آلہ مرتب کریں۔

• مختصر تجاویز: اپنے آلہ کو آپ کے سبجیکٹ کی حالت اور زوایہ کی شناخت کرکے تصویر کے لیے مثالی 	
تصنیف کی تجویز کرنے پر سیٹ کریں۔

• اسمارٹ سیلفی زاویہ: فریم میں دو سے زیادہ افراد موجود ہونے پر خود کار طور پر وسیع زاویہ والی سیلفی 	
پر سوئچ کرنے کیلئے آلہ کو سیٹ کریں۔

•  QR کوڈز اسکین کریں: QR کوڈ ریڈر کو فعال یا غیر فعال کریں۔	
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تصویریں

• شٹر بٹن کو کنارے پر سوائپ کریں: کیمرے کے بٹن پر نیچے کی طرف سوائپ کرکے ہولڈ کرنے پر اسے 	
انجام دینے کیلئے ایک عمل منتخب کریں۔

• محفوظ کرنے کے اختیارات: منتخب کریں کہ آپ تصاویر کس طرح محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔	
ان  RAW کی کاپیاں محفوظ کریں سوئچ کو پرو موڈ میں RAW فائلوں )DNG فائل وضع( کو غیر کمپریس 
کردہ طور پر محفوظ کرنے کے لیے آلہ کو سیٹ کرنے کے لیے تھپتھپائیں۔ RAW فائلیں بہترین تصویر کے 

میعار کے لئے تصویر کے تمام ڈیٹا کو بناۓ رکھتی ہیں، لیکن ان میں زیادہ میموری لگے گی۔

ان  RAW کی کاپیاں محفوظ کریں کی خاصیت کو استعمال کرتے وقت، ہر تصویر کو دو وضع میں 
محفوظ کیا جاتا ہے، DNG اور JPG۔

ویڈیوز

• پیچھے کا ویڈیو سائز: پیچھے کا کیمرہ سے لینے والی ویڈیوز کے لیے ریزولیوشن منتخب کریں۔ ایک اعلی 	
ریزولیوشن استعمال کرنے کے منتج اعلی معیار کی ویڈیوز ہوں گی، لیکن ان میں زیادہ میموری صرف 

ہوگی۔
• سامنے کا ویڈیو سائز: سامنے کا کیمرہ سے لینے والی ویڈیوز کے لیے ریزولیوشن منتخب کریں۔ ایک اعلی 	

ریزولیوشن استعمال کرنے کے منتج اعلی معیار کی ویڈیوز ہوں گی، لیکن ان میں زیادہ میموری صرف 
ہوگی۔

• اعلی ریکارڈنگ اختیارات: آلہ کو ریکارڈنگ کے اعلی اختیارات کا استعمال کرنے پر سیٹ کریں۔	
 )HEVC( اگر آپ اعلی کردار والی ویڈیو خصوصیت کو فعال کرتے ہیں تو آپ اعلی استعداد ویڈیو کوڈیک
فارمیٹ میں ویڈیوز ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ آلہ کی میموری بچانے کے لیے کا آپ کی HEVC ویڈیوز کو 

کمپریس فائلوں کے طور پر محفوظ کیا جائے گا۔

اگر آپ   +HDR10 ویڈیو خصوصیت کو فعال کرتے ہیں، تو ایسے ویڈیوز ریکارڈ کر سکتے ہیں جس میں 
ہر ایک منظر کا امتزاج اور رنگ احسن بنائے جاتے ہیں۔

• آپ HEVC ویڈیوز کو دوسرے آالت پر نہیں چال سکتے ہیں یا ان کا آن الئن اشتراک نہیں کر 	
سکتے ہیں۔

• انتہائی سست رفتار اور سست رفتار ویڈیوز کو HEVC فارمیٹ میں ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا 	
ہے۔

• +HDR10 ویڈیو کو ٹھیک سے چالنے کے لیے، آلہ پر +HDR10 کی سپورٹ ہونا ضروری 	
ہے۔

• ویڈیو کا استحکام: ویڈیو ریکارڈ کرتے وقت کیمرہ ہلنے کی وجہ سے ہونے والے دھندلی تصویر کو کم 	
کرنے یا ختم کرنے کے لئے تزلزل مخالف فعال کریں۔
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مفید خصوصیات

• خودکار HDR: تصویریں بھر پور رنگوں میں کھینچیں اور تفصیالت کو روشن اور اندھیرے عالقوں میں 	
دوبارہ بنائیں۔

• سیلفی ٹون: سیلفی کے لئے ٹون سیٹ کریں۔	
• خودکار فوکس ٹریک کرنا: آلہ کو ٹریک کرنے اور خودکار طریقے سے انتخاب کردہ سبجیکت پر فوکس 	

کرنے کے لیئے سیٹ کریں۔ جب آپ پیش منظر کی اسکرین پر کسی موضوع کو منتخب کریں تو، آلہ 
موضوع پر فوکس کرے گا اگر موضوع چل بھی رہا ہو یا آپ کیمرے کی پوزیشن تبدیل کر چکے ہوں۔

ایک موضوع کا سراغ لگانا مندرجہ ذیل حاالت میں ناکام ہو سکتا ہے:

• موضوع بہت زیادہ بڑا یا بہت ہی چھوٹا ہو۔	
• موضوع انتہائی حرکت پذیر ہے۔	
• موضوع کے عقم میں راشنی ہے یا آپ اندھیرے میں شوٹنگ کر رہے ہیں۔	
• اس موضوع اور پس منظر پر رنگ یا نمونے ایک ہی ہیں۔	
• اندھوں کی طرح، موضوع افقی طریقوں پر مشتمل ہو۔	
• کیمرہ انتھائی ہل رہا ہے۔	
• ویڈیو کی جزیات کاری اعلی ہے۔	
• آپٹیکل زوم استعمال کر کے زوم ان یا آؤٹ کریں۔	

• جائزہ لیے جانے کے بطور تصاویر: آلہ کو سیٹ کریں کہ تصاویر کو محفوظ کرے جیسے ہی وہ پیش منظر 	
اسکرین پر ظاہر ہوتی ہیں جب سامنے کے کیمرہ سے لی جاتی ہیں انہیں فلپ کیے بغیر۔

• گرڈ الئنیں: موضوع منتخب کرتے وقت اجزائے ترکیبی میں مدد کے لیے منظرتالش رہنما ڈسپلے کریں۔	
• مقام کے ٹیگز: تصویر میں GPS محل وقوع کا ٹیگ منسلک کریں۔	

• GPS سگنل کی طاقت میں ایسے مقامات پر کمی آ سکتی ہے جہاں سگنل میں مداخلت ہو، 	
جیسے کہ عمارتوں کے درمیان، یا نشیبی عالقوں میں یا خراب موسم میں۔

• آپ کا محل وقوع آپ کی فوٹو پر ظاہر ہوسکتا ہے جب آپ انہیں انٹرنٹ پر اپ لوڈ کرتے ہیں۔ 	
اس سے بچنے کے لیے، مقام ٹیگ سیٹنگز غیر فعال کریں۔

• شوٹ کرنے کے طریقے: تصویر لینے یا ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے شوٹنگ کے اضافی طریقوں کو 	
منتخب کریں۔

• ذخیرہ کا مقام: ذخیرہ کرنے کے لیے میموری کی جگہ منتخب کریں۔ جب آپ کوئی میموری کارڈ داخل کریں 	
گے تو یہ خصوصیت ظاہر ہوگی۔

• سیٹنگز ریسٹ: کیمرہ سیٹنگ دوبارہ سیٹ کریں۔	
• ہم سے رابطہ کریں: سواالت پوچھیں اور عام طور پر پوچھے جانے والے سواالت دیکھیں۔	
• کیمرہ کے بارے میں: کیمرہ ایپ ورژن اور قانونی معلومات دیکھیں۔	
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گیلری

تعارف
اپنے آلہ میں محفوظ تصاویر اور ویڈیوز دیکھیں۔ آپ البم کے مطابق تصاویر اور ویڈیو کا بھی بند و بست کر 

سکتے ہیں یا کہانیاں بنا سکتے ہیں۔

گیلری استعمال کرنا
گیلری ایپ شروع کریں۔

• ویڈیوز: اپنے آلہ میں محفوظ کردہ ویڈیوز دیکھیں۔	
• پسندیدگان: اپنی پسندیدہ تصاویر اور ویڈیوز دیکھیں۔	
• حالیہ: حالیہ تصاویر اور ویڈیوز دیکھیں۔	
• تجویز کردہ: تجویز کردہ مواد دیکھنا۔	
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ایک جیسی تصاویر کی ترتیب
گیلری ایپ شروع کریں اور ایک جیسیی تصاویر کی ترتیب کے لیے  پر تھپتھپائیں اور تصاویر پیش نظارہ کے 

طور پر صرف بہترین شاٹز ڈسپلے کریں۔ تصویر کے پیش نظارہ پر تھپتھپانے پر آپ تمام تصاویر گروپ میں 
دیکھ سکیں گے۔

شبیہ تبھی ظاہر ہوگی جب تصاویر یکساں ہوں گی۔

فلم بنانا
تصاویر یا ویڈیوز منتخب کر کے فلم بنائیں۔ گیلری ایپ شروع کریں،  کو تھپتھپائیں، جن فائلوں کو آپ استعمال 
کرنا چاہتے ہیں ان پر نشان لگائیں، اور پھر مووی بنائیں پر تھپتھپائیں۔ جب آپ ریل کو نمایاں کریں منتخب کرتے 

ہیں تو آلہ خو دبخود تصاویر اور ویڈیوز کی سرخیاں جوڑ کر ایک فلم تخلیق کرتا ہے۔

امیج کی تالش کرنا
تصاویر کو اقسام یا محل وقوع جیسے زمرہ جات کے لحاظ سے ترتیب شدہ دیکھنے کے لیے گیلری ایپ شروع 

کریں اور  کو تھپتھپائیں۔

کلیدی الفاظ داخل کر کے تصاویر تالش کرنے کے لیے، تالش کی فیلڈ پر تھپتھپائیں۔
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امیج دیکھنا

گیلری ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں تصویریں۔ 1

امیج منتخب کریں۔ 2

اضافی اختيارات کی رسائی کريں۔

اميج حذف کريں۔

دوسروں کے ساته اميج کی شراکت کريں۔ اميج ميں ترميم کريں۔

Bixby Vision

تصوير کو پسنديدگان ميں شامل کريں۔
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کسی حصہ کو بڑا کر کے تصویر کراپ کرنا

گیلری ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں تصویریں۔ 1

امیج منتخب کریں۔ 2

جس حصہ کو آپ محفوظ کرنا چاہتے ہیں اس پر دو بار تھپتھپائیں یا اس حصہ پر اپنی دو انگلیوں کو ایک  3
ساتھ مختلف سمت میں پھیالئیں اور  پر تھپتھپائیں۔

کراپ کیا گیا حصہ فائل بن کر محفوظ ہو جائے گا۔

محفوظ شده 
تصوير کا 
تهمب نيل
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ویڈیو دیکھنا

گیلری ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں تصویریں۔ 1

چالنے کے لئے کوئی وڈیو منتخب کریں۔ 2

ویڈیو چالنے کے لیے ویڈیو پلے کریں پر تھپتھپائیں۔ 3

پلے بيک اسکرين 
الک کريں۔

سابقہ ويڈيو پر جائيں۔ 
پيچهے کرنے کے 
ليے تهپتهپائيں اور 

تهاميں۔

پاپ اپ ويڈيو پليئر 
ميں سوئچ کريں۔

موجوده اسکرين 
کيپچر کريں۔

بار گهسيٹ کر لپيڻيں 
يا تيزی سے آگے 

بڑهائيں۔

اينيميڻڈ GIF تخليق 
کريں۔

اضافی اختيارات کی 
رسائی کريں۔

اسکرين گهمائيں۔

پلے بيک موقوف 
کريں اور دوباره 
شروع کريں۔

اسکرين کی نسبت 
تبديل کريں۔

اگلے ويڈيو پر جائيں۔ 
تيزی سے آگے 
بڑهانے کے ليے 
تهپتهپائيں اور تهاميں۔

اجالپن ایڈجسٹ کرنے کے لیے پلے بیک اسکرین کے بائیں جانب اپنی انگلی کو اوپر یا نیچے گھسیٹیں، یا والیوم 
ایڈجسٹ کرنے کے لیے پلے بیک اسکرین کے دائیں جانب اپنی انگلی کو اوپر یا نیچے گھسیٹیں۔

واپس لپیٹنے یا تیز آگے کرنے کے لئے، پلےبیک اسکرین پر بائیں یا دائیں طرف سوائپ کریں۔

ویڈیو اضافہ کار فیچر کا استعمال کرنا
زیادہ روشن اور مزید شوخ رنگوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنی ویڈیوز کی امیج کوالٹی کو بہتر بنائیں۔ 

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں اعلی فیچرز اور پھر تھپتھپائیں ویڈیو افزودہ سوئچ تاکہ اسے فعال کریں۔
• یہ فیچر کچھ ایپس میں ہی صرف دستیاب ہے۔	
• اس فیچر کے استعمال سے بیٹری کے کھپت میں اضافہ ہوگا۔	
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البم دیکھنا
آپ فولڈرز یا البمز کے اعتبار سے چھانٹی گئی تصویریں اور ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔

گیلری ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں البمز اور پھر البم منتخب کریں۔

البم تخلیق کرنا
آپ البم شامل کر سکتے ہیں اور فائلیں ترتیب دے سکتے ہیں۔

گیلری ایپ شروع کریں اور تھپتھپائیں البمز۔ 1

 ← البم بنائیں کو تھپتھپائیں۔ 2

البم کے لئے عنوان درج کریں اور تخلیق کو تھپتھپائیں۔ 3

تصاویر اور ویڈیوز البم میں منتقل کرنا

گیلری ایپ شروع کریں اور تھپتھپائیں البمز۔ 1

البم منتخب کریں اور اشیاء شامل کریں کو تھپتھپائیں۔ 2

تصویریں کو تھپتھپائیں، یا البمز کو تھپتھپائیں اور پھر اپنی پسندیدہ تصاویر اور ویڈیو والی البم منتخب کریں۔ 3

فائلیں منتخب کریں اور ہو گیا ہے کو تھپتھپائیں۔ 4

تھپتھپائیں منتقل۔ 5

فائل اصل فولڈر سے حذف ہو جائیں گی اور البم میں منتقل ہو جائیں گی۔ فائلیں کاپی کرنے کیلئے، کاپی کو 
تھپتھپائیں۔

البم حذف کرنا

گیلری ایپ شروع کریں اور تھپتھپائیں البمز۔ 1

حذف کرنے کیلئے البم کو تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں اور حذف کریں کو تھپتھپائیں۔ 2
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البم گروپس بنانا
آپ گروپس شامل کر سکتے ہیں اور البمس ترتیب دے سکتے ہیں۔

گیلری ایپ شروع کریں اور تھپتھپائیں البمز۔ 1

 ← گروپ تخلیق کریں کو تھپتھپائیں۔ 2

گروپ کا عنوان درج کریں اور تخلیق کو تھپتھپائیں۔ 3

گروپ منتخب کریں، البمز شامل کریں پر تھپتھپائیں، البمز پر نشان لگائیں اور پھر شامل کریں پر تھپتھپائیں۔ 4

البمز گروپ میں منتقل ہو جائیں گی۔

کہانیاں دیکھنا
آپ کی طرف سے تصاویر اور ویڈیو لینے یا محفوظ کرنے پر، آلہ ان کی تاریخ اور مقام کے ٹیگز کو پڑھے گا، 
تصاویر اور ویڈیوز کو چھانٹے گا، اور پھر کہانیاں تخلیق کرے گا۔ خودکار طریقے سے کہانیاں بنانے کے لئے، 

آپ کو متعدد امیج اور ویڈیو لینا یا محفوظ کرنا ضروری ہوگا۔

گیلری ایپ شروع کریں، تھپتھپائیں اسٹوریز اور پھر کہانی منتخب کریں۔

سٹوریز میں ترمیم کرنا
• کسی کہانی میں تصاویر یا ویڈیوز شامل کرنے کے لئے، کہانی منتخب کریں اور اسٹوری البم پر تھپتھپائیں 	

←  ← شامل کریں۔
• کہانی سے امیج یا ویڈیو نکالنے کے لئے، کہانی منتخب کریں، اسٹوری البم پر تھپتھپائیں ←  ← تدوین، 	

ہٹانے کے لیے تصاویر یا ویڈیوز پر نشان لگائیں، اور پھر اسٹوری سے ہٹائیں پر تھپتھپائیں۔

کہانیاں حذف کرنا

گیلری ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں اسٹوریز۔ 1

حذف کرنے کے لئے کہانی کو تھپتھپا کر ہولڈ کریں اور حذف کریں تھپتھپائیں۔ 2
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تصاویر اور ویڈیوز سنک کرنا
جب آپ اپنی گیلری ایپ کو کالؤڈ کے ساتھ سنک کرتے ہیں، تو جو تصاویر اور ویڈیوز آپ لیتے ہیں، وہ بھی 

کالؤڈ میں محفوظ ہوں گے۔ آپ اپنی گیلری ایپ اور دیگر آالت سے کالؤڈ میں محفوظ تصاویر اور ویڈیوز دیکھ 
سکتے ہیں۔

گیلری ایپ شروع کریں،  ← سیٹنگز ← کالؤڈ مطابقت پذیری کو تھپتھپائیں اور پھرسنک مکمل کرنے کے لئے 
اسکرین پر موجود ہدایات پر عمل کریں۔ گیلری ایپ اور کالؤڈ کو سنک کیا جائے گا۔

جب آپ اپنے Samsung account اور Microsoft اکاؤنٹ کو جوڑتے ہیں تو کالؤڈ ذخیرہ اسٹوریج 
کو Microsoft OneDrive کے طور پر سیٹ کر سکتے ہیں۔

امیج یا ویڈیو حذف کرنا

گیلری ایپ شروع کریں۔ 1

حذف کرنے کے لیے کوئی تصویر یا ویڈیو منتخب کریں۔ 2

متعدد فائلز حذف کرنے کے لیے، فہرست مینکسی فائل کو حذف کرے کے لیے اس پر ھپتھپائیں اور تھامیں 
اور حذف کرنے کے لیے مزید فائلز نشان زد کریں۔

 پر یا حذف کریں پر تھپتھپائیں۔ 3

ری سائیکل بن کا استعمال کرنا
آپ حذف کردہ تصاویر یا ویڈیوز ریسائیکل بن میں رکھ سکتے ہیں۔ فائل ایک مخصوص مدت کے بعد حذف ہو 

جائے گی۔

گیلری ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں  ← سیٹنگز اور پھر تھپتھپائیں ٹریشں سوئچ تاکہ اسے فعال کریں۔
ری سائیکل بن میں فائلز دیکھنے کے لیے، گیلری ایپ النچ کریں اور  ← ٹریشں پر تھپتھپائیں۔
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 AR زون

تعارف
AR منطقہ آپ کو AR سے متعلق خصوصیات، جیسے AR ایموجی اور AR ڈوڈل فراہم کرتا ہے۔ ایک 

خصوصیت منتخب کریں اور مزاٰحیہ فوٹوز اور ویڈیوز حاصل کریں۔

AR منطقہ شروع کریں
AR منطقہ شروع کرنے کے لیئے مندرجہ ذیل تریقے استعمال کریں:

•  AR زون ایپ شروع کریں۔	
• کیمرہ ایپ شروع کریں اور مزید ←  AR زون پر تھپتھپائیں۔	

دستیاب فیچرز خطہ یا خدمت فراہم کنندہ یا ماڈل کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔

•  AR ایموجی کیمرہ: ایسا ایموجی بنائیں جو بالکل آپ کی طرح دکھائی دیتا ہو، اور اپنے ایموجیز یا کردار 	
ایموجیز کے استعمال سے تصاویر لیں اور ویڈیوز ریکارڈ کریں۔

•  AR ڈوڈل: چہرہ یا کہیں اور اصلی لکھائی یا ڈرائنگ کے ساتھ تفریحی ویڈیوز ریکارڈ کریں۔	
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•  AR ایموجی اسٹوڈیو:ا چنےا سمرجیاکراسجاسئںاسااتیمسماکیسںا ریا چنےا سمرجیاکےالئےا چنیاحسبامنشاا	
طیاا ریاینگاکےاکچڑےاتخلسقاکیسں۔

•  AR ایموجی اسٹکرز:ا چنےا سمرجیاکےا ظہای تا ریا عمالاکےاساتھا چنےاذ تیا سٹسکیاابنائسں۔	
• ڈیکو پک:امتعددا سٹسکیااکےاساتھاتصارسیاساارسڈسرااکراکسچپیاکیسں۔	
•  3D اسکینرا)5GاUltraاS20اGalaxy،ااUltraاS20،اا5Gا+S20،اا+S20(:اتخلسقاکیسںا3Dاجنا	

پسارںاکےاآچنےا رٹراالئےا ناکیاتصرسیا ریا نہسںاشسئیاکیسں۔
• فوری پیمائش:اشئےاکااسائا،ا یداکااقد،اسااآلےا ریاپسااکےادیمسانا اصلےاکیاتسایا ریاآسانیاکےاساتھا	

چسمائشاکیسں۔
• تصویر کی لنک:اجناتصارسیاچیاپاہسںالنکیاساامرسسقیاجسسیامعلرماتاشاملاکیکےا چنےاARامایکییا	

بنائسں۔اجباکسمیہاکےاذیسعےامایکیاکیاشناختاہراجائےاتراآپا ناکیامعلرماتادسکھاسکتےاہسں۔

AR ایموجی تخلیق کرنا
 سساا سمرجیابنائسںاجرابالکلاآپاکیاطیحادکھائیادستااہر،ا ریا چنےا سمرجسااسااکید یا سمرجسااکاا ستعمالاکیکےا

تصارسیالسںا ریارسڈسراایسکایڈاکیسں۔

آپا چنےا سمرجیاکےا سپیااکراحسباضیریتابنااسکتےاہسں،اجسسےاپہیےاکیاساختاساابالرںاکیاطیا،ا ریا
 چنےا سمرجیاکرامختلفالر اماتاکےاساتھاسجائسں۔اآپاگفتگراکےادری نا چنےا سمرجیا سٹسکیااکاا ستعمالاکیکےا

 چناا ظہایاخسالاما حسہا ند اامسںاکیاسکتےاہسں۔

آپ کا ايموجی کردار ايموجی
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ایموجی تخلیق کرنا
اپنے جیسا نظر آنے واال ایموجی بنائیں۔ مختلف جذبات والے ایموجی اسٹیکرز خودکار طور پر بن جائیں گے۔

 AR زون ایپ شروع کریں اور  AR ایموجی کیمرہ ←  پر تھپتھپائیں۔ 1

اسکرین پر اپنے چہرے کو سیدھ میں الئیں اور تصویر لینے کے لیے  پر تھپتھپائیں۔ 2

اپنےایموجی کی قسم منتخب کریں اور اگال پر تھپتھپائیں۔ 3

اپنےایموجی کو سجائیں اور اگال پر تھپتھپائیں۔ 4

سب ہوگیا کو تھپتھپائیں۔ 5

آپ کے ایموجی اور اس کے ایموجی اسٹیکرز اب بن چکے ہیں۔ ایموجی اسٹیکرز کے بارے میں مزید 
معلومات کے لیے  AR ایموجی اسٹکرز رجوع کریں۔

آپ  AR ایموجی کیمرہ خصوصیات کو سامنے اور پیچھے کے کیمرہ دونوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ 
کیمروں کے درمیان سوئچ کرنے کے لیے، پیش نظارہ اسکرین پر اوپر یا نیچے کی طرف سوائپ کریں۔

ایموجی حذف کرنا
 AR زون ایپ شروع کریں اور  AR ایموجی کیمرہ پر تھپتھپائیں۔  ← ایموجیز نظم کریں پر تھپتھپائیں جس 
ایموجی کو حذف کرنا چاہتے ہیں اس پر نشان لگائیں، اور پھر حذف کریں پر تھپتھپائیں۔ ایموجی اور اس کے 

اسٹیکرز حذف ہو جائیں گے۔
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 AR ایموجی کیمرہ

اپنی ایموجیز کے ساتھ تصاویر یا ویڈیوز لینا
مختلف شوٹنگ موڈز کا استعمال کرکے اپنے ایموجی کے ساتھ مزاحیہ تصاویر یا ویڈیوز بنائیں۔

منظرماسکآئينہ پلے

 AR زون ایپ شروع کریں اور  AR ایموجی کیمرہ پر تھپتھپائیں۔ 1

اس ایموجی کا انتخاب کریں جو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ 2

اس موڈ کا انتخاب کریں جو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ 3

• منظر: آپکا ایموجی آپ کے چہرے کے تاثر کی نقل کرتا ہے۔	
• ماسک: آپکے ایموجی کا چہرہ آپ کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے ماسک پہن 	

رکھا ہے۔
• عکس: آپکا ایموجی آپ کے جسم کی حرکتوں کی نقل کرتا ہے۔	
• چالئیں: آپکا ایموجی حقیقی پس منظر پر چلتا ہے۔	
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فوٹو کھینچے کے لیے  پر تھپتھپائیں یا ویڈیو لینے کے لیے  پر ہولڈ کریں۔ 4

آپ گیلری میں لی کئی تصاویر اور ویڈیوز کو دیکھ اور ان کا اشتراک کر سکتے ہیں۔

کردار ایموجی کے ساتھ تصاویر یا ویڈیوز لینا
کردار ایموجی آپ کے چہرے کے تاثر کی نقل کرتے ہیں۔

 AR زون ایپ شروع کریں اور  AR ایموجی کیمرہ پر تھپتھپائیں۔ 1

اپنے حسب منشا استعمال کے لیے کردار ایموجی کا انتخاب کریں۔ 2

فوٹو کھینچے کے لیے  پر تھپتھپائیں یا ویڈیو لینے کے لیے  پر ہولڈ کریں۔ 3

آپ گیلری میں لی کئی تصاویر اور ویڈیوز کو دیکھ اور ان کا اشتراک کر سکتے ہیں۔

 AR ایموجی اسٹکرز
اپنے ایموجی کے اظہارات اور اعمال کے ساتھ اپنے ذاتی اسٹیکرز بنائیں۔ آپ پیغامات بھیجنے پر یا سوشل نیٹ 

ورک پر اپنے ایموجی اسٹیکرز کا استعمال کر سکتے ہیں۔
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اپنے ذاتی اسٹیکرز بنانا

 AR زون ایپ شروع کریں اور  AR ایموجی اسٹکرز پر تھپتھپائیں۔ 1

اسکرین کے نچے حصے پر کسٹم اسٹکرز بنائیں پر تھپتھپائیں۔ 2

اپنی مرضی کے مطابق اسٹیکرز میں تدوین کریں۔ 3

•  : اسٹیکر شامل کریں۔	
•  : اسٹیکر کا پس منظر منتخب کریں۔	
•  : ایک اظہار منتخب کریں۔	
•  : ایک عمل منتخب کریں۔	
•  : متن درج کریں۔	
•  : اسٹیکر پر لکھیں یا خاکہ بنائیں۔	

تھپتھپائیں محفوظ کریں۔ 4

حسب ضرورت بنائیں پر تھپتھپا کر آپ اپنے تخلیق کردہ اسٹیکرز دیکھ سکتے ہیں۔
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چیٹس میں اپنے ایموجی اسٹیکرز استعمال کرنا
آپ پیغامات کے ذریعے یا سوشل نیٹ ورک پر ہونے والی گفتگو کے دوران اپنے ایموجی سٹیکرز کا استعمال کر 

سکتے ہیں۔ مدرجہ ذیل اعمال پیغامات ایپ میں اپنے ایموجی اسٹیکرز کا استعمال کرنے کی مثالیں ہیں۔

پیغامات کے ایپ میں پیغام کمپوز کرتے وقت، سام سنگ کی بورڈ پر  کو تھپتھپائیں۔ 1

ایموجی شبیہ کو تھپتھپائیں۔ 2

اپنے ایموجی کے اسٹیکرز میں سے ایک کو منتخب کریں۔ 3

ایموجی اسٹیکر داخل ہو جائے گا۔

ايموجی کی شبيہ

ایموجی اسٹیکرز حذف کرنا
سام سنگ کی بورڈ پر  پر تھپتھپائیں اور کی بورڈ کے نیچے کی جانب موجود  پر تھپتھپائیں اور پھر 

اسٹیکر سیٹس نظم کریں پر تھپتھپائیں۔ آپ جو ایموجی اسٹیکرز حذف کرنا چاہتے ہیں وہ منتخب کریں اور حذف 
کریں کو تھپتھپائیں۔
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 AR ایموجی اسٹوڈیو
AR ایموجی اسٹوڈیو میں اپنے ایموجی میں ترمیم کریں یا سجائیں۔ اپنے ایموجی کیلئے آپ حسب منشا طرز کے 

کپڑے اور رنگ بھی تخلیق کر سکتے ہیں۔ 

دستیاب اختیارات خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔

 AR زون ایپ شروع کریں اور  AR ایموجی اسٹوڈیو پر تھپتھپائیں۔ AR ایموجی سٹوڈیو ظاہر ہوں گے۔

ترميم کرنے کے لئے ايموجی منتخب 
کريں۔

نيا کيا ہے

ايموجی ميں ترميم کريں۔
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اپنے ایموجی کے کپڑے ڈیزائن کرنا

 AR زون ایپ شروع کریں اور  AR ایموجی اسٹوڈیو پر تھپتھپائیں۔ 1

اپنے کپڑے ڈیزائن کریں پر تھپتھپائیں۔ 2

لباس کی قسم منتخب کریں اور استعمال کرنے کیلئے تصویر یا نمونہ منتخب کریں۔ 3

گیلری کو تھپتھپا کر، آپ اپنے آلہ میں محفوظ تصاوہر استعمال کر کے لباس ڈیزائن کر سکتے ہیں۔

اپنے لباس ڈیزائن کریں اور محفوظ کریں پر تھپتھپائیں۔ 4

پاپ اپ ونڈو ظاہر ہونے پر، اسے آن کریں کو تھپتھپائیں۔ پھر آپ اپنے ڈیزائن کیے گئے لباس میں اپنا 
ایموجی دیکھ سکیں گے۔
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 AR ڈوڈل
لوگوں یا پالتو جانوروں )بلی اور کتے( کے چہرے یا کہیں اور ورچوئل لکھائی یا ڈرائنگ کے ساتھ تفریحی 

ویڈیوز ریکارڈ کریں۔ جب کیمرہ کسی چہرے یا جگہ کی شناخت کر لیتا ہے، تو چہرے پر ڈوڈل جیسے چہرہ انداز 
بدلتا ہے اُس کا پیچھا کریں گے، اور خالی جگہ میں ڈوڈلز اسی جگہ میں رہیں گے حتی کہ کیمرہ چلتا رہے۔

 AR زون ایپ شروع کریں اور  AR ڈوڈل پر تھپتھپائیں۔ 1

جب کیمرہ کسی چیز کی شناخت کر لیتا ہے، تو شناخت ذدہ جگہ سکرین پر نظر آئے گی۔

شناخت کردہ حصہ پر لکھیں یا نقشہ کھینچیں۔ 2

• اگر آپ پیچھے کے کیمرہ پر سوئچ کرتے ہیں تو آپ شناخت کی جگہ کے باہر بھی لکھ سکتے ہیں اور 	
ڈرا کر سکتے ہیں۔

• اگر آپ  تھپتھپائیں اور ڈوڈل شروع کرتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ڈوڈنگ کر تے ہوئے ریکارڈ 	
کرسکتے ہیں۔

دوباره کريں

ڈوڈل کو ہڻائيں۔

متن درج کريں۔

پين ڻولز کو 
چهپائيں۔

کالعدم کريں

شناخت کی جگہ

قلم کی قسم اور 
رنگ تبديل کريں۔

ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لئے  کو تھپتھپائیں۔ 3

۔ 4 ویڈیو رکارڈنگ بند کرنے کے لیے تھپتھپائیں 

آپ گیلری میں اپنی ویڈیو دیکھ اور شیئر سکتے ہیں۔
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ڈیکو پک
متعدد اسٹیکرز کے ساتھ تصاویر اور ویڈیوز کو کیپچر کریں۔

 AR زون ایپ شروع کریں اور ڈیکو پک پر تھپتھپائیں۔ 1

اپنے حسب منشا استعمال کے لیے اسٹیکر کا انتخاب کریں۔ 2

فوٹو کھینچے کے لیے  پر تھپتھپائیں یا ویڈیو لینے کے لیے  پر ہولڈ کریں۔ 3

آپ گیلری میں لی کئی تصاویر اور ویڈیوز کو دیکھ اور ان کا اشتراک کر سکتے ہیں۔
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فوری پیمائش
شئے کا سائز، فرد کا قد، یا آلے اور چیز کے درمیان فاصلے کی تیزی اور آسانی کے ساتھ پیمائش کریں۔

 AR زون ایپ شروع کریں اور فوری پیمائش پر تھپتھپائیں۔ 1

کیمرہ کا رخ اس چیز کی طرف کریں جس کا آپ کو سائز اور فاصلہ ناپنا ہے۔ 2

پیمائش کے نتائج اسکرین پر ظاہر ہوں گے۔

کوئک میزر کو استعمال کرنے کے لیے، آپ کو اپنے Google اکاؤنٹ میں سائن ان کرنا الزمی ہے۔

آلہ اور شے کے درميان فاصلہ

دستی طور پر پيمائش کريں۔

اسکرين پر پيمائش کے نتائج ڻهيک کريں۔

فرد کا قد ناپيں۔

اضافی اختيارات کی رسائی کريں۔

نتائج کو پهر سيٹ کريں۔موجوده اسکرين کيپچر کريں۔

دستی طور پر پیمائش کرنا
آپ دستی طور پر چیز کا سائز یا فاصلہ ناپ سکتے ہیں۔

 AR زون ایپ شروع کریں اور فوری پیمائش پر تھپتھپائیں۔ 1

کسی شئے کے ابتدائی نقتے کے طور پر دائرے کو اسکرین کے بیچ میں پائنٹ کریں۔ 2



ایپس اور فیچرز

122

 کو تھپتھپائیں۔ 3

ابتدائی نقتہ اسکرین پر فکس رہے گا۔

پیمائش شروع کرنے کے لئے آلہ کو گھمائیں۔ 4

اسکرین پر پیمائش کے نتائج درست کرنے کے لئے  پر تھپتھپائیں۔

Always On Display
جب یہ بند ہو تو آپ اسکرین پر گھڑی یا کیلنڈر جیسی معلومات دیکھ سکتے ہیں یا موسیقی کو کنٹرول کر سکتے 

ہیں۔

آپ نئے پیغامات اور مسڈ کالز کے لئے اطالعات بھی چیک کر سکتے ہیں۔

ہمیشہ ڈسپلے پر اس وقت ظاہر ہونے کیلئے سیٹ کریں جب آپ اسکرین پر تھپتھپائیں۔ اسے لگاتار یا سیٹ کردہ 
وقت پر ظاہر کرنے کی غرض سے سیٹنگز تبدیل کرنے کیلئے سیٹنگز ایپ شروع کریں، اسکرین مقفل ← 

Always On Display پر تھپتھپائیں اور پھر اپنی پسند کا موڈ منتخب کریں۔

ہمیشہ ڈسپلے کریں کی چمک روشنی کی صورتحال کی بنیاد پر خودکار طور پر تبدیل ہو سکتی ہے۔

ہمیشہ ڈسپلے کریں پر اطالعات کھولنا
جب آپ پیغام، مسڈ کال یا ایپ اطالعات موصول کریں گے تو اطالع کے آئیکنز ہمیشہ ڈسپلے کریں پر ظاہر ہوں 

گے۔ اطالعی آئیکن کو دو بار تھپتھپا کر اس کی اطالع کو دیکھیں۔

اگر اسکرین الک ہے تو، آپ اعالنات کو دکھنے کے لئے اسے انالک ضرور کریں۔
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ہمیشہ ڈسپلے کریں خصوصیت غیر فعال کرنا
اطالعاتی پینل کھولیں، نیچے کی طرف سوائپ کریں، اور پھر  )Always On Display( کو غیر فعال 

 کرنے کیلئے اسے تھپتھپائیں۔ سیٹنگز ایپ شروع کریں، تھپتھپائیں اسکرین مقفل اور پھر 
Always On Display سوئچ کو غیر فعال کرنے کے لیے اس پر تھپتھپائیں۔

کنارے کی اسکرین

تعارف
آپ Edge پینلز سے اپنے پسندیدہ ایپلیکیشنز اور فیچرز تک فوری طور پر رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

Edge پینلز استعمال کرنا
Edge پینل کے ہینڈل کو اسکرین کے مرکز کی طرف گھسیٹیں۔

اگر کنارے کے پینل کا ہینڈل نظر نہیں آ رہا ہو تو، سیٹنگز ایپ کا آغاز کریں، ڈسپلے ← کنارے کی اسکرین، کو 
تھپتھپائیں، اور پھر  Edge پینلز سوئچ کو اسے فعال کرنے کے لئے تھپتھپائیں۔

Edge پينل

Edge پينل کی 
سيڻنگز

Edge پينل ہينڈل
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Edge پینلز درست کرنا
کنارے کی اسکرین پر ڈسپلے کرنے یا ان میں ترمیم کرنے کے لئے پینلز منتخب کریں۔

Edge پینل کے ہینڈل کو اسکرین کے مرکز کی طرف گھسیٹیں۔ 1

Edge پینل کی سیٹنگز کی اسکرین کھولنے کے لئے  پر تھپتھپائیں۔ 2

ڈسپلے کرنے کے لئے Edge پینلز پر ٹک کریں۔ 3

• پینل تدوین کرنے کے لیے، تدوین کریں کو تھپتھپائیں۔	
• اضافی پینلز ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے، اس Galaxy Store کو تھپتھپائیں۔	
• پینلوں کو دوبارہ ترتیب دینے کے لیے،  ← پھر سے ترتیب دیں کو تھپتھپائیں اور  کھینچ کر کسی 	

اور جگہ پر لے جائیں۔

Edge پینل کا ہینڈل سیٹ کرنا
آپ ہینڈل کے محل وقوع، سائز، شفافیت یا ارتعاش کی سیٹنگ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔

Edge پینل کے ہینڈل کو اسکرین کے مرکز کی طرف گھسیٹیں۔ پھر  ←  ← ہینڈل کی سیٹنگز کو تھپتھپائیں۔

edge ایپلیکیشنز کا
اکثر استعمال ہونے والے ایپس جلدی سے شروع کریں۔

Edge پینل کے ہینڈل کو اسکرین کے مرکز کی طرف گھسیٹیں۔ 1

ایپلیکیشنز کے edge پینل پر، اس کو النچ کرنے کے لئے ایپ منتخب کریں۔ 2

ایپلیکیشنز کا edge پینل میں ترمیم کرنا
• ایک ایپلیکیشن شامل کرنے کے لئے، پینل پر  پر تھپتھپائیں اور ایپلیکیشنز کی فہرست سے کسی 	

ایپلیکیشن پر تھپتھپائیں۔
• پینل پر فولڈر بنانے کے لیے، پینل کے  پر تھپتھپائیں، ایپلیکیشنز کی فہرست میں سے کسی ایپلیکینش کو 	

تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اور پھر اسے ایپلیکیشنز کا edge پینل پر کسی اور ایپلیکیشن کے اوپر گھسیٹیں۔
• ایپلیکیشن حذف کرنے کے لیے، پینل میں ایپلیکیشن کو تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اور پھر اسے پینل کے 	

باالئی حصے پر موجود ہٹائیں میں گھسیٹیں۔
• ایپلیکیشنز کی ترتیب تبدیل کرنے کے لیے، ایپلیکیشن تھپتھپائیں اور تھامیں اور اسے دوسرے مقام پر 	

گھسیٹیں۔

آپ تدوین کو تھپتھپا کر ایپلیکیشنز کا edge کے پینل میں بھی ترمیم کر سکتے ہیں۔
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ایپ جوڑے شامل کرنا
دو کثرت سے استعمال کردہ ایپس، جیسے ویڈیو پلیئر اور میسنجر ایپ، کو ایک بار تھپتھپا کر منقسم اسکرین منظر 
میں ایک ساتھ ایپلیکیشنز کا edge کے پینل کو النچ کرنے کے لیے ان میں شامل کریں۔ منقسم اسکرین کے منظر 

کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، اسپلٹ اسکرین منظر سے رجوع کریں۔

Edge پینل کے ہینڈل کو اسکرین کے مرکز کی طرف گھسیٹیں۔ 1

ایپلیکیشنز کا edge پینل پر،  ← ایپلیکیشن جوڑی بنائیں پر تھپتھپائیں۔ 2

فہرست سے دو ایپس منتخب کریں۔ 3

منقسم اسکرین کے منظر میں کھلنے پر پہلی ایپ سب سے اوپر اور دوسری ایپ سب سے نیچے ظاہر ہوگی۔

تھپتھپائیں مکمل۔ 4

Edge lighting
جب آپ کو اطالعات موصول ہوتی ہیں، جیسے کہ نئے پیغامات کی اطالعات، تو آپ آلہ کو سیٹ کر سکتے ہیں 

کہ اس وقت کناروں کو روشن کرے اور ایک پاپ اپ ونڈون ڈسپلے کرے۔

کوئی ایپ استعمال کرنے کے دوران ایک پاپ اپ ونڈو ظاہر ہونے پر، فوری طور پر مواد دیکھنے کے لیے ونڈو 
کو نیچے کی طرف گھسیٹیں اور دستیاب افعال انجام دیں۔

کنارے کی روشنی کے بطور ڈسپلے کرنے کے لیے اطالعات کا نظم کرنا

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں ڈسپلے ← کنارے کی اسکرین ← Edge lighting، اور پھر  1
اسے فعال کرنے کے لیے سوئچ کو تھپتھپائیں۔

اس ایپلیکیشنز منتخب کریں کو تھپتھپائیں اور کنارے کی روشنی کو بطور اطالعات موصول کرنے کے لیے  2
ایپس کے ساتھ سوئچز کو تھپتھپائیں۔

کنارے کی روشنی کا اطالعات کی اقسام پر منحصر ہونے کے سبب ہو سکتا ہے کچھ اطالعات ڈسپلے 
نہ ہوں۔
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پاپ اپ ونڈو کے ذریعہ اطالعات دیکھنا
جب آپ ایک اطالع موصول کرتے ہیں ہے ایج روشنی اعالن کے ساتھ، آپ فوری طور پر اس کی مشمول دیکھ 

سکتے اور پاپ اپ ونڈو کھول کر دستیاب عمل سرانجام دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو ویڈیو 
دیکھنے یا گیم کھیلنے کے دوران کوئی پیغام موصول ہوتا ہے، تو آپ اسکرین کو سوئچ کیے بغیر پیغام دیکھ 

سکتے ہیں اور اس کا جواب دے سکت ہیں۔

جب ایک ایپ کے استعمال کے دوران آپ ایج روشنی اعالن کے ساتھ اطالع موصول کرتے ہیں، اطالعات کو 
نیچے گھسیٹیں۔

یہ خصوصیت صرف ان ایپس کے لیے دستیاب ہے جو ملٹی ونڈو اور کنارے کی روشنی کی 
خصوصیات کی معاونت کرتی ہیں۔ معاونت شدہ ایپس منظر کرنے کے لیے، اس سیٹنگز ایپ کو شروع 

کریں، پھر تھپتھپائیں ڈسپلے ← کنارے کی اسکرین ← Edge lighting ← ایپلیکیشنز منتخب 
کریں۔
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ملٹی ونڈو

تعارف
ملٹی ونڈو کے ذریعے آپ تقسیم شدہ سکرین میں بیک وقت دو ایپلیکیشنز چال پاتے ہیں۔ آپ پاپ-اپ منظر میں بھی 

بیک وقت متعدد ایپلیکیشنز چال سکتے ہیں۔

کچھ ایپلیکیشنز اس فیچر کی معاونت نہیں کرسکتی ہیں۔

اسپلٹ اسکرين منظر پاپ اپ منظر
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اسپلٹ اسکرین منظر

حالیہ استعمال کردہ ایپس کی فہرست کھولنے کے لیے حالیہ بٹن کو تھپتھپائیں۔ 1

بائیں یا دائیں سوائپ کریں، ایک ایپ کی شبیہ پر تھپتھپائیں، اور پھر اسپلٹ اسکرین منظر میں کھولیں پر  2
تھپتھپائیں۔

منتخب کردہ ایپلیکیشن اوپر کی ونڈو میں شروع ہوگی۔

نچلی ونڈو میں، کوئی اور ایپلیکیشن شروع کرنے کے لیے بائیں یا دائیں کی طرف سوائپ کریں۔ 3

ایسی ایپلیکیشنز شروع کرنے کے لیے جو حالیہ استعمال کردہ ایپلیکیشنز کی فہرست میں نہ ہو، ہوم بٹن یا 
پیچھے کا بٹن پر تھپتھپائیں اور ایک ایپ منتخب کریں۔

ونڈو سائز ایڈجسٹ کرنا
ونڈوز کے سائز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایپلیکیشن ونڈو کے درمیان بار کو اوپر یا نیچے گھسیٹیں۔

جب آپ بار کو ایپ ونڈوز کے درمیان اسکرین کے سب سے اوپری کنارے یا سب سے نچلے کنارے تک 
کھینچتے ہیں تو ونڈو کو بڑا کر دیا جاۓ گا۔
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پاپ اپ منظر

حالیہ استعمال کردہ ایپس کی فہرست کھولنے کے لیے حالیہ بٹن کو تھپتھپائیں۔ 1

بائیں یا دائیں سوائپ کریں، ایک ایپ کی شبیہ پر تھپتھپائیں، اور پھر پاپ اپ منظر میں کھولیں پر تھپتھپائیں۔ 2

ایپلیکیشن کی اسکرین پاپ اپ ونڈو میں ظاہر ہوگی۔

دريچہ چهوڻا ترين 
کريں۔

ايپليکيشن بند کريں۔

دريچہ بڑا کريں۔

شفافيت کے درجہ کو 
مطابق کريں۔

پاپ اپ ونڈوز کو منتقل کرنا
کوئی پاپ اپ ونڈو منتقل کرنے کے لیے، ونڈو کے ٹول بار پر تھپتھپائیں اور اسے ایک نئے مقام پر گھسیٹیں۔
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Samsung Daily
تازہ ترین خبریں اور مختلف مواد جیسے ویڈیوز اور گیمز دیکھیں۔

• سام سنگ ڈیلی استعمال کرنے کے لیے، آپ کا آلہ Wi-Fi یا موبائل نیٹ ورک سے جڑنا ضروری 	
ہے۔

• اس فیچر کو مکل استعمال کرنے کے لیے، آپ کو اپنے Samsung account میں سائن ان کرنا 	
الزمی ہے۔

ہوم اسکرین پر، بائیں طرف سوائپ کریں۔ 1

سام سنگ ڈیلی اسکرین ظاہر ہوگی۔

پہلی بار اس فیچر کو چالنے یا ڈیٹا ری سیٹ کرنے کے بعد، سیٹ اپ مکمل کرنے کے لئے اسکرین پر دی 
گئی ہدایات پر عمل کریں۔

مشموالت

اضافی اختيارات کی 
رسائی کريں۔

اضافی کارڈ اختيار 
کی رسائی کريں۔

• فہرست میں کارڈ ڈسپلے روکنے کے لیے، کارڈ کے اوپر کی طرف  پر تھپتھپایئں اور دوبارہ نہ دکھائیں 	
پر تھپتھپائیں۔

• کارڈ کے طور پر مواد شامل یا حذف کرنے کیلئے،  ← کارڈز پر تھپتھپائیں، اور پھر اشیاء کو آن یا آف 	
کرنے کیلئے ان کے آگے موجود سوئچز کو تھپتھپائیں۔

• کارڈ کی ترتیب بدلنے کیلئے  ← کارڈز پر تھپتھپائیں ← پھر سے ترتیب دیں اور دوسرے مقام پر  	
گھسیٹیں۔
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مواد دیکھنے کے لیے اوپر یا نیچے کی جانب سوائپ کریں۔ 2

کارڈز کا مواد ایک وقت کے بعد خود بخود اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے۔ جب آپ اسکرین پر نیچے کی طرف 
جاتے ہیں تو آپ کارڈز کو اپ ڈیٹ کرسکتے ہیں۔

Samsung Daily کو بند کرنے کے لئے، اسکرین پر دائیں طرف سوائپ کریں یا پیچھے کا بٹن  3
تتھپتھپائیں۔

Samsung Health

تعارف
Samsung Health آپکی عافیت اور صحت کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تندرستی ہدف سیٹ کریں، 

 Samsung Health اپنی پیش رفت جانچ لیں، اور اپنی مجموعی عافیت اور صحت کا ٹریک رکھیں۔ آپ دیگر
صارفین کے ساتھ اپنے قدم پیما کے ریکارڈز کا موازنہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساھ مقابلہ کر 

سکتے ہیں، اور صحت کی تجاویز دیکھ سکتے ہیں۔
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Samsung Health استعمال کرنا
Samsung Health ایپ شروع کریں۔ پہلی بار اس اپلی کیشن کو چالنے یا ڈیٹا ری سیٹ کرنے کے بعد، سیٹ 

اپ مکمل کرنے کے لئے اسکرین پر ہدایات پر عمل کریں۔

خطہ کے لحاظ سے کچھ فیچرز دستیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔

Samsung Health ہوم اسکرین میں اشیاء شامل کرنے کے لیے، اس اشیاء کا نظم کریں کو ٹریکرز کی 
فہرست کے نیچے تھپتھپائیں اور پھر شامل کرنے کے لیے اشیاء پر  کو تھپتھپائیں۔

ڻريکرز ديکهيں اور ان کا نظم کريں۔

صحت کی تجاويز ديکهيں۔ اپنی صحت اور تندرستی کی نگرانی 
کريں۔
اپنے قدم کی گنتی کے ريکارڈ کا موازنہ 
دوسرے Samsung Health صارفين 
سے کريں يا اپنے دوستوں کے ساته 
مقابلہ کريں۔
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Together
Together آپ کو اسٹیپ کاؤنٹ گولز سیٹ اپ کرنے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اجازت دیتا 
ہے۔ آپ اپنے دوستوں کو ساتھ ساتھ چلنے کے لئے مدعو کر سکتے ہیں، ٹارگیٹ سٹیپ کاؤنٹ سیٹ کر سکتے 

ہیں، چیلنج میں مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنی رینکنگ دیکھ سکتے ہیں۔

Samsung Health ہوم اسکرین پر Together تھپتھپائیں۔

مراحل
جتنا قدم آپ چلتے ہیں آلہ ان کی تعداد کو شمار کرتا ہے اور طے کی گئی دوری ریکارڈ کرتا ہے۔

Samsung Health ہوم اسکرین پر اسٹیپس ٹریکر کو تھپتھپائیں۔

ہدف موجوده کل قدم

• جب قمد ٹریکر آپ کے قدموں کی نگرانی کرتا ہے اور پھر آپ کے قدموں کی تعداد ڈسپلے کرتا ہے 	
اس دوران آپ کو تھوڑی تاخیر کا تجربہ ہو سکتا ہے۔ پوپ اپ ونڈو یہ نشان دہی کرے کہ آپ کا ہدف 

آ چکا ہے اس سے پہلے آپ کو ایک مختصر وقفہ موصول ہو سکتا ہے۔
• اگر آپ کار یا ریل گاڑی سے سفر کرنے کے دوران قدم ٹریکر استعمال کرتے ہیں، تو تھرتھراہٹ آپ 	

کے قدموں کی تعداد کو متاثر کر سکتی ہے۔
• آپ اطالعات کے پینل پر اپنے موجودہ مراحل چیک کر سکتے ہیں۔ اطالعات بند کرنے کے لیے، 	

Samsung Health ہوم اسکرین پر، اس  ←  ← اطالعات کو تھپتھپائیں، اور پھر اسے 
غیر فعال کرنے کے لیے قدوم سوئچ جو کہ زمرے کے نیچے ہے اسے تھپتھپائیں۔ متبادل طور پر، 

اطالعات کا پینل کھولیں، اطالعات کو تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، اور پھر اسے غیر فعال کرنے کیلئے 
تفصیالت پر تھپتھپائیں اور پھر قدوم سوئچ پر تھپتھپائیں۔
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اضافی معلومات
• Samsung Health صرف صحت اور عافیت کی معلومات کے مقاصد کے لیے موزوں ہے اور مرض 	

کی تشخیص، اور دیگر کیفیات میں، یا شفا، تخفیفت، عالج یا مرض روکنے میں استعمال کے لیے موزوں 
نہیں ہے۔

• Samsung Health کے لئے دستیاب فنکشن، فیچرز اور قابل اضافہ ایپلی کیشنز ملک کے مقامی قوانین 	
اور قواعد و ضوابط کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں۔ استعمال سے پہلے آپ اپنے خاص عالقے میں دستیاب 

فیچرز اور ایپلی کیشنز کی جانچ کر لینی چاہیے۔
• Samsung Health کی ایپلی کیشنز اور اس کی خدمت تبدیل یا پیشگی نوٹس کے بغیر بند کیا جا سکتا ہے۔	
• ڈیٹا مجموعہ کا مقصد آپ کی طرف سے درخواست کردہ خدمت کی فراہمی بشمول آپکی عافیت میں اضافہ 	

کرنے کی غرض سے اضافی معلومات، ڈیٹا ہم زمان کرنا، ڈیٹا تجزیہ تک یا ڈیٹا کی ترقی اور بہتر خدمات 
فراہم کرنے تک محدود ہے۔ )لیکن اگر، آپ Samsung Health سے اپنے Samsung account میں 
سائن ان کرتے ہیں، تو بیک اپ مقاصد کے لیےسرور پر آپ کا ڈیٹا محفوظ ہوسکتا ہے۔( ذاتی معلومات کو 
ذخیرہ کیا جاسکتا ہے تاکہ ان کا اس طرح کے مقاصد کی تکمیل ہوجائے۔ آپ Samsung Health کے 

ذریعہ ذخیرہ کردہ ذاتی ڈیٹا کو سیٹنگز مینیو میں موجود ذاتی ڈیٹا مٹائیں اختیار کا استعمال کرکے حذف 
کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ڈیٹا کو حذف کرنے کے لیے جسے آپ نے سوشل نٹورک پر شراکت کی ہے یا 

اسٹوریج آالت پر منتقل کردیا ہے، تو آپ کو انہیں الگ سے حذف کرنا المی ہے۔
• آپ اضافی سام سنگ خدمات کے ساتھ یا آپکی طرف سے منتخب موافق تیسرے فریق کی خدمات کے ساتھ 	

اور آپکے دیگر مربوط آالت کے ساتھ اپنے ڈیٹا کا اشتراک کر سکتے ہیں اور/یا ہم زمان کر سکتے ہیں۔ 
ایسی اضافی خدمات یا تیسرے فریق کے آالت کے ذریعے Samsung Health کے معلومات کی رسائی 

کی اجازت صرف آپکے واضع منظوری کے ساتھ دی جاۓ گی۔
• سوشل نٹورک پر ڈیٹا شراکت کے غیرمناسب استعمال یا دیگر میں ترسیل کردہ ڈیٹا کے لیےآپ مکمل ذمہ 	

داری لیتے ہیں۔ دیگر کے ساتھ اپنے ذاتی ڈیٹا کی شراکت کرتے وقت احتیاط برتیں۔
• اگر آپ بلیوٹوتھ جیسے وائرلسی کنیکشن کا استعمال کرتے ہیں تو، آلہ دیگر آالت کی الیکٹرک مداخلت سے 	

متاثر ہو سکتا ہے۔ آلے کو ان دیگر آالت کے قریب استعمال کرنے سے اجتناب کریں جن سے ریڈیو لہریں 
نکلتی ہیں۔

• قبل استعمال احتیاط کے ساتھ Samsung Health کے قوانین اور شرائط اور رازداری کی پالیسی پڑھیں۔	
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Samsung Members
Samsung Members صارفین کو سپورٹ سروسز مثال آلہ کے مسلہ کی تشخیص آفر کرتے ہیں اور 

صارفین سے سواالت اور غلطی کی رپورٹ جمع کرواتے ہیں۔ آپ Galaxy صارف کمیونٹی میں دوسروں کے 
 ساتھ معلومات کا اشتراک بھی کر سکتے ہیں یا تازہ ترین خبریں اور تجاویز دیکھ سکتے ہیں۔ 

Samsung Members آپ کی مدد آپکے آلہ استعمال کرنے کے دوران ہونے والے مسائل کا حل کرنے میں 
کر سکتے ہیں۔

اپنا فیڈبیک جمع کروانے یا تبصرے پوسٹ کرنے کے لئے، آپ کو اپنے Samsung account میں 
سائن ان کرنا الزمی ہے۔ مزید معلومات کیلئے Samsung account دیکھیں۔

Samsung Notes
کی بورڈ سے متن درج کر کے یا اسکرین پر ہاتھ سے لکھ کر یا نقشہ بنا کر کے نوٹ بنائیں۔ آپ اپنے نوٹ میں 

امیج یا وائس ریکارڈنگ ڈال سکتے ہیں۔

نوٹ تخلیق کرنا

۔ 1 Samsung Notes ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں 

اپنی اسکرین کے باالئی حصے سے مداخلے کا طریقہ منتخب کریں اور ایک نوٹ تحریر کریں۔ 2

کيی بورڈ استعمال کرکے متن داخل 
کريں۔
قلموں کے ساته لکهيں يا خاکہ بنائيں۔

برش کے ساته پينٹ کريں۔

فائلز داخل کرنا۔

جب آپ نوٹ بنانا ختم کر چکے ہوں، تھپتھپائیں محفوظ کریں۔ 3

نوٹس حذف کرنا

Samsung Notes ایپ شروع کریں۔ 1

کسی نوٹ کو حذف کرنے کیلئے تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں۔ 2

متعدد نوٹس حذف کرنے کے لیے، مزید نوٹس پر ٹک کریں تاکہ حذف کریں۔

حذف کریں پر تھپتھپائیں۔ 3
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Galaxy Wearable
Galaxy Wearable وہ ایپلیکیشن ہے جو آپ کو اپنے پہننے الئق آالت کے نظم کی اجازت دیتا ہے۔ آپ جب 
پہننے الئق آلہ سے اپنے آلہ کو کنکٹ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ پہننے الئق آلہ کی سیٹنگز اور ایپلی 

کیشنز حسب ضرورت بنا سکتے ہیں۔

Galaxy Wearable ایپ شروع کریں۔
اپنے آلہ کو پہننے الئق آلہ سے جوڑنے کے لیے، شروعات کریں کو تھپتھپائیں۔ سیٹ اپ مکمل کرنے کے لئے 

اسکرین پر دکھائی جانے والی ہدایات کی پیروی کریں۔ کنیکٹ کرنے کی معلومات حاصل کرنے کے لیئے پہننے 
الئق آلہ صارف گائیڈ پر رجوع کریں اور اپنے آلہ کے ساتھ پہننے الئق آلہ کا استعمال کریں۔

کیلنڈر
اپنے پالنر میں آنے والے واقعات یا یاددہانیوں کو داخل کر اپنا گوشوارہ منظم کریں۔

وقوعہ تخلیق کرنا

کیلنڈر ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھائیں  یا کسی تاریخ کو دو بار تھپتھپائیں۔ 1

۔ اگر تاریخ میں پہلے سے وقوعات یا ٹاسک محفوظ ہیں، تو تاریخ تھپتھپائیں اور تھپتھپائیں 

واقعہ کی تفصیالت داخل کریں۔ 2

ايونٹ محفوظ کرنے کے ليے کيلنڈر 
منتخب کريں۔

محل وقوع داخل کريں۔

نوٹ شامل کريں۔

االرم سيٹ کريں۔

ايک عنوان درج کريں۔

ايونٹ کے ساته ڈسپلے کرنے کے ليے 
اسڻيکر منتخب کريں۔

دورانيہ سيٹ کريں۔

مزيد تفصيالت شامل کريں۔

وقوعہ کا رنگ تبديل کريں۔
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وقوعہ محفوظ کرنے کے لیے محفوظ تھپتھپائیں۔ 3

یاددہانیاں تخلیق کرنا
آپ کاموں کو بطور یاد دہانیاں تخلیق کر سکتے ہیں اور ہر یاد دہانی کے لیے پیشگی سیٹ کردہ وقت پر اطالعات 

یا مقام موصول کرسکتے ہیں۔ کیلنڈر ایپ شروع کریں اور  ← Reminder کو تھپتھپائیں۔ مزید معلومات 
کیلئے Reminder دیکھیں۔

اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ وقوعات ہم زمان کرنا

سیٹنگز ایپ شروع کریں، تھپتھپائیں اکاؤنٹس اور بیک اپ ← اکاؤنٹس، اور پھر مطابقت پذیری کرنے کے  1
لیے اکاؤنٹ منتخب کریں۔

اکاؤنٹ سنک کریں پر تھپتھپائیں اور تھپتھپائیں کیلنڈر سوئچ اسے فعال کرنے کے لیے۔ 2

Samsung account کے لیے تھپتھپائیں  ← مطابقت پذیری کی سیٹنگز اور تھپتھپائیں کیلنڈر سوئچ 
اسے فعال کرنے کے لیے۔

جن اکاؤنٹ کو سنک کرنا ہے انہیں شامل کرنے کے لئے، کیلنڈر ایپ شروع کریں اور  ←  ← نیا اکاؤنٹ 
شامل کریں پر تھپتھپائیں۔ پھر، ہم زمان ہونے کے لیے اکاؤنٹ منتخب کریں اور سائن ان کریں۔ جب آپ کا اکاؤنٹ 

شامل ہو جاتا ہے تو اکاؤنٹ کے نام کے اگے نیال دائرہ ڈسپلے ہوتا ہے۔

Reminder
آپ فہرست کے آئٹمز کو شیڈول کرنے یا بعد میں مواد دیکھنے کے لیے یاد دہانیاں بنا سکتے ہیں۔ آپ ہر یاد دہانی 

کے لیے پیشگی سیٹ کردہ وقت پر اطالعات یا مقام موصول کریں گے۔

• مزید درست اطالعات موصول کرنے کے لیے، Wi-Fi یا موبائل نیٹ ورک سے جڑیں۔	
• اس فیچر کو مکل استعمال کرنے کے لیے، آپ کو اپنے Samsung account میں سائن ان کرنا 	

الزمی ہے۔
• محل وقوع کی یاددہانیاں استعمال کرنے کے لیے GPS فیچر کا فعال ہونا ضروری ہے۔	

Reminder شروع کرنا
کیلنڈر ایپ شروع کریں اور  ← Reminder کو تھپتھپائیں۔ Reminder کی اسکرین ظاہر ہوگی اور 

( ایپلیکیشنز کی اسکرین پر شامل ہو جائے گی۔ Reminder ایپ کی شبیہ )
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یاددہانیاں تخلیق کرنا
متعدد طریقوں سے یاد دہانیاں بنائیں۔ اگر آپ مخصوص وقت یا محل وقوع سیٹنگ کے ساتھ Reminder کی 

تخلیق کرتے ہیں تو یاد دہانی آپ کو منتبہ کرے گی۔ آپ واحد میمو یا ویب پیج پتا جیسے مختلف اجزاء کو بھی 
محفوظ کر سکتے ہیں۔

مثال کے طور پر، آپ کو بتانے کے لئے کہ 'جب گھر پہنچیں تو پھولوں کو پانی دیں' یاد دہانی سیٹ کریں۔

Reminder ایپ شروع کریں۔ 1

تھپتھپائیں یاد دھانی تحریر کریں یا  اور 'پھولوں کو پانی دیں' درج کریں۔ 2

اسے تھپتھپائیں جگہ ← جگہ منتخب کریں اور محل وقوع کو گھر پر سیٹ کریں۔ 3

تھپتھپائیں میرے آنے کا وقت ← مکمل۔ 4

یاددہانی محفوظ کرنے کے لیے محفوظ کریں پر تھپتھپائیں۔ 5

جب آپ گھر پہنچ جائیں گے، تو 'پھولوں کو پانی دیں' اطالع ظاہر ہوگی۔
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یاد دہانیاں مکمل کرنا
ان یاد دہانیوں میں مکمل کا نشان لگائیں جن کی یاد دہانی کی آپ کو اب ضرورت نہیں ہے۔

یاد دہانی کی فہرست میں، یاد دہانی منتخب کریں اور مکمل کریں تھپتھپائیں۔

یاد دہانیوں کو بحال کرنا

یاد دہانیوں کو بحال کریں جنہیں مکمل کیا جا چکا ہے۔

یاد دہانیوں کی فہرست پر،  ← مکمل شدہ ← تدوین کریں کو تھپتھپائیں۔ 1

بحال کرنے کے قابل آئٹم پر نشان لگائیں اور بحال کریں تھپتھپائیں۔ 2

یاد دہانیاں یاد دہانیوں کی فہرست میں جوڑ دیا جاۓ گا اور آپ کو پری سیٹ اوقات پر یاد دالیا جاۓ گا۔

یاد دہانیاں حذف کرنا
یاد دہانی حذف کرنے کے لئے یاد دہانی منتخب کریں اور حذف کریں تھپتھپائیں۔ ایک سے زیادہ یاد دہانیاں حذف 

کرنے کے لئے یاد دہانی تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، حذف کرنے کے لئے یاد دہانیوں پر نشان لگائیں اور پھر حذف 
کریں تھپتھپائیں۔

وائس ریکارڈر

تعارف
مختلف حاالت کے لیے مختلف ریکارڈنگ موڈز استعمال کریں۔ آلہ آپ کی آواز کو متن میں تبدیل کر سکتا ہے اور 

آواز کے ذرایع میں امتیاز کر سکتا ہے۔

وائس ریکارڈنگ بنانا

وائس ریکارڈر ایپ شروع کریں۔ 1
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۔ مائیکروفون میں بولیں۔ 2 ریکارڈنگ شروع کرنے کے لئے تھپتھپائیں 

• ۔	 ریکارڈنگ موقوف کرنے کے لئے تھپتھپائیں 
• وائس ریکارڈنگ بنانے کے دوران، بک مارک داخل کرنے کے لئے بک مارک پر تھپتھپائیں۔	

ريکارڈنگ موڈ تبديل کريں۔

ريکارڈنگ شروع کريں۔

۔ 3 ریکارڈنگ مکمل کرنے کے لئے تھپتھپائیں 

فائل کا نام داخل کریں اور محفوظ کریں تھپتھپائیں۔ 4

ریکارڈنگ موڈ تبدیل کرنا
وائس ریکارڈر ایپ شروع کریں۔

وائس ریکارڈر سکرین کے باالئی حصے سے ایک زمرہ منتخب کریں۔

• معیاری: یہ عام ریکارڈنگ موڈ ہے۔	
• انٹرویو: آلہ اپنی چوٹی اور پایان سےاونچے والیوم پر آواز ریکارڈ کرتا ہے جبکہ اطراف سے آواز کا والیوم 	

کم کرتا ہے۔
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• تقریر سے متن تک: آلہ آپ کی آواز ریکارڈ کرتا ہے اور ساتھ ہی اسے آن سکرین متن میں تبدیل کرتا ہے۔ 	
بھر نتائج کے لئے، آپ کے منہ کے قریب آلہ رکھیں اور ایک پرسکون جگہ میں زور سے اور واضح طور 

پر بات کریں۔

وائس میمو نظام زبان اس زبان سے میچ نہیں ہے جس میں آپ بات کر رہے ہیں، تو آلہ آپ کی آواز 
شناخت نہیں کرے گا۔ اس فیچر کا استعمال کرنے سے پہلے، وائس میمو کے سسٹم کی زبان کو 

سیٹ کرنے کے لئے موجودہ زبان تھپتھپائیں۔

منتخب کردہ وائس ریکارڈنگ چالنا
آپ جب انٹرویو کی ریکارڈنگ پر نظرثانی کرتے ہیں تو، آپ ریکارڈنگ میں آواز کے کچھ ذرائع کا آواز بند یا 

آواز چالو کر سکتے ہیں۔

وائس ریکارڈر ایپ شروع کریں۔ 1

تھپتھپائیں فہرست اور انٹرویو وضع میں ریکارڈ شدہ وائس ریکارڈنگ منتخب کریں۔ 2

آواز کے مخصوص ذرائع کی آواز بند کرنے کے لیے، تھپتھپائیں  اس متعلقہ سمت کے لئے جس کی  3
آواز بند کی جانا ہے۔

شبیہ تبدیل ہو کر  ہو جاۓ گا اور آواز خاموش ہو جائے گی۔

خاموش شده آواز کا ذريعہ

غير خاموش شده آواز کا ذريعہ
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میری فائلیں
آلہ میں یا دیگر مقامات جیسے کہ کالؤڈ سٹوریج کی خدمات میں محفوظ کردہ مختلف فائلوں تک رسائی حاصل 

کریں۔

میری فائلیں ایپ شروع کریں۔
ہر اسٹوریج میں اسٹور کردہ فائلیں دیکھیں۔

غیر ضروری ڈیٹا کی پڑتال کرنے اور آلہ کی اسٹوریج خالی کرنے کے لیے، ذخیرہ تجزیہ کریں کو تھپتھپائیں۔

۔ فائل یا فولڈر تالش کرنے کے لیے، تھپتھپائیں 

گھڑی

تعارف
االرم سیٹ کریں، دنیا بھر کے کئی شہروں کا موجودہ وقت چیک کریں، کسی وقوعہ کو سیٹ کریں، یا ایک 

مخصوص دورانیہ سیٹ کریں۔

االرم
گھڑی ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں االرم۔

االرم سیٹ کرنا
، االرم کا وقت سیٹ کریں، وہ ایام منتخب کریں جس میں االرم کا تکرار ہوگا،  االرم کی فہرست میں تھپتھپائیں 

دیگر متعدد االرم کے اختیارات منتخب کریں، اور پھر تھپتھپائیں محفوظ کریں۔

االرم کا وقت درج کرنے کی خاطر کی پیڈ کھولنے کے لیے، وقت داخل کرنے کی فیلڈ پر تھپتھپائیں۔

االرم فعال یا غیر فعال کرنے کے لیے، االرم کی فہرست میں االرم کے آگے کے سوئچ کو تھپتھپائیں۔

االرم روکنا
االرم روکنے کے لیے تھپتھپائیں برخاست کریں۔ آپ نے اگر پہلے سے اسنوز اختیار کو فعال کر لیا ہے تو، وقت 

کی ایک مخصوص حد کے بعد االرم کو دہرانے کے لئے سنوز کو تھپتھپائیں۔

االرم حذف کرنا
االرم تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، حذف کرنے کے لئے االرم پر نشان لگائیں اور پھر حذف کریں کو تھپتھپائیں۔
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عالمی گھڑی
گھڑی ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں عالمی گھڑی۔

گھڑی تخلیق کرنا
 تھپتھپائیں، شہر کا نام داخل کریں یا نقشہ سے شہر منتخب کریں، اور پھر شامل کریں تھپتھپائیں۔

ٹائم زون کنورٹر استعمال کرنے کے لیے،  ← منطقہ وقت تبدیل کار پر تھپتھپائیں۔

گھڑی حذف کرنا
گھڑی تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں، حذف کرنے کے لئے گھڑیوں پر نشان لگائیں اور پھر حذف کریں تھپتھپائیں۔

سٹاپ واچ

گھڑی ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں سٹاپ واچ۔ 1

وقوعہ کو وقت دینے کے لیے تھپتھپائیں اسٹارٹ۔ 2

ایک تقریب کے وقت کرتے ہوئے لیپ اوقات ریکارڈ کرنے کے لئے، تھپتھپائیں لیپ۔

وقت روکنے کے لیے تھپتھپائیں روکیں۔ 3

• وقت پھر سے شروع کرنے کے لئے، تھپتھپائیں دوبارہ شروع کریں۔	
• گزرے وقت کو صاف کرنے کے لیے، تھپتھپائیں پھرسیٹ۔	

ٹائمر

گھڑی ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں ٹائمر۔ 1

، دورانیہ اور نام مقرر کریں، اور پھر  اکثر استعمال کردہ ٹائمر کو شامل کرنے کے لیے، تھپتھپائیں 
تھپتھپائیں شامل کریں۔

دورانیہ سیٹ کریں، اور اسٹارٹ پر تھپتھپائیں۔ 2

دورانیہ درج کرنے کی خاطر کی پیڈ کھولنے کے لیے، دورانیہ داخل کرنے کی فیلڈ پر تھپتھپائیں۔

جب ٹائمر بند ہوجائے تو تھپتھپائیں برخاست کریں۔ 3
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کیلکولیٹر
سادہ یا پیچیدہ حساب انجام دیں۔

کیلکولیٹر ایپ شروع کریں۔
•  : شماریات ہسٹری دیکھیں۔ ہسٹری صاف کرنے کیلئے، ہسٹری صاف کریں تھپتھپائیں۔ شماریات کی 	

ہسٹری پینل کو بند کرنے کے لئے کے لیے  پر تھپتھپائیں۔
•  : اکائی تبادلہ ٹول کا استعمال کریں۔ آپ متعدد اقدار مثال ایریا، لمبائی، یا درجہ حرارت کو دوسرے 	

یونٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔
•  : سائنسی کیلکولیٹر ڈسپلے کریں۔	

Game Launcher

تعارف
گیم لونچر آپکے Play اسٹور اور Galaxy Store ڈائون لوڈ کردہ گیمز کو ایک جگہ پر رسائی کے لیئے اکٹھا 

کرتا ہے۔ زیادہ آسانی سے گیمز کھیلنے کے لیئے آپ آلے کو گیم موڈ پر سیٹ کر سکتے ہیں۔

اپنی گيم پلے کی معلومات ديکهيں۔

گيمز کو آواز کے ساته يا بغير آواز 
کهوليں۔

اضافی اختيارات کی رسائی کريں۔

ڈاؤن لوڈ کرده ايپس

الئبريری پينل
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گیم النچر کا استعمال

Game Launcher ایپ شروع کریں۔ 1

اگر Game Launcher ظاہر نہیں ہوتا، شروع کریں سیٹنگز ایپ، تھپتھپائیں اعلی فیچرز اور پھر 
تھپتھپائیں Game Launcher سوئچ اسے فعال کرنے کے لیے۔

الئبریری پینل کو اوپر کی جانب گھسیٹیں اور ایک گیم کو تھپتھپائیں۔ 2

Play اسٹور اور Galaxy Store سے ڈائون لوڈ کی گئیں گیمز خودکار طور پر گیم النچر اسکرین 
پر نظر آئیں گی۔ اگر آپ اپنی گیمز نہیں دیکھ سکتے ہیں، الئبریری پینل کو اوپر کی جانب گھسیٹیں اور  

← ایپلیکیشنز شامل کریں تھپتھپائیں۔

گیم النچر سے گیم کو ہٹانا
 الئبریری پینل کو اوپر کی جانب گھسیٹیں اور ایک گیم کو تھپتھپائیں اور تھام کر رکھیں، اور پھر  

Game Launcher سے ہٹائیں تھپتھپائیں۔

کارکردگی موڈ تبدیل کرنا
آپ گیم کی کارکردگی موڈ تبدیل کر سکتے ہیں۔

Game Launcher ایپلیکیشن کو شروع کریں، اس  ← گیم کی کارکردگی ← گیم کی کارکردگی کو تھپتھپائیں، 
اور پھر اپنا مطلوبہ موڈ منتخب کریں۔

• کارکردگی پر توجہ دیں: یہ گیم کھیلنے کے دوران آپ کو ممکنہ بہترین کارکردگی فراہم کرنے پر فوکس کرتا 	
ہے۔

• متوازن: یہ کارکردگی اور بیٹری کے استعمال کے وقت کو متوازن کرتا ہے۔	
• پاور بچت پر توجہ دیں: یہ گیمز کھیلنے کے دوران بیٹری پاور کی بچت کرتا ہے۔	

گیم کے مطابق بیٹری کی کارکردگی بھی تبدیل ہوسکتی ہے۔
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گیم بوسٹر

تعارف
گیم بوسٹر آپ کو بہتر ماحول میں گیمز کھیلنے کی اجازت دیتا ہے اور آپ کو گیم بوسٹر پینل کے ذریعہ مفید 

اختیارات فراہم کرتا ہے۔

گیم بوسٹر کا استعمال
گیمز کھیلتے ہوئےگیم بوسٹر پینل کھولنے کے لئے نیویگیشن بار پر  کو تھپتھپائیں۔ اگر نیویگیشن بار پوشیدہ 

ہے تو اسکرین کے سب سے نیچے سے اسے دکھانے کے لئے اوپر کی طرف کھینچیں۔

گیم کی بنیاد پر دستیاب اختیارات مختلف ہو سکتے ہیں۔

•  : گیم بوسٹر کے لئے کی ترتیبات کی تشکیل دیں۔	
• درجہ حرارت کو مانیٹر کررہا ہے / میموری کو مانیٹر کررہا ہے: میموری کا بہتر طریقہ سے بندوبست کرنے 	

کے لیے آلہ کو زیادہ گرم ہونے اور پش منظر میں ایپس کو چلنے سے روکنے کے لیے آلہ کو خود کار طور 
پر سیٹنگیں مطابق بنانے پر سیٹ کریں۔

• گیم کے دوران بالک کریں: گیمز کے دوران کچھ خصوصیات کو الک کریں۔	
• نیویگیشن بٹن الک: نیویگیشن بار پر موجود بٹنوں کو چھپائیں۔ بٹنز ڈسپلے کرنے کے لیے، نیویگیشن بار پر 	

موجود  کو تھپتھپائیں۔
• اسکرین ٹچ الک: گیم کھیلنے کے دوران ٹچ اسکرین کو الک کر دیں۔ ٹچ اسکرین ان الک کرنے کے لیے، 	

الک کی شبیہ کو کسی بھی سمت میں کھیچیں۔
• اسکرین شاٹ: اسکرین شاٹس لیں۔	
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گیم کھیلتے وقت ایپس کو پاپ اپ ونڈوز میں النچ کرنا
آپ گیم کھیلتے وقت ایپس کو پاپ اپ ونڈوز میں النچ کر سکتے ہیں۔

 کو تھپتھپائیں اور ایپس کی فہرست میں سے کسی ایک ایپ کو منتخب کریں۔

ایپلیکیشنز کی فہرست میں تدوین کرنے کیلئے  پر تھپتھپائیں۔

کڈز ہوم

تعارف
آپ بعض ایپس تک بچوں کی رسائی کو محدود کر سکتے ہیں، ان کے استعمال کے اوقات سیٹ کر سکتے ہیں، 

اور جب بچے آلہ استعمال کرتے ہیں اس وقت مزے دار اور محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے سیٹنگز کو 
تشکیل دے سکتے ہیں۔

بچوں کا ہوم کا استعمال کرنا
اطالعاتی پینل کھولیں، نیچے کی طرف سوائپ کریں، اور پھر  )کڈز ہوم( کو فعال کرنے کیلئے اسے 

تھپتھپائیں۔ بچوں کا ہوم کی اسکرین ظاہر ہوگی۔ پہلی دفعہ بچوں کا ہوم کی ابتدا کرتے ہوئے یا ڈیٹا کو پھر سیٹ 
کرنے کے بعد سیٹ اپ مکمل کرنے کے لیے اسکرین پر موجود ہدایات پر عمل کریں۔

بچوں کی ہوم اسکرین پر، آپ جس ایپ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کا انتخاب کریں۔

اضافی اختيارات کی رسائی کريں۔

دستياب ايپس

بچوں کی گيلری بچوں کا فون

بچوں کا کيمره
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پیرنٹل کنٹرول کی خصوصیت کو فعال کرتے وقت یا بچوں کے ہوم کو بند کرتے ہیں آپ کا پیش سیٹ 
اسکرین الک کا طریقہ یا آپ کی بنائی گئی پن استعمال کی جائے گی۔

والدین کے کنٹرول کی خصوصیات کا استعمال کرنا
آپ بچوں کے ہوم کے لیے ترتیبات کی تشکیل کر سکتے ہیں اور استعمال کی سرگزشت کو دیکھ سکتے ہیں۔

بچوں کی ہوم اسکرین پر،  ← پیرنٹل کنٹرول پر تھپتھپائیں اور اپنا ان الک کوڈ درج کریں۔

• بچوں کے نام: اپنے بچے کے پروفائل کا انتظام کریں۔	
• یومیہ پلے ٹائم سیٹ کریں: بچوں کا ہوم کے لیے استعمال کے وقت کو محدود کریں۔	
• روزانہ کا استعمال: بچوں کا ہوم کے لیے روزانہ کے استعمال کا وقت دیکھیں۔	
• سرگرمی: بچوں کا ہوم کی سرگرمی کی سرگزشت دیکھیں۔	
• اکثر رابطہ کردہ: بچوں کا ہوم میں کثرت سے استعمال ہونے والے روابط دیکھیں۔	
• میرے بچوں کی تخلیقات: بچوں کے ہوم میں ایپس سے بنائے گئے کاموں کو دیکھیں۔	
• اجازت شدہ مواد: بچوں کا ہوم کے ذریعے تائید یافتہ ایپس یا مواد چیک کریں اور انہیں شامل کریں۔	
• مواد کا صفحہ دکھائیں: آلے کو بچوں کے ہوم اسکرین پر، سام سنگ پارٹنر کے مواد کے صفحات دکھانے 	

پر سیٹ کریں۔

بچوں کا ہوم بند کرنا
بچوں کا ہوم بند کرنے کے لیے، پیچھے کا بٹن کو تھپتھپائیں یا  ← کڈز ہوم بند کریں کو تھپتھپائیں، اور پر اپنا 

ان الک کوڈ درج کریں۔

SmartThings

تعارف
آپ اپنے اسمارٹ فون کے ساتھ سمارٹ ایپالئینسز اور چیزوں کے انٹرنیٹ )IoT( کے پروڈکٹس کو بھی کنٹرول 

اور منظم کر سکتے ہیں۔

• نزدیکی آالت کے ساتھ جڑنا: نزدیکی آالت جیسے کہ بلیوٹوتھ ہیڈسیٹ یا پہننے الئق آالت کے ساتھ بآسانی 	
اور تیزی سے جڑیں۔

• ہوم ایپالئینسز، ٹی وی اور IoT مصنوعات رجسٹر اور کنٹرول کرنا: اسمارٹ ریفریجریٹرز، واشر، ایئر 	
کنڈیشنر، ایئر پیوریفائرز، ٹی وی اور انٹرنیٹ آف تھنگز )IoT( مصنوعات کو اپنے اسمارٹ فون پر رجسٹر 

کریں اور ان کا اسٹیٹس دیکھیں یا انہیں اپنے سمارٹ فون کی اسکرین سے کنٹرول کریں۔
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• اطالعات موصول کرنا: مربوط آالت سے اپنے فون پر اطالعات موصول کریں۔ مثال کے طور پر، النڈری 	
مکمل ہو جانے پر، آپ اپنے اسمارٹ فون پر اطالع موصول کر سکتے ہیں۔

• SmartThings کا استعمال کرنے کے لیے، آپ کے اسمارٹ فون اور دیگر آالت کو Wi-Fi یا 	
موبائل نیٹ ورک سے جڑا ہونا الزمی ہے۔ SmartThings کا مکل استعمال کرنے کے لیے، آپ کو 

اپنے Samsung account میں سائن ان کرنا الزمی ہے۔
• جن آالت کو آپ مربوط کر سکتے ہیں وہ خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے 	

ہیں۔ دستیاب فیچرز جڑے ہوئے آلہ کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔
• جڑے ہوئے آلہ کی اپنی خرابیاں یا کمیاں سام سنگ وارنٹی میں شامل نہیں ہیں۔ جب جڑے ہوئے آالت 	

میں کوئی خرابی یا کمی آتی ہے تو آلہ بنانے والی کمپنی سے رابطہ کریں۔

قریبی آالت سے حڑنا
نزدیکی آالت جیسے کہ بلیوٹوتھ ہیڈسیٹ سے آسانی سے اور تیزی کے ساتھ جڑیں۔

جڑے ہوئے آالت کی قسم یا شراکت کردہ مشمول کے لحاظ سے کنیکشن کے طریقے میں فرق ہوسکتا 
ہے۔

SmartThings ایپ شروع کریں۔ 1

ٓالہ شامل کریں پر تھپتھپائیں یا  ← آلہ پر تھپتھپائیں۔ 2

اسکین کریں پر تھپتھپائیں۔ 3

آلہ کا فہرست سے انتخاب کریں اور اسکرین کے ہدایات کی پیروی کرتے ہوئے اسے مربوط کریں۔ 4

ہوم ایپالئینسز، ٹی وی اور IoT مصنوعات کا استعمال کرنا
اپنے سمارٹ فون کی اسکرین سے سمارٹ ایپالئینسز، ٹی وی اور IoT مصنوعات کی سٹیٹس دیکھیں۔ آپ مقام 
کے حساب سے آالت کو گروپ کر سکتے ہیں اور آالت کو آسانی سے بال دشواری کنٹرول کرنے کے ضوابط 

جوڑ سکتے ہیں۔

آالت جوڑنا

SmartThings ایپ شروع کریں۔ 1

ٓالہ شامل کریں پر تھپتھپائیں یا  ← آلہ پر تھپتھپائیں۔ 2
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آلہ کی قسم منتخب کریں۔ 3

یا، اسکین کریں تھپتھپائیں یا آالت تالش کرنے کے لئے تالش کی جگہ کو تھپتھپائیں۔

آالت مربوط کرنے کے لیے اسکرین پر دکھائی جانے والی ہدایات پر عمل کریں۔ 4

مربوط آالت دیکھنا اور کنٹرول کرنا
آپ مربوط آالت کو دیکھ اور کنٹرول سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، آپ اپنے ریفریجریٹر میں رکھا سامان دیکھ 

سکتے ہیں یا ٹی وی کا والیوم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔

SmartThings ایپ شروع کریں۔ 1

مربوط آالت کی فہرست ظاہر ہوگی۔

فہرست کے آالت کی صورت حال دیکھیں۔ 2

آالت کو قابو کرنے کے لئے، آلہ کا انتخاب کریں۔ منتخبہ آلہ کے ساتھ آنے والے آلہ کنٹرولر کو ڈاؤن لوڈ 
کیے جانے پر آپ آلہ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔

مقام کے لحاظ سے آالت اور مناظر شامل کرنا
مقامات کے لحاظ سے آالت شامل کریں، اسی مقام میں آالت کی فہرست دیکھیں اور انہیں کنٹرول کریں۔ آپ ایک 

ہی وقت میں ایک سے زیادہ آلہ کنٹرول کرنے کے لئے مقام میں ایک منظر بھی شامل کر سکتے ہیں۔

مقامات شامل کرنا

SmartThings ایپ شروع کریں اور  ←  ← مقام شامل کریں پر تھپتھپائیں۔ 1

مقام کا نام شامل کریں۔ 2

• ایک مقام سیٹ کرنے کے لئے، جیو محل وقوع پنقشے پر ایک مقام منتخب کرنے کے لئے مکمل پر 	
تھپتھپائیں۔

• مقام پر کمرے شامل کرنے کے لیے، کمرے پر تھپتھپائیں، جس کمرے کو آپ شامل کرنا چاہتے ہیں اس 	
پر نشان لگائیں، اور پھر مکمل پر تھپتھپائیں۔

تھپتھپائیں مکمل۔ 3

آپ کا مقام شامل ہو جائیگا۔

محل وقوع میں آالت شامل کرنے کے لیے، ٓالہ شامل کریں پر تھپتھپائیں یا  ← آلہ پر تھپتھپائیں اور آالت 
کو رجسٹر کرنے کے لیے اسکرین پر نظر آنے والی ہدایات پر عمل کریں۔
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مناظر شامل کرنا

ایک وقت میں کثیر آالت کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک منظر شامل کریں اور آالت رجسٹر کریں۔

SmartThings ایپ شروع کریں۔ 1

 ←  کو تھپتھپائیں اور ایک مقام منتخب کریں۔ 2

 ← مناظر ← منظر شامل کریں پر تھپتھپائیں۔ 3

منظر کا نام درج کریں۔ 4

 کے نیچے اعمال کارروائیاں انجام دینے کے لیے کارروائیاں شامل کریں پر تھپتھپائیں۔ 5

تھپتھپائیں محفوظ کریں۔ 6

آٹومیشنز شامل کرنا
آالت کے پیش وقت، ان کی حالت اور مزید کی بنیاد پر آالت کو خودکار طور پر انجام دہی کے لئے آپ ایک 

آٹومیشن سیٹ کر سکتے ہیں۔

مثال کے طور پر، روزانہ صبح 7:00 بجے صبح خودکار طریقہ سے آڈیو چالنے کے لیے اصول شامل کریں۔

SmartThings ایپ شروع کریں۔ 1

 ←  کو تھپتھپائیں اور ایک مقام منتخب کریں۔ 2

 ← آٹومیشنز ← آٹومیشن شامل کریں تھپتھپائیں۔ 3

اگر میں  پر تھپتھپائیں اور آٹومیش کے لیے فعالیت کی شرائط سیٹ کریں اور پھر اگال پر تھپتھپائین۔ 4

 کے نیچے پھر، کارروائیاں انجام دینے کے لیے سیٹ کریں، اور مکمل کو تھپتھپائیں۔ 5

آٹومیشن کا نام داخل کریں اور تھپتھپائیں ٹھیک ہے۔ 6

اطالعات موصول کرنا
آپ مربوط آالت سے اپنے اسمارٹ فون پر اطالعات موصول کریں۔ مثال کے طور پر، النڈری مکمل ہو جانے پر، 

آپ اپنے اسمارٹ فون پر اطالع موصول کر سکتے ہیں۔

اطالعات موصول کرنے کی خاطر آالت سیٹ کرنے کے لیے SmartThings ایپ شروع کریں،  ←  
← نوٹیفیکیشنز کو تھپتھپائیں، اور پھر اپنی مرضی کے مطابق آالت کے سامنے موجود سوئچز پر تھپتھپائیں۔
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مشمول شراکت کرنا
متعدد شیئر کرنے کے اختیارات کو استعمال کر کے کنٹینت شیئر کریں۔ مندرجہ ذیل اقدامات تصاویر کا اشتراک 

کرنے کی مثال ہیں۔

بذریعہ موبائل نٹورک فائل کا اشتراک کرتے وقت آپ کو اضافی چارج برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔

گیلری ایپلیکیشن شروع کریں اور کوئی تصویر منتخب کریں۔ 1

 کو تھپتھپائیں اور پیغام اور ای میل جیسے اشتراک کے طریقے کا انتخاب کریں۔ 2

آپ کی مواصلت یا اشتراک کرنے کی کوئی سرگزشت موجود ہونے پر، آپ نے جن لوگوں سے رابطہ 
کیا ہے وہ اشتراک کے اختیارات کے پینل پر ظاہر ہوں گے۔ متعلقہ ایپ کے ذریعے ان کے ساتھ مشمول 
کا براہ راست اشتراک کرنے کے لیے، شخص کی شبیہ منتخب کریں۔ اگر یہ خصوصیت فعال نہیں ہے، 
تو سیٹنگز ایپ شروع کریں، اعلی فیچرز تھپتھپائیں اور پھر براہ راست شیئر کریں سوئچ کو تھپتھپا کر 

اسے فعال کریں۔
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فوری شیئر کریں
Wi-Fi Direct یا بلیوٹوتھ یا SmartThings کی سپورٹ والے آالت کے ذریعے نزدیکی آالت سے مواد شیئر 

کریں۔

گیلری ایپلیکیشن شروع کریں اور کوئی تصویر منتخب کریں۔ 1

دوسرے آلہ پر، نوٹیفیکیشن پینل کھولیں، نیچے سوائپ کریں اور پھر اسے فعال کرنے کیلئے  )فوری  2
شیئر کریں( پر تھپتھپائیں۔

 پر تھپتھپائیں، اور تصویر منتقل کرنے کے لئے آلہ منتخب کریں۔ 3

دیگر آلہ پر فائل منتقل کرنے کی درخواست قبول کریں۔ 4

آپ کے آلہ کو کون تالش کر سکتا ہے، اس کی سیٹنگز

سیٹ کریں کہ آپ کا آلہ تالش کرنے اور مواد بھیجنے کسے کی اجازت دی جائے۔

نوٹیفیکیشن پینل کھولیں، نیچے کی طرف سوائپ کریں، اور پھر  )فوری شیئر کریں( کو فعال کرنے  1
کیلئے اسے تھپتھپائیں۔

 )فوری شیئر کریں( کو تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں۔ 2

کوئک شیئر سیٹنگز اسکرین ظاہر ہو گی۔

کون آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے؟ کے تحت ایک اختیار منتخب کریں۔ 3

• صرف روابط: اپنے آلہ کو صرف اپنے رابطوں کے ساتھ شیئر کرنے کی اجازت دیں۔	
• ہر ایک: اپنے آلہ کو تمام نزدیکی آالت کے ساتھ شیئر کرنے کی اجازت دیں۔	

Smart View
اپنے آلہ کو اسکرین مررنگ فعال کردہ TV یا مانیٹر سے جوڑ کر اپنے آلہ کے ڈسپلے کردہ مواد کو بڑی 

اسکرین پر دیکھیں۔

گیلری ایپلیکیشن شروع کریں اور کوئی تصویر منتخب کریں۔ 1

 ← Smart View کو تھپتھپائیں اور اپنے آلہ سے مرر کرنے یا مواد ڈسپلے کرنے کیلئے ایک آلہ  2
منتخب کریں۔
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Link Sharing
بڑی فائلیں شیئر کریں۔ سام سنگ اسٹوریج سرور میں فائلوں کو اپ لوڈ کریں اور انہیں دوسروں کے ساتھ ویب 

لنک کے ذریعہ اشتراک کریں۔

اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے، آپ کو اپنے Samsung account میں سائن ان کرنا الزمی 
ہے۔

گیلری ایپلیکیشن شروع کریں اور کوئی تصویر منتخب کریں۔ 1

 ← Link Sharing کو تھپتھپائیں۔ 2

تصویر کا لنک بن جائے گا۔

شیئرنگ کا اختیار منتخب کریں۔ 3

شیئر کردہ البم
دوسروں کے ساتھ تصاویر یا ویڈیو ز کا اشتراک کرنے کے لئے ایک مشترکہ البم بنائیں، اور جب چاہیں اپنی 

فائلیں ڈاؤن لوڈ کریں۔

اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے، آپ کو اپنے Samsung account میں سائن ان کرنا الزمی 
ہے۔

گیلری ایپلیکیشن شروع کریں اور کوئی تصویر منتخب کریں۔ 1

 ← شیئر کردہ البم کو تھپتھپائیں۔ 2

شیئر کرنے کیلئے البم منتخب کریں۔ 3

اگر شیئر کرنے کیلئے کوئی البم نہیں ہے تو شیئر کردہ البم بنائیں کو تھپتھپائیں اور البم بنانے کیلئے اسکرین 
پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔
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Music Share
میوزک شیئر خصوصیت آپ کو اپنے بلیوٹوتھ اسپیکر یا ہیڈسیٹ کو آسانی سے شیئر کرنے کی اجازت دیتی ہے 

جو پہلے ہی آپ کے آلے سے دوسروں کے ساتھ منسلک ہے۔ مثال کے طور پر، آپ اپنے اسمارٹ فون کو مربوط 
رکھتے ہوئے اپنے بلیوٹوتھ کار اسٹیریو کے ذریعہ اپنے دوست کے اسمارٹ فون پر اسٹور شدہ میوزک چال 

سکتے ہیں۔

یہ فیچر صرف Music Share فیچر سپورٹ کرنے والے آالت پر دستیاب ہے۔

 اپنے اسمارٹ فون میں  سیٹنگز ایپ شروع کریں، کنکشنز ← بلیو ٹوتھ کو تھپتھپائیں، اسے فعال کرنے  1
کیلئے سوئچ کو تھپتھپائیں، اور پھر اسمارٹ فون کو بلیوٹوتھ کار اسٹیریو سے جوڑیں۔

اگر اسمارٹ فون اور بلیوٹوتھ کار اسٹیریو پہلے ہی جڑے ہوئے ہیں تو اگلے مرحلے پر جائیں۔

  اپنے اسمارٹ فون میں  نوٹیفیکیشن پینل کھولیں، نیچے کی طرف سوائپ کریں اور پھر   2
)Music Share( کو فعال کرنے کیلئے اسے تھپتھپائیں۔

آپ اضافی فیچرس کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے سیٹنگ میں کس کے ساتھ آپ اپنے آلہ کو شیئر کرنا 
 Music Share ← چاہتے ہیں، سیٹنگز ایپ شروع کر کے اور کنکشنز ← بلیو ٹوتھ ←  ← ایڈوانسڈ

پر تھپتھپایئں۔

 اپنےدوست کے اسمارٹ فون میں  نوٹیفیکیشن پینل کھولیں، نیچے کی طرف سوائپ کریں اور پھر  )بلیو  3
ٹوتھ( کو فعال کرنے کیلئے اسے تھپتھپائیں۔

منسلک کیے جانے والے آالت کی فہرست ظاہر ہوگی۔
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 اپنے دوست کے اسمارٹ فون میں  اپنے اسمارٹ فون سے منسلک اپنا بلیوٹوتھ کار اسٹیریو منتخب کریں۔ 4

 اپنے اسمارٹ فون میں  کنکشن کی درخواست منظور کریں۔ 5

آپ کے دوست کا اسمارٹ فون اور آپ کا اسمارٹ فون مربوط ہو جائیں گے۔

 دوست کے اسمارٹ فون میں  میوزک فائل چالئیں۔ 6

میوزک آپ کے بلیوٹوتھ کار اسٹیریو پر چلے گا۔

Samsung DeX

تعارف
Samsung DeX ایک ایسی خدمت ہے جو آپ کو اپنا اسمارٹ فون ایک ٹی وی یا مانیٹر یا کمپیوٹر پر جیسے 

کسی بیرونی ڈسپلے سے جوڑ کر اسے ایک کمپیوٹر کی طرح استعمال کرنے کا اہل بناتی ہے۔ کی بورڈ اور 
ماوس کا استعمال کرتے ہوئے ایک بڑی سکرین پر آسانی سے آپ کے اسمارٹ فون پر جو کام کرنا چاہتے ہیں 

وہ مکمل کرسکتے ہیں۔ جس دوران Samsung DeX استعمال کر رہے ہوں، آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنا اسمارٹ 
فون استعمال کر سکتے ہیں۔
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آالت مربوط کرنا اور Samsung DeX شروع کرنا

بیرونی ڈسپلے سے مربوط کرنا

آپ HDMI اڈاپٹر )USB Type-C سے HDMI( کے ذریعہ اپنے اسمارٹ فون کو بیرونی ڈسپلے کے ساتھ 
منسلک کر سکتے ہیں۔

• تمام لوازمات علیحدہ فروخت کیے جاتے ہیں۔	
• صرف سرکاری Samsung DeX معاون یافتہ لوازمات استعمال کریں جو سام سنگ کی جانب سے 	

فراہم کیے جاتے ہیں۔ غیرسرکاری لوازمات استعمال کرنے کی وجہ سے ہونے والے کارکردگی کے 
مسائل اور خامیاں وارنٹی کے تحت نہیں آتے ہیں۔

اپنے اسمارٹ فون کے ساتھ HDMI اڈاپٹر منسلک کریں۔ 1

ایک HDMI کیبل کو HDMI اڈاپٹر اور ایک ٹی وی یا مانیٹر کے HDMI پورٹ سے مربوط کریں۔ 2
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اپنے اسمارٹ فون کی اسکرین پر، جاری کریں ← شروع کریں پر تھپتھپائیں۔ 3

آپ کے اسمارٹ فون کی اسکرین تبدیل کیے بغیر Samsung DeX مربوط ٹی وی یا مانیٹر پر ظاہر ہو 
گی۔

HDMI کيبل

HDMI اڈاپڻر 
(USB Type-C سے 

(HDMI

کمپیوٹر سے جوڑنا
آپ ایک USB کیبل استعمال کرکے اپنے سمارٹ فون کو کمپیوٹر سے جوڑکر Samsung DeX استعمال 

کرسکتے ہیں۔

ایک USB کیبل استعمال کرکے اپنے سمارٹ فون کو کمپیٹر سے جوڑیں۔ 1

کمپیوٹر میں USB Type-C پورٹ ہونا الزمی ہے۔

اطالع کا پینل کھولیں، تھپتھپائیں Samsung DeX۔ 2
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جب آپ کے اسمارٹ فون پر ایپ انسٹال کرنےکی ہدایات کی اسکرین ظاہر ہو تو Samsung DeX ایپ کو  3
کمپیوٹر پر ڈائون لوڈ کرنے کے لئے اسکرین پر دکھائی گئی ہدایات پر عمل کریں۔

ایپ انسٹال ہو جانے پر اپنے اسمارٹ فون کو USB کیبل سے دوبارہ منسلک کریں۔ 4

ان کے جڑ جانے پر Samsung DeX اسکرین کمپیوٹر پر ظاہر ہوگی۔

Samsung DeX اسکرین کو کنٹرول کرنا

بیرونی ڈسپلے کو کنٹرول کرنا

ایک بیرونی کی بورڈ اور ماؤس کے ساتھ کنڑول کرنا

آپ وائرلیس کی بورڈ/ماؤس استعمال کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کیلئے متعلقہ آلہ مینول دیکھیں۔

• آپ ماؤس پوائنٹر کو بیرونی ڈسپلے سے اسمارٹ فون اسکرین پر فلو کرنے کے لیے مرتب کر 	
سکتے ہیں۔ سیٹنگز ایپ شروع کریں، منتخب کریں Samsung DeX ← ماؤس/ٹریک پیڈ، اور 

پھر منتخب کریں پوائنٹر کو فون اسکرین میں لے جائیں سوئچ، اسے فعال کرنے کے لیے۔
• اسمارٹ فون اسکرین پر آپ بیرونی کی بورڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔	
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اپنے اسمارٹ فون کو ایک ٹچ پیڈ کے طور پر استعمال کر کے

آپ اپنے اسمارٹ فون کو ایک ٹچ پیڈ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور اسے اپنی انگلیوں سے چال سکتے 
ہیں۔

اطالعات کا پینل کھولنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر، اسکرین کی چوٹی سے نیچے کی جانب گھسیٹیں اور 
تھپتھپائیں اپنا فون بطور ٹچ پیڈ استعمال کریں۔

• آپ ٹچ پیڈ صرف Samsung DeX موڈ کے استعمال کے دوران استعمال کر سکتے ہیں۔	
• اگر آپ کے اسمارٹ فون کے کیس میں سامنے کا کوور ہے، تو اسمارٹ فون کو ٹچ پیڈ کے طور پر 	

استعمال کرنے کے لیے سامنے کا کوور کھولیں۔ اگر سامنے کا کوور بند ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ٹچ 
پیڈ ٹھیک سے کام نہیں کرے۔

• اگر آپ کے اسمارٹ فون کی اسکرین آف ہے تو اسکرین آن کرنے کے لیے سائیڈ کلیدی کو دبائیں یا 	
اسکرین پر دو بار تھپتھپائیں۔

اسکرین کی بورڈ استعمال کرنا

جب آپ پیغامات بھیجنے، نوٹ بنانے، یا دیگر کام کرنے کے لیے متن درج کرتے ہیں تو ایک بیرونی کی بورڈ 
مربوط کیے بغیر آپ کے اسمارٹ فون کی اسکرین پر ایک اسکرین کی بورڈ خودبخود ظاہر ہوتا ہے۔

اگر کی بورڈ ظاہر نہ ہو، تیز رسائی ٹول بار پر  منتخب کریں۔
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ایک کمپیوٹر پر کنٹرول کرنا
کمپیوٹر سے منسلک کی بورڈ اور ماؤس کا استعمال کرتے ہوئے Samsung DeX اسکرین کو کنٹرول کریں۔

آپ فائلوں کو ڈریگ اور ڈراپ کے ذریعہ کمپیوٹر اور Samsung DeX کے درمیان آسانی سے منتقل کر 
سکتے ہیں، اور آپ متن کاپی اور پیسٹ بھی کرسکتے ہیں۔

Samsung DeX کو استعمال کرتے دوران کی بورڈ تیز راہیں منظر کرنے کے لیے، اس  ← 
استعمال کا طریقہ ← کیی بورڈ شارٹ کٹس استعمال کریں ← کیی بورڈ شارٹ کٹس کو منتخب کریں۔

Samsung DeX استعمال کرنا
اپنے اسمارٹ فون کی خصوصیات کو کمپیوٹر جیسے انٹرفیس ماحول میں استعمال کریں۔ آپ بیک وقت متعدد 

ایپلیکیشنز چال کر ملٹی ٹاسک کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے اسمارٹ فون کی اطالعات اور حالت بھی چیک کر سکتے 
ہیں۔

 Samsung DeX
ہوم اسکرين

 Samsung DeX
پينل

ڻاسک بار

پسنديده ايپليکيشنز

حالت بار

فوری رسائی ڻول بار

ايپليکيشنز بڻن

• Samsung DeX سکرین کی ترتیب مربوط آلے کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔	
• Samsung DeX شروع یا بند کرتے وقت، رواں ایپلیکیشنز بند ہو سکتی ہیں۔	
• Samsung DeX کا استعمال کرنے کے دوران ہو سکتا ہے کہ کچھ ایپلیکیشنز یا فیچرز دستیاب نہ 	

ہوں۔
• اسکرین کی ترتیبات کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، مربوط ٹی وی یا مانیٹر کے ڈسپلے کی ترتیبات 	

استعمال کریں۔
• آڈیو آؤٹ پٹ تبدیل کرنے کے لیے، اسٹیٹس بار پر  منتخب کریں، میڈیا، منتخب کریں اور پھر 	

آڈیو آؤٹ پٹ کے تحت ایک آلہ منتخب کریں۔

• پسندیدہ ایپلیکیشنز: اکثر استعمال شدہ ایپلیکیشنز کو ہوم اسکرین پر شامل کریں اور انہیں فوری طور پر کریں۔	
• 	 Samsung DeX استعمال کرنے کا طریقہ دیکھ کر Samsung DeX پینل: آپ Samsung DeX

اسکرین کو الک لگا کر مختلف مفید خصوصیات کا استعمال کرسکتے ہیں، اور Screen Mirroring میں 
سوئچنگ کرتے ہیں۔
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• ایپلیکیشنز بٹن: اپنے اسمارٹ فون کی ایپلیکیشنز دیکھیں اور چالئیں۔	
• ٹاسک بار: وہ ایپلیکیشنز دیکھیں جو فی الحال چل رہی ہیں۔	
• حالت بار: آپ اپنے اسمارٹ فون کی اطالعات اور حالت بھی دیکھیں۔ حالت کی شبیہات آپ کے اسمارٹ فون 	

کی حالت کے لحاظ سے مختلف نظر آ سکتی ہیں۔ جب آپ  منتخب کریں گے تو فوری ترتیبات کے بٹن 
ظاہر ہوں گے۔ فوری سیٹنگ کے بٹنز کا استعمال کر کے آپ اسمارٹ فون کے مخصوص فیچرز کو فعال یا 

غیر فعال کر سکتے ہیں۔
• فوری رسائی ٹول بار: اسکرین کی بورڈ، والیوم کنٹرول یا تالش جیسے فوری ٹولز کا استعمال کریں۔	

Samsung DeX اور سمارٹ فون کا ایک تھ استعمال کرنا
Samsung DeX کے استعمال کے دوران، آپ بیرونی ڈسپلے یا کمپیوٹر پر علیحدہ ایپس کو اور اپنے اسمارٹ 

فون کو ایک ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔

مثالً، جب آپ کنکٹیڈ TV یا مانیٹر پر کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوں تب بھی آپ اپنے دوست سے میسینجر پر چیٹ 
کر سکتے ہیں۔

مربوط ٹی وی یا مانیٹر پر، Samsung DeX اسکرین پر چالنے کے لیے کوئی ایپ شروع کریں۔ پھر، اپنے 
اسمارٹ فون پر کوئی اور ایپ شروع کریں۔

Samsung DeX اسکرین کو الک کرنا
اگر آپ Samsung DeX کے استعمال کے دوران، بیرونی ڈسپلے اور اپنے اسمارٹ فون کی اسکرین کو الک 

کرنا چاہتے ہیں تو فوری رسائی ٹول بار پر  ←  DeX الک کریں منتخب کریں۔

Samsung DeX کا استعمال کرتے وقت، آپ بیرونی ڈسپلے اور اپنے اسمارٹ فون کی اسکرین کو 
سائیڈ کلیدی کو دبا کر الک نہیں کر سکتے ہیں۔

کمپیوٹر سے ڈیٹا منتقل کرنا

فائلیں کاپی ہو رہی ہیں

Samsung DeX اسکرین پر، اس کو منتخب کرنے کیلئے ایک فائل پر کلک اورہولڈ کریں میری فائلیں ایپ یا 
 گیلری ایپ اور اسکرین پر ڈریگ کریں۔ کمپیوٹر کی سکرین پر، ایک فائل کا انتخاب کریں اور اسے 

Samsung DeX اسکرین پر ڈریگ کریں میری فائلیں ایپ، یا گیلری ایپ۔

متن کو کاپی یا پیسٹ کرنا

کی بورڈ شارٹ کٹ کی کلید کا استعمال کرتے ہوئے، Samsung DeX اسکرین یا کمپیوٹر اسکرین پر متن کاپی 
کریں اور دوسری اسکرین پر متن ان پٹ فیلڈ میں پیسٹ کریں۔
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Samsung DeX کی ترمیم کرنا
جب آپ اپنے اسمارٹ فون کو بیرونی ڈسپلے سے منسلک کرتے ہیں، جیسے ٹی وی یا مانیٹرنگ، یا کمپیوٹر، 

Samsung DeX ختم ہوجائے گا۔

اپنے اسمارٹ فون کو HDMI اڈاپٹر یا USB کیبلز سے منقطع کر دیں۔

 Windows سے لنک کرو

تعارف
آپ کمپیوٹر پر اپنے آلہ کے ڈیٹا، جیسے تصاویر یا پیغامات تک فوری طور پر رسائی حاصل کرنے کیلئے اپنے 

آلے کو Windows PC سے کنیکٹ کرسکتے ہیں۔

کال ااور پیغامات آنے پر آپ انہیں کمپیوٹر پر موصول کر سکتے ہیں۔

• یہ فیچر صرف Windows 10 کے ورژن 1803 یا اس سے اعلٰی ورژن پر دستیاب ہے، اور اس 	
فیچر کا بھرپور استعمال کرنے کے لئے تازہ ترین ورژن استعمال کرنے کی تجویز کی جاتی ہے۔

• یہ خصوصیت استعمال کرنے کیلئے Microsoft اکاؤنٹ ضروری ہے۔ جب آپ Microsoft اکاؤنٹ 	
بناتے ہیں تو آپ Microsoft Office پروگراموں اور Windows 10 جیسے Microsoft کے تمام 

آالت اور خدمات میں سائن ان کرسکتے ہیں۔

کمپیوٹر سے جوڑنا

 آلہ پر  سیٹنگز ایپ شروع کریں اور اعلی فیچرز ←  Windows سے لنک کرو تھپتھپائیں۔ 1

 آلہ پر   Microsoft کے ساتھ سائن ان کریں کو تھپتھپائیں، اپنے Microsoft اکاؤنٹ میں سائن ان کریں،  2
اور پھر جاری رکھیں تھپتھپائیں۔

اگر آپ کا کوئی Microsoft اکاؤنٹ نہیں ہے تو، اکاؤنٹ بنائیں! کو تھپتھپائیں اور اکاؤنٹ بنانے کیلئے 
اسکرین پر موجود ہدایات پر عمل کریں۔

 آلہ پر  تھپتھپائیں مجھے دکھائیں کمپیوٹر سیٹ اپ طریقہ کار دیکھنے کے لئے اور تھپتھپایئں جاری رکھیں  3
سیٹ اپ مکمل کرنے کے لئے۔
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 کمپیوٹر پر   ←  ← اکاؤنٹس ← آپ کی معلومات ← اس کے بجائے Microsoft اکاؤنٹ سے  4
سائن ان کریں کو تھپتھپائیں اور اپنے Microsoft اکاؤنٹ میں سائن ان کریں۔

 کمپیوٹر پر  Microsoft Store ایپ شروع کریں آپ کا فون ایپ تالش کر کے ڈاؤن لوڈ کریں اور اسے  5
النچ کریں۔

 اپنے آلہ پر  کنکشن کی درخواست منظور کریں۔ 6

آپ کا آلہ اور کمپیوٹر ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے۔

کمپیوٹر پر آپ کے آلے سے ڈیٹا اور نوٹیفیکیشنز دیکھنا

کمپیوٹر پر آپ کا فون ایپ شروع کریں۔ 1

آپ کا آلہ

تصاوير

پيغامات

کاليں

نوڻيفکيشنز

فون سکرين

آلہ کے سافٹ ویئر ورژن یا ماڈل کے لحاظ سے دستیاب فیچرز اور مینیوز میں فرق ہوسکتا ہے۔
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اپنی پسند کا زمرہ منتخب کریں۔ 2

• Photos: اپنے آلہ میں محفوظ تصاویر دیکھیں۔	
• پیغامات: اپنے آلے میں محفوظ پیغامات دیکھیں یا نئے پیغامات بھیجیں۔	
• اطالعات: کمپیوٹر پر آپ کے آلے سے نوٹیفیکیشنز دیکھیں۔	
• فون کی اسکرین: اپنے آلہ کی اسکرین کو اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پر مرر کریں۔ آپ آلہ میں ایپس اور 	

فیچرز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
• کالز: کال کرنا یا جواب دینا۔	

Samsung Global Goals
گلوبل گولز، جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 2015 میں قائم کیا، کا مقصد ایک قابل برداشت معاشرے کی 

تشکیل ہے۔ ان اہداف میں غربت کو ختم کرنے، عدم مساوات کے خالف جنگ، اور موسم کی تبدیلیوں کو روکنے 
کی طاقت ہے۔

Samsung Global Goals کے ساتھ، گلوبل گولز کے بارے میں مزید جانیے اور بہتر مستقبل کے لیے 
تحریک میں شامل ہوں۔

Google ایپس
Google تفریح، سوشل نیٹ ورک، اور کاروبار کی ایپلیکیشنز فراہم کرتا ہے۔ آپ کو کچھ ایپس تک رسائی 

حاصل کرنے کے لئے ایک Google اکاؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔

ایپلیکیشن کی مزید معلومات کو دیکھنے کے لئے، ہر ایپلیکیشن کی مدد مینو تک رسائی حاصل کریں۔

خطہ اور خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے کچھ ایپلیکیشن پر لگا ہوا لیبل مختلف ہوسکتا ہے۔

Chrome
معلومات کے لئے تالش اور ویب صفحات براؤز کریں۔

Gmail
Google Mail سروس کے ذریعے ای میلز بھیجیں یا وصول کریں۔
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Maps
نقشے پر اپنا محل وقوع تالش کریں، دنیا کا نقشہ تالش کریں، اور آپ کے ارد گرد مختلف مقامات کے محل وقوع 

کی معلومات دیکھیں۔

YT Music
YouTube میوزک کے فراہم کردہ مختلف میوزک اور ویڈیوز سے لطف اٹھائیں۔ آپ اپنے آلہ پر محفوظ کیا گیا 

میوزک کلیکشن بھی دیکھ اور چال سکتے ہیں۔

Play موویز
Play اسٹور سے فلمیں اور TV پروگرامز جیسی ویڈیوز خریدیں یا کرایہ پر لیں۔

Drive
کالؤڈ پر آپ کے مواد کو سٹور کہیں سے بھی اس تک رسائی حاصل، اور دوسروں کے ساتھ اشتراک کریں۔

YouTube
دیکھیں یا ویڈیو بنانے کے اور دوسروں کے ساتھ ان کا اشتراک کریں۔

تصاویر
ایک ہی جگہ پر، مختلف ذرائع سے اپنی تمام تصاویر اور ویڈیوز تالش کریں، نظم کریں اور ترمیم کریں۔

Google
انٹرنیٹ یا آپ کے آلے پر اشیاء کے لئے فوری طور پر تالش کریں۔

Duo
آسان ویڈیو کال کریں۔
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سیٹنگز

تعارف
آلہ کی سیٹنگز حسب ضرورت بنائیں۔ آپ سیٹنگ کے مختلف اختیارات تشکیل کر کے اپنے آلہ کو مزید ذاتی بنا 

سکتے ہیں۔

سیٹنگز ایپ شروع کریں۔
۔ کلیدی الفاظ داخل کرکے سیٹنگز تالش کرنے کے لیے، تھپتھپائیں 

کنکشنز

اختیارات
مختلف کنکشن مثال Wi-Fi فیچر اور بلیوٹوتھ کے لئے سیٹنگز تبدیل کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں کنکشنز۔

• Wi-Fi  :Wi-Fi نیٹ ورک سے جڑنے اور انٹرنیٹ یا دیگر نیٹ ورک آالت کی رسائی کرنے کے لئے 	
Wi-Fi فیچر کو فعال کریں۔ مزید معلومات کیلئے Wi-Fi دیکھیں۔

• بلیو ٹوتھ: دیگر بلیوٹوتھ فعال آالت سے ڈیٹا یا میڈیا فائلوں کا تبادلہ کرنے کے لیے بلیوٹوتھ استعمال کریں۔ 	
مزید معلومات کیلئے بلیو ٹوتھ دیکھیں۔

•  NFC اور ادائیگی: آلہ کو آپ کو قریبی فیلڈ مواصالت )NFC( ٹیگ پڑھنے کی اجازت دینے کے لئے سیٹ 	
کریں جس میں مصنوعات کےبارے میں معلومات ہوتی ہیں۔ مطلوبہ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس 

فیچر کو ادائیگی کرنے اور ٹرانسپورٹیشن اور وقوعہ کے لیے ٹکٹ خریدنے کے لیے استعمال کرسکتے ہیں۔ 
مزید معلومات کیلئے  NFC اور ادائیگی دیکھیں۔

• فالئٹ موڈ: اپنے آلہ پر سبھی وائر لیس فنکشنز کو غیر فعال کرنے کے لئے آلہ کو سیٹ کریں۔ آپ صرف 	
غیر نیٹ ورک خدمات استعمال کر سکتے ہیں۔

ایئر الئن کی طرف سے فراہم کردہ ضوابط اور ہوائی عملے کی ہدایات پر عمل کریں۔ ایسی 
صورتوں میں جہاں آلہ استعمال کرنے کی اجازت ہو، اسے ہمیشہ پرواز موڈ میں استعمال کریں۔

• موبائل نیٹ ورکس: اپنے موبائل نیٹ ورک کی سیٹنگز تشکیل کریں۔	
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• ڈیٹا استعمال: اپنے ڈیٹا استعمال کا ٹریک رکھیں اور حد کے لیے سیٹنگ اپنی پسند کے مطابق بنائیں۔ جب 	
آپکے استعمال شدہ موبائیل ڈیٹا کی مقدار کچھ مخصوص حدود تک پہنچ جائے تو آلہ کو موبائیل ڈیٹا کنیکشن 

کو خودکار طریقے سے ڈسایبل کرنے کے لیئے چیک کریں۔

آپ پس منظر میں چلنے والی کچھ ایپس کو ڈیٹا بھیجنے یا موصول کرنے سے روکنے کے لیے ڈیٹا سیور 
خصوصیت کو بھی فعال کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کیلئے ڈیٹا سیور دیکھیں۔

آپ ایپس کو ہمیشہ موبائل ڈیٹا استعمال کرنے پر منتخب کر سکتے ہیں خواہ آپ کا آلہ Wi-Fi نیٹ ورک سے 
مربوط ہو۔ مزید معلومات کیلئے موبائل ڈیٹا صرف ایپلیکیشنز کے لیے دیکھیں۔

•  SIM کارڈ مینیجر )دوہرے سم ماڈل(: سم یا یوسم کارڈ فعال کریں اور سم کارڈ سیٹنگ اپنی پسند کے مطابق 	
بنائیں۔ مزید معلومات کیلئے  SIM کارڈ مینیجر )دوہرے سم والے ماڈل( دیکھیں۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ فیچر دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

• موبائل ہاٹ اسپاٹ اور ٹیتھرنگ: نیٹ ورک کنکشن دستیاب نہ رہنے کی صورت میں آلہ کے موبائل ڈیٹا 	
کنکشن کا اشتراک دیگر آلے کے ساتھ کرنے کے لئے آلہ کا استعمال موبائل ہاٹ سپاٹ کے طور پر کریں۔ 

کنیکشن USB  ،Wi-Fi، یا بلیوٹوتھ کے ذریعہ کیا جا سکتا ہے۔ مزید معلومات کیلئے موبائل ہاٹ اسپاٹ اور 
ٹیتھرنگ دیکھیں۔

• مزید کنکشن کی سیٹنگز: دیگر فیچرز کو کنٹرول کرنے کے لیے سیٹنگ اختصاصی بنائیں۔ مزید معلومات 	
کیلئے مزید کنکشن کی سیٹنگز دیکھیں۔

Wi-Fi
Wi-Fi فیچر فعال کریں تاکہ Wi-Fi نٹورک سے جڑیں اور انٹر نیٹ یا دیگر نٹورک آالت کی رسائی کریں۔

Wi-Fi نیٹورک سے جڑنا

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں کنکشنز ← Wi-Fi، اور اسے فعال کرنے کے لیے سوئچ پر تھپتھپائیں۔ 1

Wi-Fi نیٹ ورک کی فہرست سے نیٹ ورک منتخب کریں۔ 2

نٹورک جسے پاس ورڈ درکار ہوتا ہے الک شبیہ کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ دوبارہ پاس ورڈ داخل کریں اور 
جوڑیں کو تھپتھپائیں۔

• ایک بار جب ایک آلہ ایک Wi-Fi نیٹ ورک سے کنیکٹ ہوتا ہے، آلہ اس نیٹ ورک کو جب دستیاب 	
ہوگا تو پاسورڈ کے بغیر کنیکٹ کرے گا۔ آلہ کو خودکار طور پر نیٹ ورک سے جڑنے سے روکنے 

کے لئے، نیٹ ورک کے آگے موجود  پر تھپتھپائیں اور اسے غیر فعال کرنے کے لئے خودکار 
دوبارہ جوڑیں سوئچ کو تھپتھپائیں۔

• 	 Wi-Fi نیٹ ورک سے درست طریقے سے کنکٹ نہیں سکیں تو، اپنے آلہ کے Wi-Fi اگر آپ کسی
فیچر یا وائرلیس روٹر کو دوبارہ شروع کریں۔
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Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct آالت کو Wi-Fi نٹورک کے ذریعہ نقطہ رسائی کی ضرورت کے بغیر راست طور پر جوڑتا ہے۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں کنکشنز ← Wi-Fi، اور اسے فعال کرنے کے لیے سوئچ پر تھپتھپائیں۔ 1

تھپتھپائیں  ← Wi-Fi Direct۔ 2

سراغ شدہ آالت فہرست بند ہیں۔

 Wi-Fi Direct جس آلہ کا جوڑا بنانا چاہتے اگر وہ فہرست میں نہیں ہے، تو درخواست کریں کہ آلہ اپنے
فیچر کو آن کر ے۔

جوڑنے کے لیے آلہ منتخب کریں۔ 3

جب دوسرا آلہ Wi-Fi Direct کنکشن کی درخواست قبول کرتا ہے آالت ُجڑ جائیں گے۔

ڈیٹا بھیجنا و وصول کرنا

آپ دیگر آالت کے ساتھ، روابط یا میڈیا فائلیں جیسی ڈیٹا شراکت کرسکتے ہیں۔ درج ذیل عملیات دیگر آلہ کو امیج 
بھیجنے کی مثال ہیں۔

گیلری ایپلیکیشن شروع کریں اور کوئی تصویر منتخب کریں۔ 1

تھپتھپائیں  ← Wi-Fi Direct، اور تصویر منتقل کرنے کے لئے آلہ منتخب کریں۔ 2

دیگر آلہ پر Wi-Fi Direct کنکشن کی درخواست قبول کریں۔ 3

اگر آالت پہلے سے ہی مربوط ہیں تو، کسی کنکشن کی درخواست بغیر امیج دوسرے آلہ پر بھیج دی جائے 
گی۔

آلہ کنکشن ختم کرنا

سیٹنگز کی اسکرین پر، کنکشنز ← Wi-Fi کو تھپتھپائیں۔ 1

تھپتھپائیں  ← Wi-Fi Direct۔ 2

آلہ جوڑا بنائے ہوئے آالت کو فہرست میں ڈسپلے کرتا ہے۔

آالت غیر منسلک کرنے کے لئے آلہ کے نام پر تھپتھپائیں۔ 3
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بلیو ٹوتھ
دیگر بلیوٹوتھ فعال آالت سے ڈیٹا یا میڈیا فائلوں کا تبادلہ کرنے کے لیے بلیوٹوتھ استعمال کریں۔

• سام سنگ بلیوٹوتھ کے ذریعے بھیجے گئے یا موصول کئے گئے ڈیٹا کے نقصان، مداخلت یا غلط 	
استعمال کا ذمہ دار نہیں ہے۔

• صرف معتبر اور درست طور پر محفوظ کردہ آالت کے درمیان ہی ڈیٹا کے تبادلے کو یقینی بنائیں۔ 	
اگر آالت کے درمیان رکاوٹیں ہوں تو ممکن ہے کہ عملیاتی فاصلے میں کمی واقع ہو۔

• کچھ آالت، خاص طور پر ایسے آالت جنہیں Bluetooth SIG نے جانچا یا منظور نہ کیا ہو، آپ 	
کے آلے کے ساتھ غیرمطابق ہوسکتے ہیں۔

• غیرقانونی مقاصد )مثالً، فائلوں کی پائریٹنگ کاپیاں یا تجارتی مقاصد کے لیے مواصالت کی 	
غیرقانونی ٹیپ کرنا( کے لیے بلیوٹوتھ فیچر استعمال نہ کریں۔ بلیوٹوتھ فیچر کے غیرقانونی استعمال 

کے بالواسطہ اثر کے لیے سام سنگ ذمہ دار نہیں ہے۔

دیگر بلیوٹوتھ آالت کے مابین جوڑا بنانا

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں کنکشنز ← بلیو ٹوتھ، اور اسے فعال کرنے کے لیے سوئچ پر تھپتھپائیں۔ 1

سراغ شدہ آالت مندرج ہو جائیں گے۔

جوڑا بنانے کے لیے آلہ منتخب کریں۔ 2

آپ جس آلہ کے ساتھ جوڑا بنانا چاہتے اگر وہ فہرست میں نہیں ہے، تو آلہ کو بلیوٹوتھ جوڑا بنانے کی وضع 
میں سیٹ کریں۔ دیگر آلہ کے صارف گائیڈ سے رجوع کریں۔

بلیوٹوتھ سیٹنگز کی اسکرین کھلی ہونے کے دوران آپ کا آلہ دیگر آالت کو نظر آتا ہے۔

توثیق کرنے کے لیے اپنے آلہ پر بلیوٹوتھ کنیکشن کی درخواست قبول کریں۔ 3

جب دوسرا آلہ بلیوٹوتھ کنکشنزکی درخواست قبول کرتا ہے آالت ُجڑ جائیں گے۔
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ڈیٹا بھیجنا و وصول کرنا
متعدد ایپلیکیشن بذریعہ بلیوٹوتھ ایپلیکیشن کی معاونت کرتے ہیں۔ آپ دیگر بلیوٹوتھ آالت کے ساتھ، روابط یا میڈیا 

فائلیں جیسی ڈیٹا شراکت کرسکتے ہیں۔ درج ذیل عملیات دیگر آلہ کو امیج بھیجنے کی مثال ہیں۔

گیلری ایپلیکیشن شروع کریں اور کوئی تصویر منتخب کریں۔ 1

تھپتھپائیں  ← بلیو ٹوتھ، اور تصویر منتقل کرنے کے لئے آلہ منتخب کریں۔ 2

جس آلہ کا جوڑا بنانا چاہتے اگر وہ فہرست میں نہیں ہے، تو درخواست کریں کہ آلہ اپنی رویت پذیری کے 
اختیار کو آن کرتا ہے۔

دیگر آلہ پر بلیوٹوتھ کنکشن کی درخواست قبول کریں۔ 3

بلیوٹوتھ آالت کا جوڑا ختم کرنا

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں کنکشنز ← بلیو ٹوتھ۔ 1

آلہ جوڑا بنائے ہوئے آالت کو فہرست میں ڈسپلے کرتا ہے۔

جوڑا ختم کرنے کے لئے آلہ کے نام کے آگے  تھپتھپائیں۔ 2

تھپتھپائیں جوڑی ختم کردیں۔ 3

 NFC اور ادائیگی
آپ اپنے آلے سے قریبی فیلڈ مواصالت )NFC( ٹیگ پڑھ سکتے ہیں جس میں مصنوعات کےبارے میں معلومات 
ہوتی ہیں۔ مطلوبہ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس فیچر کو ادائیگی کرنے اور ٹرانسپورٹیشن اور وقوعہ کے 

لیے ٹکٹ خریدنے کے لیے استعمال کرسکتے ہیں۔

آلے پہلے سے بنے NFC انٹینا پر مشتمل ہے۔ NFC انٹینا کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے آلہ کو 
احتیاط سے سنبھالیں۔

NFC ٹیگز سے پڑھنے کی معلومات
NFC ٹیگز سے مصنوعہ کی معلومات پڑھنے کے لیے NFC خصوصیت کا استعمال کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں کنکشنز تاور پھر ٹیپ  NFC اور ادائیگی اس کو فعال کرنے کے لئے  1
سوئچ کریں۔
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NFC ٹیگ کے نزدیک اپنے آلے کی پشت پر NFC انٹینا کے حصے کو رکھیں۔ 2

ٹیگ سے معلومات ظاہر ہوتی ہے۔

یقینی بنائیں کہ آلہ کی اسکرین چالو ہے اور الک نہیں ہے۔ ورنہ، آلہ NFC ٹیگ نہیں پڑھیگا یا ڈیٹا 
موصول نہں کریگا۔

NFC فیچر سے خریداری کرنا
ادائیگی کرنے کے لیے NFC فیچر استعمال کرنے سے پہلے، آپ کو موبائل سے ادائیگی کی خدمت کے لیے 

رجسٹر کرنا الزمی ہے۔ رجسٹر کرنے یا خدمت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے، اپنے خدمت فراہم 
کنندہ سے رابطہ کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں کنکشنز تاور پھر ٹیپ  NFC اور ادائیگی اس کو فعال کرنے کے لئے  1
سوئچ کریں۔

NFC کارڈ ریڈر کے لیے اپنے آلے کی پشت پر NFC انٹینا کے حصے چھوئیں۔ 2

ڈیفالٹ پیمینٹ ایپلیکیشن کو سیٹ کرنے کے لئے، سیٹنگز سکرین کو کھولیں اور کنکشنز ←  NFC اور ادائیگی 
← تھپکی دے کر ادا کریں ← ادائیگی کو تھپتھپائیں اور پھر ایپلیکیشن کا انتخاب کریں۔

فہرست برائے ادائیگی کی خدمات تمام دستیاب ادائیگی کی ایپلیکیشنز پر مشتمل نہیں ہوسکتی ہے۔
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NFC خصوصیت کے ساتھ ڈیٹا بھیجنا
اپنے آلے کے NFC انٹینا سے دوسرے آلے کے NFC انٹینا کو مس کرتے ہوئے ڈیٹا جیسے تصاویر یا روابط 

کو دوسرے آالت پر منتقل کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں کنکشنز ←  NFC اور ادائیگی اور پھر اسے فعال کرنے کے لیے سوئچ  1
پر تھپتھپائیں۔

اسے فعال کرنے کیلئے  Android بیم سوئچ پر تھپتھپائیں۔ 2

آئیٹم منتخب کریں اور دوسرے آلہ کے NFC انٹینا کو اپنے آلہ کے NFC انٹینا سے مالئیں۔ 3

جب شعاع پھینکنے کے لئے چھوئیں۔ اسکرین پر ظاہر ہو تو، آئیٹم بھیجنے کے لے اپنے آلہ کی اسکرین  4
تھپتھپائیں۔

اگر ایک ساتھ دونوں آالت ڈیٹا بھیجنے کی کوشش کریں گے تو، فائل ٹرانسفر ناکام ہوجائیگی۔

ڈیٹا سیور
پس منظر میں چلنے والی کچھ ایپس کو ڈیٹا بھیجنا یا موصول کرنا روک کر اپنے ڈیٹا کا استعمال کم کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، کنکشنز ← ڈیٹا استعمال ← ڈیٹا سیور تھپتھپائیں اور اسے فعال کرنے کے لیے سوئچ پر 
تھپتھپائیں۔

ڈیٹا سیور خصوصیت فعال ہونے پر،  آئیکن صورتحال بار پر ظاہر ہوگا۔

ڈيڻا محفوظ کننده خصوصيت فعال 
ہے

بال تحدید ڈیٹا استعمال کرنے کے لیے ایپس منتخب کرنے کے لیے، ڈیٹا سیور آن ہونے پر ایپلیکیشن کی 
اجازت دیں کو تھپتھپائیں اور ایپس منتخب کریں۔
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موبائل ڈیٹا صرف ایپلیکیشنز کے لیے
ایپس کو ہمیشہ موبائل ڈیٹا کا استعمال کرنے پر منتخب کریں خواہ آپ کا آلہ Wi-Fi نیٹ ورک سے مربوط ہو۔

مثال کے طور پر، آپ ان ایپس کے لیے جنہیں آپ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور ان ایپس کو مقطع کی جاسکتی ہیں 
آلہ کو فقط موبائل ڈیٹا کا استعمال کرنے پر سیٹ کر سکتے ہیں۔ خواہ آپ Wi-Fi کی خصوصیت کو غیر فعال نہ 

کریں، ایپس موبائل ڈیٹا کا استعمال کرکے شروع ہو جائیں گی۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، کنکشنز ← ڈیٹا استعمال ← موبائل ڈیٹا صرف ایپلیکیشنز کے لیے پر تھپتھپائیں، اسے 
فعال کرنے کے لیے سوئچ کو تھپتھپائیں، اور پھر اپنی پسند کی ایپس کے آگے والے سوئچیز پر تھپتھپائیں۔

اس فیچر کو استعمال کرتے وقت آپ کو اضافی چارجز برداشت کرنا پڑسکتے ہیں۔

 SIM کارڈ مینیجر )دوہرے سم والے ماڈل(
 eSIM یا نینوسم کارڈ فعال کریں اور سم کارڈ سیٹنگ اپنی پسند کے مطابق بنائیں۔ مزید معلومات کیلئے eSIM

اور نینوسم کارڈ کا استعمال کرنا )دوہری سم ماڈلز( دیکھیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں کنکشنز ←  SIM کارڈ مینیجر۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ فیچر دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

• کالز: وائس کالز کے لیے eSIM یا نینو سم کارڈ منتخب کریں۔	
• ٹیکسٹ پیغامات: پیغام رسانی کے لیے eSIM یا نینوسم کارڈ منتخب کریں۔	
• موبائل ڈیٹا: ڈیٹا سروس کے لیے eSIM یا نینوسم کارڈ منتخب کریں۔	
• کالز کے لیے SIM کارڈ کی تصدیق کریں: جب آپ کالز کے لیے اپنے ترجیحی eSIM یا نینو سم کارڈ کے 	

بغیر کوئی کال کر رہے ہوں تو اپنے آلہ کو اگلی کال کرنے پر کون سا eSIM یا نینو سم کارڈ استعمال کرنا 
ہے پوچھنے پر سیٹ کریں۔

• دوھری SIM ھمیشہ آن: سیٹ کریں کہ آلہ کال کے دوران دیگر eSIM یا نینو سم کارڈ سے کالز آنے دیں۔	
جب یہ فیچر اہل ہو تو، آپ کے خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے کال آگے کی طرف 

بڑھانے کے لیے آپ کو اضافی چارجز برداشت کرنا پڑسکتا ہے۔
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موبائل ہاٹ اسپاٹ اور ٹیتھرنگ
نیٹ ورک کنکشن دستیاب نہ رہنے کی صورت میں آلہ کے موبائل ڈیٹا کنکشن کا اشتراک دیگر آلے کے ساتھ 

کرنے کے لئے آلہ کا استعمال موبائل ہاٹ اسپاٹ کی طرح کریں۔ کنیکشن USB  ،Wi-Fi، یا بلیوٹوتھ کے ذریعہ 
کیا جا سکتا ہے۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، کنکشنز ← موبائل ہاٹ اسپاٹ اور ٹیتھرنگ۔

اس فیچر کو استعمال کرتے وقت آپ کو اضافی چارجز برداشت کرنا پڑسکتے ہیں۔

• موبائل ہاٹ اسپاٹ: موبائل ہاٹ اسپاٹ استعمال کریں تاکہ آلے کا موبائل ڈیٹا کنیشکن کمپیوٹر یا دیگر آالت کے 	
ساتھشراکت کر سکیں۔

• بلیوٹوتھ ٹیتھرنگ: کمپیوٹر یا دیگر آالت کے ساتھ آلے کے موبائل ڈیٹا کنیکشن کی شراکت کرنے کے لیے 	
بلیوٹوتھ ٹیتھرنگ استعمال کریں۔

•  USB ٹیتھرنگ: USB ٹیتھرنگ استعمال کریں تاکہ USB کے ذریعہ آلے کے موبائل ڈیٹا کنیشکن کی 	
کمپیوٹر کے ساتھ شراکت کریں۔ کمپیوٹر سے جڑنے کے بعد، کمپیوٹر کے لیے آلہ بطور وائرلس موڈیم 

استعمال کیا جاتا ہے۔

موبائل ہاٹ اسپاٹ استعمال کرنا
اپنے آلہ کو بطور موبائل ہاٹ اسپاٹ استعمال کریں تاکہ اپنے آلہ کے موبائل ڈیٹا کنیکشن کی شراکت دیگر آالت 

کے ساتھ کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، کنکشنز ← موبائل ہاٹ اسپاٹ اور ٹیتھرنگ ← موبائل ہاٹ اسپاٹ۔ 1

اسے فعال کرنے کیلئے سوئچ پر تھپتھپائیں۔ 2

 آئکن سٹیٹس بار پر ظاہر ہوتا ہے۔ دیگر آالت آپ کے آلہ کو Wi-Fi نٹورک فہرست میں تالش کرسکتے 
ہیں۔

موبائل ہاٹ اسپاٹ کے لیے پاس ورڈ سیٹ کرنے کے لئے، تھپتھپائیں  ← موبائل ہاٹ اسپاٹ ترتیب دیں اور 
سالمتی کی سطح منتخب کریں۔ پھر، پاس ورڈ داخل کریں اور تھپتھپائیں محفوظ کریں۔
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دوسرے آلہ کی اسکرین پر، Wi-Fi نٹورک کی فہرست سے اپنے آلہ کو تالش اور منتخب کریں۔ 3

پاس ورڈ داخل کیے بغیر، دوسرے آلہ کے ساتھ QR کوڈ کو اسکین کریں اور  تھپتھپائیں۔

اگر موبائل ہاٹ اسپاٹ نہیں ملتا ہے تو، اپنے آلہ پر بینڈ کو GHz 2.4  پر سیٹ کریں،  ← موبائل ہاٹ 
اسپاٹ ترتیب دیں پر تھپتھپائیں اور میرا آلہ چھپائیں غیر منتخب کریں۔

جڑے ہوئے آلہ پر، انٹرنٹ کی رسائی کرنے کے لیے آلہ کے موبائل ڈیٹا کنیکشن کو استعمال کریں۔ 4

خودکار ہاٹ اسپاٹ

آپ اپنے آلہ کے موبائل ڈیٹا کنکشن کو اپنے Samsung account میں سائن ان دیگر آالت کے ساتھ شیئر کر 
سکتے ہیں بغیر کسی پاس ورڈ درج کریں۔

خودکار ہاٹ اسپاٹ سوئچ کو فعال کرنے کے لیےتھپتھپائیں۔

مزید کنکشن کی سیٹنگز
دیگر کنکشن کے فیچرز کو کنٹرول کرنے کے لیے سیٹنگ اختصاصی بنائیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں کنکشنز ← مزید کنکشن کی سیٹنگز۔

• قریبی آالت اسکین کرنا: آلہ کو سیٹ کریں کہ قریبی آالت سے منسلک ہونے کے لئے انہیں اسکین کرے۔	
• پرنٹنگ: آلہ پر نصب شدہ پرنٹر پلگ-ان کے لیے سیٹنگز کنفیگر کریں۔ آپ فائلیں پرنٹ کرنے کے لیے 	

دستیاب پرنٹر تالش کر سکتے ہیں یا دستی طور پر ایک پرنٹر شامل کرسکتے ہیں۔ مزید معلومات کیلئے 
پرنٹنگ دیکھیں۔

• MirrorLink: MirrorLink خاصیت کو گاڑی کے ہیڈ یونٹ مانیٹر پر آلہ کے MirrorLink ایپلیکیشنز کو 	
کنٹرول کرنے کے لیے یہ فیچر استعمال کریں۔ مزید معلومات کیلئے MirrorLink دیکھیں۔

• VPN: کسی اسکول یا کمپنی کے نجی نیٹ ورک سے مربوط ہونے کے لیے اپنے آلہ پر مجازی نجی نیٹ 	
ورکس )VPNs( مرتب کریں۔

• ذاتی DNS: آلہ کو بہتر سکیورٹی والے نجی DNS کا استعمال کرنے پر سیٹ کریں۔	
• ایتھرنیٹ: جب آپ ایتھرنیٹ اڈاپٹر منسلک کرتے ہیں تو، آپ وائرڈ نیٹ ورک استعمال کر سکتے ہیں اور نیٹ 	

ورک کی سیٹنگز کو تشکیل دے سکتے ہیں۔



سیٹنگز

177

پرنٹنگ
آلہ پر پرنٹر پلگ-ان نصب شدہ کے لیے سیٹنگز کنفیگر کریں۔ آپ آلہ کو Wi-Fi یا Wi-Fi Direct کے ذریعے 

ایک پرنٹر سے منسلک کر سکتے ہیں اور تصاویر یا دستاویزات پرنٹ کر سکتے ہیں۔

آلے کے ساتھ کچھ پرنٹر مطابقت نہیں رکھ سکتے ہیں۔

پرنٹر کی پلگ انز شامل کرنا

ان پرنٹرز کیلئے پرنٹر پلگ ان شامل کریں جن سے آپ آلہ کو منسلک کرنا چاہتے ہیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں کنکشنز ← مزید کنکشن کی سیٹنگز ← پرنٹنگ ← پلگ ان ڈاؤن لوڈ  1
کریں۔

Play اسٹور میں ایک پرنٹر پلگ ان تالش کریں۔ 2

ایک پرنٹر پلگ ان منتخب کریں اور اسے نصب کریں۔ 3

انسٹال شدہ پرنٹر پلگ ان منتخب کریں۔ 4

آلہ خودبخود پرنٹر کو تالش کرتا ہے جو اسی Wi-Fi نٹورک سے جڑے ہوتے ہیں جس سے آلہ جڑا ہے۔

شامل کرنے کے لئے پرنٹر منتخب کریں۔ 5

دستی طور پر پرنٹر شامل کرنے کے لیے،  ← پرنٹر داخل کریں تھپتھپائیں۔

مشمول پرنٹ کرنا

تصاویر یا دستاویزات جیسے مشمول دیکھنے کے دوران، اختیارات کی فہرست کی رسائی کریں، تھپتھپائیں پرنٹ 
←  ← سبھی پرنٹرز…، اور پھر پرنٹر منتخب کریں۔

پرنٹ کرنے کے طریقے مشمول کی قسم کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔
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MirrorLink
آپ اپنی گاڑی کے مرکزی یونٹ مانیٹر پر اپنے آلہ کی اسکرین ڈسپلے کر سکتے ہیں۔

گاڑی کے ہیڈ یونٹ مانیٹر پر اپنے آلہ کے MirrorLink ایپلیکیشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے گاڑی سے اپنے آلہ 
کو جوڑیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں کنکشنز ← مزید کنکشن کی سیٹنگز ← MirrorLink۔

آپ کا آلہ ان گاڑیوں کے ساتھ موازن ہے جو MirrorLink ورژن 1.1 یا اعلی کی معاونت کرتے ہیں۔

MirrorLink کے ذریعہ آپ کے آلہ کو کسی گاڑی سے مربوط کرنا

یہ فیچر پہلی دفعہ استعمال کر رہے ہوں تو، آلہ کو ایک Wi-Fi یا موبائل نیٹ ورک سے مربوط کریں۔

بذریعہ بلیوٹوتھ آپ کے آلہ کا گاڑی کے ساتھ جوڑا بنائیں۔ 1

مزید معلومات کیلئے دیگر بلیوٹوتھ آالت کے مابین جوڑا بنانا دیکھیں۔

USB کیبل استعمال کرکے اپنے آلہ کو گاڑی سے جوڑیں۔ 2

ان کے مربوط ہو جاے پر، اپنے آلہ کے MirrorLink ایپلیکیشنز کی ہیڈ یونٹ مانیٹر پر رسائی کریں۔

MirrorLink آلہ کنکشن ختم کرنا

USB کیبل کو اپنے آلہ اور گاڑی سے نکال دیں۔

آواز اور تھرتھراہٹ

اختیارات
اپنے آلے پر مختلف آوازوں کے لیے سیٹنگز تبدیل کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں آواز اور تھرتھراہٹ۔

• ساؤنڈ موڈ: آلہ کو سیٹ کریں کہ ساؤنڈ موڈ، ارتعاش موڈ یا خاموش موڈ استعمال کرے۔	
• بیل بجنے کے دوران تھرتھراہٹ: سیٹ کریں کہ آلہ آنے والی کالوں کے لیے ارتعاش کرے اور رنگ ٹون 	

بجائے۔
• عارضی خاموشی: ایک مخصوص عرصہ کے لیے آلہ کو خاموش موڈ استعمال کرنے کے لیے سیٹ کریں۔	
• رنگ ٹون: رنگ ٹون کی سیٹنگز تبدیل کریں۔	
• نوٹیفکیشن کی آواز: اعالن کی آواز تبدیل کریں۔	
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• سسٹم کی آواز: آلہ کو چار ج کرنے جیسے کچھ خاص کاموں کے لیے استعمال کے لیے ساؤنڈ کو تبدیل 	
کریں۔

• وآلیوم: آلہ کی والیوم کی سطح کو ایڈجسٹ کریں۔	
• تھرتھراہٹ کا نمونہ: ارتعاش پیٹرن منتخب کریں۔	
• تھرتھراہٹ شدت: تھرتھرانے کے اعالن کی شدت ایڈجسٹ کریں۔	
• سسٹم کی آواز/تھرتھراہٹ کنٹرول: آلہ کو اعمال کے لیے ساؤنڈ یا ارتعاش کرنے پر سیٹ کریں، جیسا کہ ٹچ 	

اسکرین کو کنٹرول کرنا۔
•  آواز کا معیار اور اثر: آلہ کی آواز کا معیار اور اثرات کی سیٹنگز مطابق بنائیں۔ مزید معلومات کیلئے 	

Dolby Atmos )سراؤنڈ ساؤنڈ( دیکھیں۔
• علیحدہ ایپلیکیشن ساؤنڈ: دیگر آڈیو آلہ پر علیحدہ سے ایک مخصوص ایپ سے آلہ کو میڈیا آواز چالنے پر 	

سیٹ کریں۔ مزید معلومات کیلئے علیحدہ ایپلیکیشن ساؤنڈ دیکھیں۔

Dolby Atmos )سراؤنڈ ساؤنڈ(
 فلمیں، موسیقی اور آواز جیسی مختلف اقسارم کی آڈیو کے لیے احسن سراؤنڈ ساؤنڈ وضع منتخب کریں۔ 

Dolby Atmos کے ساتھ، آپ کو حرکت پذیر آڈیو آوازوں کا تجربہ ہوتا ہے جو آپ کے ارد گرد گردش کرتی 
ہیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں آواز اور تھرتھراہٹ ← آواز کا معیار اور اثر ← Dolby Atmos، اسے 
فعال کرنے کے لیے سوئچ پر تھپتھپائیں اور ایک وضع منتخب کریں۔

علیحدہ ایپلیکیشن ساؤنڈ
آلہ کو سیٹ کریں کہ مربوط بلیوٹوتھ اسپیکر یا ہیڈ سیٹ پر دیگر ایپلیکیشنز کی آواز سے علیحدہ کسی مخصوص 

ایپلیکیشن سے میڈیا کی آواز چالئیں۔

مثال کے طور پر، آپ گاڑی کے بلیوٹوتھ اسپیکر کے ذریعہ موسیقی ایپلیکیشن سے پلے بیک سننے کے دوران 
اپنے آلہ کے اسپیکر کے ذریعہ گشت ایپلیکیشن کو سن سکتے ہیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، آواز اور تھرتھراہٹ ← علیحدہ ایپلیکیشن ساؤنڈ تھپتھپائیں اور اسے فعال کرنے  1
کے لیے سوئچ کو تھپتھپائیں۔

ایپ کو میڈیا ساؤنڈز علیحدہ طور پر پلے کرنے پر منتخب کریں اور پیچھے کا بٹن پر تھپتھپائیں۔ 2

منتخب کردہ ایپ کا ساؤنڈ پلے کرنے کے لیے ایک آلہ منتخب کریں۔ 3
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نوٹیفکیشنز

اختیارات
اعالن کی سیٹنگز تبدیل کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں نوٹیفکیشنز۔

• اعمال اور جوابات کی تجویز کریں: آلہ کو اطالعات کے لیے اعمال اور جوابات تجویز کرنے پر سیٹ کریں۔	
• اسنوز اختیار دکھائیں: سیٹ کریں کہ کیا اسنوز کا اختیار دکھانا چاہیے یا نہیں۔	
• ایپلیکیشن شبیہ بلے: ایپس آئکن بیجیز کے لیے سیٹنگز تبدیل کریں۔ مزید معلومات کیلئے ایپلیکیشن شبیہ بلے 	

دیکھیں۔
• اسٹیٹس بار: اطالع کی شبیہیں ڈسپلے کرنے کا طریقہ کار سیٹ کریں اور کیا حالت بار پر بقایہ بیٹری فیصد 	

دکھانی چاہیے کہ نہیں۔
• پریشان نہ کریں: آلہ کو اجازت شدہ مستثنیات کے عالوہ تمام آوازوں کو خاموش کرنے پر سیٹ کریں۔	
• حالی ہی میں بھیجا گیا: وہ ایپس دیکھیں جنہیں حالیہ اطالعات موصول ہوئی ہیں اور اطالعات کی سیٹنگز 	

تبدیل کریں۔ مزید ایپس کے لیے اطالعات کی سیٹنگز کو حسب ضرورت بنانے کے لیے، سب دیکھیں ← 
 ← تمام پر تھپتھپائیں اور ایپس کی فہرست میں سے ایپ منتخب کریں۔

ایپلیکیشن شبیہ بلے
نوٹیفکیشن پر مشتمل ایپز پر نمبر یا ڈاٹ نشان ڈسپلے کرنے کے لیے آلہ سیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی نشانات 

کو ظاہر کرنے کے لیے اسے سیٹ کر سکتے ہیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں نوٹیفیکیشنز ← ایپلیکیشن شبیہ بلے اور اسے فعال کرنے کے لیے سوئچ  1
تھپتھپائیں۔

بال اسٹائل کے تحت اختیار منتخب کریں۔ 2

اگر آپ ایپلیکیشن شبیہات کے نوٹیفکیشنز خصوصیات فعال کرتے ہیں تو آپ ایپ شبیہ تھام کر یا تھپتھپا کر 
نوٹیفکیشن دیکھ سکتے ہیں۔
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ڈسپلے

اختیارات
ڈسپلے اور ہوم اسکرین کی سیٹنگز تبدیل کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں ڈسپلے۔

• الئٹ/تاریک: ڈارک موڈ کو فعال یا غیر فعال کریں۔	
• سیاہ موڈ سیٹنگز: آلہ کو رات میں یا ایک اندھیری جگہ میں استعمال کرتے ہوئی سیاہ خیالہ کا اطالق کر کے 	

آنکھ پر زور کم کریں۔ مزید معلومات کیلئے سیاہ موڈ سیٹنگز دیکھیں۔
• اجال پن: ڈسپلے کا اجالپن موافق بنائیں۔	
• اڈاپٹیو چمک: آلہ کو اپنے چمک کے ایڈجسٹمنٹ کا ٹریک رکھنے کے لئے اور انہیں ایک جیسے روشنی 	

کے حاالت میں خود کار طریقہ سے الگو کرنے کے لئے سیٹ کریں۔
• ہموار حرکت: اسکرین کی تازہ کاری کی شرح تبدیل کریں۔ جب تازہ کاری کی شرح اعلٰی سیٹ رہیگی تو 	

اسکرین زیادہ آسانی سے چلیگی۔ مزید معلومات کیلئے ہموار حرکت دیکھیں۔
• نیلی الئٹ فلٹر: نیلی روشنی کا فلٹر فعال کریں اور فلتٹر کی سیٹنگ تبدیل کریں۔ مزید معلومات کیلئے نیلی 	

الئٹ فلٹر دیکھیں۔
• اسکرین موڈ: ڈسپلے کے رنگ اور تناسب امتزاج کو موافق بنانے کے لیے اسکرین کی وضع تبدیل کریں۔ 	

مزید معلومات کیلئے اسکرین موڈ تبدیل کرنا یا ڈسپلے کا رنگ ایڈجسٹ کرنا دیکھیں۔
• فونٹ سائز اور طرز: فونٹ کی سائز اور طرز تبدیل کریں۔ مزید معلومات کیلئے فونٹ سائز اور طرز دیکھیں۔	
• اسکرین زوم: اسکرین زوم کی سیٹنگ تبدیل کریں۔	
• اسکرین کی جزیات کاری: اسکرین ریزولوشن تبدیل کریں۔ مزید معلومات کیلئے اسکرین کی جزیات کاری 	

دیکھیں۔
• مکمل اسکرین ایپلیکیشنز: پوری اسکرین کے اسکرین کے تناسب کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے 	

ایپلیکیشنز منتخب کریں۔ آپ آلہ کو سیٹ کر کے اسکرین سے سامنے کا کیمرہ بھی چھپاسکتے ہیں۔
• اسکرین وقت ختم: وقت کی طوالت منتخب کریں جسے آلہ ڈسپلے کی پیچھے کی روشنی بند کرنے سے قبل 	

انتظار کریگا۔
• ہوم اسکرین: ہوم اسکرین کیلئے سیٹنگز تشکیل کریں، جیسے کہ اسکرین گرڈ یا لے آؤٹ۔	
• آسان موڈ: ہوم اسکرین پر آسان تر لے آؤٹ اور بڑی شبیہات ڈسپلے کرنے کے لئے آسان وضع میں سوئچ 	

کریں۔
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• کنارے کی اسکرین: کنارے کی اسکرین کے لیے سیٹنگ تبدیل کریں۔ مزید معلومات کیلئے کنارے کی 	
اسکرین دیکھیں۔

• نیویگیشن بار: نیویگیشن بار کی ترتیبات تبدیل کریں۔ مزید معلومات کیلئے نیویگیشن بار )سافٹ بٹنز( دیکھیں۔	
• حادثاتی ٹچ کا تحفظ: آلہ کو سیٹ کریں کہ جب یہ کسی تاریک جگہ مثالً جیب یا بیگ میں ہو تو یہ چھونے پر 	

اسکرین کو آن نہ کرے۔
• لمس کی حساسیت: اسکرین پروٹیکٹرز کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے اسکرین کی ٹچ حساسیت میں اضافہ 	

کریں۔
• چارجنگ کی معلومات دکھائیں: آلہ کو بقایہ بیٹری فیصد اور اندازے کے مطابق وقت ڈسپلے کرنے پر سیٹ 	

کریں جب تک وہ مکمل طور پر چارج نہیں ہو جاتا جب اسکرین آف ہو۔
• اسکرین سیور: سیٹ کریں کہ جب آلہ چارج ہو رہا ہو اس وقت آلہ اسکرین سیور شروع کرے۔ مزید معلومات 	

کیلئے اسکرین سیور دیکھیں۔

سیاہ موڈ سیٹنگز
جب آپ رات میں یا اندھیرے میں اپنا آلہ استعمال کر رہے ہوں تو اپنی آنکھوں کی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے 

سیاہ تھیم کا اطالق کریں۔

• کچھ ایپس میں سیاہ تھیم کا اطالق نہیں ہو سکتا ہے۔	
• آپ اطالعات کے پینل پر فوری طور پر سیاہ موڈ کو فعال یا غیر فعال کر سکتے ہیں۔ اطالعاتی پینل 	

کھولیں، نیچے کی طرف سوائپ کریں، اور پھر  )تاریک موڈ( کو تھپتھپائیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں ڈسپلے اور پھر تھپتھپائیں تاریک تاکہ اسے فعال کریں۔ 1

شیڈیول کو اسکرین پر سیاہ موڈ کا اطالق کرنے پر سیٹ کرنے کے لیے، سیاہ موڈ سیٹنگز پر تھپتھپائیں،  2
بطور شیڈیول آن کریں سوئچ کو تھپتھپا کر اسے فعال کریں اور ایک اختیار منتخب کریں۔

• غروب آفتاب طلوع آفتاب کے لیے ہے: آلہ کو رات میں سیاہ موڈ کو آن کرنے اور اسے آپ کے موجودہ 	
محل وقوع کی بنیاد پر صبح میں آف کرنے پر سیٹ کریں۔

• کسٹم شیڈیول: سیاہ موڈ کو آن یا آف کرنے کا مخصوص وقت سیٹ کریں۔	
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ہموار حرکت
اسکرین ایک سیکنڈ میں جتنی بار تازہ ہوتی ہے وہی تازہ کاری کی شرح ہوتی ہے۔ اسکرین کو لہرانے سے 

بچانے کے لئے اسے سوئچ کرتے وقت اعلٰی تازہ کاری کی شرح کا استعمال کریں۔ اسکرین زیادہ بہتر چلیگی۔ 
جب آپ معیاری تازہ کاری کی شرح کو منتخب کریں گے تو بیٹری زیادہ وقت تک استعمال کر سکیں گے۔

سیٹنگز اسکرین پر، ڈسپلے ← ہموار حرکت تھپتھپائیں۔ 1

تازہ کاری کی شرح منتخب کریں۔ 2

• اعلی ریفریش کی شرح )Hz 120(: اسکرین کو مزید آسانی کے ساتھ سوئچ کرنے کیلئے اسکرین کیلئے 	
اعلٰی تازہ کاری کی شرح کا استعمال کریں۔

• معیاری ریفریش کی شرح )Hz 60(: عام صورتحال میں بیٹری پاور بچانے کے لئے معیاری تازہ کاری 	
شرح کا استعمال کریں۔

نیلی الئٹ فلٹر
اسکرین سے خارج ہونے والی نیلی روشنی کی مقدار کو محدود کر کے آنکھوں پر پڑنے والے تناؤ کو کم کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، ڈسپلے ← نیلی الئٹ فلٹر تھپتھپائیں اور ابھی آن کریں سوئچ تھپتھپا کر اسے فعال  1
کریں۔

فلٹر کے دھندالپن کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایڈجسٹمنٹ بار کو کھینچیں۔ 2

اسکرین پر نیلی روشنی کا فلٹر الگو کرنے کی خاطر شیڈول سیٹ کرنے کے لیے، تھپتھپائیں بطور شیڈیول  3
آن کریں سوئچ تاکہ اسے فعال کریں اور ایک اختیار منتخب کریں۔

• غروب آفتاب طلوع آفتاب کے لیے ہے: آلہ کو رات میں نیلی روشنی واال فلٹر الگو کرنے کے لئے آلہ 	
سیٹ کریں اور اسے اپنے موجودہ لوکیشن کی بنا پر صبح میں آف کریں۔

• کسٹم شیڈیول: نیلی روشنی کی فلٹر کا اطالق کرنے کے لئے مخصوص وقت سیٹ کریں۔	



سیٹنگز

184

اسکرین موڈ تبدیل کرنا یا ڈسپلے کا رنگ ایڈجسٹ کرنا
اسکرین موڈ تبدیل کریں یا ڈسپلے کا رنگ اپنے ترجیح کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔

اسکرین موڈ تبدیل کرنا
سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں ڈسپلے ← اسکرین موڈ اور اپنی پسند کا موڈ منتخب کریں۔

• چمک دار: یہ آپ کے ڈسپلے کے رنگ کی حد، سیرابی، اور آپ کے ڈسپلے کی نفاست کو بہتر بناتا ہے۔ آپ 	
رنگ کی قدر کے ذریعے بھی ڈسپلے رنگ کا بیلینس ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔

• قدرتی: یہ اسکرین کو قدرتی ٹون میں ایڈجسٹ کرے گا۔	
• آپ صرف چمک دار موڈ میں ہی رنگوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔	
• ہو سکتا ہے کہ چمک دار موڈ فریق ثالث ایپلیکیشنز کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو۔	
• آپ نیلی روشنی کا فلٹر الگو کرتے وقت اسکرین کا موڈ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔	

پوری اسکرین کے رنگ کے توازن کو بہتر بنانا
آپ رنگوں کی ٹون کو ایڈجسٹ کر کے ڈسپلے کے رنگ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، ڈسپلے ← اسکرین موڈ ← چمک دار کو تھپتھپائیں اور وائٹ بیلینس میں رنگ 
ایڈجسٹمینٹ کے بار کو ایڈجسٹ کریں۔

جب آپ رنگ ایڈجسٹ کرنے والے بار کو زبردست کی طرف گھسیٹیں گے تو نیلے رنگ کی ٹون میں اضافہ ہوگا۔ 
جب آپ بار کو گرم کی طرف گھسیٹیں گے تو سرخ رنگ کی ٹون میں اضافہ ہوگا۔

رنگ کی قدر کے لحاظ سے اسکرین کی ٹون کو ایڈجسٹ کرنا
سرخ، سبز، یا نیال کی قدر کو انفرادی طور پر ایڈجسٹ کر کے رنگ کی ٹونز کو بڑھائیں یا کم کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، ڈسپلے ← اسکرین موڈ ← چمک دار کو تھتھپائیں۔ 1

اعلی سیٹنگز کو تھپتھپائیں۔ 2

R )سرخ(، G )سبز(، یا B )نیال( رنگ بار کو اپنی ترجیح کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔ 3

اسکرین ٹون ایڈجسٹ ہو جائے گی۔
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فونٹ سائز اور طرز
فونٹ کی سائز اور طرز تبدیل کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں ڈسپلے ← فونٹ سائز اور طرز۔ 1

فونٹ کا اسٹائل اور بولڈنیس سیٹنگ بدلیں اور سائز بدلنے کے لیے فونٹ سائز کے تحت ایڈجسٹمنٹ کھینچیں۔ 2

اسکرین کی جزیات کاری
اسکرین ریزولوشن تبدیل کریں۔ یہ بائی ڈیفالٹ +FHD میں سیٹ ہے۔ زیادہ ریزولوشن ڈسپلے کو بہت زیادہ واضح 

بناتے ہیں حاالنکہ وہ زیادہ بیٹری پاور لیں گے۔

سیٹنگز اسکرین پر، ڈسپلے ← اسکرین کی جزیات کاری تھپتھپائیں۔ 1

ریزولیوشن کا اختیار منتخب کریں اور الگو کریں پر تھپتھپائیں۔ 2

آپ کے ریزولوشن تبدیل کرنے پر ہوسکتا ہے کچھ فی الحال چلنے والی ایپس بند ہو جائیں۔

اسکرین سیور
اسکرین خودکار طور پر بند ہونے پر آپ تصاویر کو اسکرین سیور کے بطور ڈسپلے کرنے پر سیٹ کر سکتے 

ہیں۔ آلہ چارج ہونے پر اسکرین سیور کو ڈسپلے کیا جائے گا۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں ڈسپلے ← اسکرین سیور۔ 1

اختیار منتخب کریں۔ 2

اگر آپ تصویر کا فریم یا تصاویر کو منتخب کرتے ہیں تو منتخب کردہ تصاویر کے ساتھ ایک سالئیڈ شو 
شروع ہوگا۔ اگر آپ تصویر جدول کو منتخب کرتے ہیں تو منتخب کردہ تصاویر چھوٹے کارڈز اور اوور لیپ 

کے بطور ظاہر ہوں گی۔

تصاویر ڈسپلے کرنے کے لیے البمز منتخب کرنے کے لیے  کو تھپتھپائیں۔ 3
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مکمل کرنے کے بعد، پیچھے کے بٹن کو تھپتھپائیں۔ 4

منتخب کردہ اختیار کا پیش منظر دیکھنے کے لیے، نظارہ کو تھپتھپائیں۔

آپ کا اسکرین سیور ڈسپلے ہونے پر جب آپ اسکرین کو تھپتھپائیں گے تو اسکرین آن ہو جائے گی۔

وال پیپر
ہوم اسکرین اور مقفل اسکرین کے لیے وال پیپر کی سیٹنگز تبدیل کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں وال پیپر۔

تھیم
ہوم اسکرین، الک شدہ اسکرین اور شبیہات کے بصری عناصر تبدیل کرنے کے لیے آلہ پر مختلف ٹھیمز کا اطالق 

کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں تھیم۔

• تھیم: آلہ کی تھیم تبدیل کریں۔	
• وال پیپرز: ہوم اسکرین اور مقفل اسکرین کے لیے وال پیپر کی سیٹنگز تبدیل کریں۔	
• شبیہیں: آئیکن اسٹائل کو تبدیل کریں۔	
• AOD: ہمیشہ ڈسپلے کریں کو ڈسپلے کرنے کے لیے ایک تصویر منتخب کریں۔	

اسکرین مقفل

اختیارات
الک شدہ اسکرین کے لیے سیٹنگ تبدیل کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں اسکرین مقفل۔

اسکرین مقفل کرنے کے منتخب طریقے کے لحاظ سے دستیاب اختیارات میں فرق ہو سکتا ہے۔

• اسکرین الک قسم: اسکرین الک کرنے کا طریقہ تبدیل کریں۔	
• Smart Lock: آلہ کو سیٹ کریں کہ معتبر مقامات یا آالت کا پتہ لگنے پر وہ خود کو غیر مقفل کرے۔ مزید 	

معلومات کیلئے Smart Lock دیکھیں۔
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• محفوظ الک سیٹنگز: منتخب الک طریقہ کے لئے اسکرین الک سیٹنگز تبدیل کریں۔	
• Always On Display: آلہ کو سیٹ کریں اسکرین بند ہونے کے دوران معلومات ڈسپلے کرے۔ مزید 	

معلومات کیلئے Always On Display دیکھیں۔
• وال پیپر کی خدمات: آلہ کو ڈائنامک الک اسکریں جیسی وال پیپر سروسز استعمال کرنے کیلئے سیٹ کریں۔	
• گھڑی کا اسٹائل: الک شدہ اسکرین پر گھڑی کی قسم اور رنگ تبدیل کریں۔	
• رومنگ کالک: گھڑی کو تبدیل کریں کہ رومنگ کے دوران مقامی وقت اور آبائی شہر کا وقت دونوں دکھائے۔	
• FaceWidgets: الک کردہ اسکرین پر ڈسپلے کردہ آئٹمز کی سیٹنگز تبدیل کریں۔	
• رابطہ کی معلومات: آلہ کو سیٹ کریں کہ آپ کی الک اسکرین پر آپ کے ای میل پتے جیسی رابطے کی 	

معلومات دکھائے۔
• نوٹیفکیشنز: الک شدہ اسکرین پر اطالعات دکھانے کا طریقہ سیٹ کریں۔	
• شارٹ کٹس: مقفل کردہ اسکرین پر ایپس کو انہیں تیز راہیں ڈسپلے کرنے کے لیے منتخب کریں۔	
• الک اسکرین کے بارے میں: الک اسکرین ورژن اور قانونی معلومات دیکھیں۔	

Smart Lock
آپ آلہ کو سیٹ کر سکتے ہیں کہ معتبر مقامات یا آالت کا پتہ لگنے پر وہ خود کو غیر مقفل کرے اور غیر مقفل 

رہے۔

مثالً، اگر آپ نے اپنے گھر کو معتبر مقام کے بطور سیٹ کیا ہے تو جب آپ گھر جائیں گے تو آپ کا آلہ گھر کا 
پتہ لگا لے گا اور خودکار طور پر انالک ہو جائے گا۔

• یہ خصوصیت اسکرین الک طریقہ سیٹ کرنے کے بعد استعمال کے لیے دستیاب ہوگی۔	
• اگر آپ اپنا آلہ چار گھنٹوں تک استعمال نہیں کرتے ہیں یا جب آپ آلہ آن کرتے ہیں تو آپ کو اپنے 	

سیٹ کردہ پیٹرن، پن یا پاس ورڈ کا استعمال کر کے اسکرین کو انالک کرنا چاہیے۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں اسکرین مقفل ← Smart Lock۔ 1

پہلے سے سیٹ کردہ اسکرین الک کرنے کے طریقے سے اسکرین کو ان الک کریں۔ 2

سیٹ اپ مکمل کرنے کے لیے اختیار منتخب کریں اور اسکرین پر موجود ہدایات پر عمل کریں۔ 3
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بایومیٹرکس اور سیکیورٹی

اختیارات
آلہ محفوظ کرنے کے لیے سیٹنگز تبدیل کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں بایومیٹرکس اور سیکیورٹی۔

• چہرہ کی پہچان: اپنے چہرہ کی شناخت کر کے اسکرین کو ان الک کرنے کے لئے آلہ کو سیٹ کریں۔ مزید 	
معلومات کیلئے چہرے کی شناخت دیکھیں۔

• فنگرپرنٹز: اسکرین کو الک کرنے کے لیئے اپنے فنگر پرنٹس رجسٹر کریں۔ مزید معلومات کیلئے فنگرپرنٹ 	
شناخت دیکھیں۔

• بایومیٹرکس کی ترجیحات: بایومیٹرک ڈیٹا کے لیے سیٹنگز تبدیل کریں۔	
• بایومیٹرکس سیکیورٹی پیچ: اپنے بایو میٹرک سیکیورٹی پیچ کے ورژن کو دیکھیں اور اپ ڈیٹس کی پڑتال 	

کریں۔
• Google Play Protect: نقصان پہنچانے والی ایپلیکیشنز اور رویوں کی پڑتال کرنے اور ممکنہ نقصان 	

پہنچانے والی انتباہ اور انہیں ہٹانے کے متعلق آلہ ترتیب دیں۔
• میرا موبائل تالش کریں: میرا موبائل تالش کریں فیچر کو فعال یا غیر فعال کریں۔ آپ اپنے گم یا 	

چوری شدہ آلہ کا سراغ لگانے اور اسے کنٹرول کرنے کے لیے میرا موبائل تالش کریں ویب سائٹ 
)findmymobile.samsung.com( رسائی حاصل کریں۔

• سیکیورٹی اپ ڈیٹ: اپنے آلے کے سافٹ ویئر کو دیکھیں اور اپ ڈیٹس کی پڑتال کریں۔	
• سسٹم اپ ڈیٹ Google Play : Google Play سسٹم ورژن کو منظر کریں اور تازہ کاریوں کی پڑتال 	

کریں۔
• Samsung Pass: اپنے بایومیٹرک ڈیٹا کے ذریعہ اپنی شناخت کی بآسانی اور سالمتی سے تصدیق 	

کریں۔ مزید معلومات کیلئے Samsung Pass دیکھیں۔
• Samsung Blockchain Keystore: اپنی بالکچین نجی کلید کو محفوظ طریقے سے منظم کریں۔ 	

)S20 Ultra ، Galaxy S20 Ultra 5G(
• نامعلوم ایپلیکیشنز تنیصیب کریں: آلہ کو سیٹ کریں کہ نامعلوم ذرائع سے ایپلیکیشز کی تنصیب کرنے کی 	

اجازت دے۔
• محفوظ فولڈر: دوسروں سے اپنے ذاتی مشمول اور ایپس کو محفوظ کرنے کے لئے محفوظ فولڈر بنائیں۔ مزید 	

معلومات کیلئے محفوظ فولڈر دیکھیں۔
• محفوظ Wi-Fi: غیر محفوظ Wi-Fi نیٹ ورکس استعمال کرتے دوران اپنے آلہ کو ڈیٹا محفوظ کرنے پر 	

سیٹ کریں۔ مزید معلومات کیلئے محفوظ Wi-Fi دیکھیں۔

ہو سکتا ہے Wi-Fi نیٹورک، عالقہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ فیچر دستیاب نہ ہو۔

http://findmymobile.samsung.com
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•  SD کارڈ خفیہ کاری کریں یا خفیہ کشائی کریں: آلہ کو میموری کارڈ پر فائلیں خفیہ بنانے پر سیٹ کریں۔	
اگر یہ سیٹنگ اہل ہو اور آپ اپنے آلے کو فیکٹری ڈیفالٹ پر دوبارہ سیٹ کرتے ہیں تو، آلہ آپ 

کی خفیہ کردہ فائلوں کو نہیں پڑھ پائیگا۔ آلے کو دوبارہ سیٹ کرنے سے پہلے اس سیٹنگ کو نااہل 
بنائیں۔

• دیگر سیکیورٹی سیٹنگز: سیکیورٹی کی اضافی سیٹنگز تشکیل دیں۔	

چہرے کی شناخت
آپ اپنے چہرہ کی شناخت کر کے اسکرین کو ان الک کرنے کے لئے آلہ کو سیٹ کر سکتے ہیں۔

• اگر آپ اسکرین الک کرنے کے طریقے کے بطور اپنے چہرے کا استعمال کرتے ہیں تو آلہ کو آن 	
کرنے کے بعد پہلی بار اسکرین کو ان الک کرنے کے لیے اپنے چہرے کو استعمال نہیں کیا جا سکتا 

ہے۔ آلہ استعمال کرنے کے لیے، اپنا چہرہ رجسٹر کرنے کے دوران آپ کو سیٹ کردہ پیٹرن، پن یا 
پاس ورڈ سے اسکرین ان الک کرنا ہو گا۔ خیال رکھیں کہ اپنا پیٹرن، PIN، یا پاس ورڈ نہ بھولیں۔

• اگر آپ اسکرین الک طریقہ کار کو ہلکی سی ضرب لگائیں یا کوئی نہیں، پر تبدیل کرتے ہیں، جو کہ 	
محفوظ نہیں ہیں، آپ کا تمام بائیو میٹرک ڈیٹا حذف کر دیا جائے گا۔ اگر آپ اپنا بائیو میٹرک ڈیٹا ایپس 
یا فیچرز میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہو گا کہ دوبارہ اپنا بائیو میٹرک ڈیٹا 

رجسٹر کریں۔

 چہرہ شناسی کے لئے احتیاطی تدابیر
اپنا آلہ ان الک کرنے کے لیے چہرہ شناس استعمال کرنے سے قبل، مندرجہ ذیل احتیاطی تدابیر کو ذہن میں 

رکھیں۔

• آپ کا آلہ کسی فرد یا کسی چیز جو آپ کی تصویر جیسا دکھائی دیتا ہے سے غیر مفقل کیا جا سکتا ہے۔	
• چہرے کی شناخت پیٹرن، پن یا پاس ورڈ سے کم محفوظ ہے۔	

بہتر چہرہ شناسی کے لیے
چہرے کی شناخت استعمال کرتے وقت درج ذیل پر غور کریں:

• رجسٹر کرنے کے دوران حاالت پر غور کریں، جیسے کہ عینک، ٹوپی، ماسک، داڑھی، یا بھاری میک اپ	
• یقینی بنائیں کہ آپ اچھی طرح سے روشن مقام پر ہوں اور یہ کہ رجسٹر کرتے وقت کیمرہ لینز صاف ہو	
• یقینی بنائیں کہ تصویر دھندلی نہ ہو تاکہ مماثلت کے بہتر نتائج حاصل ہوں	
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اپنا چہرہ رجسٹر کرنا
چہرہ کی بہتر شناخت کے لئے اپنے چہرے کو دروازے کے اندر یا براہ راست سورج کی روشنی سے دور رکھ 

کر کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں بایومیٹرکس اور سیکیورٹی ← چہرہ کی پہچان۔ 1

اسکرین پر موجود ہدایات پڑھیں اور جاری کو تھپتھپائیں۔ 2

اسکرین کو الک کرنے کا طریقہ سیٹ کریں۔ 3

منتخب کریں آیا آُپ چشمہ لگائے ہوئے ہیں یا نہیں اور تھپتھپائیں جاری رکھیں۔ 4

اپنی طرف منھ کر کے اسکرین کے ساتھ آلہ کو ہولڈ کریں اور اسکرین پر دیکھیں۔ 5

اپنے چہرے کو اسکرین پر موجود فریم کے اندر رکھیں۔ 6

کیمرہ آپ کے چہرے کو اسکین کرے گا۔

• اگر آپ کے چہرہ سے اسکرین ان الک کرنا ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے تو اپنے رجسٹر شدہ چہرہ کو 	
ہٹانے اور اپنے چہرہ کو پھر سے رجسٹر کرنے کے لئے چہرہ ڈیٹا ہٹائیں تھپتھپائیں۔

• چہرہ شناس کو بہتر بنانے کے لیے متبادل الک شامل کریں تھپتھپائیں اور ایک متبادل صورت شامل 	
کریں۔
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رجسٹر شدہ چہرے کا ڈیٹا حذف کرنا
آپ چہرے کا ڈیٹا حذف کر سکتے ہیں جو آپ نے رجسٹر کیا ہے۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں بایومیٹرکس اور سیکیورٹی ← چہرہ کی پہچان۔ 1

پہلے سے سیٹ کردہ اسکرین الک کرنے کے طریقے سے اسکرین کو ان الک کریں۔ 2

چہرہ ڈیٹا ہٹائیں تھپتھپائیں ← ہٹائیں۔ 3

ایک بار رجسٹر شدہ چہرہ حذف ہو جانے کے بعد، سبھی متعلقہ فیچر بھی غیر فعال ہو جائیں گے۔

اسکرین کو اپنے چہرے سے ان الک کرنا
پیٹرن، پن یا پاسورڈ کو استعمال کرنے کے بجائے آپ اسکرین کو اپنے چہرے کے ذریعہ کھول سکتے ہیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں بایومیٹرکس اور سیکیورٹی ← چہرہ کی پہچان۔ 1

پہلے سے سیٹ کردہ اسکرین الک کرنے کے طریقے سے اسکرین کو ان الک کریں۔ 2

چہرہ انالک سوئچ کو اسے فعال کرنے کے لئے تھپتھپائیں۔ 3

• اگر آپ اپنے آلہ کو اس طرح سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کی شناخت کرنے کے بعد الک 	
اسکرین پر سوائپ کیے بغیر اسکرین ان الک ہو، تو اسے غیر فعال کرنے کے لیے الک اسکرین پر 

رہیں سوئچ پر تھپتھپائیں۔
• اگر آپ تصاویر یا ویڈیوز میں چہروں کی شناخت کرنے کے امکان کو کم کرنا چاہتے ہیں، تو 	

تھپتھپائیں تیزتر پہچان سوئچ تاکہ اسے غیر فعال کریں۔ اس سے چہرے کی شناخت کی رفتار کم ہو 
جائے گی۔

• اگر آپ اپنے آلہ کو ایسے سیٹ کرنا چاہتے کہ آپکی آنکھیں کھلی ہونے پر ہی وہ آپکو پہچانے تو 	
اسے فعال کرنے کے لئے کھلی آنکھیں درکار ہیں سوئچ پر تھپتھپائیں۔

• اگر اندھیرے والی جگہ پر شناخت کی شرح کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو اسے فعال کرنے کے لیے 	
چمکدار اسکرین سوئچ پر تھپتھپائیں۔

الک اسکرین پر، اپنے اسکرین پر دیکھیں۔ 4

جب آپ کے چہرے کی شناخت ہو جاۓ تو آپ کوئی بھی اضافی اسکرین الک طریقہ کا استعمال کئے بغیر 
اسکرین ان الک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے چہرہ کی شناخت نہیں ہوتی ہے تو پری سیٹ اسکرین الک کا 

طریقہ استعمال کریں۔
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فنگرپرنٹ شناخت
فنگر پرنٹ شناخت کو عمل میں النے کے لئے، آپکے فنگر پرنٹر کی معلومات کا رجسٹر ہونا اور آلہ میں ذخیرہ 
ہونا الزمی ہے۔ رجسٹر ہونے کے بعد، آپ نیچے کے خصوصیات کے لئے آلہ کو اپنے فنگر پرنٹ کے استعمال 

کے لئے سیٹ کر سکتے ہیں:

• اسکرین الک	
• محفوظ فولڈر	

• خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ فیچر دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔	
• فنگر پرنٹ تسلیم آپ کے آلہ کی سیکورٹی میں اضافہ کرنے کے لئے ہر فنگر پرنٹ کی منفرد 	

خصوصیات کا استعمال کرتا ہے۔ فنگر پرنٹ سینسر کا دو مختلف فنگر پرنٹ میں الجھنے کا امکان 
بہت کم ہے۔ تاہم، شاذ و نادر صورتوں میں جب انگلیوں کے نشان ملتے جلتے ہوں تو سینسر انہیں 

یکساں طور پر تسلیم کر سکتا ہے۔
• آپ کا آلہ منسلک اسکرین پروٹیکٹر کے ساتھ آتا ہے۔ اگر آپ اسے بدلتے ہیں، تو یقینی بنائیں کہ نیا 	

پروٹیکٹر الٹرا سونک فنگرپرنٹ سینسر کے استعمال کی اجازت دیتا ہو۔ تاہم ہو سکتا ہے خطہ یا 
خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے اسکرین پروٹیکٹر دستیاب نہ ہو۔

• اگر آپ اسکرین الک کرنے کے طریقے کے بطور اپنے فنگر پرنٹ کا استعمال کرتے ہیں تو آلہ کو 	
آن کرنے کے بعد پہلی بار اسکرین کو ان الک کرنے کے لیے آپ کے فنگر پرنٹ کو استعمال نہیں 

کیا جا سکتا ہے۔ آلہ استعمال کرنے کے لیے، اپنے فنگر پرنٹ رجسٹر کرنے کے دوران آپ کو سیٹ 
کردہ پیٹرن، پن یا پاس ورڈ سے اسکرین ان الک کرنا ہو گا۔ خیال رکھیں کہ اپنا پیٹرن، PIN، یا پاس 

ورڈ نہ بھولیں۔
• اگر آپکے انگلی کی نشان شناخت شدہ نہیں ہے تو، انگلی کی نشان کے رجسٹریشن کے وقت سیٹ 	

کئے گیے پیٹرن، PIN، یا پاس ورڈ کا استعمال کر کے آلہ کو انالک کریں اور اپنے انگلی کی نشان 
پھر سے رجسٹر کریں۔ اگر آپ اپنے پیٹرن، PIN، یا پاس ورڈ بھول گیے ہوں تو، آپ آلہ کا استعمال 

نہیں کر سکیں گے اگر آپ اسے ری سیٹ نہیں کرتے ہیں۔ سام سنگ ڈیٹا کے کسی بھی نقصان یا 
انالک کوڈ بھول جانے کی وجہ سے ہونے والی دشواریوں کا ذمہ دار نہیں ہے۔

• اگر آپ اسکرین الک طریقہ کار کو ہلکی سی ضرب لگائیں یا کوئی نہیں، پر تبدیل کرتے ہیں، جو کہ 	
محفوظ نہیں ہیں، آپ کا تمام بائیو میٹرک ڈیٹا حذف کر دیا جائے گا۔ اگر آپ اپنا بائیو میٹرک ڈیٹا ایپس 
یا فیچرز میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہو گا کہ دوبارہ اپنا بائیو میٹرک ڈیٹا 

رجسٹر کریں۔
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بہتر فنگرپرنٹ شناخت کے لیے
جب آپ آلہ پر اپنی فنگرپرنٹ اسکین کرتے ہیں، اس وقت درج ذیل حاالت سے محتاط رہیں جو فیچر کی 

کاردکردگی کو متاثر کرسکتے ہیں:

• آلہ ان فنگرپرنٹ کو نہں پہچان سکتا ہے جو شکن یا داغ سے متاثر ہوں۔	
• آلہ چھوٹی یا پتلی انگلیوں سے انگلیوں کی نوک نہیں پہچان سکتا ہے۔	
• شناخت کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے، زیادہ مستعمل ہاتھ کی فنگرپرنٹ رجسٹر کریں تاکہ آلہ پر 	

ٹاسک انجام دیں۔
• آپ کے آلہ میں اسکرین کے نچلے حصے میں اندرونی فنگرپرنٹ کی شناخت کا سنسر موجود ہے۔ یقینی 	

بنائیں کہ فنگر پرنٹ کی شناخت کے سینسر کے حصے پر اسکرین محافظ یا ٹچ اسکرین میں سکوں، چابیوں، 
قلم اور نیکلس جیسی اشیاء سے کوئی خراش یا مضرت نہیں آئی ہے۔

• یقینی بنائیں کہ اسکرین کے نچلے درمیانی فنگرپرنٹ کی شناخت کار کے سنسر کا حصہ اور آپ کی انگلیاں 	
صاف اور خشک ہوں۔

• اگر آپ اپنی انگلی موڑتے ہیں یا انگلی کی نوک استعمال کرتے ہیں، تو آلہ آپ کی فنگرپرنٹ کو نہیں پہچان 	
سکتا ہے۔ اسکرین کو دبائیں تاکہ آپ کی انگلی فنگرپرنٹ کی شناخت کے حصے کی وسیع سطح پر پھیل 

جائے۔

فنگرپرنٹ رجسٹرکرنا

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں بایومیٹرکس اور سیکیورٹی ← فنگرپرنٹز۔ 1

اسکرین پر موجود ہدایات پڑھیں اور جاری کو تھپتھپائیں۔ 2

اسکرین کو الک کرنے کا طریقہ سیٹ کریں۔ 3

اسکرین کور اور پروٹیکٹر ہدایات پڑھیں اور ٹھیک ہے پر تھپتھپائیں۔ 4
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اسکرین کے نچلے حصے پر فنگرپرنٹ کی شناخت کے سنسر پر اپنی انگلی رکھیں۔ آلہ کے ذریعے آپکی  5
فنگر کی پہچان کرنے کے بعد، اسے اوپر اٹھائیں اور فنگر پرنٹ کی شناخت کے سینسر پر دوبارہ اسے 

رکھیں۔

اس عمل کا اعادہ کریں حٰتی کہ فنگرپرنٹ رجسٹر ہو جائے۔

جب آپ اپنے فنگر پرنٹ رجسٹر کرنا مکمل کر لیں، تو ہوگیا تھپتھپائیں۔ 6

رجسٹرڈ فنگرپرنٹ چیک کرنا
آپ اپنی انگلی کو فنگرپرنٹ کی شناخت کے سنسر پر رکھ کر چیک کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کی فنگرپرنٹ 

رجسٹرڈ ہے۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں بایومیٹرکس اور سیکیورٹی ← فنگرپرنٹز۔ 1

پہلے سے سیٹ کردہ اسکرین الک کرنے کے طریقے سے اسکرین کو ان الک کریں۔ 2

شامل کردہ فنگرپرنٹس چیک کریں پر تھپتھپائیں۔ 3

فنگرپرنٹ شناخت سنسر پر اپنی انگلی رکھیں۔ 4

شاخت کے نتائج ڈسپلے کیے جائیں گے۔
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رجسٹرڈ فنگرپرنٹ حذف کرنا
آپ رجسٹر شدہ فنگرپرنٹ حذف کر سکتے ہیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں بایومیٹرکس اور سیکیورٹی ← فنگرپرنٹز۔ 1

پہلے سے سیٹ کردہ اسکرین الک کرنے کے طریقے سے اسکرین کو ان الک کریں۔ 2

حذف کرنے کے لئے فنگرپرنٹ کو منتخب کریں اور ہٹائیں کو تھپتھپائیں۔ 3

اسکرین کو اپنے فنگر پرنٹ سے ان الک کرنا
پیٹرن، پن یا پاسورڈ کو استعمال کرنے کے بجائے آپ اپنی سکرین کو فنگر پرنٹ کے زریعے کھول سکتے ہیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں بایومیٹرکس اور سیکیورٹی ← فنگرپرنٹز۔ 1

پہلے سے سیٹ کردہ اسکرین الک کرنے کے طریقے سے اسکرین کو ان الک کریں۔ 2

فنگر پرنٹ کھولنے کے سوئیچ کو فنگر پرنٹ ان الک اسے چالنے کے لیئے۔ 3

الک ہوئی اسکرین پر، اپنی انگلی فنگر پرنٹ کی شناخت کے سینسر پر رکھیں اور اپنے فنگرپرنٹ کو سکین  4
کریں۔

فنگرپرنٹ شناخت کار شبیہ کی سیٹنگ تبدیل کرنا
اسکرین آف ہونے کے دوران جب آپ اسکرین کو تھپتھپاتے ہیں آلہ کو فنگرپرنٹ شناخت کار شبیہ دکھانے یا 

پوشیدہ رکھنے پر سیٹ کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں بایومیٹرکس اور سیکیورٹی ← فنگرپرنٹز۔ 1

پہلے سے سیٹ کردہ اسکرین الک کرنے کے طریقے سے اسکرین کو ان الک کریں۔ 2

اسکرین آف ہونے پر شبیہ دکھائیں اور آپشن منتخب کریں پر تھپتھپائیں۔ 3
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Samsung Pass
اپنا بایو میٹرک ڈیٹا Samsung Pass پر رجسٹر کریں اور جہاں آپکی الگ ان یا ذاتی معلومات کی ضرورت 

ہوتی ہے وہاں خدمات کا استعمال کرتے ہوئے اپنی شناخت کی آسانی سے توثیق کریں۔

• اس خصوصیت کو استعمال کرنے کے لیے، آپ کا آلہ Wi-Fi یا موبائل نیٹ ورک سے جڑنا 	
ضروری ہے۔

• اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے، آپ کو اپنے Samsung account میں سائن ان کرنا الزمی 	
ہے۔ مزید معلومات کیلئے Samsung account دیکھیں۔

• ویب سائٹ سائن ان فیچر صرف ان ویب سائٹس کے لیے دستیاب ہے جن تک آپ انٹرنیٹ ایپ سے 	
رسائی کرتے ہیں۔ کچھ ویب سائٹس اس فیچر کی معاونت نہیں کرسکتی ہیں۔

• رجسٹر کردہ بایومیٹرک ڈیٹا اور محفوظ شدہ ادائیگی کے کارڈ کی معلومات صرف آپ کے آلہ پر 	
محفوظ کی گئی ہیں اور ان کی دیگر آالت یا سرورز کے ساتھ مطابقت پذیری نہیں کی گئی ہے۔

Samsung Pass رجسٹر کرنا
Samsung Pass کا استعمال کرنے سے قبل، Samsung Pass پر اپنا بایومیٹرک ڈیٹا رجسٹر کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں بایومیٹرکس اور سیکیورٹی ← Samsung Pass۔ سیٹ اپ مکمل کرنے 
کے لئے اسکرین پر دکھائی جانے والی ہدایات پر عمل کریں۔

Samsung account پاس ورڈ کی توثیق کرنا
اپنی شناخت کے لیے آپ اپنے Samsung account پاس ورڈ داخل کرنے کی بجائے اپنے رجسٹر شدہ 

بایومیٹرک ڈیٹا استعمال کر سکتے ہیں، مثالً جب آپ Galaxy Store سے مواد خریدتے ہیں۔

Samsung Pass کی بنیادي اسکرین پر،  ← سیٹنگز ← اکاؤنٹ اور سنک کاری پر تھپتھپائیں، اور پھر اسے 
فعال کرنے کے لیے Samsung Pass کے ذریعہ تصدیق کریں سوئچ پر تھپتھپائیں۔

ویب سائٹس میں سائن ان کرنے کے لیے Samsung Pass کا استعمال کرنا
آپ ایسے ویب سائٹس میں سائن ان کرنے کے لیے اپنا Samsung Pass استعمال کر سکتے ہیں جو ID اور 

پاس ورڈ خودکار بھرنے کی معاونت کرتے ہیں۔

ویب سائٹ کھولیں جس میں آپ سائن ان کرنا چاہتے ہیں۔ 1

اپنا ID اور پاس ورڈ داخل کریں، اور پھر ویب سائٹ کے سائن بٹن کو تھپتھپائیں۔ 2

یہ پوچھنے والی پاپ اپ ونڈو طاہر ہونے پر کہ آپ سائن ان کی معلومات کہاں محفوظ کرنا چاہتے ہیں،  3
 Samsung Pass اکاؤنٹ سے سائن ان کریں اور تھپتھپائیں یاد رکھیں۔
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ایپس میں سائن ان کرنے کے لیے Samsung Pass کا استعمال کرنا
آپ ایسی ایپس میں سائن ان کرنے کے لیے اپنا Samsung Pass استعمال کر سکتے ہیں جو ID اور پاس ورڈ 

خودکار بھرنے کی معاونت کرتے ہیں۔

ایپ کھولیں جس میں آپ سائن ان کرنا چاہتے ہیں۔ 1

اپنا ID اور پاس ورڈ داخل کریں، اور پھر ایپ کے سائن ان بٹن کو تھپتھپائیں۔ 2

جب یہ پوچھنے والی پاپ اپ ونڈو ظاہر ہو کہ کیا آپ اپنی سائن ان کی معلومات محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو  3
تھپتھپائیں محفوظ کریں۔

سائن ان کی معلومات کا انتظام کرنا
ویب سائٹس اور ایپس کی فہرست دیکھیں جن پر آپ نے Samsung Pass کے ذریعہ سائن ان کرنے کا انتخاب 

کیا ہے اور اپنی سائن ان کی معلومات کا انتظام کریں۔

Samsung Pass کی بنیادي اسکرین پر، سائن ان کریں تھپتھپائیں اور فہرست سے ایک ویب سائٹ یا ایپ  1
منتخب کریں۔

تدوین کریں کو تھپتھپائیں اور اپنی ID، پاس ورڈ اور ویب سائٹ یا ایپ کے نام میں ترمیم کریں۔ 2

اپنی سائن ان معلومات کو حذف کرنے کے لئے، ٹیپ کریں، حذف کریں تھپتھپائیں۔

ویب سائٹ اور ایپس کے ساتھ Samsung Pass کا استعمال کرنا
Samsung Pass کی معاونت کرنے والی ویب سائٹس یا ایپس استعمال کرنے کے دوران، آپ بآسانی 

Samsung Pass کے ساتھ سائن ان کر سکتے ہیں۔

Samsung Pass کی معاونت کرنے والی ویب سائٹس یا ایپس استعمال کی لِسٹ دیکھنے کے لیے، 
Samsung Pass کی بنیادي اسکرین پر،  ← شرکاء تھپتھپائیں۔ اگر Samsung Pass کی معاون کوئی 

ویب سائٹس یا ایپس موجود نہیں ہیں، تو شرکاء ظاہر نہیں ہونگے۔

• دستیاب ویب سائٹس خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں۔	
• سام سنگ، Samsung Pass کے ذریعہ ویب سائٹ یا ایپس میں سائن ان کرنے کی وجہ سے 	

ہونے والے کسی بھی نقصان یا پریشانی کے لیے ذمہ دار نہیں ہے۔
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آپ کی ذاتی معلومات خودکار طور پر درج کرنا
آپ آٹوفیل کو تائید کرنے والے ایپز پر اپنے پتے یا ادائیگی کے کارڈ کی معلومات آسانی کے ساتھ درج کرنے کے 

لیے Samsung Pass کا استعمال کر سکتے ہیں۔

Samsung Pass کی بنیادی اسکرین پر، فارمز خودکار بھریں پر تھپتھپائیں اور ایک آپشن منتخب کریں۔ 1

معلومات داخل کریں اور تھپتھپائیں محفوظ کریں۔ 2

اب آپ تائید یافتہ ایپس خودکار طور پر ذاتی معلومات درج کرتے وقت Samsung Pass میں اپنے رجسٹر 
کردہ بایومیٹرک ڈیٹا کا استعمال کر سکتے ہیں۔

اپنا Samsung Pass کا ڈیٹا حذف کرنا
آپ Samsung Pass کے ساتھ رجسٹر شدہ اپنا بایومیٹرک ڈیٹا، سائن ان کی معلومات، اور ایپلیکیشن کا ڈیٹا 

حذف کر سکتے ہیں۔

• شرائط و ضوابط کے ساتھ آپ کا معاہدہ اور آپ کا Samsung account فعال رہیں گے۔	
• آپ کے Samsung account میں سائن ان دیگر آالت پر Samsung Pass ڈیٹا حذف نہیں کیا 	

جائے گا۔

Samsung Pass کی بنیادي اسکرین پر، تھپتھپائیں  ← سیٹنگز ← ڈیٹا حذف کریں۔ 1

اپنا Samsung account پاس ورڈ داخل کریں اور تھپتھپائیں ٹھیک ہے۔ 2

آپ کا Samsung Pass حذف ہو جائے گا۔
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محفوظ فولڈر
محفوظ فولڈر آپ کے ذاتی مشمول اور ایپس مثال تصاویر اور روابط کو دوسروں کی رسائی سے محفوظ کرتا ہے۔ 

آپ آلہ کے ان الک رہنے پر بھی اپنے ذاتی مشمول اور ایپس کو رکھ سکتے ہیں۔

مفحوظ فولڈر ایک علیحدہ، محفوظ اسٹوریج ایریا ہے۔ محفوظ فولڈر میں موجود ڈیٹا کو اشتراک کرنے 
کے غیر مجاز طریقوں مثال USB یا Wi-Fi Direct کے ذریعہ دوسرے آالت میں منتقل نہیں کیا جا 
سکتا ہے۔ آپریٹنگ سسٹم کو حسب ضرورت بنانے یا سافٹ ویئر میں ترمیم کرنے کی کوشش محفوظ 

فولڈر کو خودکار طریقہ سے الک اور ناقابل رسائی بنا دے گا۔ کسی محفوظ فولڈر میں ڈیٹا محفوظ کرنے 
سے قبل، کسی اور جگہ پر ڈیٹا کی نقل کا بیک اپ لینا نہ بھولیں۔

محفوظ فولڈر کا استعمال کرنے کے لیے، آپ کو اپنے Samsung account میں سائن ان کرنا الزمی 
ہے۔

محفوظ فولڈر سیٹ کرنا

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں بایومیٹرکس اور سیکیورٹی ← محفوظ فولڈر۔ 1

محفوظ فولڈر کی شرائط و ضوابط سے متفق ہوں۔ 2
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اپنی Samsung account ID اور پاس ورڈ داخل کریں اور تھپتھپائیں سائن ان کریں۔ 3

محفوظ فولڈر کی خاطر استعمال کرنے کے لئے الک طریقہ منتخب کریں اور سیٹ اپ مکمل کرنے کے لئے  4
اسکرین پر موجود ہدایات پر عمل کریں۔

( ایپلیکیشنز کی اسکرین میں شامل  محفوظ فولڈر کی اسکرین ظاہر ہوگی اور محفوظ فولڈر ایپ کی شبیہ )
ہو جائے گی۔

محفوظ فولڈر کا نام یا شبیہ کا رنگ تبدیل کرنے کے لئے تھپتھپائیں  ← حسب ضرورت بنائیں۔

• جب آپ محفوظ فولڈر ایپلیکیشن شروع کریں، تو آپ اپنے پہلے سے سیٹ کردہ الک کے طریقے سے 	
ایپلیکیشن کو ان الک کرنا ہوگا۔

• 	 Samsung account اگر آپ اپنے محفوظ فولڈر کا انالک کوڈ بھول جاتے ہیں تو، آپ اپنے
کا استعمال کر کے اسے ری سیٹ کر سکتے ہیں۔ الک کردہ اسکرین کے سب سے نیچے بٹن کو 

تھپتھپائیں اور اپنے Samsung account کا پاس ورڈ درج کریں۔

محفوظ فولڈر کے لئے خود کار الک سیٹ کرنا
خودکار طریقہ سے محفوظ فولڈر کو الک کرنے کے لئے آلہ سیٹ کریں جب یہ استعمال میں نہ ہو۔

محفوظ فولڈر ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں  ← سیٹنگز ← خودکار الک محفوظ فولڈر۔ 1

الک اختیار کو منتخب کریں۔ 2

اپنا محفوظ فولڈر مینوئل طریقہ سے الک کرنے کے لئے،  ← الک کر کے باہر نکل جائیں کو 
تھپتھپائیں۔

محفوظ فولڈر میں مواد کو منتقل کرنا
تصاویر اور ویڈیوز جیسے مشموالت کو محفوظ فولڈر میں منتقل کریں۔ مندرجہ ذیل کام امیج کو ڈیفالٹ اسٹوریج 

سے محفوظ فولڈر میں منتقل کرنے کی ایک مثال ہے۔

محفوظ فولڈر ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں فائلز شامل کریں۔ 1

تھپتھپائیں تصویریں، منتقل کرنے کے لیے تصاویر پر نشان لگائیں اور پھر تھپتھپائیں ہو گیا ہے۔ 2

تھپتھپائیں منتقل کریں۔ 3

منتخب آئٹمز اصل فولڈر سے حذف ہو جائیں گے اور محفوظ فولڈر میں منتقل ہو جائیں گے۔ آئٹمز کاپی کرنے 
کے لیے، تھپتھپائیں کاپی۔

مواد کو منتقل کرنے کا طریقہ مواد کی قسم کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے۔
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محفوظ فولڈر سے مواد کو منتقل کرنا
محفوظ فولڈر سے مواد کو متعلقہ ایپ میں ڈیفالٹ اسٹوریج میں لے جائیں۔ مندرجہ ذیل کام امیج کو محفوظ فولڈر 

سے ڈیفالٹ اسٹوریج میں منتقل کرنے کی ایک مثال ہے۔

محفوظ فولڈر ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں گیلری۔ 1

تصویر منتخب کریں اور  ← محفوظ فولڈر سے باہر منتقل کریں تھپتھپائیں۔ 2

منتخب کردہ آئٹمز کو گیلری میں ڈیفالٹ اسٹوریج میں منتقل کر دیا جائے گا۔

ایپس شامل کرنا
محفوظ فولڈر میں استعمال کرنے کے لیے ایپلیکیشن شامل کریں۔

محفوظ فولڈر ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں ایپلیکیشنز شامل کریں۔ 1

آلہ پر انسٹال شدہ ایپس میں ایک یا زیادہ پر نشان لگائیں اور شامل کریں تھپتھپائیں۔ 2

Play اسٹور یا Galaxy Store سے ایپس انسٹال کرنے کے لئے  Play Store سے ڈاؤن لوڈ کریں یا 
 Galaxy Store سے ڈاؤن لوڈ کریں تھپتھپائیں۔

محفوظ فولڈر سے ایپس ہٹانا

حذف کرنے کے لئے ایپ کو تھپتھپا کر ہولڈ کریں اور نا تنصیب کریں کو تھپتھپائیں۔

اکاؤنٹ شامل کرنا
محفوظ فولڈر کے ایپس کے ساتھ سینک کرنے کے لئے سام سنگ اور Google اکاؤنٹس، یا دیگر اکاؤنٹس کو 

شامل کریں۔

محفوظ فولڈر ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں  ← سیٹنگز ← اکاؤنٹس ← اکاؤنٹ شامل کریں۔ 1

ایک اکاؤنٹ خدمت منتخب کریں۔ 2

اکائونٹ سیٹ اپ مکمل کرنے کے لئے اسکرین پر دکھائی جانے والی ہدایات کی پیروی کریں۔ 3
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محفوظ فولڈ چھپانا
آپ ایپلیکیشنز کی اسکرین سے محفوظ فولڈر شارٹ کٹ کو چھپا سکتے ہیں۔

محفوظ فولڈر ایپلیکیشن شروع کریں،  ← سیٹنگز پر تھپتھپائیں اور پھر اسے غیر فعال کرنے کیلئے ایپلیکیشنز 
اسکرین پر شبیہ دکھائیں سوئچ تھپتھپائیں۔

متبادل کےطور پر، اطالعاتی پینل کھولیں، نیچے کی طرف سوائپ کریں، اور پھر  )محفوظ فولڈر( کو 
غیرفعال کرنے کیلئے تھپتھپائیں۔

محفوظ فولڈر کا بیک اپ بنانا اور بحال کرنا
اپنے Samsung account کا استعمال کر کے مواد اور ایپلیکیشنز کا Samsung کالؤڈ پر محفوظ فولڈر میں 

بیک اپ بنائیں اور بعد میں انہیں بحال کریں۔

ڈیٹا کا بیک اپ لینا

محفوظ فولڈر ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں  ← سیٹنگز ← بیک اپ لیں اور بحال کریں۔ 1

اکاؤنٹ شامل کریں کو تھپتھپائیں اور اپنے Samsung account میں سائن ان کرنے کے لئے اسکرین پر  2
ہدایات کی پیروی کریں۔

تھپتھپائیں بیک اپ محفوظ فولڈر ڈیٹا۔ 3

آپ جن اشیاء کا بیک اپ بنانا چاہتے ہیں ان پر نشان لگائیں اور بیک اپ کو تھپتھپائیں۔ 4

ڈیٹا کا بیک اپ Samsung کالؤڈ میں کیا جاۓ گا۔

ڈیٹا بحال کرنا

محفوظ فولڈر ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں  ← سیٹنگز ← بیک اپ لیں اور بحال کریں۔ 1

بحال کریں کو تھپتھپائیں۔ 2

ڈیٹا بحال کرنے کے لیے آلہ کو منتخب کرنے کے لیے  کو تھپتھپائیں۔ 3

بحال کرنے کے قابل آئٹم پر نشان لگائیں اور بحال کریں پر تھپتھپائیں۔ 4

بیک اپ کردہ ڈیٹا آپ کے آلہ میں بحال کر دیا جائے گا۔
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محفوظ فولڈر ان انسٹال کرنا
آپ محفوظ فولڈر بشمول اس کے مواد اور ایپس کو ان انسٹال کر سکتے ہیں۔

محفوظ فولڈر ایپ النچ کریں اور  ← سیٹنگز ← مزید سیٹنگز ← نا تنصیب کریں کو تھپتھپائیں۔
محفوظ فولڈر کو ان انسٹال کرنے سے قبل مواد کا بیک اپ لینے کے لیے، محفوظ فولڈر کے باہر میڈیا فائلز منتقل 

کریں پر نشان لگائیں اور نا تنصیب کریں کو تھپتھپائیں۔ محفوظ فولڈر سے بیک اپ کئے گیے ڈیٹا کی رسائی کے 
لئے، میری فائلیں ایپ شروع کریں اور اندرونی اسٹوریج ← Secure Folder ولڈرں پر تھپتھپائی۔

Samsung Notes میں محفوظ نوٹ بیک اپ نہیں کئے جائیں گے۔

Wi-Fi محفوظ
محفوظ Wi-Fi خدمت سے آپ کا Wi-Fi نیٹ ورک کنکشن محفوظ رہتا ہے۔ یہ Wi-Fi نیٹ ورکس کا استعمال 
کر کے ڈیٹا کو خفیہ بناتا ہے اور ٹریکنگ ایپس اور ویب سائٹس کو غیر فعال کرتا ہے تاکہ آپ محفوظ طریقے 

سے Wi-Fi نیٹورک استعمال کرسکیں۔ مثال کے طور پر، جب آپ عوامی مقامات جیسے کیفے یا ہوائی اڈوں پر 
غیر محفوظ Wi-Fi نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہیں تو، محفوظ Wi-Fi خود کار طور پر فعال ہوجاتا ہے تاکہ 

کوئی بھی آپ کی الگ ان معلومات ہیک نہ کرسکے یا ایپس اور ویب سائٹوں میں آپ کی سرگرمی کی نگرانی نہ 
کرسکے۔

سیٹنگز کی اسکرین پر بایومیٹرکس اور سیکیورٹی ← محفوظ Wi-Fi پر تھپتھپائیں اور سیٹ اپ مکمل کرنے 
کیلئے اسکرین پر موجود ہدایات پر عمل کر کریں۔

محفوظ Wi-Fi فعال ہونے پر، سٹیٹس بار پر  آئیکن ظاہر ہوگا۔

• اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے، آپ کو اپنے Samsung account میں سائن ان کرنا الزمی 	
ہے۔

• اس فیچر کے استعمال کے نتیجے میں Wi-Fi نیٹورک اسپیڈ کم ہو سکتی ہے۔	
• ہو سکتا ہے Wi-Fi نیٹورک، عالقہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ فیچر دستیاب نہ ہو۔	

محفوظ Wi-Fi استعمال کر کے حفاظت کرنے کیلئے ایپس منتخب کرنا
محفوظ Wi-Fi استعمال کر کے حفاظت کرنے کیلئے ایپس منتخب کریں تاکہ آپ احتیاط سے ڈیٹا جیسے پاسورڈ یا 

آپ کی ایپ کی سرگرمی تک رسائی سے دوسروں کو روک سکیں۔

کچھ ایپلیکیشنز اس فیچر کی معاونت نہیں کرسکتی ہیں۔

سیٹنگز اسکرین پر، بایومیٹرکس اور سیکیورٹی ← محفوظ Wi-Fi ← محفوظ ایپلیکیشنز پر تھپتھپائیں اور 
محفوظ Wi-Fi کا استعمال کرتے ہوئے آپ جن ایپس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے موجود سوئچ کو 

تھپتھپائیں۔
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تحفظ پالن خریدنا
آپ کو ہر ماہ Wi-Fi نیٹورک کا مفت تحفظ پالن فراہم کیا گیا ہے۔ آپ محدود وقت کیلئے بامعاوضہ تحفظ پالن بھی 

خرید سکتے ہیں اور المحدود بینڈوتھ تحفظ حاصل کرسکتے ہیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، بایومیٹرکس اور سیکیورٹی ← محفوظ Wi-Fi پر تھپتھپائیں۔ 1

تحفظ کا پالن پر تھپتھپائیں اور اپنی پسند کا پالن منتخب کریں۔ 2

کچھ تحفظ پالن کیلئے، آپ تحفظ پالن کو اپنے Samsung account میں سائن ان کردہ کسی اور آلے 
پر منتقل کرسکتے ہیں۔

خریداری مکمل کرنے کے لئے اسکرین پر دکھائی جانے والی ہدایات پر عمل کریں۔ 3

رازداری
رازداری کے لیے سیٹنگز تبدیل کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں رازداری۔

• اجازت مینیجر: فیچرز اور ایپلیکیشنز کی فہرست دیکھیں جن کے پاس انہیں استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ 	
آپ اجازت کی سیٹنگ بھی ترمیم کر سکتے ہیں۔

• تشخیصی ڈیٹا بھیجیں: آلہ کو سیٹ کریں کہ آلہ کی تشخیصی اور استعمال کی معلومات خودبخود سام سنگ 	
کو بھیجے۔

• مارکیٹنگ کی معلومات وصول کریں: سام سنگ مارکیٹنگ معلومات جیسے خاص آفر، رکنیت کے فوائد اور 	
نیوز لیٹرز موصول ہو یا نہیں یہ سیٹ کریں۔

•  Samsung account کی رازداری: اپنے Samsung account سے متعلق ذاتی ڈیٹا کا انتظام کریں 	
اور کسٹمائزیشن سروس کی سیٹنگز تبدیل کریں۔

• ایڈوانسڈ: رازداری کے لیے اعلی سیٹنگوں کی تشکیل کریں۔	
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مقام
محل وقوع کی معلومات کی اجازت کے لیے سیٹنگ تبدیل کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، مقام کو تھپتھپائیں۔

• ایپلیکیشن کی اجازتیں: ایپس کی فہرست منظر کریں جن کے پاس آلہ کا محل وقوع کی رسائی حاصل کرنے 	
اور اجازتوں کی سیٹنگوں کی تدوین کرنے کی اجازتیں ہیں۔

• درستگی بہتر بنائیں: فیچر غیر فعال ہونے کی صورت میں بھی اپنے محل وقوع کی معلومات کی درستگی 	
میں اضافہ کرنے کے لئے Wi-Fi یا بلیوٹوتھ فیچر استعمال کرنے کے لئے آلہ سیٹ کریں۔

• مقام کی حالیہ درخواستیں: منظر کریں کہ کون سی ایپلیکیشنز آپ کے موجودہ محل وقوع کی معلومات کی 	
درخواست کرتی ہیں۔

• محل وقوع خدمات: محل وقوع کی خدمات دیکھیں جسے آپ کا آلہ استمعال کررہا ہے۔	

اکاؤنٹس اور بیک اپ

اختیارات
Samsung کالؤڈ کا استعمال کر کے اپنے آلہ کے ڈیٹا کو مطابقت پذیر کریں، بیک اپ لیں یا بحال کریں۔ آپ 

 اپنے Samsung account یا Google اکاؤنٹ جیسے اکاؤنٹس میں سائن ان بھی کر سکتے ہیں، یا 
Smart Switch کی معرفت دیگر آالت سے یا ان پر ڈیٹا منتقل کر سکتے ہیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، اکاؤنٹس اور بیک اپ کو تھپتھپائیں۔

• اکاؤنٹس: مطابقت پذیر کرنے کے لئے سام سنگ اور Google اکاؤنٹس، یا دیگر اکاؤنٹس کو شامل کریں۔	
• بیک اپ لیں اور بحال کریں: اپنے آلہ پر اپنی ذاتی معلومات، ایپلیکیشن ڈیٹا، اور سیٹنگز محفوظ رکھیں۔ آپ 	

اپنی حساس معلومات کا بیک اپ کر سکتے ہیں اور اس کی بعد میں رسائی کر سکتے ہیں۔ آپ ڈیٹا بیک اپ 
کرنے یا بحال کرنے کے لئے آپ Google یا Samsung account میں سائن ان کرنا الزمی ہے۔

•  Samsung کالؤڈ: اس مواد کا نظم کریں جسے آپ Samsung کالؤڈ میں محفوظ طریقہ سے اسٹور کرنا 	
چاہتے ہیں۔ اپنے ڈیٹا اور سیٹنگز کو سنک اور بیک اپ کریں، اور پرانے آلے اپنے پاس نہ ہونے پر بھی اس 

کا ڈیٹا اور سیٹنگز بحال کریں۔ مزید معلومات کیلئے  Samsung کالؤڈ دیکھیں۔
• Smart Switch  :Smart Switch شروع کریں اور اپنے پچھلے آلہ سے ڈیٹا منتقل کریں۔ مزید معلومات 	

کیلئے آپ کے سابقہ آلہ )Smart Switch( سے ڈیٹا منتقل کرنا دیکھیں۔

مسلسل اپنے ڈیٹا کا بیک اپ کسی محفوظ لوکیشن مثال Samsung کالؤڈ یا کمپیوٹر پر لیں، تاکہ غیر 
ارادی فیکٹری ڈیٹا ری سیٹ ہونے کی وجہ سے اگر ڈیٹا خراب ہو جائے یا ضائع ہو جائے تو آپ اسے 

بحال کر سکیں۔
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 Samsung کالؤڈ
اپنے آلہ کا ڈیٹا Samsung کالؤڈ کے ساتھ سنک کریں اور سنک کردہ ڈیٹا ہر ایپ میں دیکھیں۔ آپ اپنے آلہ کے 

ڈیٹا کو Samsung کالؤڈ پر بیک اپ کر سکتے ہیں اور اسے بعد میں بحال کر سکتے ہیں۔

Samsung کالؤڈ کا استعمال کرنے کے لیے، آپ کو اپنے Samsung account میں سائن ان کرنا 
الزمی ہے۔

ڈیٹا سینک کرنا
آپ اپنے آلہ میں محفوظ ڈیٹا کی Samsung کالؤڈ کے ساتھ مطابقت پذیری کر سکتے ہیں اور دیگر آالت سے 

اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، اکاؤنٹس اور بیک اپ ←  Samsung کالؤڈ کو تھپتھپائیں۔ 1

 ← سیٹنگز ← سنک اور خودکار بیک اپ سیٹنگز ← سنک کریں کو تھپتھپائیں۔ 2

ان آئٹم کے آگے موجود سوئچ کو تھپتھپائیں جنہیں آپ ہم وقت ساز کرنا چاہتے ہیں۔ 3

• آپ گیلری، دیگر سنک کردہ ڈیٹا، یا  Samsung Cloud ڈرائیو کو تھپکی دے کر محفوظ ڈیٹا کو 	
چیک کر سکتے ہیں یا سیٹنگز تبدیل کر سکتے ہیں۔

• جب آپ اپنے Samsung account اور Microsoft اکاؤنٹ منسلک کریں گے تو آپ تصاویر اور 	
ویڈیوز Microsoft OneDrive کے ساتھ سنک کر سکتے ہیں۔
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ڈیٹا کا بیک اپ لینا
آپ اپنے آلہ کے ڈیٹا کو Samsung کالؤڈ پر بیک اپ کر سکتے ہیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، اکاؤنٹس اور بیک اپ ←  Samsung کالؤڈ ← اس فون کا بیک اپ لیں کو  1
تھپتھپائیں۔

آپ جن اشیاء کا بیک اپ بنانا چاہتے ہیں ان پر نشان لگائیں اور بیک اپ کو تھپتھپائیں۔ 2

تھپتھپائیں مکمل۔ 3

• کچھ ڈیٹا کا بیک اپ نہیں لیا جا سکتا ہے۔ یہ چیک کرنے کے لیے کہ کس ڈیٹا کا بیک اپ لیا جائے 	
گا، سیٹنگز کی اسکرین پر، اکاؤنٹس اور بیک اپ ←  Samsung کالؤڈ ← اس فون کا بیک اپ 

لیں کو تھپتھپائیں۔
• اپنے Samsung کالؤڈ میں ہر دیگر آالت کے لیے بیک اپ ڈیٹا دیکھنے کے لیے، سیٹنگز 	

، پر  کی اسکرین پر اکاؤنٹس اور بیک اپ ←  Samsung کالؤڈ ← ڈیٹا واپس الئیں ← 
تھپتھپائیں، اور پھر آپ جسے چاہتے ہیں وہ آلہ منتخب کریں۔

ڈیٹا بحال کرنا
آپ Samsung کالؤڈ سے اپنے آلہ پر اپنے بیک اپ ڈیٹا کو بحال کر سکتے ہیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، اکاؤنٹس اور بیک اپ ←  Samsung کالؤڈ کو تھپتھپائیں۔ 1

ڈیٹا واپس الئیں ←  کو تھپتھپائیں، اور آپ جسے چاہتے ہیں وہ آلہ منتخب کریں۔ 2

بحال کرنے کے قابل آئٹم پر نشان لگائیں اور بحال کریں پر تھپتھپائیں۔ 3

Google
Google کے ذریعہ فراہم کردہ کچھ فیچر کے لیے سیٹنگ کنفیگر کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں Google۔
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اعلی فیچرز

اختیارات
ایڈوانسڈ فیچرز کو ایکٹیویٹ کریں اور انکو قابو کرنے والی سیٹنگز کو بھی تبدیل کردین۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں اعلی فیچرز۔

آلہ کو حد سے زیادہ ہالنے یا دباؤ پڑنے پر سینسرز استعمال کرنے والی چند خصوصیات کے لئے غیر 
ارادتاً ان پٹ ہو سکتا ہے۔

• سائیڈ کلید: سائیڈ کلیدی کا استعمال کرنے کیلئے ایک ایپ یا خصوصیت منتخب کریں۔ مزید معلومات کیلئے 	
سائیڈ کلیدی کی سیٹنگ دیکھیں۔

• Bixby Routines: آپ جو سیٹنگز مسلسل استعمال کرتے ہیں انہیں خودکار طور پر چلنے کا معمول 	
شامل کریں۔ آلہ آپ کی اکثر ہونے والی صوتحال کے مطابق آپ کا مفید معمول کی تجویز بھی کرے گا۔ مزید 

معلومات کیلئے Bixby Routines دیکھیں۔
• دوسرے آالت پر کال کریں اور پیغام بھیجیں: اپنے Samsung account میں سائن ان کردہ دیگر آالت پر 	

اپنے آلے کی کالنگ اور پیغام رسانی کی خصوصیات کا استعمال کریں۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ فیچر دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

•  Windows سے لنک کرو: اپنے کمپیوٹر پر اپنے آلہ میں محفوظ کردہ ڈیٹا تک فوری طور پر رسائی 	
حاصل کریں۔ مزید معلومات کیلئے  Windows سے لنک کرو دیکھیں۔

• اسمارٹ پاپ اپ کا نظارہ: پاپ اپ ونڈوز کے ذریعے ایپس کی اطالعات دیکھنے کے لیے انہیں منتخب کریں۔ 	
اس خصوصیت کو استعمال کرتے وقت، آپ اسکرین کے آئکن پر تھپکی دے کر پاپ اپ ونڈوز کے ذریعے 

فوری طور پر مواد دیکھ سکتے ہیں۔

یہ خصوصیت صرف ان ایپس میں دستیاب ہے جو ملٹی ونڈو کی خصوصیات کی معاونت کرتی 
ہیں۔

• اسکرین شاٹس اور اسکرین ریکارڈر: اسکرین شاٹس اور اسکرین ریکارڈر کے لئے سیٹنگز کو تبدیل کریں۔	
• براہ راست شیئر کریں: آلہ کو سیٹ کریں کہ اشتراک کے اختیارات کے پینل پر آپ کے رابطہ کردہ لوگوں 	

کو ڈسپلے کرے تاکہ آپ کو براہ راست اشتراک کرنے کی اجازت حاصل ہو۔
• انیمیشنز کم کریں: آلہ کو مخصوص کارروائیوں کے اسکرین اثرات کو کم کرنے پر سیٹ کریں، جیسے ایپس 	

کو کھولنا اور بند کرنا۔
• حرکات اور اشارے: تحریک کی خصوصیات اور سیٹنگز کی تشکیل کو فعال کریں۔ مزید معلومات کیلئے 	

حرکات اور اشارے دیکھیں۔
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• ایک ہاتھ استعمال موڈ: ایک ہاتھ سے آلہ استعمال کرتے وقت اپنی آسانی کے لیے ایک ہاتھ والے آپریشن کی 	
وضع فعال کریں۔

خطہ یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ فیچر دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔

• Game Launcher: گیم النچر فعال کریں۔ مزید معلومات کیلئے Game Launcher دیکھیں۔	
• ڈوئل میسنجر: دوسری ایپ انسٹال کریں اور ایک ہی میسنجر ایپ کے لیے دو الگ اکاؤنٹس استعمال کریں۔ 	

مزید معلومات کیلئے ڈوئل میسنجر دیکھیں۔
• ویڈیو افزودہ: زیادہ روشن اور مزید شوخ رنگوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنی ویڈیوز کی امیج 	

کوالٹی کو بہتر بنائیں۔

ممکن ہے کہ یہ فیچر کچھ ایپلی کیشنز میں دستیاب نہیں ہو۔

•  SOS پیغامات بھیجیں: آلہ کو سیٹ کریں کہ سائیڈ کلید تین دفعہ دبانے پر مدد کے پیغامات بھیجے۔	

حرکات اور اشارے
تحریک کی خصوصیت اور سیٹنگز کی تشکیل کو فعال کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، اعلی فیچرز ← حرکات اور اشارے کو تھپتھپائیں۔

• بیدار کرنے کے لیے اٹھائیں: آلہ کو سیٹ کریں کہ جب آپ اس اٹھائیں تو اسکرین کو آن کرے۔	
• بیداری کے لیے دوہری تھپکی دیں: آلہ کو اسکرین کے بند ہونے پر اسکرین پر کہیں بھی دو بار تھپتھپانے 	

پر اسکرین کو آن کرنے پر سیٹ کریں۔
• اسمارٹ قیام: سیٹ کریں کہ جب آپ ڈسپلے پر دیکھ رہے ہوں اس دوران آلہ ڈسپلے کو آف ہونے سے 	

روکے۔
• اسمارٹ تنبیہ: سیٹ کریں کہ جب آپ کے پاس مسڈ کالیں یا نئے پیغامات ہوں تو آلے اٹھانے پر آلہ آپ کو 	

متنبہ کرے۔

اگر اسکرین آن ہے یا آلہ ایک ہموار سطح پر نہیں ہے تو یہ فیچر کام نہیں کرے گا۔

• آسانی سے خاموش: آلہ کو سیٹ کریں کہ ہتھیلی کی حرکات کا استعمال کرکے یا آلہ کی اسکرین نیچے کی 	
طرف کر کے آنے والی کالوں یا االرم کی آواز بند کرے۔
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• کھینچنے کے لئے ہتھیلی سے سوائپ کریں: آلے کو سیٹ کریں کہ جب آپ اسکرین پر اپنے ہاتھوں کو بائیں 	
یا دائیں سوائپ کریں تو اسکرین کی تصویر کھینچے۔ کھینچی گئی تصاویر کو آپ گیلری میں دیکھ سکتے 

ہیں۔

کچھ ایپلیکیشنز اور فیچر استعمال کرنے کے دوران اسکرین شاٹ کی تصویر کھنیچنا ممکن نہیں 
ہے۔

• کال کرنے یا پیغامات بھیجنے کے لئے سوائپ کریں: آلہ کو ایسا سیٹ کریں کہ جب آپ فون یا روابط ایپ 	
میں کسی رابطہ یا فون نمبر کو دائیں یا بائیں طرف سوائپ کریں تو یہ کال کرے یا پیغام بھیجے۔

ڈوئل میسنجر
دوسری ایپ انسٹال کریں اور ایک ہی میسنجر ایپ کے لیے دو الگ اکاؤنٹس استعمال کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں اعلی فیچرز ← ڈوئل میسنجر۔ 1

تعاون یافتہ ایپس ظاہر ہوں گی۔

دوسری ایپ انسٹال کرنے کے لیے ایپ کی سوئچ کو تھپتھپائیں۔ 2

دوسری ایپ انسٹال کی جائے گی۔ دوسری ایپ کا آئیکن  کے ساتھ ڈسپلے کیا جائے گا۔ جب آپ دوسری 
ایپ سے اطالعات موصول کریں گے تو اطالعات کو پہلی ایپ کی اطالعات سے ممتاز کرنے کے لیے ان 

کو  کے ساتھ ڈسپلے کیا جائے گا۔

دوسری ايپ

• ایپ کی بنیاد پر دہرا میسنجر فیچر ہوسکتا ہے کہ دستیاب نہ ہو۔	
• ایپ کی کچھ خصوصیات دوسری ایپ کے لیے محدود ہو سکتی ہے۔	

دوسری ایپ ان انسٹال کرنا

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں اعلی فیچرز ← ڈوئل میسنجر۔ 1

جس ایپ کو ان انسٹال کربنا چاہہتے ہیں اس کے سوئچ کو تھپتھپائیں اور نااہل کریں یا نا تنصیب کریں پر  2
تھپتھپائیں۔

دوسری ایپ سے متعلق سبھی ڈیٹا کو حذف کر دیا جائے گا۔

اگر آپ پہلی ایپ کو ان انسٹال کرتے ہیں تو دوسری ایپ کو بھی حذف کر دیا جائے گا۔
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ڈیجیٹل ویلبینگ اور پیرنٹل کنٹرولز

اختیارات
اپنے آلہ کے استعمال کے سابقات منظر کریں اور آپ کی زندگی کے ساتھ آلہ کی دخل اندازی کو روکنے کے لیے 
خصوصیات استعمال کریں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے جدی کنٹرولز سیٹ کر سکتے ہیں اور ان کے ڈیجیٹل استعمال 

کا بندوبست کر سکتے ہیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، ڈیجیٹل ویلبینگ اور پیرنٹل کنٹرولز کو تھپتھپائیں۔

• ڈیجیٹل ویلبینگ: اپنے آلہ کے روزانہ کے استعمال کے سابقات منظر کریں۔ مزید معلومات کیلئے ڈیجیٹل 	
ویلبینگ دیکھیں۔

• پیرنٹل کنٹرولز: اپنے بچوں کے ڈیجیٹل استعمال کا بندوبست کریں۔	

ڈیجیٹل ویلبینگ
اپنے آلہ کے روزانہ کے استعمال کی سرگزشت دیکھیں۔ آپ استعمال کے وقت کو محدود یا ہر ایپ کے لیے اطالع 

کی سیٹنگز بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، ڈیجیٹل ویلبینگ اور پیرنٹل کنٹرولز ← ڈیجیٹل ویلبینگ کو تھپتھپائیں۔

انالکس کی تعداد اطالعات کی تعداد

وه وقت جب اسکرين آن تهی

اہداف ترتيب ديں۔
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اپنے اہداف کی سیٹنگ
آپ اپنے آلے کو کب تک استعمال کریں گے اور دن میں اسے کتنی بار ان الک کریں، اس کے لیے اہداف مقرر 

کر سکتے ہیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، ڈیجیٹل ویلبینگ اور پیرنٹل کنٹرولز کو تھپتھپائیں۔ 1

اسکرین کے وقت کا ہدف پر تھپتھپائیں یا ہدف کو انالک کریں کے تحت آپ کے اہداف، ایک ہدف سیٹ کریں،  2
اور پھر سیٹ کریں تھپتھپائیں۔

ایپس کے لیے ٹائمرز سیٹ کرنا
آپ ٹائمر سیٹ کرکے ہر ایپ کے لیے روزانہ کے استعمال کی حد مقرر کر سکتے ہیں۔ جب آپ حد کو پہنچ جاتے 

ہیں، تو ایپ غیر فعال ہو جائے گی اور آپ اسے استعمال نہیں کر سکیں گے۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، ڈیجیٹل ویلبینگ اور پیرنٹل کنٹرولز ← ایپلیکیشن ٹائمرز کو تھپتھپائیں۔ 1

اپنی پسند کے ایپ کے آگے کوئی ٹائمر نہیں کو تھپتھپائیں اور وقت سیٹ کریں۔ 2

فوکس موڈ استعمال کرنا
آپ خلل سے بچنے اور اپنی خواہش پر مرکوز رہنے کیلئے اپنے آلے سے فوکس موڈ فعال کرسکتے ہیں۔ فوکس 

موڈ آن ہونے پر، آپ صرف وہ ڈیفالٹ ایپس استعمال کرسکتے ہیں جن کی آپ نے اجازت دی ہے۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، ڈیجیٹل ویلبینگ اور پیرنٹل کنٹرولز کو تھپتھپائیں۔ فوکس موڈ کے تحت اپنی پسند کے موڈ 
پر تھپتھپائیں اور اسٹارٹ پر تھپتھپائیں۔

وائنڈ ڈاؤن موڈ فعال کرنا
آپ سونے سے پہلے اپنی آنکھوں کی تکلیف کو کم کرنے اور اپنی نیند میں خلل ہونے سے بچنے کے لیے وائنڈ 

ڈاؤن موڈ فعال کر سکتے ہیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، ڈیجیٹل ویلبینگ اور پیرنٹل کنٹرولز ← آرام کا وقت کو تھپتھپائیں۔ 1

وائنڈ ڈاؤن موڈ کو فعال بنانے کے لیے جدول سیٹ کرنے کے لیے اس بطور شیڈیول آن کریں کو تھپتھپائیں،  2
اسے فعال کرنے کے لیے سوئچ کو تھپتھپائیں، اور پھر دن اور وقت منتخب کریں۔
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آلہ کیئر

تعارف
آلہ دیکھ بھال آپ کے آلہ کی بیٹری، اسٹوریج، میموری اور سسٹم سالمتی کی حالت کا عمومی جائزہ فراہم کرتا 

ہے۔ آپ اپنی انگلی کی تھپتھپاہٹ سے اپنے آلہ کو خودکار طریقے سے بھی آپٹیمائیز کر سکتے ہیں۔

بيڻری

ذخيره

سيکيورڻی

ميموری

اپنے آلہ کو احسن کرنا
سیٹنگز کی اسکرین پر، آلہ کیئر ← اب احسن بنائیں تھپتھپائیں۔

فوری استحسان پسند فیچر مندرجہ ذیل عوامل کے ذریعے آلہ کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔

• پس منظر میں چل رہی ایپس کو بند کیا جا رہا ہے۔	
• غیر معمولی بیٹری استعمال کا نظم کرنا۔	
• کریشڈ ایپس اور میلویئر کے لئے اسکیننگ۔	
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خودکار احسن کاری کی خصوصیت کا استعمال کرنا
آپ اپنے آلہ کے زیر استعمال نہ ہونے کی صورت میں خودکار احسن کاری انجام دینے پر سیٹ کر سکتے ہیں۔ 

اس  ← اعلی کردہ ← خودکار احسنیت کو تھپتھپائیں اور اسے فعال کرنے کے لیے سوئچ کو تھپتھپائیں۔ اگر آپ 
خودکار احسن کاری انجام دینے کے لیے وقت سیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وقت کو تھپتھپائیں۔

بیٹری
آلہ کا استعمال کرنے کے لئے ببیٹری کی باقی توانائی اور وقت کی جانچ کریں۔ کم بیٹری لیولز والے آالت کے 

لیئے، پاور سیونگ فیچر کو ایکتیویت کر کے بیٹری کا تحفظ کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں آلہ کیئر ← بیٹری۔

• استعمال کے باقی وقت سے بیٹری ختم ہونے سے پہلے کے باقی وقت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کے آلہ کی 	
سیٹنگز اور آپریٹنگ کیفیات کے لحاظ سے استعمال کے باقی وقت میں فرق ہو سکتا ہے۔

• جو ایپس پاور کی بچت موڈ کا استعمال کرتی ہیں ان سے آپ کو ہوسکتا ہے اطالعات موصول نہ 	
ہوں۔

پاور موڈ
وہ پاور موڈ منتخب کریں جو آپ کے آلہ کے استعمال کے مقاصد کے لیے مناسب ہو۔

پاور موڈ کو تھپتھپائیں اور پھر اختیار منتخب کریں۔
• اعلی کارکردگی: اسکرین زیادہ سے زیادہ ممکن حد تک روشن ہے۔ ہوسکتا ہے بیٹری فوری طور پر ختم ہو 	

جائے۔
• احسن شدہ: آلہ کی کارکردگی اور بیٹری کے استعمال کے درمیان توازن کے لیے احسن کردہ۔	
• درمیانہ پاور بچت: بیٹری کے استعمال کے وقت میں اضافہ کرنے کے لئے پاور سیونگ موڈ کو فعال کریں۔	
• زیادہ سے زیادہ پاور بچت: زیادہ سے زیادہ پاور بچت موڈ میں، آلہ سیاہ موڈ فعال کر کے اور ایپلی کیشنز 	

اور دستیاب فیچرز کو محدود کر کے بیٹری کے استعمال کو کم کرتا ہے۔ نیٹ ورک کنکشن، موبائل نیٹ 
ورک کو چھوڑ کر غیر فعال ہو جاۓ گا۔

آپ اپنی آلے کی بیٹری کو مزید جلدی چارج کرنے پر سیٹ کر سکتے ہیں۔ چارجنگ کو تھپتھپائیں اور اپنی پسند 
کی آئٹمز کے آگے موجود سوئچز کو تھپتھپائیں۔
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اڈاپٹیو پاور سیونگ

آپ اپنے آلہ کو اپنے استعمال کی طرز اور بقایا بیٹری پاور کے مطابق خودکار طور پر پاور بچت موڈ کو فعال 
کرنے پر سیٹ کر سکتے ہیں۔

پاور موڈ پر تھپتھپائیں اور اڈاپٹیو پاور سیونگ سوئچ پر تھتھپائیں تاکہ اسے فعال کریں۔ بیٹری کے استعمال کے 
وقت میں اضافہ کرنے کے لئے آپ کا آلہ حاالت کے مطابق پاور سیونگ موڈ کو فعال کرے گا۔

ایپس کو سلیپ پر رکھنا
جب پس منظر میں چل رہی ایپلیکیشنز استعمال نہیں کی جا رہی ہوں تو آپ انہیں بیٹری پاور کا استعمال کرنے 

سے روک کر بیٹری پاور کی بچت کر سکتے ہیں۔ اس بیٹری کا استعمال کو تھپتھپائیں، ایپس کی فہرست میں سے 
ایپس منتخب کریں، اور پھر خصوصیت کو فعال کرنے کے لیے ایپلیکیشن کو سلیپ میں ڈالیں سوئچ تھپتھپائیں۔

ذخیرہ
استعمال شدہ اور دستیاب بیٹری کی حالت کو دیکھیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں آلہ کیئر ← ذخیرہ۔

• داخلی میموری کی حقیقی گنجائش اس بیان کردہ گنجائش سے کم ہے کیونکہ آپریٹنگ سسٹم اور 	
ڈیفالٹ ایپلیکیشن میموری کے حصے میں ہوتے ہیں۔ جب آپ آلے کی تازہ کاری کرتے ہیں تو دستیاب 

گنجائش تبدیل ہوسکتی ہے۔
• آپ سام سنگ ویب سائٹ پر اپنے آلہ کے لئے تخصیص سیکشن میں میموری کارڈ کی دستیاب 	

گنجائش دیکھ سکتے ہیں۔

میموری کو مینیج کرنا
فائلوں کو حذف کرنے یا ایپلیکیشنز کو ناتنصیب کرنے کے لیے جو اب آپ استعمال نہیں کرتے ہیں، ایک زمرہ 
منتخب کریں۔ پھر، منتخب کرنے کے لیے آئٹمز پر ٹک کریں اور حذف کریں یا ان ناتنصیب کریں کو تھپتھپائیں۔

میموری
سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں آلہ کیئر ← میموری۔

پس منظر میں چل رہی ایپس کو بند کر کے اپنے آلہ میں تیزی النے کے لئے، ایپ کی فہرست سے ایپس پر نشان 
لگائیں، اور ابھی صاف کریں کو تھپتھپائیں۔

سیکیورٹی
آلہ کے سالمتی کی حالت جانچ لیں۔ یہ خاصیت میلویئر کے لئے آپکے آلہ کو اسکین کرتا ہے۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، آلہ کیئر ← سیکیورٹی ← فون اسکین کریں کو تھپتھپائیں۔
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ایپلیکیشنز
آلہ کی ایپلیکیشنز کا نظم کریں اور ان کی سیٹنگز تبدیل کریں۔ آپ ایپس کے استعمال کی معلومات دیکھ سکتے ہیں، 

انکے اطالع یا اجازت کی سیٹنگ تبدیل کر سکتے ہیں، یا غیر ضروری ایپس ان انسٹال یا غیر فعال کر سکتے 
ہیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر ایپلیکیشنز تھپتھپائیں۔

عام نظم
اپنے آلہ کی سسٹم سیٹنگز کو حسب ضرورت بنائیں یا آلہ کو ری سیٹ کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں عام نظم۔

• زبان اور ان پٹ: آلہ کی زبان منتخب کریں اور کی بورڈ اور صوتی مداخلے جیسی سیٹنگز تبدیل کریں۔ 	
منتخب زبان کے لحاظ سے کچھ اختیارات دستیاب نہیں ہوسکتے ہیں۔ مزید معلومات کیلئے آلہ کی زبانیں 

شامل کرنا دیکھیں۔
• تاریخ اور وقت: آلہ کس طرح وقت اور تاریخ ڈسپلے کرتا ہے کنٹرول کرنے کے لیے سیٹنگ کی رسائی 	

کریں اور بدلیں۔

اگر بیٹری پوری طرح سے ڈسچارج رہتی ہے تو، وقت و تاریخ کو دوبارہ سیٹ کیا جاتا ہے۔

• ہم سے رابطہ کریں: سواالت پوچھیں اور عام طور پر پوچھے جانے والے سواالت دیکھیں۔	
• پھرسیٹ: اپنے آلہ کی سیٹنگز ری سیٹ کریں یا فیکٹری ڈیٹا ری سیٹ سرانجام دیں۔ آپ اپنی سبھی سیٹنگ یا 	

صرف نیٹ ورک سیٹنگ یا رسائی پذیری کی سیٹنگز کو ری سیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ آلہ آپٹمائزیشن کے لئے 
پری سیٹ وقت پر دوبارہ شروع کرنے کے لئے آلہ سیٹ کر سکتے ہیں۔

آلہ کی زبانیں شامل کرنا
آپ اپنے آلہ پر استعمال کرنے کے لئے زبانیں شامل کر سکتے ہیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں عام نظم ← زبان اور ان پٹ ← زبان ← زبان شامل کریں۔ 1

سبھی زبانوں کو دیکھنے کے لئے جنہیں جوڑا جا سکتا ہے  ← تمام زبانیں تھپتھپائیں۔

شامل کرنے کے لئے زبان منتخب کریں۔ 2
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منتخب کردہ زبان کو ڈیفالٹ زبان کے طور پر سیٹ کرنے کے لیے، تھپتھپائیں بطور ڈیفالٹ سیٹ کریں۔ زبان  3
کی موجودہ سیٹنگ برقرار رکھنے کے لیے، تھپتھپائیں فی الحال رکھیں۔

منتخب کردہ زبان آپ کی زبانوں کی فہرست میں شمال کر دی جائے گی۔ اگر آپ ڈیفالٹ زبان تبدیل کر دیتے 
ہیں، تو منتخب کردہ زبان فہرست میں سب سے اوپر شامل ہو جائے گی۔

اپنی زبانوں کی فہرست میں سے طے شدہ زبان کو تبدیل کرنے کے لیے، ایک زبان منتخب کریں اور الگو کریں 
پر تھپتھپائیں۔ اگر کوئی ایپ ڈیفالٹ زبان کو سپورٹ نہیں کرتا ہے تو فہرست میں اگلی سپورٹ شدہ زبان کا 

استعمال کیا جاۓ گا۔

رسائی پذیری
آلہ تک رسائی کو بہتر بنانے کے لیے مختلف سیٹنگز تشکیل دیں۔ مزید معلومات کیلئے رسائی پذیری دیکھیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں رسائی پذیری۔

سافٹ ویئر تازہ کاری
فرم ویئر اوور دی ایئر )FOTA( سروس کے ذریعہ اپنے آلہ کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کریں۔ آپ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ 

بھی شیڈیول کر سکتے ہیں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں سافٹ ویئر تازہ کاری۔

اگر آپ کے آلہ کی سیکورٹی اور نئی اقسام کے سالمتی کے خطرات کو بالک کرنے کے لیے ہنگامی 
سافٹ ویئر اپ ڈیٹس جاری کی جاتی ہیں، تو وہ آپ کی رضامندی کے بغیر خودکار طور پر انسٹال ہو 

جائیں گی۔

• ڈاؤن لوڈ کرکے نصب کریں: مینوئل طریقے سے چیک کریں اور اپ ڈییٹس انسٹال کریں۔	
• خودکار ڈاؤن لوڈ Wi-Fi سے زیادہ: خودکار طریقے سے اپ ڈیٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے آلہ سیٹ کریں 	

جب Wi-Fi نیٹ ورک سے مربوط ہو۔
• آخری تاریخ: آخری سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کے بارے میں معلومات دیکھیں۔	

سالمتی کی اپ ڈیٹس کی معلومات
سیکورٹی اپ ڈیٹس آپ کے آلہ کی سیکورٹی کو قوی بنانے اور آپ کی ذاتی معلومات کی حفاظت 
کرنے کے لیے فراہم کی جاتی ہیں۔ آپ کے ماڈل کی سیکورٹی اپ ڈیٹس کے لیے، مالحظہ کریں 

security.samsungmobile.com۔

ویب سائٹ صرف چند زبانوں کے لیے معاون ہے۔

http://security.samsungmobile.com
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فون کے متعلق
اپنے آلہ کی معلومات تک رسائی حاصل کریں۔

سیٹنگز کی اسکرین پر، تھپتھپائیں فون کے متعلق۔

اپنے آلے کا نام تبدیل کرنے کے لیے، تھپتھپائیں تدوین۔

• حالت: متعدد آلہ کی معلومات جیسے سم کارڈ کی حالت، Wi-Fi MAC پتہ، اور سیریل نمبر دیکھیں۔	
• قانونی معلومات: آالت سے متعلق قانونی معلومات جیسے سیفٹی کی معلومات دیکھیں اور سورس الئسنس 	

کھولیں۔
• سافٹ ویئر کی معلومات: آلہ کی سافٹ ویئر معلومات جیسے آپریٹنگ سسٹم کا ورژن اور فرم ویئر ورژن 	

دیکھیں۔
• بیٹری کی معلومات: آلہ کی بیٹری کی حالت اور معلومات دیکھیں۔	
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رسائی پذیری

رسائی پذیری کے بارے میں
ان خصوصیات کے ساتھ رسائی پذیری کو بہتر بنائیں جو آلہ کو کمزور بینائی، سماعت، اور کم ذہانت والے 

صارفین کے لئے آسان بناتے ہیں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں رسائی پذیری۔ آپ اسکرین کے باالئی حصہ پر اپنی استعمال کی 
جانے والی رسائی پذیری کی خصوصیت چیک کر سکتے ہیں۔ آپ کی موجودہ استعمال کی جانے والی خصوصیات 

دیکھنے کے لیے  پر تھپتھپائیں یا فوری طور پر خصوصیات کو غیر فعال کرنے کے لیے آف کریں کو 
تھپتھپائیں۔

Voice Assistant )صوتی آراء(

Voice Assistant کو فعال یا غیرفعال کرنا
جب آپ Voice Assistant کو چالتے ہیں، تو آلہ وائیس فیڈبیک شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ ایک بار انتخاب 
کیئے گئے فیچر پر تھپتھپاتے ہیں، تو آلہ سکریں پر ٹیکسٹ بلند آواز میں پڑھے گا۔ فیچر کو دو دفعہ تھپتھپانے 

سے فیچر ایکٹیویٹ کردیگا۔

سیٹنگز ایپ کو النچ کریں، رسائی پذیری ← اسکرین ریڈر پر تھپتھپائیں، Voice Assistant سوئچ پر 
تھپتھپائیں، اجازت دیں پر تھپتھپائیں اور پھر فیچر کو فعال کرنے کے لیے منتخب ایریا کو دوبار تھپتھپائیں۔

Voice Assistant کو غیر فعال کرنے کے لئے، تھپتھپائیں سوئچ اور دو بار فوری طور پر سکرین پر کہیں بھی 
تھپتھپائیں۔

Voice Assistant استعمال کرنے کا طریقہ دیکھنے کے لیے، ٹیوٹوریئل پر تھپتھپائیں۔

جب آپ Voice Assistant کا استعمال کرتے ہیں اس دوران کچھ فیچر دستیاب نہیں ہیں۔
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انگلی کے اشارات سے اسکرین کنٹرول کرنا
جب آپ Voice Assistant استعمال کرتے ہیں اس وقت اسکرین کنٹرول کرنے کے لیے متعدد انگلی کے 

اشارات استعمال کر سکتے ہیں۔

ایک انگلی کے اشاراتی حرکات

• تھپتھپانا: اپنی انگلی کے نیچے کی آئٹم کو بآواز بلدن پڑھیں۔ اسکرین دریافت کرنے کے لیے اسکرین پر اپنی 	
انگلی رکھیں اور اپنی انگلی کو حرکت دیں۔

• دو دفعہ تھپتھپانا: منتخب آئٹم کو کھولیں۔ جب منتخب آئیٹم بآواز بلند پڑھے جاتے ہیں اس دوران، جب آپ اپنے 	
مطلوبہ آئیٹم کو سنیں، تو آئیٹم سے اپنی انگلی اٹھا لیں۔ پھر، اسکرین پر جلدی سے کہیں بھی دوبار تھپتھپائیں۔

• دو بار تھپتھپانا اور اسکرین کو تھامے رکھنا: کوئی آئٹم منتقل کریں یا دستیاب اختیار تک رسائی حاصل کریں۔	
• دائیں جانب سوائپ کرنا: سابقہ آئٹم کو پڑھیں۔	
• بائیں جانب سوائپ کرنا: اگلی آئٹم کو پڑھیں۔	
• اوپر یا نیچے کی طرف سوائپ کرنا: حالیہ ترین سیاقی مینیو کی سیٹنگز تبدیل کریں۔	
• ایک ہی حرکت میں پہلے بائیں پھر دائیں سوائپ کرنا: اسکرین کو اوپر اسکرال کرتا ہے۔	
• ایک ہی حرکت میں پہلے دائیں پھر بائیں سوائپ کرنا: اسکرین کو نیچے اسکرال کرتا ہے۔	
• ایک ہی حرکت میں پہلے نیچے پھر اوپر کی طرف سوائپ کرنا: اسکرین کی پہلی آئٹم پر منتقل کرتا ہے۔	
• ایک ہی حرکت میں پہلے اوپر پھر نیچےکی طرف سوائپ کرنا: اسکرین کی آخری آئٹم پر منتقل کرتا ہے۔	

دو انگلیوں کے اشاراتی حرکات

• دو بار تھپتھپانا: موجودہ عمل کو شروع، موقوف یا بحال کرتا ہے۔	
• تین بار تھپتھپانا: موجودہ وقت، بیٹری پاور وغیرہ چیک کرتا ہے۔ ان آئٹم کو تبدیل کرنے کے لئے جنہیں 	

بآواز بلند پڑھا جاتا ہے، سیٹنگز ایپ شروع کریں اور رسائی پذیری ← اسکرین ریڈر ← سیٹنگز ← حالت 
بار کی معلومات کو تھپتھپائیں۔

• چار مرتبہ ٹیپ کرنا: وائس فیڈبیک فعال یا غیر فعال کرنا۔	
• دائیں جانب سوائپ کرنا: اگلے صفحہ پر منتقل کرتا ہے۔	
• بائیں جانب سوائپ کرنا: سابقہ صفحہ پر واپس التا ہے۔	
• اوپر کی طرف سوائپ کرنا: فہرست کو نیچے اسکرال کرتا ہے۔	
• نیچے کی طرف سوائپ کرنا: فہرست کو اوپر اسکرال کرتا ہے۔	
• ہوم اسکرین پر اوپر یا نیچے کی طرف سوائپ کریں: ایپلیکیشنز کی اسکرین کھولیں۔	
• ایپلیکیشنز کی اسکرین پر اوپر یا نیچے کی سوائپ کریں: ہوم اسکرین پر واپس جائیں۔	
• الک شدہ اسکرین پر کسی بھی سمت میں سوائپ کرنا: اسکرین کو ان الک کرتا ہے۔	
• اسکرین کے سب سے اوپر سے نیچے کی طرف سوائپ کرنا: اطالعات کی پینل کھولتا ہے۔	
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تین انگلیوں کے اشاراتی حرکات

• تھپتھپانا: اوپر سے آئٹمز کو بآواز بلند پڑھنا شروع کرتا ہے۔	
• دو بار تھپتھپانا: اگلی آئٹم سے پڑھنا شروع کرتا ہے۔	
• تین بار تھپتھپانا: آخری منتخب متن کو پڑھتا ہے اور اسے کلپ بورڈ پر کاپی کرتا ہے۔	
• بائیں یا دائیں جانب سوائپ کرنا: سیاقی مینیو کھولتا ہے اور اختیارات میں اسکرال کرتا ہے۔	
• اوپر یا نیچے کی طرف سوائپ کرنا: متن کے مطالعہ اور انتخاب کی دانہ داری کو تبدیل کرتا ہے۔	
• ایک ہی حرکت میں پہلے نیچے پھر اوپر کی طرف سوائپ کرنا: سابقہ اسکرین پر واپس جائیں۔	
• ایک ہی حرکت میں پہلے نیچے پھر اوپر کی طرف سوائپ کرنا: ہوم اسکرین پر واپس جائیں۔	

چار انگلیوں کے اشاراتی حرکات

• تھپتھپانا: سابقہ اسکرین پر واپس جائیں۔	
• دو بار تھپتھپانا: ہوم اسکرین پر واپس جائیں۔	
• تین بار تھتھپانا: حالیہ ایپلیکیشنز کی فہرست کھولیں۔	

سیاقی مینیو استعمال کرنا
جب آپ Voice Assistant استعمال کر رہے ہوں تو تین انگلیوں سے بائیں یا دائیں سوائپ کریں۔ سیاقی مینیو 

ظاہر ہو جائے گا اور آلہ اختیارات کو بآواز بلند پڑھے گا۔ اختیارات میں اسکرال کرنے کے لیے تین انگلیوں سے 
بائیں یا دائیں سوائپ کریں۔ جب آپ اپنا مطلوبہ اختیار سنیں تو، اختیار کو استعمال کرنے کے لیے اوپر یا نیچے 

کی طرف سوائپ کریں یا اختیار کے لیے سیٹنگز کو مطابق بنائیں۔ مثالً جب آپ شرح گفتگو سنیں، تو آپ اوپر یا 
نیچے سوائپ کر کے اسپیچ کی شرح کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔

امیج لیبل شامل کرنا اور مینیج کرنا
آپ اسکرین پر امیج میں لیبل تفویض کرسکتے ہیں۔ جب امیج منتخب ہوتی ہیں تو آلہ لیبل بآواز بلند پڑھتا ہے۔ تین 

انگلیوں سے تھپتھپا اور تھام کر غیر لیبل شدہ تصاویر پر لیبل لگائیں۔

لیبل مینیج کرنے کے لیے، سیٹنگز ایپ شروع کریں اور رسائی پذیری ← اسکرین ریڈر ← سیٹنگز ← کسٹم 
لیبلز کا نظم کریں تھپتھائیں۔
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Voice Assistant کے لیے سیٹنگ کنفیگر کرنا
اپنی سہولت کی خاطر Voice Assistant کے لیے سیٹنگز کنفیگر کریں۔

سیٹنگز ایپ اور تھپتھپائیں رسائی پذیری ← اسکرین ریڈر ← سیٹنگز۔
• ٹیکسٹ ٹو اسپیچ: جب Voice Assistant فیچر فعال ہو اس وقت زبانیں، رفتار وغیرہ مستعمل متن سے 	

صوت فیچر کے لیے سیٹنگز تبدیل کریں۔
• لفاظی: وائس فیڈ بیک کے لیے تفصیلی سیٹنگز کو حسب ضرورت بنائیں۔	
• پڑھنا جاری رکھنے کے لیے ہالئیں: آلہ کو سیٹ کریں کہ جب آپ آلہ کو ہالئیں تو اس وقت اسکرین پر 	

ڈسپلے شدہ متن بآواز پڑھے۔ آپ متعدد ہالنے کی شدتوں کو منتخب کرسکتے ہیں۔
• پاس ورڈ پکاریں: آلہ کو سیٹ کریں کہ جب آپ پاس ورڈ داخل کریں تو کریکٹروں کو بآواز بلند پڑھے۔	
• کالر ID زور سے پڑھیں: آلہ کو سیٹ کریں کہ جب آپ کے پاس آنے والی کال ہو تو کالر کے نام کو بآواز 	

بلند پڑھے۔
• وائبریشن فیڈبیک: آلہ کو سیٹ کریں کہ جب آپ کوئی شے منتخب کرنے جیسے اسکرین کنٹرول کرنے کے 	

کام کریں تو یہ ارتعاش کرے۔
• آواز کا فیڈبیک: آلہ کو سیٹ کریں کہ جب آپ کوئی شے منتخب کرنے جیسے اسکرین کنٹرول کرنے کے کام 	

کریں تو یہ آواز کرے۔ پلے کردہ ساؤنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے جب آپ اسکرین کو چھوتے ہیں تب والیوم 
ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔

• تقریری آڈیو پر توجہ مرکوز کرنا: آلہ جب کسی آئٹیم کو بآواز بلند پڑھتا ہے تو میڈیا والیوم نیچے کرنے کے 	
لئے آلہ کو سیٹ کریں۔

• فوکس انڈیکیٹر: آلہ کو سیٹ کریں کہ جب آپ آئٹمز کو تھپتھپائیں تو ظاہر ہونے والے فوکس اشارہ کی بارڈر 	
کو موٹا کرے۔ آپ اشارہ کے رنگ کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔

• ایک تھپکی والی فعالیت: آلہ کو منتخب آئٹم کو ایک تھپکی میں فعال کرنے پر سیٹ کریں۔	
• ایک تھپکی واال نیویگیشن بار: واحد تھپکی کے ساتھ آلہ کو نیویگیشن بار کے بٹنز استعمال کرنے پر سیٹ 	

کریں۔
• فوری مینو: آپ کے تین انگلیوں سے بائیں یا دائیں سوائپ کرنے پر ڈسپلے کرنے کے لئے سیاقی مینیو کے 	

آئٹمز منتخب کریں۔
• کسٹم لیبلز کا نظم کریں: اپنے شامل کردہ لیبل دیکھیں۔	
• افزودہ فوکس: اسکرینز تبدیل کرتے وقت فوکس کو شروعاتی یا پچھلی پوزیشن کی طرف لے جانے کیلئے 	

آلہ کو سیٹ کریں۔
• کیی بورڈ شارٹ کٹس: باہری کی بورڈ استعمال کرتے ہوئے استعمال کے لیے کی شارٹ کٹس سیٹ کریں۔	
• ہلکی سی سینسنگ: روشنی کا سراغ لگانے پر آلہ کو آپ کو مطلع کرنے پر سیٹ کریں۔	



فہرست

223

• سائیڈ کلید کے ساتھ سیاہ اسکرین: اسکرین بند ہونے کی صورت میں آلہ کو حسب معمول کام کرنے پر سیٹ 	
کریں۔

• حالت بار کی معلومات: آپ کے دو انگلیوں سے تین بار اسکرین پر تھپتھپانے پر بآواز بلند پڑھی جانے والی 	
آئٹمز منتخب کریں۔

• ڈیویلپر آپشن: اپلیکیشن کے فروغ کے لیے اختیارات سیٹ کریں۔	

اسکرین آف ہونے کے ساتھ آلہ استعمال کرنا
رازداری کے لیئے، آپ سکرین بند ہونے کی صورت میں آلہ کو حسب معمول طریقے پر چال سکتے ہیں۔ جب آپ 

کلیدیں دبائیں یا اسکرین تھپتھپائیں تو اسکرین آن نہیں ہوگی۔ موجودہ چالو خصوصیات سکرین کے بند ہونے پر 
نہیں بند ہوتے ہیں۔

سیٹنگز ایپ کھولیں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← اسکرین ریڈر ← سیٹنگز، اور پھر اسے فعال کرنے کے لیے 
سائیڈ کلید کے ساتھ سیاہ اسکرین سوئچ پر تھپتھپائیں۔ آپ سائیڈ کلیدی کو تیزی سے دو دفعہ دباکر اس فیچر کو 

فعال یا غیرفعال کر سکتے ہیں۔

یہ خصوصیت صرف Voice Assistant کے فعال ہونے پر ہی ظاہر ہوگی۔

کی بورڈ استعمال کرکے متن داخل کرنا
کی بورڈ ڈسپلے کرنے کے لیے، متن مداخلہ کا خانہ تھپتھپائیں، اور پھر اسکرین پر کہیں بھی جلدی سے دوبارہ 

تھپتھپائیں۔

تیز رفتار کلیدی مداخلہ فیچر فعال کرنے کے لیے، سیٹنگز ایپ شروع کریں، رسائی پذیری ← اسکرین ریڈر 
تھپتھپائیں، اور پھر فوری ٹائپنگ سوئچ کو اسے فعال کرنے کے لئے تھپتھپائیں۔

جب آپ اپنی انگلی سے کی بورڈ چھوتے ہیں، تو آلہ آپ کی انگلی کے نیچے کے کیریکٹر کلیدوں کو بآواز بلند 
پڑھتا ہے۔ جب آپ اپنے مطلوبہ کیریکٹر کو سنیں، تو اسے منتخب کرنے کے لیے اسکرین سے اپنی انگلی چھوڑ 

دیں۔ کیریکٹر داخل ہوجاتا ہے اور آلہ متن بآواز بلند پڑھتا ہے۔

اگر فوری ٹائپنگ فعال نہیں ہے، تو اپنے مطلوبہ کیریکٹر سے اپنے انگلی چھوڑیں، اور پھر اسکرین پر کہیں بھی 
جلدی سے دوبار تھپتھپائیں۔

یہ خصوصیت صرف Voice Assistant کے فعال ہونے پر ہی ظاہر ہوگی۔

اضافی کیریکٹر داخل کرنا

کسی کلید پر دستیاب اضافی حروف درج کرنے کے لیے کی بورڈ پر اس کی پر تھپتھپائیں اور تھامیں۔ کلید کے 
اوپر دستیاب حروف دکھانے والی ایک پاپ اپ ونڈو ظاہر ہوتی ہے۔ حرف منتخب کرنے کے لیے، پاپ اپ ونڈو 

پر اپنی انگلی گھسیٹیں جب تک آپ اپنے مطلوبہ حرف کو سن لیں، اور پھر اسے چھوڑ دیں۔
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مرئیت کی افزودگی

اعلی تناسب امتزاج تھیم استعمال کرنا
ایک صاف تھیم کا اطالق کریں جو ہلکے رنگ کے مواد کو گہرے پس منظر میں ڈسپلے کرتا ہے۔

سیٹنگز ایپ شروع کریں، رسائی پذیری ← مرئیت کی افزودگی ← اعلی کنٹراسٹ تھیم کو تھپتھپائیں، اور پھر 
اپنی پسند کی تھیم منتخب کریں۔

اعلی تناسب امتزاج فونٹ استعمال کرنا
متن اور پس منظر کے درمیان تناسب امتزاج میں اضافہ کرنے کے لئے فونٹس کا رنگ اور ؤؤٹ الئن ایڈجسٹ 

کریں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← مرئیت کی افزودگی، کو اور پھر تھپتھپائیں اعلی 
کنٹراسٹ فونٹس سوئچ تاکہ اسے فعال کریں۔

اعلی تناسب امتزاج کی بورڈ کا استعمال کرنا
متن اور پس منظر کے درمیان تناسب امتزاج میں اضافہ کرنے کے لئے سام سنگ کی بورڈ کے رنگوں کو تبدیل 

کریں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← مرئیت کی افزودگی اور پھر تھپتھپائیں اعلی کنٹراسٹ 
کیی بورڈ سوئچ تاکہ اسے فعال کریں۔

بٹن کی شکلیں ڈسپلے کرنا
انہیں نمایاں کرنے کے لئے بٹن کی شکلوں کو فریم کے ساتھ ڈسپلے کریں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← مرئیت کی افزودگی اور پھر تھپتھپائیں بٹن کی شکلوں 
کو دکھائیں سوئچ تاکہ اسے فعال کریں۔

ڈسپلے کے رنگ الٹے کرنا
اسکرین پر متن کو مزید آسانی سے تسلیم کرنے میں صارفین کی مدد کرنے کے لیے اسکرین کی روئیت کو بہتر 

بنائیں۔

اس سیٹنگز ایپلیکیشن کو شروع کریں، اس رسائی پذیری ← مرئیت کی افزودگی کو تھپتھپائیں، اور پھر اسے فعال 
کرنے کے لیے رنگ میں تغیر سوئچ کو تھپتھپائیں۔
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رنگ کی موافقت
اگر آپ کو رنگوں میں امتیاز کرنے میں پریشانی ہوتی ہو تو اسکرین پر رنگوں کے ڈسپلے ہونے کے انداز کو 

ایڈجسٹ کریں۔ آلہ رنگوں کو مزید قابل شناخت رنگوں میں تبدیل کردیتا ہے۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← مرئیت کی افزودگی ← رنگ کی موافقت، اور پھر اس 
کو فعال کرنے کے لئے سوئچ کو تھپتھپائیں۔ اختیار منتخب کریں۔

رنگ کی شدت میں تبدیلی کے لیے، شدت کے نیچے تبدیلی بار کو گھسیٹیں۔

اگر آپ منتخب کرتے ہیں شخصی رنگ، آپ اسکرین کے رنگ کو متشخص بنا سکتے ہیں۔ رنگ ایڈجسمنٹ طریقہ 
کار مکمل کرنے کے لئے اسکرین پر دکھائی جانے والی ہدایات کی پیروی کریں۔

رنگ لینس
اگر آپ کو متن پڑھنے میں دشواری ہو تو اسکرین کے رنگ موافق بنائیں۔

سیٹنگز ایپ شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← مرئیت کی افزودگی ← رنگ لینس، اور پھر اس کو فعال 
کرنے کے لئے سوئچ کو تھپتھپائیں۔ اپنی پسند کا کوئی رنگ منتخب کریں۔

شفافیت کی سطح کو موافق بنانے کے لیے، دھندالپن کے تحت ایڈجسٹمنٹ بار کو گھسیٹیں۔

اسکرین کی تحریک کے اثرات کو کم کرنا
حرکت اندازی کے اثرات کو کم کریں اگر آپ حرکت اندازی یا اسکرین حرکت سے حساس ہیں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن کھولیں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← مرئیت کی افزودگی اور پھر تھپتھپائیں انیمیشنز ہٹائیں سوئچ 
تاکہ اسے فعال کریں۔

مکبر کا استعمال کرنا
مشمول کی ایک بڑی شکل دیکھنے کی خاطر اسکرین پر زوم ان کرنے کے لیے مکبر کو فعال کریں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← مرئیت کی افزودگی اور پھر تھپتھپائیں میگنیفائر ونڈو 
سوئچ تاکہ اسے فعال کریں۔ مکبر اسکرین پر ظاہر ہو جائے گا۔

میگنفائر کو وہاں جہاں آپ اسکرین پر زوم ان کرنا چاہتے ہیں لے جانے کے لئے میگنفائر فریم کے کنارے کو 
کھینچیں۔
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اسکرین کو بڑا کرنا
اسکرین کو بڑا کریں اور مخصوص جگہ پر زوم ان کریں۔

سیٹنگز ایپ اور تھپتھپائیں رسائی پذیری ← مرئیت کی افزودگی ← میگنیفکیشن۔
• اسکرین بڑا کرنے کے لیے تین بار تھپکی دیں: اسکرین کو تین بار تھپتھپا کر زوم ان کریں۔ نارمل منظر پر 	

واپس جانے کے لیے، اسکرین پر دوبارہ تین بار تھپتھپائیں۔
• بڑھانے کے لیے شارٹ کٹ استعمال کریں: اس  کو نیویگیشن بار پر تھپتھپا کر زوم ان کریں، اور 	

پھر وہاں جہاں آپ اسکرین کو بڑا کرنا چاہتے ہیں ادھر تھپتھپائیں۔ نارمل منظر پر واپس جانے کے لیے، 
۔ تھپتھپائیں 

اسکرین دریافت کرنے کے لیے، بڑی کی ہوئی سکرین پر دو یا زیادہ انگلیوں کو گھسیٹیں۔

زوم کے تناسب کو مطابق بنانے کے لیے، بڑی کی ہوئی سکرین پر دو یا زیادہ انگلیوں کی چٹکی بنائیں یا انہیں 
الگ کر کے پھیالئیں۔

آپ سکرین تین بار تھپتھپا کر اور تھام کر بھی عارضی طور پر سکرین کو بڑا کر سکتے ہیں۔ یا،  تھپتھپائیں، 
اور پھر اسکرین پر تھپتھپائیں اور تھامے رکھیں۔ سکرین کو دریافت کرنے کے لئے سکرین کو تھامے ہوئے، اپنی 

انگلی گھسیٹیں۔ عام منظر میں واپس ہونے کے لئے اپنی انگلی کو چھوڑیں۔

• اسکرین پر موجود کی بورڈز اور نیویگیشن بار کو بڑا نہیں کیا جاسکتا۔	
• جب یہ فیچر فعال ہوتا ہے، کچھ ایپلیکیشنز کی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے۔	

ماؤس یا ٹچ پیڈ کے پوائنٹرز کو بڑا کرنا
ایک بیرونی ماؤس یا ٹچ پیڈ استعمال کرتے وقت پوائنٹر کو بڑا کریں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن کھولیں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← مرئیت کی افزودگی اور پھر تھپتھپائیں بڑا ماؤس/ٹچ پیڈ 
پوائنٹر سوئچ تاکہ اسے فعال کریں۔

فونٹ تبدیل کرنا
فونٹ کی سائز اور طرز تبدیل کریں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں رسائی پذیری ← مرئیت کی افزودگی ← فونٹ سائز اور طرز۔

اسکرین زوم تبدیل کرنا
اسکرین زوم کی سیٹنگ تبدیل کریں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں رسائی پذیری ← مرئیت کی افزودگی ← اسکرین زوم۔
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سماعت میں بہتریاں

آالت سماعت کی معاونت کرتا ہے
آلہ کو امداد سماعت کے ساتھ بہتر طریقے سے کام کرنے کے لیے الہ کو آواز کی کوالٹی کو بہتر بنانے پر سیٹ 

کریں۔

اس سیٹنگز ایپ کو شروع کریں، رسائی پذیری ← سماعت میں بہتریاں ← آالت سماعت کی معاونت کرتا ہے کو 
تھپتھپائیں اور پھر اسے فعال کرنے کے لئے ہیئرنگ ایڈ کی معاونت سوئچ کو تھپتھپائیں۔

فوری ایمبیئنٹ آواز
آواز کو بڑھانے کے لیے اپنے آس پاس ٓالہ سیٹ کریں تاکہ ایئرفون استعمال کرتے وقت اچھی سنائی دے سکیں۔

سیٹنگز ایپ النچ کریں، رسائی پذیری ← سماعت میں بہتریاں ← فوری ایمبیئنٹ آواز تھپتھپائیں اور پھر  1
اس کو فعال کرنے کے لیے سوئچ کو تھپتھپائیں۔

آلہ سے ائر فون منسلک کریں اور اسے پہنیں۔ 2

 کو تھپتھپائیں۔ 3

Adapt sound
بہتر اور معیاری آواز کے لیے سأوند سیٹنگ کو ترتیب دیں اور اسےکالز یا میڈیا پلے بیک کے لیے استعمال 

کریں۔

سیٹنگز ایپ النچ کریں، رسائی پذیری ← سماعت میں بہتریاں ← Adapt sound اور پھر اس کو فعال کرنے 
کے لیے سوئچ کو تھپتھپائیں۔

آواز کا توازن مطابق بنانا
ائر فون کا استعمال کرتے وقت آواز کا توازن برقرار رکھنے کے لئے آلہ کو سیٹ کریں۔

آلہ سے ائر فون منسلک کریں اور اسے پہنیں۔ 1

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں رسائی پذیری ← سماعت میں بہتریاں۔ 2

بائیں/دائیں ساؤنڈ کاتوازن کے تحت ایڈجسٹمنٹ بار کو بائیں یا دائیں گھسیٹیں اور آواز کا توازن ایڈجسٹ  3
کریں۔
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مونو آڈیو
مونو آؤٹ پٹ اسٹیریو ساؤنڈ کو ایک سگنل میں اکٹھا کرتی ہے جو ائر فون اسپیکر کے ذریعہ پلے ہوتی ہے۔ ایک 

ایئر بڈ زیادہ آسان ہے، تو آپ کو ایک سماعت کی خرابی ہے یا تو اس کا استعمال کریں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← سماعت میں بہتریاں، اور پھر تھپتھپائیں مونو آڈیو 
سوئچ تاکہ اسے فعال کریں۔

تمام آوازوں کو آف کرنا
آلہ کو سیٹ کریں کہ بشمول کال کے دوران کالر کی صوت کے بشمول میڈیا کی آوازوں جیسی تمام آلہ کی آوازوں 

کو خاموش کردے۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← سماعت میں بہتریاں اور پھر اسے فعال کرنے کے 
لئے تمام آوازیں خاموش کریں سوئچ کو تھپتھپائیں۔

الئیو ٹرانسکرپشن
مائیکروفون کا آلہ استعمال کرتے وقت رفتار بڑھانے کے لیے آلہ سیت کریں اور اسے آن اسکرین متن میں تبدیل 

کردیں۔

سیٹنگز ایپ النچ کریں، رسائی پذیری ← سماعت میں بہتریاں ← الئیو ٹرانسکرپشن، اور پھر اس کو فعال کرنے 
کے لیے سوئچ کو تھپتھپائیں۔ پھر  نقل شدہ تحریر پر تھپتھپائیں۔

الئیو کیپشن
میڈیا مواد جیسے ویڈیو یا پوڈکاسٹ چالنے کے دوران آلہ کو اسپیچ کی شناخت کرنے اور خود کار طور پر کیپشن 

بنانے کیلئے سیٹ کریں۔

سیٹنگز ایپ النچ کریں، رسائی پذیری ← سماعت میں بہتریاں ← الئیو کیپشن، اور پھر اس کو فعال کرنے کے 
لیے الئیو کیپشن کو تھپتھپائیں۔

کیپشن سیٹنگز
سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← سماعت میں بہتریاں ← ذیلی عنوان والی سیٹنگز ← 

 Samsung ذیلی عنوانات )CC( یا  Google سب ٹائٹلز )CC( اور پھر اسے فعال کرنے کے لئے سوئچ کو 
تھپتھپائیں۔

کیپشن سیٹنگز کو تشکیل دینے کے لئے ایک اختیار منتخب کریں۔

آواز کا ڈیٹیکٹر
آلہ کو بچے کے رونے یا دروازے کی گھنٹی کا سراغ لگانے پر سیٹ کریں۔ آلہ کو آواز کا پتہ چلنے پر یہ 

تھرتھرائے گا اور انتباہ ایک الگ کے طور پر محفوظ ہو جائے گی۔

یہ خصوصیت فعال ہونے کے دوران، آواز کی شناخت کام نہیں کرے گی۔
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بے بی کرائنگ ڈیٹیکٹر

سیٹنگز ایپ شروع کریں اور رسائی پذیری ← سماعت میں بہتریاں ← آواز کا ڈیٹیکٹر ← بے بی کرائنگ 
ڈیٹیکٹر ← شروع پر تھپتھپائیں۔

دروازے کی گھنٹی کا ڈیٹیکٹر

سیٹنگز ایپ شروع کریں اور رسائی پذیری ← سماعت میں بہتریاں ← آواز کا ڈیٹیکٹر ← دروازے کی  1
گھنٹی کا ڈیٹیکٹر پر تھپتھپائیں۔

اپنے دروازے کی گھنٹی کی ریکارڈنگ کرنے کے لیے ریکارڈ کریں پر تھپتھپائیں۔ 2

آلہ دروازے کی گھنٹی کو پہچان کر اسے ریکارڈ کر لے گا۔

یہ جانچنے کے لئے کہ یہ ٹھیک سے ریکارڈ ہو گیا ہے جانچیں پر تھپتھپائیں اور اپنے دروازے کی گھنٹی  3
کو بجائیں۔ جب آلہ دروازے کے گھنٹی کی آواز کی شناخت کر لے تو تھپتھپائیں شروع۔

دروازے کے گھنٹی کی آواز کو تبدیل کرنے کے لئے، تھپتھپائیں دروازے کی گھنٹی کی آواز تبدیل کریں۔

تعامل اور کاریگری

یونیورسل سوئچ
آپ بیرونی سوئچ کو جوڑکر، اسکرین پر تھپتھپاکر، یا سر کی حرکات اور چہرے کی اشاراتی حرکات استعمال کر 

کے ٹچ اسکرین کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← تعامل اور کاریگری ← یونیورسل سوئچ۔ 1

اسکرین پر موجود ہدایات کو پڑھیں اور مکمل تھپتھپائیں۔ 2

اسے فعال کرنے کیلئے سوئچ پر تھپتھپائیں۔ 3

اگر آفاقی سوئچ آلہ پر رجسٹرڈ نہیں ہیں تو، تھپتھپائیں سوئچ شامل کریں اور آلہ کو کنٹرول کرنے کے لئے  4
سوئچ سیٹ کریں۔

آفاقی سوئچ فیچر فعال کرنے کے لیے، آلہ پر کم از کم ایک سوئچ رجسٹر ہونا الزمی ہے۔

آلہ کو کنٹرول کرنے کی خاطر سوئچ سیٹ کرنے کے لیے، سوئچز پر تھپتھپائیں۔

اس فیچر کو غیر فعال کرنے کے لئے، سائیڈ کلیدی اور والیوم بڑھانے کی کلید ساتھ ساتھ دبائیں۔
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مینیو معاون

معاون شارٹ کٹ شبیہ ڈسپلے کرنا

ایپلی کیشنز، خصوصیات، اور سیٹنگز کی رسائی کے لئے معاون شارٹ کٹ شبیہ ڈسپلے کرنے کے لئے آلہ سیٹ 
کریں۔ آپ شبیہ میں معاون مینیو کو تھپتھپا کر آلہ کو آسانی سے قابو کر سکتے ہیں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← تعامل اور کاریگری ← مینیو معاون۔ 1

اسے فعال کرنے کیلئے سوئچ پر تھپتھپائیں۔ 2

اسکرین کے نچلے دائیں طرف معاون شارٹ کٹ شبیہ ظاہر ہوتی ہے۔

معاون شارٹ کٹ شبیہ کی شفافیت کی سطح کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، شفافیت کے تحت ایڈجسٹمنٹ بار 
کو گھسیٹیں۔

معاون مینیو کی رسائی کرنا

کسی بھی اسکرین سے معاون مینیو کی آسان رسائی کے لیے تیرنے والی شبیہ کے طور پر معاون شارٹ کٹ 
شبیہ ظاہر ہوتی ہے۔

جب آپ معاون شارٹ کٹ شبیہ تھپتھپاتے ہیں، تو شبیہ پر تھوڑی سی پھیل جاتی ہے اور شبیہ پر معاون مینیو پر 
ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرے پینل پر جانے کے لیے بائیں یا دائیں تیر کو تھپتھپائیں یا دوسرے مینیو کو منتخب کرنے 

کے لیے بائیں یا دائیں سوائپ کریں۔

کرسر استعمال کرنا

معاون مینیو پر، تھپتھپائیں کرسر۔ آپ چھونے کے حصے پر اپنی انگلی کے چھوٹے حرکات استعمال کرکے 
اسکرین کنٹرول کرسکتے ہیں۔ کرسر کی جگہ تبدیل کرنے کے لیےچھونے کے حصے پر اپنی انگلی گھسیٹیں۔ 

نیز، اسکرین تھپتھپائیں تاکہ کرسر کے نیچے موجود آئیٹم منتخب کریں۔

مندرجہ ذیل اختیارات استعمال کریں:

•  /  : اسکرین پر بائیں یا دائیں اسکرال کریں۔	
•  /  : اسکرین اوپر یا نیچے اسکرال کرنا۔	
•  : وہ عالقہ بڑا کریں جہاں کرسر واقع ہے۔	
•  : ٹچ پیڈ اور کرسر کی سیٹنگز تبدیل کریں۔	
•  : چھونے کی جگہ کو دوسرے مقام پر لے جائیں۔	
•  : چھونے کی جگہ کو بند کریں۔	
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بہترکردہ معاون مینیو استعمال کرنا

آلہ کو سیٹ کریں کہ منتخب ایپلیکیشنز کے لیے بہترکردہ معاون مینیو ڈسپلے کرے۔

سیٹنگز ایپ شروع کریں، رسائی پذیری ← تعامل اور کاریگری ← مینیو معاون ← اسسٹنٹ پلس کو تھپتھپائیں، 
اور پھر آپ جن ایپس کو فعال کرنا چاہتے ہیں ان کے آگے موجود سوئچیز کو تھپتھپائیں۔

جواب دینا اور کال ختم کرنا
کال کا جواب دینے یا ختم کرنے کے لیے طریقہ تبدیل کریں۔

سیٹنگز ایپ شروع کریں، رسائی پذیری ← تعامل اور کاریگری ← کالز کا جواب دینا اور انھیں ختم کرنا کو 
تھپتھپائیں، اور پھر آپ جس طریقہ کو فعال کرنا چاہتے ہیں ان کے سوئچیز کو تھپتھپائیں۔

دو طرفہ رابطے کا کنٹرول
ایپلیکیشنز استعمال کرنے کے دوران مداخلوں پر آلہ کا ردعمل محدود کرنے کے لیے تفاعل کنٹرول وضع فعال 

کریں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← تعامل اور کاریگری ← دو طرفہ رابطے کا  1
کنٹرول۔

اسے فعال کرنے کیلئے سوئچ پر تھپتھپائیں۔ 2

ایپلیکیشن استعمال کرنے کے دوران ایک ساتھ سائیڈ کلیدی اور والیوم بڑھانے کی کلید ایک ساتھ دبائیں اور  3
تھامیں۔

فریم کا سائز ایڈجسٹ کریں یا اس حصہ کے اردگرد الئن کا خاکہ بنائیں جسے آپ ممنوع کرنا چاہتے ہیں۔ 4

تھپتھپائیں مکمل۔ 5

آلہ ممنوعہ جگہ ڈسپلے کرتا ہے۔ جب آپ اسے چھوئیں گے تو ممنوع حصہ ردعمل نہیں کرے گا اور آلہ کی 
کلیدیں غیر فعال ہو جائیں گی۔ حاالنکہ، آپ انٹریکشن کنٹرول موڈ میں سائیڈ کلیدی، والیوم کلید، اور کی بورڈ 

کے لیئے فنگشنز کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔

تعامل کنٹرول وضع کو غیر فعال کرنے کے لیے، سائیڈ کلیدی اور والیوم بڑھانے کی کلید ایک ساتھ دبائیں اور 
تھامیں۔

آلہ کو اس پر سیٹ کرنے کے لیے کہ انٹریکشن کنٹرول موڈ کو غیر فعال کرنے کے بعد اسکرین کو الک کر دے، 
سیٹنگز ایپ شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← تعامل اور کاریگری ← دو طرفہ رابطے کا کنٹرول اور پھر 

تھپتھپائیں غیر فعال ہونے پر اسکرین الک کریں سوئچ تاکہ اسے فعال کریں۔
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تاخیر سے ٹچ اور ہولڈ کریں
اسکرین تھپتھپانے اور تھامنے کے لیے شناخت کا وقت سیٹ کریں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← تعامل اور کاریگری ← تاخیر سے ٹچ اور ہولڈ کریں، 
اور پھر کوئی اختیار منتخب کریں۔

دورانیہ کو تھپکی دیں
آلہ کو اس کی بطور تھپکی شناخت کرنے کے لیے جہاں آپ کو اسکرین کو چھونا الزمی ہو وہ دورانیہ سیٹ 

کریں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← تعامل اور کاریگری ← دورانیہ کو تھپکی دیں، تاکہ 
اسے فعال کریں اور پھر وقت سیٹ کریں۔

دوہرائے ہوئے ٹچیز کو نظر انداز کریں
جب آپ اسکرین کو بار بار تھپتھپائیں گے اس وقت آلہ کو طے شدہ وقت میں صرف پہلی تھپکی کی شناخت کرنے 

پر سیٹ کریں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← تعامل اور کاریگری ← دوہرائے ہوئے ٹچیز کو نظر 
انداز کریں، تاکہ اسے فعال کریں اور پھر وقت سیٹ کریں۔

پوائنٹر روکنے کے بعد کلک کریں
کسی شے پر پوائنٹر رکھنے پر خودکار طریقہ سے کسی آئٹم کو منتخب کرنے کے لئے آلہ کو سیٹ کریں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← تعامل اور کاریگری، اور پھر تھپتھپائیں پوائنٹر 
روکنے کے بعد کلک کریں سوئچ تاکہ اسے فعال کریں۔

چسپاں کلیدیں
ایک باہری کی بورڈ کی ترمیم کرنے واال کلید جیسے کہ Ctrl  ،Shift یا Alt کی کلیدیں دبائیں رکھنے کے لیے 

سیٹ کریں۔ یہ ایک ہی وقت میں دو کلید دبائے بغیر کی بورڈ کے شارٹ کٹ کے استعمال کرنے میں مدد کرتا ہے۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← تعامل اور کاریگری، اور پھر تھپتھپائیں چسپاں کلیدیں 
سوئچ تاکہ اسے فعال کریں۔

آہستہ کلیدیں
باہری کی بورڈ پر کلید کے دبانے کے لیے متبادل وقت سیٹ کریں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← تعامل اور کاریگری ← آہستہ کلیدیں، اسے فعال 
کرنے کے لیے سوئچ پر تھپتھپائیں، اور پھر وقت سیٹ کریں۔
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باؤنس کلیدیں
جب آپ ایک ہی کلید کو بار بار دبائیں گے اس وقت آلہ کو طے شدہ وقت میں صرف پہلی کلید کی شناخت کرنے 

پر سیٹ کریں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← تعامل اور کاریگری ← باؤنس کلیدیں، اسے فعال 
کرنے کے لیے سوئچ پر تھپتھپائیں، اور پھر وقت سیٹ کریں۔

اعلی سیٹنگز

رسائی پذیری کی خصوصیت فوری طور پر شروع کرنا
رسائی پذیری کی خصوصیات فوری طور پر کھولیں پر سیٹ کریں۔

سیٹنگز ایپ شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← اعلی سیٹنگز ← سائیڈ اور والیوم اپ کلیدیں، اور پھر اس 
کو فعال کرنے کے لئے سوئچ کو تھپتھپائیں۔ پھر، جب آپ فوری طور پر سائیڈ کلیدی اور والیوم بڑھانے کی کلید 

ایک ساتھ دباتے ہیں اس وقت کھولنے کے لیے رسائی پذیری کی خصوصیت منتخب کریں۔

آپ مندرجہ ذیل رسائی پذیری کے خصوصیت تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں:

• رسائی پذیری	
• 	Voice Assistant
• یونیورسل سوئچ	
• میگنیفائر ونڈو	
• رنگ میں تغیر	
• رنگ کی موافقت	
• رنگ لینس	
• اعلی کنٹراسٹ فونٹس	
• تمام آوازیں خاموش کریں	
• دو طرفہ رابطے کا کنٹرول	
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شارٹ کٹ سروسیز فوری طور پر شروع کرنا
شارٹ کٹ سروس فوری طور پر شروع کرنے کے لیے سیٹ کریں۔

سیٹنگز ایپ شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← اعلی سیٹنگز ← والیوم اپ اور ڈاؤن کیز، اور پھر اس کو 
فعال کرنے کے لئے سوئچ کو تھپتھپائیں۔ پھر، تھپتھپائیں منتخب شدہ خدمت اس وقت شروع کرنے کے لیے ایک 
شارٹ کٹ سروس کا انتخاب کریں جب آپ والیوم بڑھانے کی کلید اور والیوم کم کرنے کی کلید کو ایک ساتھ تین 

سیکنڈ تک دبائیں اور تھامیں گے۔

آپ مندرجہ ذیل شارٹ کٹ سروسیز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں:

• الئیو ٹرانسکرپشن	
• آپ کا فون ساتھی	
• یونیورسل سوئچ	
• 	Voice Assistant

روشنی اعالن سیٹ کرنا
االرم کے بجنے پر یا آپ کو نوٹیفیکیشنز مثال کالز آنے یا نئے پیغامات موصول ہونے پر آلہ کو فلیش یا اسکرین 

کو آن یا آف کرنے کے لئے سیٹ کریں۔

سیٹنگز ایپ النچ کریں، رسائی پذیری ← اعلی سیٹنگز ← فلیش نوٹیفکیشن کو تھپتھپائیں، اور پھر جن اختیارات 
کو آپ فعال کرتے ہیں ان کے آگے موجود سوئچز کو تھپتھپائیں۔

نوٹیفکیشن کی یاد دھانیاں
آلہ کو سیٹ کریں کہ آپ کو اطالت کے بارے میں متنبہ کرے جسے آپ نے وقفہ میں چیک نہیں کیا ہے۔

سیٹنگز ایپ شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← اعلی سیٹنگز ← نوٹیفکیشن کی یاد دھانیاں، اور پھر اس 
کو فعال کرنے کے لئے سوئچ کو تھپتھپائیں۔

• آواز کے چلنے پر تھرتھراہٹ کریں: جب آپ کے پاس غیر چیک شدہ اطالعات ہوں تو آلہ کو ارتعاش اور 	
اطاع کی آواز چالنے پر سیٹ کریں۔

• ہر منٹ میں یاد دھانی کرائیں: انتباہات کے درمیان وقفے سیٹ کریں۔	
• ایپلیکیشنز منتخب کریں: اطالعات سے متعلق انتباہ کے لیے ایپس سیٹ کریں۔	

کارروائی کرنے کا وقت
پاپ-اپ ونڈوز ڈسپلے کرنے کے لیے مقررہ وقت سیٹ کریں جو ٓا پ کو کارروائی کرنے کے لیے کہے، جیسے 

نوٹیفیکیشن یا والیوم کنٹرولر۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، تھپتھپائیں رسائی پذیری ← اعلی سیٹنگز ← کارروائی کرنے کا وقت، اور پھر 
کوئی اختیار منتخب کریں۔
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صوتی لیبلز پر وائس ریکارڈنگز شامل کرنا
آپ یکساں شکل والے آبجیکٹس میں امتیاز کرنے کے لیے ان پر لیبلز منسلک کرنے کے لیے صوتی لیبلز کا 

استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ ایک NFC-فعال کردہ صوتی لیبل پر وائس ریکارڈنگ ریکارڈ اور تفویض کر سکتے 
ہیں۔ جب آپ اپنا آلہ لیبل کے قریب رکھتے ہیں تو وائس ریکارڈنگ چالئی جاتی ہے۔

اس فیچر کا استعمال کرنے سے قبل NFC فیچر کو آن کریں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں رسائی پذیری ← اعلی سیٹنگز ← صوتی لیبل۔ 1

صوتی ریکارڈر شروع ہو جائے گا۔

۔ مائیکروفون میں بولیں۔ 2 ریکارڈنگ شروع کرنے کے لئے تھپتھپائیں 

جب آپ ریکارڈنگ مکمل کر لیں، روکنے کے لئے مکمل کو تھپتھپائیں۔ 3

صوتی لیبل کے اورپ اپنے آلہ کی پشت کو تھامیں رکھیں۔ 4

وائس ریکارڈنگ میں موجود معلومات صوتی لیبل میں ریکارڈ ہو جائے گی۔

Bixby Vision رسائی کے لیے
جب ٓا Bixby Vision رسائی پذیری کی خصوصیات کو فعال کرتے ہیں تو Bixby Vision منظر، متن یا مقاصد 

کو پہنچان سکتا ہے اور اسے بیان کر سکتا ہے تاکہ ٓاپ متعلقہ معلومات سن سکیں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں، رسائی پذیری ← اعلی سیٹنگز ← رسائی کے لیے Bixby Vision پر 
تھپتھپائیں اور پھر اسے فعال کرنے کے لئے سوئچ کو تھپتھپائیں۔

عالقہ کی بنیاد پر دستیاب فیچرز مختلف ہو سکتے ہیں۔

آس پاس کے مناظر بیان کرنا

اپنے ذریعے حاصل کیے گئے مناظر کا تجزیہ کریں اور انھیں آواز سے ذریعے بیان کریں۔

 Bixby Vision کھولیں پر تھپتھپائیں۔ 1

 منتخب کریں اور حسب منشا منظر کے لیے اسکرین پر دو بار تھپتھپائیں۔ 2



فہرست

236

متن یا مقصد کے متعلق معلومات کو زور سے پڑھنا

متن یا اہداف کو پہنچاننا اور انھیں آواز کے ذریعے بیان کرنا۔

 Bixby Vision کھولیں پر تھپتھپائیں۔ 1

 کو منتخب کریں اور متن یا ہدف کی شناخت کرنے کے لیے اسے اسکرین کے اندر رکھیں۔ 2

خدمات تنصیب ہوگئے
آلہ پر تنصیب شدہ رسائی پذیری سروسز دیکھیں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں رسائی پذیری ← خدمات تنصیب ہوگئے۔
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FAQ
کچھ حاالت آپ کے آلے پر الگو نہیں ہوسکتے ہیں۔

سوال۔ مجھے گھڑی “ہمیشہ ڈسپلے پر” نظر نہیں آسکتی۔
جواب۔ گھڑی آپ کے ”ہمیشہ ڈسپلے پر“ تھپتھپانے پر ظاہر ہو گی۔ اگر آپ گھڑی کو ہمیشہ ڈسپلے پر ظاہر ہونے 

کیلئے سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو، نیچے دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔

نوٹیفیکیشن پینل کھولیں اور سیٹنگز دیکھنے کیلئے Always On Display تھپتھپائیں۔ 1

ہمیشہ دکھائیں ← ہوگیا پر تھپتھپائیں۔ 2

سوال۔ میں اسکرین پر دو ایپلیکیشنز ایک ساتھ استعمال کرنا چاہتا ہوں۔
جواب۔ ملٹی ونڈو فیچر استعمال کریں۔ آپ تقسیم شدہ اسکرین منظر میں بیک وقت دو ایپلیکیشنز چال سکتے ہیں۔

حالیہ استعمال کردہ ایپس کی فہرست کھولنے کے لیے حالیہ بٹن کو تھپتھپائیں۔ 1

ایپ کی شبیہ پر تھپتھپائیں اور اسپلٹ اسکرین منظر میں کھولیں پر تھپتھپائیں۔ 2

نچلی ونڈو پر، شروع کرنے کے لیے کوئی اور ایپ منتخب کریں۔ 3

سوال۔ کالز کے دوران اسمارٹ فون کے اوپری حصے میں ٹمٹماتی روشنی۔ ایسا کیوں 
ہوتا ہے؟

جواب۔ قربت کے سنسر کی وجہ سے اسمارٹ فون کے اوپری حصے میں ٹمٹماتی روشنی نظر آسکتی ہے لیکن یہ 
عام بات ہے۔
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سوال۔ کیا میں اپنا اسمارٹ فون کنیکٹر سے کنیکٹ کر کے اسے بڑی اسکرین پر 
استعمال کر سکتا ہوں؟

جواب۔ آپ بیک وقت اپنے اسمارٹ فون اور کمپیوٹر کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کر کے استعمال کرسکتے ہیں۔

طریقہ Windows )1 کی لنک کے ذریعے کنیکٹ کرنا

آپ کمپیوٹر پر اپنے آلہ کے ڈیٹا، جیسے تصاویر یا پیغامات تک فوری طور پر رسائی حاصل کرنے کیلئے اپنے 
آلے کو Windows PC سے کنیکٹ کرسکتے ہیں۔

کال ااور پیغامات آنے پر آپ انہیں کمپیوٹر پر موصول کر سکتے ہیں۔ کنیکٹ کرنے کا طریقہ جاننے کیلئے 
 Windows سے لنک کرو پر جائیں۔

طریقہ Samsung DeX )2 کے ذریعے کنیکٹ کرنا

آپ کمپیوٹر پر Samsung DeX ایپ النچ کرکے اپنے اسمارٹ فون اور کمپیوٹر کو کنیکٹ کرسکتے ہیں۔ تب 
 آپ ایک بڑی اسکرین پر اپنے کام انجام دے سکتے ہیں جو آپ اسمارٹ فون پر کرنا چاہتے ہیں۔ 

Samsung DeX کا استعمال کرتے ہوئے آپ بیک وقت اسمارٹ فون بھی استعمال کرسکتے ہیں۔ کنیکٹ کرنے 
کا طریقہ جاننے کیلئے کمپیوٹر سے جوڑنا پر جائیں۔

سوال۔ میں اپنے اسمارٹ فون کی تصاویر کو کمپیوٹر میں محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔
جواب۔ آپ اپنے اسمارٹ فون کی تصاویر کو کمپیوٹر میں ایک دوسرے سے کنیکٹ کر کے محفوظ کر سکتے 

ہیں۔ آپ نیچے دئے گئے طریقے میں سے جو چاہیں استعمال کریں۔

طریقہ USB )1 کیبل استعمال کرنا

آپ اپنے اسمارٹ فون کو USB کیبل کےذریعے کمپیوٹر سے کنیکٹ کرسکتے ہیں اور اسمارٹ فون کی تصاویر 
کو کمپیوٹر میں محفوظ کر سکتے ہیں۔

ایک USB کیبل استعمال کرکے اپنے سمارٹ فون کو کمپیٹر سے جوڑیں۔ 1

کمپیوٹر پر، ریموویبل ڈسک منتخب کریں۔ 2

تصاویر کیلئے اسٹوریج کا مقام منتخب کریں۔ 3

فائل کو تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں اور پھر اسے کمپیوٹر اسکرین پر گھسیٹیں۔ 4
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طریقہ Windows )2 کی لنک استعمال کرنا

آپ اپنے اسمارٹ فون کو ایک ہی Microsoft اکاؤنٹ کے ذریعے کمپیوٹر سے کنیکٹ کرسکتے ہیں اور اسمارٹ 
فون کی تصاویر کو کمپیوٹر میں محفوظ کر سکتے ہیں۔

اپنے اسمارٹ فون کو کمپیوٹر سے کنیکٹ کریں۔ 1

کنیکٹ کرنے کا طریقہ جاننے کیلئے کمپیوٹر سے جوڑنا پر جائیں۔

کمپیوٹر پر آپ کا فون ایپ شروع کریں۔ 2

Photos پر تھپتھپائیں۔ 3

فائل کو تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں اور پھر اسے کمپیوٹر اسکرین پر گھسیٹیں۔ 4

طریقہ Samsung DeX )3 استعمال کرنا

آپ کمپیوٹر پر Samsung DeX ایپ شروع کر کے اپنے اسمارٹ فون کو کمپیوٹر سے کنیکٹ کرسکتے ہیں 
اور اسمارٹ فون کی تصاویر کو کمپیوٹر میں محفوظ کر سکتے ہیں۔

اپنے اسمارٹ فون کو کمپیوٹر سے کنیکٹ کریں۔ 1

کنیکٹ کرنے کا طریقہ جاننے کیلئے کمپیوٹر سے جوڑنا پر جائیں۔

Samsung DeX اسکرین پر، میری فائلیں ایپ یا گیلری ایپ میں کسی فائل پر تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں  2
اور اسکرین پر ڈریگ کریں۔

سوال۔ میں اپنے اسمارٹ فون کی ویڈیوز TV پر کیسے دیکھ سکتا ہوں؟
جواب۔ Smart View استعمال کر کے اپنے اسمارٹ فون کو Screen Mirroring اہل شدہ TV سے کنیکٹ 

کریں۔ تب آپ اسمارٹ فون کی ویڈیوز TV پر دیکھ سکیں گے۔

نوٹیفیکیشن پینل کھولیں اور  )Smart View( پر تھپتھپائیں۔ 1

فون ← دوسرا آلہ کے تحت کنیکٹ کرنے کیلئے TV منتخب کریں۔ 2

آپ کے اسمارٹ فون کی اسکرین TV پر ظاہر ہوگی۔

اسمارٹ فون پر، اپنی پسند کی ویڈیو منتخب کریں اور چالئیں۔ 3
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سوال۔ اسمارٹ فون سے ڈنگ ڈانگ کی آواز لگاتار آ رہی ہے۔ میں اسے کیسے آف 
کروں؟

جواب۔ اسمارٹ فون کے کور میں ٹرانسپورٹیشن کارڈ، کریڈٹ کارڈ یا ایکسیس کارڈ موجود ہونے پر NFC فیچر 
آن ہوسکتا ہے۔ نوٹیفیکیشن پینل کھولیں اور  )NFC( کو غیر فعال کرنے کیلئے اسے تھپتھپائیں۔

سوال۔ میرا اسمارٹ فون 5G ماڈل ہے لیکن میں LTE نیٹ ورک استعمال کرنا چاہتا 
ہوں۔

جواب۔ آپ 5G ماڈل میں 5G اور LTE دونوں ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ LTE نیٹ ورک استعمال کرنے کیلئے 
سیٹنگز ایپ شروع کریں اور کنکشنز ← موبائل نیٹ ورکس ← نیٹ ورک موڈ یا نیٹ ورک موڈ SIM 1 / نیٹ 

ورک موڈ SIM 2 )دوہری سم ماڈلز( ←  LTE/3G/2G )خودکار جڑیں( پر تھپتھپائیں۔

سوال۔ ڈیٹا کے استعمال کی انتباہ کی نوٹیفیکیشن ملتی ہے۔
جواب۔ اگر آپ نے ڈیٹا کے استعمال کی حد سیٹ کرتے ہیں تو ڈیٹا کے استعمال کی ہر ماہ کی 1 تاریخ سے 

پیمائش کی جائے گی اور ڈیٹا کے استعمال کی حد سے تجاوز ہو جانے پر آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہوگی۔ آپ 
اپنے ڈیٹا پالن کی حد سے الگ خود حد مقرر کرسکتے ہیں۔

سوال۔ میں MP 108  تصویر یا 8K ویڈیو کیسے لے سکتا ہوں؟
جواب۔ MP 108  تصویر یا 8K ویڈیو لینے کیلئے نیچے دیے گئے احکامات پر عمل کریں۔

MP 108  تصویر لینا

کیمرہ ایپ شروع کریں۔ 1

شوٹنگ موڈز کی فہرست پر، اس تصویر کو تھپتھپائیں۔ 2

شوٹنگ آپشنز میں  پر تھپتھپائیں۔ 3

تصویر لینے کیلئے  منتخب کریں۔ 4

bayur
Typewriter
https://galaxys20userguide.com
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8K ویڈیو ریکارڈ کرنا

کیمرہ ایپ شروع کریں۔ 1

شوٹنگ موڈز کی فہرست پر، ویڈیو پر تھپتھپائیں۔ 2

شوٹنگ آپشنز میں  پر تھپتھپائیں۔ 3

ویڈیو لینے کیلئے  منتخب کریں۔ 4

سوال۔ پری ویو اسکرین پر زوم کرتے وقت، اسکرین کے اوپری حصے پر ایک مربع 
ونڈو ظاہر ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟

جواب۔ اگر زوم تناسب ایک خاص سطح سے تجاوز کرتا ہے تو ونڈو یہ ظاہر کرے گی کہ آپ تصویر میں کہاں 
زوم کر رہے ہیں۔

سوال۔ گیلری ایپ میں  شبیہ پر تھپتھپانے پر کچھ تصاویر غائب ہو گئیں۔ یہ کیا ہوا؟
جواب۔ جب آپ  شبیہ کو تھپتھپاتے ہیں تو اسی طرح کی تصاویر کو گروپ میں رکھا جاتا ہے اور صرف ایک 

پریویو ظاہر ہو گا۔ تصویر کے پیش نظارہ پر تھپتھپانے پر آپ تمام تصاویر گروپ میں دیکھ سکیں گے۔

سوال۔ گیلری ایپ سے حذف کی گئی آئٹمز مکمل طور پر حذف نہ ہو کر ری سائکل بن 
میں منتقل ہو گئی ہیں۔ میں ری سائکل بن سے آئٹم کیسے حذف کروں؟

جواب۔ ری سائکل بن میں منتقل ہونے والی آئٹمز ایک خاص مدت کے بعد خودکار طور پر حذف ہوجاتی ہیں۔ انہیں 
دستی طور پر حذف کرنے کیلئے، نیچے دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔

گیلری ایپ میں  ← ٹریشں پر تھپتھپائیں۔ 1

حذف کرنے کیلئے آئٹم کو تھپتھپائیں اور ہولڈ کریں اور حذف کریں کو تھپتھپائیں۔ 2

ری سائکل بن کی تمام آئٹمز حذف کرنے کیلئے خالی پر تھپتھپائیں۔
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سوال۔ میں تصاویر کی اسٹوریج کا مقام تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تصاویر SD میں 
محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔

جواب۔ آپ تصاویر کو انٹرنل اسٹوریج یا SD کارڈ میں محفوظ کر سکتے ہیں۔

کیمرہ ایپ شروع کریں اور  ← ذخیرہ کا مقام پر تھپتھپائیں۔ 1

اسٹوریج کا محل وقوع منتخب کریں۔ 2

سوال۔  AR زون ایپ میں کیمرہ نام کی کوئی چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟
جواب۔  AR زون ایک ایپ ہے جس میں تماما AR فیچرز جیسے AR ایموجی، AR ڈوڈل اور Deco Pic ایک 

ہی مقام پر موجود ہوتے ہیں۔ آپ کوئی فیچر منتخب کر کے مزاٰحیہ تصاویر اور ویڈیوز لے سکتے ہیں۔ اسے 
استعمال کرنے کا طریقہ جاننے کیلئے  AR زون پر جائیں۔

سوال۔ میرا ایموجی سے میں کیا کر سکتا ہوں؟
جواب۔ آپ گفتگو کے دوران ایموجی کے اسٹیکرز استعمال کرکے مزاحیہ تصاویر اور ویڈیوز لے سکتے ہیں اور 
اپنا اظہار خیال مزاحیہ انداز میں کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کیلئے  AR ایموجی کیمرہ یا  AR ایموجی اسٹکرز 

سے رجوع کریں۔

سوال۔ ایموجی کیسے بنایا جا سکتا ہے؟
جواب۔ AR ایموجی کیمرہ سے اپنے جیسا دکھنے واال ایموجی بنا سکتے ہیں۔ ایموجی بنانے کا طریقہ جاننے 

کیلئے ایموجی تخلیق کرنا دیکھیں۔

سوال۔ میں اسمارٹ فون کے ساتھ فراہم کردہ کیبل کو کمپیوٹر میں پلگ نہیں کرسکتا 
کیونکہ کیبل کے دونوں سرے کمپیوٹر کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔ میں اپنا 

اسمارٹ فون کمپیوٹر سے کیسے کنیکٹ کر سکتا ہوں؟
 USB کیبل فراہم کی جاتی ہے لہذا آپ اسمارٹ فون کو USB Type-C جواب۔ اسمارٹ فون کے ساتھ ایک

Type-C پلگ ان سپورٹ والے کمپیوٹر سے کنیکٹ کرسکتے ہیں۔

USB Type-C کی سپورٹ نہ کتنے والے کمپیوٹر کیلئے پہلے کمپیوٹر میں ایک مطابقت پذیر کیبل )علیحدہ 
فروخت ہونے والی( یا ایک مطابقت پذیر کنیکٹر )علیحدہ فروخت ہونے واال( لگائیں اور پھر اسمارٹ فون کو 

کمپیوٹر سے کنیکٹ کریں۔
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سوال۔ میں اپنے پرانے ایئر فونز کو اسمارٹ فون سے کنیکٹ نہیں کرسکتا کیونکہ اس 
میں ایئر فون جیک نہیں ہے۔ میں انہیں ایک دوسرے سے کیسے کنیکٹ کر سکتا ہوں؟

جواب۔ اسمارٹ فون USB Type-C ایئر فون سپورٹ کرتا ہے۔ اسمارٹ فون کے ساتھ فراہم کردہ ایئر فونز 
استعمال کریں۔

اپنے پرانے ایئر فونز استعمال کرنے کیلئے، پہلے اسمارٹ فون میں ایئر فون جیک ایڈاپٹر )USB Type-C سے 
3.5 ملی میٹر( )علیحدہ فروخت ہونے واال( لگائیں اور پھر ایئر فونز کو اسمارٹ فون سے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔

سوال۔ ڈوئل آڈیو فیچر کیا ہے؟
جواب۔ ڈوئل آڈیو ایک ایسی فیچر ہے جس کی مدد سے آپ اپنے اسمارٹ فون میں دو بلوٹوتھ آڈیو آالت کنیکٹ 
کرسکتے ہیں۔ مثالً، بیک وقت استعمال کرنے کے لیے دو بلیوٹوتھ ہیڈ سیٹس یا اسپیکرز کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ 

کنیکٹ کرنے کا طریقہ جاننے کیلئے دیگر بلیوٹوتھ آالت کے مابین جوڑا بنانا پر جائیں۔

سوال۔ میوزک شیئر فیچر کیا ہے؟
جواب۔ میوزک شیئر فیچر کی مدد سے آپ اپنے اسمارٹ فون سے منسلک بلیوٹوتھ اسپیکر یا ہیڈسیٹ کے ذریعہ 

کسی اور اسمارٹ فون کا میوزک سن سکتے ہیں۔ مثالً، آپ اپنی کار میں اپنے دوست کے ساتھ ہوں اور اپنے 
دوست کا میوزک سننا چاہتے ہوں تو میوزک شیئر فیچر استعمال کریں۔ یہاں تک کہ اگر آپ اپنے دوست کا 

اسمارٹ فون اپنے بلیوٹوتھ کار اسٹیریو سے کنیکٹ نہیں کرتے ہیں، جو پہلے ہی آپ کے اسمرٹ فون سے کنیکٹ 
 Music Share ہے، آپ اسٹیریو کے ذریعے اپنے دوست کا میوزک سن سکتے ہیں۔ مزید معلومات کیلئے

دیکھیں۔

سوال۔ میں اپنے اسمارٹ فون کا پاس ورڈ یا پیٹرن بھول گیا ہوں۔ اسکرین ان الک 
کرنے کیلئے مجھے کیا کرنا چاہئے؟

جواب۔ اگر آپ کے اسمارٹ فون میں Samsung account رجسٹرڈ ہے تو آپ میرا موبائل تالش کریں ویب 
سائٹ )findmymobile.samsung.com( پر جاکر اسکرین ان الک کرسکتے ہیں۔

کمپیوٹر پر میرا موبائل تالش کریں ویب سائٹ )findmymobile.samsung.com( پر جائیں۔ 1

اپنے اسمارٹ فون میں رجسٹرڈ Samsung account میں سائن ان کریں۔ 2

غیر مقفل کریں پر تھپتھپائیں اور اسکرین ان الک کرنے کیلئے اسکرین دکھائی گئی ہدایات پر عمل کریں۔ 3

http://findmymobile.samsung.com
http://findmymobile.samsung.com
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ازالہ نقص کاری
سام سنگ سروس سنٹر سے رابطہ کرنے سے پہلے، براہ کرم درج ذیل حل کی کوشش کریں۔ کچھ حاالت آپ کے 

آلے پر الگو نہیں ہوسکتے ہیں۔

جب آپ اپنا آلہ آن کرتے ہیں یا آپ کے آلہ استعمال کرنے کے دوران یہ آپ سے درج 
ذیل کوڈ درج کرنے کی درخواست کرتا ہے:

• پاس ورڈ: جب آپ کے آلے کے الک فیچر آن ہوں تو آپ کو آلے کے لئے سیٹ کیا گیا پاس ورڈ داخل کرنا 	
کی ضرورت ہے۔

• پن: جب آپ پہلی مرتبہ آلے کو استعمال کر رہے ہوں یا جب پن کی صورت کو فعال کردیا جائے، تو آپ کو 	
سم یا یوسم کارڈ کے ساتھ مہیا کردہ پن داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ الک سم کارڈ مینیو استعمال کرکے اس 

فیچر کو نااہل بناسکتے ہیں۔
• پک: آپ کا سم یا یوسم کارڈ بالک کردیا گیا ہے، جو عام طور پر کئی مرتبہ غلط پن داخل کرنے کی وجہ 	

سے ہوسکتا ہے۔ آپ کو اپنے خدمت فراہم کار کی طرف سے فراہم کردہ پک داخل کرنے کی ضرورت ہے۔
• پن2: جب آپ کسی ایسے مینیو تک رسائی کرتے ہیں جس کے لئے پن2 کی ضرورت ہو تو، آپ کو اپنے سم 	

یا یوسم کارڈ کے ساتھ فارہم کردہ پن2 داخل کرنا الزمی ہے۔ مزید معلومات کے لئے، اپنے خدمت کے فراہم 
کنندہ سے رابطہ کریں۔

آپ کا آلہ نیٹ ورک یا خدمت کی خامی کے پیغامات کو ظاہر کرتا ہے
• جب آپ ایسے عالقے میں ہوں جہاں سگنل کمزور یا کم ہو تو آپ وصولی کھوسکتے ہیں۔ دوسرے عالقے 	

کی طرف بڑھیں اور دوبارہ کوشش کریں۔ منتقل ہونے کے دوران، خرابی کے پیغامات باربار ظاہر ہوسکتے 
ہیں۔

• آپ رکنیت سازی کے بغیر کچھ اختیارات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ مزید معلومات کے لئے، اپنے 	
خدمت کے فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔

آپ کا آلہ آن نہیں ہوتا ہے
جب بیٹری پوری طرح سے خالی ہوجاتی ہے، تو آلہ آن نہیں ہوگا۔ آلہ آن کرنے سے پہلے بیٹری پوری طرح سے 

چارج کریں۔
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ٹچ اسکرین کا رد عمل سست ہے یا درست نہیں ہے
• اگر آپ ٹچ اسکرین سے اسکرین پروٹیکٹر یا اختیاری لوازمات منسلک کرتے ہیں، تو ٹچ اسکرین صحیح 	

طریقے سے کام نہیں کرسکتی ہے۔
• اگر آپ دستانے پہنے ہوئے ہیں، اگر ٹچ اسکرین چھونے کے دوران آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہیں، یا اگر 	

آپ اسکرین کو نوکیلے مادے یا اپنی انگلی کی پوروں سے تھپتھپاتے ہیں، تو ٹچ اسکرین صحیح کام نہیں 
کرسکتی ہے۔

• نمی میں یا پانی پڑنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ ٹچ اسکرین درست طور پر کام نہ کرے۔	
• عارضی سافٹ وئیر کے نقص صاف کرنے کے لئے اپنے آلے کو دوبارہ شروع کریں۔	
• یقین کرلیں کہ آپ کے آلے کے سافٹ وئیر کی جدید ترین ورژن پر تازہ کاری کرلی گئی ہے۔	
• اگر ٹچ اسکرین پر خراش ہے یا ٹوٹی ہوئی ہے، تو سام سنگ سروس سنٹر پر جائیں۔	

آپ کا آلہ ہینگ ہوجاتا ہے یا اس کا خطرناک خرابی سے سامنا ہوتا ہے
مندرجہ ذیل حل آزمائیں۔ اگر مسئلہ حل نہیں ہوا ہے تو، سام سنگ سروس سنٹر سے رابطہ کریں۔

آلے کو دوبارہ شروع کرنا
اگر آپ کا آلہ منجمد یا ہینگ ہو جائے تو اسے دوبارہ آن کرنے کے لئے آپ کو ایپلیکیشن بند کرنے یا آلے کو آف 

کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہیں۔

دوبارہ چالو کرنے پر مجبور کرنا
اگر آپ کا آلہ منجمد و غیر متحرک ہے تو اسے دوبارہ شروع کرنے کیلئے سائیڈ کلیدی اور والیوم کم کرنے کی 

کلید ایک ساتھ 7 سیکنڈ سے زیادہ دیر تک دبائیں اور تھامیں۔

آلہ کو ری سیٹ کرنا
اگر مندرجہ باال طریقوں سے آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو فیکٹری ڈیٹا ری سیٹ انجام دیں۔

سیٹنگز ایپلیکیشن شروع کریں اور تھپتھپائیں عام نظم ← پھرسیٹ ← فیکٹری کوائف پھر سیٹ کریں ← پھرسیٹ 
کریں ← تمام مٹانا۔ فیکٹری ڈیٹا ری سیٹ انجام دینے سے اپنے آلے میں ذخیرہ شدہ تمام اہم ڈیٹا کے بیک اپ نقول 

بنانا یاد رکھیں۔

کالیں جڑ نہیں رہی ہیں
• اثبات کریں کہ آپ نے درست سیلولر نیٹ ورک تک رسائی کی ہے۔	
• اثبات کریں کہ آپ نے ڈائل کردہ فون نمبر کے لیے کال روک سیٹ نہیں کیا۔	
• اثبات کریں کہ آپ نے آنے والے فون نمبر پر کال روک سیٹ نہیں کیا۔	
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دوسرے آپ کی آواز نہیں سن سکتے ہیں
• اثبات کریں کہ آپ نے بلٹ ان مائیکروفون کو ڈھانپا نہیں ہوا ہے۔	
• اثبات کریں کہ مائیکروفون آپ کے منہ کے قریب ہے۔	
• اگر آپ ایئر فون استعمال کر رہے ہوں تو اثبات کریں کہ وہ درست طور پر جڑا ہوا ہے۔	

کال کے دوران آواز بازگشت کرتی ہے
والیوم کلید دباکر والیوم ایڈجسٹ کریں یا دوسری جگہ جائیں۔

اکثر سیلولر نیٹ ورک یا انٹرنیٹ منقطع ہوجاتا ہے یا آڈیو کوالٹی خراب ہے
• متاکد ہوجائیں کہ آلے کا داخلی انٹینا بالک نہیں کیا ہوا ہے۔	
• جب آپ ایسے عالقے میں ہوں جہاں سگنل کمزور یا کم ہو تو آپ وصولی کھوسکتے ہیں۔ خدمت فراہم کنندہ 	

کے بیس اسٹیشن کے ساتھ مسائل کی وجہ سے آپ کو کنکٹیویٹی کے پریشانی ہوسکتی ہے۔ دوسرے عالقے 
کی طرف بڑھیں اور دوبارہ کوشش کریں۔

• چلتے ہوئے آلے کو استعمال کرتے وقت، خدمت فراہم کنندہ کے نیٹ ورک کے ساتھ مسائل ہونے کی وجہ 	
سے وائرلس نٹورک سروسز نااہل ہوسکتی ہیں۔

بیٹری صحیح طریقے سے چارج نہیں ہوتی ہے )سام سنگ-منظورشدہ چارجر کے 
لیے(
• یقینی بنائیں کہ چارجر صحیح طریقے سے جڑا ہوا ہے۔	
• ایک سام سنگ سروس سینٹر کا دورہ کریں اور بیٹری کو تبدیل کروائیں۔	

پہلی خریداری کے مقابلے بیٹری زیادہ تیزی سے خالی ہوجاتی ہے
• جب آپ آلہ یا بیٹری کو زیادہ سرد یا زیادہ گرم درجہ حرارت کی زد میں التے ہیں، تو کارآمد چارج کم ہو 	

سکتی ہے۔
• جب آپ GPS، گیمز یا انٹرنیٹ جیسے بعض فیچرز کا استعمال کریں گے تو بیٹری کا استعمال بڑھ جائے گا۔	
• بیٹری قابل صرف ہے اور وقت گذرنے کے ساتھ کارآمد چارج کم تر ہوجاتی ہے۔	
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کیمرہ چالتے ہوئے نقص کے پیغامات ظاہر ہورہے ہیں
کیمرے کا ایپلیکشن چالنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے آلے میں دستیاب میموری اور بیٹری پاور کافی ہو۔ 

اگر کیمرہ چالتے ہوئے نقص کے پیغامات وصول ہوں تو مندرجہ ذیل آزمانے کی کوشش کریں:

• بیٹری تبدیل کریں۔	
• اپنے آلے سے کچھ فائلیں کمپیوٹر میں منتقل کر کے یا اپنے آلے سے فائل مٹا کر کچھ میموری فارغ کریں۔	
• آلے کو دوبارہ شروع کریں۔ اگر ان مراحل پر عمل کرنے کے باوجود آپ کو کیمرہ ایپلیکیشن استعمال کرنے 	

میں مشکل پیش آرہی ہو تو سام سنگ خدمت مرکز سے رابطہ کریں۔

فوٹو کوالٹی پیش منظر سے خراب تر ہے
• ماحولیات اور جو فوٹوگرافی تکنیک آپ استعمال کرتے ہیں اس کے لحاظ سے، آپ کے فوٹو کی کوالٹی میں 	

فرق ہوسکتا ہے۔
• رات میں، یا گھر کے اندر، اگر آپ تاریک مقامات میں فوٹو کھینچتے ہیں تو، امیج کا شور ہوسکتا ہے یا امیج 	

فوکس سے باہر ہوسکتی ہے۔

ملٹی میڈیا فائلیں کھولتے وقت نقص کے پیغامات ظاہر ہورہے ہیں
جب آپ اپنے آلہ پر ملٹی میڈیا فائلیں کھولتے ہیں اس وقت اگر آپ کو نقص کے پیغامات یا ملٹی میڈیا فائلیں 

موصول ہوں، تو مندرجہ ذیل آزمائیں:

• اپنے آلے سے کچھ فائلیں کمپیوٹر میں منتقل کر کے یا اپنے آلے سے فائل مٹا کر کچھ میموری فارغ کریں۔	
• یقینی بنائیں کہ موسیقی کی فائل عددی حقوق کے انتظام )DRM( کے ذریعے محفوظ نہیں کی گئی ہے۔ اگر 	

فا ئل کو DRM کے ذریعے محفوظ کیا گیا ہو تو اثبات کریں کہ آپ کے پاس فائل چالنے کے لئے مناسب 
الئسنس یا کلید موجود ہے۔

• یقینی بنائیں کہ فائل فارمیٹ آلہ کے ذریعہ معاونت یافتہ ہیں۔ اگر DivX یا AC3 جیسا فائل فارمیٹ معاونت 	
یافتہ نہیں ہے، تو وہ ایپلیکیشن تنصیب کریں جو اس کی معاونت کرتی ہے۔ فائل فارمیٹ کی تصدیق کرنے 

کے لیے جس کا آپ کا آلہ معاونت کرتا ہے، مالحظہ فرمائیں www.samsung.com۔
• آلے سے کھینچے گئے فوٹو اور ویڈیو کی آپ کا آلہ معاونت کرتا ہے۔ دیگر آالت سے کھینچے گئے فوٹو اور 	

ویڈیو صحیح طریقے سے کام نہیں کرسکتے ہیں۔
• آپ کا آلہ ان ملٹی میڈیا فائلوں کی معاونت کرتا ہے جو آپ کے نیٹ ورک سروس فراہم کنندہ یا اضافی خدمات 	

فراہم کنندگان کے ذریعہ منظور شدہ ہیں۔ انٹرنیٹ پر گردش کردہ رنگ ٹون، ویڈیو، یا والپیپر جیسے مشمول، 
صحیح طریقے سے کام نہیں کرسکتے ہیں۔

http://www.samsung.com
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بلیوٹوتھ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے
اگر کوئی اور بلیوٹوتھ آلہ واقع نہیں ہے یا کنکشن یا کارکردگی کے مسائل درپیش ہیں، تو مندرجہ ذیل آزمائیں:

• یقینی بنائیں کہ آپ جو آلہ مربوط کرنا چاہتے ہیں وہ اسکین کیے جانے یا مربوط کرنے کے لیے تیار ہو۔	
• متاکد ہوجائیں کہ آپ کا آلہ اور دوسرا بلیوٹوتھ آلہ زیادہ سے زیادہ بلیوٹوتھ )10 میٹر( کے دائرے کے اندر 	

ہے۔
• اپنے آلہ پر سیٹنگز ایپ شروع کریں، کنکشنز پر تھپتھپائیں اور پھر بلیو ٹوتھ سوئچ پر تھپتھپائیں تاکہ اسے 	

دوبارہ فعال کریں۔
• اپنے آلہ پر سیٹنگز ایپ شروع کریں، نیٹ ورک کی سیٹنگز ری سیٹ کرنے کے لیے عام نظم ← پھرسیٹ 	

← نیٹ ورک سیٹنگز پھر سیٹ کریں ← سیٹنگز ریسٹ ← پھرسیٹ کریں کو تھپتھپائیں۔ ہو سکتا ہے ری 
سیٹ کرتے وقت آپ کی رجسٹرڈ شدہ معلومات ضائع ہو جائے۔

اگر مندرجہ باال ٹوٹکوں سے مسئلہ حل نہ ہوا ہو تو سام سنگ خدمت کے مرکز سے رابطہ کریں۔

جب آپ آلے کو کسی کمپیوٹر سے جوڑتے ہیں اس وقت کنکشن قائم نہیں ہوا ہے
• متاکد ہوجائیں کہ جو USB کیبل آپ استعمال کررہے ہیں وہ آپ کے آلے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔	
• متاکد ہوجائیں کہ آپ نے اپنے کمپیوٹر پر صحیح ڈرائیور نصب کئے ہیں اور ان کی تجدید کی گئی ہے۔	

آپ کا آلہ آپ کے حالیہ محل وقوع کو تالش نہیں کرسکتا ہے
کچھ جگہوں میں، جیسے کہ گھروں کے اندر GPS سگنل میں رکاوٹ آسکتی ہے۔ آلے کو سیٹ کریں کہ ان 

حاالت میں آپ کے حالیہ محل وقوع کو تالش کرنے کے لیے Wi-Fi یا موبائل نٹورک استعمال کرے۔

آلے پر ذخیرہ شدہ ڈیٹا غائب ہوگئے ہیں
ہمیشہ آلے میں ذخیرہ شدہ تمام اہم ڈیٹا کے بیک اپ نقول بنائیں۔ ورنہ، اگر ڈیٹار فاسد یا غائب ہوتے ہیں تو آپ 

انہیں بحال نہیں کرسکتے ہیں۔ آلے میں ذخیرہ شدہ ڈیٹا کے غائب ہونے کے لیے سام سنگ ذمہ دار نہیں ہے۔

آلے کی کیس کے باہر چاروں طرف ایک چھوٹا شگاف ظاہر ہوتا ہے
• یہ شگاف بنانے والی کمپنی کا خصوصی فیچر ہے اور آلے کے اجزاء میں معمولی ڈھیالپن ہونا یا تھرتھرانا 	

واقع ہوسکتا ہے۔
• وقت گزرنے کے ساتھ، اجزاء کے مابین کھنچاؤ کی وجہ سے اس شگاف میں تھوڑا اضافہ ہوسکتا ہے۔	
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آلہ کے اسٹوریج میں کافی خالی جگہ نہیں ہے
اسٹوریج کی جگہ خالی کرنے کے لئے آلہ کی فکر کی خصوصیت استعمال کر کے کیش جیسا غیر ضروری ڈیٹا 

حذف کریں یا غیر مستعمل ایپلیکیشنز اور فائلیں دستی طور پر حذف کریں۔

ہوم بٹن دکھائی نہیں دیتا ہے
ہوم بٹن واال نیویگیشن بار کچھ مخصوص ایپلیکیشنز ایپلی کیشنز یا فیچرز کا استعمال کرتے وقت غائب ہو سکتا 

ہے۔ نیویگیشن بار ڈسپلے کرنے کے لیے، اسکرین کے سب سے نچلے حصے سے اوپر کی طرف سے گھسیٹیں۔

اسکرین کی چمک ایڈجسٹ کرنے کا بار اطالعات پینل پر ظاہر نہیں ہوتا ہے
حالت بار کو نیچے کی طرف گھسیٹ کر اطالعات پینل کھولیں اور پھر اطالعات پینل کو نیچے کی طرف 

گھسیٹیں۔ اس  ← فوری پینل لے آؤٹ کو تھپتھپائیں اور اسے فعال کرنے کے لیے چمک کو اوپر دکھائیں سوئچ 
کو تھپتھپائیں۔
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