


 

 سرآغاز 

 Samsung note 10 liteگوشی 

 زي دستگاه نحوه راه اندا 

 تگاهع استفاده از دسشرو

 

 

 



 

 دستگاه خود را تنظیم کنید 

 د گوشی خود را شارژکنی

بتوانید از سیم کارت  که یا این دستگاه ما از نانو سیم کارت استفاده می کند. ممکن است سیم کارت از پیش نصب شده باشد 
 قبلی خود استفاده کنید. براى جزئیات بیشتر با شرکت مخابراتی خود تماس بگیرید. 

 

 دهید و مخاطبین طالى آن رو به پایین باشد. 



 

توسط سامسونگ تأیید شده استفاده کنید. دستگاه   که در صورت وجودشارژ و باترى   ه هاي فقط از دستگا  جهتو
حداکثر برسانند. استفاده از   به شارژ سامسونگ براى دستگاه شما طراحی شده اند تا عمر باترى را   هاي باترى و  ها

 ى شارژ ممکن است ضمانت شما را باطل کرده و ممکن است آسیب ببیند. ها و باترى   ها سایر دستگاه 

 باطرى را شارژکنید 

براى شارژ باترى از پریز    USB Type-Cشارژ و کابل (  که می شود. یک شارژر یه باترى قابل شارژ تغذ دستگاه شما با  
 اه دستگاه موجود است. همر  بهبرق 

م شارژ ، ممکن است دستگاه و شارژر داغ شده و شارژ را متوقف کنند. این معموالً بر طول عمر یا  هنگا ته نک
محدوده عملکرد طبیعی دستگاه است. شارژر را از دستگاه جدا کرده و  عملکرد دستگاه تأثیر نمی گذارد و در 

  د کنی  عهمنتظر خنک شدن دستگاه شوید. براى اطالعات بیشتر ، مراج
00076952 .samsung.com/us/support/answer/ANS 

 

 

 

 



 

 شروع به استفاده از دستگاه خود کنید 

 دستگاه خود را روشن کنید 

از  نه استفاده کنید. در صورت ترك خوردگی یا شکستگی بد Sideد براى روشن کردن دستگاه خود از کلی
 استفاده کنید دستگاه استفاده نکنید. فقط پس از تعمیر دستگاه از آن 

براى خاموش کردن دستگاه  ننمایید نروش  ه رااشتن کلید دستگاگهدو با ن دهیدکنارى دستگاه  را  فشار  هدکم  ◌
 خاموش کردن دستگاه را لمس نمایید   مه و دک دهگوشی شد بخش پاور در  میتواند وار

 س نمایید ریستارت را لم  مهدک حهن صفهمابراى ریستارت کردن گوشی از 

 از جادوگر تنظیمات استفاده کنید 

 مایی می کند. راهنشما را از طریق اصول تنظیم دستگاه  Setup Wizardدستگاه خود را روشن می کنید ،   کهاولین بار 

را   هامتصل شوید ، حساب    Wi-Fi services کهشب بهرا دنبال کنید ،   هابراى انتخاب زبان پیش فرض ، دستورالعمل 
 . دستگاه خود آشنا شوید و موارد دیگر  هايتنظیم کنید ، خدمات مکان را انتخاب کنید ، با ویژگی 

 انتقال داده از یک دستگاه قدیمى 

و موارد دیگر از دستگاه قدیمی    ها، تقویم   ها، یادداشت ها ، پیام    ها، موسیقی ، فیلم    هابراى انتقال مخاطبین ، عکس  
  خود  



 

 دستگاه خود را قفل یا قفل کنید 

ویژگى هاى قفل صفحه دستگاه شما براى ایمن کردن دستگاه شما. به طور پیش فرض ، هنگامى که صفحه تمام مى  
براى کسب اطالعات بیشتر در مورد قفل صفحه ، به صفحه قفل و امنیت  شود ، دستگاه به طور خودکار قفل مى شود.  

 مراجعه کنید 

 ری کنا کلید 
 ود. دھید تا قفل ش را فشار

را بکشید تا قفل   ھروشن شود و سپس صفح ھدھید تا صفحا فشارر
  آن باز شود.



 

 تنظیمات کلید کنارى

 د کنی سفارشی را کناری کلید  ھب شده داده  اختصاص  میانبرھای توانید  می
 دو بار فشار دهید 

 . شود  اندازی راه ویژگی کدام ، Side کلید  دادن فشار دوبار با ھک کنید  انتخاب 

 فشار داده و نگه دارید

 ود ش می اندازی راه ویژگی کدام ، Side کلید  داشتننگھ و دادن فشار با

 ب حسا

 . کنید  مدیریت  و تنظیم را خود  حسابھای

است از ایمیل ، تقویم ، مخاطبین و سایر ویژگى ها پشتیبانى کنند. براى کسب  ممکن  TIPحساب هاى  
 اطالعات بیشتر به شرکت مخابراتى خود مراجعه کنید. 

 یک حساب کاربرى گوگل اضافه کنید 

 ھای ویژگی از کامل استفاده و خود  حساب  از شده نصب  ھای  ھبرنام ، Google Cloud Storage ھب دسترسی برای
™ Android حساب  وارد  ،  خود  دستگاه Google  شوید  خود . 

 جهت یابى 

  حد  از بیش نیروی از استفاده. دھد  می شما خازنی قلم یا انگشت  لنت  سبک لمس ھب را پاسخ بھترین لمسی ھصفح یک
 ضمانت  ھب  مربوط ضایعات  و برساند  آسیب  ھصفح سطح ھب است  ممکن لمسی ھصفح روی بر فلزی met شی یک یا

 . بود  نخواھد ھ نام



 

 



 

 کشیدن 

 

 انگشت خود را به آرامى روى صفحه بکشید . 

 د. صفحه را بکشید تا قفل دستگاه باز شو

 صفحه را بکشید تا از طریق صفحه اصلى یا گزینه هاى فهرست پیمایش کنید  



 

 کشیدن و انداختن 

 

 موردى را لمس کرده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدیدى منتقل کنید. 

  میانبر برنامه را بکشید تا به صفحه اصلى اضافه شو د. یک 

 د ارگیریک ابزارك را بکشید تا در مکان جدیدى قر 



 

 بزرگنمایى و کوچک نمایى

 

 انگشت شست و سبابه را به هم نزدیک یا از هم دور کنید تا بزرگ و کوچک شود. 

  شو د.   رگتا بزانگشت شست و انگشت خود را روى صفحه حرکت دهید 

  . براى بزرگنمایى انگشت شست و اشاره خود را روى صفحه از هم دورکنید 



 

 لمس کرده و نگه دارید

 

 
و  براى فعال کردن موارد ، آنها را لمس کنید  

 .  یدرادهگن

 یک قسمت را لمس کرده و نگه دارید تا یک منوى بازشو از گزینه ها نمایش داده شو د.  



 

 ه اصلى ، صفحه اصلى را لمس کرده و نگه دارید. براى سفارشى کردن صفح  



 

 ناوبرى 

 با استفاده از دکمه هاى ناوبرى یا حرکات کامل صفحه مى توانید دستگاه خود را پیمایش کنید . 

 

 خانه

 حالت آسا ن  

هاى بزرگترى است که تجربه بصرى ساده ترى را ایجاد مى کند. بین  طرح بندى حالت آسان داراى متن و آیکون  
 طرح صفحه پیش فرض و طرح ساده تر جابجا شوید .

 هاى   اخیر
 عقب برنامه  



 

 

 و شود  ھلمس شناخت  عنوانھ  ب مداوم لمس تا کشد  می طول  مدت  چھ کنید  تعیین: دارید   نگھ و کنید  لمس را تأخیر • •
 . دارد نگھ

 کنید .  ب کلید با کنتراست باال: صفحه کلید با رنگ هاى کنتراست باال راانتخاصفحه  •

 
 
 
 
 
 

 

 ها
 برنامه  

 لیست  



 

 نوار وضعیت 

 .  نوار وضعیت اطالعات دستگاه را در سمت راست و هشدارهاى اعالن را در سمت چپ ارائه مى دهد

 

 باترى پر است  باترى کم است  در حال شارژ بى صدا  حالت لرزش  

 

 بلوتوث فعا                     حالت هواپیما   واى فاى فعال  مکان یابى فعال   هشدار 

 

 در حال تماس  تماس ناموفق   تماس در انتظار  پیام جدید  پیام صوتى  

 

 ایمیل  جدید  دانلود بارگذارى  واى فاى در دست  اپدیت نرم افزار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 پنل نوتوفیکیشن 

 سادگى پانل اعالن را باز کنید براى دسترسى سریع به اعالن ها ، تنظیمات و موارد دیگر ، به 

. 

 

 ه چند پنجر

مى تواند با هم در صفحه تقسیم نمایش داده شود. مى توانید بین برنامه ها جابجا شوید و اندازه ویندوز آنها را تنظیم  
 کنید 

 دستکاه
 تنطیمات  

 همه
 مشاهده  

 سریع
 تنظیمات  

 نتوفیکشن
 کارت  



 

 لصفحه نمایش کنتر تقسیم 

 از هر صفحه اى ، ضربه بزنید .١

 ضربه بزنید .   Open in view split screenروى نماد برنامه ضربه بزنید و سپس روى   .٢

 روى یک برنامه در پنجره دیگر ضربه بزنید تا آن را به نماى تقسیم صفحه اضافه کنید .  .٣

 بکشید. براى تنظیم اندازه پنجره ، وسط حاشیه پنجره را  •



 

 اطالعات مربوط بھ ایمنی
لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، این اطالعات مھم مربوط بھ ایمنی را مطالعھ  

بفرمایید. این راھنما حاوی اطالعاتی کلی و مھم در مورد دستگاه ھا می  
 نباشد . باشد و ممکن است شامل محتوایی باشد کھ مربوط بھ دستگاه شما 

برای جلوگیری از بروز صدمھ بھ خود یا دیگران و آسیب رسیدن بھ دستگاه  
 ،اطالعات ایمنی و ھشدار را دنبال کنید. 

واژۀ "دستگاه" بھ محصول و باتری آن، شارژر، اقالم  
عرضھ شده با محصول و ھرگونھ لوازم جانبی مورد تأیید  

ره سامسونگ کھ ھمراه با محصول استفاده می شود، اشا 
 می کند.

 ھشدار 
عدم توجھ بھ ھشدارھای ایمنی و قوانین ممکن است باعث  

 ایجاد جراحات شدید یا مرگ شود 
از سیم ھای برق یا دوشاخھ ھای آسیب دیده ،یا پریزھای برق شُل استفاده 

اتصاالت محکم نشده ممکن است باعث ایجاد برق گرفتگی یا آتش سوزی نکنید
 شود. 

بدن شما خیس است، با آن دستگاه، سیم ھای برق، فیش  اگر دست یا قسمتی از 
 ھا یا پریز برق را لمس نکنید 



 

 انجام این کار ممکن است باعث ایجاد برق گرفتگی شود.
 وقتی سیم برق را جدا می کنید، آن را زیاد نکشید

 انجام این کار ممکن است باعث ایجاد برق گرفتگی یا آتش سوزی شود. 
 بھ آن آسیب نرسانید  سیم برق را خم نکنید یا

 انجام این کار ممکن است باعث ایجاد برق گرفتگی یا آتش سوزی شود. 
در حین شارژ دستگاه، با دست ھای خیس از دستگاه استفاده  

 انجام این کار ممکن است باعث ایجاد برق گرفتگی شود. نکنید
پایانھ ھای مثبت و منفی شارژر را با ھم بھ طور مستقیم وصل  

 ار ممکن است باعث آتش سوزی یا جراحت شدید شود.این کنکنید
 در فضای بیرونی بھ ھنگام رعد و برق از این دستگاه استفاده نکنید 

انجام این کار ممکن است منجر بھ برق گرفتگی یا کارکرد نادرست دستگاه 
 شود. 

از باتری ھا، شارژرھا، و لوازم جانبی و مواد تأیید شده توسط سازنده 
 استفاده کنید 

استفاده از باتری ھا یا شارژرھای معمولی ممکن است عمر دستگاه شما را    
کوتاه کند یا باعث کارکرد نادرست دستگاه شود. ھمچنین ممکن است باعث 

 ایجاد آتش سوزی یا منفجر شدن باتری شوند.
فقط از باتری و شارژر و کابل مورد تأیید سامسونگ کھ مخصوصاً برای    

ه شما طراحی شده اند، استفاده کنید. باتری، شارژر و کابل ناسازگار  دستگا 
 می تواند موجب جراحات جدی یا صدمھ دیدن دستگاه شما شود. 

سامسونگ نمی تواند مسئول ایمنی کاربر ھنگام استفاده از لوازم جانبی یا    
 تجھیزاتی باشد کھ مورد تأیید سامسونگ نیستند. 



 

 عقب نگذارید یا دور مچ خود نبندید دستگاه خود را در جیب ھای
در صورتی کھ فشار بیش از اندازه بھ دستگاه وارد شود ممکن است    

 آسیب ببیند، منفجر شود یا باعث آتش سوزی گردد.
 اگر پای شما بھ چیزی بخورد یا بیافتید ممکن است آسیب ببینید.  

 ری کنید از وارد آوردن ضربھ اضافی بھ دستگاه یا پرت کردن آن خوددا 
این کار دستگاه یا باتری را خراب می کند، باعث می شود عملکرد دستگاه   

 بد شود یا عمر آن را کوتاه می کند. 
ھمچنین باعث داغی بیش از حد، احتراق، آتش سوزی یا سایر خطرات   

 می شود. 
 دستگاه و شارژر را با احتیاط جابجا کرده و دور بیندازید 

دستگاه را در آتش نیندازید. ھرگز باتری یا دستگاه را بر ھرگز باتری یا   
روی یا در داخل دستگاه ھای گرم کننده مثل اجاق ھای مایکروویو، اجاق  

گاز یا رادیاتور قرار ندھید. ممکن است دستگاه با داغ شدن بیش از حد  
،منفجر شود. ھنگام دورانداختن باتری یا دستگاه استفاده شده، از تمام 

 محلی پیروی کنید.  مقررات
 از خرد کردن یا سوراخ کردن دستگاه خودداری کنید.  
از قرار دادن دستگاه در معرض فشار خارجی باال کھ ممکن است بھ    

 ایجاد اتصالی داخلی و گرم شدن بیش از حد منجر شود بپرھیزید.
 محافظت از دستگاه، باتری و شارژر در برابر آسیب 

باتری در معرض دماھای بسیار پایین یا بسیار  از قرار دادن دستگاه و   
 باال خودداری کنید. 

دماھای شدید ممکن است باعث آسیب دیدن دستگاه شود و ظرفیت شارژ   
 و عمر دستگاه و باتری را کاھش دھد.



 

پایانھ ھای مثبت و منفی شارژر را با ھم بھ طور مستقیم وصل نکنید و   
فلزی جلوگیری کنید. این کار ممکن  از تماس آنھا باھم بھ وسیلھ اشیاء 

 است باعث عملکرد نادرست باتری شود. 
از کابلی کھ روکش آن کنده یا خراب شده استفاده نکنید و از شارژر یا    

 باتری کھ آسیب دیده یا عملکرد بدی دارد استفاده نکنید. 
دستگاه خود را نزدیک یا داخل بخاری، مایکروویو، دستگاھھای آشپزی 

ممکن است    ظرف ھای دارای فشار باال نگھداری نکنید  فوری ،یا
 باتری نشت کند.

 ممکن است دستگاه شما بیش از اندازه گرم شود و آتش سوزی ایجاد کند. 
از دستگاه خود در مناطق با غلظت باالی گرد و غبار یا ذرات معلق در ھوا  

 استفاده نکنید و آن را در این مناطق نگھداری ننمایید 
غبار یا ذرات معلق خارجی می تواند باعث خرابی دستگاه شده و ممکن  گرد و 

 است موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شوند.
از تماس ورودی چند منظوره و قسمت کوچک انتھای شارژر با مواد رسانا  

ھمچون مایعات، گرد و خاک، ذرات فلزی و نوک مداد جلوگیری کنید. با  
 را لمس نکنید یا بھ آن ضربھ وارد نکنید  ابزارھای تیز ورودی چند منظوره

مواد رسانا ممکن است باعث ایجاد اتصال کوتاه یا خوردگی ترمینال ھا شده کھ 
 این امر باعث ایجاد انفجار یا آتش سوزی می شود. 

ھنگام استفاده از شارژر بی سیم اجسام دیگر مانند اشیاء فلزی، آھن ربا و  
دستگاه ه و شارژر بی سیم قرار ندھیدکارت ھای اعتباری را مابین دستگا

 ممکن است بدرستی شارژ نشود یا بیش از اندازه گرم شود.
 از گاز زدن یا مکیدن دستگاه یا باتری بپرھیزید 



 

انجام این کار ممکن است بھ دستگاه آسیب بزند یا باعث انفجار یا    
 آتش سوزی شود. 

 ت شود. قطعات کوچک ممکن است باعث خفگی کودکان یا حیوانا   
اگر کودکان از این دستگاه استفاده می کنند، دقت کنید کھ از دستگاه درست  

 استفاده کنند.
از وارد کردن دستگاه یا لوازم جانبی عرضھ شده بھ داخل چشم، گوش یا  

 دھان بپرھیزید 
 انجام این کارھا ممکن است خفگی یا صدمات جدی را در پی داشتھ باشد. 

 ) آسیب دیده یا نشت کرده استفاده نکنید Li-Ionاز باتری لیتیوم یون ( 
برای دورانداختن ایمن باتری لیتیوم یون، با نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز  

 تماس بگیرید. 

 اخطار 
عدم توجھ بھ اخطارھا و قوانین ایمنی ممکن است باعث  

 ایجاد جراحت یا خسارت دیدن اموال شود 
 ای الکترونیکی استفاده نکنید از دستگاه خود در نزدیکی سایر دستگاه ھ

بیشتر دستگاه ھای الکترونیکی از سیگنال ھای فرکانس رادیویی استفاده    
می کنند. ممکن است دستگاه شما در سایر دستگاه ھای الکترونیکی تداخل  

 ایجاد کند.
ممکن است با سایر دستگاه ھا،  LTEاستفاده از اتصال داده ھای   

 ھا تداخل ایجاد کند. مانند تجھیزات صوتی و تلفن



 

از دستگاه خود در بیمارستان، ھواپیما ،یا تجھیزات خودکار کھ ممکن است 
 فرکانس رادیویی در آنھا تداخل ایجاد کند، استفاده نکنید 

سانتی متری دستگاه  15در صورت امکان، از دستگاه خود در محدوده   
اند در دستگاه تنظیم تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید، زیرا دستگاه شما می تو

 ضربان قلب تداخل ایجاد کند.
برای بھ حداقل رساندن تداخل احتمالی در دستگاه تنظیم ضربان قلب، از    

دستگاه خود فقط در طرف مخالف بدنتان کھ دستگاه تنظیم ضربان قلب از  
 آنجا دور است، استفاده کنید.

استفاده از دستگاه و اگر از تجھیزات پزشکی استفاده می کنید، قبل از   
برای اینکھ دریابید تجھیزات تحت تأثیر فرکانس رادیویی منتشر شده از 

 دستگاه قرار می گیرد یا نھ، با سازنده تجھیزات تماس بگیرید. 
در ھواپیما، استفاده از دستگاه ھای الکترونیکی ممکن است با دستگاه ھای  

ضوابط ارائھ شده توسط  الکترونیکی ھدایت ھواپیما تداخل ایجاد نماید. 
شرکت ھواپیمایی و دستورات پرسنل ھواپیما را رعایت کنید. در مواردی کھ  
اجازه استفاده از دستگاه داده می شود، ھمیشھ در حالت پرواز از آن استفاده 

 کنید.
ممکن است بھ دلیل تداخل رادیویی دستگاه شما، دستگاه ھای الکترونیکی   

عمل نکنند. برای کسب اطالعات بیشتر، با   موجود در خودروی شما درست
 سازنده آن تماس بگیرید. 

 دستگاه را در معرض دودھا یا بخارھای غلیظ قرار ندھید 
انجام این کار ممکن است بھ قسمت خارجی دستگاه صدمھ بزند یا باعث کارکرد  

 نادرست آن شود.
درباره  اگر از سمعک استفاده می کنید، با سازنده آن برای کسب اطالعات 

 تداخل رادیویی تماس بگیرید



 

فرکانس رادیویی منتشر شده از دستگاه شما ممکن است با برخی از سمعک ھا  
تداخل داشتھ باشد. قبل از استفاده از دستگاه و برای اینکھ دریابید سمعک تحت 

تأثیر فرکانس رادیویی منتشر شده از دستگاه قرار می گیرد یا نھ، با سازنده  
 بگیرید.   تجھیزات تماس

از دستگاه خود در نزدیکی دستگاه ھا یا وسایلی کھ فرکانس ھای رادیویی  
منتشر می کنند، مانند سیستم ھای صوتی یا برج ھای رادیویی استفاده 

فرکانس ھای رادیویی ممکن است باعث کارکرد نادرست دستگاه شما نکنید
 شوند. 

 موش کنیددستگاه را در محیط ھایی کھ احتمال انفجار می رود خا 
در محیط ھایی کھ احتمال انفجار می رود، بھ جای بیرون آوردن باتری   

 ،دستگاه خود را خاموش کنید.
ھمیشھ از مقررات، دستورالعمل ھا و عالئم موجود در محیط ھایی کھ   

 احتمال انفجار وجود دارد پیروی کنید.
دیکی  از دستگاه خود در نقاط سوختگیری )جایگاھھای سوخت(، در نز  

مواد سوختی یا شیمیایی ،یا در مناطقی کھ خطر انفجار در آنھا وجود دارد 
 ،استفاده نکنید. 

گازھا، مایعات قابل اشتعال ،یا مواد قابل انفجار را در ھمان محفظھ ای کھ   
 دستگاه، قطعات یا لوازم جانبی آن قرار دارد، ذخیره یا حمل نکنید.

می دھد یا بوی سوختن منتشر می کند  اگر بخشی از دستگاه شکستھ، دود 
،بالفاصلھ استفاده از دستگاه را متوقف کنید. تنھا بعد از تعمیر دستگاه در یکی  

 از مراکز خدمات سامسونگ دوباره از دستگاه استفاده کنید 
 شیشۀ شکستھ یا آکریلیک ممکن است بھ دستھا و صورت شما آسیب برساند.  
سوختگی می دھد، ممکن است منجر بھ انفجار  وقتی دستگاه دود یا بوی   

 باتری یا آتش سوزی شود.



 

از ھمھ ھشدارھا و مقررات ایمنی مربوط بھ استفاده از دستگاه ھمراه ھنگام  
 ھدایت وسیلھ نقلیھ، پیروی کنید 

ھنگام رانندگی، ھدایت ایمن وسیلھ نقلیھ اولین مسئولیت شما است. اگر خالف  
ه ھمراه خود ھنگام رانندگی استفاده نکنید. برای  قانون باشد، ھرگز از دستگا 

ایمنی خود و دیگران، از روش ھای عاقالنھ و صحیح استفاده کرده و نکتھ ھای  
 زیر را بھ یاد داشتھ باشید: 

با دستگاه خود و ویژگی ھای مفید آن مانند شماره گیری سریع و شماره   
ان مورد نیاز برای  گیری مجدد آشنا شوید. این ویژگیھا کمک می کنند زم

 برقراری و دریافت تماس با دستگاه ھمراه خود را کاھش دھید.
دستگاه خود را در دسترس قرار دھید. مطمئن شوید کھ می توانید بدون   

چشم برداشتن از جاده بھ دستگاه بی سیم خود دسترسی پیدا کنید. اگر در 
ھ جای شما بھ  زمان نامناسب تماسی دریافت کردید، بگذارید پست صوتی ب

 آن جواب دھد.
در ترافیک سنگین یا شرایط جوی خطرناک تماسھا را بھ حالت تعلیق   

دربیاورید. باران، تگرگ، برف ،یخبندان و ترافیک سنگین ممکن است 
 خطرناک باشد.

 چیزی یادداشت نکنید یا شماره تلفنی را جستجو نکنید. نوشتن لیست    
ا جستجو در دفتر تلفن شما را از مسئولیت  «کارھایی کھ باید انجام شود »ی

 اصلی خود کھ رانندگی ایمن است غافل می کند. 
بھ طور معقوالنھ شماره بگیرید و ترافیک را ارزیابی کنید. وقتی در حال   

حرکت نیستید یا قبل از وارد شدن بھ ترافیک تماس بگیرید. سعی کنید وقتی  
 خودروی شما ساکن است تماس بگیرید.

گفتگوھای تنش زا یا احساسی کھ ممکن است حواس شما را پرت   وارد  
کند نشوید. کسی را کھ با او صحبت می کنید آگاه کنید کھ در حال رانندگی  
ھستید و گفتگوھایی را کھ ممکن است توجھ شما را از جاده منحرف کنند  

 معلق کنید.



 

از دستگاه خود مراقبت کرده و بھ صورت درست استفاده  
 کنید

 اه خود را خشک نگھ دارید دستگ
رطوبت و مایعات ممکن است بھ قطعات یا مدارھای الکترونیکی   

 دستگاه صدمھ بزند.
اگر دستگاه شما خیس شده است، از روشن کردن آن خودداری کنید. در   

صورت خیس شدن دستگاه روشن، آن را فوراً خاموش کرده و باتری را  
د یا نمی توانید باتری آن را خارج  خارج کنید )اگر دستگاه خاموش نمی شو

کنید، دستگاه را ھمانطور رھا کنید(. سپس دستگاه را با یک حولھ خشک 
 کرده و بھ یک مرکز خدمات مراجعھ کنید.

این دستگاه دارای شاخص ھای داخلی نشان دھنده مایع می باشد. صدمھ    
ز درجھ بھ دستگاه در اثر آب دیدگی، ممکن است ضمانت نامھ سازنده را ا

 اعتبار ساقط کند. 
دستگاه خود را فقط در سطوح صاف نگھداری  

 اگر دستگاه شما بیفتد، ممکن است آسیب ببیند.کنید
درجھ   53تا   0از این دستگاه می توان در مکان ھایی با دمای محیطی 

   50تا -02سانتیگراد استفاده کرد. دستگاه را می توانید در دمای محیطی  
داری کنید. استفاده یا نگھداری دستگاه خارج از دامنھ  درجھ سانتیگراد نگھ

دمای توصیھ شده ممکن است باعث صدمھ بھ دستگاه یا کاھش طول عمر  
 باتری شود 

دستگاه خود را در جاھای بسیار داغ مانند داخل اتومبیل در تابستان قرار ندھید.  
دستگاه انجام این کار ممکن است باعث کارکرد نادرست صفحھ، صدمھ دیدن 

 ،یا انفجار باتری شود.
 دستگاه خود را بھ مدت طوالنی در معرض تابش مستقیم خورشید قرار ندھید   



 

 )مثالً، روی داشبورد خودرو.( 
در دستگاه ھای دارای باتری قابل جدا شدن، می توان باتری را بھ طور   

 د.درجھ سانتیگراد نگھداری کر 54تا  0جداگانھ در مکانی با دمای محیطی 
دستگاه خود را کنار اشیاء فلزی مانند سکھ، کلید یا گردنبند نگھداری نکنید 

 ممکن است دستگاه شما خش بیافتد یا درست کار نکند.  
اگر رابط ھای باتری در تماس با اشیاء فلزی قرار گیرند، ممکن است   

 آتش سوزی ایجاد شود.
 ید دستگاه خود را نزدیک میدانھای مغناطیسی نگھداری نکن

ممکن است دستگاه شما خراب شود یا باتری بھ دلیل قرار گرفتن در   
 معرض میدانھای مغناطیسی خالی شود.

کارتھای دارای نوار مغناطیسی، مانند کارت اعتباری، کارت تلفن   
،کارت بانکی، و کارت سوار شدن بھ ھواپیما، ممکن است توسط 

 میدانھای مغناطیسی آسیب ببینند. 
دستگاه بیش ازحد داغ است از تماس با آن خودداری کنید. انجام ندادن  وقتی 

 این کار باعث سوختگی دمای پایین، قرمزی و تیره شدن پوست می شود
مراقب بیش ازحد داغ شدن دستگاه موقع استفاده ھای طوالنی مدت از آن    

 باشید و از تماس طوالنی مدت با پوست خودداری کنید.
ینید یا از تماس مستقیم با پوست خود برای مدت طوالنی روی دستگاه ننش  

 در ھنگام شارژ یا اتصال بھ منبع برق خودداری کنید. 
تحمل دمای باال در افراد متفاوت است. لطفاً در ھنگام استفادۀ کودکان  

 ،بزرگساالن و افراد دارای شرایط خاص احتیاط بیشتری بکنید.
 است از دستگاه استفاده نکنید  ھنگامی کھ کاور پشت دستگاه جدا شده



 

ممکن است باتری از دستگاه بیرون بیفتد و منجر بھ آسیب دیدگی یا کارکرد 
 نادرست شود. 

مراقب باشید لنز دوربین در معرض منبع نور قوی مثل نور مستقیم  
 آفتاب قرار نگیرد 

اگر لنز دوربین در معرض منبع نور قوی مثل نور مستقیم آفتاب قرار بگیرد  
حسگر تصویر دوربین آسیب می بیند. حسگر تصویر آسیب دیده غیرقابل  ،

 تعمیر است و باعث ایجاد لکھ یا نقطھ در عکس ھا خواھد شد. 
درصورتیکھ دستگاھتان مجھز بھ فالش دوربین یا چراغ است، فالش را در  

 نزدیکی چشمان افراد یا حیوانات استفاده نکنید 
ست باعث از دست رفتن موقت بینایی  استفاده از فالش نزدیک چشم ممکن ا

 یا آسیب دیدن چشم ھا شود. 
 در ھنگام قرار گرفتن در معرض نور شدید، احتیاط کنید 

در ھنگام استفاده از دستگاه ،یکی از چراغھای اتاق را روشن بگذارید   
 و دستگاه را بیش از حد بھ چشمتان نزدیک نکنید.

تماشای فیلم یا انجام بازیھای مبتنی بر  قرار گرفتن در معرض نور شدید یا   
فالش بھ مدت طوالنی می تواند خطر تشنج یا غش کردن را بھ ھمراه 

داشتھ باشد. در صورت احساس ھرگونھ ناراحتی، فوراً استفاده از دستگاه 
 را متوقف کنید. 

اگر کسی از نزدیکان شما حین استفاده از دستگاه مشابھی دچار تشنج یا    
 ، قبل از استفاده از دستگاه بھ پزشک مراجعھ کنید.غش کردن شد

اگر احساس ناراحتی می کنید، مثالً احساس گرفتگی عضالنی یا   
گیجی ،بالفاصلھ استفاده از دستگاه را متوقف کنید و بھ پزشک 

 مراجعھ نمایید. 



 

برای جلوگیری از خستگی چشم، ھنگام استفاده از دستگاه بھ طور مرتب  
 استراحت کنید. 

 احتمال بروز آسیب ھای ناشی از حرکات تکراری را کاھش دھید
با انجام مکرر کارھایی از قبیل فشردن کلیدھا، لمس کلید ھای روی صفحھ 

لمسی با انگشت ،یا بازی کردن، ممکن است در قسمت ھایی از بدن از جملھ 
دستھا ،گردن، شانھ ھا احساس ناراحتی کنید. در صورت استفاده طوالنی مدت  

ز دستگاه، آن را بدون فشار در دست بگیرید، کلیدھا را بھ آرامی فشار دھید و ا
مرتباً استراحت کنید. اگر با وجود رعایت این نکات در حین یا پس از استفاده  

باز ھم احساس ناراحتی کردید، کار با دستگاه را متوقف کرده و بھ پزشک  
وایی و گوشھای خود در ھنگام استفاده از ھدست، مراقب شنمراجعھ کنید.

 باشید 
قرار گرفتن بیش از حد در معرض صداھای بلند ممکن  

 است بھ شنوایی آسیب بزند.
قرار گرفتن در معرض صداھای بلند ھنگام راه رفتن ممکن  

 است حواس شما را پرت کند و باعث تصادف شود.
قبل از وصل کردن ھدفون بھ منبع صدا ھمیشھ صدا را کم کنید و فقط   

 حداقل تنظیم صدای الزم برای شنیدن مکالمھ یا موسیقی استفاده کنید. از
در محیط خشک، امکان ایجاد الکتریسیتھ ساکن در گوشی وجود دارد. در   

محیط خشک از ھدست استفاده نکنید ،یا پیش از اتصال ھدست بھ دستگاه  
 یک شی فلزی را لمس کنید تا بار الکتریکی دستگاه تخلیھ شود.

م رانندگی یا سواری از ھدست استفاده نکنید. انجام این کار ممکن است  ھنگا   
حواس شما را پرت کند و باعث ایجاد تصادف شود ،یا ممکن است در منطقھ 

 شما غیرقانونی باشد. 
 ھنگام استفاده از دستگاه در حین راه رفتن یا حرکت مراقب باشید



 

دن خود و دیگران ھمیشھ مراقب اطراف خود باشید تا از آسیب دی  
 جلوگیری کنید.

 مراقب باشید کھ کابل ھدست بھ دست شما یا اجسام مجاور گیر نکند.  
 از رنگ کردن دستگاه خود یا چسباندن برچسب بر روی آن خودداری کنید 

رنگ و برچسب می تواند حرکت قطعات متحرک را با مشکل مواجھ کرده   
 و باعث خرابی دستگاه شود.

بھ رنگ یا قطعات فلزی دستگاه، ممکن است عوارضی مانند حساسیت نسبت  
خارش، اگزما یا آماس پوستی را بھ ھمراه داشتھ باشد. در صورت بروز این  

 عالیم، استفاده از دستگاه را متوقف کرده و بھ پزشک مراجعھ کنید.
 تجھیزات و دستگاھھای ھمراه را با احتیاط نصب کنید 

راه شما یا تجھیزات مربوط بھ آن با  مطمئن شوید کھ دستگاھھای ھم  
 ایمنی کامل در وسیلھ نقلیھ شما نصب شده اند.

دستگاه خود و لوازم جانبی آن را در محدوده عمل کیسھ ھوا یا در نزدیکی    
آن قرار ندھید. تجھیزات بی سیمی کھ بھ درستی نصب نشده باشند، می 

 ت شدیدی شوند. توانند در ھنگام باد شدن سریع کیسھ ھوا موجب جراحا 
 دستگاه خود را نیندازید یا بھ آن ضربھ نزنید 

 ممکن است دستگاه شما آسیب ببیند یا درست کار نکند.  
اگر دستگاه شما خم شود یا تغییر شکل یابد، ممکن است آسیب ببیند یا    

 قطعات آن درست کار نکند. 
 حداکثر عمر مفید باتری و شارژر را تضمین کنید 

از باتری ھا بھ مدت طوالنی ممکن است باعث عملکرد عدم استفاده   
 نادرست آنھا شود.



 

باتری استفاده نشده در طول زمان خالی می شود و قبل از استفاده باید    
 دوباره شارژ شود. 

 زمانی کھ از شارژر استفاده نمی کنید، آن را از منبع برق جدا کنید.  
برای آن در نظر گرفتھ شده اند، استفاده  از این باتری فقط برای کارھایی کھ   

 کنید.
برای اطمینان از ایجاد طوالنی ترین عمر دستگاه و باتری از ھمھ    

دستورالعمل ھای دفترچھ راھنما پیروی کنید. خسارت دیدن یا عملکرد 
ضعیف ناشی از عدم رعایت ھشدارھا و دستورالعمل ھا ممکن است ضمانت  

 نامھ سازنده را باطل کند. 
دستگاه شما ممکن است در طول زمان فرسوده شود. برخی قطعات و تعمیرات   

در دوره اعتبار ضمانت نامھ تحت پوشش آن قرار دارند، اما خسارات یا  
 خرابی ھای ناشی از کاربرد لوازم جانبی تأیید نشده تحت پوشش قرار ندارند. 

 ھنگام استفاده از دستگاه بھ نکات زیر توجھ کنید 
 مستقیم نگھ دارید، ھمانطور کھ تلفن معمولی را نگھ می دارید.  دستگاه را  
 مستقیماً بھ طرف میکروفون صحبت کنید.   

 قطعات دستگاه خود را باز نکنید، آنھا را تعویض نکنید و تعمیر نکنید 
ھرگونھ تغییر می تواند ضمانت نامھ سازنده را از درجھ اعتبار ساقط   

تعمیر دارد، دستگاه خود را بھ مرکز خدمات کند. اگر دستگاه شما نیاز بھ 
 سامسونگ ببرید. 

باتری را باز یا سوراخ نکنید، این کار ممکن است باعث انفجار یا    
 آتش سوزی شود. 

 از باز کردن یا مجدد استفاده کردن باتری بپرھیزید.   
قبل از بیرون آوردن باتری دستگاه را خاموش کنید. اگر وقتی دستگاه   

 است باتری را بیرون بیاورید، ممکن است دستگاه درست کار نکند.روشن 



 

 ھنگام تمیز کردن دستگاه بھ نکات زیر توجھ کنید 
 دستگاه یا شارژر خود را با یک حولھ یا پارچھ پاک کنید.  
 پایانھ ھای باتری را با یک تکھ پنبھ یا یک حولھ پاک کنید.  
ده نکنید. انجام این کار ممکن از مواد شیمیایی یا پاک کننده ھا استفا   

است باعث تغییر رنگ یا فرسایش قسمت خارجی دستگاه شود یا منجر  
 بھ برق گرفتگی یا آتش سوزی گردد. 

دستگاه را در معرض گردوخاک، عرق، جوھر، روغن و محصوالت شیمیایی  
مثل لوازم آرایشی، اسپری ضدباکتری، تمیزکننده دست، شوینده و حشره کش 

ندھید. قطعات بیرونی و داخلی دستگاه ممکن است آسیب ببیند یا منجر ھا قرار  
بھ عملکرد ضعیف شود. اگر دستگاه شما در معرض ھرکدام از موادی کھ  
اشاره شد قرار گرفت، از یک پارچھ نرم و بدون پرز برای پاک کردن آن  

 استفاده نمایید. 
فتھ شده استفاده  از دستگاه برای ھیچ کار دیگری بھ جز کاربرد در نظر گر

 نکنید 
 در این صورت دستگاه شما ممکن است درست کار نکند.

ھنگام استفاده از دستگاه در مکانھای عمومی برای دیگران مزاحمت ایجاد  
 نکنید 

 سرویس دستگاه فقط باید توسط پرسنل مجاز انجام شود 
برساند سرویس دستگاه توسط پرسنل غیرمجاز ممکن است بھ دستگاه شما آسیب 

 و ضمانت نامھ سازنده دستگاه شما را بی اعتبار کند. 
 ھنگام کار با سیم کارت، کارت حافظھ ،یا کابل ھا دقت کنید 

ھنگام وارد کردن یک کارت یا اتصال کابل بھ دستگاه، مطمئن شوید    
 کھ کارت یا کابل در جھت درست وارد شده یا متصل شده است.



 

افت یا انتقال اطالعات است، سیم کارت آن  ھنگامی کھ دستگاه در حال دری  
را بیرون نیاورید، زیرا این کار می تواند موجب از دست رفتن اطالعات و 

 یا آسیب دیدن سیم کارت یا دستگاه شود. 
از سیم کارت در برابر نوسانات قوی، الکتریسیتھ ساکن، و   

 پارازیت الکتریکی سایر دستگاه ھا محافظت کنید. 
ھای اتصال طالیی رنگ را با انگشتان خود یا اشیاء فلزی   رابط یا محل  

 لمس نکنید. اگر سیم کارت کثیف است، آن را با یک پارچھ نرم تمیز کنید.
وارد کردن کارت یا اتصال کابل با فشار یا بھ طور نادرست ممکن   

است منجر بھ آسیب دیدگی جک چندمنظوره یا سایر قطعات دستگاه 
 شود. 

 خدمات اضطراری اطمینان حاصل کنید از دسترسی بھ 
ممکن است در برخی مناطق یا شرایط، برقراری تماس ھای اضطراری از  
طریق دستگاه شما امکان پذیر نباشد. قبل از مسافرت بھ مناطق دوردست یا  

توسعھ نیافتھ، روشی جایگزین برای برقراری تماس با پرسنل خدمات 
 اضطراری در نظر بگیرید. 

اطالعات شخصی خود محافظت کنید یا از افشا یا سوء استفاده از اطالعات از 
 حساس جلوگیری نمایید 

 در ھنگام استفاده از دستگاه، از داده ھای مھم خود نسخھ پشتیبان تھیھ کنید . 
 سامسونگ در قبال از دست رفتن ھیچ یک از داده ھا مسئولیتی ندارد. 

از تمام داده ھا نسخھ پشتیبان تھیھ کرده  در ھنگام دور انداختن دستگاه خود،  
و برای جلوگیری از سوء استفاده از اطالعات شخصی خود، دستگاه را  

 بازنشانی کنید. 



 

در ھنگام دانلود برنامھ ھا، صفحھ مجوزھا را بھ دقت بخوانید. بھ ویژه   
از برنامھ ھایی کھ بھ بسیاری از عملکردھا یا بخش قابل توجھی از  

 ی شما دسترسی دارند، با احتیاط استفاده کنید.اطالعات شخص 
 حساب ھای خود را برای استفاده تأیید نشده یا مشکوک، مرتباً بررسی کنید .   

در صورت مشاھده نشانھ ھایی از سوء استفاده از اطالعات شخصی تان ،با  
ارائھ دھنده سرویس خود تماس گرفتھ یا برای تغییر دادن یا حذف کردن  

 ب خود اقدام کنید.اطالعات حسا 
در صورت گم شدن یا بھ سرقت رفتن دستگاه، رمز عبور حساب ھای    

 خود را برای حفاظت از اطالعات شخصی تان، تعویض کنید.
از برنامھ ھای دریافت شده از منابع ناشناختھ استفاده نکنید و دستگاه خود را    

 با یک الگو، کلمھ عبور یا پین قفل کنید. 
 یت شده را بھ ھیچ عنوان توزیع نکنید محتویات کپی را

بدون کسب اجازه از صاحبان محتوا، مطالب دارای کپی رایت را بین دیگران  
پخش نکنید. انجام این کار، نقض قانون کپی رایت است. کارخانھ سازنده 

مسؤولیتی در قبال مسائل قانونی ناشی از استفاده نادرست کاربر از مطالب  
 ندارد. دارای کپی رایت 

 ویروس ھا و نرم افزار ھای مخرب 
برای محافظت از دستگاه خود در برابر ویروس ھا و نرم افزار ھای مخرب از  
این نکات پیروی کنید. عدم انجام این کار ممکن است باعث آسیب دیدن یا از  

  دست رفتن اطالعات شود و تحت پوشش خدمات ضمانت نامھ نباشد
 لود نکنید. برنامھ ھای ناشناختھ را دان

 از وب سایت ھای ناشناختھ دیدن نکنید.   
 پیامھا یا ایمیل ھای مشکوک از فرستندگان ناشناس را حذف کنید.  



 

 یک کلمھ عبور تعیین کنید و بھ طور مرتب آن را تغییر دھید. 
ویژگیھای بی سیم، مانند بلوتوث را، ھنگامی کھ از آنھا استفاده نمی   

 کنید غیرفعال نمایید. 
اگر دستگاه عملکرد غیرعادی دارد ،یک برنامھ ضدویروس را برای    

 بررسی آلودگی اجرا کنید. 
قبل از راه اندازی برنامھ ھا و فایل ھایی کھ بھ تازگی دانلود کرده اید    

 یک برنامھ ضد ویروس اجرا کنید. 
برنامھ ھای ضد ویروس را در رایانھ خود نصب کنید و بھ طور مرتب   

 لودگی آنھا را اجرا نما یید. برای یافتن آ
تنظیمات رجیستری را ویرایش نکنید یا در سیستم عامل دستگاه   

 تغییرات ایجاد ننمایید. 

 )SARاطالعات گواھینامھ «نرخ جذب ویژه »(
بازدید  www.samsung.com/sarبرای کسب اطالعات بیشتر، از نشانی 

 کرده و با استفاده از شماره مدل، دستگاه خود را جستجو کنید. 

 دورانداختن صحیح این محصول 
)تجھیزات برقی و الکترونیکی  

 زاید( 
عالمت نشان داده شده باال بر روی محصول، لوازم جانبی یا  

معناست کھ این محصول و لوازم جانبی   اسناد آن بدین
( نباید  USBالکترونیکی آن )مانند شارژر، ھدست، کابل 

 ھمراه با سایر زبالھ ھای خانگی دور انداختھ شوند. 



 

لطفاً بھ منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی بھ محیط زیست و سالمت  
از انواع دیگر زبالھ انسان ھا بھ علت دفع کنترل نشده زبالھ، این محصوالت را 

جدا کرده و آنھا را جھت کمک بھ استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی، با  
 احساس مسؤ ولیت بازیافت کنید. 

کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود ،یا اداره دولتی محلی تماس  
بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحویل این محصوالت جھت بازیافت 

 ایمن برای محیط زیست، کسب اطالع نمایند.
کاربران تجاری باید با عرضھ کننده خود تماس گرفتھ و مفاد و شرایط قرارداد  

خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در  
 ھنگام دورانداختن با دیگر زبالھ ھای تجاری مخلوط شوند.

 موجود در این محصول دورانداختن صحیح باتری ھای 
وجود این عالمت بر روی باتری، دفترچھ راھنما یا بستھ 

بندی، بدین معناست کھ باتری ھای موجود در این محصول 
نباید در پایان عمر مفید خود ھمراه با سایر زبالھ ھای خانگی  
دور انداختھ شوند. ھر جا کھ نشانھ گذاری شده است، نمادھای  

 نشان می دھند کھ باتری حاوی جیوه ، Pbیا  gH، dC شیمیایی
کادمیم یا سرب بھ میزان بیشتری از مقادیر مرجع مشخص شده در دستورالعمل 
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 بیانیھ سلب مسؤ ولیت 
برخی از محتواھا و خدمات قابل دسترس از طریق این دستگاه، متعلق بھ 

نسخھ برداری، حق ثبت اختراع  اشخاص ثالث ھستند و تحت حمایت قانون حق 
،عالئم تجاری و یا سایر حقوق مالکیت معنوی قرار دارند. چنین محتواھا و 
خدماتی صرفاً برای استفاده شخصی و غیرتجاری شما ارائھ شده اند. اجازه  



 

ندارید از محتواھا یا خدمات بھ شیوه ای کھ مالک محتوا یا ارائھ دھنده خدمات  
ت، استفاده کنید. بدون ایجاد ھیچگونھ محدودیت برای آن را مجاز ندانستھ اس

آنچھ ذکر گردید، اجازه ندارید برای ھیچ یک از محتواھا یا خدمات نمایش داده  
شده از طریق این دستگاه، اقدام بھ دستکاری، کپی، انتشار مجدد، آپلود، پست  

نمایید ،ارسال، ترجمھ، فروش، ایجاد آثار اقتباسی، با ھر شیوه یا رسانھ ای 
،مگر اینکھ مالک محتوای مربوطھ یا ارائھ دھنده خدمات صراحتاً اجازه چنین 

 کاری را داده باشد.
 «محتواھا و خدمات اشخاص ثالث «ھمانگونھ کھ ھست» ارائھ می شود . 
سامسونگ چنین محتواھا یا خدمات ارائھ شده ای را چھ صراحتاً و چھ بھ  

ی کند. سامسونگ صراحتاً  صورت ضمنی برای ھیچ منظوری تضمین نم
مسؤ ولیت ھرگونھ ضمانت ضمنی، بدون قید محدودیت شامل ضمانت 

ھای قابلیت فروش یا تناسب برای یک ھدف خاص را از خود سلب می 
 نماید .

سامسونگ دقت، اعتبار، بھ جا بودن، مجاز یا کامل بودن ھیچ یک از محتواھا 
رار گرفتھ است را تضمین  یا خدماتی کھ از طریق این دستگاه در دسترس ق

نمی کند و سامسونگ تحت ھیچ شرایطی، از جملھ اھمال، مسؤ ولیت 
ھیچگونھ خسارت مستقیم، غیرمستقیم، اتفاقی، خاص یا منتجھ، حق الوکالھ،  

ھزینھ ھا یا ھرگونھ خسارت ناشی از ،یا مربوط بھ ھر نوع اطالعات مندرج  
دماتی توسط شما یا ھر شخص ثالث  ،یا در نتیجھ استفاده از چنین محتواھا یا خ 

دیگری را ،چھ بھ صورت قراردادی و چھ بھ عنوان مسؤ ولیت مدنی نمی 
 پذیرد، حتی اگر از امکان بروز چنین خساراتی مطلع شده باشد».

خدمات اشخاص ثالث ممکن است در ھر زمانی قطع شده یا دچار وقفھ شوند و  
ر دسترس بودن ھیچ یک از سامسونگ ھیچگونھ ادعا یا ضمانتی مبنی بر د

محتواھا یا خدمات در ھر زمانی، ارائھ نمی دھد. محتواھا و خدمات توسط  
اشخاص ثالث و از طریق شبکھ ھا و تأسیسات مخابراتی ارسال می شوند کھ  

سامسونگ ھیچ کنترلی بر آنھا ندارد. بدون محدود کردن کلیت این بیانیھ سلب 
ت یا تعھد مربوط بھ وقفھ یا تعلیق  مسؤ ولیت، سامسونگ ھرگونھ مسؤ ولی



 

ھرگونھ محتوا یا خدماتی کھ از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفتھ است 
 را از خود سلب می نماید.

سامسونگ در قبال خدمات مشتریان مربوط بھ این محتواھا و خدمات، ھیچگونھ  
رابطھ  مسؤ ولیت یا تعھدی ندارد. ھرگونھ پرسش یا درخواست برای خدمات در 

با این محتواھا یا خدمات، باید مستقیماً بھ ارائھ دھندگان مربوطھ این خدمات و 
 محتواھا ارسال شود.


