ស�ៀវភ�ៅណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់

SM-G991B/DS
SM-G996B/DS
SM-G998B/DS
Khmer. 01/2021. Rev.1.0

www.samsung.com

តារាងមាតិកា
មូលដ្ឋាន
4

សូមអានខ្ញុំជាមុនសិន

7

ស្ថានភាពឧបករណ៍ឡ�ើងកម្ដៅ និង ដំណ�ោះស្រាយ

10

លក្ខណៈពិសេសសំខាន់ៗ

11

ទ្រង់ទ្រាយឧបករណ៍ និង មុខងារនានា

17

ការសាកថ្ម

21

កាត Nano-SIM និង eSIM

23

 ើកឧ
ការបិទន
 ិងប�
 បករណ៍

24

ការរ�ៀបចំដំបូង

24

Samsung Account

25

ី ុនរបស់អ្នក (Smart
ការផ្ទេរទិន្នន័យពីឧបករណ៍ពម
Switch)

27

ការយល់ដឹងអ
 ំពីអេក្រង់

35

ផ្ទាំងជ
 ូនដំណឹង

37

 តអេក្រង់
ការថតរូបអេក្រង់និងថ

38

ការវាយបញ្ចូលអត្ថបទ

កម្មវិធី និង មុខងារ
41

ការដំឡ�ើងឬការលុបកម្មវិធី

42

ទូរសព្ទ

45

ទំនាក់ទំនង

47

សារ

48

អ៊ីនធ�ើណិត

49

កាមេរ៉ា

66

វិចិត្រសាល

70

តំបន់ AR

75

Bixby

77

Bixby Vision

78

Bixby Routines

80

ពហុវីនដូវ

83

Samsung Health

84

Samsung Notes

86

Samsung Members

86

Samsung Kids

87

Samsung Global Goals

87

Galaxy Shop

87

Galaxy Wearable

88

ប្រតិទិន

88

ការរំឭក

89

ថតសំឡេង

91

ឯកសារខ្ញុំ

91

នាឡិកា

91

គិតលេ
 ខ

92

Game Launcher

93

ប៊ស្ទ័
ូ រហ្គេម

94

SmartThings

94

ការចែករំលែកខ្លឹមព័តម
៌ ាន

96

Music Share

97

Smart View

98

ភ្ជាប់ជាមួយ Windows

99

Samsung DeX

105 S Pen (Galaxy S21 Ultra 5G)
108 កម្មវិធី Google

2

តារាងមា

ការកំណត់
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 ាយវិការ

109 ការភ្ជាប់

140 Dual Messenger

111 Wi-Fi

141 សុខុមាលភាពឌីជីថល និង ការត្រួតត្រារបស់

112 Bluetooth

ឪពុកម្ដាយ

113 NFC និងក
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មូលដ្ឋាន
សូមអ
 ានខ្ញុំជាមុនសិន
សូមអ
 ានស�ៀវភ�ៅណែនាំនេ
 ះ មុនពេលប្រឧ
ើ បករណ៍ ដ�ើម្បីធានាឲ្យបាននូវការប្រើប្រាស់ដែ
 លត្រឹមត្រូវនិងម
 ានសុវត្ថិភាព។
• ការពណ៌នាទាំងឡាយគផឺ្អែកល�
 ើការកំណត់ល
 ំនាំដ�ើមរបស់ឧបករណ៍។
• ខ្លឹមព័ត៌មានមួយចំនួនអ
 ាចខស
ុ ព
 ីឧបករណ៍របស់អ
 ្នក អាស្រ័យល�ើតំបន់ អ្នកផ្ដល់សេវា លក្ខណៈពិសេសបច្ចេកទេសនៃ
ម៉ូដែល ឬសុហ្វវែររបស់ឧ
 បករណ៍។

• ឧបករណ៍នេះអាចត្រូវការនូវការភ្ជាប់ទ�
 ៅ Wi-Fi ឬបណ្ដាញចល័ត ន�ៅពេលប្រើកម្មវិធឬ
ី មុខងារខ្លះ។
• ខ្លឹមព័ត៌មាន (ខ្លឹមព័ត៌មានគុណភាពខ្ពស)់ ដែលតម្រូវឲ
 ្យប្រើ CPU និង RAM ខ្ពស់ នឹងប
 ៉ះពាល់ដ
 ល់ប្រសិទ្ធផលទាំងមូល
្ធ ឹងខ
 លឹម
្ ព័ត៌មានន�ោះអាចមិនដ
របស់ឧបករណ៍។ កម្មវិធដែ
ី លពាក់ព័នន
 ំណ�ើរការប្រក្រតី អាស្រ័យល�ើលក្ខណៈពិសេស

 រិស្ថានដែលប្រវើាក្នុងន�ោះ។
បច្ចេកទេសរបស់ឧ
 បករណ៍និងប

• Samsung មិនទទួលខ
ុ ត្រូវល�ើបញ្ហាប្រសិទ្ធផលដែលបង្កឡ�ើងដ�
 ោយអ្នកផ្ដល់ក្រ
ស
 ោយកម្មវិធដែ
ី លបានផ្ដល់ជូនដ�
 ៅ
ពី Samsung ឡ�ើយ។

• Samsung មិនទទួលខ
 ាពមិនត្រូវគ្នា ដែលបង្កឡ�ើងដ�
 ុសត្រូវល�ប
ើ ញ្ហាប្រសិទ្ធផលឬភ
 ោយការកែការកំណត់នៃ

កំណត់ហេតុច
 ុះបញ្ជីឬការកែសុហ្វវែរប្រព័នប្រ
្ធ តិបត្តិការឡ�ើយ។ ការប៉ុនប៉ងប
 ្ដូរប្រ
 ព័នប្រ
្ធ តិបត្តិការតាមបំណង អាចធ្វើឲ្យ
ឧបករណ៍ឬ
 កម្មវិធដ
ី ំណ�ើរការមិនប្រក្រ

តី។

• សុហ្វវែរ ប្រភពសំឡេង រូបផ្ទៃអេក្រង់ រូប និងមេឌ�
 ើឧបករណ៍នេះ ត្រូវបានទទួលអ

ៀផ្សេងទ�ៀតដែលបានផ្ដល់ជ
 ូនល�
 ាជ្ញា
 ារប្រើប្រាស់ឯកសារទាំងនេះក្នុងគ�
បណ្ណសម្រាប់ក
 ារប្រើប្រាស់ម
 ានកម្រិត។ ការស្រង់និងក
 ោលបំណងពាណិជ្ជកម្មឬ


ុ
គ�ោលបំណងផ្សេងទ�ៀត គឺជាការបំពានល�ើច្បាប់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ។ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូ
 វទទួលខ
 សត្រូ
វទាំងស្រុងល�ើការប្រើ
ប្រាស់ខ
 ុសច្បាប់ល�
 ើមេឌ�ៀន�ោះ។

• អ្នកអាចបង់ប្រាក់ប
 ន្ថែមសម្រាប់សេវាទិន្នន័យ ដូចជាការផ្ញើសារ ការបញ្ជូននិងការទាញយក ស្វ័យសមកាល ឬការប្រើសេវា
 ីកន្លែង អាស្រ័យល�ើគម្រោងទិន្នន័យរបស់អ្នក។ សម្រាប់ក
ទ
 ារផ្ទេរទិន្នន័យធំ យ�ើងសូមណែនាំឲ្យប្រើមុខងារ Wi-Fi។

• កម្មវិធល
 វបានអាប់ដេត ហ�ើយអាចនឹងលែ
 ងប្រើបាន ដ�ោយគ្មាន
ី ំនាំដ�ើមដែលអមមកជាមួយឧបករណ៍អាចនឹងត្រូ

 ានសំណួរអ
ី ម្មវិធដែ
 ាមួយឧបករណ៍ សូមទ
ការជូនដំណឹងជាមុន។ ប�ើអ
 ្នកម
 ំពក
ី លបានផ្ដល់ជ
 ូនជ
 ាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌល

សេវា Samsung។ សម្រាប់ក
 ម្មវិធីដែលដំឡ�ើងដ�
 ោយអ្នកប្រើប្រាស់ សូមទ
 ាក់ទងអ្នកផ្ដល់សេវាទាំងន�ោះ។

• ការកែប្រព័នប្រ
្ធ តិបត្តិការរបស់ឧ
 បករណ៍ ឬកក
៏ ារដំឡ�ើងស
 ុហ្វវែរពីប្រភពក្រៅផ្លូវការ អាចនាំឲ្យឧបករណ៍ធ្វើមុខងារ

 បាត់ទ
ខុស ព្រមទាំងខ
 ូចឬ
 ិន្នន័យ។ សកម្មភាពទាំងនេះគឺជាការបំពានល�ើកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាបណ្ណ Samsung របស់
 ្នកទ
 ុកជ
អ្នក ហ�ើយធ្ឲ
វើ ្យការធានាជូនអ
 ាម�ោឃៈ។
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មូលដ្ឋ

• អាស្រ័យល�ើតំបន់ឬ
 អ្នកផ្ដល់សេវា ស្គ្រីនការពារអេក្រង់ត្រូ
 វបានភ្ជាប់សម្រាប់ក
 ារការពារក្នុងអឡុ
ំ ងពេលផលិតកម្មន
 ិង
ការចែកចាយ។ ការខូចខាតដល់ស្គ្រី
 នការពារអេក្រង់ដែ
 លបានភ្ជាប់ មិនត្រូវបានរ៉ាប់រងក្រោមការធានាឡ�ើយ។

• អ្នកអាចឃ�ើញអេក្រង់ប៉ះយ
៏ ោយ តាមរយៈការលៃតម្រូវវស
ិ ាលភាពពន្លឺ
 ៉ាងច្បាស់ សូម្បីក្រោមពន្ថ្
លឺ ងៃក្រៅអគារចាំងខលា្ ំងកដ�

កុងដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិផ្អែកល�ប
ើ រិស្ថានជុំវិញ។ ដ�ោយសារសភាពនៃផលិតផល ការបង្ហាញក្រាហ្វិកន
 ឹងក
 ្នុងរយៈពេលយូរអាច
បណ្តាលឲ្យមានសំណល់រូប (ឆេះអេក្រង់) ឬរូបស្រម�

ោលខ្មៅ។

– វាជាយ�ោបល់ដែលមិនត្រូវប្រើក្រាហ្វិកនឹងល�
 ើផ្នែកណាមួយឬទ
 ាំងអស់នៃអេក្រង់ប
 ៉ះក្នុងអំឡុងពេលយូរឡ�ើយ ហ�ើយ
ត្រូវបិទអេក្រង់ប៉ះ ន�ៅពេលមិនប្រ
 ើឧបករណ៍។

– អ្នកអ
 ាចកំណត់ឲ្យអេក្រង់ប៉ះប
 ិទដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេលអ្នកម
 ិនក
 ំពុងប្រ
 វើា។ ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ
អេក្រង់ → អេក្រង់ត្រូ
 វរលត់ រួចហ�
 ើយជ្រ
 ើសរយៈពេលដែលអ្នកច
 ង់ឲ្យឧបករណ៍រង់ចាំ មុនពេលបទ
ិ អេក្រង់ប៉ះ។
– ដ�ើម្បីកណ
ំ ត់ឲ្យអេក្រង់ប៉ះលៃ
 តម្រូវព
 ន្លឺរបស់វាដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិផ្អែកល�ើបរិស្ថានជុំវិញ សូមច
 ាប់ផ្ដើម
កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់ រួចហ�ើយប
 ៉ះកុងតាក់ ពន្ត្រា
លឺ ប់ ដ�ើម្បីប�
 ើកដំណ�ើរការវា។

• អាស្រ័យល�ើតំបន់ឬ
ម
 ៉ូដែល ឧបករណ៍ខ
 ្លះត្រូ
 វបានតម្រូវឲ្យទទួលក
 ារយល់ព្រមពីគណៈកម្មការគមនាគមន៍
សហព័ន្ធ (FCC)។

ប�ើឧបករណ៍របស់អ
 ្នកទទួលក
 ារយល់ព្រមពី FCC អ្នកអ
 ាចឃ�ើញ FCC ID នៃឧបកណ៍នេះ។ ដ�ើម្បីបង្ហាញ FCC ID សូម
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចប
 ៉ះ អំពទ
ី ូរសព្ទ → ព័ត៌មានសថា្ នភាព។ ប�ើឧបករណ៍របស់អ្នកម
 ិនមាន FCC ID ទេ វា
មានន័យថា ឧបករណ៍ន�ោះមិនប
 ានទទួលស
 ិទ្ធិស
 ម្រាប់ក
 ារលក់ន�
 ាមេរិកឬ
 ដែនដីរបស់ខ្លួនទេ 
 ៅសហរដ្ឋអ
 ហ�ើយអាចនាំម
 ក
សហរដ្ឋអ
 ាមេរិកសម្រាប់ក
 ារប្រើប្រាស់ផ្ទា
 ល់ខ្លួនរបស់ម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះ។

• ការប្រើឧបករណ៍ចល័តល�
ើ ន្តហ�ោះឬកប៉ាល់ អាចស្ថិតក្រោមគ�ោលការណ៍ណែនាំឬកំហិតក
 យ
 ្នុងស្រុកនិងរបស់

ស
 ហព័ន្ធ។ សូមព
 គ្រ
ិ ោះជាមួយអាជ្ញាធរសមស្រប ហ�ើយជានិច្ចកាល ត្រូវគ�ោរពតាមសេចក្ដីណែនាំរបស់នាវិកពាក់ព័នន
្ធ ឹង
ពេលវេលា ព្រមទាំងរប�ៀបដែលអ្នកអ
 ាចប្រើឧបករណ៍របស់អ្នក។

• វិសាលភាពបែនដ៍ដែ
 លគាំទ្រដ�ោយឧបករណ៍ អាចខស
ុ គ្នា អាស្រ័យល�ើតំបន់ឬ
 អ្នកផ្ដល់សេវា។
• ភាពមាននៃបណ្ដាញ 5G អាចខុសគ្នា អាស្រ័យល�ើប្រទេស, អ្នកផ្ដល់បណ្ដាញ និងបរិស្ថានអ្នកប្រើប្រាស់។
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ការថែទាំគ្
 រឿងការពារជម្រាបទឹកន
 ិងធូលី
ឧបករណ៍របស់អ្នកអ
 ាចការពារជម្រាបទឹកន
 ិងធូលី។ សូមធ្
 វើតាមបណ្ណែទាំងនេះដ�ោយយកចិត្តទុកដាក់ ដ�ើម្បីថែទាំគ្រ
 ឿងការពារ
ជម្រាបទឹកនិងធូលនីៃឧបករណ៍របស់អ
 ្នក។ ការខកខានក្នុងក
 ារធ្វើដច្ន
ូ ោះ អាចនាំឲ
 ្យខូចឧ
 បករណ៍របស់អ
 ្នក។

• ចូរកុំជ្រមុជឧ
 បករណ៍ក
 ្នុងទឹកស
 ាបជ្រៅជាង 1.5 m ឬកទ
 ឹកល�ើសពី 30 នាទី។ ប�ើអ្នកជ្រម
 បករណ៍ទ�ៅក្នុង
៏ ុកវាក្នុងទ
 ុជឧ

សារធាតុរាវណាមួយក្រៅពីទឹកស
 ាប ដូចជាទឹកប្រៃ ទឹកអ
 ៊ីយ៉ូដ ឬគ្រឿងស្រវឹង ន�ោះសារធាតុរាវទាំងន�ោះនឹងជ្រា
 បចូលទ�
 ៅ
ក្នុងឧ
 បករណ៍ល�ឿនជាងទឹកធម្មតា។

• កុំដាក់ឧបករណ៍ឲ្យប៉ះត្រូវទឹកដែលមានចលនាខលា្ ំង។
• ប�ើឧបករណ៍ប
 ៉ះត្រូ
 វទឹកស
 ាប សូមប្រ
 ើក្រណាត់ទ
 ន់ស្អា
 តជូតសម្ងួ
 តវាឲ្យសព្វ។ ប�ើឧបករណ៍ប៉ះត្រូ
 វវត្ថុរាវផ្សេងទ�ៀត ដូចជា
ទឹកប្រៃ ទឹកក
 ្នុងអ
 ាងហែលទឹក ទឹកស
 ាប៊ូ ប្រេង ទឹកអប់ ឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃ ទឹកសម្អាតដៃ ឬកផ
៏ លិតផលគម
ី ី ដូចជា

 តវាឲ្យសព្វ។ ប�ើអ្នកម
 ិនធ្វើតាម
គ្រ
 ឿងសម្អាង សូមល
 ាងជម្រះវាជាមួយទឹកសាប ហ�ើយប្រើក្រណាត់ទ
 ន់ស្អា
 តជូតសម្ងួ

សេចក្ដីណែនាំទាំងនេះទេ ប្រសិទ្ធផលនិងរូបរាងរបស់ឧបករណ៍អ
 ាចទទួលរងផលប៉ះពាល់។

• ប�ើឧបករណ៍ត្រូវបានជ្រមុជច
 ូលក
 ្នុងទឹក ឬកម
៏ ីក្រូហ្វូនឬ
 ឧបល័រស�
 ើម សំឡេងអាចមិនប
 ន្លឺច្បាស់ក្នុងអឡុ
ំ ងពេល
 បករណ៍រួចហ�ើយ សូមសម្ងួ
ហ�ៅ។ បន្ទាបព
់ ីប្រើក្រណាត់ទ
 ន់ស្អាតជូតឧ
 តវាទាំងស្រុង មុនពេលប្រើវា។

• អេក្រង់ប៉ះន
 ិងមុខងារផ្សេងទ�ៀតអាចមិនដ
 ំណ�ើរការប្រក្រតី ប�ើឧ
 បករណ៍ត្រូវបានប្រើក្នុងទឹក។
• ប�ើឧបករណ៍បានធលា្ ក់ឬទទួលក
 ារប៉ះទង្គិច មុខងារការពារជម្រាបទឹកន
 ិងធូលរីបស់ឧបករណ៍អ
 ាចខូច។
• ឧបករណ៍របស់អ្នកត្រូ
 វបានធ្វើតេស្តក
 ្នុងប
 រិសថា្ នដែលមានការគ្រប់គ្រង ហ�ើយត្រូវបានបញ្ជាក់ថ
 ាអាចការពារជម្រាបទឹកន
 ិង
ធូលក
ី ្នុងស
 ្ថានភាពជាក់លាក់ (បំពេញតាមលក្ខខណ្ឌនៃចំណាត់ថ្នាក់ IP68 ដូចប
 ានពណ៌នាដ�ោយស្តង់ដាអន្តរជាតិ IEC
60529-ខ្នាតរង្វាស់នៃការការពារដែលបានផ្ដលដ�
់ ោយការបិទជិត [កូដ IP]; លក្ខខណ្ឌតេស្ត៖ 15–35 °C, 86–106

kPa, ទឹកសាប, 1.5 ម៉ែត្រ, 30 នាទី)។ ថ្ប�
វី ម
ើ ានចំណាត់ថ្នាក់នេ
 ះក៏ដ�ោយ វាន�ៅតែអាចឲ្យឧបករណ៍របស់អ្នកខ
 ូចក
 នុង
្ 
ស្ថានភាពមួយចំនួនដែរ។

អាយខុនណែនាំ
ព្រមាន៖ ស្ថានភាពដែលអាចបង្កគ្រ
 ោះថ្នាកដ
់ ល់ខ
 ្លួនអ
 ្នកឬ
 អ្នកដទៃ


ប្រុងប្រយ័ត៖្ន  ស្ថានភាពដែលអាចបង្កក
 ារខូចខាតដល់ឧ
 បករណ៍ឬគ្រឿងបរិក្ខារផ្សេងទ�ៀតរបស់អ្នក



សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ កំណត់សម្គាល់ បណ្ណែអំពីការប្រើប្រាស់ ឬព័តម
៌ ានបន្ថែម
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ស្ថានភាពឧបករណ៍ឡ�ើងកម្ដៅ និង ដំណ�ោះស្រាយ
ន�ៅពេលឧបករណ៍ឡ�ើងក
 ម្ដៅ ខណៈពេលកំពុងស
 ាកថ្ម
ខណៈពេលកំពុងស
 ាកថ្ម ឧបករណ៍និងគ្រ
 ឿងសាកអាចនឹងក្
 ដៅ។ ក្នុងអ
 ំឡុងពេលសាកថ្មឥតខ្សែឬសាកថ្មរហ័ស ឧបករណ៍អាច

ក្ដៅជ
 ាងមុន ន�ៅពេលប៉ះ។ វាមិនប
 ៉ះពាល់ដ
 ល់អ
 ាយុកាលឬប្រស

ិទ្ធផលរបស់ឧបករណ៍ទេ ហ�ើយវាជាស្ថានភាពធម្មតានៃប្រតិបត្តិ
ការរបស់ឧ
 បករណ៍។ ប�ើថ
 ្មក្តៅខ្លាំងពេក ល្បឿនសាកអាចថយចុះ ឬកគ្រ
៏ ឿងសាកអាចឈប់សាក។

សូមធ្វ
 ើដូចខាងក្រោម ន�ៅពេលឧបករណ៍ឡ�ើងកម្ដៅ៖
• ផ្ដាច់គ្រ
 ឿងសាកពីឧបករណ៍ រួចបទ
ិ ក
 ម្មវិធដែ
ី លកំពុងដំណ�ើរការ។ រង់ចាំឲ
 ្យឧបករណ៍ច
 ុះត្រ
 ជាក់សិន សឹមចាប់ផ្ដើម
សាកថ្មឧបករណ៍ម្តងទ�ៀត។

• ប�ើផ្នែកខ
 ាងក្រោមនៃឧបករណ៍ក្ដៅជ្រុល វាអាចបណ្ដាលមកពីខ្សែ USB ដែលបានភ្ជាប់ន�ោះខូច។ ផ្លាស់ខ្សែ USB
ដែលខូចដ�
 ោយខ្សែថ
 ្មីមួយដែ
 ល Samsung បានយល់ព្រមឲ
 ្យប្រើ។

• ន�ៅពេលប្រើគ្រឿងសាកឥតខ្សែ សូមក
 ុំដាក់សម្ភារៈផ្សេងទ�ៀត ដូចជាវត្ថុល�ោហៈ មេដែក បណ្ណដែលមានចម្រៀក
 ឿងសាកឥតខ្សែ។
ម៉ាញ៉េទិក ន�ៅចន្លោះឧបករណ៍និងគ្រ

មុខងារសាកថ្មឥតខ្សែឬសាករហ័ស អាចប្រើបានតែចព�
ំ ោះម៉ូដែលដែលទទួលក
 ារគាំទ្រប៉ុណ្ណោះ។


ន�ៅពេលឧបករណ៍ឡ�ើងក
 ម្ដៅកនុង
្ អ
 ំឡុងពេលប្រើ
ន�ៅពេលអ្នកប្រ
 ើមុខងារឬកម្មវិធីដែលត្រូវការថាមពលច្រើន ឬកប្រ
៏ ើវាក្នុងរយៈពេលយូរ ឧបករណ៍របស់អ
 ្នកអ
 ាចនឹងឡ�ើងកម្ដៅ

ជាបណ្ដោះអាសន្ន ដ�ោយសារមានការប្រើប្រាស់ថច្រ
្ម ើន។ បិទកម្មវិធដែ
ី លកំពុងដំណ�ើរការ ហ�ើយសូមក
 ប្រ
ុំ ើឧបករណ៍ន�ោះមួយ

រយៈ។

ខាងក្រោមគឺជាឧទាហរណ៍នៃស្ថានការណ៍ដែលធ្ឲ
វើ ្យឧបករណ៍ឡ�ើងក
 ម្ដៅ។ អាស្រ័យល�ើមុខងារនិងក
 ម្មវិធដែ
ី លអ្នក
ប្រ
 ើ ឧទាហរណ៍ទ
 ាំងនេះអាចនឹងម
 ិនអ
 នុវត្តច
 ំព�ោះម៉ូដែលរបស់អ្នក។

• អំឡុងពេលរ�ៀបចំដំបូងប
 ន្ទាបព
់ ទ
ី ិញ ឬកន�
៏ ៅពេលស្តារទិន្នន័យម
 កវិញ
• ន�ៅពេលទាញយកឯកសារធំ

7

មូលដ្ឋ

• ន�ៅពេលប្រើកម្មវិធដែ
ី លត្រូវការថាមពលច្រើន ឬក៏ប្រ
 ើកម្មវិធក
ី ្នុងរយៈពេលយូរ
– ន�ៅពេលលេងហ្គេមគ
 ុណភាពខស
្ព រ់យៈពេលយូរ
– ន�ៅពេលថតវីដេអូរយៈពេលយូរ
– ន�ៅពេលស្ទ្រីមីងវីដេអូ ខណៈពេលកំពុងប្រ
 ក
ើ ារកំណត់ព
 ន្អ
លឺ តិបរមា
– ន�ៅពេលភ្ជាប់ទ�ៅ TV
• ខណៈពេលកំពុងធ្
វើ ហុកិច្ចការ (ឬកន�
ី ើនន�
 ៅផ្ទៃខាងក្រោយ)
 ព
៏ ៅពេលដំណ�ើរការកម្មវិធច្រ
– ន�ៅពេលប្រព
ើ ហុវីនដូវ
– ន�ៅពេលអាប់ដេត ឬកដ
៏ ឡំ �ើងកម្មវិធី ខណៈពេលកំពុងថ
 តវដេ
ី អូ
– ន�ៅពេលទាញយកឯកសារធំក្នុងអ
 ំឡុងពេលហ�ៅវីដេអូ
– ន�ៅពេលថតវីដេអូ ខណៈពេលកំពុងប្រ
 ើកម្មវិធបី្រាប់ទ
 ិសដ�ៅ
• ន�ៅពេលប្រើទិន្នន័យច្រ
 ើនសម្រាប់ក
 ារធ្វើសមកាលជាមួយក្លោដ អ៊ីមែល ឬគណនីផ្សេង
• ន�ៅពេលប្រើកម្មវិធបី្រាប់ទ
 ិសដ�ៅក្នុងឡាន ខណៈពេលឧបករណ៍ត្រូ
 វបានដាក់ក្រ
 ោមកម្ដៅថ្ងៃផ្ទាល់
• ន�ៅពេលប្រើមុខងារហត់ស្ប៉តច
់ ល័តន
 ិងចំណង
• ន�ៅពេលប្រើឧបករណ៍ក
 ្នុងត
 ំបន់ដែ
 ោយឬគ្មានសេវា
 លមានរលកសញ្ញាខ្ស
• ន�ៅពេលសាកថដ�
្ម ោយប្រើខ្សែ USB ខូច
• ន�ៅពេលស្នូកពហុបំណងរបស់ឧបករណ៍ខូច ឬក៏ប៉ះនឹងរបស់ខាងក្រៅ ដូចជាទឹក ធូល ម
ី ្សៅល�ោហៈ និងបណ្ដូលខ្ម
 ៅដៃ
• ន�ៅពេលអ្នកក
 ំពុងប្រ
 រើ៉ូមីង

សូមធ្វ
 ើដូចខាងក្រោម ន�ៅពេលឧបករណ៍ឡ�ើងកម្ដៅ៖
• រក្សាបច្ចុប្បន្នភាពឧបករណ៍ជាមួយស
 ុហ្វវែរថ្មីបំផុត។
• ភាពមិនស៊ីគ្នារវាងកម្មវិធក
ី ំពុងដណ�
ំ
ើរការ អាចបណ្ដាលឲ្យឧបករណ៍ឡ�ើងក
 ម្ដៅ។ សូមចាប់ផ្ដើមឧ
 បករណ៍
ឡ�ើងវិញ។

• បិទដំណ�ើរការមុខងារ Wi-Fi, GPS និង Bluetooth ន�ៅពេលឈប់ប្រ
 ព
ើ ួកវា។
• បិទក
 ម្មវិធដែ
ី លបង្កើនក
 ារប្រើប្រាស់ថ
 ្ម ឬកក
៏ ម្មវិធីដែលដំណ�ើរការន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយ ន�ៅពេលឈប់ប្រ
 ើ។
• លុបឯកសារមិនច
 ាំបាច់ឬ
 កម្មវិធម
ី ិនប
 ានប្រើ។
• បន្ថយព
 ន្អេក្រ
លឺ
ង់។
• ប�ើឧបករណ៍ឡ�ើងក
 ម្ដៅជ្រុ
 ល ឬកប
៏ ៉ះទ�
 ៅក្តៅក្នុងរយៈពេលយូរ ចូរក
 ុំប្រើវាមួយរយៈ។ ប�ើឧ
 បករណ៍បន្តឡ�ើងកម្ដៅ
ជ្រុល សូមទ
 ាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលសេវា Samsung។
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ការប្រុងប្រយ័តច
្ន ំព�ោះឧបករណ៍ឡ�ើងកម្ដៅជ្រុល
ប�ើអ្នកច
 ាប់ផ្ដើមទទ
 ួលអ
 ារម្មណអ
៍ ផាសុកដ�
 ោយសារឧបករណ៍កំពុងឡ�ើងកម្ដៅជ្រុ
 ល សូមបញ្ឈប់ការប្រើឧបករណ៍ន�ោះ។

ន�
 ៅពេលឧបករណ៍ឡ�ើងក
 ម្ដៅ មុខងារនិងប្រស

ិទ្ធផលអាចត្រូវបានកម្រិត ឬក៏ឧបករណ៍អាចនឹងបទ
ិ ដ�ើម្បីឲ្យវាចុះ
 ជាក់។ មុខងារនេះមានតែន�ៅល�ើម៉ូដែលដែលទទួលក
ត្រ
 ារគាំទ្រប៉ុណ្ណោះ។

• ប�ើឧបករណ៍ឡ�ើងក
 ម្ដៅជ្រុ
 លនិងឈ
 ានដល់ស
 ីតុណ្ហភាពជាក់លាក់ម
 ួយ សារព្រមាននឹងលេចឡ�ើង ដ�ើម្បីបង្ការការខូច

ឧបករណ៍ ការរលាក និងក
 ារខូចស្បែ
 ក ព្រមទាំងក
 ារលេចធ្លាយថ្ម។ ដ�ើម្បីបន្ទាបស
 ីតុណ្ហភាពរបស់ឧបករណ៍ ពន្លឺអេក្រង់

ី លកំពុងដ
និងល្ប
 ឿនប្រសិទ្ធផលនឹងត្រូ
 វកម្រិត ហ�ើយការសាកថ្មនឹងឈប់។ កម្មវិធដែ
 ំណ�ើរការនឹងត្រូវបានបិទ ហ�ើយការ

ហ�ៅទាំងអស់ ព្រមទាំងម
 ុខងារផ្សេងទ�ៀតនឹងមានកម្រិត ល�ើកលែងតែការហ�ៅអាសន្នប៉ុណ្ណោះ រហូតទ
 ាល់តែឧ
 បករណ៍ចុះ
ត្រជាក់វិញ។

• ប�ើសារទីពីរលេចឡ�ើងដ�
 ោយសារការក�ើនឡ�ើងប
 ន្ថែមទ�ៀតនៃសីតុណ្ហភាពរបស់ឧបករណ៍ វានឹងបិទថាមពល។ ចូរកុំប្រើ
ឧ
 បករណ៍ ទាល់តែស
 ីតណ
ុ ្ហភាពរបស់ឧ
 បករណ៍ធ
 ្លាក់ក្រ
 ោមកម្រិតដែ
 លបានបញ្ជាក់។ ប�ើសារព្រមានទីពីរលេ
 ចឡ�ើងក
 ្នុង
អំឡុងពេលហ�ៅអាសន្ន ការហ�ៅនឹងម
 ិនត្រូវបានផ្ដាច់ដ�ោយការបិទបង្ខំឡ�ើយ។

ការប្រុងប្រយ័តច
្ន ំព�ោះបរិសថា្ នប្រតិបត្តិការ
ឧបករណ៍របស់អ្នកអ
 ាចនឹងឡ�ើងក
 ម្ដៅដ�
 ោយសារបរិស្ថាន ន�ៅក្នុងស
 ្ថានភាពទាំងនេះ។ សូមប្រុ
 ងប្រយ័តដ�
្ន ើម្បីបញ្ជៀស

ការកាត់បន្ថយអ
 ាយុថ្ម ការធ្វើឲ្យឧបករណ៍ខ
 ូច ឬការបង្កអគ្គិភ័យ។

• កុំទុកឧបករណ៍របស់អ្នកក
 ្នុងស
 ីតណ
ុ ្ហភាពត្រជាក់ខ
 ្លាំងឬក្ត
 ៅខលា្ ំង។
• កុំដាក់ឧបករណ៍របស់អ
 ្នកឲ
 ្យប៉ះត្រូ
 វកម្ដៅថ្ងៃផ្ទាល់ក្នុងអ
 ំឡុងពេលយូរ។
• កុំប្រើឬទុកឧ
 បករណ៍របស់អ្នកន�
 ៅកន្លែងក្តៅខ្លាំងក្នុងរយៈពេលយូរ ដូចជាន�ៅក្នុងឡាននារដូវក្ត
 ៅ។
• កុំដាក់ឧបករណ៍ន�ៅកន្លែងដែលអាចឡ�ើងកម្ដៅជ្រុ
 ល ដូចជាកម្រាលស្អំអ
 គ្គិសនី។
• កុំទុកឧបករណ៍ក្បែរឬក្នុងម៉ាស៊ីនកម្ដៅ ម៉ាស៊ីនដុតនំ គ្រឿងបរិក្ខារច
 ម្អិនដែលក្ដៅ ឬប្រដាប់ដាក់ដែ
 លមានសម្ពាធខ្លាំង។
• កុំប្រើខ្សែដែលរបកសម្បកឬខូច ហ�ើយច
 ូរកុំប្រើគ្រឿងសាកឬថដែ
្ម លខូចឬ
 ដំណ�ើរការខុសប្រក្រតី។
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លក្ខណៈពិសេសសំខាន់ៗ




កាមេរ៉ា

xCloud

ថតរូបភាពជិតយ
 ៉ាងភ្លឺច្បាស់។ អ្នកកអ
៏ ាចបង្ហាញ

រីករាយនឹងការលេងហ្គេមគណភ
ុ
ាពខស
្ព ់ល�ើឧបករណ៍ចល័ត

ទិដ្ឋភាពកាមេរ៉ានីមួយៗតាមរូបតូចៗនិងប្ដូរទិដភ
្ឋ ាពន�ោះ

របស់អ្នក ជាមួយសេវា xCloud។

 តវដេ
ី អូក
ផងដែរ ខណៈពេលកំពុងថ
 ្នុងទម្រង់ទ
 ិដភ
្ឋ ាព

អ
 ្នកដឹកនាំ។ សូមម�ើល កាមេរ៉ា សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។




Samsung DeX

ភ្ជាប់ជាមួយ Windows

រីករាយនឹងពហុកិច្ចការល�ើអេក្រង់ធំជាមួយការភ្ជាប់

ភ្ជាប់ទ
 ូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ្នកជ
 ាមួយកុំព្យូទ័រ និងទទ
 ួល

៌ ានបន្ថែម។
សម្រាប់ព័តម

៌ ានបន្ថែម។
សម្រាប់ព័តម

ឥតខ្សែ Samsung DeX។ សូមម�ើល Samsung DeX

បទពិស�ោធន៍ដ
 ៏រលូន។ សូមម�ើល ភ្ជាប់ជាមួយ Windows



S Pen
ត្រួតត្រាអេក្រង់ដ�ោយប្រើ S Pen (លក់

ដាច់ដ�ោយឡែក) និងប្រ
 ើមុខងារ S Pen ជាច្រើន

ទ�ៀត។ សូមម�ើល S Pen (Galaxy S21 Ultra 5G)

សម្រាប់ព័តម
៌ ានបន្ថែម។
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ទ្រង់ទ្រាយឧបករណ៍ និង មុខងារនានា
របស់មានន�ៅក្នុងប្រអប់


សូមម�
 ើលមគ្គទេសក៍ច
 ាប់ផ្ដម
ើ រហ័ស ដ�ើម្បីដ
 ឹងថាមានរបស់អខ
្វី ្លះន�ៅក្នុងប្រ
 អប់។
• របស់ដែលអមមកជាមួយឧបករណ៍ន
 ិងគ្រឿងបន្សំដែលមាន អាចខុសគ្នា អាស្រ័យល�ើតំបន់ឬ
 អ្នកផ្ដល់សេវា។
• របស់ដែលបានផ្តល់ជូនត្រូ
 ឧបករណ៍នេះប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយអាចមិនត្រូវគ្នាជ
 ាមួយឧ
 បករណ៍
 វបានរចនាឡ�ើងសម្រាប់តែ
ផ្សេង។

• រូបរាងនិងល
 ក្ខណៈពិសេសបច្ចេកទេសអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរ ដ�ោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។
• អ្នកអាចទិញគ្រឿងបន្សំបន្ថែមពីអ្នកលក់រាយផលិតផល Samsung ក្នុងស្រុ
 ក។ សូមប្រាកដថា ពួកវាត្រូវគ្នាជាមួយ
ឧបករណ៍ មុនពេលទិញ។

• សូមប្រ
 ើតែគ្រឿងបន្សំដែល Samsung បានយល់ព្រមឲ
 ្យប្រើបណ្
៉ុ
ណោះ។ ការប្រើគ្រឿងបន្សំដែលមិនបានយល់ព្រម
 ារធ្វើមុខងារខស 
ុ ដែលមិនត្រូវបានរ៉ាប់រងក្រោមការធានាឡ�ើយ។
ឲ្យប្រើ អាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រសិទ្ធផលនិងក

• ភាពមាននៃគ្រឿងបន្សំអ
 ាចមានការផ្លាស់ប្ដូរ អាស្រ័យទាំងស្រុងល�ើក្រុមហ៊ុនផលិត។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី
គ្រឿងបន្សំដែ
 លមាន សូមម�
 ើលវិបសៃ Samsung។

• កាស (USB Type-C) ដែលគាំទ្រគ្រឿងបញ្ចេញឌីជីថល អាចប្រើជាមួយឧបករណ៍នេ
 ះបាន។ ទ�ោះជាយ៉ាងនេះក្ដី 
ឧបករណ៍នេះអាចមិនត្រូវគ្នាជ
 ាមួយក
 ាសដែលប្រើវិធីបញ្ចេញអូឌីយ៉ូផ្សេង ឬកផ
៏ លិតដ�
 ោយឧស្សាហករផ្សេង។
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ទ្រង់ទ្រាយឧបករណ៍
► Galaxy S21 Ultra 5G៖
ឧបល័រ

មី�កូហ�ន
សិនសឺទីជិតខាង/
ពន�ឺ

កាេមរ�ាមុខ

�គាប់ចុចក�មិតសំេឡង
េអ�កង់ប៉ះ

�គាប់ចុចខាង

េអ�កង់ែគម

េអ�កង់ែគម
សិនសឺស�ាល់េខ�ៅៃដ

ស��កកាស /
ស��កពហុបំណង (USB
Type-C)

ស�កកាត SIM



អង់ែតន GPS

សិនសឺ AF ឡាែស៊

ភ�ាស
កាេមរ�ាេ�កោយ

មី�កូហ�ន

អង់ែតន NFC /
របុមសាកឥតែខ�



អង់ែតនចម�ង
មី�កូហ�ន

ឧបល័រ
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► Galaxy S21+ 5G៖
ឧបល័រ

មី�កូហ�ន
សិនសឺទីជិតខាង/
ពន�ឺ

កាេមរ�ាមុខ

�គាប់ចុចក�មិតសំេឡង
�គាប់ចុចខាង
េអ�កង់ប៉ះ

សិនសឺស�ាល់េខ�ៅៃដ

ស��កកាស /
ស��កពហុបំណង (USB
Type-C)

ស�កកាត SIM


អង់ែតន GPS

ភ�ាស

កាេមរ�ាេ�កោយ

មី�កូហ�ន

អង់ែតន NFC /
របុមសាកឥតែខ�



អង់ែតនចម�ង
មី�កូហ�ន

ឧបល័រ
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► Galaxy S21 5G៖
ឧបល័រ

មី�កូហ�ន
សិនសឺទីជិតខាង/
ពន�ឺ

កាេមរ�ាមុខ

�គាប់ចុចក�មិតសំេឡង
�គាប់ចុចខាង
េអ�កង់ប៉ះ

សិនសឺស�ាល់េខ�ៅៃដ

ស��កកាស /
ស��កពហុបំណង (USB
Type-C)

ស�កកាត SIM



អង់ែតន GPS
ភ�ាស

កាេមរ�ាេ�កោយ

មី�កូហ�ន

អង់ែតន NFC /
របុមសាកឥតែខ�



អង់ែតនចម�ង
មី�កូហ�ន

ឧបល័រ
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• ន�ៅពេលប្រើឧបល័រ ដូចជាន�ៅពេលចាក់ឯកសារមេឌ�ៀ ឬកប្រ
៏ ើទូរសព្ទឧបល័រ សូមកុំដាក់ឧបករណ៍ន�ៅជិតត្រច�ៀក


របស់អ្នក។

• ត្រូវប្រយ័តក
្ន ុំឲ្យប្រភពពន្លឺខ្លាំង ដូចជាពន្លឺថ្ងៃផ្ទាល់ប៉ះឡ
 ិនកាមេរ៉ា។ ប�ើឡិនក
 ាមេរ៉ាត្រូ
 វប្រភពពន្លឺខ្លាំង ដូចជាពន្លឺថ្ងៃ
ផ្ទាល់ សិនសឺរូបរបស់ក
 ាមេរ៉ាអាចខូច។ សិនសឺរូបដែលខូចម
 ិនអ
 ាចជស
ួ ជុលប
 ានឡ�ើយ ហ�ើយន
 ឹងប
 ង្កឲ
 ្យមានចំ
ណុចៗឬស្នាមប្រតាកៗក្នុងរូបភាព។

• ប�ើអ្នកប្រ
ើ បករណ៍ដែលកញ្ចក់ឬតួអាគ្រីលីករបស់វាបែក អ្នកអ
 ាចមានហានិភ័យនៃការរងរបួស។ ប្រើឧបករណ៍នេះ
 ឧ
តែបន្ទាបព
់ ីវាត្រូវបានជួសជុលន�
 ៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវា Samsung ប៉ុណ្ណោះ។

• ប�ើធូលឬ
 បករណ៍អ
 ាចកាន់តែស្ងាត់ ឬកម
៏ ុខងារ
ី វត្ថុខាងក្រៅចូលម
 ីក្រូហ្វូន, ឧបល័រ ឬគ្រឿងទទួល សំឡេងរបស់ឧ

មួយចំនួនអ
 ាចមិនដំណ�ើរការ។ ប�ើអ្នកប
 ៉ុនប៉ងយ
 កធូលឬ
ី ឬវត្ថុខាងក្រៅដែលមុតស្រួចចេញ ឧបករណ៍អ
 ាចខូច ហ�ើយ



រូបរាងរបស់វាអាចទទួលផលប៉ះពាល់។

• បញ្ហាល�ើភាពភ្ជាប់ន
 ិងក
 ារស៊ីថ
 ច្រ
្ម ើន អាចក�ើតឡ�ើងក
 ្នុងស្ថានភាពខាងក្រោម៖
– ប�ើអ្នកប
 ិទស្ទី
 កឃ័រដែ
 លមានជាតិល�
 ោហៈល�ើតំបន់អ
 ង់តែននៃឧបករណ៍
– ប�ើអ្នកដ
 ាក់ស្រោមឧបករណ៍ដែលមានជាតិល�
 ោហៈ
– ប�ើអ្នកយ
 កដៃឬវត្ថុផ្សេងគ្របល�ើតំបន់អ
 ង់តែននៃឧបករណ៍ ខណៈពេលកំពុងប្រ
 ើមុខងារមួយចំនួន ដូចជាការ
ហ�ៅឬការភ្ជាប់ទ
 ិន្នន័យចល័ត

• សូមប្រ
 ើស្គ្រីនការពារអេក្រង់ដែល Samsung បានយល់ព្រមឲ
 ្យប្រើ។ ស្គ្រីនការពារអេក្រង់ដែលមិនបានយល់ព្រម
ឲ្យប្រើ អាចបណ្ដាលឲ្យសិនសឺធ្
 វើមុខងារខស
ុ ។

• កុំគ្របល�ើសិនសឺទ
 ីជិតខាង/ពន្លឺ ដ�ោយគ្រឿងបន្សំប្រើល�ើអេក្រង់ ដូចជាស្គ្រីនការពារអេក្រង់, ស្ទីកឃ័រ ឬគម្រប។ ការ
ធ្វើបែបន�ោះអាចបណ្ដាលឲ្យសិនសឺធ្
 វើមុខងារខុស។

• ពន្លឺអាចល�ោតភ្លឹបភ្លែតន�ៅផ្នែកខាងល�ើនៃឧបករណ៍ក្នុងអ
 ំឡុងពេលហ�ៅ ដ�ោយសារប្រតិបត្តិការនៃសិនសឺ
ទីជិតខាង។

• ពណ៌ល�ើអេក្រង់គែមអាចម�ើលទ�ៅខស
ុ គ្នា អាស្រ័យល�ើទីតាំងប
 ង្ហាញរបស់អ្នក។ (Galaxy S21 Ultra 5G)

15

មូលដ្ឋ

គ្រាប់ចុចរឹង
គ្រាប់ចុច

មុខងារ
• ន�ៅពេលឧបករណ៍ប
 ានបទ 
ិ សូមច
 ុចឲ
 ្យជាប់ ដ�ើម្បីប�ើកវា។
• ចុច ដ�ើម្បីប�
 ើកឬ
 ចាក់ស�ោអេក្រង់។

គ្រាប់ចុចខាង

• ចុចឲ្យជាប់ ដ�ើម្បីចាប់ផ្ដើមស
 ន្ទនាជាមួយ Bixby។ សូមម�ើល ការប្រើ Bixby សម្រាប់
ព័តម
៌ ានបន្ថែម។

• ចុចពីរដង ឬក៏ចុចឲ្យជាប់ ដ�ើម្បីចាប់ផ្ដើមក
 ម្មវិធឬ
ី មុខងារដែលអ្នកប
 ានកំណត់។
គ្រាប់ចុចខាង + គ្រាប់ចុច
បន្ថយកម្រិតសំឡេង

• ចុចក្នុងពេ
 លដណ
ំ ាលគ្នា ដ�ើម្បីថ
 តរូបអេក្រ

ង់។
• ចុចឲ្យជាប់ក្នុងពេលដំណាលគ្នា ដ�ើម្បីបិទឧបករណ៍។

ការកំណត់គ្រាប់ចុចខាង
ជ្រើសកម្មវិធឬ
ី មុខងារដែលត្រូវចាប់ផ្ដម 
ើ ដ�ោយចុចគ្រាប់ចុចខ
 ាងពីរដង ឬក៏ចុចឲ្យជាប់ល�
 ើគ្រាប់ចុចខាង។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារកម្រិតខ្ពស់ → គ្រាប់ចុចខាង រួចហ�
 ើយជ្រើសជម្រើសម
 ួយដែលអ្នកច
 ង់បាន។

ប៊ូតុងទន់

ប៊ូតុងថ�ីៗ

ប៊ូតុងថយ
េគហប៊ូតុង



ន�ៅពេលអ្នកប�
 ើកអេក្រង់ ប៊ូតុងទ
 ន់ន
 ឹងលេ
 ចឡ�ើងន�
 ៅផ្នែកខាងក្រោមអេក្រង់។ សូមម�ើល របាររុករក (ប៊ូតុងទ
 ន់) សម្រាប់ព
 ័តម
៌ ាន

បន្ថែម។
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ការសាកថ្ម
សាកថ្ម មុនពេលប្រើវាជាល�ើកដំបូង ឬក៏ន�ៅពេលខានបានប្រើវាក្នុងអ
 ំឡុងពេលយូរ។
សូមប្រ
 ើតែថ
 ្ម គ្រឿងសាក និងខ្សែ
 ដែល Samsung បានយល់ព្រមឲ
 ្យប្រើនិងបានរចនាសម្រាប់ឧបករណ៍របស់អ្នក



បណ្
៉ុ
ណោះ។ ថ្ម គ្រឿងសាក និងខ្សែ អាចបង្កឲ
 ្យមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរឬ
 ការខូចដ
 ល់ឧ
 បករណ៍របស់អ
 ្នក។

• ការភ្ជាប់គ្រឿងសាកមិនត្រឹមត្រូ

វ អាចបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដ
 ល់ឧបករណ៍។ ការខូចខាតដែលក�ើតឡ�ើង


ដ�ោយសារការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវ នឹងម
 ិនស្ថិតក្រ
 ោមការធានាឡ�ើយ។

• សូមប្រ
៉ុ
 ើខ្សែ Micro
 ើតែខ្សែ USB Type-C ដែលអមមកជាមួយឧបករណ៍បណ្
ណោះ។ ឧបករណ៍អ
 ាចខូច ប�ើអ
 ្នកប្រ
USB។


• ដ�ើម្បីសំចៃថាមពល សូមដ
 កគ្រឿងសាកចេញ ន�ៅពេលមិនប្រ
 ើវា។ គ្រឿងសាកមិនមានកុងតាក់ថ
 ាមពលទេ ដូច្នេះ
អ្នកត្រូវដកគ្រឿងសាកចេញពីព្រីអគ្គិសនី ន�ៅពេលអ្នកម
 ិនប្រវើា ដ�ើម្បីបញ្ចៀសការខ្ជះខ្ជាយថាមពល។ គ្រឿងសាក
 ាយស្រួលឈ�ោងដល់ ខណៈពេលកំពុងស
 ាក។
គួរស
 ្ថិតន�
 ៅជិតព្រីអគ្គិសនីន
 ិងង

• ន�ៅពេលប្រើគ្រឿងសាក យ�ើងឲ
 ្យយ�ោបល់ប្រ
 ើគ្រឿងសាកមានខ្សែឬឥតខ្សែដែលបានទទួលការយល់ព្រម ដ�ើម្បីធ
 ានា
ប្រសិទ្ធផលនៃការសាក។

ការសាកប្រើខ្សែ
ភ្ជាប់ខ្សែ USB ទ�ៅដុំសាកថាមពល USB រួចដ�
 ោតខ្សែទ�ៅក្នុងស្នូកពហុបំណងរបស់ឧបករណ៍ ដ�ើម្បីសាកថ្ម។ បន្ទាបព
់ ីសាកថ្ម
 ញ សូមដ
ពេ
 កគ្រឿងសាកចេញពីឧបករណ៍។
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ការសាកឥតខ្សែ
ឧបករណ៍នេះមានរបុមស
 ាកឥតខ្សែជាប់ម
 កជាមួយ។ អ្នកអាចសាកថដ�
្ម ោយប្រើគ្រឿងសាកឥតខ្សែ (លក់ដាច់ដ�ោយឡែក)។

ដាក់ផ្នែកកណ្ដាលនៃខ្នងឧ
 បករណ៍ល�ើផ្នែកកណ្ដាលនៃគ្រឿងសាកឥតខ្សែ ដ�ើម្បីសាកថ្ម។ បន្ទាបព
់ ីសាកថពេ
្ម ញ សូមផ្ដា
 ច់

ី ឿងសាកឥតខ្សែ។
ឧបករណ៍ព
 គ្រ

ពេ
 លសាកដែលបានប៉ាន់ស្មាន នឹងលេចឡ�ើងល�ើផ្ទាំងជូនដំណឹង។ ពេលសាកជាក់ស្ដែងអាចខុសគ្នា អាស្រ័យល�ើស្ថានភាពនៃ
ការសាក។


ការប្រុងប្រយ័តស
្ន ម្រាប់ក
 ារសាកឥតខ្សែ

ប�ើអ្នកម
 ិនគ�ោរពតាមវិធានឲ្យប្រុងប្រយ័តខ
្ន ាងក្រោមទេ ឧបករណ៍អ
 ាចមិនសាកប្រក្រតី ឬអាចឡ�ើងកម្ដៅជ្រុ
 ល ឬក៏

 ិងក
 ាតទាំងឡាយអាចខូច។
ឧបករណ៍ន

• ចូរកុំដាក់ឧបករណ៍ល�ើគ្រឿងសាកឥតខ្សែជាមួយបណ្ណឥណទានឬបណ្ណអត្តសញ្ញាណប្រេកង់វទ្យុ 
ិ (RFID) (ដូចជា
បណ្ណធ្វើដំណ�ើរឬបណ្ណស�ោ) ដែលដាក់ន�
 ៅចន្លោះខាងខ្នងនៃឧបករណ៍និងគ
 ម្របឧបករណ៍។

• ចូរកុំដាក់ឧបករណ៍ល�ើគ្រឿងសាកឥតខ្សែ ន�ៅពេលសម្ភារៈចម្លងកម្ដៅ ដូចជាវត្ថុល�ោហៈនិងមេដែ

 ៅ
កត្រូវបានដាក់ន�
 ិងគ្រ
 ឿងសាកឥតខ្សែ។
ចន្លោះឧបករណ៍ន

• ប�ើអ្នកប្រ
 ើគ្រឿងសាកឥតខ្សែក្នុងត
 ំបន់ដែលមានរលកសញ្ញាបណ្ដាញខ្សោយ អ្នកអ
 ាចបាត់បង់ក
 ារទទួលបណ្ដាញ។


• សូមប្រ
 ើគ្រឿងសាកឥតខ្សែដែល Samsung បានយល់ព្រមឲ
 ្យប្រើ។ ប�ើអ
 ្នកប្រ
 ើគ្រឿងសាកឥតខ្សែផ្សេងទ�ៀត ថ្ម
អាចមិនសាកប្រក្រតី។

ការសាករហ័ស
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការថែទាំថ
ន
្ម ិងឧបករណ៍ → ថ្ម → ការកំណត់ថ
 ្មច្រើនទ�ៀត រួចហ�
 ើយប�ើកដំណ�ើរការមុខងារ
ដែលអ្នកចង់។

• ការសាកល�ឿន៖ ដ�ើម្បីប្រ
 ើមុខងារសាកល�ឿន សូមប្រ
 ើគ្រឿងសាកថ្មដែលគាំទ្រការសាកល�ឿនសម្រប។
• ការសាកល�ឿនបំផុត៖ ដ�ើម្បីប្រើមុខងារសាកល�ឿនបំផុត សូមប្រ
 ើគ្រឿងសាក USB PD (ផ្ដល់ថ
 ាមពល) ដែលគាំទ្រការ
សាកល�ឿនបំផុត។



• ការសាកឥតខ្សែល�ឿន៖ ដ�ើម្បីប្រ
 ើមុខងារនេះ សូមប្រ
 ើគ្រឿងសាកនិងសម
 ាសភាពដែលគាំទ្រមុខងារសាកល�ឿនឥតខ្សែ។
• អ្នកអាចសាកថ្មកាន់តែរហ័ស ខណៈពេលឧបករណ៍ឬ
 អេក្រ

ង់របស់វាត្រូវបានបទ
ិ ។
• ប�ើគ្រឿងសាកឥតខ្សែមានកង្ហារខាងក្នុង កង្ហារអាចបង្កើតសំឡេងរំខាន ក្នុងអ
 ំឡុងពេលសាកឥតខ្សែល�ឿន។ ថែម

ទម្លាប់មួយ ដ�ើម្បីកំណត់ឲ្យមុខងារសាកឥតខ្សែល�ឿន បិទដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ ក្នុងពេ
 លបុរេកំណត់ ដ�ោយប្រើ Bixby

Routines។ ន�ៅពេលមុខងារសាកល�ឿនឥតខ្សែត្រូវបានបទ 
ិ សំឡេងកង្ហារនៃគ្រឿងសាកនិងព
 ន្លឺសញ្ញាបង្ហាញនឹង
ត្រូវបានកាត់បន្ថយ។
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ការចែករំលែកថាមពលឥតខ្សែ
អ្នកអ
 ាចសាកឧបករណ៍ម
 ួយទ�ៀតដ�ោយប្រើថ្មរបស់ឧ
 បករណ៍អ្នក។ អ្នកន�
 ៅតែអាចសាកឧបករណ៍ម
 ួយទ�ៀតដដែល សូម្បីខណៈ
ពេលកំពុងស
 ាកឧបករណ៍របស់អ
 ្នកក
 ដ�
៏ ោយ។ អាស្រ័យល�ើប្រភេទនៃគ្រឿងបន្សំឬគម្របដែលកំពុងប្រើ មុខងារចែករំលែក

 ើចេញ មុនពេលប្រើ
ថាមពលឥតខ្សែអាចមិនដ
 ំណ�ើរការប្រក្រតី។ យ�ើងឲ
 ្យយ�ោបល់ដ�ោះគ្រឿងបន្សំនានានិងគម្របដែលកំពុងប្រ

មុខងារនេះ។

1

ប�ើកផ្ទាំងជូនដំណឹង, អូសចុះក្រោម រួចហ�
 ើយប៉ះ

2

ដាក់ឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតន�ៅចំកណ្ដាលនៃឧបករណ៍របស់អ្នក ដ�ោយឲ្យខ្នងរបស់វាបែររកគ្នា។



3

ទូរសព�ៃវឆ�ាត

(ការចែករំលែក ថាមពលឥតខ្សែ) ដ�ើម្បីប�
 ើកដំណ�ើរការវា។

Galaxy Watch

Galaxy Buds

ន�ៅពេលអ្នកប
 ានបញ្ចបក
់ ារសាក សូមផ្ដា
 ច់ឧ
 បករណ៍ផ្សេងទ�ៀតពីឧបករណ៍របស់អ្នក។
ចូរកុំប្រក
ើ ាស ខណៈពេលកំពុងចែ
 ករំលែកថាមពល។ ការធ្វដ
ើ ូច្នោះអាចប៉ះពាល់ដ
 ល់ឧ
 បករណ៍ន�ៅក្បែរ។




• ទីកន្លែងនៃរបុមសាកឥតខ្សែអាចខស
ុ គ្នាទ�
 ៅតាមម៉ូដែលឧបករណ៍។ លៃតម្រូវឧបករណ៍ដ�
 ើម្បីភ្ជាប់ជ
 ាមួយគ្នាឲ្យបាន
ត្រឹមត្រូវ។

• មុខងារខលះ្ មិនអ
 ាចប្រើបានឡ�ើយ ខណៈពេលកំពុងចែ
 ករំលែកថាមពល។
• ឧបករណ៍ដែលគាំទ្រមុខងារសាកឥតខ្សែបណ្
ណោះដែលអាចសាកដ�ោយប្រើមុខងារនេះ។ ឧបករណ៍ខ្លះប្រហែ

ល
៉ុ

ជាមិនអាចសាកបានឡ�ើយ។ ដ�ើម្បីឃ�
 ើញឧបករណ៍ដែលគាំទ្រមុខងារចែករំលែកថាមពលឥតខ្សែ សូមច
 ូលម�ើល

វិបសៃ Samsung។

• ដ�ើម្បីសាកឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ចូរកុំផ្លាស់ទឬ
ី ប្រើឧបករណ៍ណាមួយ ខណៈពេលកំពុងសាក។
• ថាមពលដែលបានសាកឲ្យឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត អាចតិចជ
 ាងបរិមាណដែលបានចែករំលែកឲ្យវាដ�ោយឧបករណ៍
របស់អ
 ្នក។

• ប�ើអ្នកស
 ាកឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត ខណៈពេលកំពុងស
 ាកឧបករណ៍របស់អ្នក ល្បឿនសាកអាចថយចុះ ឬកឧ
៏ បករណ៍
អាចមិនសាកត្រឹមត្រូវ អាស្រ័យល�ើប្រភេទគ្រឿងសាក។

• ល្បឿនឬប្រសិទ្ធភាពនៃការសាកអាចខស
ុ គ្នា អាស្រ័យល�ើស្ថានភាពរបស់ឧបករណ៍ឬបរិស្ថានជុំវិញ។
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ការដាក់ដែនកំណត់ស
 ម្រាប់ក
 ារចែករំលែកថាមពល
អ្នកអ
 ាចកំណត់ឧបករណ៍ឲ្យឈប់ចែ
 ករំលែកថាមពល ន�ៅពេលថាមពលថន�
្ម ៅសល់ធ
 លា្ ក់ក្រ
 ោមកម្រិតម
 ួយចំនួន។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការថែទាំថ
ន
្ម ិងឧបករណ៍ → ថ្ម → ការចែករំលែកថាមពលឥតខ្សែ → ដែនកំណត់ថ្ម រួចហ�ើយ
ដាក់ដែនកំណត់។

ការកាត់បន្ថយការប្រើថ្ម
ឧបករណ៍របស់អ្នកផ្ដ
 ល់ជ
 ូនជ
 ម្រើសផ្សេងៗ ដែលជួយអ
 ្នកក្នុងក
 ារសំចៃថាមពលថ្ម។
• ធ្វើឲ្យឧបករណ៍លប្រ
្អ ស�ើរដ�
 ោយប្រើមុខងារថែទាំឧបករណ៍។
• ន�ៅពេលអ្នកម
 ិនប្រើឧបករណ៍ សូមប
 ិទអេក្រ

ង់ដ�
 ោយចុចគ្រា
 ប់ចុចខាង។
• ប�ើកដំណ�ើរការទម្រង់ស
 ំចៃថ
 ាមពល។
• បិទកម្មវិធម
ី ិនចាំបាច់។
• បិទដំណ�ើរការមុខងារ Bluetooth ន�ៅពេលឈប់ប្រើ។
• បិទដំណ�ើរការស្វ័យសមកាលកម្មវិធីដែលត្រូវការធ្វើសមកាល។
• បន្ថយរយៈពេលបំភអេក្រ
្លឺ
ង់។
• បន្ថយពន្អេក្រ
លឺ
ង់។

បណ្ណែនិងការប្រុងប្រយ័តអ
្ន ំពក
ី ារសាកថ្ម
• ប�ើថ្មអស់ប
 ន្ទុកទាំងស្រុង ឧបករណ៍មិនអាចប�ើកវិញប
 ានភ្លាមៗទេ ន�ៅពេលភ្ជាប់គ្រឿងសាក។ សូមទ
 ុកឲ្យថដែ
្ម លអស់រលីង
សាករយៈពេលពីរបីនាទីសិន សឹមប�
 ើកឧបករណ៍។

• ប�ើអ្នកប្រ
ី ើនក្នុងពេ
 លតែមួយ កម្មវិធប
ី ណ្ដាញ ឬកម្មវិធដែ
ី លត្រូវការនូវការភ្ជាប់ទ�
 ៅឧបករណ៍ផ្សេង ន�ោះថ្មនឹងអ
 ើកម្មវិធច្រ
 ស់

ល�ឿន។ ដ�ើម្បីជ�ៀសវាងការបាត់បង់ថ
 ាមពលក្នុងអ
 ំឡុងពេលផ្ទេរទិន្នន័យ ជានិច្ចកាល សូមប្រ
 ើកម្មវិធទ
ី ាំងនេះបន្ទាបព
់ ស
ី ាក

ថ្មពេញ។

• ការប្រើប្រភពថាមពលផ្សេងក្រៅពីគ្រឿងសាក ដូចជាកុំព្យូទ័រ អាចធ្វើឲ្យការសាកថ្មយឺត ដ�ោយសារវាមានចរន្តអគ្គិសនី
ទ
 ាប។

• ឧបករណ៍អាចប្រើបាន ខណៈពេលវាកំពុងសាក ប៉ុន្តែវាអាចនឹងត្រូ
 វការពេលយូរទម្រាំតែវាសាកថពេ
្ម ញ។
• ប�ើឧបករណ៍ទទួលក
 ាក អេក្រង់ប៉ះអ
 ិនធ្វើមុខងារ។ ប�ើមានករណី
 ារផ្គត់ផ្គង់ថ
 ាមពលអស្ថិរភាព ខណៈពេលកំពុងស
 ាចនឹងម
នេះ សូមដកគ្រឿងសាកចេញពីឧបករណ៍។
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• ខណៈពេលកំពុងស
 ាកថ្ម ឧបករណ៍និងគ្រ
 ឿងសាកអាចនឹងឡ�ើងក
 ម្ដៅ។ វាជារ�ឿងធម្មតា ហ�ើយនឹងមិនប៉ះពាល់ដ
 ល់
អាយុកាលឬប្រស

ិទ្ធផលរបស់ឧបករណ៍ទេ
 ។ ប�ើថក្ត
្ម ៅជាងធម្មតា ន�ោះគ្រឿងសាកអាចនឹងឈ
 ប់ស
 ាក។

• ប�ើអ្នកស
 ាកឧបករណ៍ ខណៈពេលដែលស្នូកពហុបណ
ំ ងស�ើម ន�ោះឧបករណ៍អាចនឹងខូច។ សូមសម្ងួ
ំ ងឲ្យ
 តស្នូកពហុបណ
ស្ងួតទាំងស្រុង មុនពេលសាកឧបករណ៍។

• ប�ើឧបករណ៍មិនស
 ាកថ្មជាប្រក្រតីទេ 
 សូមយ
 កឧបករណ៍និងគ្រ
 ឿងសាកទ�ៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវា Samsung។

កាត Nano-SIM និង eSIM
បញ្ចូលកាត SIM ឬ USIM ដែលផ្តល់ដ�
 ោយអ្នកផ្ដល់សេវាទូរសព្ទចល័ត។

 ីរខ្សែ ឬក៏អ្នកផ្ដល់សេវាពីរស
 បករណ៍តែមួយ សូមប�ើកដំណ�ើរការ eSIM ឬក៏បញ្ចូល
ដ�ើម្បីមានលេខទូរសព្ទព
 ម្រាប់ឧ

កាត SIM ចំនួនពីរ។ ខុសព
 ីកាត nano-SIM ជាក់ស្ដែង eSIM គឺជា SIM ឌីជីថលដែលបានបង្កបខ
់ ាងក្នុង។ ការប្រើទាំង

ក
 ាត nano-SIM និងទាំង eSIM អាចនាំឲ្យមានល្បឿនផ្ទេរទិន្នន័យយ
 ឺតក្នុងត
 ំបន់ខ្លះ។

• eSIM ប្រហែលជាមិនអាចប្រើបានទេ អាស្រ័យល�ើតំបន់, អ្នកផ្ដល់សេវា ឬម៉ូដែល។


• សេវាខ្លះដែលត្រូវការនូវការភ្ជាប់ប
 ណ្ដាញ ប្រហែលជាមិនអ
 ាចប្រើបានឡ�ើយ អាស្រ័យល�ើអ្នកផ្ដល់សេវា។

ការដំឡ�ើងកាត SIM ឬ USIM
1

2

3

<�ាតខាងេ�កោម>
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1

បញ្ចូលម្ជុលប
 ញ្ចេញស្ពកទ�
 ៅក្នុងរន្ធន�
 ៅល�ើស្ពក ដ�ើម្បីបញ្ចេញស្ពក។

2
3

ទាញស្ពកចេ
 ញថម
្ន ៗពីប្រហ�ោងស្ពក។
ដាក់កាត SIM ឬ USIM ន�ៅល�ើស្ពក ដ�ោយឲ្យកន្លែងប៉ះពណ៌មាសបែរឡ�ើងល�ើ ហ�ើយសង្កតក
់ ាត SIM ឬ USIM ថ្នមៗ

ទ�ៅល�ើស្ពក ដ�ើម្បីឲ
 ្យវាជាប់នឹងកន្លែង។

4


បញ្ចូលស្ពកច
 ូលទ�ៅក្នុងប្រហ�

ោងស្ពកវិញ។
• បញ្ចូលម្ជុលប
 ញ្ចេញស្ពកទ�
 ៅក្នុងរន្ធស្ពក ដ�ើម្បីដ�ោះស្ពក។
• ប្រើតែកាត nano-SIM ប៉ុណ្ណោះ។
• សូមប្រុ
 ងប្រយ័តក
្ន ុំឲ្យបាត់ ឬក៏ឲ្យអ្នកផ្សេងប្រើកាត SIM ឬ USIM។ Samsung មិនទទ
 ួលខ
 ុសត្រូវល�ើ

ការខូចខាតឬភាពមិនសុខស្រួលទាំងឡាយណា ដែលក�ើតឡ�ើងដ�
 ោយសារការបាត់ក
 ាត ឬក៏កាតត្រូវបានគេលួច

ឡ�ើយ។

• សូមប្រាកដថា ម្ជុលប
 ញ្ចេញស្ពកស
 ្ថិតន�
 ៅកែងនឹងរន្ធ។ ពុន�
ំ ោះទេ ឧបករណ៍អ
 ាចនឹងខូច។
• ប�ើកាត SIM មិនស
 កាត SIM ន�ោះអាចរបូតឬធលា្ ក់ចេ
 ្ថិតណែនក្នុងស
 ្ពកទេ 
 ញពីស្ពក។
• ប�ើអ្នកប
 ញ្ចូលស្ពកទ�
 ៅក្នុងឧបករណ៍ ខណៈពេលស្ពកស�ើម ឧបករណ៍របស់អ្នកអ
 ាចនឹងខូច។ ត្រូវប្រាកដថាស្ពកស្ងួ
 ត
ជានិច្ច។

• បញ្ចូលស្ពកទ�
 ៅក្នុងប្រហ�

ោងស្ពកទ
 ាំងស្រុង ដ�ើម្បីរារាំងកុំឲ្យជ្រាបទឹកច
 ូលទ�ៅក្នុងឧ
 បករណ៍របស់អ
 ្នក។

ការប�ើកដំណ�ើរការ eSIM
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចប
 ៉ះ ការភ្ជាប់ → អភិបាលកាត SIM → ថែមគម្រោងចល័ត។ ន�ៅពេលបានរកឃ�ើញគម្រោង

ចល័តមួយ សូមធ្
 ត
វើ ាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការ eSIM។

ប�
ើ ្នកម
 ាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការភ្ជាប់ → អភិបាល
 អ
 ានកូដ QR មួយ ដែលអ្នកផ្ដល់សេវាឲ្យអ្នកប
 ានផ្ដល់ជូន សូមច
 ូដ QR របស់អ្នកផ្ដល់សេវា រួចហ�ើយស្កេនកូដ QR ន�ោះ។
កាត SIM → ថែមគម្រោងចល័ត → ស្កេនក

អភិបាលកាត SIM
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចប
 ៉ះ ការភ្ជាប់ → អភិបាលកាត SIM។
• កាត SIM៖ ប�ើកដំណ�ើរការកាត SIM ដ�ើម្បីប្រ
 ើនិងប
 ្ដូរការកំណត់កាត SIM តាមបំណង។
• eSIMs៖ ប�ើកដំណ�ើរការ eSIM។
• កាត SIM ដែលចូលចិត៖្ត ជ្រើសដ�ើម្បីប្រើកាត SIM ជាក់លាក់ស
 ម្រាប់ម
 ុខងារខ្លះ ដូចជាការហ�ៅសំឡេង ន�ៅពេលកាតពីរ
ត្រូវបានប�ើកដំណ�ើរការ។

• ការកំណត់កាត SIM ច្រើនទ�ៀត៖ ប្ដូរការកំណត់ការហ�ៅ ឬ eSIM តាមបំណង។
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ការបិទន
 ិងប�ើកឧបករណ៍
សូមគ�
 ោរពតាមការព្រមាននិងក
 ារបង្គាបដែ
់ លបានប្រកាសទាំងអស់ព
ម
ី ន្ត្រីមានសមត្ថកិចក
្ច ្នុងតំបន់ ដែលកំហិតល�
 ើ



 ន្តហ�ោះ ក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ជាដ�ើម។
ការប្រើឧបករណ៍ឥតខ្សែ ដូចជាន�ៅល�ើយ

�គាប់ចុច
បន�យក�មិតសំេឡង
�គាប់ចុចខាង



ការប�ើកឧបករណ៍
ចុចឲ
 ្យជាប់ល�ើគ្រាប់ចុចខ
 ាងក្នុងរយៈពេលពីរបីវិនាទី ដ�ើម្បីប�ើកឧបករណ៍។

ការបិទឧបករណ៍

1

ដ�ើម្បីបទ
ិ ឧបករណ៍ សូមចុចឲ
 ្យជាប់ល�
 ើគ្រាប់ចុចខ
 ាងនិងគ្រា
 ប់ចុចប
 ន្ថយកម្រិតស
 ំឡេងក្នុងពេលដណ
ំ ាលគ្នា។ ជម្រើស
ផ្សេង សូមប�
 ើកផ្ទាំងជូនដំណឹង, អូសចុះក្រោម រួចហ�ើយប៉ះ

2

។

ប៉ះ បិទថ
 ាមពល។



ដ�
 ើម្បីចាប់ផ្ដម
ើ ឧ
 បករណ៍ឡ�ើងវិញ សូមប៉ះ ចាប់ផ្ត
 ើមឡ�ើងវិញ។
អ្នកអ
 ាចកំណត់ឲ្យឧបករណ៍បទ 
ិ ន�ៅពេលអ្នកច
 ុចជ
 ាប់ល�
 ើគ្រាប់ចុចខាង។ ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារកម្រិត
ខ
 ្ពស់ → គ្រាប់ចុចខាង រួចហ�
 ើយប៉ះ ម៉ឺនុយប
 ាមពល ក្រោម ចុចឲ្យជាប់។
 ិទថ

ការបង្ខំឲ
 ្យចាប់ផ្ដើមឡ�ើងវិញ
ប�ើឧបករណ៍របស់អ្នកគាំងឬម
 ិនត
 បត សូមចុចឲ
 ្យជាប់ល�
 ើគ្រាប់ចុចខ
 ាងនិងគ្រា
 ប់ចុចប
 ន្ថយកម្រិតស
 ំឡេង ក្នុងពេលដណ
ំ ាលគ្នា
ល�ើសពី 7 វិនាទី ដ�ើម្បីច
 ាប់ផ្ដម
ើ វាឡ�ើងវិញ។

23

មូលដ្ឋ

ទម្រង់អាសន្ន
អ្នកអ
 ាចប្ដូរឧបករណ៍ទ�ៅទម្រង់អាសន្ន ដ�ើម្បីបន្ថយការប្រើថ្ម។ កម្មវិធន
ី ិងមុខងារខ្លះនឹងម
 ានកំហិត។ ក្នុងទ
 ម្រង់អាសន្ន អ្នកអាច
ធ្វើការហ�ៅអាសន្ន ផ្ញើព័ត៌មានទីកន្លែងបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកទ�
 ៅអ្នកដទៃ បន្លឺស៊ីរ៉ែនភាពអាសន្ន ជាដ�ើម។

 ្យជាប់ល�
 ើគ្រាប់ចុចខ
 ប់ចុចប
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការទម្រង់អាសន្ន សូមចុចឲ
 ាងនិងគ្រា
 ន្ថយកម្រិតស
 ំឡេងក្នុងពេ
 លដំណាលគ្នា រួច
→ ទម្រង់អាសន្ន។
ហ�ើយប
 ៉ះ ទម្រង់អាសន្ន។ ជម្រើសផ្សេង សូមប�
 ើកផ្ទា
 ំងជូនដំណឹង, អូសចុះក្រោម រួចហ�ើយប
 ៉ះ

 ម្រង់អាសន្ន។
ដ�
 ើម្បីប
 ិទដំណ�ើរការទម្រង់អាសន្ន សូមប៉ះ → បិទទ

រយៈពេលប្រើប្រាស់ន�ៅសល់ប
 ង្ហាញពីរយៈពេលដែលន�ៅសល់ មុនពេលអស់ថ្ម។ រយៈពេលប្រើប្រាស់ន�ៅសល់អ
 ាច


ខុសគ្នា អាស្រ័យល�ក
ើ ារកំណត់នៃឧបករណ៍របស់អ
 ្នកន
 ិងល
 ក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ។

ការរ�ៀបចំដំបូង
ន�ៅពេលអ្នកប�
 ើកឧបករណ៍របស់អ្នកជ
 ាល�ើកដំបូង ឬក៏បន្ទាបព
់ ីធ្វើការកំណត់ទ
 ិន្នន័យឡ�ើងវិញ សូមធ្
 វើតាមការណែនាំ
ល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីរ�ៀបចំឧបករណ៍របស់អ្នក។

ប�ើអ្នកម
 ិនភ្ជាប់ទ�ៅបណ្ដាញ Wi-Fi ទេ អ្នកប្រហែ

លជាមិនអ
 ាចរ�ៀបចំម
 ុខងារខ្លះរបស់ឧបករណ៍ឡ�ើយ ក្នុងអ
 ំឡុងពេលនៃ


ការរ�ៀបចំដំបូង។

Samsung Account
Samsung Account របស់អ
 ្នកគ
 ឺជាសេវាគណនីរម
ួ គ្នាដែលអនុញញា្ តឲ្យអ្នកប្រ
 ើសេវា Samsung ជាច្រើន ដែលផ្ដល់ជូន
ដ�ោយឧបករណ៍ចល័ត, TVs និងវិបសៃ Samsung។

ដ�ើម្បីពិនិត្យបញ្នជីៃសេវាដែលអាចប្រជ
ើ ាមួយ Samsung Account របស់អ
 ្នក សូមម�ើល account.samsung.com។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ Samsung Account។
ជម្រើសផ្សេង សូមច
 ាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → គ្រប់គ្រងគណនី → ថែមគណនី →
Samsung Account។

2

ប�ើអ្នកមាន Samsung Account មួយហ�ើយ សូមចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ
 ្នក។
• ប�ើអ្នកច
 ង់ច
 ុះឈ្មោះចូលដ�
 ោយប្រើគណនី Google របស់អ្នក សូមប៉ះ បន្តជាមួយ Google។
• ប�ើអ្នកមិនមាន Samsung Account ទេ សូមប៉ះ បង្កើតគណនី។
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ការរក ID របស់អ្នក និងការកំណត់ព
 ាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកឡ�ើងវិញ
ប�ើអ្នកភ្លេច Samsung Account ID ឬពាក្យសម្ងាត់របស់អ
 ្នក សូមប៉ះ រក ID ឬ កំណត់ពាក្យសម្ងាត់ឡ�ើងវិញ ល�ើអេក្រ

ង់

ចុះឈ្មោះចូល Samsung Account។ អ្នកអ
 ាចរកឃ�ើញ ID របស់អ្នក ឬក៏កណ
ំ ត់ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកឡ�ើងវិញ បន្ទាបព
់ ី

អ្នកវាយបញ្ចូលព័ត៌មានចាំបាច់។

ការចុះឈ្មោះចេញពី Samsung Account របស់អ្នក
ន�ៅពេលអ្នកប
 ានចុះឈ្មោះចេញពី Samsung Account របស់អ្នក ទិន្នន័យរបស់អ្នក ដូចជាទំនាក់ទំនងឬព្រឹ
 ត្តិការណ៍ ក៏នឹង

ត្រូវបានលុបព
 ្នកផ
 ីឧបករណ៍របស់អ
 ងដែរ។

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → គ្រប់គ្រងគណនី។

2
3

ប៉ះ Samsung Account → ទម្រង់ខ្ញុំ ហ�ើយប៉ះ ចុះឈ្មោះចេញ ន�ៅបាតអេក្រង់។
ប៉ះ ចុះឈ្មោះចេញ, វាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ Samsung Account របស់អ្នក រួចហ�ើយប៉ះ ព្រម។

ការផ្ទេរទិន្នន័យព
 ីឧបករណ៍ពីមុនរបស់អ្នក (Smart Switch)
អ្នកអ
 ាចប្រើ Smart Switch ដ�ើម្បីផ្ទេរទិន្នន័យព
 ីឧបករណ៍ពីមុនរបស់អ្នកដ
 ាក់ក្នុងឧ
 បករណ៍ថ
 ្មីរបស់អ្នក។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → នាំយកទិន្នន័យព
 ីឧបករណ៍ចាស់។
• មុខងារនេះប្រហែលជាមិនទទ
 ួលក
 ារគាំទ្រឡ�ើយល�ើឧបករណ៍ឬកុំព្យូទ័រខ្លះ។


• អនុវត្តដែនកំណត់។ ចូលម�ើល www.samsung.com/smartswitch សម្រាប់ព
៌ ានលម្អិត។ Samsung
 ័តម
 ៉ាងមធ្យ័ត។ សូមផ្ទេរតែ
 ានសិទ្ធិក
គ�ោរពសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធយ
 ខ
 ្លឹមព័តម
៌ ានដែលជារបស់អ្នក ឬក៏អ្នកម
 ្នុងការផ្ទេរប
 ៉ុណ្ណោះ។

ការផ្ទេរទិន្នន័យដ�
 ោយប្រើខ្សែ USB
អ្នកអ
 ាចភ្ជាប់ឧបករណ៍ពម
ី ុនរបស់អ
 ្នកជ
 ាមួយឧ
 បករណ៍របស់អ្នកដ�
 ោយប្រើខ្សែ USB ដ�ើម្បីផ្ទេរទិន្នន័យយ
 ៉ាងងាយស្រួលនិងយ
 ៉ាង

រហ័ស។

1

ភ្ជាប់ឧបករណ៍របស់អ្នកនិងឧ
 បករណ៍ពម
ី ុនរបស់អ្នក ដ�ោយប្រើខ្សែ USB នៃឧបករណ៍របស់អ្នក។
ឈ្នាប់ USB ប្រហែលជាអាចត្រូវការ អាស្រ័យល�ើឧបករណ៍មុន។

2
3

ន�ៅពេលវីនដូវផ
 ុសជ្រ
 ើសកម្មវិធលេ
ី ចឡ�ើង សូមប៉ះ Smart Switch → ទទួលទិន្នន័យ។
ក្នុងឧ
 បករណ៍ពីមុន សូមប៉ះ អនុញញា្ ត។
ប�ើអ្នកម
 ិនមានកម្មវិធទេ 
ី សូមទ
 ាញយកវាពី Galaxy Store ឬ Play Store។
ឧបករណ៍របស់អ្នកន
 ឹងស្គា
 ល់ឧបករណ៍ពម
ី ុន ហ�ើយបញ្ជីនៃទិន្នន័យដែ
 លអ្នកផ្ទេរនឹងលេចឡ�ើង។
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4

ជ្រើសធាតុម
 ួយដែលត្រូវនាំមក ហ�ើយប៉ះ ផ្ទេរ។
កុំផ្ដាច់ខ្សែ USB ពីឧ
 បករណ៍ ន�ៅពេលអ្នកក
 ំពុងផ្ទេរឯកសារ។ ការធ្វើបែបន�ោះអាចបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ទ
 ិន្នន័យឬ
 ខូច



ឧបករណ៍។

ការផ្ទេរទិន្នន័យន
 ឹងបង្កើនក
 ារស៊ីថ្មរបស់ឧបករណ៍អ
 ្នក។ ត្រូវប្រាកដថា ឧបករណ៍របស់អ
 ្នកត្រូ
 វបានសាកគ្រប់គ្រាន់ មុន


ពេលផ្ទេរទិន្នន័យ។ ប�ើថាមពលថ្មខ្សោយ ការផ្ទេរទិន្នន័យអ
 ាចត្រូវបានបង្អាក់។

ការផ្ទេរទិន្នន័យឥតខ្សែ
ផ្ទេរទិន្នន័យព
 ីឧបករណ៍ព
 ីមុនរបស់អ្នកម
 កដាក់ក្នុងឧ
 បករណ៍របស់អ្នក ដ�ោយឥតប្រើខ្សែតាម Wi-Fi Direct។

1

ល�ើឧបករណ៍ពីមុន សូមចាប់ផ្ដម 
ើ Smart Switch។
ប�អ
ើ ្នកម
 ិនម
 ានកម្មវិធទេ 
ី សូមទ
 ាញយកវាពី Galaxy Store ឬ Play Store។

2

ល�ើឧបករណ៍របស់អ្នក សូមច
 ាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → នាំយកទិន្នន័យពីឧបករណ៍

ច
 ាស់។

3
4
5
6

ដាក់ឧបករណ៍ន�
 ៅជិតគ្នា។
ល�ើឧបករណ៍ពីមុន សូមប៉ះ ផ្ញើទ
 ិន្នន័យ → ឥតខ្សែ។
ល�ើឧបករណ៍ពីមុន សូមប៉ះ អនុញ្ញាត។
ល�ើឧបករណ៍របស់អ្នក សូមជ្រ
 ើសធាតុម
 ួយដែលត្រូវនាំមក ហ�ើយប៉ះ ផ្ទេរ។

ការផ្ទេរទិន្នន័យច
 ម្លងទុកព
 ីកុំព្យូទ័រ
ផ្ទេរទិន្នន័យរវាងឧបករណ៍របស់អ្នកន
 ិងកុំព្យូទ័រ។ អ្នកត្រូ
 វតែទាញយកកម្មវិធី Smart Switch សម្រាប់ក
 ុំព្យូទ័រ

ពី www.samsung.com/smartswitch។ ចម្លងទុកទ
ី ុនទ�
 ិន្នន័យព
 ីឧបករណ៍ពម
 ៅកុំព្យូទ័រ និងនាំចូលទ
 ិន្នន័យដ
 ាក់
ឧបករណ៍របស់អ
 ្នក។

1

ន�ៅល�ើកុំព្យូទ័រ សូមចូលទ�ៅ www.samsung.com/smartswitch ដ�ើម្បីទាញយក Smart Switch។

2

ន�ៅល�ើកុំព្យូទ័រ សូមចាប់ផ្ដម 
ើ Smart Switch។
ប�ើឧបករណ៍ពម
ី ុនរបស់អ្នកម
 ិនមែនជាឧបករណ៍ Samsung សូមច
 ម្លងទុកទិន្នន័យទ�
 ៅកុំព្យូទ័រ ដ�ោយប្រក
ើ ម្មវិធដែ
ី ល



ផ្ដល់ជូនដ�
 ោយឧស្សាហករនៃឧបករណ៍ន�ោះ។ បន្ទាបម
់ ក សូមរំលងទ�ៅជំហានទីប្រាំ។

3
4

ភ្ជាប់ឧបករណ៍ពម
ី ុនរបស់អ្នកទ�
 ៅកុំព្យូទ័រដ�ោយប្រើខ្សែ USB របស់ឧបករណ៍។
ន�ៅល�ើកុំព្យូទ័រ សូមធ្
 វើតាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីចម្លងទុកទ
 ិន្នន័យព
 ីឧបករណ៍ន�ោះ។
បន្ទាបម
់ ក សូមផ្ដា
 ច់ឧ
 បករណ៍ព
ម
ី ុនចេញពីកុំព្យូទ័រ។

5
6

ភ្ជាប់ឧបករណ៍របស់អ្នកទ�
 ៅកុំព្យូទ័រដ�ោយប្រើខ្សែ USB។
ន�ៅល�ើកុំព្យូទ័រ សូមធ្
 វើតាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីផ្ទេរទិន្នន័យដ
 ាក់ឧបករណ៍របស់អ
 ្នក។
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ការយល់ដឹងអ
 ំពីអេក្រង់
ការត្រួតត្រាអេក្រង់ប៉ះ
ការប៉ះជាប់

ការប៉ះ

ប៉ះឲ្យជាប់ល�
 ើ

ប៉ះអេក្រង់។

អេក្រង់ក
 ្នុងពេល

ប្រមាណ 2 វិនាទី។


ការប៉ះពីរដង

ការចាប់អូស

ប៉ះពីរដងល�ើអេក្រង់។

ប៉ះជាប់ល�
 ើធាតុ

មួយ ហ�ើយច
 ាប់អូសវា
ទ�ៅទីតាំងគ�ោលដ�ៅ។




ការអូស

ការញែកនិងការក�ៀប

មកឆ្វេង ឬទ�ៅស្តាំ។

៏ ៀបល�ើ
ពីគ្នា ឬកក�

ញែកម្រាមដៃពីរចេញ

អូសឡ�ើងល�ើ ចុះក្រោម 

អេក្រង់។



• ចូរកុំឲ្យអេក្រង់ប៉ះស
 ្ថិតន�
 ៅប៉ះជាប់នឹងឧបករណ៍អគ្គិសនីផ្សេងទ�ៀត។ ការបង្អសប
់ ន្ទុកអេឡិចត្រូស្តាទិកអ
 ាចធ្វើឲ្យ


អេក្រង់ប៉ះធ្
 វើមុខងារខុសប្រក្រតី។

• ដ�ើម្បីបញ្ចៀសការធ្វើឲ្យខូចអេក្រ

ង់ប៉ះ សូមកុំឲ្យវត្ថុមុតស្រួចប៉ះវា ឬកប្រ
៏ ើចុងម្រាមដៃរបស់អ
 ្នកស
 ង្កតវ់ាដ�ោយកម្លាំង
ធ្ងន់ៗ។

• វាជាយ�ោបល់ដែ
 លមិនត្រូវប្រើក្រាហ្វិកនឹងល�
 ើផ្នែកណាមួយឬទ
 ាំងអស់នៃអេក្រង់ប
 ៉ះក្នុងអឡុ
ំ ងពេលយូរឡ�ើយ។ ការ



ធ្វើដូច្នេះអាចនាំឲ្យមានសំណល់រូប (ឆេះអេក្រង់) ឬរូបស្រម�

ោលខ្មៅ។

ឧបករណ៍អាចមិនស្គា
 ល់ការបញ្ចូលដ�
 ោយការប៉ះន�ៅក្បែរគែមនៃអេក្រង់ ដែលវាស្ថិតន�
 ៅក្រៅផ្ទៃបញ្ចូលការប៉ះ។
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របាររុករក (ប៊ូតុងទ
 ន់)
ន�ៅពេលអ្នកប�
 ើកអេក្រង់ ប៊ូតុងទ
 ន់ន
 ឹងលេ
 ចឡ�ើងល�ើរបាររុករកន�ៅផ្នែកខ
 ាងក្រោមនៃអេក្រង់។ ប៊ូតុងទ
 ន់ត្រូវបានកំណត់តាម
លំនាំដ�ើមជ
 ាប៊ូតុងថ្មីៗ គេហប៊ូតុង និងប
 ៊ូតុងថយ។ មុខងារនៃប៊ូតុងអ
 ាចផ្លាស់ប្ដូរទ�
 ៅតាមកម្មវិធដែ
ី លកំពុងប្រ
 ប
ើ ច្ចុប្បន្ន ឬក៏

បរិស្ថាននៃការប្រើប្រាស់។


ប៊ូតុង

មុខងារ
ថ្មីៗ



• ប៉ះ ដ�ើម្បីប�
 ើកបញ្ជីកម្មវិធថ
ី ្មីៗ។
• ប៉ះ ដ�ើម្បីត្រឡ

ប់ម
 កគេហអេក្រង់។

គេហ



• ប៉ះឲ្យជាប់ ដ�ើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Google ជំនួយការ។

ថយ

• ប៉ះ ដ�ើម្បីត្រឡ

ប់ទ�
 ៅអេក្រង់ពីមុន។

ការលាក់របាររុករក
បង្ហាញឯកសារ ឬក៏ប្រើកម្មវិធល�
ី ើអេក្រង់ទូលាយ ដ�ោយលាក់របាររុករក។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់ → របាររុករក រួចហ�
 ើយប
 វ
 ៉ះ កាយវិការអូស ក្រោម ប្រភេទការរុករក។ របាររុករកនឹងត្រូ
បានលាក់ ហ�ើយព
 ាក្យព្រលយនៃកាយវិការនឹងលេ
 ចឡ�ើង។ ប៉ះ ជម្រើសច្រើនទ�ៀត រួចជ្រើសជម្រើសម
 ួយដែលអ្នកច
 ង់បាន។



អូសពីេ�កោម

អូសពីខាងនិងេ�កោម

ប�ើអ្នកច
 ង់ល
 ាក់ពាក្យព្រលយនៃកាយវិការន�ៅផ្នែកខាងក្រោមនៃអេក្រង់ សូមប
 ៉ះកុងតាក់ ពាក្យព្រលយនៃកាយវិការ ដ�ើម្បីបទ
ិ

ដំណ�ើរការវា។
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គេហអេក្រង់ និង អេក្រង់កម្មវិធី
គេហអេក្រង់គ
 ឺជាចណ
ំ ុចចាប់ផ្ដើមស
 ម្រាប់ច
 ូលប្រើមុខងារទាំងអស់របស់ឧបករណ៍។ វាបង្ហាញវីដជីត, ផ្លូវកាត់ទ�ៅកាន់
កម្មវិធី ជាដ�ើម។

 ម្រាប់កម្មវិធទ
ី ាំងអស់ រួមទាំងកម្មវិធដែ
អេក្រង់ក
 ម្មវិធប
ី ង្ហាញអាយខុនស
ី លបានដំឡ�ើងថ្មីៗ។

ការប្ដូររវាងគេហអេក្រង់ន
 ិងអេក្រង់កម្មវិធី
ល�ើគេហអេក្រង់ សូមអ
 ូសឡ�ើងល�ើ ដ�ើម្បីប�ើកអេក្រ

ង់កម្មវិធី។

ដ�ើម្បីត្រឡប់ទ�
 ៅគេហអេក្រង់វិញ សូមអ
 ូសឡ�ើងល�ើឬ
ច
 ុះក្រោមល�ើអេក្រង់ក
 ម្មវិធី។ ជម្រើសផ្សេង សូមប៉ះគេ
 ហប៊ូតុងឬ
 ប៊ូតុង
ថយ។

Finder

កម�វ�ធសំ
ី ណព�
េគហេអ�កង់



េអ�កង់កម�វ�ធី

ប�ើអ្នកថែម
 ប៊ូតុងក
 ម្មវិធន�
ី ៅល�ើគេហអេក្រង់ អ្នកអាចប�ើកអេក្រ

ង់កម្មវិធី ដ�ោយប៉ះប៊ូតុងន�ោះ។ ន�ៅល�ើគេហអេក្រង់ សូមប៉ះឲ្យជាប់
ល�ើផ្ទៃទទេ, ប៉ះ ការកំណត់ រួចហ�
 ើយប៉ះល�ក
ើ ុងតាក់ បង្ហាញប៊ូតុងអេក្រង់ក
 ម្មវិធីល�ើគេហអេក្រង់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។ ប៊ូតុង
កម្មវិធន
ី ឹងត្រូវបានថែមន�ៅផ្នែកខ
 ាងក្រោមនៃគេហអេក្រង់។

ប៊ូតុងកម�វ�ធី
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ការកែគេហអេក្រង់
ន�ៅល�ើគេហអេក្រង់ សូមប
 ៉ះឲ្យជាប់ល�
 ើផ្ទៃទទេ ឬកក�
៏ ៀបម្រាមដៃរបស់អ្នកចូលគ្នា ដ�ើម្បីច
 ូលប្រើជ
 ម្រើសកែ។ អ្នកអាចកណ
ំ ត់
រូបផ្ទៃអេក្រង់ ថែមវីដជីត ជាដ�ើម។ អ្នកក
 ៏អាចថែម លុប ឬរ�ៀបផ្ទាំងគេ
 ហអេក្រង់ឡ�ើងវិញផងដែរ។
• ការថែមផ្ទាំង៖ អូសម
 កឆ្វេង រួចហ�
 ើយប៉ះ

។

• ការផ្លាស់ទផ្ទា
 ើការបង្ហាញផ្ទាំង រួចហ�
ូ វាទ�ៅទីកន្លែងថ្មី។
ី ំង៖ ប៉ះឲ្យជាប់ល�
 ើយចាប់អស
• ការលុបផ្ទាំង៖ ប៉ះ

 ល�ើផ្ទាំងន�
 ោះ។


• រូបផ្ទៃអេក្រង់៖ ប្ដូរការកំណត់រូបផ្ទៃអេក្រង់សម្រាប់គេ
 ហអេក្រង់ន
 ិងអេក្រ

ង់ជាប់ស�ោ។
• រូបរាង៖ ប្ដូររូបរាងរបស់ឧបករណ៍។ សមាសធាតុម�
 ើលឃ�ើញនៃអ៊ីនធ�ើហ្វេស ដូចជាពណ៌ អាយខុន និងរូបផ្ទៃអេក្រង់ នឹង
ផ្លាស់ប្ដូរទ�
 ៅតាមរូបរាងដែលបានជ្រើស។

• វីដជីត៖ វីដជីតគ
 ឺជាកម្មវិធត
ី ូចៗដែលចាប់ផ្ដើមម
 ុខងារកម្មវិធជ
ី ាក់លាក់ ដ�ើម្បីផ្ដល់ព
 ័តម
៌ ាននិងក
 ារចូលប្រើងាយស្រួលន�ៅល�ើ
គេហអេក្រង់របស់អ្នក។ ជ្រើសវីដជីតម
 ួយ ហ�ើយប៉ះ ថែម។ វីដជីតន
 ឹងត្រូ
 វបានថែមល�ើគេហអេក្រង់។

• ការកំណត់៖ ធ្វើការកំណត់រចនាសម្ពនស
្ធ ម្រាប់គេហអេក្រង់ ដូចជាប្លង់អេក្រង់។

ការបង្ហាញកម្មវិធទ
ី ាំងអស់ល�
 ើគេហអេក្រង់
ដ�ោយមិនប្រើអេក្រង់ក
 ម្មវិធដ
ី ាច់ដ�ោយឡែក អ្នកអាចកណ
ំ ត់ឲ្យឧបករណ៍បង្ហាញកម្មវិធីទាំងអស់ល�
 ើគេហអេក្រង់។ ន�ៅល�ើ
គេ
 ហអេក្រង់ សូមប
 ៉ះឲ្យជាប់ល�
 ើផ្ទៃទទេ រួចហ�ើយប
 ៉ះ ការកំណត់ → ប្លងគេ
់ ហអេក្រង់ → គេហអេក្រង់ប៉ុណ្ណោះ → ប្រើ។
ឥឡូវ អ្នកអ
 ាចចូលប្រើក
 ម្មវិធទ
ី ាំងអស់របស់អ
 ្នកដ�
 ោយអូសមកឆ្វេងន�ៅល�ើគេហអេក្រង់។
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ការចាប់ផ្ដើម Finder
ស្វែងរកខ្លឹមព័ត៌មានល�ើឧបករណ៍យ៉ាងរហ័ស។

1

ល�ើអេក្រង់កម្មវិធី សូមប៉ះ ស្វែងរក។ ជម្រើសផ្សេង សូមប�
 ើកផ្ទាំងជ
 ូនដំណឹង, អូសចុះក្រោម រួចហ�
 ើយប៉ះ

2

វាយបញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ។

។

កម្មវិធន
ី ិងខ
 ្លឹមព័ត៌មានល�ើឧបករណ៍របស់អ្នកន
 ឹងត្រូ
 វបានស្វែងរក។
ប�ើអ្នកប៉ះ

 ល�ើក្ដារចុច អ្នកអ
 ាចស្វែងរកខ្លឹមព័ត៌មានច្រើនទ�ៀត។

ការផ្លាស់ទធ
ី ាតុ
ប៉ះឲ្យជាប់ល�
 ើធាតុម
 ួយ រួចហ�ើយច
 ាប់អស
ូ វាទ�ៅទីកន្លែងថ្មី។ ដ�ើម្បីផ្លាស់ទធ
ី ាតុន�
 ោះទ�ៅផ្ទាំងម
 ួយទ�ៀត សូមចាប់អូសវាទ�ៅជ្រុងនៃ
អេក្រង់។

ី ួយន�
 ៅល�ើគេហអេក្រង់ សូមប
 ៉ះឲ្យជាប់ល�ើធាតុម
 ួយន�ៅល�ើអេក្រង់កម្មវិធី រួចហ�ើយប៉ះ ថែមទ�ៅ
ដ�ើម្បីថែមផ្លូវកាត់មួយទ�ៅកម្មវិធម
គេ
 ហ។ ផ្លូវកាត់ទ�
 ៅកាន់កម្មវិធន
ី ឹងត្រូវបានថែមល�ើគេហអេក្រង់។

អ្នកក
 ៏អាចផ្លាស់ទក
ី ម្មវិធដែ
ី លប្រើញឹកញាប់ទ�
 ៅតំបន់ផ
 ្លូវកាត់ ន�ៅផ្នែកខាងក្រោមនៃគេហអេក្រង់ផងដែរ។

ការបង្កើតសឺមី
បង្កើតស
 ឺមន
ី ិងប្រមូលក
 ម្មវិធីស្រដ�ៀងគ្នា ដ�ើម្បីច
 ូលប្រើន
 ិងចាប់ផ្ដើមក
 ម្មវិធទ
ី ាំងន�ោះយ៉ាងរហ័ស។

ន�
 ៅល�ើគេហអេក្រង់ឬ
 អេក្រង់កម្មវិធី សូមប
 ៉ះឲ្យជាប់ល�
 ើកម្មវិធម
ី ួយ រួចហ�ើយចាប់អូសវាដាក់ល�ើកម្មវិធម
ី ួយទ�ៀត។
ស
 ឺមថ
ី ដែ
្មី លមានកម្មវិធដែ
ី លបានជ្រើសនឹងត្រូ
 វបានបង្កើត។ ប៉ះ ឈ្មោះសឺមី រួចវាយបញ្ចូលឈ្មោះសឺមី។


• ការថែមកម្មវិធច្រ
ី ើនទ�ៀត
ប៉ះ

 ល�ើសឺមី។ ធីកក
 ម្មវិធដែ
ី លត្រូវថែម ហ�ើយប៉ះ រួចរាល់។ អ្នកក៏អាចថែមក
 ម្មវិធម
ី ួយដ�ោយចាប់អូសវាចូលទ�
 ៅក្នុងស
 ឺមី

ន�ោះផងដែរ។
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• ការផ្លាស់ទក
ី ម្មវិធីចេញពីសឺមី
ប៉ះឲ
 ្យជាប់ល�
 ើកម្មវិធម
ូ វាទ�ៅទីកន្លែងថ្មី។
ី ួយ ដ�ើម្បីច
 ាប់អស
• ការលុបសឺមី
ប៉ះឲ្យជាប់ល�
 ើសឺមម
 វបានលុប។ កម្មវិធន�
ី ួយ រួចហ�
 ើយប
 ៉ះ លុបសឺម។
ី មានតែសឺមីប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូ
ី ៅក្នុងស
 ឺមន�
ី ោះនឹង

ត្រូវបានប្ដូរទីកន្លែងត្រឡប់ទ�
 ៅអេក្រង់ក
 ម្មវិធីវិញ។

ផ្ទាំងគែម
អ្នកអ
 ាចចូលប្រើក
 ម្មវិធន
ី ិងមុខងារសំណព្វរបស់អ្នកយ
 ៉ាងរហ័សពផ្ទា
ី ំងគែម។
ចាប់អូសប
 ង្កាន់ផ្ទាំងគែមទ�ៅចំណុចក
 ណ្ដាលនៃអេក្រង់។

ប�
 ើមិនឃ�ើញប
 ង្កានផ្ទា
់ ំងគែម
 ទេ សូមចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់ រួចហ�ើយប
 ៉ះកុងតាក់ ផ្ទាំងគែម ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការ
វា។

បង�ាន់ផ�ាំងែគម

ផ�ាំងែគម

ការកំណត់ផ�ាំងែគម
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អេក្រង់ជាប់ស�ោ
ការចុចគ្រាប់ចុចខ
 ាងនឹងប
ទ
ិ អេក្រង់ ហ�ើយចាក់ស�ោវា។ ដូចគ្នានេ
 ះដែរ អេក្រង់ន
 ឹងបិទ ហ�ើយចាក់ស�ោដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ ប�ើ
ឧបករណ៍មិនត្រូវបានប្រក
ើ ្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់។

ដ�
 ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់ សូមអ
 ូសទ�
 ៅទិសដ�ៅណាមួយ ន�ៅពេលអេក្រង់ប�ើក។

 ុចគ្រាប់ចុចខាង ដ�ើម្បីប�ើកអេក្រ

ង់។ ជម្រើសផ្សេង សូមប
 ៉ះពីរដងល�ើអេក្រង់។
ប�ើអេក្រង់រលត់ សូមច

ការប្ដូរវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់
ដ�ើម្បីប្ដូរវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ សូមច
 ាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់ជ
 ាប់ស�
 ោ → ប្រភេទស�ោអេក្រង់ រួចហ�ើយជ្រើសវិធី
មួយ។

 ំណត់លំនាំ, PIN, ពាក្យសម្ងាត់ ឬទិន្នន័យជ
 ីវមាត្ររបស់អ្នកស
 ម្រាប់វិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ អ្នកអាចការពារព័តម
៌ ាន
ន�ៅពេលអ្នកក

ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដ�ោយរារាំងអ្នកដទៃមិនឲ
 ្យចូលប្រើឧបករណ៍របស់អ្នក។ បន្ទាបព
់ ីកំណត់វិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ ឧបករណ៍នឹង

ត្រូវការកូដដ�ោះស�ោ គ្រប់ពេលដ�ោះស�ោវា។

អ្នកអ
 ាចកំណត់ឲ្យឧបករណ៍ធ្ក
វើ ារកំណត់ទិន្នន័យព
 រ�
ី ោងចក្រឡ�ើងវិញ ប�ើអ
 ្នកវាយបញ្ចូលកូដដ�ោះស�ោមិនត្រឹមត្រូ

វ
ជាច្រើនដងជាប់ៗគ្នារហូតដល់ដែ
 នកំណត់នៃការប៉ុនប៉ង។ ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់ជាប់ស�
 ោ→


ការកំណត់ស�
 ោសន្តិសុខ, ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ប
 ុរេកំណត់ រួចហ�
 ើយប៉ះកុងតាក់ ស្វ័យក
 ំណត់
ឡ�ើងវិញពីរ�ោងចក្រ ដ�ើម្បីប�
 ើកដំណ�ើរការវា។

អាយខុនសញ្ញាបង្ហាញ
អាយខុនសញ្ញាបង្ហាញលេចឡ�ើងល�ើរបារស្ថានភាពន�ៅផ្នែកខ
 ាងល�ើនៃអេក្រង់។ អាយខុនដែ
 លបានរាយក្នុងតារាងខាងក្រោមគឺ
ឃ�ើញច្រ
 ើនបំផុត។
អាយខុន

អត្ថន័យ
គ្មានរលកសញ្ញា



កម្លាំងរលកសញ្ញា


រ៉ូមីង (ន�ៅក្រៅតំបន់សេវាធម្មតា)


បានភ្ជាប់បណ្ដាញ GPRS


បានភ្ជាប់បណ្ដាញ EDGE


បានភ្ជាប់បណ្ដាញ UMTS


បានភ្ជាប់បណ្ដាញ HSDPA


បានភ្ជាប់បណ្ដាញ HSPA+

/



បានភ្ជាប់បណ្ដាញ LTE
បានភ្ជាប់បណ្ដាញ 5G



បានភ្ជាប់បណ្ដាញ LTE ក្នុងបណ្ដាញ LTE ដែលរួមបញ្ចូលបណ្ដាញ 5G


បានភ្ជាប់ Wi-Fi



បានប�ើកដំណ�ើរការមុខងារ Bluetooth
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អាយខុន

កំពុងប្រ
 ើសេវាទីកន្លែង


កំពុងហ�
 ៅទូរសព្ទ


ខកខានការហ�ៅ


សារអត្ថបទឬពហុព័តម
៌ ានថ្មី


បានប�ើកដំណ�ើរការម�៉ោងរ�ោទ៍

/



កំហស
ុ ប
 ានក�ើតឡ�ើង ឬកត្រូ
៏ វការនូវការប្រុងប្រយ័ត្ន




ទម្រង់បិទសំឡេង / ទម្រង់រំញ័រ
បានប�ើកដំណ�ើរការទម្រង់យន្តហ�ោះ





អត្ថន័យ

/

ការសាកថ្ម / កម្រិតថ
 ាមពលថ្ម

• របារស្ថានភាពប្រហែលជាមិនលេ
 ចឡ�ើងន�
 ៅផ្នែកខាងល�ើនៃអេក្រង់ក
 ្នុងក
 ម្មវិធខ
ី ្លះឡ�ើយ។ ដ�ើម្បីបង្ហាញរបារ
 ាប់អូសផ្នែកខាងល�ើអេក្រ

ង់ចុះក្រោម។
ស្ថានភាព សូមច

• អាយខុនសញ្ញាបង្ហាញខលះ្ លេចឡ�ើងតែ
 ន�ៅពេលអ្នកប�
 ូនដំណឹងបណ្
ណោះ។
 ើកផ្ទាំងជ
៉ុ
• អាយខុនសញ្ញាបង្ហាញអាចលេចឡ�ើងខ
ស
ុ ៗគ្នា អាស្រ័យល�ើអ្នកផ្ដល់សេវាឬម៉ូដែល។
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ផ្ទាំងជូនដំណឹង
ន�ៅពេលអ្នកទទ
 ួលក
 ារជូនដំណឹងថ
 ្មី អាយខុនស
 ញ្ញាបង្ហាញលេចឡ�ើងល�
 ើរបារស្ថានភាព។ ដ�ើម្បីឃ�ើញព
 ័ត៌មានច្រើនទ�ៀតអំពី
 ើកផ្ទាំងជ
 ូនដំណឹងន
 ិងប
អាយខុនទ
 ាំងន�ោះ សូមប�
 ង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត។

ដ�ើម្បីប�ើកផ្ទាំងជូនដំណឹង សូមច
 ាប់អូសរបារស្ថានភាពចុះក្រោម។ ដ�ើម្បីបទ
ិ ផ្ទា
 ំងជ
 ូនដំណឹង សូមអូសអេក្រ

ង់ឡ�ើងល�ើ។
អ្នកអ
 ាចប្រើមុខងារខាងក្រោមល�ើផ្ទាំងជ
 ូនដំណឹង។
ប៊ូតុងការកំណត់រហ័ស
ចាប់េផ�ើម ការកំណត់។
បង�ាញព័ត៌មានលម�ិតៃនការជូនដំ
ណឹងនិងេធ�ើសកម�ភាពេផ�ងៗ។
ជ�មះការជូនដំណឹងទាំងអស់។
ចូលេ�បើការកំណត់ៃនការជូនដំណឹង។



ការប្រើប៊ូតុងក
 ារកំណត់រហ័ស
ប៉ះប៊ូតុងក
 ារកំណត់រហ័ស ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការមុខងារមួយចំនួន។ អូសផ្ទា
 ំងជូនដំណឹងចុះក្រោម ដ�ើម្បីឃ�ើញប៊ូតុង
ច្រើនទ�ៀត។ ដ�ើម្បីថែមប៊ូតុងច្រើនទ�ៀត សូមប៉ះ

។

ប��ាេមេឌៀេលើឧបករណ៍របស់អ�
កនិងឧបករណ៍េនៅែក�រែដល�ានភ�ាប់។

ប��ាឧបករណ៍េនៅែក�រែដល�ានភ�ាប់ �ពមទាំ
ងឧបករណ៍និងទិដ�ភាព SmartThings។

ប៊ូតុងការកំណត់រហ័ស

ៃលត�មូវពន�ៃន
ឺ េអ�កង់។
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ដ�ើម្បីប្ដូរការកំណត់ម
 ុខងារនានា សូមប
 ៉ះអត្ថបទក្រោមប៊ូតុងនីមួយៗ។ ដ�ើម្បីបង្ហាញការកំណត់លម្អិតច្រើនទ�ៀត សូមប
 ៉ះឲ្យជាប់
ល�ើប
 ៊ូតុងមួយ។

ដ�ើម្បីរ�ៀបចំប៊ូតុងឡ�ើងវិញ សូមប៉ះ → ប៊ូតុងកែ
 , ប៉ះឲ្យជាប់ល�
 ើប៊ូតុងម
 ួយ រួចហ�ើយចាប់អស
ូ វាទ�ៅទីកន្លែងមួយទ�ៀត។

ការត្រួតត្រាការចាក់មេឌ
 �ៀ
ធ្វើការត្រួតត្រាការចាក់តន្ដ្រីឬវដេ
ី អូយ៉ាងងាយស្រួល ដ�ោយប្រើមុខងារមេឌ�ៀ។ អ្នកក
 ៏អាចបន្តចាក់ល�
 ើឧបករណ៍មួយទ�ៀត
ផងដែរ។

1

ប�ើកផ្ទាំងជូនដំណឹង, អូសចុះក្រោម រួចហ�
 ើយប៉ះ មេឌ�ៀ។

2

ប៉ះអាយខុនល�
 ើប្រដាប់បញ្ជា ដ�ើម្បីបញ្ជាក
 ារចាក់។
ដ�ើម្បីបន្តចាក់ល�
 ឧ
ើ បករណ៍មួយទ�
 ៀត សូមប៉ះ

 ហ�ើយជ្រើសឧ
 បករណ៍ដែ
 លអ្នកចង់។

ការត្រួតត្រាឧបករណ៍ន�
 ៅក្បែរ
ចាប់ផ្ដម
ើ យ
 ៉ាងរហ័សនិងគ្រ
 ប់គ្រងឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់ន�ៅក្បែរ ព្រមទាំងឧ
 បករណ៍និងទ
 ិដភ
្ឋ ាព SmartThings ដែលបាន
ប្រើញ
 ឹកញាប់ ល�ើផ្ទាំងជ
 ូនដំណឹង។

1

ប�ើកផ្ទាំងជូនដំណឹង, អូសចុះក្រោម រួចហ�
 ើយប៉ះ ឧបករណ៍។
ឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់ន�
 ៅក្បែរ ព្រមទាំងឧ
 បករណ៍និងទិដភ
្ឋ ាព SmartThings នឹងលេចឡ�ើង។

2

ជ្រើសឧបករណ៍ន�
 ៅក្បែរ ឬក៏ឧបករណ៍ SmartThings មួយ ដ�ើម្បីប
 ញ្ជាវា ឬក៏ជ្រើសទិដភ
្ឋ ាពមួយ ដ�ើម្បីចាប់ផ្ដម
ើ វា។

36

មូលដ្ឋ

ការថតរូបអេក្រង់ន
 ិងថ
 តអេក្រង់
ការថតរូបអេក្រង់
ថតរូបអេក្រង់ ខណៈពេលកំពុងប្រ
 ើឧបករណ៍ រួចហ�ើយសរសេរល�ើ គូសល�ើ ច្រឹប ឬកចែ
៏ ករំលែកអេក្រង់ដែ
 លបានថត។ អ្នកអាច
ថតអេក្រង់បច្ចុប្បន្នន
 ិងត
 ំបន់ដែលអាចរំកិលប
 ាន។

រប�ៀបថតរូបអេក្រង់
ប្រើវិធីខាងក្រោម ដ�ើម្បីថ
 តរូបអេក្រង់។ អ្នកអាចបង្ហាញរូបថតអេក្រង់ដែ
 លបានថតក្នុង វិចិត្រសាល។

 ប់ចុចខ
 ាងនិងគ្រា
 ន្ថយក
 ម្រិតស
 ំឡេងក្នុងពេលដណ
វិធទ
ី ី 1) គ្រាប់ចុចថត៖ ចុចគ្រា
 ប់ចុចប
ំ ាលគ្នា។

វិធីទី 2) អូសថត៖ ដ�ោយប្រើគែមនៃដៃរបស់អ្នក សូមអស
ូ ដៃរបស់អ្នកម
 កឆ្វេងឬទ�
 ៅស្តាំកាត់អេក្រ

ង់។
• អ្នកមិនអាចថតរូបអេក្រង់ទេ 
 ខណៈពេលកំពុងប្រ
 ើកម្មវិធន
ី ិងមុខងារខ្លះ។


• ប�ើការថតរូបអេក្រង់ដ�ោយការអូសមិនត្រូវបានប�ើកដំណ�ើរការទេ សូមច
 ាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារកម្រិត
 ៉ះកុងតាក់ អូសប
 ាតដៃដ�ើម្បីថតអេក្រង់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ខ្ពស់ → ចលនានិងកាយវិការ រួចហ�
 ើយប
់ ីថតរូបអេក្រង់ សូមប្រ
 ើជម្រើសខ
 ាងក្រោមល�ើរបារឧបករណ៍ន�ៅផ្នែកខ
 ាងក្រោមនៃអេក្រង់៖
បន្ទាបព


•

៖ ថតខ្លឹមព័តម
៌ ានបច្ចុប្បន្នន
 ិងខលឹម
្ ព័ត៌មានដែលបានលាក់ល�
 ើទំព័រវែងអន្លាយ ដូចជាទំព័រវិប។ ន�ៅពេលអ្នកប៉ះ

ន�ោះអេក្រង់ន
 ឹងរំកិលចុះដ�
 ោយស្វ័យប្រវត្តិ ហ�ើយខ
 ្លឹមព័ត៌មានច្រើនទ�ៀតនឹងត្រូវបានថត។
•

៖ សរសេរឬគស
ូ ល�
 ើរូបថតអេក្រង់ ឬកច្រឹ
៏ បល�ើបំណែកមួយពីរូបថតអេក្រង់។ អ្នកអ
 ាចបង្ហាញតំបន់ដែ
 លបានច្រឹបក្នុង

វិចិត្រសាល។
•

៖ ថែមស្លាកទ�ៅរូបថតអេក្រង់។ ដ�ើម្បីស្វែងរករូបថតអេក្រង់ត
 ាមស្លាក សូមប៉ះ ស្វែងរក ន�ៅផ្នែកខាងល�ើនៃអេក្រង់
 ាចបង្ហាញបញ្ជីស្លាកនិងស្វែ
 ងរករូបថតអេក្រង់ដែ
 លអ្នកច
 ង់ប
 ានយ៉ាង
កម្មវិធី ហ�ើយប៉ះ រូបថតអេក្រង់ → ។ អ្នកអ
ងាយស្រួល។



•

៖ ចែករំលែករូបថតអេក្រង់ជ
 ាមួយអ្នកដទៃ។
ប�ើជម្រើសនេ
 ះមិនឃ�ើញល�
 ើអេក្រង់ដែលបានថតទេ សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារកម្រិតខ្ពស់ → រូបថត

អេក្រង់ន
 ិងកម្មវិធថ
ី តអេក្រង់ រួចហ�ើយប
 ៉ះកុងតាក់ របារឧបករណ៍រូបថតអេក្រង់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
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ថតអេក្រង់
ថតអេក្រង់ ខណៈពេលកំពុងប្រ
 ឧ
ើ បករណ៍របស់អ
 ្នក។

1

ប�ើកផ្ទាំងជូនដំណឹង, អូសចុះក្រោម រួចហ�
 ើយប៉ះ

(កម្មវិធីថតអេក្រង់) ដ�ើម្បីប�
 ើកដំណ�ើរការវា។

2

ជ្រើសការកំណត់ស
 ំឡេងមួយ ហ�ើយប
 ៉ះ ចាប់ផ្ដើមការថត។
បន្ទាបព
់ ីការរាប់ចុះ ការថតនឹងចាប់ផ្ដម
ើ ។
• ដ�ើម្បីសរសេរឬគស
 ើអេក្រង់ សូមប៉ះ
ូ ល�

។

• ដ�ើម្បីថតអេក្រង់ជ
 ាមួយវដេ
ី អូជាន់ល�នើៃខ្លួនអ្នក សូមប៉ះ
ន�ៅពេលអ្នកប
 ានបញ្ចបក
់ ារថតវដេ
ី អូ សូមប៉ះ

3

។

។

អ្នកអ
 ាចបង្ហាញវីដេអូក្នុង វិចត្រ
ិ សាល។
ដ�ើម្បីប្ដូរការកំណត់កម្មវិធីថតអេក្រង់ សូមច
 ាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ មុខងារកម្រិតខ្ពស់ → រូបថតអេក្រង់និង


កម្មវិធថ
ី តអេក្រង់។

ការវាយបញ្ចូលអត្ថបទ
ប្លង់ក្ដារចុច
ក្ដារចុចលេចឡ�ើងដ�
 ោយស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេលអ្នកវាយបញ្ចូលអត្ថបទ។
មុខងារក�ារចុចបែន�ម

បង�ាញមុខងារក�ារចុចេ�ចើនេទៀត។

វាយប���លអក�រពុមធំ
� ។ ស�មាប់
អក�រពុមធំ
� ទាំងអស់ សូមប៉ះវាពីរដង។

លុបតួអក�រពីមុខ។

វាយប���លនិមិត�ស��ា។

កាត់េទៅជួរបន�ាប់។
វាយប���លដំណកឃ�ា។



ការវាយបញ្ចូលអត្ថបទជាភាសាខ្លះមិនទទួលក
 ារគាំទ្រទេ។ ដ�ើម្បីវាយបញ្ចូលអត្ថបទ អ្នកត្រូវប្ដូរភាសាបញ្ចូលជាភាសា


ដែលទទួលការគាំទ្រ។

ការប្ដូរភាសាបញ្ចូល
ប៉ះ

→ ភាសា និង ប្រភេទ → គ្រប់គ្រងភាសាបញ្ចូល រួចជ្រ
 ើសភាសាដែលត្រូវប្រើ។ ន�ៅពេលអ្នកជ្រ
 ើសភាសាចាប់ពព
ី ីរឡ�ើង

ទ�ៅ អ្នកអាចប្ដូររវាងភាសាបញ្ចូល ដ�ោយអូសមកឆ្វេងឬទ�
 ៅស្តាំន�ៅល�ើគ្រាប់ចុចដំណកឃ្លា។

38

មូលដ្ឋ

ការប្ដូរក្ដារចុច
 ដ�ើម្បីប
 ្ដូរក្ដារចុច។
→ ភាសា និង ប្រភេទ, ជ្រើសភ
 ាសាមួយ រួចហ�ើយជ្រើសប្រភេទក
 ្ដារចុចដែលអ្នកច
 ង់បាន។
ដ�ើម្បីប្ដូរប្រភេទ

ក្តាចុច សូមប៉ះ
ល�ើរបាររុករក សូមប៉ះ

• ប�ើប៊ូតុងក្ដារចុច (


) មិនលេ
 ចឡ�ើងល�ើរបាររុករកទេ សូមច
 ាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការគ្រប់គ្រងទទ�
ូ ៅ→

បញ្ក
ជី ្ដារចុចន
 ិងលំនាំដ�ើម រួចហ�
 ើយប
 ៉ះកុងតាក់ ប៊ូតុងក
 ្ដារចុចល�ើរបាររុករក ដ�ើម្បីប�
 ើកដំណ�ើរការវា។

• ល�ើ 3 x 4 គ្រាប់ចុចម
 ប់ចុចន�
 ួយមានបីឬបួនតួ។ ដ�ើម្បីវាយបញ្ចូលតួអក្សរមួយ សូមប៉ះគ្រា
 ោះដដែលៗទាល់តែ
 ានលេចឡ�ើង។
តួអក្សរដែលចង់ប

មុខងារក្ដារចុចបន្ថែម
•

៖ បញ្ចូល emojis។

•

៖ បញ្ចូលស្ទីកឃ័រ។ អ្នកក៏អាចបញ្ចូលស្ទី
 កឃ័រ emoji របស់អ្នក ដែលម�ើលទ�ៅដូចអ
 ្នកផងដែរ។ សូមម�ើល ការប្រើ

ស្ទី
 កឃ័រ emoji របស់អ
 ្នកក
 ្នុងឆ
 ាត សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
•

៖ ភ្ជាប់ GIFs ជីវចល។

•

៖ បញ្ចូលអត្ថបទដ�ោយសំឡេង។

•

៖ ប្ដូរការកំណត់ក
 ្ដារចុច។

ប៉ះ

 ដ�ើម្បីប្រើមុខងារក្ដារចុចច្រើនទ�ៀត។
៖ ប្ដូរទ�ៅទម្រង់សំណេរដៃ។



•
•

៖ ស្វែងរកខ្លឹមព័ត៌មាន ហ�ើយប
 ញ្ចូលវា។

•

៖ បកប្រែអត្ថបទ ហ�ើយបញ្ចូលវា។

•

៖ វាយបញ្ចូលព័តម
៌ ានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ
 ្នកដែ
 លបានចុះបញ្ជីជាមួយ Samsung Pass។

•

៖ ចែករំលែកតំណវីដេអូ។

•

៖ ថែមធាតុម
 ួយព
 ីក្ដារតម្បៀតខ្ទាស់។

•

៖ ប�ើកផ្ទា
 ំងកែអ
 ត្ថបទ។

•

៖ ប្ដូរទម្រង់ក្ដារចុច។

•

៖ ប្ដូរទ
 ំហក
ំ ្ដារចុច។

•

/

/

៖ បញ្ចូលស្ទី
 កឃ័រ។

មុខងារខ្លះប្រហែ

លជាមិនអាចប្រើបានឡ�ើយ អាស្រ័យល�ើអ្នកផ្ដល់សេវាឬម៉ូដែល។
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ការចម្លងន
 ិងការបិទភ្ជាប់
1

ប៉ះឲ្យជាប់ល�
 ើអត្ថបទ។

2
3

ចាប់អូស 

ឬ

 ដ�ើម្បីជ្រើសអ
 ត្ថបទដែលចង់បាន ឬកប
៏ ៉ះ ជ្រើសទាំងអស់ ដ�ើម្បីជ្រើសអត្ថបទទាំងអស់។

ប៉ះ ចម្លង ឬ កាត់។
អត្ថបទដែលបានជ្រើសត្រូវបានចម្លងទ�ៅក្ដារតម្បៀតខ្ទាស់។

4

ប៉ះឲ្យជាប់ត្រ
 ង់ក
 ន្លែងដែលត្រូវបញ្ចូលអត្ថបទ ហ�ើយប៉ះ បិទភ្ជាប់។
 ត្ថបទដែលអ្នកប
 ើសអត្ថបទន�ោះ។
ដ�ើម្បីបទភ
ិ ្ជាប់អ
 ានចម្លងពីមុន សូមប៉ះ ក្ដារតម្បៀតខ្ទាស់ រួចជ្រ
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កម្មវិធី និង មុខងារ
ការដំឡ�ើងឬ
 ការលុបកម្មវិធី
Galaxy Store
ទិញន
 ិងទ
 ាញយកកម្មវិធី។ អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធដែ
ី លបង្កើតឡ�ើងជាពិសេសសម្រាប់ឧបករណ៍ Samsung Galaxy។

 ម្មវិធត
ី ាមប្រភេទ ឬក៏ប៉ះ
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Galaxy Store។ ប�ើកម�ើលក


 ដ�ើម្បីស្វែងរកពាក្យគន្លឹះមួយ។

• កម្មវិធនេ
ី ះប្រហែលជាមិនអាចប្រើបានឡ�ើយ អាស្រ័យល�ើអ្នកផ្ដល់សេវាឬម
 ៉ូដែល។
• ដ�ើម្បីប្ដូរក
 ារកំណត់ស្វ័
 យអាប់ដេត សូមប៉ះ

→

→ ស្វ័យអាប់ដេតកម្មវិធី រួចហ�ើយជ្រើសជម្រើសមួយ។

Play Store
ទិញន
 ិងទ
 ាញយកកម្មវិធី។

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Play Store។ ប�ើកម�ើលក
 ម្មវិធត
ី ាមប្រភេទ ឬកស្វែ
៏ ងរកកម្មវិធីដ�ោយប្រើពាក្យគន្លឹះ។
ដ�ើម្បីប្ដូរការកំណត់ស្វ័
 យអាប់ដេត សូមប៉ះ


ជម្រើសមួយ។

→ ការកំណត់ → ដំឡ�ើងជំនាន់កម្មវិធីសវ័យ
្ ប្រវត្តិ រួចហ�ើយជ្រើស

ការគ្រប់គ្រងកម្មវិធី
ការលុបឬ
 ការបិទកម្មវិធី
ប៉ះឲ្យជាប់ល�
 ើកម្មវិធម
ី ួយ រួចជ្រើសជម្រើសមួយ។
• លុប៖ លុបក
 ម្មវិធីដែលបានទាញយក។
• បិទ៖ បិទក
 ម្មវិធល
ី ំនាំដ�ើមដែ
 លបានជ្រើសនិងម
 ិនអ
 ាចលុបចេញពីឧបករណ៍។


កម្មវិធខ
ី ្លះប្រហែ

លជាមិនគ
 ាំទ្រមុខងារនេះទេ។

ការប�ើកប្រើកម្មវិធី
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ កម្មវិធី →

→ បានបិទ → ព្រម, ជ្រើសកម្មវិធម
ី ួយ រួចហ�ើយប៉ះ ប�ើកប្រើ។
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ការកំណត់ការអនុញញា្ តកម្មវិធី
ដ�ើម្បីឲ្យកម្មវិធខ
ី ្លះធ្វើប្រតិបត្តិការប្រក្រតី ពួកវាអាចត្រូវការនូវការអនុញ្ញាតដ�ើម្បីចូលប្រើឬ
 ប្រព
ើ ័ត៌មានល�ើឧបករណ៍របស់អ្នក។

ដ�
 ើម្បីបង្ហាញការកំណត់នៃការអនុញញា្ តកម្មវិធរីបស់អ
 ្នក សូមច
 ាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ កម្មវិធ។
ី  ជ្រើសក
 ម្មវិធី
ម
 ួយ ហ�ើយប៉ះ ការអនុញញា្ ត។ អ្នកអ
 ាចបង្ហាញបញ្ក
ជី ារអនុញញា្ តរបស់កម្មវិធន
ី ិងប្ដូរក
 ារអនុញញា្ តរបស់វា។

ដ�
 ើម្បីបង្ហាញឬប្ដូរការកំណត់នៃការអនុញញា្ តកម្មវិធីទ�ៅតាមប្រភេទនៃការអនុញញា្ ត សូមច
 ាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ
 ួយ ហ�ើយជ្រើសកម្មវិធម
ី ួយ។
ប
 ៉ះ កម្មវិធី → → អភិបាលការអនុញ្ញាត។ ជ្រើសធាតុម
ប�ើអ្នកម
 ិនផ្តល់ការអនុញញា្ តដល់ក
 ម្មវិធន�
ី ោះទេ មុខងារមូលដ្ឋានរបស់កម្មវិធអ
ី ាចមិនធ្
 វើមុខងារប្រក្រតី។


ទូរសព្ទ
ការណែនាំ
ធ្វើឬឆ្លើយការហ�ៅសំឡេងនិងវីដេអូ។
ប�ើតំបន់ជ
 ុំវិញមីក្រូហ្វូនខ
 ាងល�ើត្រូវបានគ្រប ន�ោះសំឡេងរំខានមិនច
 ង់បានអាចក�ើតឡ�ើងក
 ្នុងអ
 ំឡុងពេលហ�ៅ។ សូម



យកគ្រឿងបន្សំ ដូចជាស្គ្រីនការពារឬស្ទី
 កឃ័រ ន�ៅជុំវិញតំបន់ម
 ីក្រូហ្វូនខ
 ាងល�ើចេញ។

ការធ្វើការហ�ៅ
1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយប៉ះ ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។

2
3

វាយបញ្ចូលលេខទូរសព្ទ។
ប៉ះ

 ដ�ើម្បីធ្វើការហ�ៅសំឡេង ឬកប
៏ ៉ះ

ឬ

 ដ�ើម្បីធ្ក
វើ ារហ�ៅវដេ
ី អូ។
ជេ�មើសេ�ចើនេទៀត

ែថមេលខេទៅប��ីទំនាក់ទំនង។
ែស�ងរកទំនាក់ទំនងមួយ។
បង�ាញេលខទូរសព�។



42

កម្ ម វិធី និង មុខង

ការធ្វើការហ�ៅពីកំណត់ហេតុហ�
 ៅឬបញ្ជីទំនាក់ទំនង
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ទូរសព្ទ, ប៉ះ ថ្មីៗ ឬ ទំនាក់ទំនង រួចហ�ើយអស
ូ ទ�
 ៅស្តាំល�ើទំនាក់ទំនងឬលេ
 ខទូរសព្ទមួយ ដ�ើម្បីធ្
 ក
វើ ារហ�ៅ។
 ើយប៉ះកុងតាក់ អូសដ�
 ើម្បី
ប�ើមុខងារនេះត្រូវបានបិទដំណ�ើរការ សូមប៉ះ → ការកំណត់ → ការកំណត់ការហ�ៅផ្សេងទ�ៀត រួចហ�
ហ�ៅ ឬកផ្ញ
៏ ើសារ ដ�ើម្បីប�
 ើកដំណ�ើរការវា។

ការប្រើការហ�ៅល�ឿន
ដ�ើម្បីកណ
ំ ត់លេខមួយជាលេខហ�ៅល�ឿន សូមច
 ាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ទូរសព្ទ, ប៉ះ ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច ឬ ទំនាក់ទំនង → → លេខហ�ៅ

ល�ឿន, ជ្រើសលេ
 ខហ�ៅល�ឿនមួយ រួចហ�ើយថែម
 លេខទូរសព្ទមួយ។

ដ�ើម្បីធ្ក
វើ ារហ�ៅ សូមប៉ះឲ្យជាប់ល�
 ើលេខហ�ៅល�ឿនន�ៅល�ើផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។ សម្រាប់លេ
 ខហ�ៅល�ឿនពលេ
ី ខ 10 ឡ�ើងទ�ៅ សូមប៉ះ
ខ្ទង់លេខដំបូងនៃលេខន�ោះ រួចហ�ើយប៉ះឲ្យជាប់ល�
 ើខ្ទងលេ
់ ខចុងក្រោយ។

ើ ្នកក
ឧទាហរណ៍ ប�អ
 ំណត់លេខ 123 ជាលេខហ�ៅល�ឿន សូមប៉ះ 1, ប៉ះ 2 រួចប៉ះឲ្យជាប់ល�
 ើលេខ 3។

ការធ្វើការហ�ៅទ�ៅក្រៅប្រទេស

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយប៉ះ ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។

2
3

ប៉ះឲ្យជាប់ល�
 ើ 0 ទាល់តែ
 សញ្ញា + លេចឡ�ើង។
វាយបញ្ចូលកូដប្រទេស កូដតំបន់ និងលេខទូរសព្ទ រួចហ�ើយប៉ះ

។

ការទទួលការហ�ៅ
ការឆ្លើយការហ�ៅ
ន�ៅពេលមានការហ�ៅចូលមក សូមចាប់អូស 

 ទ�ៅក្រៅរង្វង់ធំ។

ការច្រានច�ោលការហ�ៅ
ន�ៅពេលមានការហ�ៅចូលមក សូមចាប់អូស 

 ទ�ៅក្រៅរង្វង់ធំ។

ដ�
 ើម្បីផ្ញើសារមួយ ន�ៅពេលច្រានច�ោលការហ�ៅចូល សូមចាប់អស
ូ របារ ផ្ញើសារ ឡ�ើងល�ើ ហ�ើយជ្រ
 ើសសារមួយដ�ើម្បីផ្ញើ។
ដ�ើម្បីបង្កើតស
 ារច្រានច�ោលផ្សេងៗ សូមច
 ាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ទូរសព្ទ, ប៉ះ → ការកំណត់ → សារបដិសេធរហ័ស វាយបញ្ចូល
ស
 ារ រួចហ�ើយប៉ះ

។
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ការខ្ទប់លេខទូរសព្ទ
ខ្ទបក
់ ារហ�ៅពលេ
ី ខជាក់លាក់ដែ
 លបានថែមទ�ៅបញ្ជីខ្ទបរ់បស់អ្នក។

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយប៉ះ → ការកំណត់ → ខ្ទបលេ
់ ខ។

2

ប៉ះ ថ្មីៗ ឬ ទំនាក់ទំនង, ជ្រើសទ
 ំនាក់ទំនងឬលេ
 ខទូរសព្ទ រួចហ�ើយប៉ះ រួចរាល់។
ដ�ើម្បីវាយបញ្ចូលលេខមួយដ�ោយដៃ សូមប៉ះ ថែមលេខទូរសព្ទ, វាយបញ្ចូលលេខទូរសព្ទមួយ រួចហ�
 ើយប៉ះ

។

ន�
់ ្យាយាមទាក់ទងអ្នក អ្នកនឹងម
 ិនទទួលក
 ារជូនដំណឹងឡ�ើយ។ ការហ�ៅទាំងន�ោះនឹងត្រូ
 ៅពេលលេខដែលបានខ្ទបព
 វបានចុះក្នុង
កំណត់ហេតុហ�ៅ។

អ្នកក
 ៏អាចខ្ទប់ការហ�ៅចូលព
 ីអ្នកដែ
 លមិនប
 ង្ហាញ ID អ្នកហ�ៅរបស់ពួកគេផងដែរ។ ប៉ះកុងតាក់ ខ្ទបលេ
់ ខមិនស្គាល់


/ឯកជន ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការមុខងារនេះ។

ជម្រើសក
 ្នុងអ
 ំឡុងពេលហ�ៅទូរសព្ទ
• ថែមការហ�ៅ៖ វាយការហ�ៅទីពីរ។ ការហ�ៅដំបូងន
 ឹងដាក់ឲ្យន�ៅរង់ចាំ។ ន�ៅពេលអ្នកប
 ញ្ចប់ការហ�ៅទីពីរ ន�ោះការហ�ៅដំបូង
នឹងច
 ាប់ផ្ដម
ើ បន្ត។

• ដាក់ការហ�ៅឲ្យន�ៅរង់ចាំ៖ ដាក់ឲ
 ្យការហ�ៅន�ៅរង់ចាំ។
• Bluetooth៖ ប្ដូរទ�ៅកាស Bluetooth ប�ើប
 ានភ្ជាប់វាជាមួយឧបករណ៍។
• ឧបល័រ៖ ប�ើកដំណ�ើរការឬបទ
ិ ដំណ�ើរការទូរសព្ទឧបល័រ។ ន�ៅពេលប្រើទូរសព្ទឧបល័រ សូមដាក់ឧបករណ៍ឲ្យឆ្ងាយពត្រច�
ី
ៀក
របស់អ្នក។

• ស្ងាត់៖ បិទមីក្រូហ្វូន ដ�ើម្បីកុំឲ្យភាគីម្ខាងទ�ៀតឮសំឡេងរបស់អ្នក។
• ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច/លាក់៖ ប�ើកឬ
 បទ
ិ ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
•

៖ បញ្ចបក
់ ារហ�ៅបច្ចុប្បន្ន។

• កាមេរ៉ា៖ ក្នុងអ
 ំឡុងពេលហ�ៅវដេ
ី អូ សូមប
 ិទកាមេរ៉ា ដ�ើម្បីក
 ុំឲ្យភាគីម្ខាងទ�ៀតឃ�ើញអ្នក។



• ប្ដូរ៖ ក្នុងអ
 ំឡុងពេលហ�ៅវីដេអូ សូមប
 ្ដូររវាងកាមេរ៉ាម
 ុខន
 ិងក្រោយ។
មុខងារខ្លះប្រហែ

លជាមិនអាចប្រើបានឡ�ើយ អាស្រ័យល�ើអ្នកផ្ដល់សេវាឬម៉ូដែល។
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ទំនាក់ទំនង
ការណែនាំ
បង្កើតទ
 ំនាក់ទំនងថ្មី ឬក៏គ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងល�ឧ
ើ បករណ៍។

ការថែមទំនាក់ទំនង
ការបង្កើតទ
 ំនាក់ទំនងថ្មី

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប៉ះ

2
3

ជ្រើសទីកន្លែងឃ្លាំងផ្ទុកមួយ។

។

វាយបញ្ចូលព័ត៌មានទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
 ៉ះ រក្សាទុក។

ការនាំចូលទំនាក់ទំនង
ថែមទំនាក់ទំនង ដ�ោយនាំចូលព
 ួកវាពីឃលា្ ំងផ្ទុកផ្សេងទ�ៀតដាក់ក្នុងឧបករណ៍របស់អ
 ្នក។
→ គ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនង → នាំចូលឬ
 នាំចេញទំនាក់ទំនង → នាំចូល។

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប៉ះ

2

ធ្វើតាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីនាំចូលទំនាក់ទំនង។

ការធ្វើសមកាលទំនាក់ទំនងជាមួយគ
 ណនីវិបរបស់អ្នក
ធ្វើសមកាលទំនាក់ទំនងក្នុងឧ
 បករណ៍របស់អ្នកជ
 ាមួយទ
 ំនាក់ទំនងល�ើបណ្ដាញ ដែលបានរក្សាទុកក
 ្នុងគ
 ណនីវិបរបស់អ
 ្នក ដូចជា
Samsung Account របស់អ្នក។

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → គ្រប់គ្រងគណនី រួចជ្រ
 ើសគ
 ណនីត្រូ
 វធ្វើសមកាលជាមួយ។

2

ប៉ះ ធ្វើសមកាលគណនី រួចប៉ះកុងតាក់ ទំនាក់ទំនង ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
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ការស្វែងរកទំនាក់ទំនង
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ទំនាក់ទំនង។ ប៉ះ

 ន�ៅផ្នែកខ
 ាងល�ើនៃបញ្ជីទំនាក់ទំនង រួចវាយបញ្ចូលលក្ខណៈវិនិច្ឆយនៃការស្វែងរក។

ប៉ះទ
 ំនាក់ទំនង។ រួចធ្វើសកម្មភាពណាមួយខ
 ាងក្រោម៖
•

៖ ធ្វើការហ�ៅសំឡេង។

•

/

•

៖ តែងសារ។

•

៖ តែងអ៊ីមែល។

៖ ធ្វើការហ�ៅវីដេអូ។

ការលុបទំនាក់ទំនង
1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប៉ះ → លុបទំនាក់ទំនង។

2

ជ្រើសទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
 ៉ះ លុប។

ដ�ើម្បីលុបទ
 ំនាក់ទំនងម្តងមួយៗ សូមប
 ៉ះទ
 ំនាក់ទំនងមួយពីបញ្ជីទំនាក់ទំនង ហ�ើយប៉ះ ច្រើនទ�
 ៀត → លុប។

ការចែករំលែកទំនាក់ទំនង
អ្នកអ
 ាចចែករំលែកទំនាក់ទំនងជាមួយអ
 ្នកដទៃ ដ�ោយប្រជ
ើ ម្រើសចែ
 ករំលែកផ្សេងៗ។

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប៉ះ → ចែករំលែកទំនាក់ទំនង។

2
3

ជ្រើសទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
 ៉ះ ចែករលែ
ំ ក។
ជ្រើសវិធីចែករំលែក។

ការបង្កើតក្រុម
អ្នកអ
 ាចថែមក្រុម ដូចជាគ្រួសារឬម
 ិត្តភក្ដិ ព្រមទាំងគ្រ
 ប់គ្រងទំនាក់ទំនងតាមក្រុម។

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប៉ះ

→ ក្រុម → បង្កើតក្រុម។

2

ធ្វើតាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីបង្កើតក្រុម
 មួយ។

ការបញ្ចូលទំនាក់ទំនងស្ទួនចូលគ្នា
ប�ើបញ្ជីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នករម
ួ បញ្ចូលទ
 ំនាក់ទំនងស្ទួន សូមប
 ញ្ចូលពួកវាចូលគ្នាទ�
 ៅជាទំនាក់ទំនងមួយ ដ�ើម្បីរ�
 ៀបចំប
 ញ្ជី
ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកឲ
 ្យមានប្រសិទ្ធភាព។

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប៉ះ

2

ធីកទំនាក់ទំនង ហ�ើយប
 ៉ះ បញ្ចូល។

→ គ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនង → បញ្ចូលទ
 ំនាក់ទំនងចូលគ្នា។
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សារ
ការណែនាំ
ផ្ញើនិងប
 ង្ហាញសារតាមសន្ទនា។

អ្នកអ
 ាចបង់ប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់ក
 ារផ្ញើឬការទទួលស
 ារ ន�ៅពេលអ្នកក
 ំពុងរម
៉ូ ីង។

ការផ្ញើសារ
1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី សារ ហ�ើយប៉ះ

។

2

ថែមអ្នកទទួល រួចវាយបញ្ចូលសារមួយ។
ដ�ើម្បីថតនិងផ្ញើសារសំឡេង សូមប៉ះឲ្យជាប់ល�
 ើ

, និយាយសាររបស់អ
 ្នក រួចហ�ើយលែងម្រាមដៃរបស់អ្នក។ អាយខុនការ

ថតនឹងលេ
 ចឡ�ើង តែខណៈពេលវាលបញ្ចូលស
 ារទទេបណ្
៉ុ
ណោះ។

ប៉ះ

3

 ដ�ើម្បីផ្ញើសារ។
អ�កទទួល

វាយប���លអ�កទទួល។

វាយប���លសារ។

ប���លស�ីកឃ័រ។

ភ�ាប់ឯកសារ។



េផ�ើសារ។

ការបង្ហាញសារ
1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី សារ ហ�ើយប៉ះ សន្ទនា។

2

ល�ើបញ្ជីសារ សូមជ្រ
 ើសទំនាក់ទំនងឬលេ
 ខទូរសព្ទមួយ។
• ដ�ើម្បីឆ្លើយតបនឹងស
 ារ សូមប
 ៉ះវាលបញ្ចូលស
 ារ, វាយបញ្ចូលសារមួយ រួចហ�ើយប
 ៉ះ

។

• ដ�ើម្បីលៃតម្រូវទំហព
ំ ម
ុ ្ពអក្សរ សូមញែ
 កម្រាមដៃពីរចេញពីគ្នាឬក�
 ៀបល�ើអេក្រង់។

ការតម្រៀបសារ
អ្នកអ
 ាចតម្រៀបសារតាមប្រភេទ ហ�ើយគ្រ
 ប់គ្រងពួកវាយ៉ាងងាយស្រួល។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី សារ ហ�ើយប៉ះ សន្ទនា → ថែមប្រភេទ។

ប�ើជម្រើសប្រភេទ

មិនលេចឡ�ើងទេ សូមប៉ះ → ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ប្រភេទសន្ទនា ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
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ការលុបសារ
ប៉ះឲ្យជាប់ល�
 ើសារមួយដែលត្រូវលុប រួចប៉ះ លុប។

ការប្ដូរការកំណត់សារ
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី សារ, ប៉ះ → ការកំណត់។ អ្នកអ
 ាចខ្ទបស
់ ារមិនចង់ប
 ាន, ប្ដូរការកំណត់ក
 ារជូនដំណឹង ជាដ�ើម។

អ៊ីនធ�ើណិត
ប�ើកម�ើលអ៊ីនធ�ើណិត ដ�ើម្បីស្វែងរកព័ត៌មាន ព្រមទាំងច
ណ
ំ ាំទីទំព័រវិបសំណព្វរបស់អ្នក ដ�ើម្បីច
 ូលម�ើលព
 ួកវាយ៉ាងងាយស្រួល។

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី អ៊ីនធ�ើណិត។

2

វាយបញ្ចូលអាសយដ្ឋានវិបឬពាក្យគន្លឹះមួយ រួចហ�
 ើយប
 ៉ះ ទ�ៅ។

ដ�
 ាប់អស
 ើអេក្រង់។
 ើម្បីបង្ហាញរបារឧបករណ៍ សូមច
ូ ម្រាមដៃរបស់អ្នកចុះក្រោមបន្តិចល�
 ើម្បីប្ដូររវាងថេបយ៉ាងរហ័ស សូមអស
ដ�
ូ ម
 កឆ្វេងឬទ�
 ៅស្តាំល�ើវាលអាសយដ្ឋាន។
េធ�ឲ�
ើ ទំព័រវ�បបច��ប�ន��សស់។

ចំណាំទីទំព័រវ�បបច��ប�ន�។



បង�ាញទីចំណាំរបស់អ�ក។

េបើកេគហទំព័រ។

�គប់�គងេថប។ /
េ�បើទ�មង់សម�ាត់។

ផ�ាស់ទរវាង
ី ទំព័រ។

ជេ�មើសេ�ចើនេទៀត
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ការប្រើទម្រង់សម្ងាត់
ប�ើអ្នកក
 ំណត់ពាក្យសម្ងាត់ម
 ួយសម្រាប់ទ
 ម្រង់សម្ងាត់ អ្នកអាចរារាំងអ្នកដទៃពីការបង្ហាញប្រវត្តិស្វែងរករបស់អ្នក, ប្រវត្តិ

ប�ើកម�ើល, ទីចំណាំ និងទ
 ំព័រដែ
 លបានរក្សាទុក។

1

ប៉ះ

→ ប�ើក ទ
 ម្រង់ស
 ម្ងាត់។

2

ប៉ះកុងតាក់ ចាក់ស�ោទម្រង់សម្ងាត់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា, ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម រួចហ�
 ើយកំណត់ពាក្យសម្ងាត់ម
 ួយសម្រាប់ទ
 ម្រង់
សម្ងាត់។

ក្នុងទម្រង់សម្ងាត់ ឧបករណ៍នឹងប
 ្ដូរពណ៌នៃរបារឧបករណ៍។ ដ�ើម្បីបទ
ិ ដំណ�ើរការទម្រង់សម្ងាត់ សូមប៉ះ

ស
 ម្ងាត់។


→ បិទ ទ
 ម្រង់

ក្នុងទម្រង់សម្ងាត់ អ្នកម
 ិនអ
 ាចប្រើមុខងារខលះ 
្ ដូចជាការថតអេក្រង់ឡ�ើយ។

កាមេរ៉ា
ការណែនាំ
ថតរូបភាពនិងថ
 តវីដេអូដ�
 ោយប្រើទម្រង់ន
 ិងក
 ារកំណត់ផ្សេងៗ។
ការប្រើក
 ាមេរ៉ាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

• កុំថតរូបភាពឬថតវីដេអូអ្នកដទៃដ�ោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីពួកគេ។
• កុំថតរូបភាពឬថតវីដេអូន�ៅកន្លែងដែលមានការហាមប្រាមតាមផ្លូវច្បាប់។
• កុំថតរូបភាពឬថតវីដេអូក្នុងក
 ន្លែងដែលអ្នកអ
 ្នកដទៃ។
 ាចបំពានល�ើភាពឯកជនរបស់អ

ការថតរូបភាព
1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី កាមេរ៉ា។
អ្នកក
 ៏អាចចាប់ផ្ដើមក
 ម្មវិធនេ
ី ះផងដែរ ដ�ោយចុចគ្រាប់ចុចខ
 ាងពីរដងយ៉ាងរហ័ស ឬក៏ចាប់អស 
ូ

ជាប់ស�ោ។

 មកឆ្វេង ល�ើអេក្រង់

• មុខងារកាមេរ៉ាខ្លះមិនអ
 ាចប្រើបានទេ ន�ៅពេលចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី កាមេរ៉ា ពីអេក្រង់ជាប់ស�ោ ឬក៏ន�ៅពេលអេក្រង់


រលត់ ខណៈពេលបានកំណត់វិធីចាក់ស�ោអេក្រង់។

• កាមេរ៉ានឹងប
ទ
ិ ដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេលមិនបានប្រើ។
• វិធីខ្លះប្រហែលជាមិនអាចប្រើបានឡ�ើយ អាស្រ័យល�ើអ្នកផ្ដល់សេវាឬម៉ូដែល។

2

ប៉ះរូបល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញន�ៅកន្លែងដែលកាមេរ៉ាគួរផ្តោត។
ដ�ើម្បីលៃតម្រូវពន្នលឺៃរូបភាព សូមចាប់អស
ូ របារលៃតម្រូវដែលលេចឡ�ើងខ
 ាងល�ើឬ
 ខាងក្រោមស៊ុមរង្វង់។
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ប៉ះ

3

 ដ�ើម្បីថតរូបភាព។

ដ�ើម្បីប្ដូរទម្រង់ថត សូមចាប់អស
ូ ប
 ៅស្ដាំ ឬក៏អស
ូ ម
 ៅស្ដាំល�ើអេក្រង់ប
 ញ្ជីនៃទម្រង់ថ
 តមកឆ្វេងឬទ�
 កឆ្វេងឬទ�
 ង្ហាញ។
ការកំណត់កាេមរ�ា

ជេ�មើសស�មាប់ទ�មង់ថតបច��ប�ន�

មុខងារេធ�ើឲ�ទិដ�ភាពល��បេសើរ

ហ�៊ូម

ប��ីទ�មង់ថត
រូបតូចៗបង�ាញ




ប��ររវាងកាេមរ�ាមុខនិងេ�កោយ។

ថតរូបភាព។

• អេក្រង់បង្ហាញអាចខស
ុ គ្នា អាស្រ័យល�ើទម្រង់ថ
 តនិងកាមេរ៉ាណ
 ាដែលត្រូវបានប្រើ។
• ន�ៅពេលអ្នកថ
 តរូបភាពឬវដេ
ី អូដែលមានរីសូលូសិនខ្ពស់ ឬកអ
៏ នុបាតហ្ស៊ូមខស
្ព ់ ការផ្ដោតអាចមិនច្បាស់ ប�ើរូបន�ោះ
ន�ៅជិតពេក។ ថតរូបភាពឬវដេ
ី អូពីចម្ងាយដ៏ល្អ។

• ប�ើរូបភាពដែលអ្នកថ
 តម�ើលទ�ៅព្រិល សូមសម្អា

តឡិនកាមេរ៉ា ហ�ើយសាកល្បងម្តងទ�ៀត។
• សូមប្រាកដថាឡិនក
ំ
 ាមេរ៉ាម
 ិនខ
 ូចឬកខ្វក់។ ប�ើពុំន�ោះ ឧបករណ៍អ
 ាចនឹងដណ�
ើរការមិនប្រក្រតីក្នុងទ
 ម្រង់ខ
 លះ្ ដែល
ត្រូវការរស
ី ូលូសិនខ្ពស់។

• កាមេរ៉ានៃឧបករណ៍របស់អ្នកម
 ានឡិនម
 ុំទូលាយ។ ភាពខុសភ្លាត់ត
 ិចតួចអ
 ាចក�ើតឡ�ើងក
 ្នុងរូបភាពឬវដេ
ី អូដែ
 ល

មានមុំទូលាយ ហ�ើយវាមិនប
 ង្ហាញពីបញ្ហានៃប្រសិទ្ធផលឧបករណ៍ឡ�ើយ។ ដ�ើម្បីកែ
 ភាពខុសភ្លាត់ក
 ្នុងរូបភាព សូម
ប៉ះ

 ល�ើអេក្រង់បង្ហាញ, ប៉ះ ទ្រង់ទ្រាយនិងជម្រើសកម្រិតខ្ពស់ រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ការកែរូបសណ្ឋានទូលាយ

បំផុត ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

• ចំណុះអ
 តិបរមាសម្រាប់ក
 ារថតវីដេអូម
 ួយអ
 ាចខុសគ្នា អាស្រ័យល�ើរីសូលូសិន។
• កាមេរ៉ាអាចអ័ព្ទ ឬក៏បង្កើតចំហាយ ប�ើឧបករណ៍ទទួលរងការផ្លាស់ប្ដូរស
 ីតុណ្ហភាពខ្យល់ភ
 ្លាមៗ ដ�ោយសារភាព

ុ ្ហភាពខាងក្រៅនិងខាងក្នុងគ
 ម្របកាមេរ៉ា។ សូមព
 ្យាយាមជ�ៀសវាងស្ថានការណ៍ន�ោះ ន�ៅពេលគ្រោង
ខុសគ្នានៃសីតណ

ប្រើកាមេរ៉ា។ ប�ើភាពអ័ពព
្ទ ិតជ
 ាបានក�ើតឡ�ើង សូមទ
 ុកឲ្យកាមេរ៉ាស្ងួតតាមធម្មជាតិក
 ្នុងស
 ីតណ
ុ ្ហភាពបន្ទប់ មុនពេល

ថតរូបភាពឬវដេ
ី អូ ប�ើព
 ុំន�ោះ លទ្ធផលអាចម�ើលទ�
 ៅព្រិលៗ។

50

កម្ ម វិធី និង មុខង

ការប្រើមុខងារហ្ស៊ូម
ជ្រើស 

/

/

/

ឬក៏ចាប់អូសវាមកឆ្វេងឬទ�
 ៅស្ដាំ ដ�ើម្បីពង្រីកឬបង្រួម។ ជម្រើសផ្សេង សូមញែ
 កម្រាមដៃពីរចេ
 ញ

ពីគ្នាល�ើអេក្រង់ដ�ើម្បីពង្រីក ហ�ើយក�ៀបដ�ើម្បីបង្រួម។ ប�ើអនុបាតហ្ស៊ូមល�ើសកម្រិតជ
 ាក់លាក់ម
 ួយ ផែនទីម
 គ្គទេសក៍ហ
 ្ស៊ូមនឹង
 ចឡ�ើង ដ�ើម្បីបញ្ជាក់ក
 ំពុងហ
 ្ស៊ូមល�រើូប។
លេ
 ន្លែងដែលអ្នកក
•

៖ កាមេរ៉ាទ
 ូលាយបំផុតអ
 នុញ្ញាតឲ្យអ្នកថ
 តរូបភាពមុំទូលាយ ឬក៏ថតវដេ
ី អូមុំទូលាយនៃអ្វីៗ ដូចជាទេសភាពទូលាយ។

•

៖ កាមេរ៉ាម
 ុំទូលាយអនុញញា្ តឲ្យអ្នកថ
 តរូបភាពមូលដ្ឋាន ឬក៏ថតវដេ
ី អូធម្មតា។

•

៖ កាមេរ៉ារូបថតឆ្ងាយ (3x) អនុញញា្ តឲ្យអ្នកថ
 តរូបភាព ឬកថ
៏ តវដេ
ី អូ ដ�ោយពង្រីករូបន�ោះ។

•

៖ កាមេរ៉ារូបថតឆ្ងាយ (10x) អនុញញា្ តឲ្យអ្នកថ
 តរូបភាព ឬក៏ថតវដេ
ី អូ ដ�ោយពង្រីករូប

ន�
 ោះ។ (Galaxy S21 Ultra 5G)

មុខងារហ្ស៊ូមអាចប្រើបានតែន�ៅពេលប្រក
ើ ាមេរ៉ាក្រោយបណ្
៉ុ
ណោះ។


ការចាក់ស�ោការផ្ដោត (AF) និងពន្លឺប៉ះ (AE)
អ្នកអ
 ាចចាក់ស�ោការផ្ដោតឬពន្លឺប៉ះល�
 ើផ្ទៃដែលបានជ្រើស ដ�ើម្បីរារាំងកាមេរ៉ាកុំឲ្យលៃតម្រូវដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ ផ្អែកល�
 ក
ើ ារប្រែប្រួល
ចំព�ោះរូបឬប្រភ
 ពពន្លឺ។

ប៉ះឲ
 ្យជាប់ល�
 ើផ្ទៃដែលត្រូវផ្ដោត ន�ោះស៊ុម AF/AE នឹងលេ
 ចឡ�ើងល�ើផ្ទៃន�ោះ ហ�ើយការកំណត់ការផ្ដោតនិងព
 ន្លឺប៉ះន
 ឹងត្រូ
 វបាន
 ាក់ស�ោ។ ការកំណត់ន�ោះន�ៅតែជាប់ស�ោដដែល ទ�ោះបីក្រោយពីអ្នកថ
 ៏ដ�ោយ។
ច
 តរូបភាពហ�ើយក


មុខងារនេះប្រហែលជាមិនអាចប្រើបានទេ អាស្រ័យល�ើទម្រង់ថត។

ការប្រើប្រាស់ប៊ូតុងកាមេរ៉ា
• ប៉ះឲ្យជាប់ល�
 ើប៊ូតុងកាមេរ៉ា ដ�ើម្បីថ
 តវីដេអូម
 ួយ។
• ដ�ើម្បីថតល�ឿនជាប់ៗគ្នា សូមអស
ូ ប
 ាមេរ៉ាទ�
 ៊ូតុងក
 ៅគែមអេក្រង់ ហ�ើយទប់វាជាប់។
• ប�ើអ្នកថែម
 ប៊ូតុងក
 ាមេរ៉ាមួយទ�ៀត អ្នកអាចផ្លាស់ទវីាទ�ៅកន្លែងណាមួយល�
 ើអេក្រង់ និងថតរូបភាពកាន់តែងាយស្រួល។ ល�ើ
→ វិធថ
ី ត ហ�ើយប
 ៉ះកុងតាក់ ប៊ូតុងថ
 តអណ្ដែត ដ�ើម្បីប�
 ើកដំណ�ើរការវា។
អេក្រង់បង្ហាញ សូមប៉ះ
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ជម្រើសស
 ម្រាប់ទ
 ម្រង់ថ
 តបច្ចុប្បន្ន
ល�ើអេក្រង់បង្ហាញ សូមប្រ
 ជ
ើ ម្រើសខាងក្រោម។
•
•

៖ ប�ើកដំណ�ើរការឬបិទដំណ�ើរការភ្លាស។
៖ ជ្រើសរយៈពេលនៃការពន្យារ មុនពេលកាមេរ៉ាថតរូបភាពដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ។

•

៖ ជ្រើសអ
 នុបាតទិដ្ឋភាពនិងរីសូលូសិនស
 ម្រាប់រូបភាព។

•

៖ ប�ើកដំណ�ើរការឬបិទដំណ�ើរការមុខងាររូបថតចលនា។ ប�ើអ្នកប�
 ើកដំណ�ើរការមុខងារនេះ ឃ្លីបវីដេអូម
 ួយក៏នឹងត្រូ
 វបាន

ថតពីពីរបីវិនាទីផងដែរ មុនពេលប៉ះប៊ូតុងកាមេរ៉ា។
•
•

៖ ប�ើកដំណ�ើរការឬបទ
ិ ដំណ�ើរការមុខងារនឹងបផ
ំ ុត ដ�ើម្បីធ្ឲ
វើ ្យវដេ
ី អូម
 ានលំនឹង។
៖ ជ្រើសរីសូលូសិនមួយសម្រាប់វីដេអូខារល�ឿន។

•

៖ ជ្រើសអត្រាហ្វ្រេម។

•

៖ ជ្រើសអ
 នុបាតទិដ្ឋភាពសម្រាប់វីដេអូ។

•

៖ ជ្រើសរីសូលស
ូ ិនម
 ួយស
 ម្រាប់វីដេអូ។

•

៖ ប្រើបែបផែនចម្រោះឬបែបផែនស្រស់ស្អាត។

•

៖ ជ្រើសវិធីវាស់។ វាកណ
ំ ត់ព
 ីរប�ៀបគណនាតម្លៃពន្លឺ។

គណនាពន្លឺប៉ះនៃរូបថត។

ផ្តោតចំណុចកណ្តាល ប្រើពន្លឺចំកណ្ដាលនៃរូបថត ដ�ើម្បី

ចំណុច ប្រើពន្ច
លឺ ំផ្ទៃកណ្ដាលដែលបានផ្ដោតនៃចំណុច ដ�ើម្បីគណនាពន្លឺប៉ះនៃរូបថត។

ម៉ាទ្រិច រកមធ្យមភាគនៃទិដភ
្ឋ ាពទាំងមូល។

•

៖ ប្ដូរតំបន់ផ្ដោតក្នុងទ
 ម្រង់ស្វ័
 យផ្ដោត។



ឡ�ើង ដ�ើម្បីប
 ញ្ជាក់ត
 ំបន់ដែ
 លបានផ្តោត។

ពហុ ផ្ដោតល�ត
ើ ំបន់ជ
 ាច្រើនន�ៅក្នុងស
 ៊ុម។ ចតុក�ោណកែងច្រើនន
 ឹងលេ
 ច

កណ្តាល ផ្ដោតល�ើចណ
ំ ុចក
 ណ្ដាលន�ៅក្នុងស៊ុម។

•

៖ ជ្រើសរីសូលូសិនម
 ួយស
 ម្រាប់វដេ
ី អូ Pro។

•

៖ បង្ហាញឬលាក់ក្រា
 ហ្វ ដ�ើម្បីពិនិត្យការបែងចែកពន្លឺក្នុងវីដេអូ។

•

៖ ក្នុងទម្រង់ អាហារ នឹងផ្ដោតល�ើរូបខាងក្នុងស
 ៊ុមរង្វង់ហ�ើយធ្
 វើឲ្យរូបព្រិ
 លន�ៅខាងក្រៅស៊ុម។

•

៖ ក្នុងទម្រង់ អាហារ នឹងលៃ
 តម្រូវទឹកពណ៌។

•

៖ ប�ើកដំណ�ើរការឬបទ
ិ ដំណ�ើរការមុខងារចាប់ចលនា ន�ៅពេលថតវីដេអូយឺតបផ
ំ ុត។

•

៖ ក្នុងទម្រង់ ទិដ្ឋភាពអ្នកដឹកនាំ សូមប្ដូរអេក្រ

ង់។

•

៖ ប្ដូរត
 ាមបំណងសម្រាប់ជម្រើសថត ន�ៅពេលថតម្ដង។
ជម្រើសដែ
 លមានអាចខុសគ្នា អាស្រ័យល�ើម៉ូដែលឬទម្រង់ថត។
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ទម្រង់រូបថត
កាមេរ៉ាលៃតម្រូវជម្រើសថតដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ អាស្រ័យល�ើទិដភ
្ឋ ាពជុំវិញ ដ�ើម្បីថតរូបភាពយ៉ាងងាយស្រួល។
ល�
 ប
ើ ញ្ជីនៃទម្រង់ថត សូមប៉ះ រូបថត ហ�ើយប
 ៉ះ

 ដ�ើម្បីថ
 តរូបភាពមួយ។

ការថតរូបភាពដែលមានរីសូលូសិនខ្ពស់
ថតរូបភាពដែលមានរីសូលូសិនខស
្ព ់។ អ្នកអាចច្រឹបរូបភាពដែលមានរីសូលូសិនខស
្ព ់ ដ�ោយពង្រីកតំបន់ដែ
 លអ្នកចង់ ហ�ើយ
រក្សាទុកវាជាឯកសារដែលមានរីសូលូសិនខ្ពស់។
→
ឬ
និងថ
 តរូបភាពមួយ។
ក្នុងជម្រើសថត សូមប៉ះ
រីសូលស
ូ ិនអ
 ាចខុសគ្នា អាស្រ័យល�ើម៉ូដែល។


មុខងារធ្វើឲ្យទិដ្ឋភាពល្អប្រស�ើរ
ន�ៅពេលកាមេរ៉ាស្គាល់រូប ប៊ូតុងធ្
 ឲ
វើ ្យទិដភ
្ឋ ាពល្អប្រស�ើរន
 ឹងផ្លាស់ប្ដូរ ហ�ើយពណ៌ន
 ិងបែបផែនដែលបានធ្ឲ
វើ ្យល្អប្រស�ើរន
 ឹងត្រូវ
បានប្រើ។



ប�ើមុខងារនេះមិនត្រូវបានប�ើកដំណ�ើរការទេ សូមប៉ះ
ល
 ្អប្រស�ើរ ដ�ើម្បីប�
 ើកដំណ�ើរការវា។

 ល�ើអេក្រង់បង្ហាញ ហ�ើយប៉ះកុងតាក់ មុខងារធ្វើឲ្យទិដ្ឋភាព

ការស្នើការថត
កាមេរ៉ាស្នើការតាក់តែងដ៏ល្អសម្រាប់រូបភាព តាមរយៈការស្គាល់ទ
 ីតាំងន
 ិងម
 ុំនៃរូបរបស់អ
 ្នក។
ល�ើអេក្រង់បង្ហាញ សូមប៉ះ

1

 ហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ការស្នើការថត ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

ល�ើបញ្ជីនៃទម្រង់ថត សូមប៉ះ រូបថត។
ម
 គ្គទេសក៍ន
 ឹងលេ
 ចឡ�ើងល�ើអេក្រង់បង្ហាញ។

2

ចង្អុលម
 គ្គទេសក៍ដ
 ាក់រូប។
 ចឡ�ើងល�
 ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញ។
កាមេរ៉ាស្គាល់ការតាក់តែង ហ�ើយការតាក់តែងដែលបានឲ្យយ�ោបល់លេ

3

ផ្លាស់ទឧ
ី បករណ៍ ដ�ើម្បីឲ្យមគ្គទេសក៍ត្រូ
 វគ្នានឹងក
 ារតាក់តែងដែលបានឲ្យយ�ោបល់។
ន�
 ាននូវការតាក់តែងដ៏ល្អ មគ្គទេសក៍ន
 ឹងប
 ៅពេលទទួលប
 ្ដូរទ�ៅពណ៌ល�ឿង។
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ប៉ះ

4

 ដ�ើម្បីថតរូបភាព។
ការតាក់ែតងដ៏ល�

មគ�េទសក៍



ការថតរូបខ្លួនឯង
អ្នកអ
 ាចថតរូបខ្លួនឯងមួយក
 ំណាត់ខ្លួនដ�
 ោយប្រើកាមេរ៉ាមុខ។

1

ល�ើអេក្រង់បង្ហាញ សូមអ
 ូសឡ�ើងល�ើឬចុះក្រោម ឬក៏ប៉ះ

2

បែរឲ្យចំឡិនក
 ាមេរ៉ាម
 ុខ។

 ដ�ើម្បីប
 ្ដូរទ�
 ៅកាមេរ៉ាមុខសម្រាប់ក
 ារថតរូបខ្លួនឯង។

ដ�ើម្បីថតរូបខ្លួនឯងមួយកណ
ំ ាត់ខ្លួនជ
 ាមួយរូបថតមុំទូលាយនៃទេសភាពឬមនុស្ស សូមប៉ះ

3

ប៉ះ

។

 ដ�ើម្បីថតរូបភាព។

ការថតរូបភាពជិតយ៉ាងភ្លឺច្បាស់ (Galaxy S21 Ultra 5G)
ថតរូបភាពជិតយ
 ៉ាងភ្លឺច្បាស់។

1

ល�ើអេក្រង់បង្ហាញ សូមប៉ះ

2
3

ដាក់កាមេរ៉ាក្បែររូបន�ោះ។



ន�ៅពេល

។

 លេចឡ�ើង សូមប៉ះ

 ដ�ើម្បីថ
 តរូបភាពមួយ។

ប�ើមុខងារនេះមិនត្រូវបានប�ើកដំណ�ើរការទេ សូមប៉ះ

 ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

ការប្រើចម្រោះនិងបែ
 បផែនស្រស់ស្អាត
អ្នកអ
 ាចជ្រើសបែបផែនចម្រោះ ព្រមទាំងកែ
 មុខងារផ្ទៃមុខដ
 ូចជាសម្បុរស្បែកឬទ្រង់ទ្រាយមុខផ
 ងដែរ មុនពេលថតរូបភាព។

1

ល�ើអេក្រង់បង្ហាញ សូមប៉ះ

។

2

ជ្រើសបែបផែននិងថ
 តរូបភាពមួយ។
ប�ើអ្នកប្រ
 ើមុខងារចម្រោះខ្ញុំ អ្នកអាចបង្កើតច
 ម្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដ�
 ោយប្រើរូប ជាមួយនឹងទ
 ឹកពណ៌ដែលអ្នកច
 ូលចិត្ត

ពី វិចិត្រសាល។
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ទម្រង់វីដេអូ
កាមេរ៉ាលៃតម្រូវជម្រើសថតដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ អាស្រ័យល�ើទិដភ
្ឋ ាពជុំវិញ ដ�ើម្បីថតវដេ
ី អូយ៉ាងងាយស្រួល។

1

ល�ើបញ្ជីទម្រង់ថត សូមប៉ះ វីដេអូ ហ�ើយប៉ះ

 ដ�ើម្បីថ
 តវីដេអូម
 ួយ។

• ដ�ើម្បីប្ដូររវាងកាមេរ៉ាមុខនិងក្រ
 ោយ ខណៈពេលកំពុងថត សូមអស
ូ ឡ�ើងល�ើឬ
 ចុះក្រោមល�ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញ ឬក៏ប៉ះ
• ដ�ើម្បីថតរូបពីវដេ
ី អូ ខណៈពេលកំពុងថ
 តវដេ
ី អូ សូមប៉ះ

។

។

• ដ�ើម្បីថតសំឡេងពទ
ី ិសដ�ៅជាក់លាក់ម
 ួយដែលមានកម្រិតស
 តវដេ
ី អូ សូមចង្អុល
 ំឡេងកាន់តែខ្ពស់ ខណៈពេលកំពុងថ
 តម្រូវហ្ស៊ូម។
កាមេរ៉ាទ�ៅរកទិសដ�ៅន�ោះ រួចលៃ

2


ប៉ះ

 ដ�ើម្បីប
 ញ្ឈប់ការថតវដេ
ី អូ។
• ប�ើអ្នកប្រ
 ើមុខងារហ្ស៊ូមវដេ
ី អូក
 ្នុងអ
 ឡុ
ំ ងពេលយូរ ខណៈពេលកំពុងថ
 តវីដេអូ គុណភាពវីដេអូអាចថយចុះដ�
 ើម្បីបង្ការកុំ
 ល។
ឲ្យឧបករណ៍របស់អ្នកឡ�ើងកម្ដៅជ្រុ

• ហ្ស៊ូមអុបទិកអ
 ាចមិនដ
 ំណ�ើរការក្នុងប
 រិស្ថានដែលមានពន្ទ
លឺ ាប។

ការថតវីដេអូដែ
 លមានរីសូលូសិនខ្ពស់
ថតវីដេអូដែ
 លមានរីសូលូសិនខ
ស
្ព ជ
់ ាមួយរីសូលូសិនអតិបរមា 8K។
→ និងថ
 តវីដេអូមួយ។
ប៉ះ

ន�ៅពេលអ្នកប
 ញ្ចប់ការថតវដេ
ី អូ សូមចាក់វដេ
ី អូន�
 ោះក្នុងកម្មវិធី វិចិត្រសាល។ ន�ៅពេលអ្នកប៉ះ

ចូលចិត្ត ស៊ុមន�
 វបានរក្សាទុកជារូបភាពដែលមានរីសូលូសិនខស
្ព ់។
 ោះនឹងត្រូ

 ល�ើស៊ុមម
 ួយដែលអ្នក

ការធ្វើឲ្យវដេ
ី អូមានលំនឹង (នឹងប
 ំផុត)
ន�ៅពេលថតវីដេអូ សូមធ្
 ឲ
វើ ្យពួកវាមានលំនឹងដ�
 ោយប្រើមុខងារនឹងបំផុត។

ប៉ះ វីដេអូ ល�ប
ើ ញ្ទ
ជី ម្រង់ថ
 ត, ប៉ះ

 ល�ើជម្រើសថត ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា រួចហ�ើយថតវដេ
ី អូមួយ។
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ទម្រង់ទ
 ិដ្ឋភាពអ្នកដឹកនាំ
ថតវីដេអូជាមួយមុំទដ
ិ ្ឋភាពផ្សេងៗ ដ�ោយប្ដូរកាមេរ៉ា។ ក្នុងទ
 ម្រង់នេះ ទាំងរូប ទាំងបុគ្គលដែលកំពុងថ
 តកន 
ុ អាចថតក្នុងពេ
 ល
តែមួយ។

1

ល�ើបញ្ជីនៃទម្រង់ថត សូមប
 ៉ះ ច្រើនទ�ៀត → ទិដ្ឋភាពអ្នកដឹកនាំ។

2

ជ្រើសអេក្រង់និងរូបតូចៗនៃកាមេរ៉ា ដែលអ្នកច
 ង់ប
 ាន ហ�ើយប៉ះ
• ដ�ើម្បីប្ដូរអេក្រង់ មុនពេលចាប់ផ្ដើមការថត សូមប៉ះ

ដ�ើម្បីថ
 តវីដេអូ។

 ហ�ើយជ្រើសអេក្រង់ដែលអ្នកច
 ង់បាន។

• អ្នកអ
 ាចប្ដូររូបតូចៗនៃកាមេរ៉ា ខណៈពេលកំពុងថត។ ប�ើរូបតូចៗត្រូវបានលាក់ សូមប៉ះ

3

ប៉ះ

ដ�ើម្បីប
 ញ្ឈប់ការថតវីដេអូ។
ប��រេអ�កង់។

រូបតូចៗ



56

ដ�ើម្បីប
 ង្ហាញវា។
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ទម្រង់ថ
 តម្ដង
ថតរូបភាពនិងវីដេអូផ្សេងៗដ�ោយគ្រាន់តែថ
 តម្ដង។

ឧបករណ៍របស់អ្នកជ្រ
 ើសរូបថតល្អបផ
ំ ុតដ�
 ោយស្វ័យប្រវត្តិ ព្រមទាំងប
 ង្កើតរូបភាពដែលមានចម្រោះ ឬក៏វដេ
ី អូដែ
 លមានផ្នែកមួយ
ចំនួនច
 ាក់ឡ�ើងវិញ។

1

ល�ើបញ្ជីនៃទម្រង់ថត សូមប៉ះ ថតម្ដង។

2
3

ប៉ះ

 ហ�ើយផ្លាស់ទីកាមេរ៉ា ដ�ើម្បីថ
 តទិដភ
្ឋ ាពដែលអ្នកច
 ង់ប
 ាន។

ន�ៅពេលអ្នកប
 ានបញ្ចប់ សូមប៉ះរូបតូចៗបង្ហាញ។
 ាប់អូសអាយខុន
ដ�ើម្បីបង្ហាញលទ្ធផលផ្សេងទ�ៀត សូមច

ធាតុដែលអ្នកច
 ង់បាន រួចហ�
 ើយប៉ះ

។

 ឡ�ើងល�ើ។ ដ�ើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលមួយៗ សូមប៉ះ ជ្រើស, ធីក

ប��រជេ�មើសថត
តាមបំណង។

ប��រេពលថត។



ទម្រង់ AR Doodle
ថតវីដេអូស
 ប្បាយៗជាមួយស
 ំណេរដៃ ឬក៏ការគូសន
 ម្មិ
ិ តល�ើផ្ទៃមុខឬ
 កន្លែងផ្សេងទ�ៀត។
ល�ប
ើ ញ្ជីនៃទម្រង់ថត សូមប៉ះ ច្រើនទ�ៀត → AR DOODLE។ សូមម�ើល AR Doodle សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
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ទម្រង់ Pro / ទម្រង់វីដេអូ Pro
ថតរូបភាពឬវដេ
ី អូ ខណៈពេលលៃតម្រូវជម្រើសថតផ្សេងៗដ�ោយដៃ ដូចជាតម្លៃពន្លឺប៉ះ និង តម្លៃ ISO។
ល�
 ប
ើ ញ្ជីនៃទម្រង់ថត សូមប៉ះ ច្រើនទ�ៀត → PRO ឬ វីដេអូ PRO។ ជ្រើសជម្រើស ហ�ើយប្ដូរក
 ារកំណត់តាមបំណង រួចហ�ើយ

ប៉ះ

 ដ�ើម្បីថតរូបភាព ឬកប
៏ ៉ះ

 ដ�ើម្បីថ
 តវីដេអូ។

ជម្រើសដែ
 លមាន
•

៖ ធ្វើការកំណត់ឡ�ើងវិញ។

•

៖ ជ្រើសស
 ំឡេងន�ៅទិសដ�ៅណាដែលអ្នកច
 ង់ថតន�ៅកម្រិតក
 ាន់តែខ្ពស់។ អ្នកក
 ៏អាចប្រើមីក្រូហ្វូន USB ឬ

Bluetooth ដ�ោយភ្ជាប់វាជាមួយឧបករណ៍របស់អ្នក (ទម្រង់វដេ
ី អូ Pro) ផងដែរ។
•

៖ ជ្រើសតម្លៃ ISO។ វាគ្រប់គ្រងភាពងាយចាប់នៃពន្លឺកាមេរ៉ា។ តម្លៃទ
 ាបគស
ឺ ម្រាប់វត្ថុន�ៅស្ងៀមឬម
 ានពន្ភ
លឺ ្លឺ។ តម្លៃខ្ពស់

ថុ លផ្លាស់ទល�
ី ឿនឬម
លឺ ិច។ ទ�ោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ការកំណត់ ISO កាន់តែខ្ពស់ នឹងអាចនាំឲ្យមានភាព
គឺសម្រាប់វត្ដែ
 ានពន្ត

អ៊ូអែក
 ្នុងរូបភាពឬវដេ
ី អូកាន់តែច្រើន។
•

៖ លៃតម្រូវល្បឿនថត។ ល្បឿនថតយឺតអនុញញា្ តឲ្យមានពន្ច្រ
លឺ ើនច
 ូលក
 ្នុងន�
 ោះ ដូច្នេះរូបភាពឬវដេ
ី អូនឹងក
 ាន់តែ

ភ្លឺ។ លក្ខណៈនេះល្អប្រស�ើរស
 ម្រាប់រូបភាពឬវដេ
ី អូទេសភ

ាព ឬករ៏ូបភាពឬវីដេអូដែលថតន�ៅពេលយប់។ ល្បឿនថតល�ឿន

អនុញ្ញាតឲ្យមានពន្ត
លឺ ិចក
 ្នុងន�ោះ។ លក្ខណៈនេះលប្រ
្អ ស�ើរស
 ម្រាប់ក
 ារថតរូបភាពឬវដេ
ី អូដែលមានចលនាផ្លាស់ទល�
ី ឿន។
•

៖ ប្ដូរតម្លៃពន្លឺប៉ះ។ វាកំណត់ថ
 ាត�ើសិនសឺក
 ាមេរ៉ាត្រូវទទួលព
 ន្លឺប៉ុន្មាន។ ក្នុងស
 ្ថានភាពដែលមានពន្លឺតិច សូមប្រ
 ើពន្លឺប៉ះ

ខ្ពស់។
•

៖ ប្ដូរទម្រង់ផ្ដោត។ ចាប់អូសរបារលៃតម្រូវទ�ៅរក

ស្វ័យផ្ដោត សូមប៉ះ MANUAL។
•

ឬ

 ដ�ើម្បីលៃតម្រូវការផ្ដោតដ�ោយដៃ។ ដ�ើម្បីប
 ្ដូរទ�
 ៅទម្រង់

៖ ជ្រើសត
 ុល្យភាពពណ៌សសមស្រ

ប ដ�ើម្បីឲ្យរូបមានវិសាលភាពពណ៌ដ
 ូចន
 ឹងការពិត។ អ្នកអាចកណ
ំ ត់ស
 ីតុណ្ហភាព

ពណ៌។



•

៖ លៃតម្រូវទ
 ឹកពណ៌។

•

៖ លៃតម្រូវល្ប
 ឿនហ្ស៊ូម (ទម្រង់វីដេអូ Pro)។
ប�ើល្បឿនថតត្រូវបានកណ
ំ ត់ដ�
 ោយដៃ អ្នកម
 ិនអ
 ាចធ្វើការកំណត់ ISO ជា AUTO ឡ�ើយ ហ�ើយអ្នកម
 ិនអាចប្ដូរតម្លៃពន្លឺ

 ្ដូរនិងប
 ង្ហាញផ្អែកល�ើការកំណត់ល្បឿនថត។
ប៉ះទេ។ តម្លៃពន្លឺប៉ះន
 ឹងប

ការថតវីដេអូ Pro ដែលមានរីសូលូសិនខ្ពស់
ថតវីដេអូ Pro ដែលមានរីសូលូសិនខស
្ព ់ ជាមួយរីសូលស
ូ ិនអតិបរមា 8K។
→ និងថតវីដេអូ Pro មួយ។
ប៉ះ

ន�
 ៅពេលអ្នកប
 ញ្ចប់ការថតវីដេអូ Pro សូមច
 ាក់វាក្នុងកម្មវិធី វិចត្រ
ិ សាល។ ន�ៅពេលអ្នកប៉ះ

ចូលចិត្ត ស៊ុមន�
 ោះនឹងត្រូវបានរក្សាទុកជ
 ារូបភាពដែលមានរីសូលូសិនខ្ពស់។
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ការញែកតំបន់ផ្ដ
 ោតនិងតំបន់ពន្លឺប៉ះ
អ្នកអ
 ាចញែកតំបន់ផ្ដោតនិងតំបន់ពន្លឺប៉ះ។

ប៉ះឲ្យជាប់ល�
 ើអេក្រង់បង្ហាញ។ ស៊ុម AF/AE នឹងលេ
 ចឡ�ើងល�ើអេក្រង់។ ចាប់អស
ូ ស
 ៊ុមទ�
 ៅកន្លែងដែលអ្នកច
 ង់ញែ
 កឲ្យតំបន់
ផ្ដោតនិងតំបន់ពន្លឺប៉ះ។



ទម្រង់សព្វទស្សន៍
ដ�ោយប្រើទម្រង់សព្វទស្សន៍ សូមថ
 តរូបភាពជាស៊េរី រួចហ�
 ើយភ
 ្ជាប់ព
 ួកវាជាមួយគ្នា ដ�ើម្បីប
 ង្កើតទ
 ិដ្ឋភាពទូលាយ។

1

ល�ើបញ្ជីនៃទម្រង់ថត សូមប៉ះ ច្រើនទ�ៀត → សព្វទស្សន៍។

2

ប៉ះ

រួចផ្លាស់ទីឧបករណ៍យឺតៗក្នុងទ
 ិសដ�ៅណាមួយ។

រក្សារូបឲ្យស្ថិតន�
 ៅក្នុងស
 ៊ុមល�
 ើអេក្រង់ប
 ង្ហាញរបស់កាមេរ៉ា។ ប�ើរូបបង្ហាញន�ៅក្រៅស៊ុមមគ្គទេសក៍ ឬក៏អ្នកម
 ិនផ្លាស់ទី
ឧ
 បករណ៍ ន�ោះឧបករណ៍នឹងឈ
 ប់ថតរូបភាពដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ។

3


ប៉ះ

 ដ�ើម្បីឈប់ថតរូបភាព។
ជ�ៀសវាងការថតរូបភាពដែលមានផ្ទៃខាងក្រោយមិនជ
 ាក់លាក់ ដូចជាផ្ទៃមេឃទទេឬជញ្ជាំងលាត។
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ទម្រង់អាហារ
ថតរូបភាពអាហារដែលមានពណ៌រស់រវ�ើក។

1

ល�ើបញ្ជីនៃទម្រង់ថត សូមប៉ះ ច្រើនទ�ៀត → អាហារ។

2

ប៉ះអេក្រង់ឬ
 ចាប់អស
ូ ស
 ៊ុមរង្វងល�
់ ើផ្ទៃដ�ើម្បីរលេ
ំ ច។
ផ ្ទៃខ
 ាងក្រៅស៊ុមរង្វង់នឹងព្រិល។
ដ�
ំ ៊ុមរង្វង់ សូមច
 ាប់អូសជ្រុ
 ងនៃស៊ុម។
 ើម្បីប្ដូរទំហស

3
4

ប៉ះ

 ហ�ើយចាប់អស
ូ របារលៃតម្រូវ ដ�ើម្បីលៃតម្រូវទ
 ឹកពណ៌។

ប៉ះ

 ដ�ើម្បីថតរូបភាព។

ទម្រង់យប់
ថតរូបភាពក្នុងស
 ្ថានភាពពន្ត
លឺ ិច ដ�ោយមិនប្រើភ្លាស។ ន�ៅពេលអ្នកប្រ
 ើជ�ើងទ្រអ្នកអ
 ាចទទួលល
 ទ្ធផលកាន់តែភ្លឺនិងក
 ាន់តែនឹង។

1

ល�ើបញ្ជីនៃទម្រង់ថត សូមប៉ះ ច្រើនទ�ៀត → យប់។
ប�
 ៅផ្នែកស្ដា
 ំខាងក្រោមនៃអេក្រង់ទ�ៅ អតិ អ្នកអ
 ាចទទួលរូបភាពកាន់តែច្បាស់។
 ើអ្នកក
 ំណត់ម�៉ោងដែលលេចឡ�ើងន�

2

ប៉ះ

 ហ�ើយកាន់ឧបករណ៍របស់អ្នកឲ
 ្យនឹង ទាល់តែការថតបានបញ្ចប់។

ទម្រង់រូបមួយកំណាត់ខលួន
្ / ទម្រង់វដេ
ី អូម
 ួយកំណាត់ខលួន
្
កាមេរ៉ាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកថ
 តរូបភាពឬវីដេអូដែ
 លធ្វើឲ្យផ្ទៃខាងក្រោយព្រិល ហ�ើយរូបលេ
 ចធ្លោយ៉ាងច្បាស់។ អ្នកក៏អាចប្រើបែបផែន
ផ្ទៃខាងក្រោយនិងកែ
 វាផងដែរ បន្ទាបព
់ ីថតរូបភាពមួយ។

1

ល�ើបញ្ជីនៃទម្រង់ថត សូមប៉ះ ច្រើនទ�ៀត → រូបមួយកំណាត់ខ្លួន ឬ វីដេអូប
 ញ្ឈរ។

2

ប៉ះ

រួចជ្រើសបែបផែនផ្ទៃខាងក្រោយមួយដែលអ្នកច
 ង់បាន។

ដ�ើម្បីលៃតម្រូវប្រពលភាពនៃបែបផែនផ្ទៃខាងក្រោយ សូមច
 ាប់អូសរបារលៃតម្រូវ។
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ន�ៅពេល រួចរាល់ លេចឡ�ើងល�
 ើអេក្រង់បង្ហាញ សូមប៉ះ

3

 ដ�ើម្បីថ
 តរូបភាព ឬក៏ប៉ះ

 ដ�ើម្បីថ
 តវីដេអូមួយ។

ែបបែផនៃផ�ខាងេ�កោយ



រ�ារៃលត�មូវ�បពលភាព
ៃនែបបែផនៃផ�ខាងេ�កោយ

• ជម្រើសដែ
 លមានអាចខស
ុ គ្នា អាស្រ័យល�ើទម្រង់ថត។


• ប្រើមុខងារនេះន�ៅកន្លែងដែលមានពន្គ្រ
លឺ ប់គ្រាន់។
• ភាពព្រិលន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយអាចនឹងម
 ិនត្រូ
 វបានប្រើត្រឹមត្រូវក្នុងស
 ្ថានភាពខាងក្រោម៖
– ឧបករណ៍ឬរូបកំពុងផ
 ្លាស់ទី។
– រូបម
 ានលក្ខណៈស្តើងឬថលា្ ។
– រូបម
 ានពណ៌ស្រដ�ៀងគ្នាន
 ឹងផ្ទៃខាងក្រោយ។
– រូបឬផ្ទៃខាងក្រោយមានផ្ទៃលាត។

ទម្រង់ច
 លនាយឺតបំផុត
ចលនាយឺតបំផុតគ
 ឺជាមុខងារមួយដែលថតព្រឹត្តិការណ៍ក
 ន្លងផ
 ុតដ
 ៏រហ័សយឺតៗ ដូច្នេះអ្នកអ
 ាចសរស�ើរវាពេលក្រោយ។
ល�ើបញ្ជីនៃទម្រង់ថត សូមប៉ះ ច្រើនទ�ៀត → ចលនាយឺតបំផុត ហ�ើយប៉ះ

1

 ដ�ើម្បីថ
 តវីដេអូមួយ។

ឧបករណ៍ន
 ឹងថ
 តព្រឹត្តិការណ៍ក
 ្នុងច
 លនាយឺតបំផុត ហ�ើយរក្សាទុកវាជាវីដេអូម
 ួយ។
ល�ើអេក្រង់បង្ហាញ សូមប
 ៉ះរូបតូចៗបង្ហាញ ហ�ើយប
 ៉ះ ចាក់វីដេអូចលនាយឺតប
 ំផុត។

2

ដ�
 ើម្បីកែផ្នែកចលនាយឺតបផ
ំ ុត សូមប៉ះ

→ កម្មវិធកែ
ី ហ�ើយចាប់អូសរបារកែផ្នែកន�ោះមកឆ្វេងឬទ�
 ៅស្ដាំ។
រ�ារែកែផ�ក



ែផ�កចលនាយឺតបំផុត

តេង��បប��ប់

តេង��បចាប់េផ�ើម

61

កម្ ម វិធី និង មុខង

ប្រើមុខងារនេះន�ៅកន្លែងដែលមានពន្គ្រ
លឺ ប់គ្រាន់។ ន�ៅពេលថតវីដេអូក្នុងអ
 គារដែលមានពន្ម
លឺ ិនគ្រប់គ្រាន់ឬ
 អន់ អេក្រង់


ន�ោះអាចលេចឡ�ើងង
 ងឹតឬ
 ាចល�ោតភ្លឹបភ្លែតក្នុងស្ថានភាពពន្លឺមួយច
 ំនួន ដូចជាក្នុងក
 ន្លែងដែលមាន
 គ្រា
 ប់ៗ។ អេក្រង់អ
ពន្លឺអំពូលម៉ែត្រ។

ការថតវីដេអូចលនាយឺតបំផុតដ�
 ោយស្វ័យប្រវត្តិ
ដ�ើម្បីថតព្រឹត្តិការណ៍ន�ោះជាចលនាយឺតបផ
ំ ុត ន�ៅពេលចាប់ប
 ានចលនាក្នុងតំបន់ច
 ាប់ចលនា សូមប៉ះ

 ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការ

វា។ មុខងារចាប់ចលនានឹងត្រូវបានប�ើកដំណ�ើរការ ហ�ើយតំបន់ច
 ាប់ចលនានឹងលេ
 ចឡ�ើងល�
 ើអេក្រង់បង្ហាញ។
ប៉ះ

 ដ�ើម្បីច
 ាប់ផ្ដម
ើ ការថត។ ន�ៅពេលចាប់ប
 ានចលនា ឧបករណ៍នឹងច
 ាប់ផ្ដើមថ
 តក្នុងច
 លនាយឺតបំផុត ហ�ើយរក្សាទុកវាជា

វីដេអូមួយ។

ការថតចលនាយឺតបំផុតអ
 ាចចាប់ផ្ដម
ើ ន�
 ៅពេលមិនច
 ង់បាន ប�ើមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖


• ន�ៅពេលឧបករណ៍រញ្ជួយ ឬកន�
ថុ ួយទ�ៀតកំពុងផ
ី ររូបក្នុងត
 ំបន់ស្គាល់ច
 លនា។
៏ ៅពេលវត្ម
 ្លាស់ទក្បែ
• ន�ៅពេលថតក្រោមពន្ភ
លឺ ្លឹបភ្លែត ដូចជាក្នុងក
 ន្លែងដែលមានពន្លឺអំពូលម៉ែត្រ។

ទម្រង់ច
 លនាយឺតៗ
ថតវីដេអូស
 ម្រាប់ក
 ារបង្ហាញវាក្នុងច
 លនាយឺតៗ។ អ្នកអាចបញ្ជាក់ផ្នែកនៃវដេ
ី អូរបស់អ្នកដែ
 លត្រូវចាក់ក្នុងច
 លនាយឺតៗ។

1

ល�ើបញ្ជីនៃទម្រង់ថត សូមប៉ះ ច្រើនទ�ៀត → ចលនាយឺត ហ�ើយប៉ះ

2
3

ន�ៅពេលអ្នកប
 ានបញ្ចប់ការថត សូមប៉ះ

 ដ�ើម្បីថ
 តវីដេអូមួយ។

 ដ�ើម្បីបញ្ឈប់។

ល�ើអេក្រង់បង្ហាញ សូមប
 ៉ះរូបតូចៗបង្ហាញ ហ�ើយប
 ៉ះ ចាក់វីដេអូចលនាយឺត។
ផ ្នែកល�ឿននៃវីដេអូនឹងត្រូ
ើ ចាក់។ ផ្នែកចលនាយឺតៗដល់ទ�
 វបានកំណត់ជាផ្នែកចលនាយឺត ហ�ើយវីដេអូនឹងច
 ាប់ផ្ដម
 ៅពីរ នឹង

ត្រូវបានបង្កើតដ�
 ោយផ្អែកល�ើវីដេអូ។
ដ�ើម្បីកែផ្នែកចលនាយឺត សូមប៉ះ

→ កម្មវិធកែ
ី ហ�ើយចាប់អូសរបារកែផ្នែកន�
 ោះមកឆ្វេងឬទ�
 ៅស្ដាំ។
រ�ារែកែផ�ក



ែផ�កចលនាយឺតៗ
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ទម្រង់ខ
 ារល�ឿន
ថតទិដ្ឋភាព ដូចជាមនុស្សឬ
 ឡានឆ្លងកាត់ ហ�ើយបង្ហាញពួកវាជាវដេ
ី អូដែលមានចលនាល�ឿន។

1

ល�ើបញ្ជីនៃទម្រង់ថត សូមប៉ះ ច្រើនទ�ៀត → ខារល�ឿន។

2

ប៉ះ

និងជ្រ
 ើសជម្រើសអ
 ត្រាហ្វ្រេម។

ប�
 ើអ្នកក
 ំណត់អត្រាហ្វ្រេមជា ស្វ័យប្រវត្តិ ឧបករណ៍ន
 ឹងលៃ
 តម្រូវអត្រាហ្វ្រេមដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ យ�ោងតាមអត្រាផ្លាស់ប្ដូរនៃ
ទិដ្ឋភាព។

3
4

ប៉ះ

 ដ�ើម្បីច
 ាប់ផ្ដើមការថត។

ប៉ះ

 ដ�ើម្បីប
 ញ្ចប់ការថត។

ការប្ដូរការកំណត់កាមេរ៉ាតាមបំណង
ល�ើអេក្រង់បង្ហាញ សូមប៉ះ

។ ជម្រើសខ
 ្លះប្រហែ

លជាមិនអាចប្រើបានទេ អាស្រ័យល�ើទម្រង់ថត។

មុខងារវាងវៃ
• មុខងារធ្វើឲ្យទិដ្ឋភាពលប្រស�
្អ
ើរ៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍លៃ
 តម្រូវការកំណត់ព
 ណ៌ ព្រមទាំងប្រ
 ើបែបផែនដែលបានធ្ឲ
វើ ្យល្អ
 ិដភ
ប្រស�ើរដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ អាស្រ័យល�ើរូបឬទ
្ឋ ាព។

• ការស្នើការថត៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ស្នើការតាក់តែងដ៏លស
្អ ម្រាប់រូបភាព តាមរយៈការស្គាល់ទ
 ីតាំងន
 ិងម
 ុំនៃរូបរបស់អ្នក។
• ស្កេនកូដ QR៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍ស្កេនកូដ QR ពីអេក្រ

ង់ម
 ុន។
រូបភាព
• អូសប
 ៊ូតុងថតដ�ើម្បី៖ ជ្រើសស
 កម្មភាពមួយត្រូ
 វធ្វើ ន�ៅពេលអ្នកអស
ូ ប
 ៊ូតុងក
 ាមេរ៉ាទ�ៅគែមនៃអេក្រង់ ហ�ើយទប់វាជាប់។
• ទ្រង់ទ្រាយនិងជ
 ម្រើសកម្រិតខ្ពស៖់ ជ្រើសរប�ៀបដែលអ្នកច
 ង់រក្សាទុករូបភាព។
– រូបភាព HEIF៖ ថតរូបភាពជាទ្រង់ទ្រាយរូបមានប្រសិទ្ធផលខ្ពស់ (HEIF)។
– សំណ�ៅចម្លង RAW៖ កំណត់ឧបករណ៍ឲ្យរក្សាទុករូបភាពជាឯកសារ RAW ដែលមិនបានបង្ហាប់ (ទ្រង់ទ្រាយ
ឯកសារ DNG) ក្នុងទ
 ម្រង់ Pro។ ឯកសារ RAW រក្សាទិន្នន័យរបស់រូបភាពទាំងអស់ស
 ម្រាប់គ
 ណភ
ុ
ាពរូប

ល្អបផ
ំ ុត ប៉ុន្តែពួកវានឹងត្រូ
 វការមេម៉ូរីច្រើន។ ន�ៅពេលប្រើមុខងារ សំណ�ៅចម្លង RAW នេះ រូបភាពនីមួយៗត្រូវបាន

រក្សាទុកជាទ្រង់ទ្រាយពីរ DNG និង JPG។

– ការកែរូបសណ្ឋានទូលាយបំផុត៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍កែ
 ភាពខុសភ្លាត់ក
 ្នុងរូបភាព ដែលបានថតដ�ោយប្រើកាមេរ៉ា
ទូលាយបំផុត។
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ថតខ្លួនឯង
• ប្រើមុំទូលាយដ�ើម្បីថតខ្លួនឯងជាក្រុម៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ប្ដូរដ�
 ោយស្វ័យប្រវត្តិទ�ៅថតខ្លួនឯ
 ងមុំទូលាយ ន�ៅពេលមាន
មនុស្សល�
 ើសពីពីរនាក់ក្នុងស
 ៊ុម។

• រក្សាទុករូបថតខ្លួនឯងដូចប
 ានបង្ហាញ៖ កំណត់ឧបករណ៍ឲ
 ្យរក្សាទុករូបភាព ន�ៅពេលពួកវាលេចឡ�ើងល�
 ើអេក្រង់
បង្ហាញ ពេលប្រើកាមេរ៉ាមុខថត ដ�ោយមិនត្រឡប់ពួកវា។

• ទឹកពណ៌រូបថតខ្លួនឯង៖ កំណត់ទ
 ឹកពណ៌មួយដែ
 លត្រូវប្រើ ន�ៅពេលអ្នកថ
 តរូបខ្លួនឯង។
វីដេអូ
• ជម្រើសថ
្ព ់។
 តកម្រិតខ្ពស៖់ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍ប្រ
 ើជម្រើសថ
 តកម្រិតខស
– វីដេអូមានប្រសិទ្ធផលខ្ពស៖់ អ្នកអ
 ាចថតវដេ
ី អូជ
 ាទ្រង់ទ្រាយកូដិកវដេ
ី អូប្រស

ិទ្ធផលខ្ពស់ (HEVC)។ វីដេអូ HEVC
របស់អ្នកន
 ឹងត្រូវបានរក្សាទុកជាឯកសារដែលបានបង្ហាប់ ដ�ើម្បីសំចៃមេម៉ូរីរបស់ឧបករណ៍។

– វីដេអូ HDR10+៖ អ្នកអ
 ាចថតវដេ
ី អូដែ
 លពន្លឺកុងន
 ិងព
 ណ៌នៃទិដភ
្ឋ ាពនីមួយៗ ត្រូវបានធ្វើឲ្យលប្រ
្អ ស�ើរ។
– មីក្រូហ្វូនហ
 ្ស៊ូមចូល៖ ខណៈពេលថតវដេ
ី អូម
 ួយ អ្នកអ
 ាចថតសំឡេងពីទិសដ�ៅហ្ស៊ូមចូល ក្នុងក
 ម្រិតស
 ំឡេងកាន់តែ
ខ្ពស់។



• អ្នកមិនអាចចាក់វដេ
ី អូ HEVC ល�ើឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត ឬកចែ
៏ ករំលែកពួកវាល�ើបណ្ដាញឡ�ើយ។
• វីដេអូចលនាយឺតបផ
 ិងចលនាយឺតៗ មិនអ
 ាចថតជាទ្រង់ទ្រាយ HEVC ឡ�ើយ។
ំ ុតន
• ដ�ើម្បីចាក់វដេ
ី អូ HDR10+ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ឧបករណ៍ត្រូវតែគាំទ្រ HDR10+។

• លំនឹងវីដេអូ៖ ប�ើកដំណ�ើរការមុខងារប្រឆាំងការរញ្ជួយ ដ�ើម្បីបន្ថយឬបប
 ីរញ្ជួយនៃកាមេរ៉ា ខណៈ
ំ ាត់រូបព្រិ
 លដែលក�ើតឡ�ើងព
ពេលកំពុងថ
 តវីដេអូ។
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មុខងារមានប្រយ�ោជន៍
• ស្វ័យ HDR៖ ថតរូបភាពដែលមានពណ៌សម្បូរបែបនិងប
 ង្កើតភ
 ាពលម្អិតឡ�ើងវិញ សូម្បីក្នុងត
 ំបន់ភ
 ្លឺនិងង
 ងឹតក
 ដ�
៏ ោយ។
• ស្វ័យផ្ដោតតាម៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍ត
 ាមដាននិងផ្ដោតល�ើរូបដ�
 ោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ន�ៅពេលអ្នកជ្រ
 ើសរូបម
 ួយល�ើអេក្រង់
 ្លាស់ទី ឬកអ
បង្ហាញ ឧបករណ៍នឹងផ្ដោតល�ើរូប សូម្បីរូបកំពុងផ
៏ ្នកប្ដូរទីតាំងរបស់ក
 ាមេរ៉ា។


ការតាមដានរូបអាចបរាជ័យក្នុងស
 ្ថានភាពខាងក្រោម៖
• រូបធំពេកឬតូចពេ
 ក។
• រូបផ្លាស់ទហ
ី ួសហេតុ។
• រូបគឺពន្ក្រ
 តក្នុងកន្លែងងងឹត។
លឺ ោយ ឬក៏អ្នកកំពុងថ
• ពណ៌ឬលំនាំល�
 ើរូបនិងផ្ទៃខាងក្រោយគឺដូចគ្នា។
• រូបរម
ួ បញ្ចូលល
 ំនាំផ្ដេក ដូចជាងងឹត។
• កាមេរ៉ារញ្ជួយហ
 ួសហេតុ។
• រីសូលស
្ព ់។
ូ ិនវីដេអូខស
• ន�ៅពេលពង្រីកឬបង្រួមដ�ោយប្រើហ្ស៊ូមអុបទិក។

• បន្ទាតក់ ្រឡា៖ បង្ហាញមគ្គទេសក៍ល�
 ើអេក្រង់បង្ហាញ ដ�ើម្បីជួយក្នុងការផ្សំ ន�ៅពេលជ្រើសរូបនានា។
• ស្លាកទីកន្លែង៖ ភ្ជាប់ស
 ្លាកទីកន្លែង GPS ល�ើរូបភាព។


• កម្លាំងរលកសញ្ញា GPS អាចនឹងថយចុះក្នុងក
 ន្លែងដែលរលកសញ្ញាម
 ានឧបសគ្គ ដូចជាន�ៅចន្លោះអគារឬ
កន្លែងទាប ឬកក
៏ ្នុងស
 ្ថានភាពអាកាសធាតុម
 ិនល្អ។

• ទីកន្លែងរបស់អ្នកអ
 ាចលេចឡ�ើងល�ើរូបភាពរបស់អ្នក ន�ៅពេលអ្នកប
 ញ្ជូនពួកវាទ�ៅអ៊ីនធ�ើណិត។ ដ�ើម្បី
ជ�ៀសវាងករណីនេះ សូមបទ
ិ ដំណ�ើរការការកំណត់ស្លាកទីកន្លែង។

• វិធថ
ី ត៖ ជ្រើសវិធីថតបន្ថែមសម្រាប់ការថតរូបភាពឬការថតវដេ
ី អូ។
• ការកំណត់ត្រូវរក្សា៖ រក្សាការកំណត់ចុងក្រោយដែលអ្នកប
 ានប្រើ ដូចជាទម្រង់ថត ន�ៅពេលអ្នកច
 ាប់ផ្ដើមកាមេរ៉ា។
• រំញ័រតប៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ញ័រក្នុងស
 ្ថានភាពមួយចំនួន ដូចជាន�ៅពេលអ្នកប
 ៉ះប៊ូតុងកាមេរ៉ា។
• កំណត់ការកំណត់ឡ�ើងវិញ៖ ធ្វើការកំណត់កាមេរ៉ាឡ�ើងវិញ។
• ទាក់ទងយ�ើង៖ សួរសំណួរឬបង្ហាញសំណួរដែលសួរញឹកញាប់។



• អំពីកាមេរ៉ា៖ បង្ហាញកំណែកម្មវិធក
ី ាមេរ៉ានិងព
 ័ត៌មានអំពច
ី ្បាប់។
មុខងារខ្លះប្រហែ

លជាមិនអាចប្រើបានទេ អាស្រ័យល�ើម៉ូដែល។
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វិចិត្រសាល
ការណែនាំ
បង្ហាញរូបនិងវីដេអូដែ
 លបានរក្សាទុកក
 ្នុងឧ
 បករណ៍របស់អ្នក។ អ្នកក
 ៏អាចគ្រប់គ្រងរូបនិងវីដេអូតាមអាល់ប៊ុម ឬក៏បង្កើតរ�
 ឿង
ផ
 ងដែរ។

ការប្រើវិចិត្រសាល
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី វិចិត្រសាល។

ជេ�មើសេ�ចើនេទៀត
ែស�ងរករូប។
ដាក់រូប�សេដៀងគ�ាជា�កុម។



ការដាក់រូបស្រដ�ៀងគ្នាជាក្រុម
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយប៉ះ

 ដ�ើម្បីដ
 ាក់រូបស្រដ�

ៀងគ្នាជាក្រុម ព្រមទាំងប
 ង្ហាញរូបល្អបំផុតប
 ណ្
៉ុ
ណោះជាការបង្ហាញនៃ

រូបទ
 ាំងន�ោះ។ ន�ៅពេលអ្នកប
 ៉ះការបង្ហាញរូបន�
 ោះ អ្នកអាចម�ើលរូបទ
 ាំងអស់ក
 ្នុងក្រុម
 ។
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ការបង្ហាញរូប
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី វិចិត្រសាល រួចហ�ើយជ្រើសរូបមួយ។ ដ�ើម្បីប
 ង្ហាញឯកសារផ្សេងទ�ៀត សូមអ
 ូសអេក្រ

ង់ម
 កឆ្វេងឬទ�
 ៅស្ដាំ។
បង�ាញខ�ឹមព័ត៌មានេលើេអ�កង់ធំ េដោយ
េ�បើមុខងារ Smart View។
Bixby Vision

រូបតូចៗៃនរូបនិងវ�េដអូ

ែថមរូបេទៅសំណព�។

ជេ�មើសេ�ចើនេទៀត

ែករូប។

លុបរូប។
ែចករ�ែលករូបជាមួយអ�កដៃទ។



ការច្រឹបរូបដែលបានពង្រីក

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី វិចិត្រសាល រួចហ�ើយជ្រ
 ើសរូបមួយ។

2

ញែកម្រាមដៃពីរចេញពីគ្នាល�ត
ើ ំបន់ដែ
 លអ្នកច
 ង់រក្សាទុក ហ�ើយប៉ះ

។

តំបន់ដែ
 លបានច្រឹបនឹងត្រូ
 វបានរក្សាទុកជាឯកសារមួយ។

រូបតូចៗ
ៃនរូបែដល�ា
នរក�ាទុក
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ការបង្ហាញវីដេអូ
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយជ្រើសវីដេអូម
 ួយដែ
 លត្រូវចាក់។ ដ�ើម្បីប
 ង្ហាញឯកសារផ្សេងទ�ៀត សូមអស
ូ អេក្រ

ង់មកឆ្វេងឬ
ទ�ៅស្ដាំ។

បង�ាញខ�ឹមព័ត៌មានេលើ
េអ�កង់ធំ េដោយេ�បើមុខងារ
Smart View។

េធ�ការកំ
ើ
ណត់រចនា
សម�នចំ
� ណងេជើង។

ថតេអ�កង់បច��ប�ន�។

ជេ�មើសេ�ចើនេទៀត
បេង�ើត GIF ជីវចល។

ប��រេទៅកម�វ�ធចាក់
ី
វ�េដអូផុស។

ប��រអនុ�ាតេអ�កង់។
ចាក់េសោេអ�កង់ចាក់។

បង�ិលេអ�កង់។
រ�លងេទៅវ�េដអូបន�ាប់។ ប៉ះ
ឲ�ជាប់ េដើម�ីខារេលឿនេទៅមុខ។

ខារថយេ�កោយឬខារេលឿ
នេទៅមុខ េដោយចាប់អូសរ�ារ។



រ�លងេទៅវ�េដអូពីមុន។ ប៉ះ
ឲ�ជាប់ េដើម�ីខារថយេ�កោយ។

ផ�ាកនិងចាប់េផ�ើមបន�ការចាក់។

ចាប់អូសម្រាមដៃរបស់អ្នកឡ�ើងល�ើឬ
 ចុះក្រោមល�ើជ្រុងខាងឆ្វេងនៃអេក្រង់ចាក់ ដ�ើម្បីលៃតម្រូវពន្លឺ ឬក៏ចាប់អស
ូ ម្រាមដៃរបស់អ្នក
ឡ�ើងល�ើឬ
 ចុះក្រោមល�ើជ្រុងខាងស្តាំនៃអេក្រង់ចាក់ ដ�ើម្បីលៃតម្រូវកម្រិតសំឡេង។

ដ�ើម្បីខារថយក្រោយឬខារល�ឿនទ�ៅមុខ សូមអ
 ូសមកឆ្វេងឬទ�
 ៅស្តាំល�ើអេក្រង់ចាក់។

ការបង្ហាញវដេ
ី អូកាន់តែភ
 ្លឺនិងក
 ាន់តែច្បាស់
បង្កើនគ
 ុណភាពរូបនៃវដេ
ី អូរបស់អ្នក ដ�ើម្បីរីករាយនឹងព
 ណ៌កាន់តែភ
ន
្លឺ ិងក
 ាន់តែរស់រវ�ើក។ ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ


មុខងារកម្រិតខ្ពស់ រួចហ�ើយប
 ៉ះកុងតាក់ កម្មវិធកែ
ី លម្អវីដេអូ ដ�ើម្បីប�
 ើកដំណ�ើរការវា។
• មុខងារនេះអាចប្រើបានតែក្នុងក
 ម្មវិធខ
ី ្លះប៉ុណ្ណោះ។
• ការប្រើមុខងារនេះនឹងបង្កើនក
 ារស៊ីថ្ម។
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អាល់ប៊ុម
បង្កើតអាល់ប៊ុម ហ�ើយត
 ម្រៀបរូបនិងវដេ
ី អូរបស់អ
 ្នក។

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយប៉ះ អាល់ប៊ុម → → បង្កើតអាល់ប៊ុម ដ�ើម្បីប
 ង្កើតអ
 ាល់ប៊ុមមួយ។

2

ជ្រើសអាល់បម
៊ុ ម
 ួយ, ប៉ះ ថែមធាតុ រួចហ�
 ើយច
 ម្លង ឬកផ
៏ ្លាស់ទរីូបឬវីដេអូដែ
 លអ្នកចង់។

រ�ឿង
ន�ៅពេលអ្នកថ
 តឬរក្សាទុករូបនិងវដេ
ី អូ ឧបករណ៍ន
 ឹងអ
 ានកាលបរិច្ឆេទន
 ិងស
 ្លាកទីកន្លែងរបស់ពួកវា, តម្រៀបរូបនិងវដេ
ី អូ រួច
ហ�ើយប
 ង្កើតរ�ឿង។

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី វិចិត្រសាល, ប៉ះ រ�ឿង រួចហ�ើយជ្រើសរ�ឿងមួយ។
ដ�
 ើសរ�ឿងមួយ ហ�ើយប៉ះ → ថែម ឬ កែ។
 ើម្បីថែមឬលុបរូបឬវីដេអូ សូមជ្រ

ការធ្វើសមកាលរូបនិងវដេ
ី អូ
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី វិចិត្រសាល, ប៉ះ

→ ការកំណត់ → សមកាលក្លោដ រួចហ�
 ើយធ្វើតាមការណែនាំល�
 ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីបញ្ចប់

សមកាល។ កម្មវិធី វិចត្រ
ិ សាល និងក្ល
 ោដ នឹងត្រូ
 វបានធ្វើសមកាល។

ន�
 ៅពេលកម្មវិធី វិចិត្រសាល របស់អ
 ្នកត្រូ
 វបានធ្វើសមកាលជាមួយក្លោដ ន�ោះរូបភាពនិងវដេ
ី អូដែលអ្នកថ
 តក៏នឹងត្រូ
 វបាន

រក្សាទុកក្នុងក្ល
 ោដផងដែរ។ អ្នកអាចបង្ហាញរូបនិងវដេ
ី អូដែលរក្សាទុកក្នុងក្លោដក្នុងកម្មវិធី វិចត្រ
ិ សាល របស់អ
 ្នកន
 ិងព
 ីឧបករណ៍

ផ្សេងទ�ៀត។


ន�ៅពេលអ្នកភ្ជាប់ Samsung Account និងគណនី Microsoft របស់អ្នក អ្នកអាចកណ
ំ ត់ឃលា្ ំងផ្ទុកក្លោដ
ជ
 ា Microsoft OneDrive។

ការលុបរូបឬវីដេអូ
ចាប់ផ្ដើមក
 ម្មវិធីវិចត្រ
ិ សាល, ប៉ះឲ្យជាប់ល�
 រើូបមួយ, វីដេអូម
 ួយ ឬករ�
៏ ឿងត្រូវលុប រួចហ�ើយប៉ះ លុប។

ការប្រើមុខងារធុងសំរាម
អ្នកអ
 ាចរក្សារូបនិងវដេ
ី អូដែ
 លបានលុបក
 ្នុងធុងសំរាម។ ឯកសារនឹងត្រូ
 វបានលុប បន្ទាបព
់ ីអំឡុងពេលមួយ។
→ ការកំណត់ រួចហ�
 ើយប៉ះកុងតាក់ សំរាម ដ�ើម្បីប�
 ើកដំណ�ើរការវា។
ចាប់ផ្ដើមក
 ម្មវិធីវិចិត្រសាល, ប៉ះ
ដ�ើម្បីបង្ហាញឯកសារក្នុងធុងស
 ំរាម សូមច
 ាប់ផ្ដើមក
 ម្មវិធវី ិចិត្រសាល ហ�ើយប៉ះ
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តំបន់ AR
ការណែនាំ
AR Zone ផ្ដល់ជ
 ូនអ្នកន
 ូវម
 ុខងារពាក់ព័នន
្ធ ឹង AR។ ជ្រើសមុខងារមួយ ហ�ើយថតរូបភាពឬវីដេអូស
 ប្បាយៗ។

ការចាប់ផ្ដើម AR Zone
ប្រើវិធីខាងក្រោម ដ�ើម្បីច
 ាប់ផ្ដើម AR Zone៖
• ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី តំបន់ AR។
• ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី កាមេរ៉ា ហ�ើយប
 ៉ះ ច្រើនទ�ៀត → តំបន់ AR។
មុខងារខ្លះប្រហែ

លជាមិនអាចប្រើបានឡ�ើយ អាស្រ័យល�ើអ្នកផ្ដល់សេវាឬម៉ូដែល។


កាមេរ៉ា AR Emoji
ការបង្កើត AR Emoji
បង្កើត emoji មួយដែ
 លម�ើលទ�ៅដូចអ្នក។

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី តំបន់ AR ហ�ើយប៉ះ កាមេរ៉ា AR Emoji →

2

តម្រង់ម
 ុខរបស់អ
 ្នកល�ើអេក្រង់, ប៉ះ

។

 ហ�ើយថតរូបភាពមួយ ឬក៏ប៉ះ បង្កើតព
 ីរូបភាព ដ�ើម្បីជ្រើសរូបភាពមួយ។

ប�ើអ្នកប៉ះ emojis បុរេបង្កើត អ្នកអ
 ាចជ្រើស emoji មួយ ហ�ើយតុបតែងវាតាមវិធដែ
ី លអ្នកចង់។
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ធ្វើតាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីបង្កើត emoji មួយ។

3



ការលុប emoji មួយ
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី តំបន់ AR ហ�ើយប៉ះ កាមេរ៉ា AR Emoji។ ប៉ះ
ហ�ើយប
 ៉ះ លុប។

→ គ្រប់គ្រង emojis, ធីក Emoji ដែលអ្នកច
 ង់លុប រួច

ការថតរូបភាពឬវីដេអូជាមួយ emojis
បង្កើតរូបភាពឬវីដេអូស
 ប្បាយៗជាមួយ emojis ដ�ោយប្រើទម្រង់ថ
 តជាច្រើន។

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី តំបន់ AR ហ�ើយប៉ះ កាមេរ៉ា AR Emoji។

2

ជ្រើស emoji និងទ
 ម្រង់ដែ
 លអ្នកច
 ង់ប្រ
 ើ។ ទម្រង់ដែ
 លមានអាចខុសគ្នា អាស្រ័យល�ើ emojis ដែលអ្នកជ្រើស។
• ទិដ្ឋភាព៖ emoji ធ្វត្រា
ើ ប់ត
 ាមទឹកមុខរបស់អ
 ្នក។
• របាំងមុខ៖ ផ្ទៃមុខរបស់ emoji លេចឡ�ើងល�
 ើផ្ទៃមុខរបស់អ្នក ដូច្នេះម�ើលទ�ៅវា ដូចជាអ្នកក
 ំពុងព
 ាក់របាំងមុខម
 ួយ។
• កញ្ចក់៖ emoji ធ្វត្រា
ើ ប់តាមចលនារាងកាយរបស់អ្នក។
• លេង៖ emoji ផ្លាស់ទល�
ី ើផ្ទៃខាងក្រោយពិត។
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ប៉ះអាយខុន emoji ដ�ើម្បីថ
 តរូបភាពមួយ ឬក៏ប៉ះឲ្យជាប់ល�
 ើអាយខុនន�
 ោះ ដ�ើម្បីថតវដេ
ី អូមួយ។

3

អ្នកអាចបង្ហាញនិងចែ
 ករំលែករូបភាពនិងវីដេអូដែលអ្នកប
 ានថតក្នុង វិចិត្រសាល។

ស្ទីកឃ័រ AR Emoji
បង្កើតស្ទី
 កឃ័រផ្ទា
 ល់ខ្លួនរបស់អ្នកជ
 ាមួយទ
 ឹកមុខន
 ិងសកម្មភាព emoji របស់អ្នក។ អ្នកអាចប្រើស្ទីកឃ័រ emoji របស់

អ្នក ន�ៅពេលផ្ញើសារ ឬក៏តាមបណ្ដាញសង្គម។

ការបង្កើតស
 ្ទីកឃ័រផ
 ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី តំបន់ AR ហ�ើយប៉ះ ស្ទីកឃ័រ AR Emoji។

2
3

ប៉ះ បង្កើតស
 ្ទីកឃ័រតាមបំណង ន�ៅផ្នែកខាងក្រោមនៃអេក្រង់។
កែស្ទីកឃ័រត
 ាមរប�ៀបដែលអ្នកច
 ង់ប
 ាន ហ�ើយប៉ះ រក្សាទុក។
 លអ្នកប
 ោយប៉ះ តាមបំណង។
អ្នកអ
 ាចបង្ហាញស្ទីកឃ័រដែ
 ានបង្កើតដ�

ការលុបស្ទីកឃ័រ emoji
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី តំបន់ AR ហ�ើយប៉ះ ស្ទីកឃ័រ AR Emoji → → លុបស្ទីកឃ័រ។ ជ្រើសស្ទី
 កឃ័រ emoji ដែលត្រូវ

លុប ហ�ើយប
 ៉ះ លុប។

ការប្រើស្ទីកឃ័រ emoji របស់អ
 ្នកក
 ្នុងឆាត
អ្នកអ
 ាចប្រើស្ទីកឃ័រ emoji របស់អ
 ្នកក
 ្នុងអ
 ំឡុងសន្ទនាតាមសារ ឬក៏តាមបណ្ដាញសង្គម។ សកម្មភាពខាងក្រោម គឺជា

ឧទាហរណ៍មួយនៃការប្រើស្ទីកឃ័រ emoji របស់អ
 ្នកក
 ្នុងក
 ម្មវិធី សារ។

1

ខណៈពេលកំពុងតែ
 ងសារមួយក្នុងកម្មវិធី សារ សូមប៉ះ

2
3

ប៉ះអាយខុន emoji។

 ល�ើក្ដារចុច Samsung។

ជ្រើសស្ទីកឃ័រ emoji របស់អ
 ្នកណាមួយ។
ស្ទីកឃ័រ emoji នឹងត្រូ
 វបានបញ្ចូល។

អាយខុន Emoji
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ស្ទូឌីយ៉ូ My Emoji
កែឬត
 ុបតែង emoji របស់អ្នក ក្នុងស្ទូឌីយ៉ូ AR Emoji។ អ្នកក
 ៏អាចបង្កើតសម
 ្លៀកបំពាក់ជ
 ាមួយនឹងល
 ំនាំនិងពណ៌ត
 ាមបំណង
ស
 ម្រាប់ emoji របស់អ
 ្នកផងដែរ។

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី តំបន់ AR ហ�ើយប៉ះ ស្ទូឌីយ៉ូ My Emoji។
ជេ�មើសេ�ចើនេទៀត
េ�ជើស emoji មួយ េដើម�ីែក។

ែក emoji។



AR Doodle
ថតវីដេអូស
 ប្បាយៗជាមួយស
 ំណេរដៃឬការគូសន
 ិម្មិតល�ើផ្ទៃមុខរបស់មនុស្សន
 ិងស
 ត្វចិញ្ចឹម (ឆ្មានិងឆ្កែ
 ) ឬក៏កន្លែង

ផ្សេងទ�ៀត។ ន�ៅពេលកាមេរ៉ាស្គាល់ផ្ទៃមុខឬ
 លំហ គំនូរខ្វៀកល�ើផ្ទៃមុខន
 ឹងត
 ាមផ្ទៃមុខ ន�ៅពេលវាផ្លាស់ទី ហ�ើយគំនូរខ្វៀកក្នុង
លំហន�
 ោះនឹងស្ថិតន�
 ៅនឹងក
 ្នុងក
 ន្លែងតែមួយ សូម្បីកាមេរ៉ាផ
 ្លាស់ទក
ី ដ�
៏ ោយ។

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី តំបន់ AR ហ�ើយប៉ះ AR Doodle។
ន�
 ៅពេលកាមេរ៉ាស្គាល់រូប តំបន់ស្គា
 ល់ន
 ឹងលេ
 ចឡ�ើងល�
 ើអេក្រង់។

73

កម្ ម វិធី និង មុខង

សរសេរឬគស
ូ ក
 ្នុងត
 ំបន់ស្គាល់។

2

• ប�ើអ
 ្ដូរទ�
ូ ខាងក្រៅតំបន់ទទ
 ួលស្គាល់ផងដែរ។
 ្នកប
 ៅកាមេរ៉ាក្រោយ អ្នកក
 ៏អាចសរសេរឬគស
• ប�ើអ
 ្នកប៉ះ

រួចហ�ើយចាប់ផ្ដម
ើ គូរខ្វៀក អ្នកអាចថតខ្លួនអ
 ្នកកំពុងគូរខ្វៀក។
វាយប���លអត�បទ។

លុបគំនូសេខ��ក។
តំបន់ស�ាល់
លាក់ឧបករណ៍ប៊�ច។

េបើកឬបិទែបប
ែផនសំេឡង។

មិនេធ�ើវ�ញ
េធ�ើវ�ញ

ប��រ�បេភទនិ
ងពណ៌ប៊�ច។



3
4

ប៉ះ

 ដ�ើម្បីថ
 តវីដេអូ។

ប៉ះ

 ដ�ើម្បីប
 ញ្ឈប់ការថតវដេ
ី អូ។

អ្នកអាចម�ើលនិងចែ
 ករំលែកវីដេអូក្នុង វិចិត្រសាល។

Deco Pic
ថតរូបភាពឬវដេ
ី អូជាមួយស្ទី
 កឃ័រផ្សេងៗ។

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី តំបន់ AR ហ�ើយប
 ៉ះ Deco Pic។
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Bixby
ការណែនាំ
Bixby គឺជ
 ាអ៊ីនធ�ើហ្វេសអ្នកប្រើប្រាស់ ដែលជួយឲ្យអ្នកប្រ
 ើឧបករណ៍របស់អ្នកក
 ាន់តែងាយស្រួល។

អ្នកអ
 ាចនិយាយទ�ៅកាន់ Bixby ឬក៏វាយអត្ថបទ។ Bixby នឹងច
 ាប់ផ្ដើមម
 ុខងារមួយដែលស្នើឬបង្ហាញព័ត៌មានដែលអ្នកច
 ង់

ប
 ាន។ សូមចូលម�ើល www.samsung.com/bixby ដ�ើម្បីទទ
 ួលព
 ័ត៌មានបន្ថែម។

Bixby អាចប្រើបានតែជាភាសាខ្លះបណ្
៉ុ
ណោះ ហ�ើយវាប្រហែលជាមិនអ
 ាចប្រើបានទេ អាស្រ័យល�ើតំបន់។


ការចាប់ផ្ដើម Bixby
ចុចឲ
 ្យជាប់ល�ើគ្រាប់ចុចខាង ដ�ើម្បីច
 ាប់ផ្ដើម Bixby។ ទំព័រណែនាំអំពី Bixby នឹងលេចឡ�ើង។ បន្ទាបព
់ ីអ្នកជ្រើសភាសា

ត្រូវប្រើជាមួយ Bixby សូមចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ
 ្នក និងប
 ញ្ចបក
់ ាររ�ៀបចំ ដ�ោយធ្វើតាមការណែនាំ

ល�ើអេក្រង់ ន�ោះអេក្រង់ Bixby នឹងលេ
 ចឡ�ើង។

ការប្រើ Bixby
ខណៈពេលចុចជាប់ល�
 ើគ្រាប់ចុចខាង សូមន
 ិយាយអដែ
្វី លអ្នកច
 ង់និយាយទ�ៅកាន់ Bixby រួចហ�
 ើយលែងម្រាមដៃរបស់អ្នកពី

គ្រាប់ចុចន�ោះ។ ជម្រើសផ្សេង សូមនិយាយ “Hi, Bixby” និងន
 ិយាយអដែ
្វី លអ្នកចង់។

ឧទាហរណ៍ ខណៈពេលកំពុងច
 ុចជាប់ល�
 ើគ្រាប់ចុចខាង សូមនិយាយ “How’s the weather today?” ព័ត៌មាន

អាកាសធាតុន
 ឹងលេចឡ�ើងល�
 ើអេក្រង់។

ប�ើអ្នកច
 ង់ដ
 ឹងអាកាសធាតុន�
 ើគ្រាប់ចុចខាង សូមគ្រា
 ៅថ្ងៃស្អែក ខណៈពេលចុចជាប់ល�
 ន់តែនិយាយ “Tomorrow?”។

ប�ើ Bixby សួរស
 ្នុងអ
ំ ងពេលសន្ទនា ខណៈពេលកំពុងច
 ុចជាប់ល�
 ើគ្រាប់ចុចខាង សូមឆ្ល
 ំណួរអ្នកក
 ឡុ
 ើយប្រាប់ Bixby។ ឬក៏

ប៉ះ

 ហ�ើយឆ្លើយប្រាប់ Bixby។

ប�
 ើអ្នកក
 ំពុងប្រើកាសឬឧបករណ៍អូឌីយ៉ូ Bluetooth ឬក៏ចាប់ផ្ដម
ើ ស
 ន្ទនាដ�ោយនិយាយ “Hi, Bixby” អ្នកអ
 ាចបន្ត
→
→ Automatic listening →
សន្ទនាដ�ោយមិនប៉ះអាយខុននេ
ើ កម្មវិធី Bixby ហ�ើយប៉ះ
 ះ។ ចាប់ផ្ដម
Hands-free only។
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ការដាស់ Bixby ដ�ោយប្រើសំឡេងរបស់អ
 ្នក
អ្នកអ
 ាចចាប់ផ្ដើមស
 ន្ទនាជាមួយ Bixby ដ�ោយនិយាយ “Hi, Bixby”។ ចុះបញ្ស
ជី ំឡេងរបស់អ្នក ដ�ើម្បីឲ
 ្យ Bixby ឆ្លើយតប

នឹងស
 ំឡេងរបស់អ្នក ន�ៅពេលអ្នកនិយាយ “Hi, Bixby”។

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី Bixby ហ�ើយប
 ៉ះ

2
3

ប៉ះកុងតាក់ Wake with “Hi, Bixby” ដ�ើម្បីប�
 ើកដំណ�ើរការវា។

→

→ Voice wake-up។

ធ្វើតាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីបញ្ចប់ការរ�ៀបចំ។
ឥឡូវ អ្នកអ
 ាចនិយាយ “Hi, Bixby” និងច
 ាប់ផ្ដើមសន្ទនា។

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមការវាយអត្ថបទ
ប�ើសំឡេងរបស់អ្នកម
 ិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដ�
 ោយសារបរិស្ថានអអែ 
៊ូ ឬក៏ប�អ
ើ ្នកស
 ្ថិតក
 ្នុងស្ថានការណ៍មួយដែលការនិយាយមាន
ក
 ារពិបាក អ្នកអាចប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយ Bixby តាមអត្ថបទ។

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Bixby, ប៉ះ

រួចហ�
 ើយវាយអ្វីដែលអ្នកច
 ង់ប
 ាន។

ក្នុងអ
 ំឡុងពេលប្រាស្រ័យទាក់ទង Bixby ក៏ន
 ឹងឆ្ល
 ើយប្រាប់អ្នកតាមអត្ថបទជំនួសឲ
 ្យសំឡេងតបផងដែរ។
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Bixby Vision
ការណែនាំ
Bixby Vision គឺជ
 ាសេវាមួយដែលផ្ដល់ម
 ុខងារជាច្រើនផ្អែកល�ើការស្គាល់រូប។ អ្នកអ
 ាចប្រើ Bixby Vision ដ�ើម្បីស្វែ
 ងរក
ព័តម
៌ ានយ៉ាងរហ័ស តាមរយៈការសម្គាល់វត្ថុ។ ប្រើមុខងារ Bixby Vision ដែលមានប្រយ�ោជន៍ជាច្រើន។

• មុខងារនេះប្រហែលជាមិនអ
 ាចប្រើបានទេ ឬក៏អ្នកប្រហែ

លជាមិនទទួលល
 ទ្ធផលស្វែងរកត្រឹមត្រូវឡ�ើយ អាស្រ័យ


ល�ើទំហរំ ូប ទ្រង់ទ្រាយ ឬរស
ី ូលូសិន។

• Samsung មិនទទ
ំ ោះព័តម
៌ ានផលិតផលដែលផ្ដល់ដ�ោយ Bixby Vision ឡ�ើយ។
 ួលខ
 ុសត្រូវចព�

ការចាប់ផ្ដើម Bixby Vision
ចាប់ផ្ដើម Bixby Vision ដ�ោយប្រវើិធីមួយក
 ្នុងច
 ំណ�ោមវិធីទាំងនេះ។
• ក្នុងកម្មវិធី កាមេរ៉ា, ប៉ះ ច្រើនទ�ៀត ល�ើប
 ញ្ជីទម្រង់ថត ហ�ើយប
 ៉ះ BIXBY VISION។
• ក្នុងកម្មវិធី វិចិត្រសាល សូមជ្រ
 ើសរូប ហ�ើយប៉ះ

។

• ក្នុងក
 ើរូបម
 ួយ ហ�ើយប៉ះ ស្វែងរកជាមួយ Bixby Vision។
 ម្មវិធី អ៊ីនធ�ើណិត សូមប
 ៉ះឲ្យជាប់ល�
• ប�ើអ្នកប
 ានថែមអាយខុនកម្មវិធី Bixby Vision ទ�ៅអេក្រង់កម្មវិធី សូមច
 ាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Bixby Vision។

ការប្រើ Bixby Vision
1

ចាប់ផ្ដម 
ើ Bixby Vision។

2

ជ្រើសមុខងារមួយ ដែលអ្នកច
 ង់ប្រ
 ើ។



•

៖ ទទួលស្គាល់អត្ថបទពីឯកសារឬរូប ហ�ើយបកប្រែវា។

•

៖ ស្វែងរករូបដែ
 លស្រដ�ៀងនឹងវត្ថុដែលបានស្គាល់ន�
 ៅល�ើបណ្ដាញនិងព័តម
៌ ានពាក់ព័ន្ធ។

•

៖ ស្វែងរកព័តម
៌ ានផលិតផល។

•

៖ ទទួលស្គាល់កូដ QR និងប
 ង្ហាញព័ត៌មាន។
មុខងារដែលអាចប្រើបាននិងលទ្ធផលស្វែងរកអាចខស
ុ គ្នា អាស្រ័យល�ើតំបន់ឬ
 អ្នកផ្ដល់សេវា។
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Bixby Routines
ការណែនាំ
ថែមល
 ំនាំនៃការប្រើប្រាស់ដដែលៗរបស់អ្នកជាទម្លាប់ និងប្រើឧបករណ៍របស់អ
 ្នកក
 ាន់តែងាយស្រួល។

ឧទាហរណ៍ ទម្លាប់ ‘មុនពេលគេង’ នឹងធ្
 វើសកម្មភាព ដូចជាការប�ើកទម្រង់ស្ងា
 ត់និងទ
 ម្រង់ងងឹត ដ�ើម្បីកុំឲ្យរំខានភ្នែកនិងត្រច�

ៀក

 ឧ
ើ បករណ៍ មុនពេលចូលគេង។
របស់អ្នក ន�ៅពេលអ្នកប្រ

ការថែមទម្លាប់
1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ មុខងារកម្រិតខ្ពស់ → Bixby Routines។

2

ល�ើបញ្ជី រុករក សូមជ្រ
 ើសទម្លាប់ម
 ួយដែ
 លអ្នកចង់ ឬក៏ប៉ះ ថែមទម្លាប់ ដ�ើម្បីថែមទម្លាប់ផ្ទា
 ល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
• អ្នកអាចកណ
 ក្ខខណ្ឌន
 ិងស
 ើបញ្ជី រុករក។
ំ ត់ល
 កម្មភាពនៃទម្លាប់ល�
• ប�ើអ
 ្នកច
 ក្ខខណ្ឌដណ�
ើរការរបស់ទម្លាប់ជា ដ�ោយដៃ សូមប៉ះ បានប៉ះប៊ូតុងចាប់ផ្ដើម។ ជម្រើសនេ
 ះនឹង
 ង់ក
 ំណត់ល
ំ

លេចឡ�ើងតែ
 ន�ៅពេលមិនបានកំណត់ល
 ក្ខខណ្ឌកំពុងដ
ើរការបណ្
ណោះ។ ន�ៅពេលវីនដូវផ
 ៉ះ ថែម។
 ណ�
ំ
៉ុ
 ុសលេចឡ�ើង សូមប
អ្នកអាចថែមទម្លាប់ទ�
 ៅគេហអេក្រង់ជ
 ាវីដជីតម
 ួយ ហ�ើយចូលប្រើវាយ៉ាងរហ័ស។

ប��ីការឲ�េយោបល់

ែថមទម�ាប់ផ�ាល់ខ�នរបស់អ�ក។
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ការថែមទម្លាប់ដែ
 លបានឲ្យយ�ោបល់
ន�ៅពេលឧបករណ៍របស់អ្នករ�
 ៀនអំពល
ី ំនាំនៃការប្រើប្រាស់របស់អ្នក វានឹងឲ
 ្យយ�ោបល់ថែម
 មុខងារមានប្រយ�ោជន៍ដែលបានប្រើ
ញឹកញាប់ជ
 ាទម្លាប់។

ី ារឲ្យយ�ោបល់លេចឡ�ើង សូមប៉ះ បង្ហាញទាំងអស់ ហ�ើយថែមវាជាទម្លាប់ផ្ទា
ន�ៅពេលការជូនដំណឹងអ
 ំពក
 ល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ការប្រើទម្លាប់
ការដំណ�ើរការទម្លាប់សវ័យ
្ ប្រវត្តិ
ទម្លាប់ស្វ័
 យប្រវត្តិនឹងដណ�
ំ
ើរការដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិន�ៅពេលចាប់ប
 ានលក្ខខណ្ឌរបស់ពួកវា។

ការដំណ�ើរការទម្លាប់ដ�
 ោយដៃ
សម្រាប់ទម
 ្លាប់ដ�
 ោយដៃដែលអ្នកក
ណ
ំ ត់ល
 ក្ខខណ្ឌដណ�
ំ
ើរការជា បានប៉ះប៊ូតុងចាប់ផ្ដើម អ្នកអ
 ាចដំណ�ើរការពួកវា

ដ�
 ោយដៃ តាមរយៈការប៉ះប៊ូតុង គ្រប់ពេលដែលអ្នកចង់។

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ មុខងារកម្រិតខ្ពស់ → Bixby Routines → ទម្លាប់ខ្ញុំ ហ�ើយប៉ះ
ដែលអ្នកច
 ង់ដណ�
ំ
ើរការ។ ជម្រើសផ្សេង សូមប
 ៉ះវីដជីតទម
 ្លាប់ល�
 ើគេហអេក្រង់។

ជាប់ន
 ឹងទម្លាប់

ការបង្ហាញទម្លាប់ក
 ំពុងដំណ�ើរការ
ទម្លាប់ក
 ំពុងដ
 ំណ�ើរការបច្ចុប្បន្នន
 ឹងលេចឡ�ើងក
 ្នុងផ្ទា
 ំងជ
 ូនដំណឹង។ ដ�ើម្បីបង្ហាញព័តម
៌ ានលម្អិតរបស់ទម្លាប់ សូមប
 ៉ះ
ការជូនដំណឹង។

អ្នកក
 ៏អាចបញ្ឈប់ទម្លាប់ក
 ំពុងដ
 ំណ�ើរការយ៉ាងរហ័សផងដែរ។ ល�ើផ្ទាំងជូនដំណឹង សូមប៉ះ

ប៉ះ បញ្ឈប់។

ជាប់ន
 ឹងទម្លាប់ម
 ួយ ហ�ើយ

ការគ្រប់គ្រងទម្លាប់
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ មុខងារកម្រិតខ្ពស់ → Bixby Routines → ទម្លាប់ខ្ញុំ។ ទម្លាប់របស់អ្នកន
 ឹង

លេ
 ចឡ�ើង។

 ម្លាប់នេះ ឬក៏ប៉ះ
ដ�ើម្បីបិទដំណ�ើរការទម្លាប់មួយ សូមប៉ះទម
 ្លាប់ន�ោះ → → បិទទ
 ្លាប់ត្រូ
 វលុប រួចហ�ើយប៉ះ លុប។
ដ�ើម្បីល
 ុបទម
 ្លាប់នានា សូមប៉ះ → លុប, ធីកទម
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ពហុវីនដូវ
ការណែនាំ
ពហុវីនដូវអ
 នុញ្ញាតឲ្យអ្នកដ
 ំណ�ើរការកម្មវិធព
ី ីរក្នុងពេ
 លតែមួយ ន�ៅក្នុងទិដ្ឋភាពអេក្រង់ប
 ំបែក។ អ្នកក
 ៏អាចប�ើកកម្មវិធច្រ
ី ើនក្នុង
ពេលតែមួយន�ៅក្នុងទិដភ
្ឋ ាពផុសផងដែរ។



ទិដ�ភាពបំែបកេអ�កង់

ទិដ�ភាពផុស

កម្មវិធខ
ី ្លះប្រហែ

លជាមិនគ
 ាំទ្រមុខងារនេះទេ។


ទិដ្ឋភាពបំបែកអេក្រង់
1

ប៉ះប៊ូតុងថ្មីៗ ដ�ើម្បីប�ើកប
 ញ្ជីនៃកម្មវិធទ�
ី ើបប្រើថ្មីៗ។

2
3

អូសម
 កឆ្វេងឬទ�
 ៅស្តាំ, ប៉ះអ
 ាយខុនរបស់ក
 ម្មវិធម
ី ួយ រួចហ�ើយប៉ះ ប�ើកក្នុងទ
 ិដ្ឋភាពបបែ
ំ កអេក្រង់។
ល�ើបញ្ជីកម្មវិធី សូមជ្រ
 ើសកម្មវិធម
ី ួយទ�ៀតដែលត្រូវចាប់ផ្ដើម។
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ការចាប់ផ្ដើមក
 ម្មវិធព
ី ីផ្ទាំងគែ
 ម

1

ខណៈពេលកំពុងប្រ
 ើកម្មវិធម
ី ួយ សូមចាប់អូសប
 ង្កានផ្ទា
់ ំងគែមទ�ៅរកផ្នែកក
 ណ្ដាលនៃអេក្រង់។

2

ប៉ះឲ្យជាប់ល�
 ើកម្មវិធម
ី ួយ, ចាប់អូសវាមកឆ្វេង រួចហ�ើយទម្លាប់វា ន�ៅកន្លែង ទម្លាក់ទ
 ីនេះដ�ើម្បីប�ើក លេចឡ�ើង។
កម្មវិធដែ
ី លបានជ្រើស នឹងចាប់ផ្ដើមក
 ្នុងទ
 ិដភ
្ឋ ាពបបែ
ំ កអេក្រង់។
អ្នកអ
 ាចកំណត់ឲ្យចាប់ផ្ដើមក
 ម្មវិធម
ី ួយក
 ្នុងទ
 ិដ្ឋភាពបំបែកអេក្រង់ ដ�ោយប៉ះវាម្ដង។ ប៉ះ



→  ហ�ើយប៉ះ ប៉ះ ក្រោម

ប�ើកក
 ្នុងទ
 ិដ្ឋភាពបំបែកអេក្រង់។ ប�ើអ
 ្នកប
 ៉ះកុងតាក់ បង្ហាញកម្មវិធថ្មី
ី ៗ ដ�ើម្បីប�
 ើកដំណ�ើរការវា អ្នកអ
 ាចចាប់ផ្ដម
ើ ក
 ម្មវិធី

ដែលបានប្រើថ្មីៗក្នុងទ
 ិដ្ឋភាពបំបែកអេក្រង់ព
 ីផ្ទាំងគែម
 ។

ការថែមគូកម្មវិធី
ថែមក
 ម្មវិធដែ
ី លបានប្រើញឹកញាប់ពីរទ�
 ៅផ្ទាំងគែម 

ដ�ើម្បីច
 ាប់ផ្ដម
ើ ព
 ួកវាជាមួយគ្នាក
 ្នុងទិដ្ឋភាពបបែ
ំ កអេក្រង់ ដ�ោយប៉ះម្តង
ប
 ៉ុណ្ណោះ។

1

ក្នុងទិដ្ឋភាពបំបែកអេក្រង់ សូមប៉ះរង្វងរ់វាងវីនដូវកម្មវិធី។

2

ប៉ះ

។

កម្មវិធទ
ី ាំងពីរដែលអ្នកក
 ំពុងប្រ
 ើក្នុងទ
 ិដភ
្ឋ ាពបបែ
ំ កអេក្រង់ នឹងត្រូវបានរក្សាទុកល�
 ើផ្ទាំងគែម
 ជាគូកម្មវិធី។

ការលៃតម្រូវទំហវំ ីនដូវ
ចាប់អូសរង្វងន�
់ ៅចន្លោះវីនដូវកម្មវិធឡី�ើងល�ើឬ
 ចុះក្រោម ដ�ើម្បីលៃតម្រូវទ
 ំហនំៃវីនដូវទ
 ាំងន�ោះ។

ន�
 ៅពេលអ្នកច
 ាប់អូសរង្វង់ន�ៅចន្លោះវីនដូវកម្មវិធទ�
ី ៅរកគែមខាងល�ើឬ
 ខាងក្រោមនៃអេក្រង់ វីនដូវន�
 ោះនឹងពង្រីកអតិបរមា។
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ទិដ្ឋភាពផុស
1

ប៉ះប៊ូតុងថ្មីៗ ដ�ើម្បីប�ើកប
 ញ្ជីនៃកម្មវិធទ�
ី ើបប្រើថ្មីៗ។

2

អូសម
 កឆ្វេងឬទ�
 ៅស្តាំ, ប៉ះអ
 ាយខុនរបស់ក
 ម្មវិធម
ី ួយ រួចហ�ើយប៉ះ ប�ើកក្នុងទ
 ិដ្ឋភាពផុស។
អេក្រង់កម្មវិធន
ី ឹងលេ
 ចឡ�ើងក
 ្នុងទិដ្ឋភាពផុស។
ើ ្នកប
ប�អ
 ៉ះគេហប៊ូតុង ខណៈពេលកំពុងប្រ
 ើវីនដូវផ
 ុស វីនដូវន�ោះនឹងត្រូវបានបង្រួមអប្បបរមានិងបង្ហាញជាអាយខុន
 ៉ះអាយខុនកម្មវិធី។
ក
 ម្មវិធី។ ដ�ើម្បីប្រើវីនដូវផ
 ុសម្ដងទ�ៀត សូមប

ការចាប់ផ្ដើមក
 ម្មវិធព
ី ីផ្ទាំងគែ
 ម

1

ចាប់អូសប
 ង្កានផ្ទា
់ ំងគែមទ�ៅចំណុចកណ្ដាលនៃអេក្រង់។

2

ប៉ះឲ្យជាប់ល�
 ើកម្មវិធម
ី ួយ, ចាប់អូសវាមកឆ្វេង រួចហ�ើយទម្លាប់វា ន�ៅកន្លែង ទម្លាក់ទ
 ីនេះសម្រាប់ទិដ្ឋភាពផុស លេចឡ�ើង។
កម្មវិធដែ
ី លបានជ្រើសនឹងច
 ាប់ផ្ដើមក
 ្នុងទិដ្ឋភាពផុស។

ការផ្លាស់ទវីីនដូវផុស
ដ�ើម្បីផ្លាស់ទវីីនដូវផុស សូមប៉ះរបារឧបករណ៍របស់វីនដូវន�
 ោះ រួចចាប់អស
ូ វាទ�ៅទីកន្លែងថ្មីមួយ។
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Samsung Health
ការណែនាំ
កម្មវិធី Samsung Health ជួយអ
 ្នកឲ
 ្យគ្រប់គ្រងសុខម
ុ ាលភាពនិងភ
 ាពមាំទាំរបស់អ្នក។ កំណត់គ�
 ោលដ�ៅនៃភាពមាំទាំ, ពិនិត្យ

វឌ្ឍនភាពរបស់អ្នក ព្រមទាំងរក្សាការតាមដានសុខម
ុ ាលភាពនិងភ
 ាពមាំទាំទ
 ូទ�ៅរបស់អ្នក។ អ្នកក
អ
៏ ាចប្រៀបធ�ៀបកណ
ំ ត់ត្រានៃ

 ្នកជ
 ាមួយអ
 ្នកប្រើប្រាស់ Samsung Health ដទៃទ�ៀត និងម�ើលបណ្ណែសុខភាពផងដែរ។
ការរាប់ជំហានរបស់អ
សូមចូលម�ើល www.samsung.com/samsung-health ដ�ើម្បីទទួលព
 ័តម
៌ ានបន្ថែម។

ការប្រើ Samsung Health
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Samsung Health។ ន�ៅពេលដំណ�ើរការកម្មវិធនេ
ី ះជាល�ើកដំបូង ឬក៏ចាប់ផ្ដម
ើ វាឡ�ើងវិញបន្ទាបព
់ ធ្
ី វើ
 វើតាមការណែនាំល�
ការកំណត់ទិន្នន័យឡ�ើងវិញ សូមធ្
 ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីបញ្ចប់ការរ�ៀបចំ។

ដ�ើម្បីកែធាតុល�ើគេហអេក្រង់ Samsung Health សូមប៉ះ គ្រប់គ្រងធាតុ ន�ៅផ្នែកខាងក្រោមនៃបញ្ប
ជី ណ្ណល�ើគេហ។

បណ�េលើេគហ

�តួតពិនិត�សុខភាពនិងភាពមាំទាំរបស់អ�ក។

បង�ាញបែណ�សុខភាព។
េ�បៀបេធៀបកំណត់�តារាប់ជំហានរប
ស់អ�កជាមួយអ�កេ�បើ��ាស់
Samsung Health ដៃទេទៀត ឬ
ក៏�បកួតជាមួយមិត�ភក�របស់
ិ
អ�ក។




• មុខងារខលះ្ ប្រហែលជាមិនអាចប្រើបានទេ អាស្រ័យល�ើតំបន់។

• ប�ើអ្នកប្រ
 ើបណ្ណជំហាន ខណៈពេលកំពុងធ្
 វើដំណ�ើរតាមឡានឬរថភ្លើង រំញ័រអាចប៉ះពាល់ដ
 ល់ក
 ាររាប់ជំហានរបស់
អ
 ្នក។
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Samsung Notes
ការណែនាំ
បង្កើតក
 ំណត់សម្គាល់ដ�
 ោយវាយបញ្ចូលអត្ថបទពីក្ដារចុច ឬកត
៏ ាមសំណេរដៃ ឬគូសល�
 ើអេក្រង់។ អ្នកកអ
៏ ាចបញ្ចូលរូបឬការថត
សំឡេងទ�ៅក្នុងកណ
ំ ត់សម្គាល់របស់អ
 ្នកផ
 ងដែរ។

ការបង្កើតកំណត់សម្គាល់
ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី Samsung Notes, ប៉ះ

1

អ្នកអ
 ាចប្ដូរវិធីបញ្ចូល ដ�ោយប៉ះ

ឬ

រួចហ�ើយបង្កើតក
 ំណត់សម្គាល់មួយ។
។

ប���លឯកសារ។

វាយប���លចំណងេជើង។

ទ�មង់អាន



2

ន�ៅពេលអ្នកប
 ានបញ្ចបក
់ ារតែងកណ
ំ ត់សម្គាល់ សូមប
 ៉ះប៊ូតុងថយ ដ�ើម្បីរក្សាទុកវា។
 ាឯកសារ។
ើ ្នកច
 ំណត់សម្គាល់ជ
 ាទ្រង់ទ្រាយឯកសារមួយទ�ៀត សូមប៉ះ → រក្សាទុកជ
ប�អ
 ង់រក្សាទុកក

ការលុបកំណត់សម្គាល់
ប៉ះឲ្យជាប់ល�
 ើកំណត់សម្គាល់ដែ
 លត្រូវលុប ហ�ើយប៉ះ លុប។
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ការតែងកំណត់សម្គាល់ជ
 ាមួយសំណេរដៃ
 ដ�ើម្បីគ
 ូសឬ
 សរសេរជាសំណេរដៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ល�ើអេក្រង់តែងកំណត់សម្គាល់ សូមប៉ះ

អ្នកអ
 ាចបញ្ចូលសំណេរដៃរបស់អ
 ្នកក
 ាន់តែងាយស្រួល ប�ើអ
 ្នកព
 ង្រីកអេក្រង់ ដ�ោយញែកម្រាមដៃពីររបស់អ្នកល�ើវា។

ប៊�ច

�បដាប់លុប

ប៊�ចរ�េលច

េធ�ើឲ��តង់

េ�ជើស
និងែក។

មិនេធ�ើវ�ញ

បំែលង
សំេណរៃដេទៅជា
អត�បទ។



ប��រស�ីល។

េធ�ើវ�ញ

ស�័យ
ែករូបសណ�ាន

ផ�ាំងសរេសរ
ងាយ�សួល

ចាក់េសោ
សំពត់គំនូរ។

• មុខងារខលះ្ ប្រហែលជាមិនអាចប្រើបានទេ អាស្រ័យល�ើម៉ូដែល។


• ប�ើការប្រើម្រាមដៃបញ្ចូលម
 ំណ�ើរការល�ើម៉ូដែលដែលគាំទ្រ S Pen ទេ សូមប៉ះ → បានប�ើកម្រាមដៃគូស។
 ិនដ

ការប្រើប្រដាប់លុប
ន�ៅពេលអ្នកច
 ង់លុបស
 ំណេរដៃពីកណ
ំ ត់សម្គាល់ សូមប៉ះ
ដ�ើម្បីប
 ្ដូរប្រភេទ

ប្រដាប់លុប សូមប៉ះ

 ម្ដងទ�ៀត។

 ហ�ើយជ្រើសតំបន់ត្រូ
 វលុប។

• ប្រដាប់លុបគ
 ំនូស៖ លុបប
 ន្ទាត់ដែលអ្នកជ្រ
 ើស។
• ប្រដាប់លុបផ្ទៃ៖ លុបតំបន់ដែ
ណោះ។ អ្នកអ
 ាចលៃតម្រូវទ
 ំហំនៃប្រដាប់លុប ដ�ោយចាប់អស
 លអ្នកជ្រ
 ើសបណ្
៉ុ
ូ របារលៃតម្រូវ


ទ
 ំហំ។

សូម្បីជាមួយប្រ
 ដាប់លុបត
 ូចកដ�
៏ ោយ ក៏អ
 ្នកន�
 ៅតែអាចលុបផ្នែកដែលចង់ល
 ុបយ
 ៉ាងជាក់លាក់ដែរ។

ការថតសំឡេងដាក់កំណត់សម្គាល់
ធ្វើការថតសំឡេងរបស់អ្នក ខណៈពេលកំពុងប
 ង្កើតក
ណ
ំ ត់សម្គាល់មួយ រួចហ�ើយខលឹម
្ ព័ត៌មានន�ោះនឹងត្រូវបានធ្វើសមកាល
ជាមួយក
 ារថត។

ល�ើអេក្រង់តែ
 ងកំណត់សម្គាល់ សូមប៉ះ

ជ្រើសកណ
ំ ត់សម្គាល់ម
 ួយពីបញ្ជី ហ�ើយប៉ះ

ថត នឹងប
 ង្ហាញល�ើអេក្រង់ជាមួយការថត។

→ ការថតសឡេ
ំ ង ដ�ើម្បីបង្កើតក
 ំណត់សម្គាល់ម
 ួយ។

 ដ�ើម្បីច
 ាក់ការថត។ បន្ទាបម
់ ក ខ្លឹមព័ត៌មានដែលអ្នកប
 ានបង្កើត ខណៈពេលកំពុង
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ការថែមមេម៉ូទ�ៅឯកសារ PDF
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Samsung Notes, ប៉ះ

រួចហ�ើយជ្រើសឯកសារ PDF មួយ។ អ្នកអ
 ាចថែមមេម៉ូទ�ៅឯកសារ PDF។

Samsung Members
Samsung Members ផ្តល់សេវាគាំទ្រដល់អតិថិជន ដូចជា កំហស
ុ វិនិច្ឆយនៃបញ្ហាឧបករណ៍ ព្រមទាំងអ
 នុញ្ញាត
 គល់ស
 ំណួរនិងរបាយការណ៍កំហុស។ អ្នកក
អ
៏ ាចចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយអ្នកដទៃក្នុងស
 ហគមន៍
ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ប្រ

អ្នកប្រើប្រាស់ Galaxy ឬក៏បង្ហាញដំណឹងនិងប
 ណ្ណែថ្មីៗផងដែរ។ Samsung Members អាចជួយអ្នកដ�ោះស្រាយបញ្ហា

 ្នក។
នានាដែលអ្នកអ
 ាចជួបប្រទះ ខណៈពេលកំពុងប្រ
 ើឧបករណ៍របស់អ

Samsung Kids
អ្នកអ
 ាចកំហិតក
 ារចូលប្រើរបស់ក្មេងត្រឹមក
 ម្មវិធម
ី ួយច
 ំនួន, កំណត់រយៈពេលប្រើប្រាស់របស់ព
 ួកគេ ព្រមទាំងធ្
 វើការកំណត់រចនា
សម្ពនដ�
្ធ ើម្បីផ្ដល់បរិស្ថានសប្បាយរីករាយនិងម
 ានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ក្មេងៗ ន�ៅពេលពួកគេប្រើឧបករណ៍។

ប�ើកផ្ទាំងជូនដំណឹង, អូសចុះក្រោម រួចហ�
 ើយប៉ះ

(Samsung Kids) ដ�ើម្បីប�
 ើកដំណ�ើរការវា។ អេក្រង់ Samsung

Kids នឹងលេ
 ចឡ�ើង។ ន�ៅពេលចាប់ផ្ដម 
ើ Samsung Kids ជាល�ើកដំបូង ឬក៏បន្ទាបព
់ ីធ្វើការកំណត់ទិន្នន័យឡ�ើងវិញ សូមធ្
 វើ

តាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីបញ្ចបក
់ ាររ�ៀបចំ។

ល�
 ើអេក្រង់ Samsung Kids សូមជ្រើសក
 ម្មវិធដែ
ី លអ្នកច
 ង់ប្រ
 ើ។
វិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ប
 រេ
ុ កំណត់របស់អ្នក ឬក៏ PIN ដែលអ្នកប
 ានបង្កើត នឹងត្រូវបានប្រើ ន�ៅពេលប�ើកដំណ�ើរការ


ម
 ុខងារ ការត្រួតត្រារបស់ឪពុកម្ដាយ ឬក៏បទ 
ិ Samsung Kids។

ការប្រើមុខងារការត្រួតត្រារបស់ឪពុកម្ដាយ
អ្នកអ
 ាចធ្វើការកំណត់រចនាសម្ពនស
្ធ ម្រាប់ Samsung Kids ព្រមទាំងប
 ង្ហាញប្រវត្នតិៃការប្រើប្រាស់។
 ើយវាយបញ្ចូលកូដដ�
 ោះស�ោរបស់អ្នក។
ល�
 ើអេក្រង់ Samsung Kids សូមប៉ះ → ការត្រួតត្រារបស់ឪពុកម្ដាយ រួចហ�

ការបិទ Samsung Kids
ដ�ើម្បីបិទ Samsung Kids សូមប
 ៉ះប៊ូតុងថយ ឬក៏ប៉ះ → បិទ Samsung Kids រួចហ�
 ើយវាយបញ្ចូលកូដដ�
 ោះស�ោរបស់

អ្នក។
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Samsung Global Goals
គ�ោលបំណងសាកលដែលត្រូវបានបង្កើតដ�
 ោយមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក
 ្នុងឆ្នាំ 2015 មានគ�ោលបំណង
ផ្សេងៗដែលប៉ងប
 ារបញ្ចបភ
់ ាពក្រីក្រ ប្រយុទ្ធនឹង
 ង្កើតសង្គមប្រកបដ�ោយចីរភាព។ គ�ោលបំណងទាំងនេះមានអានុភាពក្នុងក
អសមភាព ព្រមទាំងប
 ញ្ឈប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ។

ជាមួយ Samsung Global Goals សូមស្វែ
 ងយល់ប
 ន្ថែមអំពីគ�ោលបំណងសាកលនិងចូលរួមក
 ្នុងចលនានេះ ដ�ើម្បីអនាគត

កាន់តែប្រស�ើរ។

Galaxy Shop
ចូលប្រើវិបសៃ Samsung និងប
 ង្ហាញព័ត៌មានផ្សេងៗដែលពាក់ព័នជ
្ធ ាមួយផលិតផល។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Galaxy Shop។

Galaxy Wearable
Galaxy Wearable គឺជ
 ាកម្មវិធម
ី ួយដែលអាចអនុញញា្ តឲ្យអ្នកគ្រ
 ប់គ្រងឧបករណ៍ពាក់បានរបស់អ្នក។ ន�ៅពេលអ្នកភ
 ្ជាប់

ឧបករណ៍របស់អ្នកជ
 ាមួយឧបករណ៍ពាក់បាន អ្នកអាចប្ដូរការកំណត់និងកម្មវិធរីបស់ឧបករណ៍ពាក់បានតាមបំណង។

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Galaxy Wearable។

ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម ដ�ើម្បីភ្ជាប់ឧបករណ៍របស់អ្នកជ
 ាមួយឧបករណ៍ពាក់បាន។ ធ្វត
ើ ាមការណែនាំល�
 ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីបញ្ចប់

ក
 ាររ�ៀបចំ។ សូមម�
៌ ានបន្ថែមអំពរីប�ៀបភ្ជាប់និងប្រ
 ើ
 ើលស�ៀវភ�ៅណែនាំអ
 ្នកប្រើប្រាស់នៃឧបករណ៍ពាក់បាន សម្រាប់ព
 ័តម

ឧបករណ៍ពាក់បានជាមួយឧបករណ៍របស់អ្នក។
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ប្រតិទិន
គ្រប់គ្រងកាលវិភាគរបស់អ្នក ដ�ោយវាយបញ្ចូលព្រឹត្តិការណ៍ន
 ឹងម
 កដល់ក
 ្នុងកម្មវិធរ�
ី ៀបចំគម្រោងរបស់អ្នក។

ការបង្កើតព្រឹ
 ត្តិការណ៍

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ប្រតិទិន ហ�ើយប៉ះ

ឬក៏ប៉ះពីរដងល�ើកាលបរិច្ឆេទមួយ។

ប�ើកាលបរិច្ឆេទន�
 ោះមានព្រឹត្តិការណ៍ឬ
 កិច្ចការដែលបានរក្សាទុកក្នុងន�ោះហ�ើយ សូមប៉ះកាលបរិច្ឆេទន�ោះ ហ�ើយប
 ៉ះ

2

។

វាយបញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតព្រឹត្តិការណ៍ ហ�ើយប៉ះ រក្សាទុក។

ការធ្វើសមកាលព្រឹត្តិការណ៍ជ
 ាមួយគណនីរបស់អ្នក

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → គ្រប់គ្រងគណនី រួចហ�
 ើយជ្រ
 ើសគណនីដែលត្រូវធ្វើសមកាល
ជ
 ាមួយ។

2

ប៉ះ ធ្វើសមកាលគណនី រួចប៉ះកុងតាក់ ប្រតិទិន ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

ដ�
 លត្រូវធ្វើសមកាលជាមួយ សូមច
 ាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ប្រតិទិន ហ�ើយប៉ះ
 ើម្បីថែមគណនីដែ

→

→ ថែមគណនី។ រួចជ្រ
 ើស

គណនីមួយដែលត្រូវធ្វើសមកាលជាមួយនិងចុះឈ្មោះចូល។ ន�ៅពេលគណនីម
 ួយត្រូវបានថែម រង្វង់ខ�ៀវត្រូវបានបង្ហាញឡ�ើង
ជាប់នឹងឈ្ម
 ោះគណនីន�ោះ។

ការរំឭក
ចុះបញ្ជីធាតុកិចត្រូ
្ច វធ្ជ
វើ ាការរំឭក និងទទួលក
 ារជូនដំណឹងទ�
 ៅតាមលក្ខខណ្ឌដែ
 លអ្នកកំណត់។


• ដ�ើម្បីទទួលក
 ារជូនដំណឹងក
 ាន់តែសុក្រឹត សូមភ
 ្ជាប់ទ�ៅ Wi-Fi ឬបណ្ដាញចល័ត។
• ដ�ើម្បីប្រក
ើ ាររំឭកទីកន្លែង មុខងារ GPS ត្រូវតែបានប�ើកដំណ�ើរការ។ ការរំឭកទីកន្លែងប្រហែលជាមិនអាចប្រើបាន
ទេ អាស្រ័យល�ើម៉ូដែល។

ការចាប់ផ្ដើមការរំឭក
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ប្រតិទិន ហ�ើយប
 ៉ះ

ត្រូវបានថែមទ�ៅអេក្រង់ក
 ម្មវិធី។

→ ការរំឭក។ អេក្រង់ក
 ាររំឭកនឹងលេ
 ចឡ�ើង ហ�ើយអាយខុនក
 ម្មវិធីការរំឭក (
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ការបង្កើតការរំឭក

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការរំឭក។

2

ប៉ះ សរសេរការរំឭក ឬ

, វាយបញ្ចូលព័តម
៌ ានលម្អិត រួចហ�
 ើយប៉ះ រក្សាទុក។

ការបញ្ចប់ការរំឭក
ល�ើបញ្ជីនៃការរំឭក សូមជ្រ
 ើសក
 ាររំឭកមួយ ហ�ើយប៉ះ បញ្ចប។
់

ការស្តារការរំឭក
ស្ដារការរំឭកដែលបានបញ្ចបហ�
់ ើយ។

1

ល�ើបញ្ជីការរំឭក សូមប៉ះ → បានបញ្ចប។
់

2
3

ជ្រើសប្រភេទមួយ ហ�ើយប
 ៉ះ កែ។
ជ្រើសការរំឭកមួយ ដ�ើម្បីស្ដា
 រ ហ�ើយប៉ះ ស្ដារ។
ការរំឭកនឹងត្រូ
 វបានថែមទ�ៅបញ្ជីការរំឭក ហ�ើយអ
 ្នកន
 ឹងត្រូវបានរំឭកម្ដងទ�ៀត។

ការលុបការរំឭក
ដ�ើម្បីលុបក
 ាររំឭកមួយ សូមជ្រ
 ើសក
 ាររំឭកមួយ ហ�ើយប៉ះ លុប។ ដ�ើម្បីល
 ុបក
 ាររំឭកច្រើន សូមប
 ៉ះឲ្យជាប់ល�
 ើការរំឭកមួយ, ធីក

ការរំឭកដែលត្រូវលុប រួចហ�ើយប
 ៉ះ លុប។

ថតសំឡេង
ថតឬចាក់ការថតសំឡេង។

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ថតសំឡេង។

2

ប៉ះ
• ប៉ះ

 ដ�ើម្បីច
 ាប់ផ្ដម
ើ ការថត។ សូមន
 ិយាយដាក់ម
 ីក្រូហ្វូន។
 ដ�ើម្បីផ្អាកការថត។

• ខណៈពេលកំពុងថ
 តសំឡេង សូមប៉ះ ទីចំណាំ ដ�ើម្បីប
 ញ្ចូលទ
 ីចំណាំ។

3
4

ប៉ះ

 ដ�ើម្បីបញ្ចប់ការថត។

វាយបញ្ចូលឈ្មោះឯកសារ ហ�ើយប
 ៉ះ រក្សាទុក។
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ការប្ដូរទម្រង់ថត
ជ្រើសទម្រង់ម
 ួយព
 ីផ្នែកខ
 ាងល�ើនៃអេក្រង់ក
 ម្មវិធថ
ី តសំឡេង។
• ស្តង់ដា៖ នេះជាទម្រង់ថ
 តធម្មតា។
• សម្ភាសន៍៖ ឧបករណ៍នឹងថ
 តសំឡេងពីផ្នែកខ
 ាងល�ើន
 ិងខាងក្រោមនៃឧបករណ៍ក្នុងក
 ម្រិតសំឡេងខ្ពស់ ខណៈពេលបន្ថយ
កម្រិតស
 ំឡេងពីខាង។

• សម្ដីទ�
 ៅអត្ថបទ៖ ឧបករណ៍នឹងថ
 តសំឡេងរបស់អ
 ្នក ហ�ើយបលែ
ំ ងវាក្នុងពេ
 លដណ
ំ ាលគ្នាទ�
 ៅជាអត្ថបទល�ើអេក្រង់។ ដ�ើម្បី
ទទួលល
 ទ្ធផលល្អបំផុត សូមដ
 ាក់ឧបករណ៍ក្បែរមាត់របស់អ្នក ហ�ើយនិយាយឲ្យឮៗនិងច្បាស់ៗក
 ្នុងកន្លែងស្ងាត់។


ប�ើភាសាប្រព័នន្ធៃមេម៉ូសំឡេងមិនត្រូ
 វគ្នានឹងភ
 ាសាដែលអ្នកក
 ំពុងនិយាយ ឧបករណ៍នឹងម
 ិនស្គាល់សំឡេងរបស់
 ៉ះភាសាបច្ចុប្បន្ន ដ�ើម្បីកណ
អ្នកឡ�ើយ។ មុនពេលប្រើមុខងារនេះ សូមប
ំ ត់ជាភាសាប្រព័នន្ធៃមេម៉ូសំឡេង។

ការចាក់ការថតសំឡេងដែលបានជ្រើស
ន�ៅពេលអ្នកត្រួ
 តពិនិត្យការថតសំឡេងសម្ភាស អ្នកអ
 ាចបទ
ិ ឬ
 ប�ើកប្រភ
 ពសំឡេងមួយចំនួនក
 ្នុងការថត។

1

ប៉ះ បញ្ជី ហ�ើយជ្រ
 ើសការថតសំឡេងដែលបានធ្វើក្នុងទ
 ម្រង់សម
 ្ភាសន៍។

2

ដ�ើម្បីបទស
ិ
ំឡេងពប្រភ
ី ពសំឡេងមួយច
 ំនួន សូមប៉ះ
អាយខុននឹងប
 ្ដូរទ�ៅ

 សម្រាប់ទ
 ិសដ�ៅត្រូវគ្នាដែលសំឡេងន�ោះត្រូវបទ
ិ ។

 ហ�ើយស
 ំឡេងនឹងត្រូវបានបិទ។

�បភពសំេឡងែដល�ានបិទសំេឡង
�បភពសំេឡងែដល�ានេបើកសំេឡង
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ឯកសារខ្ញុំ
ចូលប្រើន
 ិងគ្រប់គ្រងឯកសារផ្សេងៗដែលបានរក្សាទុកក្នុងឧបករណ៍។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ឯកសារខ្ញុំ។

ដ�
 ើម្បីពិនិត្យរកទិន្នន័យម
 ិនច
 ាំបាច់និងធ្
 វើឲ្យឃ្លាំងផ្ទុកក្នុងឧ
 បករណ៍ទ
 ំនេរ សូមប៉ះ វិភាគឃលា្ ំងផ្ទុក។

ដ�
 ើម្បីស្វែងរកឯកសារឬសឺមី សូមប៉ះ

។

នាឡិកា
កំណត់ម�៉ោងរ�ោទ៍, ពិនិត្យម�៉ោងបច្ចុប្បន្នក
 ្នុងទ
 ីក្រុងជាច្រើនជ
 ុំវិញពិភពល�ោក, វាស់ពេលព្រឹត្តិការណ៍មួយ ឬក៏កណ
ំ ត់ថ
 ិរវេលា
ជ
 ាក់លាក់។

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី នាឡិកា។

គិតលេខ
ធ្វើការគណនាធម្មតាឬស្មុគ្រស្មាញ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី គិតលេខ។
•
•
•

៖ បង្ហាញប្រវត្នតិៃការគណនា។ ដ�ើម្បីជម្រះប្រវត្តិ សូមប៉ះ ជម្រះប្រវត្តិ។ ដ�ើម្បីប
 ិទផ្ទា
 ំងប្រវត្គ
តិ ណនា សូមប៉ះ

។

៖ ប្រើឧ
 បករណ៍បប្លែ
ំ ងឯកតា។ អ្នកអាចបប្លែ
ំ ងតម្លៃផ្សេងៗដូចជាផ្ទៃ ប្រវែង ឬសីតុណ្ហភាព ទ�ៅជាឯកតាផ្សេង។
៖ បង្ហាញកម្មវិធីគិតលេ
 ខវិទ្យាសាស្ត្រ។
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Game Launcher
Game Launcher ប្រមូលហ្
 គេមដែលបានទាញយកពី Play Store និង Galaxy Store ទុកក
 ្នុងកន្លែងមួយសម្រាប់ការ
ចូលលេ
 ងយ៉ាងងាយស្រួល។ អ្នកអាចកណ
ំ ត់ឧបករណ៍ជាទម្រង់ហ្គេម ដ�ើម្បីលេងហ្គេមកាន់តែងាយស្រួល។

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Game Launcher រួចជ្រើសហ្គេមដែលអ្នកច
 ង់លេង។

• ប�ើ Game Launcher មិនលេ
 ចឡ�ើងទេ 
 សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារកម្រិតខ្ពស់ រួចហ�ើយប៉ះ


កុងតាក់ Game Launcher ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

• ហ្គេមដែលបានទាញយកពី Play Store និង Galaxy Store នឹងប
 ង្ហាញឡ�ើងដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិល�ើ
 ្នកម
 ិនអ
 ាចឃ�ើញហ្គេមរបស់អ
 ្នកទេ 
 សូមច
 ាប់អូសផ្ទា
 ំងបណ្ណាល័យ
អេក្រង់ Game Launcher។ ប�ើអ
ឡ�ើងល�ើ ហ�ើយប៉ះ → ថែមកម្មវិធី។

ការលុបហ្គេ
 មមួយចេញពី Game Launcher
ចាប់អូសផ្ទា
 ំងបណ្ណាល័យឡ�ើងល�ើ, ប៉ះឲ្យជាប់ល�
 ើហ្គេមមួយ រួចហ�ើយប៉ះ លុបពី Game Launcher។

ការប្ដូរទម្រង់ប្រសិទ្ធផល
អ្នកអ
 ាចប្ដូរទ
 ម្រង់ប្រស

ិទ្ធផលហ្គេម។

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Game Launcher, ប៉ះ

ប្រើ។

→ ប្រសិទ្ធផលហ្គេម → ប្រសិទ្ធផលហ្គេម, រួចហ�
 ើយជ្រើសទម្រង់ដែ
 លអ្នកច
 ង់

• ផ្ដោតល�ើប្រសិទ្ធផល៖ នេះផ្ដោតល�ើការផ្ដល់ជូនអ្នកន
 ូវប្រស

ិទ្ធផលដែលអាចមានល្អបផ
ំ ុត ន�ៅពេលអ្នកលេ
 ងហ្គេម។
• មានតុល្យភាព៖ នេះនឹងរក្សាតុល្យភាពរវាងប្រសិទ្ធផលនិងពេ
 លប្រើប្រាស់ថ្ម។



• ផ្ដោតល�ើការសំចៃថ
 ាមពល៖ នេះសំចៃថាមពលថ្ម ខណៈពេលកំពុងលេ
 ងហ្គេម។
ប្រសិទ្ធផលនៃថាមពលថ្មអាចខស
ុ គ្នាទ�
 ៅតាមហ្គេម។
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ប៊ូស្ទ័រហ្គេ
 ម
ប៊ូស្ទ័រហ្គេមអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលេ
 ងហ្គេមក
 ្នុងបរិស្ថានកាន់តែប្រស�ើរ។ អ្នកអាចប្រប
ើ ៊ូស្ទ័រហ្គេម ខណៈពេលកំពុងលេ
 ងហ្គេម។
 ៊ូស្ទ័រហ្គេម ខណៈពេលកំពុងលេ
ដ�ើម្បីប�ើកផ្ទាំងប
 ងហ្គេម សូមប៉ះ

 ល�ើរបាររុករក។ ប�ើរបាររុករកត្រូវបានលាក់ សូមច
 ាប់អូស

អេក្រង់ព
 ក្រ
 ើកផ្ទាំងជូនដំណឹង ហ�ើយ
ី ោមឡ�ើងល�ើ ដ�ើម្បីបង្ហាញវា។ ប�ើអ្នកប
 ានកំណត់របាររុករកឲ្យប្រើ កាយវិការអូស សូមប�

ប៉ះ ប៉ះ ដ�ើម្បីប�
 ើកប៊ូស្ទ័រហ្គេ
 ម។
•

៖ ធ្វើការកំណត់រចនាសម្ពនស
្ធ ម្រាប់បស្ទ័
៊ូ រហ្គេម។

• ទម្រង់អាទិភាព៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍ខ្ទបក
់ ារហ�ៅចូលន
 ិងក
 ារជូនដំណឹងទាំងអស់ ល�ើកលែងម�៉ោងរ�ោទ៍ ដ�ើម្បីកុំឲ្យរំខាន
ហ្គេមរបស់អ្នក។

• ត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព/ត្រួតពិនិត្យមេម៉ូរី៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍លៃ
 តម្រូវកម្រិតសំឡេងឬអត្រាហ្វ្រេមវដេ
 ោយ
ី អូដ�

ស្វ័យប្រវត្តិ ដ�ើម្បីរារាំងកុំឲ្យឧបករណ៍ឡ�ើងក
 ម្ដៅ ហ�ើយបញ្ឈប់ការដំណ�ើរការកម្មវិធន�
ី ៅផ្ទៃខាងក្រោយ ន�ៅពេលមិនមានមេ
ម៉ូរគ្រ
ី ប់គ្រាន់។

• ស�ោប៊ូតុងរុករក៖ លាក់ប៊ូតុងល�
 ើរបាររុករក។ ដ�ើម្បីបង្ហាញប៊ូតុងនានា សូមប៉ះ

 ល�ើរបាររុករក។

• ស�ោការប៉ះអេក្រង់៖ ចាក់ស�ោអេក្រង់ប៉ះ ខណៈពេលកំពុងលេ
 ងហ្គេម។ ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់ប៉ះ សូមចាប់អូសអ
 ាយខុន
ស�ោក្នុងទ
 ិសដ�ៅណាមួយ។

• រូបថតអេក្រង់៖ ថតរូបអេក្រង់។
• អ្នកអាចកណ
ំ ត់ឲ្យប�ើកផ្ទា
 ំងបស្ទ័
៊ូ រហ្គេមពីរបាររុករក ខណៈពេលរបាររុករកត្រូវបានកណ
ំ ត់ជ
 ា កាយវិការអូស។ ល�ើផ្ទាំង
→ ខ្ទប់ ក្នុងពេលលេងហ្គេម ហ�ើយប៉ះកុងតាក់ កាយវិការរុករក ដ�ើម្បីប�
 ើកដំណ�ើរការវា។
ប៊ស្ទ័
ូ រហ្គេម សូមប៉ះ


• ជម្រើសដែ
 លមានអាចខុសគ្នា អាស្រ័យល�ើហ្គេម។

ការចាប់ផ្ដើមក
 ម្មវិធក
ី ្នុងវីនដូវផុស ខណៈពេលកំពុងលេ
 ងហ្គេម
អ្នកអ
 ាចចាប់ផ្ដើមក
 ម្មវិធក
ី ្នុងវីនដូវផុស ខណៈពេលកំពុងលេ
 ងហ្គេម។
ប៉ះ

 ហ�ើយជ្រើសក
 ម្មវិធម
ី ួយពីបញ្ជីកម្មវិធី។
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SmartThings
បញ្ជានិងគ្រប់គ្រងប្រដាប់ប្រដារប្រើប្រាស់វៃឆ្លាតនិងផ
 លិតផលឧបករណ៍អ៊ីនធ�ើណិត (IoT) ដ�ោយប្រើទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ្នក។
→ រប�ៀបប្រើ។
ដ�ើម្បីបង្ហាញព័ត៌មានច្រើនទ�ៀត សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី SmartThings ហ�ើយប៉ះ

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី SmartThings។

2
3

ប៉ះ

→ ឧបករណ៍។

ជ្រើសឧបករណ៍ម
 ួយន
 ិងភ
 ្ជាប់ទ�ៅវា ដ�ោយធ្ត
វើ ាមការណែនាំល�ើអេក្រង់។
• វិធីភ្ជាប់អាចខស
ុ គ្នាទ�ៅតាមប្រភេទនៃឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់ ឬក៏ខលឹម
្ ព័ត៌មានដែលបានចែករំលែក។



• ឧបករណ៍ដែលអ្នកអ
 ាចខស
 ល
 ាចភ្ជាប់អ
ុ គ្នា អាស្រ័យល�ើតំបន់។ មុខងារដែលមានអាចខស
ុ គ្នាទ�ៅតាមឧបករណ៍ដែ
បានភ្ជាប់។

• កំហុសឬ
 វិការៈផ្ទាល់ខ្លួននៃឧបករណ៍ដែលភ្ជាប់ មិនត្រូវបានរ៉ាប់រងក្រោមការធានាពី Samsung ឡ�ើយ។ ន�ៅពេល
កំហុសឬ
 វិការៈក�ើតឡ�ើងល�
 ើឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់ សូមទ
 ាក់ទងឧស្សាហករនៃឧបករណ៍ន�ោះ។

ការចែករំលែកខលឹម
្ ព័ត៌មាន
ចែករំលែកខ្លឹមព័ត៌មានដ�ោយប្រើជម្រើសចែ
 ករំលែកផ្សេងៗ។ សកម្មភាពខាងក្រោម គឺជាឧទាហរណ៍នៃការចែករំលែករូប។

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី វិចិត្រសាល រួចហ�ើយជ្រ
 ើសរូបមួយ។

2

ប៉ះ

រួចជ្រើសវិធីចែករំលែកដែលអ្នកចង់។
អ្នកអ
 ាចបង់ប្រាក់បន្ថែម ន�ៅពេលចែករំលែកឯកសារតាមបណ្ដាញចល័ត។



ចែករំលែករហ័ស
ការចែករំលែកខ្លឹមព័ត៌មានជាមួយឧបករណ៍ន�
 ៅក្បែរ
ចែករំលែកខ្លឹមព័ត៌មានជាមួយឧបករណ៍ន�ៅក្បែរតាម Wi-Fi Direct ឬ Bluetooth ឬក៏ជាមួយឧបករណ៍ដែ
 ល
គ
 ាំទ្រ SmartThings។

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី វិចិត្រសាល រួចហ�ើយជ្រ
 ើសរូបមួយ។

2

ល�ើឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត សូមប�
 ើកផ្ទាំងជូនដំណឹង, អូសចុះក្រោម រួចហ�ើយប៉ះ

វា។
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3
4

ប៉ះ

→ ចែករំលែករហ័ស ហ�ើយជ្រ
 ើសឧ
 បករណ៍ម
 ួយដែលត្រូវផ្ទេររូបទ�ៅ។

ព្រមទទួលស
 ំណ�ើផ្ទេរឯកសារល�ើឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតន�ោះ។
មុខងារនេះមិនគ
 ាំទ្រការចែករំលែកវីដេអូជ
 ាមួយ TVs ឬឧបករណ៍ដែ
 លគាំទ្រ SmartThings ទេ។ ដ�ើម្បីម�
 ើលវីដេអូ



ល�ើ TV សូមប្រ
 ើមុខងារ Smart View។

ការចង្អុលដ�
 ើម្បីចែករំលែក (Galaxy S21 Ultra 5G, S21+ 5G)
ចែករំលែកខ្លឹមព័ត៌មាន ដ�ោយចង្អុលឧ
 បករណ៍ក្នុងច
 ំណ�ោមឧបករណ៍ន�
 ៅក្បែរ។

 ូលាយបំផុត (UWB) ប៉ណ្
ុ
ណោះ។ ដូចគ្នានេះដែរ
មុខងារនេះអាចប្រើបានតែល�ើឧបករណ៍ Galaxy ដែលគាំទ្រមុខងារបែនដ៍ទ
អេក្រង់របស់ឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតដែលទទួលឯ
 កសារត្រូវតែបានប�ើក។

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី វិចិត្រសាល រួចហ�ើយជ្រ
 ើសរូបមួយ។

2

ល�ើឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត សូមប�
 ើកផ្ទាំងជូនដំណឹង, អូសចុះក្រោម រួចហ�ើយប៉ះ

វា។

3

ល�ើឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត សូមប៉ះឲ្យជាប់ល�
 ើ
ប�ើកដំណ�ើរការវា។

4
5
6

ប៉ះ

(ចែករំលែករហ័ស) ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការ

(ចែករំលែករហ័ស) ហ�ើយប៉ះកុងតាក់ បង្ហាញទីតាំងខ
 ុំដ
្ញ ល់អ្នកដទៃ ដ�ើម្បី

→ ចែករំលែករហ័ស ហ�ើយច
 ង្អុលខ
 ្នងនៃឧបករណ៍របស់អ្នកដាក់ឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត។

ប៉ះឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត ន�ៅពេលវាលេចឡ�ើងន�
 ៅផ្នែកខាងល�ើនៃអេក្រង់។
ព្រមទទួលស
 ំណ�ើផ្ទេរឯកសារល�ើឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតន�ោះ។
មុខងារបែនដ៍ទ
 ូលាយបផ
ំ ុត (UWB) ប្រហែលជាមិនអ
 ាចប្រើបានឡ�ើយ អាស្រ័យល�ើតំបន់។



ការកំណត់នរណាអាចរកឃ�ើញឧបករណ៍របស់អ្នក
កំណត់នរណាទទួលក
 ារអនុញ្ញាតឲ្យរកនិងផ្ញខ
ើ ្លឹមព័តម
៌ ានទ�ៅឧបករណ៍របស់អ្នក។

1

ប�ើកផ្ទាំងជូនដំណឹង, អូសចុះក្រោម រួចហ�
 ើយប៉ះ

2

ប៉ះឲ្យជាប់ល�
 ើ

(ចែករំលែករហ័ស) ដ�ើម្បីប�
 ើកដំណ�ើរការវា។

(ចែករំលែករហ័ស)។

អេក្រង់ការកំណត់ចែ
 ករំលែករហ័សន
 ឹងលេចឡ�ើង។

3

ជ្រើសជម្រើសមួយ។
• ទំនាក់ទំនងប៉ុណ្ណោះ៖ អនុញ្ញាតឲ្យតែអ្នកប្រើប្រាស់ Samsung ក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកបណ្
៉ុ
ណោះ ចែករំលែកជាមួយ
ឧបករណ៍របស់អ្នក។

• គ្រប់គ្នា៖ អនុញ្ញាតឲ្យឧបករណ៍ន�ៅក្បែរទាំងឡាយ ចែករំលែកជាមួយឧបករណ៍របស់អ្នក។
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Link Sharing
ចែករំលែកឯកសារធំ។ បញ្ជូនឯ
 កសារទ�ៅសឺវ�ឃ
ើ ្លាំងផ្ទុក Samsung ហ�ើយចែករំលែកពួកវាជាមួយអ្នកដទៃតាមតណ
ំ វិប។

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី វិចិត្រសាល រួចហ�ើយជ្រ
 ើសរូបមួយ។

2

ប៉ះ

→ Link Sharing។

តំណសម្រាប់រូបនឹងត្រូ
 វបានបង្កើត។

3

ជ្រើសជម្រើសចែករំលែក។

Music Share
ការណែនាំ
មុខងារ Music Share អនុញញា្ តឲ្យអ្នកចែ
 ករំលែកឧបល័រ Bluetooth របស់អ
 ្នកដែ
 លបានភ្ជាប់ហ�ើយជាមួយឧបករណ៍របស់
អ
 ្នក ជាមួយនឹងម្នា
 ក់ទ�ៀត។ អ្នកកអ
៏ ាចស្ដាប់តន្ដ្រីតែមួយល�ើ Galaxy Buds របស់អ
 ្នក និង Galaxy Buds របស់ម្នា
 ក់ទ�ៀត

ផងដែរ។

មុខងារនេះអាចប្រើបានតែល�ើឧបករណ៍ដែលគាំទ្រមុខងារ Music Share ប៉ុណ្ណោះ។

ការចែករំលែកឧបល័រ Bluetooth
អ្នកអ
 ាចស្ដាប់តន្ដ្រីល�ើទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ
 ្នកន
 ិងទ
 ូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់ម
 ិតអ
្ត ្នកតាមឧបល័រ Bluetooth របស់អ្នក។

1

ត្រូវប្រាកដថា ទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ្នកន
 ិងឧបល័រ Bluetooth របស់អ
 ្នកប
 ានភ្ជាប់គ្នា។
សូមម�ើល ការផ្គូជាមួយឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត សម្រាប់រប�ៀបភ្ជាប់។

2

ល�ើទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ
 ្នក សូមប�
 ើកផ្ទា
 ំងជូនដំណឹង, អូសចុះក្រោម រួចហ�
 ើយពិនិត្យថាត�ើ
ប�ើកដំណ�ើរការទេ។

(Music Share) ត្រូវបាន

អ្នកអ
 ាចប្រើមុខងារបន្ថែម ដូចជាការកំណត់ន
 រណាត្រូវចែករំលែកឧបករណ៍របស់អ
 ្នកជាមួយ ដ�ោយប៉ះជាប់ល�ើ
(Music Share)។

3
4

ល�ើទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់ម
 ិត្តអ្នក សូមជ្រ
 ើសឧ
 បល័ររបស់អ្នកព
 ីបញ្ជីនៃឧបករណ៍ Bluetooth។
ល�ើទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ
 ្នក សូមទទ
 ួលស
 ំណ�ើភ្ជាប់។
ឧបល័ររបស់អ្នកន
 ឹងត្រូវបានចែករំលែក។
ន�
 ៅពេលអ្នកច
 ាក់តន្ដ្រីតាមទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់ម
 ិតអ
្ត ្នក ការចាក់តន្ដ្រីតាមទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ្នកន
 ឹងត្រូ
 វបានផ្អាក។
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ការស្ដាប់តន្ដ្រីជាមួយគ្នាជាមួយ Galaxy Buds
អ្នកអ
 ាចស្ដាប់តន្ដ្រីល�ើទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ
 ្នកជ
 ាមួយគ្នាតាម Buds របស់អ្នក និង Buds របស់មិត្តអ្នក។

មុខងារនេះទទួលក
 ារគាំទ្រតែល�សើ៊េរី Galaxy Buds ប៉ណ្
ុ
ណោះ។

ត្រូវប្រាកដថា ទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតនម
ី ួយៗនិងគូ Buds បានភ្ជាប់គ្នា។

1

សូមម�ើល ការផ្គូជាមួយឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត សម្រាប់រប�ៀបភ្ជាប់។
ល�ើទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់ម
 ិត្តអ្នក សូមប�
 ើកផ្ទា
 ំងជ
 ូនដំណឹង, អូសចុះក្រោម រួចហ�ើយប៉ះ

2

ដំណ�ើរការវា។

(Music Share) ដ�ើម្បីប�
 ើក

អ្នកអ
 ាចប្រើមុខងារបន្ថែម ដូចជាការកំណត់ន
 រណាត្រូវចែករំលែកឧបករណ៍របស់អ
 ្នកជាមួយ ដ�ោយប៉ះជាប់ល�ើ
(Music Share)។
ល�ើទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ
 ្នក សូមប�
 ើកផ្ទា
 ំងជូនដំណឹង, អូសចុះក្រោម រួចហ�
 ើយប៉ះ មេឌ�ៀ។

3
4
5
6

ប៉ះ

និងជ្រើស Buds របស់មិត្តអ្នកពីបញ្ជីឧបករណ៍ដែ
 លចាប់បាន។

ល�ើទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់ម
 ិត្តអ្នក សូមទទ
 ួលស
 ំណ�ើភ្ជាប់។
ល�ើទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ
 ្នក សូមធីក Buds របស់អ
 ្នកនិង Buds របស់មិត្តអ្នក ន�ៅល�ប
ើ ញ្ជីអូឌីយចេ
៉ូ ញ។
ន�
 ្លាតរបស់អ្នក អ្នកអ
 ាចស្ដាប់វាជាមួយគ្នាតាម Buds ទាំងពីរ។
 ៅពេលអ្នកច
 ាក់តន្ដ្រីតាមទូរសព្ទវៃឆ



Smart View
បង្ហាញខលឹម
្ ព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញល�ឧ
ើ បករណ៍របស់អ្នកន�
 ៅល�ើអេក្រង់ធំ ដ�ោយភ្ជាប់ឧបករណ៍របស់អ
 ្នកជាមួយ TV ឬម៉ូនទ
ី ័រ



ដែលបានប�ើកប្រើ Screen Mirroring។

1

ប�ើកផ្ទាំងជូនដំណឹង, អូសចុះក្រោម រួចហ�
 ើយប៉ះ

2

ជ្រើសឧបករណ៍ម
 ួយដ�
 ើម្បីឆ្លុះអេក្រង់របស់ឧបករណ៍អ
 ្នក ឬក៏បង្ហាញខលឹម
្ ព័ត៌មាន។

(Smart View)។

ន�ៅពេលអ្នកច
 ាក់វដេ
ី អូមួយជ
 ាមួយ Smart View រីសូលស
ូ ិនអ
 ាចខស
ុ គ្នា អាស្រ័យល�ើម៉ូដែល TV។
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ភ្ជាប់ជាមួយ Windows
អ្នកអ
 ាចភ្ជាប់ឧបករណ៍របស់អ
 ្នកទ�
 ៅ Windows PC ដ�ើម្បីច
 ូលប្រើទ
 ិន្នន័យនៃឧបករណ៍របស់អ
 ្នកភ
 ្លាមៗន�ៅល�ើក
 ុំព្យូទ័រ ដូចជា

រូបភាពឬស
 ារ។

ន�ៅពេលការហ�ៅឬស
 ារចូលមក អ្នកអាចទទួលព
 ួកវាល�ើកុំព្យូទ័រ។
• មុខងារនេះអាចប្រើបានតែល�ើ Windows 10 កំណែ 1803 ឬខ្ពសជ
់ ាងនេះបណ្
៉ុ
ណោះ ហ�ើយយ�ើងឲ្យយ�ោបល់ប្រើ


កំណែថ្មីបំផុត ដ�ើម្បីប្រើមុខងារនេះឲ្យបានពេញលេញ។

• ត្រូវការគណនី Microsoft ដ�ើម្បីប្រើមុខងារនេះ។ ន�ៅពេលអ្នកប
 ង្កើតគណនី Microsoft មួយ អ្នកអ
 ាចចុះឈ្មោះ
ចូលឧ
 បករណ៍និងសេវា Microsoft ទាំងអស់ ដូចជាកម្មវិធី Microsoft Office និង Windows 10។

ការភ្ជាប់ទ�ៅកុំព្យូទ័រ

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ មុខងារកម្រិតខ្ពស់ → ភ្ជាប់ជាមួយ Windows។

2

ធ្វើតាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីបញ្ចប់ការភ្ជាប់។
សូមចូលម�ើល https://aka.ms/setupltw សម្រាប់ព
 ័តម
៌ ានលម្អិត។



ការបង្ហាញទិន្នន័យន
 ិងក
 ារជូនដំណឹងព
 ីឧបករណ៍របស់អ្នកន�
 ៅល�ើកុំព្យូទ័រ
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី កម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ល�ើកុំព្យូទ័រ ហ�ើយជ្រើសប្រភេទមួយដែលអ្នកច
 ង់បាន។

ឧបករណ៍របស់អ�ក
ការជូនដំណឹង
សារ
រូបថត
កម�វ�ធី





ការេហៅ

មុខងារនិងម៉ឺនុយដែលមានអាចខស
ុ គ្នា អាស្រ័យល�ើកំណែសុហ្វវែរឬម
 ៉ូដែល។

98

កម្ ម វិធី និង មុខង

Samsung DeX
ការណែនាំ
Samsung DeX គឺជាសេវាដែលអនុញញា្ តឲ្យអ្នកប្រ
 ើទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ
 ្នក ដូចជាកុំព្យូទ័រ ដ�ោយភ្ជាប់ទ
 ូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ្នក
ទ�ៅអេក្រង់ខាងក្រៅ ដូចជា TV ឬម៉ូនទ
ី ័រ ឬកទ�
៏ ៅកុំព្យូទ័រ។ បំពេញកិច្ចការដែលអ្នកច
 ង់ធ្វើឲ្យរួចរាល់ល�
 ើទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ
 ្នក

យ៉ាងរហ័សន
 ិងងាយស្រួល ន�ៅល�ើអេក្រង់ធំ ដ�ោយប្រើក្ដារចុចន
 ិងម�៉ៅស៍។ ខណៈពេលកំពុងប្រើ Samsung DeX អ្នកអ
 ាចប្រើ
ទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ្នកក
 ្នុងពេលដំណាលគ្នា។

ការភ្ជាប់ឧបករណ៍និងការចាប់ផ្ដើម Samsung DeX
ការភ្ជាប់មានខ្សែទ�ៅអេក្រង់ខ
 ាងក្រៅ
អ្នកអ
 ាចភ្ជាប់ទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ
 ្នកទ�
 ៅអេក្រង់ខាងក្រៅ ដ�ោយប្រើអាដាប់ទ័រ HDMI (USB Type-C ទ�ៅ HDMI)។


ប្រើគ្រឿងបន្សំដែលគាំទ្រដ�ោយ Samsung DeX ផ្លូវការដែលផ្ដល់ជូនដ�
 ោយ Samsung ប៉ុណ្ណោះ។ បញ្ហាប្រសិទ្ធ

ផលនិងក
 ារធ្វើមុខងារខុសដែ
 លបង្កឡ�ើងដ�ោយការប្រើគ្រឿងបន្សំដែលមិនទទ
 ួលក
 ារគាំទ្រជាផ្លូវការ មិនត្រូ
 វបានរ៉ាប់រង
ក្រោមការធានាឡ�ើយ។

1

ភ្ជាប់អាដាប់ទ័រ HDMI ទ�ៅទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ្នក។

2

ភ្ជាប់ខ្សែ HDMI ទ�ៅអាដាប់ទ័រ HDMI និងទ�
 ៅច្រក HDMI របស់ TV ឬម៉ូនីទ័រ។
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ល�ើអេក្រង់ទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ្នក សូមប៉ះ ចាប់ផ្ដើម។

3

ដ�ោយមិនប្ដូរអេក្រង់ទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ្នក អេក្រង់ Samsung DeX នឹងលេ
 ចឡ�ើងល�
 ើ TV ឬម៉ូនីទ័រដែ
 លបានភ្ជាប់។

ែខ� HDMI
អាដាប់ទ័រ HDMI (USB Type-C េទៅ HDMI)



ការភ្ជាប់មានខ្សែជាមួយកុំព្យូទ័រ
អ្នកអ
 ាចប្រើ Samsung DeX ដ�ោយភ្ជាប់ទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ្នកជ
 ាមួយកុំព្យូទ័រ ដ�ោយប្រើខ្សែ USB។ ដ�ើម្បីប្រ
 ើខ្សែ USB
ដែលអមមកជាមួយឧបករណ៍ កុំព្យូទ័រត្រូ
 វតែមានច្រក USB Type-C។

1

ល�ើកុំព្យូទ័រ សូមម�ើល www.samsung.com/samsung-dex និងទ
 ាញយកកម្មវិធី Samsung DeX។

2

ភ្ជាប់ទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ្នកជ
 ាមួយកុំព្យូទ័រ ដ�ោយប្រើខ្សែ USB។
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ល�ើអេក្រង់ទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ្នក សូមប៉ះ ចាប់ផ្ដើមឥឡូវ។

3

ន�ៅពេលពួកវាបានភ្ជាប់គ្នា អេក្រង់ Samsung DeX នឹងលេ
 ចឡ�ើងល�
 ក
ើ ុំព្យូទ័រ។



ការភ្ជាប់ឥតខ្សែ
អ្នកអ
 ាចប្រើ Samsung DeX ដ�ោយភ្ជាប់ទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ្នកជាមួយ TV ឬកុំព្យូទ័រ ដ�ោយឥតប្រើខ្សែ។

1

ល�ើទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ
 ្នក សូមប�
 ើកផ្ទា
 ំងជូនដំណឹង, អូសចុះក្រោម រួចហ�
 ើយប៉ះ

2
3

ប៉ះ DeX ល�ើ TV ឬ ម៉ូនីទ័រ ឬ DeX ល�ើ PC។

(DeX)។

ជ្រើស TV ឬកុំព្យូទ័រមួយព
 ីបញ្ឧ
ជី បករណ៍ដែ
 លបានរកឃ�ើញ ហ�ើយប៉ះ ចាប់ផ្ដើមឥឡូវ។
 ៉ុណ្ណោះ។
TVs ខ្លះនឹងត្រូ
 វបានស្គាល់តែន�ៅពេលទម្រង់ Screen Mirroring របស់វាត្រូវបានប�ើកប
កុំព្យូទ័រត្រូ
 វតែបានភ្ជាប់ជ
 ាមួយបណ្ដាញ Wi-Fi ដូចគ្នាន
 ឹងទ
 ូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ
 ្នក ហ�ើយកម្មវិធី Samsung DeX ត្រូវតែ
ដំណ�ើរការល�ើវា។

4
5

ប�ើវីនដូវស្នើការភ្ជាប់លេ
 ចឡ�ើងល�
 ើ TV ឬកុំព្យូទ័រ សូមព្រមទទ

ួលស
 ំណ�ើន�ោះ។
ធ្វើតាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីបញ្ចប់ការភ្ជាប់។



 ៅពេលពួកវាបានភ្ជាប់គ្នា អេក្រង់ Samsung DeX នឹងលេ
ន�
 ចឡ�ើងល�ើ TV ឬកុំព្យូទ័រ។
• យ�ើងឲ្យយ�ោបល់ប្រ
 ើ Samsung Smart TV ដែលបានផលិតក្រ
 ោយឆ្នាំ 2019។
• ត្រូវប្រាកដថា ការឆ្លុះអេក្រ

ង់ទទួលក
 ារគាំទ្រល�ើ TV ដែលអ្នកចង់ភ
 ្ជាប់ជាមួយ។
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ការត្រួតត្រាអេក្រង់ Samsung DeX
ការត្រួតត្រាល�ើអេក្រង់ខ
 ាងក្រៅ
ការត្រួតត្រាជាមួយក្ដារចុចខ
 ាងក្រៅនិងម�
 ៉ៅស៍
អ្នកអ
 ាចប្រើក្ដារចុច/ម�៉ៅស៍ឥតខ្សែ។ សូមម�
 ើលស�ៀវភ�ៅណែនាំឧបករណ៍នម
ី ួយៗ ដ�ើម្បីទទួលព
 ័តម
៌ ានបន្ថែម។
• អ្នកអាចកណ
ំ ត់សញ្ញាចង្អុលម�
 ៉ៅស៍ឲ្យឆ្លងពអេក្រ
ី
ង់ខ
 ាងក្រៅ ទ�ៅអេក្រង់របស់ទូរសព្ទវៃឆ្លាត។ ចាប់ផ្ដើម
កម្មវិធី ការកំណត់, ជ្រើស Samsung DeX → ម�ៅស៍/ផ្ទាំងម�ៅស៍ រួចហ�ើយជ្រើសកុងតាក់ ផ្លាស់ទស
ី ញ្ញាចង្អុល


ទ�ៅអេក្រង់ទូរសព្ទ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

• អ្នកក
 ៏អាចប្រើក្ដារចុចខ
 ាងក្រៅល�ើអេក្រង់របស់ទ
 ូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតផងដែរ។

ការប្រើទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ្នកជ
 ាផ្ទាំងប៉ះ
អ្នកអ
 ាចប្រើទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ្នកជ
 ាផ្ទាំងប៉ះ។
ល�ើទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ្នក សូមប៉ះ

 ល�ើរបាររុករក។ ប�ើអ្នកប
 ានកំណត់ឲ្យរបាររុករកប្រើ កាយវិការអូស សូមប�
 ើកផ្ទាំង

ជ
 ូនដំណឹង ហ�ើយប៉ះ ប្រើទូរសព្ទរបស់អ្នកជ
 ាផ្ទាំងប៉ះ។
• ប�ើអ្នកប
 ៉ះពីរដងល�ើ


 ន�ៅល�ើផ្ទាំងប៉ះ អ្នកអ
 ាចបង្ហាញកាយវិការដែលអ្នកអ
 ាចប្រើជាមួយផ្ទា
 ំងប៉ះ។

• ប�ើស្រោមទូរសព្ទវៃឆ
 ានគម្របមុខ សូមប�
 ាផ្ទាំងប៉ះ។ ប�ើ
 ្លាតរបស់អ្នកម
 ើកគម្របមុខដ�ើម្បីប្រើទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ្នកជ
គម្របមុខបទ 
ិ ផ្ទាំងប៉ះអ
 ាចមិនដណ�
ំ
ើរការត្រឹមត្រូវ។

• ប�ើអេក្រង់ទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ្នករលត់ សូមចុចគ្រា
ង់ព
 ីរដងដ�ើម្បីប�ើកអេក្រ

ង់។
 ប់ចុចខាង ឬក៏ប៉ះអេក្រ
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ការប្រើក្ដារចុចល�
 អើេក្រង់
ន�ៅពេលអ្នកវាយបញ្ចូលអត្ថបទដ�ើម្បីផ្ញើសារ, បង្កើតកំណត់សម្គាល់ ឬក៏ធ្វើកិច្ចការផ្សេងទ�ៀត ក្ដារចុចល�ើអេក្រង់នឹងលេ
 ចឡ�ើង
ដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិល�ើអេក្រង់ទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ
 ្នក ដ�ោយមិនភ
 ្ជាប់ក
 ្ដារចុចខាងក្រៅ។

ការត្រួតត្រាល�ើកុំព្យូទ័រ
ត្រួតត្រាអេក្រង់ Samsung DeX ដ�ោយប្រក
ើ ្ដារចុចន
 ិងម�
 ៉ៅស៍ដែលបានភ្ជាប់ទ�
 ៅកុំព្យូទ័រ។

ី កសារយ៉ាងងាយស្រួលរវាងកុំព្យូទ័រនិង Samsung DeX ដ�ោយចាប់អូសន
 ិងទម
អ្នកអ
 ាចផ្លាស់ទឯ
 ្លាក់ ហ�ើយអ្នកក
 ៏អាចចម្លង
 ត្ថបទផងដែរ។
និងប
 ិទភ្ជាប់អ

ដ�ើម្បីបង្ហាញផ្លូវកាត់នៃក្ដារចុចដែ
 លមាន ខណៈពេលកំពុងប្រើ Samsung DeX សូមច
 ាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់
ហ�ើយប
 ៉ះ ការគ្រប់គ្រងទូទ�ៅ → ក្ដារចុចជាក់ស្ដែង → ផ្លូវកាត់ក្ដារចុច។


ការប្រើ Samsung DeX
ប្រើមុខងារនៃទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ្នកក
 ្នុងប
 រិស្ថានអ៊ីនធ�ើហ្វេសស្រដ�

ៀងនឹងកុំព្យូទ័រ។ អ្នកអាចធ្វើពហុកិច្ចការដ�ោយដណ�
ំ
ើរការ

កម្មវិធច្រ
 ្ថានភាពនៃទូរសព្ទវៃឆ
ី ើនក
 ្នុងពេ
 លដំណាលគ្នា។ អ្នកកអ
៏ ាចពិនិត្យការជូនដំណឹងន
 ិងស
 ្លាតរបស់អ្នកផងដែរ។

កម�វ�ធីសំណព�
េគហេអ�កង់
Samsung DeX
រ�ារកិច�ការ

រ�ារឧបករណ៍
ចូលេ�បើរហ័ស

ប៊ូតុងកម�វ�ធី

រ�ារស�ានភាព
ការជូនដំណឹង




• ប្លង់អេក្រង់ Samsung DeX អាចខុសគ្នា អាស្រ័យល�ើឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់។
• ន�ៅពេលចាប់ផ្ដម
ើ ឬ
 បញ្ចប់ Samsung DeX កម្មវិធក
ី ំពុងដ
 ណ�
ំ
ើរការអាចបិទ។
• កម្មវិធន
ី ិងមុខងារខលះ្ ប្រហែ

លជាមិនអាចប្រើបានឡ�ើយ ន�ៅពេលប្រើ Samsung DeX។

• ដ�ើម្បីលៃតម្រូវក
 ារកំណត់អេក្រ

ង់ សូមប្រ
 ក
ើ ារកំណត់អេក្រង់របស់ TV ឬម៉ូនីទ័រដែ
 លបានភ្ជាប់។
• ដ�ើម្បីប្ដូរការបញ្ចេញអូឌីយ៉ូ សូមប
 ៉ះរបារស្ថានភាព, ជ្រើស មេឌ�ៀ រួចហ�ើយជ្រើសឧ
 បករណ៍ម
 ួយក្រោម អូឌីយចេ
៉ូ ញ។
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ការប្រើ Samsung DeX និងទ
 ូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតក្នុងពេ
 លដំណាលគ្នា
ខណៈពេលកំពុងប្រើ Samsung DeX អ្នកអ
 ាចប្រើកម្មវិធដ
ី ាច់ដ�ោយឡែកល�ើអេក្រង់ខ
 ាងក្រៅឬកុំព្យូទ័រ ជាមួយន
 ឹងទ
 ូរសព្ទ
វៃឆ្លាតរបស់អ្នកក
 ្នុងពេលដណ
ំ ាលគ្នា។

 ើសារហារីម
ឧទាហរណ៍ ខណៈពេលកំពុងម�ើលវីដេអូល�
 ើ TV ឬម៉ូនីទ័រដែ
 លបានភ្ជាប់ អ្នកអ
 ាចឆាតជាមួយម
 ិត្តភក្ដិរបស់អ្នកល�
 ួយ។

 លបានភ្ជាប់ សូមច
 ាប់ផ្ដម
ើ ក
 ម្មវិធម
ី ួយដ�ើម្បីដំណ�ើរការល�ើអេក្រង់ Samsung DeX។ បន្ទាបម
់ ក សូម
ល�ើ TV ឬម៉ូនីទ័រដែ

ចាប់ផ្ដើមក
 ម្មវិធីមួយទ�
 ៀតល�ើទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ្នក។

ការចាក់ស�ោអេក្រង់ Samsung DeX
ប�ើអ្នកច
 ង់ច
 ាក់ស�ោអេក្រង់ Samsung DeX និងអេក្រ

ង់នៃទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ្នក ខណៈពេលកំពុងប្រើ Samsung DeX
→ ចាក់ស�ោ DeX។
សូមជ្រើស 


ខណៈពេលកំពុងប្រ
 ើ Samsung DeX អ្នកម
 ិនអ
 ាចចាក់ស�ោអេក្រង់ Samsung DeX និងអេក្រ

ង់នៃទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាត

របស់អ
 ្នកដ�
 ោយចុចគ្រាប់ចុចខ
 ាងឡ�ើយ។

ការផ្ទេរទិន្នន័យជ
 ាមួយកុំព្យូទ័រ
ការចម្លងឯកសារ
ល�ើអេក្រង់ Samsung DeX សូមច
 ុចឲ
 ្យជាប់ល�
 ើឯកសារ ដ�ើម្បីជ្រើសវាក្នុងកម្មវិធី ឯកសារខុំ្ញ ឬកម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយចាប់

អូសវាទ�ៅអេក្រង់ក
ូ វាទ�ៅអេក្រង់ Samsung DeX, កម្មវិធី
 ុំព្យូទ័រ។ ល�ើអេក្រង់កុំព្យូទ័រ សូមជ្រ
 ើសឯ
 កសារមួយ ហ�ើយច
 ាប់អស
ឯកសារខ្ញុំ ឬក៏កម្មវិធី វិចិត្រសាល។

ការចម្លងន
 ិងក
 ារបិទភ្ជាប់អត្ថបទ
ដ�ោយប្រើគ្រាប់ចុចនៃផ្លូវកាត់ក
 ្ដារចុច សូមច
 ម្លងអត្ថបទល�ើអេក្រង់ Samsung DeX ឬអេក្រង់ក
 ុំព្យូទ័រ ហ�ើយបិទភ្ជាប់វាក្នុងវាល
បញ្ចូលអត្ថបទល�ើអេក្រង់ផ្សេងទ�ៀត។
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S Pen (Galaxy S21 Ultra 5G)
ការណែនាំ
ប្រើមុខងារ S Pen ជាច្រើនជាមួយ S Pen (លក់ដ
 ាច់ដ�ោយឡែក)។
មុខងារ S Pen ទទួលក
 ារគាំទ្រតែល�ើ Galaxy S21 Ultra 5G ប៉ុណ្ណោះ។


ការបញ្ជាល�ើអាកាស
ការបញ្ជាល�ើអាកាសគឺជាម៉ឺនុយម
 ួយដែលផ្ដល់មុខងារ S Pen និងច
 ូលប្រើក
 ម្មវិធដែ
ី លបានប្រើញឹកញាប់យ៉ាងរហ័ស។

ង់ ហ�ើយច
 ុចប៊ូតុង S Pen។ ជម្រើសផ្សេង សូម
ដ�ើម្បីប�ើកផ្ទាំងការបញ្ជាល�ើអាកាស សូមសំកាំង S Pen ល�ើអេក្រ
សំកាំង S Pen ល�ើអេក្រ

ង់ ហ�ើយប
 ៉ះអាយខុនការបញ្ជាល�ើអាកាស (

 ារបញ្ជាល�ើអាកាស។
ជ្រើសមុខងារឬកម្មវិធីមួយល�ើផ្ទាំងក

) ជាមួយ S Pen។

ការកំណត់ S Pen



• បង្កើតកំណត់សម្គាល់៖ បង្កើតក
ណ
 ៉ាងងាយស្រួលក្នុងវីនដូវផ
 ៏អាចចាប់ផ្ដើមម
 ុខងារនេះដ�ោយប៉ះ
ំ ត់សម្គាល់យ
 ុស។ អ្នកក

ពីរដងល�ើអេក្រង់ផងដែរ ខណៈពេលកំពុងច
 ុចជាប់ល�
 ើប៊ូតុង S Pen។ សូមម�ើល Samsung Notes សម្រាប់ព
 ័ត៌មាន

បន្ថែម។

• បង្ហាញកំណត់សម្គាល់ទាំងអស់៖ បង្ហាញកំណត់សម្គាល់ទ
 ាំងអស់ក
 ្នុងកម្មវិធី Samsung Notes។
• ជ្រើសវៃឆ្លាត៖ ប្រើ S Pen ដ�ើម្បីជ្រ
 ើសផ្ទៃមួយនិងធ្
 វើសកម្មភាព ដូចជាការចែករំលែកឬការរក្សាទុក។
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• សំណេរអេក្រង់៖ ថតរូបអេក្រ

ង់ដ�ើម្បីសរសេរឬគស
ូ ល�
 ើពួកវា ឬកច្រឹ
៏ បផ្ទៃមួយពីរូបដែលបានថត។ អ្នកក៏អាចថតខលឹម
្ ព័តម
៌ ាន
បច្ចុប្បន្នន
 ិងខ
 ្លឹមព័ត៌មានដែលបានលាក់ល�
 ើទំព័រវែងអន្លាយ ដូចជាទំព័រវិបផងដែរ។

• សារជីវចល៖ ជំនួសឲ
 ្យសារអត្ថបទ សូមប
 ង្កើតន
 ិងផ្ញើសារឯកលក្ខណៈដ�ោយថតសកម្មភាពរបស់អ្នក ខណៈពេលកំពុង
សរសេរដ�ោយដៃឬគស
ូ ស
 ារជីវចល ហ�ើយរក្សាទុកវាជាឯកសារជីវចល។

• AR Doodle៖ ថតវីដេអូសប្បាយៗជាមួយស
 ំណេរដៃ ឬក៏ការគូសន
 ម្មិ
ិ តល�ើផ្ទៃមុខឬ
 កន្លែងផ្សេងទ�ៀត។ សូមម�ើល AR
 ័ត៌មានបន្ថែម។
Doodle សម្រាប់ព

• បកប្រែ៖ សំកាំង S Pen របស់អ
 ្នកល�
 ើពាក្យ ដ�ើម្បីបកប្រែវា។
• PENUP៖ ប្រកាសស្នាដៃសិល្បៈរបស់អ
 ្នក, បង្ហាញស្នាដៃសិល្បៈរបស់អ
 ្នកដទៃ និងទទ
 ួលប
 ណ្ណែដ៏មានប្រយ�ោជន៍អំពី
ការគូស។

• Bixby Vision៖ ប្រើមុខងារ Bixby Vision ដ�ើម្បីស្វែ

 កប្រែអត្ថបទ ជាដ�ើម។
 ងរករូបស្រដ�
ៀងគ្នា ស្គាល់និងប
• ពង្រីក៖ សំកាំង S Pen របស់អ
 ្នកល�
 ង្រីកវា។
 ើផ្ទៃមួយនៃអេក្រង់ ដ�ើម្បីព
• ក្រឡេកម�ើល៖ បង្រួមកម្មវិធម
ី ួយជ
 ារូបតូចៗ ហ�ើយស
 ំកាំង S Pen ល�ើរូបតូចៗន�ោះ ដ�ើម្បីប�ើកកម្មវិធន�
ី ោះក្នុងទិដភ
្ឋ ាពពេញ
អេក្រ

ង់។

• ការដាក់ពណ៌៖ ថែមពណ៌ទ�
 ៅរូបដែ
 លបានផ្ដល់ជ
 ូនដ�ោយ PENUP ដ�ោយប្រើ S Pen។
• សរសេរល�ើប្រតិទិន៖ ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ប្រតិទិន និងសរសេរ ឬក៏គស
ូ ល�ើអេក្រង់។
• ថែមផ្លូវកាត់៖ ថែមផ្លូវកាត់ប�
 ើកកម្មវិធដែ
ី លបានប្រើញឹកញាប់ទ�ៅផ្ទាំងការបញ្ជាល�ើអាកាស។

អាយខុនក
 ារបញ្ជាល�ើអាកាស
ន�ៅពេលផ្ទាំងការបញ្ជាល�ើអាកាសត្រូវបានបិទ អាយខុនការបញ្ជាល�ើអាកាសនឹងន�
 ៅតែស្ថិតល�
 ើអេក្រង់ដ
 ដែល ក្នុងរយៈពេល
ខ្លី។ អ្នកអាចប�ើកផ្ទាំងក
 ារបញ្ជាល�ើអាកាសដ�ោយប៉ះអាយខុនជាមួយ S Pen។
ដ�ើម្បីផ្លាស់ទអ
ី ាយខុន សូមចាប់អស 
ូ

 ទ�ៅទីកន្លែងថ្មី។

ប�អ
 ារបញ្ជាល�ើអាកាសមិនលេចឡ�ើង បន្ទាបព
 ំកាំង S Pen ល�ើអេក្រ
ើ ាយខុនក
់ ីអ្នកស

ង់ទេ 
 សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ
មុខងារកម្រិតខ្ពស់ → S Pen រួចហ�
 ើយប
 ៉ះកុងតាក់ បង្ហាញអាយខុនអណ្ដែត ដ�ើម្បីប�
 ើកដំណ�ើរការវា។
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ប៊ិចជ្រើស
ខណៈពេលចុចជាប់ល�
 ប
ើ ៊ូតុង S Pen សូមចាប់អូស S Pen ល�ើអត្ថបទឬបញ្ជីធាតុ ដ�ើម្បីជ្រើសធ
 ាតុឬអត្ថបទច្រើន។ អ្នកក៏អាច

ចម្លងនិងប
 ិទភ្ជាប់ធ
 ាតុឬអត្ថបទដែលបានជ្រើសទ�ៅល�ើកម្មវិធម
ី ួយទ�ៀត ឬក៏ចែករំលែកពួកវាជាមួយអ្នកដទៃផងដែរ។



មេម៉ូពេលអេក្រង់រលត់
អ្នកអ
 ាចបង្កើតមេម
 យ
៉ូ ៉ាងរហ័ស តាមរយៈការសរសេរល�ើអេក្រង់ដ�ោយមិនប�ើកវា។
ន�ៅពេលអេក្រង់រលត់ សូមសំកាំង S Pen ល�ើអេក្រ

ង់ ហ�ើយចុចប៊ូតុង S Pen។

ន�ៅពេលអ្នកប៉ះ រក្សាទុក បន្ទាបព
់ ស
ី រសេរមេម៉ូមួយ មេម៉ន�
ូ ោះនឹងត្រូវបានរក្សាទុកក
 ្នុង Samsung Notes។
ប��រពណ៌ប៊�ច។

រក�ាទុកេមម៉ក�
ូ �ង Samsung Notes។

ប��រក�មាស់បន�ាត់។

ខ�ាស់េមម៉េលើ
ូ Always On Display។

�បដាប់លុប

ពន�ាទំព័រ។





ប�ើមុខងារនេះមិនត្រូវបានប�ើកដំណ�ើរការទេ សូមចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារកម្រិតខ្ពស់ → S Pen រួច
ហ�ើយប៉ះកុងតាក់ មេម៉ូពេលអេក្រង់រលត់ ដ�ើម្បីប�
 ើកដំណ�ើរការវា។
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កម្មវិធី Google
Google ផ្ដល់ការកម្សាន្ត បណ្ដាញសង្គម និងកម្មវិធអ
ី ាជីវកម្មន
 ានា។ អ្នកប្រហែលជាត្រូវការគណនី Google ដ�ើម្បីចូលប្រើ

ី ្លះ។
កម្មវិធខ

ដ�ើម្បីបង្ហាញព័តម
៌ ានកម្មវិធច្រ
ី ើនទ�ៀត សូមច
 ូលប្រើម៉ឺនុយជំនួយនៃកម្មវិធន
ី ីមួយៗ។
• Chrome៖ ស្វែងរកព័ត៌មាននិងប�ើកម�ើលទំព័រវិប។
• Gmail៖ ផ្ញើឬទទួលអ
 ៊ីមែលតាមសេវា Google Mail។
• ផែនទី៖ ស្វែងរកទីកន្លែងរបស់អ្នកន�
 ៅល�ើផែនទី ស្វែងរកផែនទីពិភពល�ោក និងប
 ង្ហាញព័តម
៌ ានទីកន្លែងសម្រាប់កន្លែងផ្សេង
ៗន�ៅជុំវិញអ្នក។

• YT Music៖ សូមរីករាយជាមួយត
 ន្ដ្រីនិងវីដេអូជ
 ាច្រើនដែលបានផ្ដល់ជ
 ូនដ�ោយ YouTube Music។ អ្នកក
 ៏អាចបង្ហាញ
សមូហកម្មត
 ន្ដ្រីដែលអ្នកប
 ើឧបករណ៍របស់អ្នកន
 ានរក្សាទុកល�
 ិងចាក់ពួកវាកផងដែរ។

• Play Movies៖ ទិញឬជួលវីដេអូ ដូចជាភាពយន្តនិងកម្មវិធី TV ពី Play Store។
• ថាស៖ រក្សាទុកខ
 ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកល�
 ើក្លោដ, ចូលប្រើវាពីគ្រប់ទ
 ីកន្លែង និងចែករំលែកវាជាមួយអ
 ្នកដទៃ។
• YouTube៖ ទស្សនាឬបង្កើតវីដេអូ ព្រមទាំងចែករំលែកពួកវាជាមួយអ្នកដទៃ។
• រូបថត៖ ស្វែងរក គ្រប់គ្រង និងកែ
ី អូរបស់អ្នកទ
 ាំងអស់ ពីប្រភពផ្សេងៗក្នុងក
 រូបភាពនិងវដេ
 ន្លែងមួយ។
• Google៖ ស្វែងរកធាតុនានាល�ើអ៊ីនធ�ើណិតឬ
 បករណ៍របស់អ្នកយ
 ៉ាងរហ័ស។
ឧ
• Duo៖ ធ្វើការហ�ៅវីដេអូធ
 ម្មតា។



• Messages៖ ផ្ញន
ើ ិងទទ
 ួលស
 ារល�ើឧបករណ៍ឬ
 កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ហ�ើយចែករំលែកខ្លឹមព័តម
៌ ានផ្សេងៗ ដូចជារូបនិងវដេ
ី អូ។
កម្មវិធខ
ី ្លះប្រហែ

លជាមិនអ
 ាចប្រើបានឡ�ើយ អាស្រ័យល�ើអ្នកផ្ដល់សេវាឬម៉ូដែល។
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ការណែនាំ
ប្ដូរការកំណត់ឧបករណ៍តាមបំណង។

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់។

ដ�
 ោយវាយបញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ សូមប៉ះ
 ើម្បីស្វែងរកការកំណត់ដ�

ក្រ
 ោម សំណ�ើ។

។ អ្នកក
 ៏អាចស្វែងរកការកំណត់ផ
 ងដែរ ដ�ោយជ្រើសស្លាកមួយ

Samsung Account
ចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ
 ្នក និងគ្រប់គ្រងវា។
ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ Samsung Account។

ការភ្ជាប់
ជម្រើស
ប្ដូរការកំណត់សម្រាប់ក
 ារភ្ជាប់ផ្សេងៗ ដូចជាមុខងារ Wi-Fi និង Bluetooth។

ល�
 ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់។

• Wi-Fi៖ ប�ើកដំណ�ើរការមុខងារ Wi-Fi ដ�ើម្បីភ
 ្ជាប់ទ�
 ៅបណ្ដាញ Wi-Fi និងច
 ូលប្រើអ
 ៊ីនធ�ើណិតឬ
 ឧបករណ៍ប
 ណ្ដាញ
ផ្សេងទ�ៀត។ សូមម�ើល Wi-Fi សម្រាប់ព
 ័តម
៌ ានបន្ថែម។

• Bluetooth៖ ប្រើ Bluetooth ដ�ើម្បីដ�
 ោះដូរទិន្នន័យឬ
 ឯកសារមេឌ�ៀជាមួយឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតដែលបាន
ប�
 ើកប្រើ Bluetooth។ សូមម�ើល Bluetooth សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។

• NFC និងក
 ារបង់ប្រាក់ដ�
 ោយមិនប៉ះ៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍អនុញញា្ តឲ្យអ្នកអានស្លាកគមនាគមន៍ក
 ្នុងដែនជិតៗ (NFC)
ដែលមានព័ត៌មានអំពផ
ី លិតផល។ អ្នកក៏អាចប្រើមុខងារនេះផងដែរ ដ�ើម្បីធ្វើការបង់ប្រាក់ន
 ិងទ
 ិញសំបុត្រស
 ម្រាប់ក
 ារ

 ព្រឹត្តិការណ៍នានា បន្ទាបព
់ ីការទាញយកកម្មវិធីដែលត្រូវការ។ សូមម�ើល NFC និងក
 ារបង់ប្រាក់ដ�
 ោយមិន
ដឹកជញ្ជូនឬ
ប៉ះ សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
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• ទម្រង់យន្តហ�ោះ៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ប
ទ
ិ មុខងារឥតខ្សែទាំងអស់ល�
 ើឧបករណ៍របស់អ្នក។ អ្នកអាចប្រើសេវាដែល
មិនប្រើបណ្ដាញបណ្
៉ុ
ណោះ។


សូមគ�
 ោរពតាមបទបញ្ជាដែ
 លផ្ដល់ដ�
 ោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ និងការណែនាំរបស់បុគ្គលិកប
 ម្រើការល�ើ

 រណីដែលមានការអនុញញា្ តឲ្យប្រើឧបករណ៍ សូមប្រ
 ើវាក្នុងទម្រង់យ
 ន្តហ�ោះជានិច្ច។
យន្តហ�ោះ។ ក្នុងក

• បណ្ដាញចល័ត៖ ធ្វើការកំណត់រចនាសម្ពនប
្ធ ណ្ដាញចល័តរបស់អ
 ្នក។
• ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ៖ រក្សាការតាមដានបរិមាណនៃការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នក និងប
 ្ដូរការកំណត់ត
 ាមបំណងសម្រាប់

ដែ
 នកំណត់។ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ប
ទ
ិ ការភ្ជាប់ទ
 ិន្នន័យច
 ល័តដ�
 ោយស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេលបរិមាណទិន្នន័យច
 ល័តដែ
 លអ្នក
បានប្រឈ
ើ ានដល់ដែ
 លអ្នកប
 នកំណត់ដែ
 ានបញ្ជាក់។

អ្នកអ
 ាចប�ើកដំណ�ើរការមុខងារសំចៃទិន្នន័យ ដ�ើម្បីរារាំងកម្មវិធខ
ី ្លះដែលដណ�
ើរការន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយមិនឲ្យផ្ញើឬទទ
ំ
 ួល
ទ
 ័តម
 ិន្នន័យ។ សូមម�ើល មុខងារសំចៃទិន្នន័យ សម្រាប់ព
៌ ានបន្ថែម។

អ្នកក
 ៏អាចជ្រើសកម្មវិធឲ
ី ្យប្រើទិន្នន័យចល័តជ
 ានិចផ
្ច ងដែរ សូម្បីន�ៅពេលឧបករណ៍របស់អ្នកប
 ានភ្ជាប់ទ�ៅបណ្ដាញ Wi-Fi
ី ើទិន្នន័យច
 ល័តបណ្
៉ុ
ណោះ សម្រាប់ព
 ័តម
៌ ានបន្ថែម។
ក៏ដ�
 ោយ។ សូមម�ើល កម្មវិធប្រ

• អភិបាលកាត SIM៖ ប�ើកដំណ�ើរការកាត SIM ឬ USIM រួចប្ដូរការកំណត់កាត SIM តាមបំណង។ សូមម�ើល អភិបាល
កាត SIM សម្រាប់ព
៌ ានបន្ថែម។
 ័តម

• ហត់ស្ប៉តច
់ ល័ត និង ចំណង៖ ប្រើឧបករណ៍ជាហត់ស្ប៉តច
់ ល័ត ដ�ើម្បីចែករំលែកការភ្ជាប់ទ
 ិន្នន័យច
 ល័តនៃឧបករណ៍
ជាមួយឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត។ សម្រាប់ព័តម
៌ ានបន្ថែមអំពហ
ី ត់ស្ប៉តច
់ ល័ត សូមម�ើល ហត់ស្ប៉តច
់ ល័ត។


អ្នកអ
 ាចបង់ប្រាក់បន្ថែម ន�ៅពេលប្រើមុខងារនេះ។

• ការកំណត់ការភ្ជាប់ច្រ
 ើនទ�ៀត៖ ប្ដូរការកំណត់ត
 ាមបំណង ដ�ើម្បីត្រួតត្រាមុខងារផ្សេងទ�ៀត។ សូមម�ើល ការកំណត់ការភ្ជាប់
៌ ានបន្ថែម។
ច្រើនទ�ៀត សម្រាប់ព័តម
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Wi-Fi
ប�ើកដំណ�ើរការមុខងារ Wi-Fi ដ�ើម្បីភ
 ្ជាប់ទ�
 ៅបណ្ដាញ Wi-Fi និងច
 ូលប្រើអ
 ៊ីនធ�ើណិតឬ
 ឧបករណ៍បណ្ដាញផ្សេងទ�ៀត។

ការភ្ជាប់ទ�ៅបណ្ដាញ Wi-Fi

1

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់ → Wi-Fi រួចប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

2

ជ្រើសបណ្ដាញមួយពីបញ្ជីបណ្ដាញ Wi-Fi។
បណ្ដាញដែលមានអាយខុនស�ោត្រូវការពាក្យសម្ងាត់។
• ន�ៅពេលឧបករណ៍ភ
 ្ជាប់ទ�
 ៅបណ្ដាញ Wi-Fi មួយ ឧបករណ៍ន
 ឹងភ
 ្ជាប់ទ�ៅបណ្ដាញន�ោះឡ�ើងវិញគ្រ
 ប់ពេ
 លដែលអាច



ប្រើបាន ដ�ោយមិនត្រូវការពាក្យសម្ងាត់។ ដ�ើម្បីរារាំងឧបករណ៍កុំឲ្យភ្ជាប់ទ�ៅបណ្ដាញន�ោះដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ សូម

ប៉ះ

ជាប់ន
 ឹងបណ្ដាញន�ោះ ហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ស្វ័យភ្ជាប់ឡ�ើងវិញ ដ�ើម្បីបទ
ិ ដំណ�ើរការវា។

• ប�ើអ
 ្នកម
 ាចភ្ជាប់ទ�ៅបណ្ដាញ Wi-Fi បានត្រឹមត្រូវទេ សូមច
 ាប់ផ្ដម
ើ មុខងារ Wi-Fi ឬរ�៉ៅទ័រឥតខ្សែនៃឧបករណ៍
 ិនអ
របស់អ្នកឡ�ើងវិញ។

ការបង្ហាញព័ត៌មានគុណភាពបណ្ដាញ Wi-Fi
បង្ហាញព័តម
៌ ានគុណភាពបណ្ដាញ Wi-Fi ដូចជាល្បឿននិងស
 ្ថិរភាព។
ល�
 ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់ → Wi-Fi រួចប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។ ព័តម
៌ ានគណភ
ុ
ាពបណ្ដាញនឹង
លេចឡ�ើងក្រ
 ោមបណ្ដាញ Wi-Fi។ ប�ើវាមិនលេចឡ�ើងទេ សូមប៉ះ
គុណភាពបណ្ដាញ ដ�ើម្បីប�
 ើកដំណ�ើរការវា។

→ កម្រិតខ្ពស ហ�
់ ើយប៉ះកុងតាក់ បង្ហាញព័ត៌មាន

ព័ត៌មានគុណភាពប្រហែលជាមិនលេ
 ចឡ�ើងទេ អាស្រ័យល�ើបណ្ដាញ Wi-Fi។


ការចែករំលែកពាក្យសម្ងាត់បណ្ដាញ Wi-Fi
ប�ើអ្នកធ្
 វើសំណ�ើមួយទ�ៅកាន់មនុស្សដែ
 លបានភ្ជាប់ជ
 ាមួយបណ្ដាញ Wi-Fi មានសន្តិសុខ ដ�ើម្បីចែករំលែកពាក្យសម្ងាត់

របស់វា អ្នកអាចភ្ជាប់ទ�ៅបណ្ដាញ ដ�ោយមិនវាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់។ មុខងារនេះអាចប្រើបានរវាងឧបករណ៍ដែ
 លប៉ះ
ជាមួយគ្នា ហ�ើយអេក្រង់នៃឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតត្រូវតែបានប�ើក។

1

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់ → Wi-Fi រួចប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

2
3
4

ជ្រើសបណ្ដាញមួយពីបញ្ជីបណ្ដាញ Wi-Fi។
ប៉ះ ស្នើពាក្យសម្ងាត់។
ព្រមទទួលស
 ំណ�ើចែករំលែកល�ើឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតន�ោះ។
ពាក្យសម្ងាត់ Wi-Fi ត្រូវបានវាយបញ្ចូលល�
 ើឧបករណ៍របស់អ្នក ហ�ើយវាបានភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាញ។
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Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ភ្ជាប់ឧ
 បករណ៍ដ�
 ោយផ្ទាល់ត
 ាមបណ្ដាញ Wi-Fi ដ�ោយមិនត្រូវការចណ
ំ ុចច
 ូលប្រើ។

1

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់ → Wi-Fi រួចប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

2

ប៉ះ

→ Wi-Fi Direct។

ឧបករណ៍ដែលរកឃ�ើញត្រូ
 វបានរាយក្នុងបញ្ជី។
 ្ថិតក
 ្នុងបញ្ជី សូមស្នើឲ្យឧបករណ៍ន�ោះប�ើកមុខងារ Wi-Fi Direct។
ប�ើឧបករណ៍ដែលអ្នកច
 ង់ភ
 ្ជាប់ទ�ៅមិនស

3

ជ្រើសឧបករណ៍ម
 ួយដែ
 លត្រូវភ្ជាប់ទ�ៅ។
ឧបករណ៍នឹងត្រូ
 វបានភ្ជាប់ ន�ៅពេលឧបករណ៍ផ្សេងយល់ព្រមទទ
 ួលស
 ំណ�ើការភ្ជាប់ Wi-Fi Direct។
ដ�
 ើម្បីប
 ញ្ចប់ការភ្ជាប់ឧបករណ៍ សូមជ្រ
 ើសឧ
 បករណ៍ ដ�ើម្បីផ្ដាច់ពីបញ្ជី។

Bluetooth
ប្រើ Bluetooth ដ�ើម្បីដ�
 ោះដូរទ
 ិន្នន័យឬ
 ឯកសារមេឌ�ៀជាមួយឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតដែលបានប�ើកប្រើ Bluetooth។
• Samsung មិនទទួលខ
 ុសត្រូវល�ក
ើ ារបាត់បង់ ការរអាក់រអួល ឬការប្រើមិនត្រឹមត្រូវល�ើទិន្នន័យដែ
 លបានផ្ញើឬ


ទទួលតាម Bluetooth ឡ�ើយ។

• ជានិច្ចកាល សូមប្រាកដថា អ្នកចែ
 ករំលែកនិងទទ
 ួលទ
 ិន្នន័យជ
 ាមួយឧបករណ៍ដែលអាចជ�ឿទុកចិតប
្ត ាននិងម
 ាន
សន្តិសុខត្រឹមត្រូវ។ ប�ើមានឧបសគ្គរវាងឧបករណ៍ទ
 ាំងន�ោះ ចម្ងាយប្រតិបត្តិការអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយ។

• ឧបករណ៍ខ
 លះ 
្ ជាពិសេសឧបករណ៍ដែលមិនត្រូវបានធ្វើតេស្តឬយល់ព្រមដ�ោយ Bluetooth SIG ប្រហែលជាមិន
ត្រូវគ្នាជាមួយឧបករណ៍របស់អ្នកឡ�ើយ។

• កុំប្រើមុខងារ Bluetooth ក្នុងគ�
 ោលបំណងខុសច្បាប់ (ឧទាហរណ៍ការលួចច
 ម្លងឯកសារឬការបន្ទ
លំ ាក់ទង

ខុសច្បាប់ក
ុ ច
 ្នុងគ�ោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម)។ Samsung មិនទទ
 ួលខ
 ុសត្រូវល�ើផលវិបាកនៃការប្រើប្រាស់ខស
 ្បាប់
ល�ើមុខងារ Bluetooth ឡ�ើយ។

ការផ្គូជាមួយឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត

1

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់ → Bluetooth រួចប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ឧបករណ៍ដែលរកឃ�ើញនឹងត្រូ
 វបានរាយក្នុងប
 ញ្ជី។

2

ជ្រើសឧបករណ៍ម
 ួយដ�
 ើម្បីផ្គូជាមួយ។
ប�ឧ
ើ បករណ៍ដែលអ្នកច
 ង់ផ្គូ
 ជាមួយមិនមានក្នុងប
 ញ្ជីទេ សូមកណ
ំ ត់ឲ្យឧបករណ៍ន�
 ោះចូលទម្រង់ផ្គូ Bluetooth។ សូមម�
 ើល



ស�ៀវភ�ៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់របស់ឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត។

ឧបករណ៍របស់អ្នកអ
 ាចឲ្យឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតម�ើលឃ�ើញ ខណៈពេលអេក្រង់ក
 ារកំណត់ Bluetooth បានប�ើក។
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3

ព្រមទទួលស
 ំណ�ើភ្ជាប់ Bluetooth ល�ើឧបករណ៍របស់អ្នក ដ�ើម្បីបញ្ជាក់។
ឧបករណ៍នឹងត្រូ
 វបានភ្ជាប់ ន�ៅពេលឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតព្រមទទួលស
 ំណ�ើភ្ជាប់ Bluetooth។
ដ�ើម្បីឈប់ផ្គូឧបករណ៍ សូមប៉ះ

ជាប់ន
 ឹងឈ្ម
 ោះឧបករណ៍ ដ�ើម្បីឈប់ផ្គូ ហ�ើយប៉ះ ឈប់ផ្គូ។

ការផ្ញើនិងក
 ារទទួលទិន្នន័យ
កម្មវិធជ
ី ាច្រើនគាំទ្រការផ្ទេរទិន្នន័យតាម Bluetooth។ អ្នកអ
 ាចចែករំលែកទិន្នន័យ ដូចជាទំនាក់ទំនងឬឯកសារមេឌ�ៀ ជាមួយ

ឧ
 បករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត។ សកម្មភាពខាងក្រោម គឺជាឧទាហរណ៍នៃការផ្ញើរូបទ�ៅឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត។

1

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី វិចិត្រសាល រួចហ�ើយជ្រ
 ើសរូបមួយ។

2

ប៉ះ

→ Bluetooth រួចជ្រ
 ើសឧបករណ៍ម
 ួយដែ
 លត្រូវផ្ទេររូបទ�
 ៅ។

ប�
 ឧ
ើ បករណ៍ដែលអ្នកច
 ង់ផ្គូ
 ជាមួយមិនស
 ្ថិតក
 ្នុងបញ្ជី សូមស្នើឲ្យឧបករណ៍ន�ោះប�ើកជ
 ម្រើសភ
 ាពម�ើលឃ�ើញរបស់វា។

3

ព្រមទទួលស
 ំណ�ើភ្ជាប់ Bluetooth ល�ើឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត។

NFC និងក
 ារបង់ប្រាក់ដ�
 ោយមិនប៉ះ
ឧបករណ៍របស់អ្នកអ
 នុញ្ញាតឲ្យអ្នកអានស្លាកគមនាគមន៍ក
 ្នុងដែនជិតៗ (NFC) ដែលមានព័ត៌មានអំពផ
ី លិតផល។ អ្នកក៏អាចប្រើ

មុខងារនេះផងដែរ ដ�ើម្បីធ្ក
វើ ារបង់ប្រាក់ន
 ិងទិញសំបុត្រស
 ម្រាប់ក
 ារដឹកជញ្ជូនឬ
 ព្រឹត្តិការណ៍នានា បន្ទាបព
់ ីការទាញយកកម្មវិធី
ដែលត្រូវការ។

ឧបករណ៍មានអង់តែន NFC ជាប់ម
 កជាមួយ។ សូមក
 ាន់ឧបករណ៍ដ�ោយយកចិត្តទុកដាក់ ដ�ើម្បីប
 ញ្ចៀសការខូច


អង់តែន NFC។

ការអានព័ត៌មានពីសលា្ ក NFC
ប្រើមុខងារ NFC ដ�ើម្បីអ
 ានព័តម
៌ ានផលិតផលពីស្លាក NFC។

1

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់ ហ�ើយប
 ៉ះកុងតាក់ NFC និងក
 ារបង់ប្រាក់ដ�ោយមិនប៉ះ ដ�ើម្បីប�
 ើកដំណ�ើរការវា។
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2

ដាក់តំបន់អង់តែន NFC ន�ៅខាងខ្នងនៃឧបករណ៍របស់អ
 ្នកជ
 ិតស្លាក NFC។
ព័ត៌មានពីស្លាកនឹងលេចឡ�ើង។


ត្រូវប្រាកដថាអេក្រង់របស់ឧ
 បករណ៍ត្រូវបានប�ើកន
 ិងប
 ានដ�ោះស�ោ។ ប�ើពន�
ុំ ោះ ឧបករណ៍ន
 ឹងម
 ិនអានស្លាក NFC ឬក៏


ទទួលទ
 ិន្នន័យឡ�ើយ។

ការធ្វើការបង់ប្រាក់ដ�
 ោយប្រើមុខងារ NFC
មុនពេលអ្នកអាចប្រើមុខងារ NFC ដ�ើម្បីធ្
 ក
វើ ារបង់ប្រាក់ អ្នកត្រូវតែចុះបញ្ជីសម្រាប់សេវាបង់ប្រាក់ចល័ត។ ដ�ើម្បីចុះបញ្ឬ
ជី ទទ
 ួល
ព័តម
៌ ានបន្ថែមអំពសីេវានេះ សូមទ
 ាក់ទងអ្នកផ្ដល់សេវាឲ្យអ្នក។

1

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់ ហ�ើយប
 ៉ះក
 ុងតាក់ NFC និងក
 ារបង់ប្រាក់ដ�
 ោយមិនប៉ះ ដ�ើម្បីប�
 ើកដំណ�ើរការវា។

2

ប៉ះតំបន់អង់តែន NFC ន�ៅខាងខ្នងនៃឧបករណ៍របស់អ្នកជាមួយប្រ
 ដាប់អានបណ្ណ NFC។

ដ�
 ើម្បីកំណត់កម្មវិធប
ី ង់ប្រាក់លំនាំដ�ើម សូមប�
 ើកអេក្រង់ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ ការភ្ជាប់ → NFC និងក
 ារបង់ប្រាក់ដ�
 ោយមិន
ប៉ះ → ការបង់ប្រាក់ដ�
 ោយមិនប៉ះ → ការបង់ប្រាក់ រួចហ�ើយជ្រើសកម្មវិធម
ី ួយ។


បញ្ជីនៃសេវាបង់ប្រាក់អ
 ាចមិនរួមបញ្ចូលកម្មវិធប
ី ង់ប្រាក់ដែ
 លមានទាំងអស់។
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មុខងារសំចៃទិន្នន័យ
កាត់ប
 ន្ថយការប្រើប្រាស់ទ
 ិន្នន័យរបស់អ
 ្នក ដ�ោយរារាំងកម្មវិធខ
ី ្លះដែលដំណ�ើរការន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយ មិនឲ្យផ្ញើឬទទួលទ
 ិន្នន័យ។
ល�
 ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ → មុខងារសចៃ
ំ ទ
 ិន្នន័យ ហ�ើយប
 ៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើក

ដំណ�ើរការវា។

ន�ៅពេលមុខងារសំចៃទិន្នន័យត្រូ
 វបានប�ើកដំណ�ើរការ អាយខុន

នឹងលេ
 ចឡ�ើងល�
 ើរបារស្ថានភាព។

�ានេបើកដំេណើរការ
មុខងារសំៃចទិន�ន័យ



ដ�ើម្បីជ្រើសកម្មវិធដែ
ី លត្រូវប្រើទិន្នន័យដ�
 ោយគ្មានកំហិត សូមប៉ះ បានអនុញញា្ តឲ្យប្រើទិន្នន័យ ពេលប�ើកមុឧងារសំចៃ


ទិន្នន័យ រួចជ្រើសកម្មវិធី។

កម្មវិធប្រ
ី ើទិន្នន័យច
 ល័តបណ្ណ
៉ុ
ោះ
ជ្រើសកម្មវិធឲ
ី ្យប្រើទិន្នន័យចល័តជានិច្ច សូម្បីន�ៅពេលឧបករណ៍របស់អ
 ្នកប
 ានភ្ជាប់ទ�
 ៅបណ្ដាញ Wi-Fi ក៏ដ�
 ោយ។

ឧទាហរណ៍ អ្នកអ
 ាចកំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍ប្រើទិន្នន័យច
 ល័តស
 ម្រាប់តែ
 កម្មវីធដែ
ី លអ្នកច
 ង់រក្សាសន្តិសុខឬ
 កម្មវិធស្ទ្រីម
ី
ីងដែ
 លអាច

 អ្នកម
 ោយ ក៏កម្មវិធទ
ី ាំងន�ោះនឹងច
 ើទិន្នន័យចល័តដែ
ដាច់ប
 ៉ុណ្ណោះ។ សូម្បីតែ
 ិនបិទដំណ�ើរការមុខងារ Wi-Fi ក៏ដ�
 ាប់ផ្ដើមប្រ
 រ។
 ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ → កម្មវិធប្រ
ល�
ី ើទិន្នន័យច
 ល័តបណ្ណ
៉ុ
ោះ, ប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើក
ដំណ�ើរការវា រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ជ
 ាប់នឹងក
 ម្មវិធីដែលអ្នកច
 ង់ប
 ាន។


អ្នកអ
 ាចបង់ប្រាក់បន្ថែម ន�ៅពេលប្រើមុខងារនេះ។

ហត់ស្ប៉តច
់ ល័ត
ប្រើឧបករណ៍របស់អ្នកជ
 ាហត់ស្ប៉តច
់ ល័ត ដ�ើម្បីចែករំលែកការភ្ជាប់ទិន្នន័យច
 ល័តនៃឧបករណ៍របស់អ
 ្នកជ
 ាមួយឧ
 បករណ៍
ផ្សេងទ�ៀត។

1

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់ → ហត់ស្ប៉តច
់ ល័ត និង ចំណង → ហត់ស្ប៉តច
់ ល័ត។

2

ប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
អាយខុន

 លេចឡ�ើងល�
 រើបារស្ថានភាព។

អ្នកអ
 ាចប្ដូរកម្រិតស
 ន្តិសុខន
 ិងពាក្យសម្ងាត់ ដ�ោយប៉ះ កំណត់រចនាសម្ពន។
្ធ
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3

ល�ើអេក្រង់ឧ
 បករណ៍ផ្សេងទ�ៀត សូមស្វែងរក រួចជ្រ
 ើសឧបករណ៍របស់អ្នកព
 ីបញ្ប
ជី ណ្ដាញ Wi-Fi។
ជម្រើសផ្សេង សូមប៉ះ កូដ QR ល�ើអេក្រង់ហ
 ត់ស្ប៉តច
់ ល័តន
 ិងស្កេនកូដ QR ជាមួយឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត។
• ប�ើហត់ស្ប៉តច
 ិនត្រូវបានរកឃ�ើញទេ 
់ ល័តម
 ល�ើឧបករណ៍របស់អ
 ្នក សូមប៉ះ កំណត់រចនាសម្ពន្ធ ហ�ើយក
 ំណត់ បេនដ៍



ទ�ៅ 2.4 GHz, ប៉ះ កម្រិតខ្ពស់ រួចហ�ើយប
 ៉ះកុងតាក់ បណ្ដាញដែលបានលាក់ ដ�ើម្បីបទ
ិ ដំណ�ើរការវា។

• ប�ើអ្នកប�
 ើកដំណ�ើរការមុខងារ ស្វ័យហត់ស្ប៉ត់ អ្នកអ
 ាចចែករំលែកការភ្ជាប់ទិន្នន័យច
 ល័តនៃឧបករណ៍របស់អ្នក
ជាមួយឧ
 បករណ៍ផ្សេងទ�ៀតដែលបានចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ្នក។

ការកំណត់ការភ្ជាប់ច្រ
 ើនទ�ៀត
ប្ដូរការកំណត់តាមបំណង ដ�ើម្បីត្រួតត្រាមុខងារការភ្ជាប់ផ្សេងទ�ៀត។
ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការកំណត់ការភ្ជាប់ច្រ
 ើនទ�ៀត។
• ការស្កេនឧបករណ៍ន�
 ្យឧបករណ៍ស្កេនរកឧបករណ៍ន�
 ៅក្បែរ ដ�ើម្បីភ្ជាប់ទ�
 ៅ។
 ៅក្បែរ៖ កំណត់ឲ
• ការប�ោះពុម្ព៖ ធ្វើការកំណត់រចនាសម្ពនស
្ធ ម្រាប់ក
 ម្មវិធប
ី ន្ថែមនៃម៉ាស៊ីនប�ោះពុមដែ
្ព លបានដំឡ�ើងល�
 ើឧបករណ៍។ អ្នកអាច
ស្វែងរកម៉ាស៊ីនប�ោះពុមដែ
្ព លអាចប្រើបាន ឬកថែម
៏ មួយដ�ោយដៃ ដ�ើម្បីប�ោះពុមឯ
្ព កសារនានា។ សូមម�ើល ការប�ោះពុម្ព

 សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។

• VPN៖ រ�ៀបចំបណ្ដាញឯកជននម្មិ
ិ ត (VPNs) ល�ើឧបករណ៍របស់អ្នក ដ�ើម្បីភ្ជាប់ទ�ៅបណ្ដាញឯកជនរបស់សាលារ�ៀនឬ
ក្រុមហ៊ុន។

• DNS ឯកជន៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ប្រ
 ើ DNS ឯកជនដែលបានបង្កើនសន្តិសុខ។
• អ៊ីសឺរណិត៖ ន�ៅពេលអ្នកភ្ជាប់អ
 វើការកំណត់រចនាសម្ពនប
 ាដាប់ទ័រអ៊ីសឺរណិត អ្នកអ
 ាចប្រប
ើ ណ្ដាញមានខ្សែនិងធ្
្ធ ណ្ដាញ។

ការប�ោះពុម្ព
ធ្វើការកំណត់រចនាសម្ពនស
្ធ ម្រាប់កម្មវិធប
ី ន្ថែមនៃម៉ាស៊ីនប�ោះពុមដែ
្ព លបានដំឡ�ើងល�
 ើឧបករណ៍។ អ្នកអាចភ្ជាប់ឧបករណ៍ទ�
 ៅ
ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមត
្ព ាម Wi-Fi ឬ Wi-Fi Direct ព្រមទាំងប�
 ោះពុមរ្ពូបឬឯកសារ។
ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមខ
្ព លះ្ អាចមិនត្រូវគ្នាជ
 ាមួយឧ
 បករណ៍នេ
 ះ។


ការថែមកម្មវិធប
ី ន្ថែមនៃម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព
ថែមក
 ម្មវិធប
ី ន្ថែមនៃម៉ាស៊ីនប�ោះពុមស
្ព ម្រាប់ម
 ៉ាស៊ីនប�ោះពុមដែ
្ព លអ្នកច
 ង់ភ្ជាប់ឧ
 បករណ៍ទ�
 ៅ។

1

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការកំណត់ការភ្ជាប់ច្រ
 ើនទ�ៀត → ការប�ោះពុម្ព → ទាញយកកម្មវិធប
ី ន្ថែម។

2
3

ជ្រើសកម្មវិធប
ី ន្ថែមនៃម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព រួចដំឡ�ើងវា។
ជ្រើសកម្មវិធប
ី ន្ថែមនៃម៉ាស៊ីនប�ោះពុមដែ
្ព លបានដំឡ�ើង។
ឧបករណ៍នឹងស្វែ
 ងរកម៉ាស៊ីនប�ោះពុមដែ
្ព លបានភ្ជាប់ទ�
 ៅបណ្ដាញ Wi-Fi តែមួយដូចនឹងឧ
 បករណ៍របស់អ្នកដ�
 ោយ

ស្វ័
 យប្រវត្តិ។
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4


ជ្រើសម៉ាស៊ីនប�ោះពុមដែ
្ព លត្រូវថែម។
ដ�ើម្បីថែមម៉ាស៊ីនប�ោះពុមដ�
្ព ោយដៃ សូមប៉ះ → ថែមម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព។

ការប�ោះពុម្ពខលឹម
្ ព័ត៌មាន
ខណៈពេលកំពុងប
 ង្ហាញខ្លឹមព័ត៌មាន ដូចជារូបឬ
 ឯកសារ សូមចូលប្រើបញ្ជ
ជី ម្រើស, ប៉ះ ប�ោះពុម្ព →
ទ
 ាំងអស់ ... រួចហ�ើយជ្រើសម៉ាស៊ីនប�ោះពុមម
្ព ួយ។



→ ម៉ាស៊ីនប�
 ោះពុម្ព

វិធីប�ោះពុមអ
្ព ាចខស
ុ គ្នា អាស្រ័យល�ើប្រភេទខ្លឹមព័ត៌មាន។

សំឡេង និង រំញ័រ
ជម្រើស
ប្ដូរការកំណត់សម្រាប់ស
 ំឡេងផ្សេងៗល�ើឧបករណ៍។
ល�
 ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ សំឡេង និង រំញ័រ។

• ទម្រង់សំឡេង៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ប្រ
 ើទម្រង់សំឡេង ទម្រង់ញ័រ ឬទម្រង់ស្ងាត់។
• ញ័រ ខណៈពេលរ�ោទ៍៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ញ័រនិងច
 ាក់ស
 ូររ�ោទ៍សម្រាប់ក
 ារហ�ៅចូល។
• បិទសឡេ
ំ ងបណ្ដោះអាសន្ន៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍ប្រ
 ើទម្រង់ស្ងា
 ត់ក្នុងអ
 ំឡុងពេលជាក់លាក់មួយ។
• សូររ�ោទ៍៖ ប្ដូរសូររ�ោទ៍ការហ�ៅ។
• សំឡេងជូនដំណឹង៖ ប្ដូរស
 ំឡេងនៃការជូនដំណឹង។
• សំឡេងប្រព័ន៖្ធ ប្ដូរសំឡេងដែលត្រូវប្រើសម្រាប់ស
 កម្មភាពមួយចំនួន ដូចជាការសាកឧបករណ៍។
• កម្រិតសំឡេង៖ លៃតម្រូវកម្រិតស
 ំឡេងរបស់ឧបករណ៍។
• លំនាំរំញ័រការហ�ៅ៖ ប្ដូរល
 ំនាំរំញ័រការហ�ៅ។
• លំនាំរំញ័រការជូនដំណឹង៖ ប្ដូរលំនាំរំញ័រការជូនដំណឹង។
• ប្រពលភាពរំញ័រ៖ លៃតម្រូវកម្លាំងនៃរំញ័រជូនដំណឹង។
• សំឡេងប្រព័ន/្ធ ការត្រួតត្រារំញ័រ៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍បន្លឺសំឡេងឬញ័រសម្រាប់សកម្មភាព ដូចជាការត្រួតត្រាអេក្រង់ប៉ះ។
• គុណភាព និង បែបផែនសំឡេង៖ កំណត់គុណភាពនិងបែ
 បផែនសំឡេងរបស់ឧ
 បករណ៍។ សូមម�ើល គុណភាព និង
បែបផែនសំឡេង សម្រាប់ព
 ័តម
៌ ានបន្ថែម។

• សំឡេងកម្មវិធីដាច់ដ�ោយឡែក៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍ចាក់ស
 ំឡេងមេឌ�ៀពីកម្មវិធជ
ី ាក់លាក់ម
 ួយដាច់ដ�ោយឡែកពីគ្នា ន�ៅ


ល�ើឧបករណ៍អូឌីយផ៉ូ្សេងទ�ៀត។ សូមម�ើល សំឡេងកម្មវិធីដាច់ដ�ោយឡែក សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
មុខងារខ្លះប្រហែ

លជាមិនអ
 ាចប្រើបានទេ អាស្រ័យល�ើម៉ូដែល។

117

ការកំណត

គុណភាព និង បែបផែនសំឡេង
កំណត់គណភ
ុ
ាពនិងបែ
 បផែនសំឡេងរបស់ឧបករណ៍។
ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ សំឡេង និង រំញ័រ → គុណភាព និង បែបផែនសំឡេង។
• Dolby Atmos៖ ជ្រើសទ
 ម្រង់ស
 ំឡេងជុំវិញដែ
 ម្រាប់ប្រភេទ

អូឌីយផ៉ូ្សេងៗ ដូចជាភាពយន្ត តន្រ្តី និង
 លបានកែលម្អស
ស
 ំឡេង។ ជាមួយ Dolby Atmos អ្នកអ
 ាចរីករាយនឹងសំឡេងអូឌីយ៉ូផ្លាស់ទដែ
ី លលាន់ឮជ
 ុំវិញខ្លួនអ្នក។

• Dolby Atmos សម្រាប់ក
 ារលេងហ្គេម៖ រីករាយនឹងស
 ំឡេង Dolby Atmos ដែលបានធ្វើឲ្យប្រស�ើរសម្រាប់
ហ្
 គេម ខណៈពេលលេងហ្គេម។

• អេហ្គុយ៖ ជ្រើសជ
 ម្រើសម
 ួយស
 ម្រាប់បែ
 បនៃតន្ដ្រីជាក់លាក់ម
 ួយ ហ�ើយរីករាយនឹងស
 ំឡេងដែលបានធ្ឲ
វើ ្យល្អប្រស�ើរ។
• គ្រឿងល�ើក UHQ៖ បង្កើនរីសូលូសិនស
 ំឡេងនៃតន្ដ្រីនិងវីដេអូ ន�ៅពេលប្រក
ើ ាសមានខ្សែ។
• Adapt Sound៖ កំណត់ស
 ំឡេងល្អបំផុតស
 ម្រាប់អ្នក។
អាស្រ័យល�ើម៉ូដែល អ្នកត្រូ
 វតែភ្ជាប់ក
 ាស ដ�ើម្បីប្រើមុខងារខលះ្ ។


សំឡេងកម្មវិធីដាច់ដ�ោយឡែក
កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ចាក់ស
 ំឡេងមេឌ�ៀពីកម្មវិធជ
ី ាក់លាក់ម
 ួយល�ើឧបល័រឬ
 កាស Bluetooth ដែលបានភ្ជាប់។

ឧទាហរណ៍ អ្នកអ
 ាចស្តាប់ក
 ម្មវិធបី្រាប់ទ
 ិសដ�ៅតាមឧបល័ររបស់ឧបករណ៍អ្នក ខណៈពេលកំពុងស
 ្តាប់ការចាក់តន្រ្តីពីកម្មវិធត
ី ន្រ្តី

តាមឧបល័រ Bluetooth របស់យានយន្ត។

1

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ សំឡេង និង រំញ័រ → សំឡេងកម្មវិធីដាច់ដ�ោយឡែក ហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការ

វា។

2
3

ជ្រើសកម្មវិធម
ី ួយដ�ើម្បីចាក់ស
 ំឡេងមេឌ�ៀដាច់ដ�ោយឡែក ហ�ើយប៉ះប៊ូតុងថយ។
ជ្រើសឧបករណ៍ម
 ួយស
 ម្រាប់ការចាក់ស
 ំឡេងមេឌ�ៀរបស់កម្មវិធដែ
ី លបានជ្រើស។
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ការជូនដំណឹង
ប្ដូរការកំណត់នៃការជូនដំណឹង។

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ការជូនដំណឹង។
• ស្ទីលបំផុសជូនដំណឹង៖ ជ្រើសស្ទីលផ្ទាំងផុសជូនដំណឹង និងប
 ្ដូរក
 ារកំណត់។
• បានផ្ញើថ្មីៗ៖ បង្ហាញកម្មវិធដែ
ី លបានទទួលក
 ារជូនដំណឹងថ
 ្មីៗ ព្រមទាំងប
 ្ដូរការកំណត់នៃការជូនដំណឹង។ ដ�ើម្បីប្ដូរ
→ ទាំងអស់ រួច
តាមបំណងសម្រាប់ក
 ារកំណត់នៃការជូនដំណឹងស
 ម្រាប់ក
 ម្មវិធីច្រើនទ�ៀត សូមប៉ះ ច្រើនទ�ៀត →
ជ្រើសកម្មវិធម
ី ួយពីបញ្ជីកម្មវិធី។

• កុរំំខាន៖ កំណត់ឲ
ិ
 ្យឧបករណ៍ប
 ទស
ំឡេងទាំងអស់ ក្រៅពីការល�ើកលែងដែលបានអនុញ្ញាត។
• ការកំណត់កម្រិតខ្ពស៖់ ធ្វក
ើ ារកំណត់រចនាសម្ពនក
្ធ ម្រិតខ្ពសស
់ ម្រាប់ការជូនដំណឹង។

អេក្រង់
ជម្រើស
ប្ដូរការកំណត់នៃអេក្រង់ន
 ិងគេ
 ហអេក្រង់។
ល�
 ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ អេក្រង់។

• ស្រាល/ងងឹត៖ ប�ើកដំណ�ើរការឬបទ
ិ ដំណ�ើរការទម្រង់ងងឹត។
• ការកំណត់ទម្រង់ងងឹត៖ កាត់បន្ថយក
 ារឈឺភ្នែកដ�ោយប្រើរូបរាងងងឹត ន�ៅពេលប្រើឧបករណ៍ន�ៅពេលយប់ ឬក៏ក្នុងកន្លែង
ងងឹត។ អ្នកអ
 ាចកំណត់ក
 ាលវិភាគឲ្យប្រើទម្រង់ងងឹត។


រូបរាងងងឹតប្រហែ

លជាមិនអាចប្រើឡ�ើយក្នុងកម្មវិធីខលះ្ ។

• ពន្លឺ៖ លៃតម្រូវព
 ន្លឺនៃអេក្រង់។
• ពន្លឺត្រាប់៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍តាមដានការលៃតម្រូវព
 ន្លឺរបស់អ្នកន
 ិងប្រ
 ើពួកវាដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ ក្នុងស្ថានភាពពន្លឺស្រដ�ៀង
គ្នា។

• ភាពរលូននៃចលនា៖ ប្ដូរអត្រាធ្វើឲ្យស្រស់នៃអេក្រង់។ ន�ៅពេលអត្រាធ្វើឲ្យស្រស់ខ
 ្ពស់ត្រូវបានកំណត់ អេក្រង់នឹងរំកិល
កាន់តែរលូន។ សូមម�ើល ភាពរលូននៃចលនា សម្រាប់ព័តម
៌ ានបន្ថែម។

• ខែលផាសុកភ្នែក៖ កាត់បន្ថយក
 ាររ�ោយភ្នែក ដ�ោយកម្រិតប
 រិមាណនៃពន្លឺខ�ៀវដែលបញ្ចេញដ�ោយអេក្រង់។ អ្នកអាចកណ
ំ ត់
កាលវិភាគមួយស
 ម្រាប់ក
 ារប្រើមុខងារនេះ។

• ទម្រង់អេក្រង់៖ ប្ដូរទម្រង់អេក្រ
ង់ ដ�ើម្បីលៃតម្រូវពណ៌ន
 ិងព
ង់ ឬ ការលៃ

 ន្លឺកុងរបស់អេក្រង់។ សូមម�ើល ការប្ដូរទម្រង់អេក្រ

តម្រូវពណ៌អេក្រង់ សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។

• ទំហព
ំ ុម្ពអក្សរនិងស្ទីល៖ ប្ដូរទំហំពម
ុ ្ពអក្សរនិងស្ទីល។
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• ហ្ស៊ូមអេក្រង់៖ ធ្វើឲ្យធាតុល�
 ើអេក្រង់ក
 ាន់តែធំឬកាន់តែតូច។
• រីសូលូសិនអេក្រង់៖ ប្ដូររីសូលូសិនអេក្រ

ង់។ រីសូលស
ូ ិនក
 ាន់តែខ
 ្ពសធ្
់ វើឲ្យអេក្រង់ក
 ាន់តែឆ�ើតស្អាត ប៉ុន្តែវានឹងស៊
 ីថាមពលថ្ម
ច្រើន។ កម្មវិធក
 ំណ�ើរការបច្ចុប្បន្នខ
ិ ន�ៅពេលអ្នកប
 ្ដូររស
ី ូលូសិន។
ី ំពុងដ
 ្លះអាចបទ 

• កម្មវិធពេ
ី ញអេក្រង់៖ ជ្រើសកម្មវិធដែ
ី លត្រូវប្រជ
ើ ាមួយអនុបាតទិដ្ឋភាពពេញអេក្រង់។
• អេក្រង់ត្រូវរលត់៖ កំណត់រយៈពេលដែលឧបករណ៍រង់ចាំ មុនពេលបទ
ិ ពន្អេក្រ
លឺ
ង់។
• ទម្រង់ងាយស្រួល៖ ប្ដូរទ�
 ៅទម្រង់ងាយស្រួល ដ�ើម្បីបង្ហាញអាយខុនធំៗនិងប្រ
 ើប្លង់សាមញ្ញចំព�ោះគេហអេក្រង់។
• ផ្ទាំងគែម៖ ប្ដូរក
 ារកំណត់ស
 ម្រាប់ផ្ទា
 ំងគែម
 ។
• របាររុករក៖ ប្ដូរក
 ារកំណត់នៃរបាររុករក។ សូមម�ើល របាររុករក (ប៊ូតុងទ
 ន់) សម្រាប់ព
 ័តម
៌ ានបន្ថែម។
• ការការពារការប៉ះដ�ោយចៃដន្យ៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍រារាំងអេក្រ

ង់មិនឲ
 ្យស្គាល់ក
 ារប៉ះ ន�ៅពេលវាស្ថិតក
 ្នុងទីងងឹត ដូចជាក្នុង
ហ�ោប�៉ៅឬកាបូប។

• ភាពចាប់បានការប៉ះ៖ បង្កើនភ
 ាពងាយចាប់នៃការប៉ះអេក្រ

ង់សម្រាប់ក
 ារប្រើជាមួយគ្រ
 ឿងការពារអេក្រង់។
• បង្ហាញព័ត៌មានសាក៖ កំណត់ឲ
្ម ៅសល់ ន�ៅពេលអេក្រង់រលត់។
 ្យឧបករណ៍បង្ហាញព័ត៌មានសាក ដូចជាភាគរយថន�
• ធាតុរក្សាអេក្រង់៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍ចាប់ផ្ដម
ើ ធ
 ាតុរក្សាអេក្រង់ ន�ៅពេលឧបករណ៍កំពុងស
 ាកថ្ម។
មុខងារខ្លះប្រហែ

លជាមិនអាចប្រើបានទេ អាស្រ័យល�ើម៉ូដែល។


ភាពរលូននៃចលនា
អត្រាធ្វើឲ្យស្រស់គ
 ឺជាចំនួនដ
 ងដែលអេក្រង់ត្រូវបានធ្វើឲ្យស្រស់រ�ៀងរាល់វិនាទី។ ប្រើអត្រាធ្វើឲ្យស្រស់ខ
 ្ពស់ ដ�ើម្បីបង្ការអេក្រ

ង់ក
 ុំ

ឲ្យល�ោតភ្លឹបភ្លែត ន�ៅពេលប្ដូររវាងអេក្រង់។ អេក្រង់ន
 ើសអត្រាធ្វើឲ្យស្រស់ស្តង់ដា អ្នកអាច
 ឹងរំកិលកាន់តែរលូន។ ន�ៅពេលអ្នកជ្រ

ប្រើថ
 ្មកាន់តែវែ
 ង។

1

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ អេក្រង់ → ភាពរលូននៃចលនា។

2

ជ្រើសអត្រាធ្វើឲ្យស្រស់។
• ត្រាប់៖ ទទួលជ
 ីវចលនិងក
 ាររំកិលកាន់តែរលូន ដ�ោយលៃតម្រូវអត្រាធ្វើឲ្យអេក្រង់របស់អ្នកស្រស

់ដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ
ដល់ទ�ៅ 120 Hz។

• ស្តង់ដា៖ ប្រើអត្រាធ្វើឲ្យស្រស់ស្ត
 ង់ដាក្នុងស្ថានភាពធម្មតា ដ�ើម្បីសំចៃថាមពលថ្ម។
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ការប្ដូរទម្រង់អេក្រង់ ឬ ការលៃតម្រូវពណ៌អេក្រង់
ប្ដូរទម្រង់អេក្រង់ ឬក៏លៃតម្រូវពណ៌អេក្រង់ត
 ាមចំណូលចិតរ្តបស់អ្នក។

ការប្ដូរទម្រង់អេក្រង់
ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ អេក្រង់ → ទម្រង់អេក្រង់ រួចជ្រើសទម្រង់ដែ
 លអ្នកច
 ង់ប្រើ។
• រស់រវ�ើក៖ វាធ្វើឲ្យវិសាលភាពពណ៌ ភាពស�ើម និងភ
 ាពមុតនៃអេក្រង់របស់អ្នកលប្រ
្អ ស�ើរ។ អ្នកក៏អាចលៃតម្រូវតុល្យភាព
ពណ៌អេក្រង់ត
 ាមតម្លៃពណ៌ផងដែរ។

• ធម្មជាតិ៖ វាលៃតម្រូវអេក្រង់ទ�
 ៅតាមទឹកពណ៌ធម្មជាតិ។
• អ្នកអាចលៃតម្រូវពណ៌អេក្រង់តែ
 ក្នុងទម្រង់ រស់រវ�ើក ប៉ុណ្ណោះ។


• ទម្រង់ រស់រវ�ើក អាចមិនត្រូ
 វគ្នាជាមួយកម្មវិធត
ី តិយភាគី។

ការធ្វើឲ្យតុល្យភាពពណ៌ពេញអេក្រង់ល្អប្រស�ើរ
ធ្វើឲ្យពណ៌អេក្រង់ល
 ្អប្រស�ើរ ដ�ោយលៃតម្រូវទឹកពណ៌ត
 ាមចណ
ំ ូលចិតរ្តបស់អ្នក។
ល�
 ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ អេក្រង់ → ទម្រង់អេក្រង់ → រស់រវ�ើក រួចលៃ
 តម្រូវរបារលៃតម្រូវពណ៌ក្រោម តុល្យភាពពណ៌ស។
ន�ៅពេលអ្នកច
 ាប់អូសរបារលៃតម្រូវពណ៌ទ�ៅ ត្រជាក់ ន�ោះទឹកពណ៌ខ�ៀវនឹងក�
 ើនឡ�ើង។ ន�ៅពេលអ្នកច
 ាប់អូសរបារន�ោះ
 ៅ កក់ក្ដៅ ន�ោះទឹកពណ៌ក្រហមនឹងក�
ទ�
 ើនឡ�ើង។



ការលៃតម្រូវទឹកពណ៌អេក្រង់ត
 ាមតម្លៃពណ៌
បង្កើនឬ
 បន្ទាបទ
 ឹកពណ៌មួយចំនួនដ�
 ោយលៃតម្រូវតម្លៃពណ៌ក្រហម បៃតង ឬខ�ៀវ មួយម្ដងៗ។

1

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ អេក្រង់ → ទម្រង់អេក្រង់ → រស់រវ�ើក។

2
3

ប៉ះ ការកំណត់កម្រិតខ្ពស។
់
លៃតម្រូវរបារពណ៌ R (ក្រហម), G (បៃតង), ឬ B (ខ�ៀវ) ទ�ៅតាមចំណូលចិតរ្តបស់អ្នក។
ទ
 ឹកពណ៌អេក្រង់ន
 ឹងត្រូវបានលៃតម្រូវ។
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រូបផ្ទៃអេក្រង់
ប្ដូរការកំណត់រូបផ្ទៃអេក្រង់ស
 ម្រាប់គេ
 ហអេក្រង់ន
 ិងអេក្រ

ង់ជាប់ស�ោ។
 អេក្រង់។
ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ រូបផ្ទៃ

រូបរាង
ប្រើរូបរាងផ្សេងៗចំព�ោះឧបករណ៍ ដ�ើម្បីប
 ្ដូរវត្ថុធាតុម�
 ើលឃ�ើញនៃគេហអេក្រង់, អេក្រង់ជាប់ស�ោ និងអាយខុន។

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ រូបរាង។

គេហអេក្រង់
ធ្វើការកំណត់រចនាសម្ពនស
្ធ ម្រាប់គេហអេក្រង់ ដូចជាប្លង់អេក្រង់។
ល�
 ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ គេហអេក្រង់។

អេក្រង់ជ
 ាប់ស�ោ
ជម្រើស
ប្ដូរការកំណត់សម្រាប់អេក្រ

ង់ជាប់ស�ោ។

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ អេក្រង់ជ
 ាប់ស�
 ោ។
• ប្រភេទស�ោអេក្រង់៖ ប្ដូរវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់។
• Smart Lock៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ដ�ោះស�ោដ�ោយខ្លួនឯង ន�ៅពេលចាប់ប
 ានទីកន្លែងឬឧបករណ៍ដែលទុកចិត្ត។ សូម
ម�ើល Smart Lock សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។

• ការកំណត់ស�ោសន្តិសុខ៖ ប្ដូរក
 ារកំណត់ស�ោអេក្រង់សម្រាប់វិធីចាក់ស�ោដែលបានជ្រើស។
• Always On Display៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍ប
 ង្ហាញព័តម
៌ ាន ខណៈពេលអេក្រង់បិទ។ សូមម�ើល Always On
Display សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។

• សេវារូបផ្ទៃអេក្រង់៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍ប្រ
 ើសេវារូបផ្ទៃអេក្រង់ ដូចជាអេក្រង់ជ
 ាប់ស�ោថាមវន្ត។
• ស្ទីលនាឡិកា៖ ប្ដូរប្រភេទន
 ិងព
 ណ៌នាឡិកាល�ើអេក្រង់ជាប់ស�ោ។
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• នាឡិការ៉ូមីង៖ ប្ដូរឲ្យនាឡិកាបង្ហាញទាំងតំបន់ម�
 ៉ោងក្នុងស្រុ
 ក ទាំងតំបន់ម�
 ៉ោងន�ៅគេហដ្ឋានល�
 ើអេក្រង់ជាប់ស�ោ ន�ៅពេល
កំពុងរ៉ូមីង។

• វីដជីត៖ ប្ដូរការកំណត់នៃធាតុដែ
 លបង្ហាញល�ើអេក្រង់ជាប់ស�ោ។
• ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍ប
 ង្ហាញព័ត៌មានទំនាក់ទំនង ដូចជាអាសយដ្ឋានអ
 ៊ីមែលរបស់អ្នក ល�ើអេក្រង់
ជ
 ាប់ស�ោ។

• ការជូនដំណឹង៖ កំណត់រប�ៀបបង្ហាញការជូនដំណឹងល�ើអេក្រង់ជ
 ាប់ស�ោ។
• ផ្លូវកាត់៖ ជ្រើសក
 ម្មវិធដែ
ី លត្រូវបង្ហាញផ្លូវកាត់ទ�ៅកាន់ព
 ួកវាល�ើអេក្រង់ជាប់ស�ោ។
• អំពីអេក្រង់ជាប់ស�ោ៖ បង្ហាញកំណែនៃអេក្រង់ជ
 ាប់ស�ោនិងព
 ័ត៌មានអំពច
ី ្បាប់។
ជម្រើសដែ
 លមានអាចខស
ុ គ្នាទ�ៅតាមវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ដែលបានជ្រើស។


Smart Lock
អ្នកអ
 ាចកំណត់ឲ្យឧបករណ៍ដ�ោះស�ោដ�ោយខ្លួនឯង ហ�ើយន�ៅតែដ�ោះស�ោ ន�ៅពេលចាប់ប
 ានទីកន្លែងឬឧបករណ៍ដែលទុកចិត្ត។
ឧទាហរណ៍ ប�អ
 ាទីកន្លែងដែលទុកច
 កដល់ផ្ទះ ឧបករណ៍របស់អ្នកនឹងស្គា
 ល់
ើ ្នកបានកំណត់ផ្ទះ
 របស់អ្នកជ
 ិត្ត ន�ៅពេលអ្នកម

ទីកន្លែងនេះ រួចដ�ោះស�ោខ្លួនឯងដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ។
ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ អេក្រង់ជ
 ាប់ស�
 ោ → Smart Lock រួចធ្
 ត
វើ ាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីបញ្ចប់ការរ�ៀបចំ។


• មុខងារនេះនឹងអ
 ាចប្រើបាន បន្ទាបព
់ ីអ្នកប
 ានកណ
ំ ត់វិធីចាក់ស�ោអេក្រង់មួយ។
• ប�ើអ្នកម
 ិនប្រើឧបករណ៍របស់អ្នកក
 ្នុងពេ
 លបួនម�
 ៉ោង ឬកន�
៏ ៅពេលអ្នកប�
 ើកថាមពលឧបករណ៍ អ្នកត្រូវតែដ�ោះស�ោ
អេក្រង់ដ�ោយប្រើលំនាំ, PIN ឬពាក្យសម្ងាត់ ដែលអ្នកប
 ានកំណត់។

Always On Display
អ្នកអ
 ាចម�ើលព័ត៌មាន ដូចជានាឡិកាឬប្រតិទិន ឬកប
៏ ញ្ជាក
 ារចាក់តន្រ្តីល�ើអេក្រង់ជានិច្ច ន�ៅពេលវារលត់។
អ្នកក
 ៏អាចពិនិត្យម�ើលការជូនដំណឹងស
 ម្រាប់ស
 ារថ្មីៗឬ
 ការហ�ៅដែលបានខកខានផងដែរ។

Always On Display ត្រូវបានកំណត់ឲ
 ្យលេចឡ�ើងតែ
 ន�ៅពេលអ្នកប
 ៉ះអេក្រង់ន�
 ោះប៉ុណ្ណោះ។ ដ�ើម្បីប្ដូរការកំណត់ធ្
 វើឲ្យវា
លេចឡ�ើងជ
 ាបន្តបន្ទាប់ ឬកក
៏ ្នុងអឡុ
ំ ងពេលដែលបានកណ
ំ ត់ ល�ើអេក្រ

ង់ការកំណត់ សូមប៉ះ អេក្រង់ជាប់ស�
 ោ → Always
On Display រួចហ�ើយជ្រ
 ើសទម្រង់ដែ
 លអ្នកច
 ង់ប
 ាន។


ពន្លឺនៃ Always On Display អាចផ្លាស់ប្ដូរដ�
 ោយស្វ័យប្រវត្តិទ�ៅតាមស្ថានភាពពន្លឺ។

123

ការកំណត

ការប�ើកការជូនដំណឹងល�ើ Always On Display
ន�ៅពេលអ្នកទទ
 ួលសារ ការហ�ៅដែលបានខកខាន ឬការជូនដំណឹងនៃកម្មវិធី អាយខុនការជូនដំណឹងន
 ឹង

លេចឡ�ើងល�ើ Always On Display។ ប៉ះព
 ីរដងល�ើអាយខុនការជូនដំណឹង ដ�ើម្បីបង្ហាញការជូនដំណឹងរបស់វា។


ប�ើអេក្រង់ជ
 ាប់ស�ោ អ្នកត្រូវតែដ�ោះស�ោវា ដ�ើម្បីបង្ហាញការជូនដំណឹង។


ការបិទដំណ�ើរការមុខងារ Always On Display
ប�ើកផ្ទាំងជូនដំណឹង, អូសចុះក្រោម រួចហ�
 ើយប៉ះ

(Always On Display) ដ�ើម្បីបទ
ិ ដំណ�ើរការវា។ ជម្រើសផ្សេង ល�ើ

អេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ អេក្រង់ជ
 ាប់ស�
 ោ រួចហ�
 ើយប
 ៉ះកុងតាក់ Always On Display ដ�ើម្បីបទ
ិ ដំណ�ើរការវា។

ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ
ជម្រើស
ប្ដូរការកំណត់ដ�ើម្បីរក្សាសន្តិសុខឧបករណ៍។

ល�
 ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ។
• ការស្គាល់ផ្ទៃមុខ៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ដ�
 ោះស�ោអេក្រង់ត
 ាមរយៈការស្គាល់ផ្ទៃមុខរបស់អ្នក។ សូមម�ើល ការស្គាល់
ផ្ទៃមុខ សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។

• ខ្ចៅដៃ៖ ចុះបញ្ខ្ច
ជី ៅដៃរបស់អ
 ្នក ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់។ សូមម�ើល ការស្គាល់ខ្ច
 ៅដៃ សម្រាប់ព័តម
៌ ានបន្ថែម។
• ការកំណត់ជីវមាត្រច្រើនទ�ៀត៖ ប្ដូរក
 ារកំណត់ស
 ម្រាប់ទ
 ិន្នន័យជីវមាត្រ។ អ្នកក
 ៏អាចបង្ហាញផងដែរនូវកំណែនៃបណ
ំ ះ
សន្តិសុខជ
 ីវមាត្រនិងពិនិត្យរកអាប់ដេត។

• Google Play Protect៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍ពិនិត្យរកកម្មវិធន
ី ិងអ
 ំព�ប
ើ ង្កអន្តរាយ ហ�ើយព្រមានអំពីអន្តរាយដែលអាច
ក�ើតមាន រួចលុបពួកវា។

• បច្ចុប្បន្នភាពសុវត្ថិភាព៖ បង្ហាញកំណែនៃសុហ្វវែររបស់ឧបករណ៍អ
 ្នកន
 ិងព
 ិនិត្យរកអាប់ដេត។
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• រកឧបករណ៍ចល័តខុំ៖្ញ ប�ើកដំណ�ើរការឬបទ
ិ ដំណ�ើរការមុខងាររកឧបករណ៍ចល័តខុំ។
្ញ ចូលទ�
 ៅវិបសៃរកឧបករណ៍ចល័ត
ខ្ញុំ (findmymobile.samsung.com) ដ�ើម្បីត
 ាមដាននិងត្រួ
 តត្រាឧបករណ៍ដែ
 លអ្នកប
 ាត់ឬត្រូ
 វបានគេលួច។

• Samsung Pass៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់អ
 ៉ាងងាយស្រួលនិងម
 ានសន្តិសុខ តាមទិន្នន័យជីវមាត្ររបស់
 ត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកយ
 ័ត៌មានបន្ថែម។
អ្នក។ សូមម�ើល Samsung Pass សម្រាប់ព

• សឺមស
ី ន្តិសុខ៖ បង្កើតស
 ឺមស
ី ន្តិសុខម
 ួយ ដ�ើម្បីក
 ារពារខ្លឹមព័ត៌មានឯកជននិងក
 ម្មវិធរីបស់អ
 ្នកពីអ្នកដទៃ។ សូមម�ើល សឺមី
 ័ត៌មានបន្ថែម។
សន្តិសុខ សម្រាប់ព

• Wi-Fi មានសន្តិសុខ៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ការពារទិន្នន័យរបស់អ្នក ខណៈពេលកំពុងប្រ
 ើបណ្ដាញ Wi-Fi អសន្តិសុខ។
សូមម�ើល Wi-Fi មានសន្តិសុខ សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។

• Private Share៖ ចែករំលែកឯកសារជាមួយអ
 ្នកដទៃយ៉ាងមានសន្តិសុខ ដ�ោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាបលុក
្ ឆេន។
• Samsung Blockchain Keystore៖ គ្រប់គ្រងស�ោឯកជននៃបលុក
្ ឆេនរបស់អ្នកយ៉ាងមានសុវត្ថិភាព។
• ដំឡ�ើងក
 ម្មវិធីមិនស្គាល់៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍អនុញញា្ តការដំឡ�ើងក
 ម្មវិធព
ី ប្រភ
ី ពមិនស្គាល់។
• ការកំណត់សន្តិសុខផ្សេ
 ងទ�ៀត៖ ធ្វក
ើ ារកំណត់រចនាសម្ពនស
្ធ ន្តិសុខបន្ថែម។
មុខងារខ្លះប្រហែ

លជាមិនអាចប្រើបានឡ�ើយ អាស្រ័យល�ើអ្នកផ្ដល់សេវាឬម៉ូដែល។


ការស្គាល់ផ្ទៃមុខ
អ្នកអ
 ាចកំណត់ឲ្យឧបករណ៍ដ�ោះស�ោអេក្រង់ត
 ាមរយៈការស្គាល់ផ្ទៃមុខរបស់អ
 ្នក។
• ប�ើអ្នកប្រ
 ្នកជាវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ អ្នកន
 ឹងមិនអ
 ាចប្រើផ្ទៃមុខរបស់អ
 ្នកដ�ោះស�ោអេក្រង់ជ
 ាល�ើកដំបូង
 ើផ្ទៃមុខរបស់អ


ឡ�ើយ បន្ទាបព
់ ីអ្នកប�
 ើកឧបករណ៍។ ដ�ើម្បីប្រើឧបករណ៍ អ្នកត្រូវតែដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�
 ោយប្រើលំនាំ, PIN ឬ

ពាក្យសម្ងាត់ដែ
 លអ្នកប
 យ័ត្នកុំភ្លេចលំនាំ, PIN ឬពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក
 ានកណ
ំ ត់ ន�ៅពេលចុះបញ្ផជី្ទៃមុខ។ សូមប្រ
ឲ្យស�ោះ។

• ប�ើអ្នកប
 ីវមាត្ររបស់អ្នកទ
 ឹងត្រូ
 ្ដូរវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ទ�ៅ អូស ឬ គ្មាន ដែលអសន្តិសុខ ទិន្នន័យជ
 ាំងអស់ន
 វបាន

 ុប។ ប�ើអ្នកច
 ីវមាត្ររបស់អ្នកក
 ម្មវិធឬ
ី មុខងារនានា អ្នកត្រូ
 វតែចុះបញ្ជីទិន្នន័យជ
 ីវមាត្ររបស់អ្នក
ល
 ង់ប្រ
 ើទិន្នន័យជ
 ្នុងក
ម្ត
 ងទ�ៀត។

ការប្រុងប្រយ័តច
្ន ំព�ោះការប្រើការស្គាល់ផ្ទៃមុខ


មុនពេលប្រើការស្គាល់ផ្ទៃមុខដ�
 ើម្បីដ�ោះស�ោឧបករណ៍របស់អ្នក សូមប្រុ
 ងប្រយ័តដ
្ន ូចខាងក្រោម។
• ឧបករណ៍របស់អ្នកអ
 ាចត្រូវបានដ�ោះស�ោដ�ោយនរណាម្នាក់ឬអ្វីមួយដែលម�ើលទ�
 ៅដូចរូបរបស់អ
 ្នក។
• ការស្គាល់ផ្ទៃមុខម
 ិនស
 ូវមានសន្តិសុខដ
 ូចលំនាំ, PIN ឬពាក្យសម្ងាត់ឡ�ើយ។
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ដ�ើម្បីសគា្ ល់ផ្ទៃ
 មុខក
 ាន់តែប្រស�ើរ
សូមព
 ិចារណាខាងក្រោម ន�ៅពេលប្រក
ើ ារស្គាល់ផ្ទៃមុខ៖
• គិតអំពស
ី ្ថានភាពន�ៅពេលចុះបញ្ជី ដូចជាការពាក់វ៉ែ
 នតា មួក របាំងមុខ ពុកមាត់ ឬការផាត់មុខខលា្ ំង
• ត្រូវប្រាកដថា អ្នកស
 ្ថិតក្នុងកន្លែងដែលមានពន្ភ
លឺ ្លឺល្អ ហ�ើយឡិនក
 ាមេរ៉ាស្អា
 តល្អ ន�ៅពេលចុះបញ្ជី
• ត្រូវប្រាកដថា រូបរបស់អ
 ្នកម
 ិនព្រិល ដ�ើម្បីទទួលល
 ទ្ធផលផ្គូផ្គងកាន់តែប្រស�ើរ

ការចុះបញ្ជីផ្ទៃមុខរបស់អ្នក
ដ�ើម្បីចុះបញ្ផជី្ទៃមុខឲ
 ្យបានល្អប្រស�ើរ សូមច
 ុះបញ្ជីផ្ទៃមុខរបស់អ្នកន�
 ៅក្នុងអ
 គារនិងម
 ិនត្រូវពន្លឺថ្ងៃផ្ទាល់។

1

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ការស្គាល់ផ្ទៃ
 មុខ។

2
3
4
5

សូមអ
 ានការណែនាំល�ើអេក្រង់ ហ�ើយប៉ះ បន្ត។
កំណត់វិធីចាក់ស�ោអេក្រង់។
ជ្រើសថាត�ើអ្នកក
 ំពុងព
 ាក់វ៉ែ
 នតាឬទេ 
 ហ�ើយប៉ះ បន្ត។
កំណត់ទ
 ីតាំងផ្ទៃមុខរបស់អ
 ្នកឲ
 ្យន�ៅក្នុងស៊ុមល�
 ើអេក្រង់។
 ឹងស្កេនផ្ទៃមុខរបស់អ្នក។
កាមេរ៉ាន
• ប�ើការដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�
 ោយប្រើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកម
 ិនដ
 ំណ�ើរការត្រឹមត្រូវទេ សូមប៉ះ លុបទិន្នន័យផ្ទៃមុខ ដ�ើម្បីលុប



 ានចុះបញ្ជី រួចចុះបញ្ជីផ្ទៃមុខរបស់អ្នកម្ត
 ងទ�ៀត។
ផ្ទៃមុខដែ
 លអ្នកប

• ដ�ើម្បីកែលម្អក
 ារស្គាល់ផ្ទៃមុខ សូមប៉ះ ថែមភិនភាគឆ្លាស់ ហ�ើយថែម
 រូបរាងឆ្លាស់។

ការដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�
 ោយប្រើផ្ទៃមុខរបស់អ្នក
អ្នកអ
 ាចដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�
 ោយប្រើផ្ទៃមុខរបស់អ
 ្នកជំនួសឲ
 ្យការប្រើលំនាំ, PIN ឬពាក្យសម្ងាត់។

1

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ការស្គាល់ផ្ទៃ
 មុខ។

2
3
4

ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�
 ោយប្រើវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ប
 ុរេកំណត់។
ប៉ះកុងតាក់ ផ្ទៃមុខដ�ោះស�ោ ដ�ើម្បីប�
 ើកដំណ�ើរការវា។
ល�ើអេក្រង់ជាប់ស�ោ សូមម�
 ើលអេក្រង់។
ន�ៅពេលផ្ទៃមុខរបស់អ្នកត្រូ
 វបានស្គាល់ អ្នកអាចដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយមិនច
 ាំបាច់ប្រើវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់បន្ថែមទ�ៀត
ឡ�ើយ។ ប�ើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកម
 ិនត្រូវបានស្គាល់ទេ សូមប្រ
 ើវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់បុរេកំណត់។
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ការលុបទ
 ិន្នន័យផ្ទៃ
 មុខដែ
 លបានចុះបញ្ជី
អ្នកអ
 ាចលុបទិន្នន័យផ្ទៃមុខដែ
 លអ្នកប
 ានចុះបញ្ហ�
ជី ើយ។

1

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ការស្គាល់ផ្ទៃ
 មុខ។

2
3

ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�
 ោយប្រើវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ប
 ុរេកំណត់។
ប៉ះ លុបទ
 ិន្នន័យផ្ទៃមុខ → លុប។
ន�ៅពេលផ្ទៃមុខដែ
 លបានចុះបញ្ត្រូ
ជី វបានលុបហ�
 ើយ មុខងារពាក់ព័នទ
្ធ ាំងអស់ក
 ៏នឹងត្រូ
 វបានបទ
ិ ដំណ�ើរការផងដែរ។

ការស្គាល់ខ្ចៅដៃ


ដ�ើម្បីឲ្យការស្គាល់ខ្ច
 ៅដៃធ្វើមុខងារ អ្នកត្រូវចុះបញ្ជីព័តម
៌ ានខ្ចៅដៃរបស់អ្នកន
 ិងរក្សាទុកវាក្នុងឧ
 បករណ៍របស់អ្នក។
• មុខងារនេះប្រហែលជាមិនអ
 ាចប្រើបានឡ�ើយ អាស្រ័យល�ើអ្នកផ្ដល់សេវាឬម៉ូដែល។
• ការស្គាល់ខ្ចៅដៃប្រឯ
ើ កលក្ខណៈនៃខ្ចៅដៃនីមួយៗ ដ�ើម្បីបង្កើនស
 ន្តិសុខនៃឧបករណ៍របស់អ
 ្នក។ លទ្ធភាពដែលសិន

សឺខ្ចៅដៃច្រឡំខ្ចៅដៃពីរផ្សេងគ្នាគទ
ឺ ាបណាស់។ ប៉ន្ដែ 
ុ ក្នុងក
 រណីកម្រដែលខ្ចៅដៃពីរផ្សេងគ្នាមានលក្ខណៈស្រដ�ៀងគ្នា
ខ្លាំង សិនសឺអ
 ាចនឹងសម្គា
ល់ព
 ួកវាថាដូចគ្នា។


• ឧបករណ៍របស់អ្នកអ
 ិទភ្ជាប់ព
 ល�
 មមកជាមួយស្គ្រីនការពារអេក្រង់ប
ី ើ។ ប�ើអ្នកផ
 ្លាសវ់ា ត្រូវប្រាកដថា ស្គ្រីនការពារថ្មី

អនុញ្ញាតសម្រាប់ក
 ារប្រើស
 ិនសឺខ្ច
 ៅដៃអាល់ត្រាសូនិក។ ទ�ោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ស្គ្រីនការពារអេក្រង់ប្រហែ

លជាមិនប
 ាន
បិទភ្ជាប់ឡ�ើយ អាស្រ័យល�ត
ើ ំបន់ឬ
 អ្នកផ្ដល់សេវា។

• ប�ើអ្នកប្រ
 ាចប្រើខ្ចៅដៃរបស់អ្នកដ�
 ា
 ើខ្ចៅដៃរបស់អ្នកជ
 ាវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ ន�ោះអ្នកន
 ឹងមិនអ
 ោះស�ោអេក្រង់ជ

ល�ើកដំបូងឡ�ើយ បន្ទាបព
់ ប�
ី ើកឧបករណ៍។ ដ�ើម្បីប្រើឧបករណ៍ អ្នកត្រូ
 វតែដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�
 ោយប្រើលំនាំ, PIN ឬ

ពាក្យសម្ងាត់ដែ
 លអ្នកប
 ៅពេលចុះបញ្ខ្ច
ជី ៅដៃ។ សូមប្រ
 យ័ត្នកភ្លេ
 ានកំណត់ន�
ុំ ចលំនាំ, PIN ឬពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកឲ
 ្យ

ស�ោះ។

• ប�ើខ្ចៅដៃរបស់អ
 ្នកម
 ិនត្រូ
 វបានស្គាល់ទេ សូមដ�
 ោះស�ោឧបករណ៍ដ�ោយប្រើលំនាំ, PIN ឬពាក្យសម្ងាត់ដែ
 លអ្នក
បានកំណត់ន�
 ៅពេលចុះបញ្ខ្ច
ជី ៅដៃ រួចហ�
 ើយសូមចុះបញ្ខ្ច
ជី ៅដៃរបស់អ្នកម្ដងទ�ៀត។ ប�ើអ្នកភ្លេ
 ចលំនាំ, PIN ឬ

ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក អ្នកនឹងម
 ិនអាចប្រើឧបករណ៍ឡ�ើយ ប�ើអ្នកម
 ំណត់វាឡ�ើងវិញ។ Samsung មិនទទ
 ួល
 ិនក
ខុសត្រូវល�ើការបាត់បង់ទ
 ិន្នន័យ ឬក៏ភាពមិនសុខស្រួលដែលក�ើតឡ�ើងដ�
 ោយការភ្លេចកូដដ�
 ោះស�ោទេ។

• ប�ើអ្នកប
 ្ដូរវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ទ�
 ៅ អូស ឬ គ្មាន ដែលអសន្តិសុខ ទិន្នន័យជ
 ីវមាត្ររបស់អ្នកទ
 ាំងអស់ន
 ឹងត្រូវបាន

ល
 ុប។ ប�ើអ្នកច
 ង់ប្រ
 ើទិន្នន័យជ
 ីវមាត្ររបស់អ្នកក
 ្នុងក
 ម្មវិធឬ
ី ម
 ុខងារនានា អ្នកត្រូវតែចុះបញ្ជីទិន្នន័យជ
 ីវមាត្ររបស់អ្នក
ម្ត
 ងទ�ៀត។
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ដ�ើម្បីសគា្ ល់ខ្ច
 ៅដៃកាន់តែប្រស�ើរ
ន�ៅពេលអ្នកស្កេនខ្ចៅដៃរបស់អ
 ្នកល�
 ើឧបករណ៍ សូមយ
 កចិត្តទុកដាក់ល�
 ើស្ថានភាពខាងក្រោមដែលអាចប៉ះពាល់ដ
 ល់ប្រស

ិទ្ធផល

នៃមុខងារនេះ៖

• ឧបករណ៍អ
 ាចមិនស្គាល់ខ្ចៅដៃដែលមានស្នាមជ្រួញឬសម្លាក។
• ឧបករណ៍អាចមិនស្គា
 ស្តើង។
 ល់ខ្ច
 ៅដៃពីម្រាមដៃដែលតូចឬ
• ដ�ើម្បីបង្កើនប្រស

ិទ្ធផលនៃការស្គាល់ សូមច
 ុះបញ្ជីខ្ចៅដៃពីដៃដែលអ្នកប្រ
 ើញឹកញាប់ដ�ើម្បីធ្ក
វើ ិច្ចការនានាល�ឧ
ើ បករណ៍។
• ឧបករណ៍របស់អ
 ្នកម
 ានសិនសឺស្គា
 ល់ខ្ច
 ៅដៃជាប់ម
 កជាមួយ ន�ៅផ្នែកកណ្ដាលខាងក្រោមនៃអេក្រង់។ ត្រូវប្រាកដថា ស្គ្រីន

 ើតំបន់ស
 ិនសឺស្គា
 ោយសារវត្ថុ ដូចជាកាក់ ស�ោ ប៊ិច និងខ្សែ
ការពារអេក្រង់ឬអេក្រ
ង់ប
 ៉ះល�
 ល់ខ្ច
 ៅដៃ មិនឆ្កូ
 តឬខូចដ�
 ក។

• ត្រូវប្រាកដថា តំបន់ស
 ិនសឺស្គា
 ល់ខ្ចៅដៃន�ៅផ្នែកកណ្ដាលខាងក្រោមនៃអេក្រង់ន
 ិងម្រាមដៃរបស់អ
 ្នក ស្អាតនិងស្ងួត។
• ប�ើអ្នកប
 ត់ម្រាមដៃរបស់អ
 ្នក ឬកប្រ
៏ ើចុងម្រាមដៃ ឧបករណ៍អាចមិនស្គា
 ល់ខ្ច
 ៅដៃរបស់អ្នក។ សង្កតអេក្រ
់
ង់ ដ�ើម្បីឲ្យចុង
ម្រាមដៃរបស់អ
 ្នកលាតល�ើផ្ទៃទូលាយនៃតំបន់ស
 ិនសឺស្គា
 ល់ខ្ច
 ៅដៃ។

ការចុះបញ្ជីខ្ចៅដៃ

1

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ខ្ចៅដៃ។

2
3
4

សូមអ
 ានការណែនាំល�ើអេក្រង់ ហ�ើយប៉ះ បន្ត។
កំណត់វិធីចាក់ស�ោអេក្រង់។
ដាក់ម្រាមដៃរបស់អ្នកល�
 ើសិនសឺស្គា
 ល់ខ្ចៅដៃ។ បន្ទាបព
់ ីឧបករណ៍ស្គា
 ល់ម្រាមដៃរបស់អ្នក សូមល�
 ើកវាឡ�ើង រួចដាក់វាល�ើ

សិនសឺស្គា
 ល់ខ្ចៅដៃម្ដងទ�ៀត។

សូមធ្
 វបានចុះបញ្ជី។
 វើសកម្មភាពនេះឡ�ើងវិញ រហូតទ
 ាល់តែខ្ច
 ៅដៃរបស់អ្នកត្រូ
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5

ន�ៅពេលអ្នកប
 ានបញ្ចបក
់ ារចុះបញ្ជីខ្ចៅដៃរបស់អ្នកហ�ើយ សូមប៉ះ រួចរាល់។
អ្នកអ
 ាចពិនិត្យថាត�ើខ្ចៅដៃរបស់អ្នកត្រូ
 វបានចុះបញ្ជីឬទេ 
 ដ�ោយប៉ះ ពិនិត្យខ្ចៅដៃដែលបានថែម។

ការដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�
 ោយប្រើខ្ចៅដៃរបស់អ្នក
អ្នកអ
 ាចដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�
 ោយប្រើខ្ចៅដៃរបស់អ
 ្នក ជំនួសឲ
 ្យការប្រើលំនាំ, PIN ឬពាក្យសម្ងាត់។

1

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ខ្ចៅដៃ។

2
3
4

ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�
 ោយប្រើវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ប
 ុរេកំណត់។
ប៉ះកុងតាក់ ខ្ចៅដៃដ�ោះស�ោ ដ�ើម្បីប�
 ើកដំណ�ើរការវា។
ល�ើអេក្រង់ជាប់ស�ោ សូមដ
 ាក់ម្រាមដៃរបស់អ
 ្នកល�
 ើសិនសឺស្គា
 ល់ខ្ច
 ៅដៃ រួចស្កេនខ្ចៅដៃរបស់អ្នក។

ការប្ដូរការកំណត់អាយខុនសគា្ ល់ខ្ច
 ៅដៃ
កំណត់ឲ្យឧបករណ៍បង្ហាញឬលាក់អាយខុនស្គា
 ល់ខ្ចៅដៃ ន�ៅពេលអ្នកប៉ះអេក្រ

ង់ ខណៈពេលអេក្រង់រលត់។

1

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ខ្ចៅដៃ។

2
3

ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�
 ោយប្រើវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ប
 ុរេកំណត់។
ប៉ះ បង្ហាញអាយខុន ន�ៅពេលអេក្រង់រលត់ និងជ្រ
 ើសជម្រើសមួយ។

ការលុបខ្ច
 ៅដៃដែលបានចុះបញ្ជី
អ្នកអ
 ាចលុបខ្ចៅដៃដែលបានចុះបញ្ជី។

1

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → ខ្ចៅដៃ។

2
3

ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�
 ោយប្រើវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ប
 ុរេកំណត់។
ជ្រើសខ្ចៅដៃមួយដែ
 លត្រូវលុប ហ�ើយប៉ះ លុប។

129

ការកំណត

Samsung Pass
ចុះបញ្ជីទិន្នន័យជ
 ីវមាត្ររបស់អ្នកជាមួយ Samsung Pass ហ�ើយផ្ទៀងផ្ទាត់អ
 ត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកយ
 ៉ាងងាយស្រួល ន�ៅពេល
ប្រើសេវាដែលត្រូវការនូវព័តម
៌ ានចុះឈ្មោះចូលឬ
 ព័តម
៌ ានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។


• មុខងារចុះឈ្មោះចូលវិបសៃអាចប្រើបានតែចព�
ំ ោះវិបសៃដែលអ្នកច
 ូលប្រើតាមកម្មវិធី អ៊ីនធ�ើណិត ប៉ុណ្ណោះ។ វិបសៃ
 ាំទ្រមុខងារនេះ។
ខ្លះអាចមិនគ

• ទិន្នន័យជីវមាត្រដែលបានចុះបញ្ត្រូ
ជី វបានរក្សាទុកក
 ្នុងឧ
 បករណ៍របស់អ
 ្នកបណ្
៉ុ
ណោះ ហ�ើយមិនត្រូវបានធ្វើសមកាល
ជាមួយឧបករណ៍ឬស
 ឺវ�ើផ្សេងទ�ៀតឡ�ើយ។

ការចុះបញ្ជី Samsung Pass
មុនពេលប្រើ Samsung Pass សូមច
 ុះបញ្ជីទិន្នន័យជ
 ីវមាត្ររបស់អ្នកក្នុង Samsung Pass។
ល�
 ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → Samsung Pass។ ធ្វើតាមការណែនាំល�
 ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីប
 ញ្ចប់

ការរ�ៀបចំ។

ការផ្ទៀងផ្ទាតព
់ ាក្យសម្ងាត់ Samsung Account
អ្នកអ
 ាចប្រើទិន្នន័យជ
 ីវមាត្រដែលអ្នកប
 ានចុះបញ្ជី ដ�ើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អ
 ត្តសញ្ញាណរបស់អ
 ្នក ជំនួសឲ
 ្យការវាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់

នៃ Samsung Account របស់អ
 ្នក ឧទាហរណ៍ន�ៅពេលអ្នកទ
 ិញខលឹម
្ ព័ត៌មានពី Galaxy Store។
 ៉ះកុងតាក់ ផ្ទៀងផ្ទាត់
ល�ើអេក្រង់មេនៃ Samsung Pass សូមប៉ះ → ការកំណត់ → គណនីនិងការធ្វើសមកាល រួចហ�ើយប
ជ
 ាមួយ Samsung Pass ដ�ើម្បីប�
 ើកដំណ�ើរការវា។

ការប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បីច
 ុះឈ្មោះចូលវិបសៃ
អ្នកអ
 ាចប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បីច
 ុះឈ្មោះចូលវិបសៃដែលគាំទ្រស្វ័យបំពេញ ID និងព
 ាក្យសម្ងាត់យ
 ៉ាងងាយស្រួល។

1

ល�ើទំព័រចុះឈ្មោះចូលរបស់វិបសៃ សូមវាយបញ្ចូល ID និងព
 ាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក រួចហ�ើយប៉ះប៊ូតុងច
 ុះឈ្មោះចូលរបស់វិប
សៃន�ោះ។

2

ន�ៅពេលវីនដូវផ
 ុសលេ
 ចឡ�ើងស
 ួរថា ត�ើអ្នកច
 ង់រក្សាទុកព
 ័តម
៌ ាននៃការចុះឈ្មោះចូលឬ
 ទេ 
 សូមធីក ចុះឈ្មោះចូលដ�ោយ

ប្រើ Samsung Pass ហ�ើយប៉ះ ចងចាំ។

ការប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បីច
 ុះឈ្មោះចូលកម្មវិធន
ី ានា
អ្នកអ
 ាចប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បីច
 ុះឈ្មោះចូលកម្មវិធដែ
ី លគាំទ្រស្វ័យបំពេញ ID និងព
 ាក្យសម្ងាត់យ
 ៉ាងងាយស្រួល។

1

ល�ើទំព័រចុះឈ្មោះចូលរបស់កម្មវិធី សូមវាយបញ្ចូល ID និងព
 ាក្យសម្ងាត់របស់អ
 ្នក រួចហ�ើយប៉ះប៊ូតុងច
 ុះឈ្មោះចូលរបស់
កម្មវិធន�
ី ោះ។

2

ន�ៅពេលវីនដូវផ
 ុសលេ
 ចឡ�ើងស
 ួរថា ត�ើអ្នកច
 ង់រក្សាទុកព
 ័តម
៌ ាននៃការចុះឈ្មោះចូលឬ
 ទេ 
 សូមប៉ះ រក្សាទុក។
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ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានចុះឈ្មោះចូល
បង្ហាញបញ្ជីនៃវិបសៃនិងក
 ម្មវិធដែ
ី លអ្នកប
 ានកំណត់ឲ្យប្រើ Samsung Pass និងគ្រ
 ប់គ្រងព័ត៌មានចុះឈ្មោះចូលរបស់អ្នក។

1

ល�ើអេក្រង់មេនៃ Samsung Pass សូមប៉ះ កម្មវិធី ឬ វិបសៃ ហ�ើយជ្រ
 ើសវិបសៃឬកម្មវិធីមួយពីបញ្ជី។

2

ប៉ះ កែ រួចកែ 
 ID របស់អ
 ្នក, ពាក្យសម្ងាត់ និងឈ្ម
 ោះរបស់វិបសៃឬកម្មវិធីន�ោះ។
ដ�ើម្បីលុបព
 ័ត៌មានចុះឈ្មោះចូលរបស់អ្នក សូមប៉ះ លុប។

ការប្រើ Samsung Pass ជាមួយវិបសៃនិងកម្មវិធី
ន�ៅពេលប្រវើិបសៃឬកម្មវិធដែ
ី លគាំទ្រ Samsung Pass អ្នកអ
 ាចចុះឈ្មោះចូលយ
 ៉ាងងាយស្រួលដ�ោយប្រើ Samsung
Pass។
ដ�ើម្បីម�ើលបញ្ជីនៃវិបសៃនិងក
 ម្មវិធដែ
ី លគាំទ្រ Samsung Pass ន�ៅល�ើអេក្រង់មេនៃ Samsung Pass សូមប៉ះ → ដៃគូ។

ប�ើគ្មានវិបសៃឬកម្មវិធដែ
ី លគាំទ្រ Samsung Pass ទេ ដៃគូ នឹងម
 ិនលេចឡ�ើងឡ�ើយ។

• វិបសៃនិងក
 ម្មវិធីដែលអាចប្រើបានអាចខស
ុ គ្នា អាស្រ័យល�ើអ្នកផ្ដល់សេវាឬម៉ូដែល។


• Samsung មិនទទួលខ
 ុសត្រូវល�ក
ើ ារបាត់បង់ណ
 ាមួយ ឬកភ
៏ ាពមិនសុខស្រួលដែលក�ើតឡ�ើង ដ�ោយសារការ
ចុះឈ្មោះចូលវិបសៃឬកម្មវិធត
ី ាម Samsung Pass ឡ�ើយ។

ការវាយបញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខលួន
្ របស់អ្នកដ�
 ោយស្វ័យប្រវត្តិ
អ្នកអ
 ាចប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បីវាយបញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយ
 ៉ាងងាយស្រួល ដូចជាព័តម
៌ ានអាសយដ្ឋានឬ

បណ្ណបង់ប្រាក់របស់អ្នកល�
 ើកម្មវិធដែ
ី លគាំទ្រស្វ័យបំពេញ។

1

ល�ើអេក្រង់មេនៃ Samsung Pass សូមជ្រ
 ើសជម្រើសម
 ួយក្រោម ព័ត៌មានឯកជន។

2

វាយបញ្ចូលព័ត៌មាន ហ�ើយប៉ះ រក្សាទុក។
 ាចប្រើទិន្នន័យជ
 ីវមាត្រដែលអ្នកប
ឥឡូវ អ្នកអ
 ានចុះបញ្ជីក្នុង Samsung Pass ន�ៅពេលវាយបញ្ចូលព័តម
៌ ានផ្ទាល់ខ្លួន
ដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិល�ើកម្មវិធដែ
ី លបានគាំទ្រ។

ការលុបទិន្នន័យ Samsung Pass
អ្នកអ
 ាចលុបទិន្នន័យជ
 ីវមាត្ររបស់អ្នក ព័តម
៌ ានចុះឈ្មោះចូល និងទ
 ិន្នន័យក
 ម្មវិធដែ
ី លបានចុះបញ្ជីជាមួយ Samsung Pass។
 លប្រើ Samsung Pass →
ល�ើអេក្រង់មេ Samsung Pass សូមប៉ះ → ការកំណត់ → ឃ�ើញឧបករណ៍ទាំងអស់ដែ



→ ចាកចេញពី Samsung Pass។

• Samsung Account របស់អ
 ្នកន
 ឹងន�ៅតែសកម្មដដែល។
• ទិន្នន័យ Samsung Pass ល�ើឧ
 បករណ៍ផ្សេងទ�ៀតដែលបានចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ្នក ក៏
នឹងត្រូ
 វបានលុបផងដែរ។
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សឺមស
ី ន្តិសុខ
សឺមស
ី ន្តិសុខក
 ារពារខ្លឹមព័តម
៌ ាននិងក
 ម្មវិធឯ
ី កជនរបស់អ្នក ដូចជារូបភាពនិងទំនាក់ទំនង មិនឲ្យអ្នកដទៃចូលប្រើពួកវា។ អ្នក

៌ ាននិងក
ី កជនរបស់អ្នក សូម្បីន�ៅពេលឧបករណ៍ត្រូ
 វបានដ�ោះស�ោកដ�
អាចរក្សាសន្តិសុខនៃខ្លឹមព័តម
 ម្មវិធឯ
៏ ោយ។

សឺមស
ី ន្តិសុខគ
 ឺជាកន្លែងឃលា្ ំងផ្ទុកដាច់ដ�ោយឡែកនិងម
 ានសន្តិសុខ។ ទិន្នន័យក
 ្នុងសឺមស
ី ន្តិសុខម
 ិនអាចផ្ទេរទ�ៅ



ឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតតាមវិធចែ
ី ករំលែកដែលមិនទទួលការយល់ព្រម ដូចជា USB ឬ Wi-Fi Direct ឡ�ើយ។

ការប៉ុនប៉ងប
 ្ដូរប្រ
 ព័នប្រ
្ធ តិបត្តិការតាមបំណង ឬកក
៏ ារកែសុហ្វវែរ នឹងធ្
 ឲ
វើ ្យសឺមស
ី ន្តិសុខច
 ាក់ស�ោដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិនិងម
 ិន

 ានឡ�ើយ។ មុនពេលរក្សាទុកទ
 ិន្នន័យក
 ្នុងសឺមស
ី ន្តិសុខ ត្រូវប្រាកដថា អ្នកប
 ានចម្លងទុកទ
 ិន្នន័យន�
 ោះក្នុង
អាចចូលប្រើប

ទីកន្លែងដែលមានសន្តិសុខផ្សេងទ�ៀត។

ការរ�ៀបចំសឺមស
ី ន្តិសុខ

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → សឺមស
ី ន្តិសុខ។

2

ធ្វើតាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីបញ្ចប់ការរ�ៀបចំ។
អេក្រ

ង់សឺមស
ី ន្តិសុខន
 ឹងលេចឡ�ើង ហ�ើយអ
 ាយខុនកម្មវិធស
ី ឺមស
ី ន្តិសុខ (

) នឹងត្រូ
 វបានថែមទ�ៅអេក្រង់កម្មវិធី។

ដ�
 ើម្បីប្ដូរឈ្ម
 ោះឬអាយខុននៃសឺមស
ី ន្តិសុខ សូមប៉ះ → ប្ដូរត
 ាមបំណង។


• ន�ៅពេលអ្នកច
 ាប់ផ្ដើមកម្មវិធី សឺមស
ី ន្តិសុខ អ្នកត្រូ
 វតែដ�ោះស�ោកម្មវិធន�
ី ោះ ដ�ោយប្រើវិធីចាក់ស�ោបុរេកំណត់របស់
អ្នក។

• ប�ើអ្នកភ្លេ
ី ន្តិសុខរបស់អ្នក អ្នកអ
 ាចកណ
 ចកូដដ�
 ោះស�ោសឺមស
ំ ត់វាឡ�ើងវិញដ�ោយប្រើ Samsung Account របស់
អ្នក។ ប៉ះប៊ូតុងន�
 ៅផ្នែកខាងក្រោមនៃអេក្រង់ជាប់ស�ោ រួចវាយបញ្ចូលព
 ាក្យសម្ងាត់ Samsung Account របស់
 ្នក។
អ



ការកំណត់លក្ខខណ្ឌស
 ្វ័យចាក់ស�ោសម្រាប់ស
 ឺមីសន្តិសុខ

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី សឺមស
ី ន្តិសុខ ហ�ើយប៉ះ → ការកំណត់ → ស្វ័យចាក់ស�ោសឺមស
ី ន្តិសុខ។

2

ជ្រើសជម្រើសច
 ាក់ស�ោមួយ។
ដ�ើម្បីចាក់ស�ោសឺមស
ី ន្តិសុខរបស់អ
 ្នកដ�ោយដៃ សូមប៉ះ → ចាក់ស�ោនិងចាកចេញ។
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ការផ្លាស់ទខ
ី ្លឹមព័ត៌មានទ�ៅសឺមស
ី ន្តិសុខ
ផ្លាស់ទខ
ី លឹម
្ ព័ត៌មាន ដូចជារូបភាពនិងវដេ
ី អូ ទ�ៅសឺមស
ី ន្តិសុខ។ សកម្មភាពខាងក្រោម គឺជាឧទាហរណ៍នៃការផ្លាស់ទរីូបព
 ីឃ្លាំង

ផ្ទុកលំនាំដ�ើមទ�ៅសឺមស
ី ន្តិសុខ។

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី សឺមស
ី ន្តិសុខ ហ�ើយប៉ះ → ថែមឯកសារ។

2
3

ប៉ះ រូប, ធីករូបដែលត្រូវផ្លាស់ទី រួចហ�
 ើយប៉ះ រួចរាល់។
ប៉ះ ផ្លាស់ទ។
ី
ធាតុដែលបានជ្រើសនឹងត្រូ
 វបានលុបព
ស
ី ឺមដ�
ី ើម ហ�ើយផ្លាស់ទទ�
ី ៅសឺមស
ី ន្តិសុខ។ ដ�ើម្បីច
 ម្លងធាតុនានា សូមប៉ះ ចម្លង។
វិធីសម្រាប់ក
 ារផ្លាស់ទខ
ី ្លឹមព័តម
៌ ានអាចខស
ុ គ្នាទ�ៅតាមប្រភេទខ្លឹមព័ត៌មាន។



ការផ្លាស់ទខ
ី ្លឹមព័ត៌មានពីសឺមស
ី ន្តិសុខ
ផ្លាស់ទខ
ី ្លឹមព័ត៌មានពស
ី ឺមស
ី ន្តិសុខទ�
 ៅកម្មវិធត្រូ
ី វគ្នាក្នុងឃ
 ្លាំងផ្ទុកលំនាំដ�ើម។ សកម្មភាពខាងក្រោម គឺជាឧទាហរណ៍នៃការ
ផ្លាស់ទរីូបមួយពីសឺមស
ី ន្តិសុខទ�
 ៅឃ្លាំងផ្ទុកលំនាំដ�ើម។

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី សឺមស
ី ន្តិសុខ ហ�ើយប៉ះ វិចិត្រសាល។

2

ជ្រើសរូបមួយ ហ�ើយប៉ះ

→ ផ្លាស់ទចេ
ី ញពីសឺមស
ី ន្តិសុខ។

ធាតុដែ
 លបានជ្រើសនឹងត្រូ
 វបានផ្លាស់ទទ�
ី ៅ វិចិត្រសាល ក្នុងឃ
 លា្ ំងផ្ទុកលំនាំដ�ើម។

ការថែមកម្មវិធី
ថែមក
 ម្មវិធម
ី ួយដែលត្រូវប្រក
ើ ្នុងស
 ឺមស
ី ន្តិសុខ។

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី សឺមស
ី ន្តិសុខ ហ�ើយប៉ះ

។

2

ធីកក
 ម្មវិធម
ី ួយឬ
 ច្រើនដែលបានដំឡ�ើងល�
 ើឧបករណ៍ ហ�ើយប៉ះ ថែម។

ការលុបក
 ម្មវិធព
ី ីសឺមស
ី ន្តិសុខ
ប៉ះឲ្យជាប់ល�
 ើកម្មវិធម
ី ួយដែ
 លត្រូវលុប ហ�ើយប៉ះ លុប។
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ការថែមគណនី
ថែម Samsung Account និងគ
 ណនី Google របស់អ្នក ឬកគ
៏ ណនីផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បីធ្វើសមកាលជាមួយកម្មវិធក
ី ្នុងសឺមី

ស
 ន្តិសុខ។

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី សឺមស
ី ន្តិសុខ ហ�ើយប៉ះ → ការកំណត់ → គ្រប់គ្រងគណនី → ថែមគណនី។

2
3

ជ្រើសសេវាគណនីមួយ។
ធ្វើតាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីបញ្ចប់ការរ�ៀបចំគណនី។

ការលាក់សឺមស
ី ន្តិសុខ
អ្នកអ
 ាចលាក់ផ្លូវកាត់នៃសឺមស
ី ន្តិសុខព
 ីអេក្រង់ក
 ម្មវិធី។
 ើយប៉ះកុងតាក់ បង្ហាញអាយខុនល�
 ើអេក្រង់ក
 ម្មវិធី ដ�ើម្បីប
 ិទដំណ�ើរការ
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី សឺមស
ី ន្តិសុខ, ប៉ះ → ការកំណត់ រួចហ�
វា។

(សឺមស
ី ន្តិសុខ) ដ�ើម្បីបិទដំណ�ើរការមុខងារនេះ។
ប�ើអ្នកច
 ង់ប
 ង្ហាញសឺមស
ី ន្តិសុខម្ដ
 ងទ�ៀត សូមច
 ាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → សឺមស
ី ន្តិសុខ រួច

ជម្រើសផ្សេង សូមប�
 ើកផ្ទា
 ំងជ
 ូនដំណឹង, អូសចុះក្រោម រួចហ�ើយប៉ះ

ហ�ើយប៉ះកុងតាក់ បង្ហាញអាយខុនល�
 ើអេក្រង់កម្មវិធី ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

ការលុបស
 ឺមស
ី ន្តិសុខ
អ្នកអ
 ាចលុបសឺមស
ី ន្តិសុខ រួមទាំងខ្លឹមព័តម
៌ ាននិងក
 ម្មវិធក
ី ្នុងន�ោះ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី សឺមស
ី ន្តិសុខ ហ�ើយប៉ះ → ការកំណត់ → ការកំណត់ច្រើនទ�ៀត → លុប។

ដ�ើម្បីច
 ម្លងទុកខ្លឹមព័ត៌មាន មុនពេលលុបសឺមស
ី ន្តិសុខ សូមធីក ផ្លាស់ទឯ
ី កសារមេឌ�ៀចេញពីសឺមស
ី ន្តិសុខ ហ�ើយប៉ះ លុប
។ ដ�ើម្បីច
 ូលប្រើទិន្នន័យដែ
 លបានចម្លងទុកព
ស
ី ឺមស
ី ន្តិសុខ សូមចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ឯកសារខុំ្ញ ហ�ើយប៉ះ ឃ្លាំងផ្ទុកខាងក្នុង →



Secure Folder។
កំណត់សម្គាល់ដែ
 លបានរក្សាទុកក
 ្នុង Samsung Notes នឹងម
 ិនត្រូវបានចម្លងទុកឡ�ើយ។
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Wi-Fi មានសន្តិសុខ
Wi-Fi មានសន្តិសុខគ
 ឺជាសេវាមួយដែ
 លរក្សាសន្តិសុខក
 ារភ្ជាប់ប
 ណ្ដាញ Wi-Fi របស់អ្នក។ វាអ៊ិនគ្រីបទិន្នន័យដែ
 លប្រើ

ប
 ណ្ដាញ Wi-Fi និងប
 ិទក
 ារតាមដានកម្មវិធន
ី ិងវិបសៃ ដ�ើម្បីឲ្យអ្នកអាចប្រប
ើ ណ្ដាញ Wi-Fi យ៉ាងមានសុវត្ថិភាព។ ឧទាហរណ៍

 ន�ៅពេលប្រប
ើ ណ្ដាញ Wi-Fi អសន្តិសុខក
 ្នុងក
 ន្លែងសាធារណៈ ដូចជាហាងកាហ្វេឬអាកាសយានដ្ឋាន Wi-Fi មានសន្តិសុខ ត្រូវ

បានប�ើកដំណ�ើរការដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ ដច្នេះ
ូ ហ�ើយនឹងគ
 ្មាននរណាម្នាក់អាចលួចព
 ័តម
៌ ានចុះឈ្មោះចូលរបស់អ្នក ឬក៏ត្រួតពិនិត្យ
សកម្មភាពរបស់អ្នកក្នុងកម្មវិធន
ី ិងវិបសៃនានាទេ។

 ត
វើ ាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីប
 ញ្ចប់
ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → Wi-Fi មានសន្តិសុខ រួចធ្
ការរ�ៀបចំ។

ន�ៅពេល Wi-Fi មានសន្តិសុខ ត្រូវបានប�ើកដំណ�ើរការ អាយខុន

នឹងលេ
 ចឡ�ើងល�
 ើរបារស្ថានភាព។

• ការប្រើមុខងារនេះអាចនាំឲ្យគិតថ្លៃ
 បន្ថែមក្នុងល្បឿនបណ្ដាញ Wi-Fi យឺត។


• មុខងារនេះប្រហែលជាមិនអ
 ាចប្រើបានឡ�ើយ អាស្រ័យល�ប
ើ ណ្ដាញ Wi-Fi, អ្នកផ្ដល់សេវា ឬម៉ូដែល។

ការជ្រើសកម្មវិធត្រូ
ី វការពារដ�ោយប្រើ Wi-Fi មានសន្តិសុខ
ជ្រើសកម្មវិធត្រូ
ី វការពារដ�ោយប្រើ Wi-Fi មានសន្តិសុខ ដូច្នេះអ្នកអ
 ាចការពារទិន្នន័យ ដូចជាពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកឬស
 កម្មភាព
របស់អ្នកក
 ្នុងកម្មវិធទ
ី ាំងន�ោះយ៉ាងមានសុវត្ថិភាព កុំឲ្យអ្នកដទៃចូលប្រើវា។
ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → Wi-Fi មានសន្តិសុខ → កម្មវិធដែ
ី លបានការពារ ហ�ើយប៉ះកុងតាក់
ី លអ្នកច
ជាប់ន
 ឹងកម្មវិធដែ
 ង់ការពារដ�ោយប្រើ Wi-Fi មានសន្តិសុខ។


កម្មវិធខ
ី ្លះប្រហែ

លជាមិនគ
 ាំទ្រមុខងារនេះទេ។

ការទិញគម្រោងការពារ
អ្នកបានទទួលគ
 ម្រោងការពារឥតគិតថ្លៃសម្រាប់បណ្ដាញ Wi-Fi ជារ�ៀងរាល់ខែ។ អ្នកក៏អាចទិញគម្រោងការពារគិតថ្លៃ
ិ ាលភាពបែនដ៍គ
ផងដែរ និងទទួលក
 ារការពារវស
 ្មានដែនកំណត់ ក្នុងអ
 ំឡុងពេលគ្មានដែ
 នកំណត់។

1

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ជីវមាត្រ និង សន្តិសុខ → Wi-Fi មានសន្តិសុខ។

2

ប៉ះ គម្រោងការពារ ហ�ើយជ្រ
 ើសគម្រោងដែលអ្នកច
 ង់ប
 ាន។
ចំព�ោះគម្រោងការពារមួយច
 ំនួន អ្នកអាចផ្ទេរគ
 ម្រោងការពារទ�ៅឧបករណ៍មួយទ�ៀតដែលបាន



ច
 ុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ្នក។

3

ធ្វើតាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីបញ្ចប់ការទិញ។
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ភាពឯកជន
ប្ដូរការកំណត់សម្រាប់ភាពឯកជន។

ល�
 ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ភាពឯកជន។
• អភិបាលការអនុញ្ញាត៖ បង្ហាញបញ្ជីនៃមុខងារនិងកម្មវិធដែ
ី លមានការជូនដំណឹង ដ�ើម្បីប្រើពួកវា។ អ្នកក៏អាចកែការកំណត់
នៃការអនុញ្ញាតផងដែរ។

• Samsung៖ គ្រប់គ្រងទិន្នន័យផ្ទា
 ល់ខ្លួនព
 ាក់ព័នជ
្ធ ាមួយ Samsung Account របស់អ្នក និងប្ដូរការកំណត់សម្រាប់
សេវាការប្ដូរតាមបំណង។



• Google៖ ធ្វក
ើ ារកំណត់រចនាសម្ពនក
្ធ ម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ភ
 ាពឯកជន។
មុខងារខ្លះប្រហែ

លជាមិនអាចប្រើបានឡ�ើយ អាស្រ័យល�ើអ្នកផ្ដល់សេវាឬម៉ូដែល។

ទីកន្លែង
ប្ដូរការកំណត់សម្រាប់ក
 ារអនុញ្ញាតព័តម
៌ ានទីកន្លែង។
ល�
 ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ទីកន្លែង។

• ការអនុញ្ញាតកម្មវិធ៖ី បង្ហាញបញ្នជីៃកម្មវិធដែ
ី លមានការអនុញញា្ តក្នុងក
 ារចូលប្រើទ
 ីកន្លែងរបស់ឧ
 បករណ៍ ព្រមទាំងកែ
 
ការកំណត់ការអនុញ្ញាត។

• បង្កើនសុក្រឹតភាព៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍ប្រ
 ើ Wi-Fi ឬមុខងារ Bluetooth ដ�ើម្បីប
 ង្កើនស
 ុក្រឹតភាពនៃព័ត៌មានទីកន្លែង
របស់អ្នក សូម្បីន�ៅពេលមុខងារនេះត្រូវបានបិទដំណ�ើរការកដ�
៏ ោយ។

• សំណ�ើទីកន្លែងថ្មីៗ៖ បង្ហាញកម្មវិធណ
៌ ានទីកន្លែងបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក។
ី ាដែលស្នើព័តម
• សេវាទីកន្លែង៖ បង្ហាញសេវាទីកន្លែងដែលឧបករណ៍របស់អ
 ំពុងប្រើ។
 ្នកក

Google
ធ្វើការកំណត់រចនាសម្ពនស
្ធ ម្រាប់ម
 ុខងារខ្លះដែល Google បានផ្ដល់ជូន។

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ Google។
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គណនី និង ការចម្លងទុក
ជម្រើស
ធ្វើសមកាល ចម្លងទុក ឬស្ដារទិន្នន័យនៃឧបករណ៍របស់អ្នក ដ�ោយប្រើ Samsung Cloud។ អ្នកក
 ៏អាចចុះឈ្មោះចូល

គណនី ដូចជា Samsung Account និងគ
 ណនី Google របស់អ្នក ឬក៏ផ្ទេរទិន្នន័យទ�
 ៅឬពីឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត
តាម Smart Switch ផងដែរ។

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក។
• គ្រប់គ្រងគណនី៖ ថែម Samsung Account និងគណនី Google របស់អ្នក ឬកគ
៏ ណនីផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បីធ្វើសមកាល
ជ
 ាមួយ។

• Samsung Cloud៖ ចម្លងទុកទ
 ារកំណត់របស់អ
 ារកំណត់របស់ឧបករណ៍
 ិន្នន័យន
 ិងក
 ្នក ហ�ើយស្ដារទិន្នន័យន
 ិងក
ព
 ិនមានវាក៏ដ�ោយ។ សូមម�ើល Samsung Cloud សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
 ីមុន សូម្បីន�ៅពេលអ្នកម

• Google Drive៖ រក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ទិន្នន័យកម្មវិធី និងក
 ោយសុវត្ថិភាព ល�ើឧបករណ៍របស់
 ារកំណត់របស់អ
 ្នកដ�
អ
៌ ានរស�ើបរបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវតែចុះឈ្មោះចូលគណនី Google របស់អ្នក ដ�ើម្បីចម្លងទុក
 ្នក។ អ្នកអ
 ាចចម្លងទុកព
 ័តម

ទិន្នន័យ។

• Smart Switch៖ ចាប់ផ្ដម 
ើ Smart Switch រួចផ្ទេរទ
 ិន្នន័យព
 ីឧបករណ៍ពីមុនរបស់អ
 ្នក។ សូមម�ើល ការផ្ទេរទិន្នន័យពី
ឧបករណ៍ពីមុនរបស់អ្នក (Smart Switch) សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។

ចម្លងទុកទ
 ិន្នន័យរបស់អ្នកជ
 ាប្រចាំទ�ៅទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាព ដូចជា Samsung Cloud ឬកុំព្យូទ័រ ដ�ើម្បីឲ្យអ្នកអ
 ាច


ស្ដារវា ប�ើទិន្នន័យន�
 ោះខូចឬ
ប
 ាត់ ដ�ោយសារការកំណត់ទិន្នន័យព
 រ�
ី ោងចក្រឡ�ើងវិញដ�
 ោយអចេតនា។

Samsung Cloud
ចម្លងទុកទ
 ិន្នន័យរបស់ឧបករណ៍អ្នកទ�ៅ Samsung Cloud និងស្ដា
 រវាមកវិញពេលក្រោយ។

ការចម្លងទុកទិន្នន័យ
អ្នកអ
 ាចចម្លងទុកទ
 ិន្នន័យរបស់ឧ
 បករណ៍អ
 ្នកទ�ៅ Samsung Cloud។

1

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក ហ�ើយប៉ះ ទិន្នន័យចម្លងទុក ក្រោម Samsung Cloud។

2

ធីកធ
 ាតុដែលអ្នកច
 ង់ចម្លងទុក ហ�ើយប៉ះ ចម្លងទុក។
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3

ប៉ះ រួចរាល់។
• ទិន្នន័យខលះ្ នឹងម
 ិនត្រូ
 វបានចម្លងទុកឡ�ើយ។ ដ�ើម្បីពិនិត្យថាទិន្នន័យណ
 ានឹងត្រូ
 វបានចម្លងទុក ល�ើអេក្រង់



ការកំណត់ សូមប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក ហ�ើយប៉ះ ទិន្នន័យចម្លងទុក ក្រោម Samsung Cloud។

• ដ�ើម្បីបង្ហាញទិន្នន័យចម្លងទុកស
 ម្រាប់ឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតក្នុង Samsung Cloud របស់អ្នក ល�ើអេក្រង់
រួចហ�ើយជ្រើសឧ
 បករណ៍ម
 ួយដែលអ្នក
ការកំណត់ សូមប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក → ស្ដារទិន្នន័យ →
ចង់។

ការស្តារទិន្នន័យ
អ្នកអ
 ាចស្ដារទិន្នន័យច
 ម្លងទុករបស់អ្នកពី Samsung Cloud ដាក់ឧ
 បករណ៍របស់អ្នក។

1

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ គណនី និង ការចម្លងទុក។

2
3

ប៉ះ ស្ដារទិន្នន័យ →

 ហ�ើយជ្រើសឧបករណ៍ម
 ួយដែលអ្នកច
 ង់បាន។

ធីកធ
 ាតុដែលអ្នកច
 ង់ស
 ្តារ ហ�ើយប
 ៉ះ ស្ដារ។

មុខងារកម្រិតខ្ពស់
ជម្រើស
ប�ើកដំណ�ើរការមុខងារកម្រិតខ្ពសន
់ ិងប
 ្ដូរក
 ារកំណត់ដែលត្រួតត្រាពួកវា។
ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ មុខងារកម្រិតខ្ពស។
់

• ការហ�ៅ & សារអត្ថបទ ល�ើឧបករណ៍ផ្សេ
 ងទ�ៀត៖ ប្រើមុខងារហ�ៅនិងស
 ាររបស់ឧ
 ឧ
 បករណ៍អ
 ្នកល�
ើ បករណ៍
ផ្សេងទ�ៀត ដែលបានចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ្នក។

• បន្តកម្មវិធល�
ី ើឧបករណ៍ដទៃ៖ ប្រើកម្មវិធល�
ី ឧ
ើ បករណ៍របស់អ្នក ន�ៅល�ើឧ
 បករណ៍ផ្សេងទ�ៀតដែលបាន
ចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ្នក។

• ភ្ជាប់ជ
 ាមួយ Windows៖ ចូលប្រើទ
 ិន្នន័យដែ
 លបានរក្សាទុកក្នុងឧ
 បករណ៍របស់អ្នកភ
 ្លាមៗ ន�ៅល�ើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ សូម
ម�ើល ភ្ជាប់ជាមួយ Windows សម្រាប់ព
 ័តម
៌ ានបន្ថែម។

• Samsung DeX៖ ប្រើ Samsung DeX ដ�ោយភ្ជាប់ទូរសព្ទវៃឆ
 ្លាតរបស់អ្នកជាមួយ TV ដ�ោយឥតប្រើខ្សែ។
• Android Auto៖ ភ្ជាប់ឧ
 បករណ៍របស់អ្នកជាមួយយានយន្ត និងត្រួ
 តត្រាមុខងារនៃឧបករណ៍របស់អ្នក ល�ើអេក្រង់
យ
 ានយន្ត។

• S Pen៖ ប្ដូរក
 ារកំណត់ស
 ម្រាប់ការប្រើ S Pen។ សូមម�ើល S Pen (Galaxy S21 Ultra 5G) សម្រាប់ព
 ័តម
៌ ានបន្ថែម។
• គ្រាប់ចុចខាង៖ ជ្រើសកម្មវិធឬ
ី ម
 ុខងារមួយដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមដ�
 ោយប្រើគ្រាប់ចុចខាង។ សូមម�ើល ការកំណត់គ្រាប់ចុច
ខាង សម្រាប់ព័តម
៌ ានបន្ថែម។
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• ចលនានិងកាយវិការ៖ ប�ើកដំណ�ើរការមុខងារចលនា និងធ្វើការកំណត់រចនាសម្ពន្ធ។ សូមម�ើល ចលនានិង
កាយវិការ សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។

• ទម្រង់ប្រ
 ានភាពងាយស្រួល ន�ៅពេលប្រើឧបករណ៍
 ើដៃម្ខាង៖ ប�ើកដំណ�ើរការទម្រង់ប្រ
 តិបត្តិការប្រើដៃម្ខាង ដ�ើម្បីឲ្យអ្នកម
 ម្ខាង។
ជាមួយដៃ

• Bixby Routines៖ ថែមទម្លាប់ ដ�ើម្បីធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មក
 ារកំណត់ដែលអ្នកប្រ
 ើដដែលៗ។ ឧបករណ៍ក៏ស្នើទម្លាប់ម
 ាន
ប្រយ�ោជន៍ផងដែរ ទ�ៅតាមស្ថានភាពញឹកញាប់របស់អ
 ្នក។ សូមម�ើល Bixby Routines សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។

• រូបថតអេក្រង់ន
 ិងកម្មវិធីថតអេក្រង់៖ ប្ដូរក
 ារកំណត់ស
 ម្រាប់រូបថតអេក្រង់ន
 ិងកម្មវិធីថតអេក្រង់។
• បង្ហាញទំនាក់ទំនង ន�ៅពេលចែករំលែកខ្លឹមព័ត៌មាន៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ប
 ានទាក់ទងល�ើផ្ទាំង
 ង្ហាញមនុស្សដែ
 លអ្នកប
 ករំលែកខលឹម
្ ព័ត៌មានដ�ោយផ្ទាល់។
ជម្រើសចែករំលែក ដ�ើម្បីអនុញញា្ តឲ្យអ្នកចែ

• បែបផែននៃការហ�ៅវីដេអូ៖ កំណត់រូបផ្ទៃខាងក្រោយឲ្យភាគីផ្សេងទ�ៀតម�ើលឃ�ើញ ក្នុងអ
 ំឡុងពេលហ�ៅវីដេអូ។
• Game Launcher៖ ប�ើកដំណ�ើរការ Game Launcher។ សូមម�ើល Game Launcher សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• កម្មវិធកែ
 ណ៌ក
 ាន់តែរស់រវ�ើក។
ី លម្អវីដេអូ៖ បង្កើនគ
 ុណភាពរូបនៃវីដេអូរបស់អ្នក ដ�ើម្បីរីករាយនឹងព
 ាន់តែភ
 ្លឺនិងក


មុខងារនេះអាចមិនមានក្នុងក
 ម្មវិធខ
ី លះ្ ។

• Dual Messenger៖ ដំឡ�ើងក
 ម្មវិធទ
ី ីពីរនិងប្រ
 ម្មវិធផី្ញើសារតែមួយ។ សូមម�ើល Dual
 ើគណនីដាច់ពីគ្នាពីរ សម្រាប់ក
Messenger សម្រាប់ព
 ័តម
៌ ានបន្ថែម។

• ផ្ញើសារ SOS៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍ផ្ញើសារជំនួយ ដ�ោយចុចគ្រាប់ចុចខ
 ាងជាច្រើនដង។


មុខងារខ្លះប្រហែ

លជាមិនអាចប្រើបានឡ�ើយ អាស្រ័យល�ើអ្នកផ្ដល់សេវាឬម៉ូដែល។

ចលនានិងកាយវិការ
ប�ើកដំណ�ើរការមុខងារចលនានិងធ្
 ក
វើ ារកំណត់រចនាសម្ពន្ធ។
 ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ មុខងារកម្រិតខ្ពស់ → ចលនានិងកាយវិការ។
ល�
• ល�ើកដ�ើម្បីដាស់៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ប�
 ើកអេក្រង់ ន�ៅពេលអ្នកល�
 ើកវា។
• ប៉ះព
 ីរដង ដ�ើម្បីប�ើកអេក្រង់៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍ប�
 ើកអេក្រង់ ដ�ោយប៉ះពីរដងល�ើកន្លែងណាមួយន�ៅល�ើអេក្រង់ ខណៈ
ពេលអេក្រង់រលត់។

• ប៉ះព
 ីរដង ដ�ើម្បីបិទអេក្រង់៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍បទ
ិ អេក្រង់ ដ�ោយប៉ះពីរដងល�ើតំបន់ទទេ
 ន�ៅល�ើគេហអេក្រង់ ឬកអេក្រ
៏
ង់
ជាប់ស�ោ។
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• រក្សាការប�ើកអេក្រង់ ខណៈពេលកំពុងបង្ហាញ៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍រារាំងអេក្រ

ង់ក
 ុំឲ្យបទ 
ិ ខណៈពេលអ្នកស
 ំឡឹងម�
 ើលវា។
• ប្រាប់ដំណឹង ន�ៅពេលល�ើកទូរសព្ទ៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍ប្រាប់ដំណឹងអ្នក ប�ើអ្នកប
 ានខកខានការហ�ៅឬបានទទួលស
 ារ
 ើកឧ
ថ្មីៗ ន�ៅពេលអ្នកល�
 បករណ៍។


មុខងារនេះប្រហែលជាមិនដណ�
ំ
ើរការទេ ប�ើអេក្រង់ប�ើកឬឧបករណ៍មិនស្ថិតល�
 ើផ្ទៃរាបស្មើ។

• បិទសំឡេងជាមួយកាយវិការ៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍បទស
ំឡេងមួយច
 ំនួន ដ�ោយប្រើចលនាឬកាយវិការ។
ិ
• អូសប
 សដៃ
ូ
 ៅស្ដាំ។ អ្នក
 ាតដៃដ�ើម្បីថតអេក្រង់៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ថតរូបអេក្រង់ ន�ៅពេលអ្នកអ
ល�
 ើអេក្រង់មកឆ្វេងឬទ�
 លបានថតក្នុង វិចត្រ
ិ សាល។ អ្នកម
 ិនអ
 ាចថតរូបអេក្រង់ទេ 
 ខណៈពេលកំពុងប្រ
 ើកម្មវិធន
ី ិងមុខងារខលះ្ ។
អាចបង្ហាញរូបដែ

ការអង្រួនខ្លាំងឬការប៉ះទ
 ង្គិចឧបករណ៍ អាចធ្វើឲ្យមានការបញ្ចូលដ�
 ោយអចេតនាសម្រាប់ម
 ុខងារខ្លះដែ
 លប្រើសិនសឺ។


Dual Messenger
ដំឡ�ើងក
 ម្មវិធទ
ី ីពីរនិងប្រ
 គ
ើ ណនីដ
 ាច់ពីគ្នាពីរ សម្រាប់ក
 ម្មវិធីផ្ញើសារតែមួយ។
ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ មុខងារកម្រិតខ្ពស់ → Dual Messenger។

1

កម្មវិធដែ
ី លទទួលក
 ារគាំទ្រនឹងលេចឡ�ើង។
ប៉ះកុងតាក់នៃកម្មវិធម
ី ួយ ដ�ើម្បីដ
 ំឡ�ើងក
 ម្មវិធទ
ី ីពីរ។

2

កម្មវិធទ
 វបានដឡំ �ើង។ អាយខុននៃកម្មវិធីទីពីរនឹងត្រូ
 វបានបង្ហាញជាមួយ
ី ីពីរនឹងត្រូ

។

កម�វ�ធទី
ី ពីរ


• មុខងារ Dual Messenger ប្រហែលជាមិនអ
 ាចប្រើបានទេ អាស្រ័យល�ើកម្មវិធី។


• មុខងារខលះ្ នៃកម្មវិធីនេះអាចមានកម្រិតស
 ម្រាប់ក
 ម្មវិធទ
ី ីពីរ។

ការលុបក
 ម្មវិធទ
ី ីពីរ

1

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ មុខងារកម្រិតខ្ពស់ → Dual Messenger។

2

ប៉ះកុងតាក់នៃកម្មវិធដែ
ី លអ្នកច
 ង់លុប ហ�ើយប៉ះ លុប។



ទិន្នន័យទ
 ម្មវិធទ
 វបានលុប។
 ាំងអស់ដែ
 លទាក់ទងនឹងក
ី ីពីរន
 ឹងត្រូ
ប�ើអ្នកល
 ុបក
 ម្មវិធទ
ី ីមួយ កម្មវិធទ
ី ីពីរក៏នឹងត្រូ
 វបានលុបផងដែរ។

140

ការកំណត

សុខុមាលភាពឌីជីថល និង ការត្រួតត្រារបស់ឪពុកម្ដាយ
បង្ហាញប្រវត្នតិៃការប្រើប្រាស់ឧ
 បករណ៍របស់អ្នក ព្រមទាំងប្រ
 ើមុខងារដ�ើម្បីរារាំងកុំឲ្យឧបករណ៍របស់អ
 ្នករំខានដល់ជ
 ីវិតរបស់

 ពុកម្ដាយសម្រាប់ក
 ូនរបស់អ
 ្នក ព្រមទាំងគ្រ
 ប់គ្រងការប្រើប្រាស់ឌ
 ីជីថលរបស់ពួកគេ
អ
 ្នក។ អ្នកក៏អាចរ�ៀបចំការត្រួតត្រារបស់ឪ

ផងដែរ។

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ សុខុមាលភាពឌីជីថល និង ការត្រួតត្រារបស់ឪពុកម្ដាយ។
• ពេលប�ើកអេក្រង់៖ កំណត់គ�
 ោលបំណងរយៈពេលប៉ុន្មាន ដែលអ្នកប្រ
 ើឧបករណ៍របស់អ
 ្នកក
 ្នុងម
 ួយថ្ងៃ។
• រង្វាស់ពេលកម្មវិធ៖ី កម្រិតរយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ក
 ម្មវិធន
ី ីមួយៗ ដ�ោយកំណត់រង្វាស់ពេល

ម
ី ោះនឹងត្រូវបានបិទដំណ�ើរការ ហ�ើយអ្នកម
 ាចប្រើវាឡ�ើយ។
 ួយ។ ន�ៅពេលអ្នកឈ
 ានដល់ដែ
 នកំណត់នេះ កម្មវិធន�
 ិនអ

• ទម្រង់ផ្ដ
 ោត៖ ប�ើកដំណ�ើរការទម្រង់ផ្ដោត ដ�ើម្បីជ�ៀសវាងការរំខានពីឧបករណ៍របស់អ្នក ហ�ើយរក្សាការផ្ដោតល�ើអ្វីដែលអ្នក
ចង់។ អ្នកអ
 ាចប្រក
ើ ម្មវិធដែ
ី លអ្នកប
 ានអនុញញា្ តឲ្យប្រើក្នុងទម្រង់ផ្ដោត។

• ទម្រង់ពេលគេង៖ ប�ើកដំណ�ើរការទម្រង់ពេលគេង ដ�ើម្បីក
 ាត់បន្ថយក
 ារឈឺភ្នែក មុនពេលគេង ព្រមទាំងរារាំងការរំខានការ
គេងរបស់អ្នក។

• ឧបទស្សន៍ក
 ម្រិតសំឡេង៖ ប�ើកដំណ�ើរការឧបទស្សន៍ក
 ម្រិតសំឡេង ដ�ើម្បីការពារត្រច�ៀករបស់អ្នក។
• ការត្រួតត្រារបស់ឪពុកម្ដាយ៖ គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ឌ
 ីជីថលរបស់ក
 ូនអ្នក។

ការថែទាំថន
្ម ិងឧបករណ៍
ការណែនាំ
មុខងារថែទាំឧ
 បករណ៍ផ្ដ
 ល់នូវទ
 ិដភ
្ឋ ាពទូទ�ៅនៃស្ថានភាពថ្ម ឃ្លាំងផ្ទុក មេម៉ូរី និងស
 ន្តិសុខប្រ
 ព័នន្ធៃឧបករណ៍របស់អ្នក។ អ្នកក៏
អាចធ្វើឲ្យឧបករណ៍ល
 ប្រ
្អ ស�ើរដ�ោយប្រើម្រាមដៃរបស់អ្នកប៉ះម្ដ
 ងផងដែរ។

ការធ្វើឲ្យឧបករណ៍របស់អ្នកលប្រស�
្អ
ើរ
ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ការថែទាំថ
ន
្ម ិងឧបករណ៍ → ធ្វើឲ្យលប្រស�
្អ
ើរឥឡូវ។

មុខងារធ្វើឲ្យល្អប្រស�ើររហ័សនឹងប
 ង្កើនប្រសិទ្ធផលនៃឧបករណ៍តាមរយៈសកម្មភាពខាងក្រោម។
• ការបិទក
 ម្មវិធដែ
ី លកំពុងដ
 ណ�
ំ
ើរការន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយ។
• ការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ថ
 ្មមិនប្រក្រតី។
• ការស្កេនរកម�ើលកម្មវិធគ
ី ាំងនិងស
 ុហ្វវែរព្យាបាទ។
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ការប្រើមុខងារធ្វើឲ្យល្អប្រស�ើរស្វ័យប្រវត្តិ
អ្នកអ
 ាចកំណត់ឲ្យឧបករណ៍អនុវត្តក
 ារធ្វើឲ្យលប្រ
្អ ស�ើរស្វ័
 យប្រវត្តិ ន�ៅពេលមិនក
 ំពុងប្រើឧបករណ៍របស់អ្នក។ ប៉ះ →
ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម → ស្វ័យធ្វឲ
ើ ្យល្អប្រស�ើរប្រ
 ចាំថ្ងៃ ហ�ើយប៉ះកុងតាក់ន�
 ោះ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។ ប�ើអ
 ្នកច
 ង់ក
 ំណត់ពេលត្រូវ
អនុវត្តក
 ារធ្វឲ
ើ ្យល្អប្រស�ើរស្វ័
 យប្រវត្តិ សូមប៉ះ ម�៉ោង។

ថ្ម
ពិនិត្យថាមពលថន�
្ម ៅសល់ន
 ិងរយៈពេលប្រើឧបករណ៍។ ចំព�ោះឧបករណ៍ដែ
 លមានកម្រិតថ
 ខ្ស
្ម ោយ នឹងស
 ំចៃថ
 ាមពលថ្មដ�ោយ

 ាមពល។
ការប�ើកដំណ�ើរការមុខងារសំចៃថ

ល�
 ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ការថែទាំថ
ន
្ម ិងឧបករណ៍ → ថ្ម។
• ទម្រង់ស
 ំចៃថាមពល៖ ប�ើកដំណ�ើរការទម្រង់ស
 ំចៃថាមពល ដ�ើម្បីពន្យារពេលប្រើប្រាស់ថ
 ្ម។
• ដែនកំណត់ក
 ារប្រើប្រាស់ផ្ទៃខាងក្រោយ៖ កម្រិតក
 ារប្រើប្រាស់ថស
្ម ម្រាប់ក
 ម្មវិធីដែលអ្នកម
 ិនប្រើញឹកញាប់។
• ការចែករំលែកថាមពលឥតខ្សែ៖ សាកឧបករណ៍ម
 ួយទ�ៀតដ�ោយប្រើថ្មរបស់ឧ
 បករណ៍អ្នក។ សូមម�ើល ការចែករំលែក
 ័ត៌មានបន្ថែម។
ថាមពលឥតខ្សែ សម្រាប់ព

• ការកំណត់ថ្មច្រើនទ�ៀត៖ ធ្វើការកំណត់រចនាសម្ពនក
្ធ ម្រិតខ្ពសស
់ ម្រាប់ថ្ម។
• រយៈពេលប្រើប្រាស់ន�ៅសល់ប
 ង្ហាញពីរយៈពេលដែលន�ៅសល់ មុនពេលអស់ថ្ម។ រយៈពេលប្រើប្រាស់ន�ៅសល់អ
 ាច


ខុសគ្នា អាស្រ័យល�ើការកំណត់នៃឧបករណ៍របស់អ្នកន
 ិងល
 ក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ។

• អ្នកអាចមិនទទួលក
 ារជូនដំណឹងព
 ីកម្មវិធខ
ី ្លះដែលប្រើទម្រង់ស
 ំចៃថាមពល។

ឃ្លាំងផ្ទុក
ពិនិត្យស្ថានភាពនៃមេម៉ូរីដែលបានប្រើនិងទ
 ំនេរ។

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ការថែទាំថ
ន
្ម ិងឧបករណ៍ → ឃ្លាំងផ្ទុក។ ដ�ើម្បីល
 ុបឯកសារ ឬក៏លុបក
 ម្មវិធដែ
ី លអ្នកម
 ិនប្រើ

ទ�
 ៀត សូមជ្រ
 ើសប្រភេទមួយ។ រួចប
 ៉ះឲ្យជាប់ ឬក៏ជ្រើសធាតុម
 ួយ ហ�ើយប៉ះ លុប ឬ លុប។


• ចំណុះមេម៉ូរីទំនេរជាក់ស្ដែងនៃមេម៉ូរខ
ី ាងក្នុងត
 ិចជាងចណ
ំ ុះដែលបានបញ្ជាក់ ដ�ោយសារប្រព័នប្រ
្ធ តិបត្តិការនិងក
 ម្មវិធី
លំនាំដ�ើមប្រ
 ាប់ដេតឧបករណ៍។
 ើមេម៉ូរីន�ោះអស់មួយផ្នែក។ ចំណុះមេម៉ូរទ
ី ំនេរអាចប្រែប្រួល ន�ៅពេលអ្នកអ

• អ្នកអាចបង្ហាញចណ
ំ ុះទំនេរនៃមេម៉ូរីខាងក្នុង ន�ៅក្នុងផ្នែកលក្ខណៈពិសេសបច្ចេកទេស សម្រាប់ឧ
 បករណ៍របស់អ្នក
ល�ើវិបសៃ Samsung។
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មេម៉ូរី
ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ការថែទាំថ
ន
្ម ិងឧបករណ៍ → មេម៉ូរី។

ដ�ើម្បីបង្កើនល្ប
 ឿនឧបករណ៍របស់អ
 ្នកដ�
 ោយបញ្ឈប់កម្មវិធដែ
ី លដំណ�ើរការន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយ សូមធ
 ីកក
 ម្មវិធទ
ី ាំងន�ោះពីបញ្ជី
កម្មវិធី ហ�ើយប៉ះ សម្អាតឥឡូវ។

ការការពារឧបករណ៍
ពិនិត្យស្ថានភាពសន្តិសុខរបស់ឧ
 បករណ៍។ មុខងារនេះស្កេនឧបករណ៍របស់អ្នករកម�ើលស
 ុហ្វវែរព្យាបាទ។
ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ការថែទាំថ
ន
្ម ិងឧបករណ៍ → ការការពារឧបករណ៍ → ស្កេនទូរសព្ទ។

កម្មវិធី
គ្រប់គ្រងកម្មវិធរីបស់ឧបករណ៍និងប
 ្ដូរការកំណត់របស់ពួកវា។ អ្នកអាចបង្ហាញព័ត៌មាននៃការប្រើប្រាស់របស់ក
 ម្មវិធី, ប្ដូរការ

ជូនដំណឹងរបស់ព
 ួកវាឬការកំណត់ការអនុញញា្ ត ឬកល
៏ ុបឬ
 បទ
ិ ក
 ម្មវិធីដែលមិនច
 ាំបាច់។
ល�
ី
 ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ កម្មវិធ។

ការគ្រប់គ្រងទទ�
ូ ៅ
ប្ដូរការកំណត់ប្រព័នន្ធៃឧបករណ៍របស់អ្នកតាមបំណង ឬក៏កណ
ំ ត់ឧ
 បករណ៍ឡ�ើងវិញ។

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ការគ្រប់គ្រងទទ�
ូ ៅ។

• ភាសា៖ ជ្រើសភ
 ាសាឧបករណ៍។ សូមម�ើល ការថែមភាសាឧបករណ៍ សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែម។
• អត្ថបទ-ទ�ៅ-សម្ដី៖ ប្ដូរការកំណត់ស
 ម្រាប់ម
 ុខងារអត្ថបទ-ទ�ៅ-សម្ដែ
តី លបានប្រើ ន�ៅពេលបានប�ើកដំណ�ើរការ TalkBack
ដូចជាភាសា ល្បឿន ជាដ�ើម។

• កាលបរិច្ឆេទ និង ម�៉ោង៖ ចូលប្រើន
 ិងកែក
 ារកំណត់ ដ�ើម្បីត្រួតត្រារប�ៀបដែលឧបករណ៍ប
 ង្ហាញម�៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទ។


ប�ើថ្មន�ៅតែអស់បន្ទុកទាំងស្រុង ន�ោះម�៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទន
 ឹងត្រូ
 វបានកំណត់ឡ�ើងវិញ។

• ការកំណត់ក្ដារចុច Samsung៖ ប្ដូរការកំណត់ស
 ម្រាប់ក្ដារចុច Samsung។
• បញ្ជីក្ដារចុចន
 ិងលំនាំដ�ើម៖ ជ្រើសក្ដារចុចត្រូ
 វប្រើតាមលំនាំដ�ើម និងប្ដូរការកំណត់ក
 ្ដារចុច។
• ក្ដារចុចជាក់ស្ដែង៖ ប្ដូរការកំណត់ស
 ម្រាប់ក្ដារចុចខ
 ាងក្រៅ។
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• ម�៉ៅស៍ និង ទ្រនាប់ដាន៖ ប្ដូរការកំណត់ស
 ម្រាប់ម�
 ៉ៅស៍ឬផ្ទា
 ំងដានខាងក្រៅ។
• សេវាស្វ័យបំពេញ៖ ជ្រើសសេវាស្វ័យបំពេញមួយដែ
 លត្រូវប្រើ។
• កំណត់ឡ�ើងវិញ៖ ធ្វើការកំណត់ឧបករណ៍របស់អ្នកឡ�ើងវិញ ឬកធ្
៏ វើការកំណត់ទ
 ិន្នន័យព
 ីរ�ោងចក្រឡ�ើងវិញ។
• សេវាការប្ដូរត
 ាមបំណង៖ កំណត់ឲ
 ្យទទួលសេវាតាមបុគ្គល ផ្អែកល�ើចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកន
 ិងរប�ៀបដែលអ្នកប្រ
 ើ
ឧបករណ៍របស់អ
 ្នក។

• ទាក់ទងយ�ើង៖ សួរស
 ំណួរឬបង្ហាញសំណួរដែលសួរញឹកញាប់។

ការថែមភាសាឧបករណ៍
អ្នកអ
 ាចថែមភាសាដែលត្រូវប្រើល�ឧ
ើ បករណ៍របស់អ
 ្នក។

1

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ការគ្រប់គ្រងទទ�
ូ ៅ → ភាសា → ថែមភាសា។
ដ�
 ើម្បីបង្ហាញភាសាទាំងអស់ដែ
 លអាចថែមបាន សូមប៉ះ → ភាសាទាំងអស់។

2
3

ជ្រើសភាសាមួយដែ
 លត្រូវថែម។
ដ�ើម្បីកណ
ំ ត់ភាសាដែលបានជ្រើសជាភាសាលំនាំដ�ើម សូមប៉ះ កំណត់ជាលំនាំដ�ើម។ ដ�ើម្បីរក្សាការកំណត់ភ
 ាសា
បច្ចុប្បន្ន សូមប៉ះ រក្សាបច្ចុប្បន្ន។

ភាសាដែលបានជ្រើសនឹងត្រូ
 វបានថែមទ�ៅបញ្ជីភាសារបស់អ្នក។ ប�ើអ្នកប
 ានប្ដូរភាសាលំនាំដ�ើម ភាសាដែលបានជ្រើសនឹង
ត្រូវបានថែមទ�ៅផ្នែកខាងល�ើនៃបញ្ជី។

ដ�
 ើម្បីប
 ្ដូរភាសាលំនាំដ�ើមព
 ីបញ្ជីភាសារបស់អ
 ្នក សូមជ្រ
 ើសភាសាដែលអ្នកច
 ង់បាន ហ�ើយប៉ះ ប្រើ។ ប�ើក
 ម្មវិធម
ី ួយម
 ិនគាំទ្រភាសា
លំនាំដ�ើមទេ ភាសាដែលបានគាំទ្របន្ទាប់ន�ៅក្នុងបញ្ជី នឹងត្រូ
 វបានប្រើ។

ភាពស្រួលប្រើ
ធ្វើការកំណត់រចនាសម្ពនផ្ធ ្សេងៗ ដ�ើម្បីប
 ង្កើនភ
 ាពស្រួលប្រើឧបករណ៍។ សូមម�ើល ភាពស្រួលប្រើ សម្រាប់ព
 ័តម
៌ ានបន្ថែម។

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ។
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អាប់ដេតនៃសុហ្វវែរ
អាប់ដេតសុហ្វវែរនៃឧបករណ៍របស់អ
 ្នកត
 ាមសេវាហ្វឺមវែរតាមអាកាស (FOTA)។ អ្នកក
 ៏អាចរ�ៀបកាលវិភាគអាប់ដេតសុហ្វវែរ
ផងដែរ។

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ អាប់ដេតនៃសុហ្វវែរ។
• ទាញយកនិងដឡំ �ើង៖ ពិនិត្យរកនិងដ
 ំឡ�ើងអ
 ាប់ដេតដ�ោយដៃ។
• ស្វ័យទាញយកតាម Wi-Fi៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍ទាញយកអាប់ដេតដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេលបានភ្ជាប់ទ�ៅ
បណ្ដាញ Wi-Fi។

• អាប់ដេតចុងក្រោយ៖ បង្ហាញព័តម
៌ ានអំពីអាប់ដេតនៃសុហ្វវែរចុងក្រោយ។
ប�ើអាប់ដេតនៃសុហ្វវែរអាសន្នត្រូ
 វបានបញ្ចេញ ដ�ើម្បីការពារសន្តិសុខនៃឧបករណ៍របស់អ្នក ហ�ើយដ�ើម្បីខ្ទបប្រភេទ
់
នៃការ



គំរាមកំហែងសន្តិសុខថ្មីៗ ពួកវានឹងត្រូ
 វបានដំឡ�ើងដ�
 ោយស្វ័យប្រវត្តិដ�ោយគ្មានក
 ារយល់ព្រមពីអ្នក។

ព័ត៌មានអំពអ
ី ាប់ដេតនៃសន្តិសុខ
អាប់ដេតនៃសន្តិសុខត្រូ
 វបានផ្ដល់ជូន ដ�ើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខនៃឧបករណ៍របស់អ្នកនិងក
 ារពារព័តម
៌ ានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ចំព�ោះ

អាប់ដេតនៃសន្តិសុខស
 ម្រាប់ម
 ៉ូដែលរបស់អ
 ្នក សូមម�ើល security.samsungmobile.com។
វិបសៃនេះគាំទ្រជាភាសាខលះ្ ប៉ុណ្ណោះ។


អំពីទូរសព្ទ
ចូលម�ើលព
 ័ត៌មាននៃឧបករណ៍របស់អ្នក។

ល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមប៉ះ អំពទ
ី ូរសព្ទ។

ដ�
 ើម្បីប្ដូរឈ្មោះនៃឧបករណ៍របស់អ្នក សូមប៉ះ កែ។
• ព័ត៌មានស្ថានភាព៖ បង្ហាញព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់ឧបករណ៍ ដូចជាស្ថានភាពកាត SIM, អាសយដ្ឋាន MAC នៃ Wi-Fi និង
លេខស�ៀរ�ៀល ជាដ�ើម។

• ព័ត៌មានអំពីច្បាប់៖ បង្ហាញព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់ដែលពាក់ព័នន
៌ ានសុវត្ថិភាព និងអាជ្ញាបណ្ណប្រភព
្ធ ឹងឧបករណ៍ ដូចជាព័តម
ប�ើកទូលាយ ជាដ�ើម។

• ព័ត៌មានសុហ្វវែរ៖ បង្ហាញព័តម
 បករណ៍ ដូចជាកំណែប្រព័នប្រ
្ធ តិបត្តិការរបស់វា និងកំណែហ្វឺមវែរ ជាដ�ើម
៌ ានសុហ្វវែររបស់ឧ
។

• ព័ត៌មានថ្ម៖ បង្ហាញស្ថានភាពនិងព
 ័ត៌មានអំពថ
ី ្មរបស់ឧ
 បករណ៍។
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ឧបសម្ពន្ធ
ភាពស្រួលប្រើ
អំពីភាពស្រួលប្រើ
បង្កើនភ
 ាពស្រួលប្រើជ
 ាមួយម
 ុខងារដែលធ្វើឲ្យឧបករណ៍កាន់តែងាយស្រួលប្រើសម្រាប់អ
 ្នកប្រើប្រាស់ដែ
 លអន់ភ្នែក ត្រច�ៀក និង
ភាពថ្នឹកនៃដៃ។

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប
 ៉ះ ភាពស្រួលប្រើ។ ដ�ើម្បីព
 ិនិត្យមុខងារដែលបានឲ្យយ�ោបល់ និងមុខងារភាពស្រួលប្រើដែ
 ល
 ៉ះ បានឲ្យយ�ោបល់អ្នក។ ដ�ើម្បីប
 ិទម
 ុខងារកំពុងប្រើ សូមប
 ៉ះ បិទ។
អ្នកក
 ំពុងប្រើ សូមប

TalkBack (សំឡេងតប)
ការបិទដំណ�ើរការ ឬក៏ការបិទដំណ�ើរការ TalkBack
ន�ៅពេលអ្នកប�ើកដំណ�ើរការ TalkBack ឧបករណ៍ន
 ឹងច
 ាប់ផ្ដម
ើ ស
 ំឡេងតប។ ន�ៅពេលអ្នកប
 ៉ះមុខងារដែលបានជ្រើស
 ានអត្ថបទល�ើអេក្រង់ឮ
 ើកដំណ�ើរការមុខងារនេះ។
ម្ដង ឧបករណ៍នឹងអ
 ៗ។ ការប៉ះមុខងារនេះពីរដងនឹងប�
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → TalkBack រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

 ើម្បីបិទដំណ�ើរការ TalkBack សូមប
ដ�
 ៉ះកុងតាក់ ហ�ើយប៉ះកន្លែងណាមួយល�ើអេក្រង់ព
 ីរដងយ៉ាងរហ័ស។
ដ�ើម្បីបង្ហាញរប�ៀបប្រើ TalkBack សូមប៉ះ ការកំណត់ → មេរ�ៀនអំពីមុខងារតបវិញ។


មុខងារខ្លះម
 ិនអ
 ាចប្រើបានទេ ខណៈពេលអ្នកក
 ំពុងប្រ
 ើ TalkBack។

ការត្រួតត្រាអេក្រង់ជ
 ាមួយកាយវិការម្រាមដៃ
អ្នកអ
 ាចប្រើកាយវិការម្រាមដៃផ្សេងៗ ដ�ើម្បីត្រួតត្រាអេក្រង់ ខណៈពេលអ្នកកំពុងប្រ
 ើ TalkBack។

 ើម្បីបង្ហាញនិងប្ដូរតាមបំណងនូវកាយវិការម្រាមដៃដែលអាចប្រើបាន សូមច
ដ�
 ាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ
→ TalkBack → ការកំណត់ → ប្ដូរចលនាតាមបំណង។
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ការប្រើម៉ឺនុយអាន
ខណៈពេលអ្នកកំពុងប្រ
 ើ TalkBack សូមប្រ
 ើម្រាមដៃបីអស
ូ មកឆ្វេង ឬកទ�
៏ ៅស្ដាំ។ ម៉ឺនុយអ
 ាននឹងលេ
 ចឡ�ើង ហ�ើយឧបករណ៍

នឹងអានជម្រើសឮៗ។ អូសម
 កឆ្វេងឬទ�
 ៅស្ដាំដ�ោយប្រមើ្រាមដៃបី ដ�ើម្បីរំកិលតាមជម្រើស។ ន�ៅពេលអ្នកឮ
 ជម្រើសដែ
 លអ្នកច
 ង់

 ាន សូមអ
ូ ឡ�ើងល�ើឬ
៏ តម្រូវការកំណត់ស
ប
ស
 ចុះក្រោម ដ�ើម្បីប្រជ
ើ ម្រើសន�ោះ ឬកលៃ
 ម្រាប់ជ
 ម្រើសន�ោះ។ ឧទាហរណ៍ ន�ៅពេល

 ត្រាសម្ដីដ�
 ោយអូសឡ�ើងល�ើឬ
 ចុះក្រោម។
អ្នកឮ ល្បឿននៃការនិយាយ អ្នកអាចលៃតម្រូវអ

ការថែមនិងការគ្រប់គ្រងស្លាករូប
អ្នកអ
 ាចដាក់ស្លាកឲ្យរូបល�
 ើអេក្រង់។ ឧបករណ៍អ
 ានឮៗនូវស
 ្លាកនានា ន�ៅពេលរូបត្រូ
 វបានជ្រើស។ ថែមផ្លាកឲ្យរូបដែ
 លមិនបាន
ង់ ហ�ើយប
 ៉ះ ស្លាក → បន្ថែមស្លាក ន�ៅពេលម៉ឺនុយ TalkBack លេចឡ�ើង។
ដាក់ផ្លាក ដ�ោយប្រើម្រាមដៃបីប៉ះអេក្រ


ដ�
 ើម្បីគ្រប់គ្រងផ្លាក សូមចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → TalkBack → ការកំណត់ → ស្លាក

ផ្ទាល់ខ្លួន។

ការធ្វើការកំណត់រចនាសម្ពនស
្ធ ម្រាប់ TalkBack។
ធ្វើការកំណត់រចនាសម្ពនស
្ធ ម្រាប់ TalkBack ដ�ើម្បីភាពងាយស្រួលរបស់អ្នក។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → TalkBack → ការកំណត់។
• មុខងារថ្មីៗន�ៅក្នុងមុខងារតបវិញ៖ ពិនិត្យរកអាប់ដេតនិងក
 ារផ្លាស់ប្ដូរស
ំ ោះ TalkBack។
 ំខាន់ៗចព�
• ការកំណត់ការបំប្លែងអត្ថបទទ�ៅជាការនិយាយ៖ ប្ដូរការកំណត់ស
 ម្រាប់ម
 ុខងារអត្ថបទ-ទ�ៅ-សម្ដែ
តី លបានប្រើ ន�ៅពេលបាន
ប�ើកដំណ�ើរការ TalkBack ដូចជាភាសា ល្បឿន ជាដ�ើម។

• មុខងារបរិយាយ៖ ប្ដូរក
 ារកំណត់ល
 ម្អិតតាមបំណងសម្រាប់ស
 ំឡេងតប។
• អានពាក្យសម្ងាត់៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍អានតួអក្សរឮៗ ន�ៅពេលអ្នកវាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក។ ប�ើអ
 ិទ
 ្នកប
 ានពាក្យសម្ងាត់ឮៗ តែន�ៅពេលអ្នកក
 ំពុងប្រ
 ើកាសប៉ុណ្ណោះ។
ដំណ�ើរការមុខងារនេះ ឧបករណ៍នឹងអ

• ប្រតិកម្មជាសំឡេង៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍បញ្ចេញសំឡេង ន�ៅពេលអ្នកត្រួ
 តត្រាអេក្រង់ ដូចជាការជ្រើសធាតុម
 ួយ។
• កម្រិតសំឡេងប្រតិកម្ម៖ លៃតម្រូវកម្រិតស
 ៉ះអេក្រ

 ំឡេងដែលបានបន្លឺ ន�ៅពេលអ្នកប
ង់ ដ�ើម្បីត្រួតត្រាវា។
• ការធ្វើឱ្យស្ងាត់សំឡេង៖ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍បន្ថយក
 ម្រិតស
 ំឡេងមេឌ�ៀ ន�ៅពេលឧបករណ៍អ
 ានធាតុម
 ួយឮៗ។
• ប្រតិកម្មញ័រ៖ កំណត់ឲ
 តត្រាអេក្រង់ ដូចជាការជ្រើសធ
 ្យឧបករណ៍ញ
 ័រ ន�ៅពេលអ្នកត្រួ
 ាតុមួយ។
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• ប្ដូរចលនាតាមបំណង៖ បង្ហាញកាយវិការម្រាមដៃផ្សេងៗ ដ�ើម្បីត្រួតត្រាអេក្រង់ ខណៈពេលអ្នកកំពុងប្រ
 ើ TalkBack និងប
 ្ដូរ
ការកំណត់តាមបំណងសម្រាប់កាយវិការ។

• ប្ដូរម៉ឺនុយតាមបំណង៖ ជ្រើសម៉ឺនុយ TalkBack ណា និងម៉
 ឺនុយអានណាដែលត្រូវប្រើ។
• មេរ�ៀនអំពីមុខងារតបវិញ៖ រ�ៀនរប�ៀបប្រើ TalkBack។
• ប�ើក TalkBack ក្នុង Galaxy Store៖ ចាប់ផ្ដើម TalkBack ពី Galaxy Store និងព
 ិនិត្យរកអាប់ដេត។
• សញ្ញាបង្ហាញការផ្ដោត៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍បង្កើនក
 ម្រាស់ព្រំ
 នៃសញ្ញាបង្ហាញការផ្ដោតដែលលេចឡ�ើងន�
 ៅពេលអ្នកប
 ៉ះ
ធាតុនានា។ អ្នកក
អ
៏ ាចប្ដូរពណ៌នៃសញ្ញាបង្ហាញផងដែរ។

• ស្លាកផ្ទាល់ខ្លួន៖ គ្រប់គ្រងផ្លាកដែលអ្នកប
 ានថែម។
• ការប�ើកដំណ�ើរការដ�ោយចុចម្តង៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ប�
 ើកដំណ�ើរការធាតុដែ
 ាមួយការប៉ះម្ដ
 លបានជ្រើសជ
 ង។
• ការវាយដ�ោយប៉ះម្ដង៖ កំណត់ឲ្យឧបករណ៍វាយបញ្ចូលតដែ
ួ លបានជ្រើសល�ក
ើ ្ដារចុច ជាមួយការប៉ះម្ដង។
• ផ្លូវកាត់ក្ដារចុច៖ កំណត់ផ្លូវកាត់គ្រា
 ប់ចុចត្រូ
 វប្រើ ន�ៅពេលប្រើក្ដារចុចខាងក្រៅ។
• ការកំណត់របស់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍៖ កំណត់ជម្រើសស
 ម្រាប់ក
 ារអភិវឌ្ឍកម្មវិធី។
• គ�ោលការណ៍ឯកជនភាព៖ អានគ�ោលការណ៍ភាពឯកជន។
• លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់៖ អានពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌ។

ការវាយបញ្ចូលអត្ថបទដ�ោយប្រើក្ដារចុច
ដ�ើម្បីបង្ហាញក្ដារចុច សូមប
 ៉ះវាលបញ្ចូលអត្ថបទ រួចប៉ះល�ើកន្លែងណាមួយល�ើអេក្រង់ព
 ីរដងយ៉ាងរហ័ស។

ដ�
 ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការមុខងារការបញ្ចូលគ្រា
 ប់ចុចរហ័ស សូមចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → TalkBack →

ការកំណត់ រួចហ�
 ើយប៉ះកុងតាក់ ការវាយដ�ោយប៉ះម្ដង ដ�ើម្បីប�
 ើកដំណ�ើរការវា។

ន�ៅពេលអ្នកប្រ
 ើម្រាមដៃរបស់អ្នកប៉ះក្ដារចុច ឧបករណ៍នឹងអ
 ានឮៗនូវគ្រា
 ប់ចុចត
 ួអក្សរក្រោមម្រាមដៃរបស់អ្នក។ ន�ៅពេលអ្នកឮ


តួអក្សរដែលអ្នកចង់ សូមលែ
 ងម្រាមដៃរបស់អ្នកព
 អេក្រ
ី
ង់ ដ�ើម្បីជ្រើសវា។ តួអក្សរត្រូវបានវាយបញ្ចូល ហ�ើយឧបករណ៍ន
 ឹងអ
 ាន

អត្ថបទឮៗ។

ប�ើ ការវាយដ�ោយប៉ះម្ដង មិនត្រូ
 វបានប�ើកដំណ�ើរការទេ សូមលែ
 ងម្រាមដៃរបស់អ្នកពីតដែ
ួ លអ្នកចង់ រួចហ�
 ើយប៉ះពីរដងល�ើ
កន្លែងណាមួយន�ៅល�ើអេក្រង់យ
 ៉ាងរហ័ស។

ការវាយបញ្ចូលតួអក្សរបន្ថែម
ប៉ះឲ្យជាប់ល�
 ើគ្រាប់ចុចម
 ួយល�ក
ើ ្ដារចុចដ�
 ើម្បីវាយបញ្ចូលតួអក្សរបន្ថែមដែលមានសម្រាប់គ្រា
 ប់ចុចន�ោះ។ វីនដូវផ
 ុសលេ
 ចឡ�ើង

ខាងល�ើគ្រា
 ប់ចុចដែ
 លបង្ហាញតួអក្សរដែលមាន។ ដ�ើម្បីជ្រើសតួអក្សរមួយ សូមចាប់អស
ូ ម្រាមដៃរបស់អ្នកល�
 វើីនដូវផុស ទាល់តែ

អ្នកឮតួអក្សរដែលអ្នកចង់ ហ�ើយលែងវា។
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ការកែលម្អល
 ទ្ធភាពម�ើលឃ�ើញ
ការប្រើរូបរាងពន្លឺកុងខ្ពស់
ប្រើរូបរាងថលា្ ដែលបង្ហាញខលឹម
្ ព័តម
៌ ានមានពណ៌ស្រាលល�ើផ្ទៃខាងក្រោយងងឹត។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → ការកែលម្អល
 ទ្ធភាពម�ើលឃ�ើញ → រូបរាងពន្លឺកុងខ្ពស់ រួចហ�ើយជ្រើសរូបរាង
ដែលអ្នកច
 ង់បាន។

ការប្រើពុម្ពអក្សរពន្លឺកុងខ្ពស់
លៃតម្រូវពណ៌និងគ្រ
 ោងពុម្ពអក្សរ ដ�ើម្បីបង្កើនភ
 ាពកុងរវាងអត្ថបទនិងផ្ទៃខាងក្រោយ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → ការកែលម្អល
 ទ្ធភាពម�ើលឃ�ើញ រួចហ�
 ើយប៉ះកុងតាក់ ពុម្ពអក្សរពន្លឺកុង

ខ្ពស់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

ការប្រើក្ដារចុចព
 ន្លឺកុងខ្ពស់
ប្ដូរពណ៌នៃក្ដារចុច Samsung ដ�ើម្បីបង្កើនភ
 ាពកុងរវាងអត្ថបទនិងផ្ទៃខាងក្រោយ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → ការកែលម្អល
 ទ្ធភាពម�ើលឃ�ើញ រួចហ�
 ើយប៉ះកុងតាក់ ក្ដារចុចព
 ន្លឺកុង

ខ្ពស់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

ការបង្ហាញរូបសណ្ឋានប៊ូតុង
បង្ហាញរូបសណ្ឋានប៊ូតុងជ
 ាមួយស៊ុម ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យពួកវាលេចធ្លោ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → ការកែលម្អល
 ទ្ធភាពម�ើលឃ�ើញ រួចហ�
 ើយប៉ះកុងតាក់ រំលេចប៊ូតុង ដ�ើម្បីប�ើក
ដំណ�ើរការវា។

ការបញ្ច្រាសពណ៌បង្ហាញ
បង្កើនភ
 ាពម�ើលឃ�ើញអេក្រង់ ដ�ើម្បីជួយអ្នកប្រើប្រាស់ឲ
 ្យស្គាល់អត្ថបទល�ើអេក្រង់ក
 ាន់តែងាយស្រួល។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → ការកែលម្អល
 ទ្ធភាពម�ើលឃ�ើញ រួចហ�
 ើយប៉ះកុងតាក់ ពណ៌បញ្ច្រាស ដ�ើម្បី

ប�ើកដំណ�ើរការវា។
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ការលៃតម្រូវពណ៌
លៃតម្រូវថាត�ើពណ៌ត្រូវបានបង្ហាញដូចម្ដេចល�
 ើអេក្រង់ ប�ើអ្នកម
 ានការលំបាកក្នុងក
 ារសម្គាល់ពណ៌។ ឧបករណ៍ប្ដូរពណ៌ទ�
 ៅជា

ពណ៌ដែលកាន់តែអ
 ាចទទួលស្គាល់។

 ើយប៉ះ
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → ការកែលម្អល
 ទ្ធភាពម�ើលឃ�ើញ → ការលៃតម្រូវពណ៌ រួចហ�

កុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។ ជ្រើសជ
 ម្រើសមួយ។

ដ�ើម្បីលៃតម្រូវប្រពលភាពនៃពណ៌ សូមច
 ាប់អូសរបារលៃតម្រូវក្រ
 ោម ប្រពលភាព។

ប�
ើ ្នកជ្រើស ពណ៌តាមបុគ្គល អ្នកអ
 ាចប្ដូរពណ៌អេក្រង់ត
 ាមបុគ្គល។ ធ្វើតាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីបញ្ចបទ
់ ម្រង់ការលៃតម្រូវ
 អ
ព
 ណ៌។

ថែមចម្រោះពណ៌
លៃតម្រូវពណ៌អេក្រង់ ប�ើអ្នកម
 ានការលំបាកក្នុងក
 ារអានអត្ថបទ។
 ទ្ធភាពម�ើលឃ�ើញ → ថែមចម្រោះពណ៌ រួចហ�
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → ការកែលម្អល
 ើយប៉ះ

កុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។ ជ្រើសព
 ណ៌ដែលអ្នកច
 ង់ប
 ាន។

ដ�ើម្បីលៃតម្រូវកម្រិតប្រពលភាព សូមច
 ាប់អស
ូ របារលៃតម្រូវក្រោម ភាពស្រអាប់។

ការបន្ថយបែ
 បផែនចលនាអេក្រង់
បន្ថយបែបផែនជីវចល ប�ើអ
 ្នកង
 ាយទទួលរងពីជីវចលឬចលនាអេក្រង់។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → ការកែលម្អល
 ទ្ធភាពម�ើលឃ�ើញ រួចហ�
 ើយប
 ៉ះកុងតាក់ លុបជីវចល ដ�ើម្បីប�ើក

ដំណ�ើរការវា។

ការប្រើកែវពង្រីក
ប�ើកដំណ�ើរការកែវពង្រីកដ�ើម្បីព
 ង្រីកល�ើអេក្រង់ន
 ិងប
 ង្ហាញខលឹម
្ ព័តម
៌ ានធំៗ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → ការកែលម្អល
 ទ្ធភាពម�ើលឃ�ើញ → វីនដូវកែវពង្រីក → ផ្លូវកាត់ វីនដូវ

កែ
 វពង្រីក រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។ រួចធីកស
 ាប់ផ្ដម
ើ ប្រ
 ើកែវពង្រីកដ�ោយ
 កម្មភាពត្រូវប្រើ ដ�ើម្បីច
ផ្ទា
 ល់។ ន�ៅពេលអ្នកធ្
 វើសកម្មភាពនេះ កែវពង្រីកនឹងលេចឡ�ើងល�ើអេក្រង់។

ចាប់អូសគែម
 នៃស៊ុមកែវពង្រីក ដ�ើម្បីផ្លាស់ទកែ
ី វពង្រីកទ�ៅកន្លែងដែលអ្នកច
 ង់ពង្រីកល�ើអេក្រង់។
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ការពង្រីកអេក្រង់
ពង្រីកអេក្រង់ន
 ិងព
 ង្រីកល�ត
ើ ំបន់ជ
 ាក់លាក់ម
 ួយ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → ការកែលម្អល
 ទ្ធភាពម�ើលឃ�ើញ → ការពង្រីក → ផ្លូវកាត់ ការពង្រីក រួច

 កម្មភាពត្រូវប្រើ ដ�ើម្បីច
ហ�ើយប
 ៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។ រួចធ
 ីកស
 ាប់ផ្ដម
ើ ប្រ
 ើមុខងារនេះដ�ោយផ្ទាល់។
• ប៉ះប៊ូតុងភាពស្រួលប្រើ៖ ពង្រីកដ�ោយប៉ះ

 ល�ើរបាររុករក រួចហ�ើយប៉ះកន្លែងដែលអ្នកច
 ង់ពង្រីកអេក្រង់។ ដ�ើម្បីពង្រីក

អេក្រង់ជ
 ាបណ្ដោះអាសន្ន សូមប៉ះឲ្យជាប់ល�
 ើកន្លែងដែលអ្នកច
 ង់ពង្រីកអេក្រង់។

• ចុចគ្រាប់ចុចខ
 ង្កើនក
 ប់ចុចខ
 ប់ចុចប
 ាងនិងប
 ម្រិតសំឡេង៖ ពង្រីកដ�ោយចុចគ្រា
 ាងនិងគ្រា
 ង្កើនក
 ម្រិតសំឡេងក្នុងពេល

 ង់ពង្រីកអេក្រង់។ ដ�ើម្បីពង្រីកអេក្រង់ជាបណ្ដោះអាសន្ន សូមប៉ះឲ្យជាប់ល�
 ក
ដំណាលគ្នា រួចហ�ើយប៉ះកន្លែងដែលអ្នកច
ើ ន្លែង
 ង់ពង្រីកអេក្រង់។
ដែលអ្នកច

• ចុចឲ្យជាប់ល�
 ើគ្រាប់ចុចប
 ន្ថយកម្រិតសំឡេងក្នុងពេ
 ើគ្រាប់ចុចប
 ង្កើនន
 ិងប
 ល 3 វិនាទី៖ ពង្រីកដ�ោយចុចឲ្យជាប់ល�
 ង្កើនន
 ិង
បន្ថយកម្រិតស
 ង់ពង្រីកអេក្រង់។ ដ�ើម្បីពង្រីកអេក្រង់ជ
 ំឡេងក្នុងពេ
 លដំណាលគ្នា 3 វិនាទី រួចហ�ើយប៉ះកន្លែងដែលអ្នកច
ា

 ើកន្លែងដែលអ្នកច
 ង់ពង្រីកអេក្រង់។
បណ្ដោះអាសន្ន សូមប
 ៉ះឲ្យជាប់ល�

• ប៉ះបីដងល�ើអេក្រង់៖ ពង្រីកដ�ោយប៉ះអេក្រង់បីដង។ ដ�ើម្បីពង្រីកអេក្រង់ជាបណ្ដោះអាសន្ន សូមប៉ះអេក្រ

ង់ប
 ីដង ហ�ើយឲ្យ
ជាប់។

 ើម្បីរុករកអេក្រង់ សូមច
ូ ម្រាមដៃពីរកាត់អេក្រ

ដ�
 ាប់អស
ង់ដែលបានពង្រីក។
 ៀបម្រាមដៃពីរល�
 ើអេក្រង់ដែលបានពង្រីក ឬកញែ
៏ កពួកវាចេញពីគ្នា។
ដ�ើម្បីលៃតម្រូវអនុបាតហ្ស៊ូម សូមក�


• ក្ដារចុចន
 ិងរបាររុករកល�ើអេក្រង់មិនអ
 ាចពង្រីកឡ�ើយ។
• ន�ៅពេលមុខងារនេះត្រូវបានប�ើកដំណ�ើរការ ប្រសិទ្ធផលនៃកម្មវិធខ
ី លះ្ អ
 ាចទទួលរងផលប៉ះពាល់។

ការពង្រីកសញ្ញាចង្អុលម�
 ៉ៅស៍ឬផ្ទាំងប៉ះ
ពង្រីកសញ្ញាចង្អុល ន�ៅពេលប្រើម�៉ៅស៍ឬ
 ផ្ទា
 ំងប៉ះខាងក្រៅ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → ការកែលម្អល
 ទ្ធភាពម�ើលឃ�ើញ រួចហ�
 ើយប៉ះកុងតាក់ សញ្ញាចង្អុលម�
 ៅស៍/

ផ្ទាំងប៉ះធំ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

ការប្ដូរពុម្ពអក្សរ
ប្ដូរទ
 ំហព
ំ ុម្ពអក្សរនិងស្ទីល។

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → ការកែលម្អល
 ទ្ធភាពម�ើលឃ�ើញ → ទំហព
ំ ុម្ពអក្សរនិងស្ទីល។
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ការប្ដូរហ្ស៊ូមអេក្រង់
ធ្វើឲ្យធាតុល�
 ើអេក្រង់ក
 ាន់តែធំឬកាន់តែតូច។

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → ការកែលម្អល
 ទ្ធភាពម�ើលឃ�ើញ → ហ្ស៊ូមអេក្រង់។

ការកែលម្អការស្ដាប់
ការគាំទ្រសម្រាប់ជ
 ំនួយត្រច�ៀក
កំណត់ឲ្យឧបករណ៍បង្កើនគ
 ុណភាពសំឡេងដ�ើម្បីដំណ�ើរការកាន់តែប្រ
 ស�ើរជ
 ាមួយឧបករណ៍ជំនួយការឮ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → ការកែលម្អការស្ដាប់ → ការគាំទ្រស
 ម្រាប់ជ
 ំនួយត្រច�

ៀក រួចហ�
 ើយប៉ះ

កុងតាក់ ភាពត្រូវគ្នានៃជំនួយត្រច�

ៀក ដ�ើម្បីប�
 ើកដំណ�ើរការវា។

ពង្រីកសំឡេងជុំវិញ
កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ពង្រីកសំឡេងជុំវិញអ្នក ដ�ើម្បីជ
 ួយឲ្យអ្នកឮកាន់តែប្រ
 ស�ើរ ន�ៅពេលប្រើកាស។

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → ការកែលម្អការស្ដាប់ → ពង្រីកសឡេ
ំ ងជុំវិញ រួចហ�ើយប៉ះ

ក
 ុងតាក់ ផ្លូវកាត់ ពង្រីកសំឡេងជុំវិញ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

2
3

ភ្ជាប់កាសជាមួយឧបករណ៍ ហ�ើយពាក់វា។
ប៉ះ

។

Adapt Sound
ធ្វើឲ្យការកំណត់សំឡេងល្អប្រស�ើរ ដ�ើម្បីរកគុណភាពសំឡេងល្អបផ
ំ ុត ព្រមទាំងប្រ
 ើវាសម្រាប់ក
 ារហ�ៅឬការចាក់មេឌ�

ៀ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → ការកែលម្អការស្ដាប់ → Adapt Sound រួចហ�
 ើយធ្ឲ
វើ ្យការកំណត់សំឡេង

ល្អប្រស�ើរ។

ការលៃតម្រូវតុល្យភាពសំឡេង
កំណត់ឲ្យឧបករណ៍លៃ
 តម្រូវតុល្យភាពសំឡេង។

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → ការកែលម្អការស្ដាប់។

2

ចាប់អូសរបារលៃតម្រូវក្រ
 ោម តុល្យភាពសំឡេងឆ្វេង/ស្ដាំ មកឆ្វេងឬទ�
 ៅស្តាំ ដ�ើម្បីលៃ
 តម្រូវតុល្យភាពសំឡេង។
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អូឌីយ៉ូម៉ូណូ
សំឡេងបញ្ចេញម៉ូណូផ្សំសំឡេងស្តេរេអូ ទ�ៅជារលកសញ្ញាម
 ួយដែលចាក់តាមឧបល័ររបស់កាសទាំងអស់។ ប្រើជម្រើសនេះ ប�ើ

អ្នកម
 ានបញ្ហាត្រច�ៀក ឬកប�
៏ ើកាសទ�ោលងាយស្រួលជាង។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → ការកែលម្អការស្ដាប់ រួចហ�
 ើយប៉ះកុងតាក់ អូឌីយម
៉ូ ៉ូណូ ដ�ើម្បីប�
 ើកដំណ�ើរការ

វា។

ការបិទស
 ំឡេងទាំងអស់
កំណត់ឲ្យឧបករណ៍បទស
ិ
ំឡេងឧបករណ៍ទ
 ាំងអស់ ដូចជាសំឡេងមេឌ�ៀនិងស
 ំឡេងរបស់អ្នកហ�ៅ ក្នុងអ
 ំឡុងពេលហ�ៅ។
ំ ងទាំងអស់ ដ�ើម្បីប�ើក
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → ការកែលម្អការស្ដាប់ រួចហ�
 ើយប៉ះកុងតាក់ បិទសឡេ
ដំណ�ើរការវា។

ធ្វើប្រតិចារឹកភ្លាមៗ
កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ចាប់សម្ដី 

ដ�ោយប្រើមីក្រូហ្វូនរបស់ឧ
 បករណ៍ ហ�ើយបំប្លែងវាជាអត្ថបទល�ើអេក្រង់។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → ការកែលម្អការស្ដាប់ → ធ្វើប្រតិចារឹកភ្លាមៗ → ផ្លូវកាត់ ធ្វើប្រតិចារឹក

ភ
 ើយប
 ្លាមៗ រួចហ�
 ៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។ រួចប
 ៉ះ

 ដ�ើម្បីធ្វើប្រតិចារឹកសម្ដី
 ។

អក្សររត់កនុង
្ ពេលជាក់ស្ដែង
កំណត់ឧបករណ៍ឲ្យស្គាល់សម្ដីនិងប
 ង្កើតច
 ំណងជ�ើងដ�
 ោយស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេលអ្នកច
 ាក់ខ្លឹមព័តម
៌ ានមេឌ�ៀ ដូចជាវដេ
ី អូឬ

ផ
 ដខាស្ត។

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → ការកែលម្អការស្ដាប់ → អក្សររត់ក្នុងពេលជាក់ស្ដែង រួចហ�
 ើយប
 ៉ះ
កុងតាក់ អក្សររត់ក្នុងពេលជាក់ស្ដែង ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

ការកំណត់ចំណងជ�ើង
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → ការកែលម្អការស្ដាប់ → ចំណងជ�ើងរង Google (CC) រួចហ�
 ើយប៉ះ

កុងតាក់ បង្ហាញចំណងជ�ើង ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

ជ្រ
 ើសជ
 ម្រើសម
 ួយស
 ម្រាប់ធ្
 វើការកំណត់រចនាសម្ពនច
្ធ ំណងជ�ើង។
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ការជូនដំណឹងអំពីសំឡេង
កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ចាប់ស
 ំឡេង ដូចជាការបន្លឺសូរប៊ីបនៃគ្រឿងចាប់ផ្សែងឬទ
 ារកយំ។ ឧបករណ៍នឹងញ័រ ន�ៅពេលវាចាប់ប
 ាន
ស
 ំឡេង ហ�ើយការប្រាប់ដណ
ំ ឹងន
 ឹងត្រូ
 វបានរក្សាទុកជ
 ាកណ
ំ ត់ហេតុមួយ។

ខណៈពេលមុខងារនេះត្រូវបានប�ើកដំណ�ើរការ ការស្គាល់ស
 ំឡេងនឹងម
 ិនធ្
 វើប្រតិបត្តិការឡ�ើយ។


1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → ការកែលម្អការស្ដាប់ → ការជូនដំណឹងអំពីសឡេ
ំ ង → ប�ើក

ក
 ារជូនដំណឹងអំពីសំឡេង។

2

ធ្វើតាមការណែនាំល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការមុខងារសំឡេងជូនដំណឹង។
ន�
 ៅពេលចាប់បានសំឡេង កំណត់ហេតុន
 ឹងប
 ង្ហាញល�ើកាលប្បវត្តិ។

3

ប�ើអ្នកច
 ង់ប
 ិទដំណ�ើរការមុខងារនេះ សូមប៉ះ

ដំណ�ើរការវា។

 ហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ការជូនដំណឹងអំពីសឡេ
ំ ងកំពុងដំណ�ើរការ ដ�ើម្បីបទ
ិ

អន្តរកម្មន
 ិងហត្ថក�ោសល្យ
កុងតាក់សាកល
អ្នកអ
 ាចត្រួតត្រាអេក្រង់ប៉ះដ�
 ោយភ្ជាប់ក
 ុងតាក់ខាងក្រៅ ឬក៏ដ�ោយប្រើចលនាក្បាលនិងក
 ាយវិការផ្ទៃមុខ។

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → អន្តរកម្មន
 ិងហត្ថក�ោសល្យ → កុងតាក់សាកល។

2
3
4

សូមអ
 ានការណែនាំល�ើអេក្រង់ ហ�ើយប៉ះ រួចរាល់។
ប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ប�ើកុងតាក់ស
 ាកលមិនត្រូ
 វបានចុះបញ្ល�
ជី ើឧបករណ៍ទេ 
 សូមប៉ះ ថែមកុងតាក់ ហ�ើយកំណត់កុងតាក់ន
 ានាដ�ើម្បីត្រួតត្រា



ឧបករណ៍។

ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការមុខងារកុងតាក់ស
 ាកល អ្នកត្រូវតែចុះបញ្ក
ជី ុងតាក់យ
 ៉ាងតិចម
 ួយល�ើឧបករណ៍។
ដ�
 ើម្បីក
 ំណត់កុងតាក់ន
 ានាឲ្យត្រួតត្រាឧបករណ៍ សូមប៉ះកុងតាក់ក្រ
 ោម កុងតាក់។
ដ�ើម្បីបិទដំណ�ើរការមុខងារនេះ សូមច
 ុចគ្រា
 ប់ចុចខ
 ាងនិងគ្រា
 ប់ចុចប
 ង្កើនក
 ម្រិតស
 ំឡេងក្នុងពេលដំណាលគ្នា។
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ម៉ឺនុយជំនួយ
ការបង្ហាញអាយខុនផ
 ្លូវកាត់ជំនួយ
កំណត់ឲ្យឧបករណ៍បង្ហាញអាយខុនផ
 ្លូវកាត់ជ
 ំនួយស
 ម្រាប់ក
 ារចូលប្រើកម្មវិធី, មុខងារ និងការកំណត់។ អ្នកអាចត្រួតត្រា
 ាយខុន។
ឧបករណ៍យ៉ាងងាយស្រួល ដ�ោយប៉ះម៉ឺនុយជំនួយក្នុងអ

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → អន្តរកម្មន
 ិងហត្ថក�ោសល្យ → ម៉ឺនុយជំនួយ។

2

ប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
អាយខុនផ្លូវកាត់ជ
 ំនួយលេ
 ចឡ�ើងន�
 ៅផ្នែកខាងក្រោមនៃអេក្រង់។
 ្លានៃអាយខុនផ
ដ�ើម្បីលៃតម្រូវកម្រិតថ
 ្លូវកាត់ជំនួយការ សូមចាប់អស
ូ របារលៃតម្រូវក្រោម ភាពថ្លា។

ការចូលប្រើម
 ៉ឺនុយជំនួយការ
អាយខុនផ្លូវកាត់ជំនួយលេ
 ចឡ�ើងជ
 ាអាយខុនអណ្ដែត សម្រាប់ក
 ារចូលប្រើង
 ាយស្រួលទ�ៅកាន់ម៉ឺនុយជំនួយ ពីអេក្រង់ណ
 ាមួយ។
ន�
 ំនួយ អាយខុនន�
 ោះពង្រីកបន្តិច ហ�ើយម៉ឺនុយជំនួយលេ
 ើអាយខុន។ ប៉ះព្រួញឆ្វេងឬ
 ៅពេលអ្នកប
 ៉ះអាយខុនផ
 ្លូវកាត់ជ
 ចឡ�ើងល�

ស្ដាំ ឬក៏អូសមកឆ្វេងឬទ�
 ៅស្ដាំ ដ�ើម្បីជ្រ
 ើសម៉ឺនុយផ្សេងទ�ៀត។

ការប្រើទស្សន៍ទ្រនិច
ល�ើម៉ឺនុយជំនួយ សូមប៉ះ ទស្សន៍ទ្រនិច។ អ្នកអ
 ាចត្រួតត្រាអេក្រង់ដ�
 ោយប្រើចលនាម្រាមដៃតូចល�
 ត
ើ ំបន់ប៉ះ។ ចាប់អស
ូ ម្រាមដៃ

របស់អ្នកល�
 ើតំបន់ប៉ះ ដ�ើម្បីផ
 ្លាស់ទទស្ស
ី
ន៍ទ្រនិច។ ដូចគ្នានេ
 ះដែរ សូមប
 ៉ះល�ើអេក្រង់ដ�ើម្បីជ្រើសធាតុក្រ
 ោមទស្សន៍ទ្រនិច។

ប្រ
 ជ
ើ ម្រើសខាងក្រោម៖
•

/

៖ រំកិលមកឆ្វេងឬទ�
 ៅស្ដាំល�ើអេក្រង់។

•

/

៖ រំកិលឡ�ើងល�ើឬច
 ុះក្រោមល�ើអេក្រង់។

•

៖ ពង្រីកតំបន់ដែ
 លទស្សន៍ទ្រនិចស្ថិតន�ៅ។

•

៖ ប្ដូរក
 ារកំណត់ផ្ទា
 ំងប៉ះន
 ិងទស្សន៍ទ្រនិច។

•

៖ ផ្លាស់ទីតំបន់ប
 ៉ះទ�
 ៅទីកន្លែងមួយទ�ៀត។

•

៖ បិទតំបន់ប៉ះ។
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ការប្រើម៉ឺនុយជំនួយដែ
 លបានកែលម្អ
កំណត់ឲ្យឧបករណ៍បង្ហាញម៉ឺនុយជ
 ំនួយដែ
 លបានកែលម្អស
 ម្រាប់ក
 ម្មវិធីដែលបានជ្រើស។
 ំនួយ → ជ្រើសកម្មវិធត្រូ
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → អន្តរកម្មន
 ិងហត្ថក�ោសល្យ → ម៉ឺនុយជ
ី វបង្ហាញ
ម៉ឺនុយតាមបរិការណ៍ជាមួយ រួចហ�
 ើយប
 ៉ះកុងតាក់ជ
 ាប់នឹងក
 ម្មវិធដែ
ី លអ្នកច
 ង់ប�
 ើកដំណ�ើរការ។

ការឆ្លើយឬបញ្ចប់ការហ�ៅ
ប្ដូរវិធីសម្រាប់ក
 ារឆ្លើយឬការបញ្ចបក
់ ារហ�ៅ។

់ ារហ�ៅ រួចហ�
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → អន្តរកម្មន
 ិងហត្ថក�ោសល្យ → ការឆ្លើយ និង ការបញ្ចបក
 ើយប៉ះ
កុងតាក់នៃវិធីដែលអ្នកច
 ង់ប
 ាន។

ការត្រួតត្រាអន្តរកម្ម
ប�ើកដំណ�ើរការទម្រង់អ
 ន្តរកម្មប
 ញ្ជាដ�ើម្បីកំហិតប្រ
 តិកម្មរបស់ឧបករណ៍ ចំព�ោះការបញ្ចូល ខណៈពេលកំពុងប្រ
 ើកម្មវិធី។

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → អន្តរកម្មន
 ិងហត្ថក�ោសល្យ → ការត្រួតត្រាអន្តរកម្ម។

2
3
4
5

ប៉ះកុងតាក់ ផ្លូវកាត់ ការត្រួតត្រាអន្តរកម្ម ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ចុចគ្រាប់ចុចខ
 ាងនិងគ្រា
 ប់ចុចប
 ង្កើនក
 ម្រិតស
 ំឡេងក្នុងពេលដណ
ំ ាលគ្នា ខណៈពេលកំពុងប្រ
 ក
ើ ម្មវិធម
ី ួយ។
លៃតម្រូវទ
 ំហនំៃស៊ុម ឬកគ
៏ ូសបន្ទាតជ
់ ុំវិញតំបន់ម
 ួយដែ
 លអ្នកច
 ង់កំហិត។
ប៉ះ រួចរាល់។
ឧបករណ៍នឹងប
 ង្ហាញតំបន់ដែ
 លបានកំហិត។ តំបន់ដែ
 លបានកំហិតន
 ឹងម
 ិនប្រតិកម្មឡ�ើយ ន�ៅពេលអ្នកប
 ៉ះវា ហ�ើយ

 វបានបិទ។ ទ�ោះជាយ៉ាងនេះក្ដី អ្នកអ
គ្រាប់ចុចរបស់ឧបករណ៍នឹងត្រូ
 ាចប�ើកប្រើមុខងារសម្រាប់គ្រា
 ប់ចុចខាង គ្រាប់ចុចក
 ម្រិត
ស
 ំឡេង និងក
 ្ដារចុចក្នុងទ
 ម្រង់អ
 ន្តរកម្មបញ្ជា។

ិ ដំណ�ើរការទម្រង់អ
 ប់ចុចខ
 ប់ចុចប
ំ ាលគ្នា។
ដ�
 ើម្បីបទ
 ន្តរកម្មប
 ញ្ជា សូមច
 ុចគ្រា
 ាងនិងគ្រា
 ង្កើនក
 ម្រិតស
 ំឡេងក្នុងពេលដណ
ដ�ើម្បីកំណត់ឲ្យឧបករណ៍ច
 ាក់ស�ោអេក្រង់ប
 ន្ទាបព
់ ីបទ
ិ ដ
 ំណ�ើរការទម្រង់អ
 ន្តរកម្មបញ្ជា សូមចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ
ភាពស្រួលប្រើ → អន្តរកម្មន
 ិងហត្ថក�ោសល្យ → ការត្រួតត្រាអន្តរកម្ម រួចហ�
 ើយប
 ៉ះកុងតាក់ ចាក់ស�ោអេក្រង់ ន�ៅពេលបានបិទ
ដំណ�ើរការ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

ការពន្យារពេលប៉ះជាប់
កំណត់ពេលទទួលស្គាល់ស
 ម្រាប់ក
 ារប៉ះជាប់ល�
 ើអេក្រង់។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → អន្តរកម្មន
 ិងហត្ថក�ោសល្យ → ការពន្យារពេលប៉ះជាប់ រួចហ�
 ើយជ្រើស
ជម្រើសមួយ។
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ថិរវេលាប៉ះ
កំណត់ថិរវេលាដែលអ្នកត្រូ
 វតែប៉ះជាប់ល�
 ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីឲ្យឧបករណ៍ស្គា
 ល់វាជាការប៉ះម
 ួយ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → អន្តរកម្មន
 ិងហត្ថក�ោសល្យ → ថិរវេលាប៉ះ, ប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការ

វា រួចហ�ើយក
 ំណត់រយៈពេល។

កុំអ�ើព�ើនឹងការប៉ះដដែលៗ
កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ស្គា
 ល់តែការប៉ះម្ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់ ន�ៅពេលអ្នកប
 ៉ះអេក្រ

ង់ដដែលៗ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → អន្តរកម្មន
 ិងហត្ថក�ោសល្យ → កុំអ�ើព�ើនឹងក
 ារប៉ះដដែលៗ, ប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បី
ប�ើកដំណ�ើរការវា រួចហ�ើយក
 ំណត់រយៈពេល។

ស្វ័យចុច បន្ទាបព
់ ីសញ្ញាចង្អុលឈប់
កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ជ្រ
 ើសធ
 ាតុម
 ួយដ�
 ោយស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេលអ្នកដ
 ាក់សញ្ញាចង្អុលម�
 ៉ៅស៍ល�ធ
ើ ាតុ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → អន្តរកម្មន
 ិងហត្ថក�ោសល្យ រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ស្វ័យចុច បន្ទាបព
់ ីសញ្ញា
ចង្អុលឈប់ ដ�ើម្បីប�
 ើកដំណ�ើរការវា។

គ្រាប់ចុចស្អិត
កំណត់គ្រាប់ចុចស
 ម្រួលនៃក្ដារចុចខាងក្រៅ ដូចជា Shift, Ctrl ឬ Alt ឲ្យន�ៅតែរក្សាការចុចដដែល។ នេះជួយឲ្យអ្នកប្រ
 ើផ្លូវកាត់
នៃក្ដារចុច ដ�ោយមិនចុចគ្រា
 ប់ចុចព
 ីរក្នុងពេលតែមួយ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → អន្តរកម្មន
 ិងហត្ថក�ោសល្យ រួចហ�ើយប៉ះកុងតាក់ គ្រាប់ចុចស្អិត ដ�ើម្បីប�ើក

ដំណ�ើរការវា។

គ្រាប់ចុចយឺត
កំណត់ពេលទទួលស្គាល់ស
 ម្រាប់ក
 ារចុចគ្រា
 ប់ចុចម
 ួយល�ើក្ដារចុចខាងក្រៅ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → អន្តរកម្មន
 ិងហត្ថក�ោសល្យ → គ្រាប់ចុចយ
 ឺត, ប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើក
ដំណ�ើរការវា រួចហ�ើយកំណត់រយៈពេល។

គ្រាប់ចុចល�ោត
កំណត់ឲ្យឧបករណ៍ស្គា
 ល់តែន�ៅពេលដំបូងប
 ណ្
៉ុ
ណោះដែលអ្នកច
 ុចគ្រាប់ចុចម
 ួយ ក្នុងរយៈពេលដែលបានកណ
ំ ត់ ន�ៅពេលចុច
គ្រាប់ចុចតែ
 មួយដដែលៗ។

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → អន្តរកម្មន
 ិងហត្ថក�ោសល្យ → គ្រាប់ចុចល�
 ោត, ប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើក

ដំណ�ើរការវា រួចហ�ើយកំណត់រយៈពេល។
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ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់
ការចាប់ផ្ដើមម
 ុខងារភាពស្រួលប្រើយ
 ៉ាងរហ័ស
កំណត់ឲ្យប�ើកមុខងារភាពស្រួលប្រើយ
 ៉ាងរហ័ស។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → ការកំណត់កម្រិតខ្ពស,់ ជ្រើសវិធម
ី ួយដែលអ្នកចង់ ក្រោម ផ្លូវកាត់
ភ
 ីកម
 ុខងារភាពស្រួលប្រើ ដែលអ្នកច
 ង់ប្រ
 ើ។
 ាពស្រួលប្រើ រួចហ�ើយធ

ការកំណត់ពន្ជ
លឺ ូនដំណឹង
កំណត់ឲ្យឧបករណ៍បភ
ំ ភ
្លឺ ្លាសឬអេក្រ

ង់ភ្លឹបភ្លែត ន�ៅពេលម�៉ោងរ�ោទ៍ប
 ន្ស
លឺ ំឡេង ឬក៏ន�ៅពេលអ្នកម
 ានការជូនដំណឹង ដូចជាការ
ហ�ៅចូលឬ
 សារថ្មីៗ។

 ើយប៉ះកុងតាក់ជ
 ាប់នឹង
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់ → ការជូនដំណឹងភលា្ ស រួចហ�

ជម្រើសដែ
 ង់ប�ើកដំណ�ើរការ។
 លអ្នកច

ពេលត្រូវធ្វើសកម្មភាព
កំណត់រយៈពេលបង្ហាញវីនដូវផ
 ុស ដែលសុំឲ្យអ្នកថ
 តសកម្មភាព ដូចជាការជូនដំណឹងឬ
 ប្រដាប់ត្រួតត្រាកម្រិតសំឡេង។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់ → ពេលត្រូវធ្វស
ើ កម្មភាព រួចហ�
 ើយជ្រ
 ើសជម្រើស

មួយ។

និយាយការបញ្ចូលដ�
 ោយក្ដារចុចឲ
 ្យឮ
កំណត់ឲ្យឧបករណ៍អានឮៗនូវអដែ
្វី លអ្នកវាយបញ្ចូលល�
 ើក្ដារចុច។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់ → និយាយការបញ្ចូលដ�ោយក្ដារចុចឲ្យឮ, ប៉ះ
កុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា រួចហ�
 ើយជ្រើសជម្រើសមួយ។

Bixby Vision សម្រាប់ភាពស្រួលប្រើ
ន�ៅពេលអ្នកប�
 ើកដំណ�ើរការមុខងារភាពស្រួលប្រើនៃ Bixby Vision អ្នកអ
 ាចប្រើមុខងារ Bixby Vision បន្ថែម។

1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់ → Bixby Vision សម្រាប់ភាពស្រួលប្រើ រួច

ហ�ើយប៉ះកុងតាក់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។

2

ប៉ះ ប�ើក Bixby Vision។
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3

ជ្រើសមុខងារមួយ ដែលអ្នកច
 ង់ប្រ
 ើ។
•

៖ វិភាគទិដ្ឋភាពដែលអ្នកប
 ានថតនិងព
 ណ៌នាវាតាមសំឡេង។

•

៖ ស្គាល់វត្ថុ ព្រមទាំងព
 ណ៌នាពួកវាតាមសំឡេង។

•

៖ ស្គាល់អត្ថបទនិងអ
 ានវាឮៗ។

•

៖ ស្គាល់ពណ៌នៃវត្ថុ និងន
 ិយាយវាឮៗ។
មុខងារខ្លះប្រហែ

លជាមិនអាចប្រើបានឡ�ើយ អាស្រ័យល�ើអ្នកផ្ដល់សេវាឬម៉ូដែល។



ការថែមការថតសំឡេងទ�ៅស្លាកសំឡេង
អ្នកអ
 ាចប្រើស្លាកសំឡេងដ�ើម្បីសម្គាល់វត្ថុដែលមានរូបសណ្ឋានស្រដ�ៀងគ្នា ដ�ោយការភ្ជាប់ស
 ្លាកឲ្យពួកវា។ អ្នកអាចថតនិងដ
 ាក់

ការថតសំឡេងឲ្យស្លាកសំឡេងដែលបានប�ើកប្រើ NFC។ ការថតសំឡេងត្រូវបានចាក់ ន�ៅពេលអ្នកដ
 ាក់ឧបករណ៍របស់អ្នកជិត
ស្លាក។

ប�ើកមុខងារ NFC មុនពេលប្រើមុខងារនេះ។


1

ចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់ → ស្លាកសំឡេង។
កម្មវិធថ
ី តសំឡេងនឹងចាប់ផ្ដម
ើ ។

2
3
4

ប៉ះ

 ដ�ើម្បីច
 ាប់ផ្ដម
ើ ការថត។ សូមន
 ិយាយដាក់ម
 ីក្រូហ្វូន។

ន�ៅពេលអ្នកប
 ានបញ្ចបក
់ ារថត សូមប៉ះ រួចរាល់ ដ�ើម្បីបញ្ឈប់។
កាន់ខ្នងនៃឧបករណ៍របស់អ្នកដាក់ល�
 ើស្លាកសំឡេង។
 ារថតសំឡេងនឹងស
ព័ត៌មានក្នុងក
 រសេរដាក់ស
 ្លាកសំឡេង។

សេវាដែលបានដំឡ�ើង
បង្ហាញសេវាភាពស្រួលប្រើដែ
 លបានដំឡ�ើងល�
 ើឧបករណ៍នេះ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប
 ៉ះ ភាពស្រួលប្រើ → សេវាដែលបានដឡំ �ើង។
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ការដ�ោះស្រាយបញ្ហា
មុនពេលទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលសេវា Samsung សូមព
 ្យាយាមរកដំណ�ោះស្រាយខាងក្រោមជាមុនសិន។ ស្ថានការណ៍ខ
 ្លះអ
 ាច

នឹងមិនត្រូវចំព�ោះឧបករណ៍របស់អ្នក។

អ្នកអ
 ាចក៏ប្រើ Samsung Members ដ�ើម្បីដ�ោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយដែលអ្នកអ
 ាចជួបប្រទះផងដែរ ខណៈពេលកំពុងប្រ
 ើ
ឧបករណ៍របស់អ្នក។

 ៅពេលអ្នកប�
ន�
 ើកឧ
 បករណ៍របស់អ្នក ឬក៏ខណៈពេលអ្នកក
 ំពុងប្រ
 ើឧបករណ៍
ន�ោះ វាសុំឲ្យអ្នកវាយបញ្ចូលក
 ូដណ
 ាមួយខាងក្រោម៖
• ពាក្យសម្ងាត់៖ ន�ៅពេលមុខងារចាក់ស�ោឧបករណ៍ត្រូវបានប�ើកប្រើ អ្នកត្រូវតែវាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ដែ
 ានកណ
ំ ត់
 លអ្នកប
សម្រាប់ឧបករណ៍។

• PIN៖ ន�ៅពេលប្រឧ
ើ បករណ៍ជាល�ើកដំបូង ឬក៏ន�ៅពេលតម្រូវការ PIN ត្រូវបានប�ើកប្រើ អ្នកត្រូ
 វតែវាយបញ្ចូល PIN ដែល
ិ ម
ផ្ដល់ម
 កជាមួយក
 ាត SIM ឬ USIM។ អ្នកអ
 ាចបទ
 ុខងារនេះដ�ោយប្រើម៉ឺនុយច
 ាក់ស�ោកាត SIM។

• PUK៖ កាត SIM ឬ USIM របស់អ
 ្នកត្រូវបានខ្ទប់ ជាធម្មតា ដ�ោយសារអ្នកវាយបញ្ចូល PIN មិនត្រឹមត្រូ

វជាច្រើន
ដ
 ង។ អ្នកត្រូវតែវាយបញ្ចូល PUK ដែលផ្តល់ឲ
 ្យដ�ោយអ្នកផ្ដល់សេវាឲ្យអ្នក។

• PIN2៖ ន�ៅពេលអ្នកច
 ូលប្រើម៉
 ឺនុយដែ
 លត្រូវការ PIN2 អ្នកត្រូ
 វតែវាយបញ្ចូល PIN2 ដែលផ្ដល់ម
 កជាមួយកាត SIM ឬ
៌ ានបន្ថែម សូមទ
USIM។ សម្រាប់ព
 ័តម
 ាក់ទងអ្នកផ្ដល់សេវាឲ្យអ្នក។

ឧបករណ៍របស់អ្នកប
 ង្ហាញសារកំហុសប
 ណ្ដាញឬសេវា
• ន�ៅពេលអ្នកស
 ្ថិតក
 ្នុងក
 ន្លែងដែលមានរលកសញ្ញាខ្ស
 ោយឬការទទួលសេវាខ្សោយ អ្នកអ
 ាចបាត់បង់ការទទួល។ សូមផ
 ្លាស់ទី
ទ�ៅកន្លែងផ្សេង រួចស
 ាកល្បងម្តងទ�ៀត។ ខណៈពេលកំពុងផ
 ្លាស់ទី សារកំហុសអ
 ាចលេចឡ�ើងដដែលៗ។

• អ្នកមិនអាចចូលប្រើជ
 ម្រើសខ
 លះ្ ឡ�ើយ ដ�ោយគ្មានការចុះឈ្មោះជាវ។ សម្រាប់ព
 ័តម
៌ ានបន្ថែម សូមទ
 ាក់ទងអ្នកផ្ដល់សេវាឲ្យ
អ្នក។

ឧបករណ៍របស់អ្នកម
 ិនប�ើក
ន�ៅពេលថ្មអស់ប
 ន្ទុកទាំងស្រុង ឧបករណ៍របស់អ្នកន
 ឹងម
 ិនប�ើកឡ�ើយ។ សូមស
 ាកថ្មឲ្យពេញ មុនពេលប�ើកឧបករណ៍។
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អេក្រង់ប៉ះត
 បតយឺតឬមិនត្រឹ
 មត្រូវ
• ប�ើអ្នកប
 ិទស្គ្រីនការពារអេក្រង់ឬភ
 ្ជាប់គ្រឿងបន្សំស្រេចចិតល�
្ត ើអេក្រង់ប៉ះ អេក្រង់ប៉ះអ
 ាចមិនធ្វើមុខងារត្រឹមត្រូវ។
• ប�ើអ្នកក
 ំពុងព
 ាក់ស្រោមដៃ, ប�ើដៃរបស់អ
 ៉ះអេក្រ

 ្នកកខ្វក់ ខណៈពេលប៉ះអេក្រង់ប៉ះ ឬក៏ប�ើអ្នកប
ង់ដ�ោយប្រវើត្ថុស្រួចឬចុង
ម្រាមដៃរបស់អ
 ្នក អេក្រង់ប៉ះអ
 ាចធ្វើមុខងារខុសប្រក្រតី។

• អេក្រង់ប៉ះអ
 ាចធ្វើមុខងារខសប្រក្រ
ុ
តីក
 ្នុងស
 ្ថានភាពស�ើម ឬក៏ន�ៅពេលត្រូវទឹក។
• ចាប់ផ្ដើមឧ
ុ ស
 បករណ៍របស់អ្នកឡ�ើងវិញ ដ�ើម្បីជម្រះកំហស
 ុហ្វវែរបណ្តោះអាសន្ននានា។
• ត្រូវប្រាកដថា សុហ្វវែរនៃឧបករណ៍របស់អ្នកត្រូ
 វបានអាប់ដេតទ�ៅកំណែថ្មីបំផុត។
• ប�ើអេក្រង់ប៉ះឆ្កូ
 តឬខូច សូមទ�
 ៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវា Samsung។

ឧបករណ៍របស់អ្នកគ
 ាំងឬ
 ជួបក
 ំហុសដ
 ៏អាក្រក់
សូមស
 ាកល្បងដំណ�ោះស្រាយខាងក្រោម។ ប�ើបញ្ហាន�ោះន�ៅតែមិនអ
 ាចដ�ោះស្រាយបានទេ សូមទ
 ាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌល

សេវា Samsung។

ការចាប់ផ្ដើមឧ
 បករណ៍ឡ�ើងវិញ
ប�ើឧបករណ៍របស់អ្នកគាំងឬជាប់ អ្នកប្រហែ

លជាត្រូវបិទកម្មវិធី ឬក៏បទ
ិ ឧបករណ៍ រួចប�
 ើកវាឡ�ើងវិញ។

ការបង្ខំឲ
 ្យចាប់ផ្ដើមឡ�ើងវិញ
ប�ើឧបករណ៍របស់អ្នកគាំងឬម
 ិនត
 បត សូមចុចឲ
 ្យជាប់ល�
 ើគ្រាប់ចុចខ
 ាងនិងគ្រា
 ប់ចុចប
 ន្ថយកម្រិតស
 ំឡេង ក្នុងពេលដណ
ំ ាលគ្នា
ល�ើសពី 7 វិនាទី ដ�ើម្បីច
 ាប់ផ្ដម
ើ វាឡ�ើងវិញ។

ការកំណត់ឧបករណ៍ឡ�ើងវិញ
ប�ើវិធីខាងល�ើម
 ិនអ
 ាចដ�ោះស្រាយបញ្ហារបស់អ
 ្នកប
 ានទេ សូមធ្
 ក
វើ ារកំណត់ទិន្នន័យព
 ីរ�ោងចក្រឡ�ើងវិញ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប៉ះ ការគ្រប់គ្រងទូទ�ៅ → កំណត់ឡ�ើងវិញ → ការកំណត់ទិន្នន័យរ�
 ោងចក្រឡ�ើងវិញ →

កំណត់ឡ�ើងវិញ → លុបទ
 ាំងអស់។ មុនពេលធ្វើការកំណត់ទិន្នន័យព
 ាត្រូវចម្លងទុកទ
 ីរ�ោងចក្រឡ�ើងវិញ សូមចងចាំថ
 ិន្នន័យស
 ំ

ខាន់ៗទាំងអស់ដែ
 លបានរក្សាទុកក្នុងឧ
 បករណ៍។

ការហ�ៅមិនបានភជា្ ប់
• សូមប្រាកដថា អ្នកអាចប្រប
ើ ណ្ដាញទូរសព្ទច
 ល័តត្រឹមត្រូវ។
• សូមប្រាកដថា អ្នកម
 ិនបានកំណត់ការរារាំងការហ�ៅសម្រាប់លេ
 ខទូរសព្ទដែ
 លអ្នកក
 ំពុងហ�ៅ។
• សូមប្រាកដថា អ្នកម
 ិនប
 ានកំណត់ការរារាំងការហ�ៅសម្រាប់លេ
 ខទូរសព្ទហ�
 ៅចូល។
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អ្នកដទៃមិនអ
 ាចឮអ្នកន
 ិយាយតាមការហ�ៅ
• សូមប្រាកដថា អ្នកម
 ិនបានគ្របល�ើមីក្រូហ្វូនជ
 ាប់មកជាមួយ។
• សូមប្រាកដថា មីក្រូហ្វូនស
 ាត់របស់អ
 ្ថិតន�
 ៅជិតម
 ្នក។
• ប�ើប្រើកាស សូមប្រាកដថា អ្នកប
 ានភ្ជាប់វាត្រឹមត្រូវ។

សំឡេងខ្ទរក្នុងអឡុ
ំ ងពេលហ�ៅ
លៃតម្រូវកម្រិតស
 ំឡេងដ�ោយចុចគ្រាប់ចុចក
 ម្រិតស
 ំឡេង ឬក៏ផ្លាស់ទទ�
ី ៅកន្លែងផ្សេង។

បណ្ដាញចល័តឬ
 អ៊ីនធ�ើណិតដ
 ាច់ញ
 ឹកញាប់ ឬកគ
៏ ុណភាពអឌ
ូ ីយ៉ូអន់
• សូមប្រាកដថា អ្នកម
 ិនក
 ំពុងខ
 ្ទប់អង់តែនខាងក្នុងរបស់ឧបករណ៍។
• ន�ៅពេលអ្នកស
 ្ថិតក
 ្នុងកន្លែងដែលមានរលកសញ្ញាខ្ស
 ោយឬការទទួលសេវាខ្សោយ អ្នកអ
 ាចបាត់បង់ការទទួល។ អ្នកអាចមាន
 ូលដ្ឋានរបស់អ្នកផ្ដល់សេវា។ សូមផ
 ្លាស់ទទ�
ី ៅកន្លែងផ្សេង រួចសាកល្បង
បញ្ហាក្នុងការភ្ជាប់ ដ�ោយសារបញ្ហាជាមួយស្ថានីយម

ម្តងទ�ៀត។

• ន�ៅពេលប្រឧ
ើ បករណ៍ ខណៈពេលកំពុងផ្លាស់ទី សេវាបណ្ដាញឥតខ្សែអាចត្រូវបានបទ 
 ាមួយបណ្ដាញ
ិ ដ�ោយសារបញ្ហាជ
របស់អ្នកផ្ដល់សេវា។

ថ្មមិនស
 ាកប្រក្រតី (សម្រាប់គ្
 រឿងសាកដែល Samsung បានយល់ព្រម)
• សូមប្រាកដថា គ្រឿងសាកត្រូវបានភ្ជាប់ត្រឹមត្រូវ។
• សូមទ�
 ៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវា Samsung ដ�ើម្បីផ្លាសថ
់ ្ម។

ថ្មឆាប់អ
 ស់ល�
 ឿនជាងពេលទ�ើបទិញដំបូង
• ន�ៅពេលអ្នកដ
 ាក់ឧបករណ៍ឬ
 ថ្មឲ្យប៉ះនឹងស
 ីតុណ្ហភាពត្រជាក់ឬ
 ក្ត
 ៅខ្លាំង បន្ទុកដែ
 លអាចប្រើបានអាចធលា្ ក់ចុះ។
• ការប្រើប្រាស់ថ
 ្មនឹងក�
 ើនឡ�ើង ន�ៅពេលអ្នកប្រ
 ើមុខងារឬកម្មវិធីមួយចំនួន ដូចជា GPS, ហ្គេម ឬអ៊ីនធ�ើណិត។
• ថ្មមានអាយុកាលកំណត់ ហ�ើយបន្ទុកដែ
 លអាចប្រើបាននឹងខលីជ
្ ាងមុនត
 ាមពេល។
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សារកំហុសលេ
 ចឡ�ើង ន�ៅពេលចាប់ផ្ដើមកាមេរ៉ា
ឧបករណ៍របស់អ្នកត្រូ
 វមានមេម៉ូរីទំនេរនិងថាមពលថ្មគ្រប់គ្រាន់ ដ�ើម្បីដណ�
ំ
ើរការកម្មវិធក
ី ាមេរ៉ា។ ប�ើអ្នកទទ
 ួលស
 ារ
ក
 ំហុស ន�ៅពេលចាប់ផ្ដើមកាមេរ៉ា សូមស
 ាកល្បងខាងក្រោម៖
• ចូរសាកថ្ម។
• ធ្វើឲ្យមានមេម៉ូរីទំនេរខ្លះ ដ�ោយផ្ទេរឯកសារទ�ៅកុំព្យូទ័រ ឬក៏លុបឯ
 កសារចេញពីឧបករណ៍របស់អ្នក។
• សូមច
 ាប់ផ្ដើមឧ
 បករណ៍ឡ�ើងវិញ។ ប�ើអ្នកន�
ី ាមេរ៉ា បន្ទាបព
់ ស
 ៅតែមានបញ្ហាជាមួយកម្មវិធក
ី ាកល្បងធ្វើតាមបណ្ណែទាំងនេះ
ហ�ើយ សូមទ
 ាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលសេវា Samsung។

គុណភាពរូបភាពអន់ជ
 ាងការបង្ហាញ
• គុណភាពនៃរូបភាពរបស់អ្នកអ
 ាចប្រែប្រួល អាស្រ័យល�ើបរិស្ថានជុំវិញនិងប
 ច្ចេកទេសថតដែលអ្នកប្រ
 ើ។
• ប�ើអ្នកថ
 គារ ភាពអ៊អែ
ូ នៃរូបអាចក�ើតឡ�ើង ឬក៏រូបអាចមិនផ្តោត។
 តរូបភាពក្នុងទីងងឹត ពេលយប់ ឬក៏ក្នុងអ

សារកំហុសលេ
 ចឡ�ើង ន�ៅពេលប�ើកឯកសារពហុព័ត៌មាន
ប�ើអ្នកទទ
 ួលស
 ារកំហុស ឬក៏ឯកសារពហុព័តម
៌ ានមិនដំណ�ើរការ ន�ៅពេលអ្នកប�
 ើកព
 ួកវាល�ើឧបករណ៍របស់អ
 ្នក សូមស
 ាកល្បង

ខ
 ាងក្រោម៖

• ធ្វើឲ្យមានមេម៉ូរីទំនេរខ្លះ ដ�ោយផ្ទេរឯកសារទ�ៅកុំព្យូទ័រ ឬក៏លុបឯ
 កសារចេញពីឧបករណ៍របស់អ្នក។
• សូមប្រាកដថា ឯកសារតន្ត្ម
រី ិនមានការការពារដ�ោយបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងសិទ្ធិឌីជីថល (DRM)។ ប�ើឯកសារន�ោះត្រូវបាន
ការពារដ�ោយ DRM សូមប្រាកដថា អ្នកម
 ានអាជ្ញាបណ្ណឬស�ោសមស្រប ដ�ើម្បីចាក់ឯកសារន�ោះ។

• សូមប្រាកដថា ឧបករណ៍គាំទ្រទ្រង់ទ្រាយឯកសារទាំងន�ោះ។ ប�ើទ្រង់ទ្រាយឯកសារ ដូចជា DivX ឬ AC3 មិនត្រូ
 វបាន

 ាំទ្រ សូមដ
 ំឡ�ើងក
 ម្មវិធម
ី ួយដែ
 លគាំទ្រវា។ ដ�ើម្បីបញ្ជាក់ទ្រង់ទ្រាយឯកសារដែលឧបករណ៍របស់អ
 ្នកគាំទ្រ សូមច
 ូលម�ើល
គ

វិបសៃ Samsung។

• ឧបករណ៍របស់អ្នកគ
 លថតដ�ោយឧបករណ៍។ រូបភាពនិងវដេ
 លថតដ�ោយឧបករណ៍ផ្សេង អាច
 ាំទ្ររូបភាពនិងវីដេអូដែ
ី អូដែ
មិនដំណ�ើរការត្រឹមត្រូវ។

• ឧបករណ៍របស់អ្នកគ
 ាំទ្រឯកសារពហុព័ត៌មានដែលបានទទួលអ
 នុញ្ញាតពីអ្នកផ្ដល់សេវាបណ្ដាញឲ្យអ្នក ឬក៏អ្នកផ្ដល់សេវា
ប
 ន្ថែម។ ខ្លឹមព័ត៌មានខ្លះដែលបានចែកចាយល�ើអ៊ីនធ�ើណិត ដូចជាសូររ�ោទ៍ វីដេអូ ឬរូបផ្ទៃអេក្រង់ អាចមិនដណ�
ំ
ើរការ
ត្រឹមត្រូវ។
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Bluetooth មិនដ
 ំណ�ើរការល្អ
ប�ើឧបករណ៍ Bluetooth មួយទ�
 ៀតមិនត្រូវបានរកឃ�ើញ ឬកម
៏ ានបញ្ហាក
 ារភ្ជាប់ឬការធ្វើមុខងារខស
ុ ប្រក្រតី សូមស
 ាកល្បង

ខាងក្រោម៖

• សូមប្រាកដថា ឧបករណ៍ដែ
 លអ្នកច
 ានត្រៀមរួចរាល់ស
 ារស្កេនរកឬភ្ជាប់ទ�ៅ។
 ង់ភ
 ្ជាប់ជាមួយប
 ម្រាប់ក
• សូមប្រាកដថា ឧបករណ៍របស់អ
 ិងឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត ស្ថិតក្នុងវស
ិ ាលភាព Bluetooth អតិបរមា
 ្នកន
(10 m)។
• ល�ើឧបករណ៍របស់អ្នក សូមច
 ាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការភ្ជាប់ រួចហ�
 ើយប៉ះកុងតាក់ Bluetooth ដ�ើម្បីប�ើក
ដំណ�ើរការវាឡ�ើងវិញ។

• ល�ើឧបករណ៍របស់អ្នក សូមច
 ាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការគ្រប់គ្រងទូទ�ៅ → កំណត់ឡ�ើងវិញ → ធ្វើក
 ារកំណត់
បណ្ដាញឡ�ើងវិញ → កំណត់ការកំណត់ឡ�ើងវិញ → កំណត់ឡ�ើងវិញ ដ�ើម្បីធ្
 វើការកំណត់បណ្ដាញឡ�ើងវិញ។ អ្នកអាច
បាត់បង់ព
 ័ត៌មានដែលបានចុះបញ្ជី ន�ៅពេលធ្ក
វើ ារកំណត់ឡ�ើងវិញ។

ប�
 ើបណ្ណែខាងល�ើម
 ិនអ
 ាចដ�ោះស្រាយបញ្ហាបានទេ សូមទ
 ាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលសេវា Samsung។

របារលៃតម្រូវពន្អលឺេក្រង់ម
 ិនលេ
 ចឡ�ើងល�
 ើផ្ទាំងជូនដំណឹង
់ ្ទាំង
ប�ើកផ្ទាំងជូនដំណឹងដ�
 ោយចាប់អស
ូ របារស្ថានភាពចុះក្រោម រួចហ�ើយចាប់អស
ូ ផ្ទា
 ំងជូនដំណឹងចុះក្រោម។ ប៉ះ → ប្លងផ
រហ័ស ហ�ើយប
លឺ ាងល�ើការជូនដំណឹង ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
 ៉ះ បង្ហាញការត្រួតត្រាពន្ខ

ការភ្ជាប់មិនត្រូ
 វបានបង្កើត ន�ៅពេលអ្នកភជា្ ប់ឧបករណ៍ជាមួយកុំព្យូទ័រ
• សូមប្រាកដថា ខ្សែ USB ដែលអ្នកក
 ំពុងប្រ
 ើត្រូវគ្នាជាមួយឧបករណ៍របស់អ្នក។
• សូមប្រាកដថា អ្នកប
 ានដឡំ �ើងដ្រា
 យវ�ើន
 ិងប
 ានអាប់ដេតវាត្រឹមត្រូវល�ើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ឧបករណ៍រកមិនឃ�
 ើញទ
 ីកន្លែងបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក
រលកសញ្ញា GPS អាចមានឧបសគ្គក
 ្នុងទ
 ីកន្លែងខ្លះ ដូចជាក្នុងអគារ ជាដ�ើម។ កំណត់ឲ
 ្យឧបករណ៍ប្រើ Wi-Fi ឬបណ្ដាញ
ច
 ល័ត ដ�ើម្បីស្វែងរកទីកន្លែងបច្ចុប្បន្នរបស់អ
 ្នកក
 ្នុងស
 ្ថានភាពទាំងនេះ។
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ទិន្នន័យដែ
 លបានរក្សាទុកក
 ្នុងឧ
 បករណ៍បានបាត់
ជានិច្ចកាល សូមប
 ង្កើតក
 ារចម្លងទុកទ
 ិន្នន័យស
 ំខាន់ៗទ
 ាំងអស់ដែ
 លបានរក្សាទុកក្នុងឧបករណ៍។ ពុន�
ំ ោះទេ អ្នកម
 ិនអាចស្ដារ

ទិន្នន័យន�
 ោះឡ�ើយ ប�ើវាខូចឬ
ប
 ាត់។ Samsung មិនទទ
 ួលខ
 សត្រូ
ុ
វចំព�ោះការបាត់បង់ទិន្នន័យដែ
 លបានរក្សាទុកក
 ្នុងឧបករណ៍

ឡ�ើយ។

មានចន្លោះតូចមួយលេ
 ចឡ�ើងជ
 ុំវិញផ្នែកខាងក្រៅនៃសម្បកឧបករណ៍
• ចន្លោះនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសនៃផលិតកម្ម ហ�ើយការយ�ោកឬរំញ័រតិចតួចខ
 លះ្ នៃគ្រឿងនានាអាចក�ើតឡ�ើង។
• តាមពេល ការកកិតរវាងគ្រឿងនានាអាចធ្ឲ
វើ ្យចន្លោះនេះរីកបន្តិច។

លំហម
 ិនគ្រប់គ្រាន់ក
 ្នុងឃ
 ្លាំងផ្ទុករបស់ឧបករណ៍
លុបទ
 ិន្នន័យម
 ិនច
 ាំបាច់ចេ
 ញ ដូចជាឃ្លាំងសម្ងាត់ ដ�ោយប្រើមុខងារថែទាំឧ
 បករណ៍ ឬក៏លុបដ�
 ោយដៃនូវកម្មវិធឬ
ី ឯកសារដែល
មិនប្រើ ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យមានលំហឃ
 លា្ ំងផ្ទុកទំនេរ។

គេហប៊ូតុងម
 ិនលេ
 ចឡ�ើង
របាររុករកដែលមានគេហប៊ូតុងអ
 ាចនឹងប
 ាត់ ខណៈពេលកំពុងប្រ
 ក
ើ ម្មវិធឬ
ី មុខងារមួយចំនួន។ ដ�ើម្បីបង្ហាញរបាររុករក សូមច
 ាប់
អូសឡ�ើងល�ើព
 ីផ្នែកខាងក្រោមនៃអេក្រង់។
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ស�ៀវភ�ៅណែនាំនេះត្រូវបានការពារដ�ោយច្បាប់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធអន្តរជាតិ។

គ្មានផ្នែកណាមួយនៃស�ៀវភ�ៅណែនាំនេ
 ះអាចត្រូវបានផលិតឡ�ើងវិញ ចែកចាយ បកប្រែ ឬបញ្ជូនជ
 ាទម្រង់ណ
 ាមួយ ឬក៏តាម

មធ្យោបាយណាមួយឡ�ើយ មិនថ
 ាតាមប្រព័នអេឡ
្ធ
ិចត្រូនិចឬ
 មេ
 កានិច រួមទាំងការថតចម្លង ការថតទុក ឬការរក្សាទុកក
 ្នុងឃ្លាំង
ផ្ទុកព័ត៌មាននិងប្រ
 ព័នទ
្ធ ាញយកទិន្នន័យម
 កវិញ។

ពាណិជ្ជសញ្ញា
• SAMSUNG និងឡូហ្គោ SAMSUNG គឺជ
 ាពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះបញ្រជីបស់ Samsung Electronics Co.,
Ltd.។
• Bluetooth® គឺជ
 ាពាណិជ្ជសញ្ញាដែ
 លបានចុះបញ្ជីរបស់ Bluetooth SIG, Inc. ទូទាំងពភ
ិ ពល�ោក។
• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ និងឡូហ្គោ Wi-Fi គឺជ
 ាពាណិជ្ជសញ្ញាដែ
 លបានចុះបញ្ជី
របស់ Wi-Fi Alliance។

• ផលិតឡ�ើងក្រោមអាជ្ញាបណ្ណពី Dolby Laboratories។ Dolby, Dolby Atmos និងនិមិត្តសញ្ញា D ភ្លោះ គឺជ
 ា
ពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ Dolby Laboratories។



• ពាណិជ្ជសញ្ញានិងស
 ិទ្ធិអ
 ទៃផ្សេងទ�ៀតទាំងអស់គ
 ្នកនិពន្ធដ
 ឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម
 ្ចាស់ពួកវារ�ៀងៗខ្លួន។

