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�មូលដ្ាន

�សូមអានខ្ញំជាមុនសិន
��ូ្អានស�ៀវស�ៅណែនាំសនះ្ុនសពលសមបើឧបករែ៍សដើ្្ីធានាឲ្យ្ ាននូវការសមបើម្ា�់ណដលមតឹ្មតូវនិង្ ាន�ុវត្ិ�ាព។

•  ការពែ៌នា្រាំង�ាយគឺណ ្្អកសលើការកែំត់លំនាំសដើ្រប�់ឧបករែ៍។

•  ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន្ ួយចំនួនអាចខ�ុពីឧបករែ៍រប�់អ្នកអាម�័យសលើតំបន់អ្នក្ដល់ស�វាលក្ខែៈពិស��បសច្កស្រ�នន
្ ៉ូណដលឬ�ុហវណវររប�់ឧបករែ៍។

•  ឧបករែ៍សនះអាចមតវូការនូវការ�្ាប់ស្រៅWi-Fiឬបែ្ាញចល័តសនៅសពលសមបើក្្មវិធីឬ្ ុខងារខ្ះ។

•  ខ្ឹ្ព័ត៌្ាន(ខ្ឹ្ព័ត៌្ានគែុ�ាពខ្ព�)់ ណដលតម្ូវឲ្យសមបើCPUនិងRAMខ្ព�់នឹងប៉ះពាល់ដល់មប�ិ្រ្ធ្ល្រាំង្ូល
រប�់ឧបករែ៍។ក្្មវិធីណដលពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ឹ្ព័ត៌្ានសនោះអាច្ ិនដំសែើរការមបមកតីអាម�័យសលើលក្ខែៈពិស��
បសច្កស្រ�រប�់ឧបករែ៍និងបរ�ិ្ានណដលសមបើវាក្នញងសនោះ។

•  Samsung្ិន្រ្រួលខុ�មតវូសលើបញ្ាមប�ិ្រ្ធ្លណដលបង្កស�ើងសដោយក្្មវិធីណដល្ ាន្ ដល់ជូនសដោយអ្នក្ដល់សមកៅ
ពីSamsungស�ើយ។

•  Samsung្ិន្រ្រួលខ�ុមតវូសលើបញា្មប�ិ្រ្ធ្លឬ�ាព្ិនមតូវគ្នាណដលបង្កស�ើងសដោយការណកការកែំត់នន
កែំត់សហតុចុះបញ្ីឬការណក�ុហវណវរមបព័ន្ធមបតិបត្ិការស�ើយ។ការប៉ុនប៉ងបដចូរមបព័ន្ធមបតិបត្ិការតា្បំែងអាចសធវើឲ្យ
ឧបករែ៍ឬក្្មវិធីដំសែើរការ្ ិនមបមកតី។

•  �ុហវណវរមប�ព�ំស�ងរូបន្ទេសអមកង់រូបនិងស្សឌៀស្សេងស្រៀតណដល្ ាន្ ដល់ជូនសលើឧបករែ៍សនះមតវូ្ ាន្រ្រួលអាជ្ា
បែណ�ម្ាប់ការសមបើម្ា�់្ ានកម្ិត។ការម�ង់និងការសមបើម្ា�់ឯក�ារ្រាំងសនះក្នញងសគោលបំែងពាែិជ្ក្្មឬ
សគោលបំែងស្សេងស្រៀតគឺជាការបំពានសលើច្ាប់�ិ្រ្ធិអ្នកនិពន្ធ។អ្នកសមបើម្ា�់មតូវ្រ្រួលខុ�មតូវ្រាំងម�ងុសលើការសមបើ
ម្ា�់ខុ�ច្ាប់សលើស្សឌៀសនោះ។

•  អ្នកអាចបង់ម្ាក់បណន្្�ម្ាប់ស�វា្រិន្នន័យដូចជាការស្្ើ�ារការបញ្ចូននិងការ្រាញយក�វ័យ�្កាលឬការសមបើស�វា
្រីកណន្ងអាម�័យសលើគសម្ោង្ិរន្នន័យរប�់អ្នក។�ម្ាប់ការស្ទេរ្រិន្នន័យធំសយើង�ូ្ណែនាំឲ្យសមបើ្ ុខងារWi-Fi។

•  ក្្មវិធីលំនាំសដើ្ណដលអ្្ កជា្ួយឧបករែ៍អាចនឹងមតូវ្ ានអាប់សដតសហើយអាចនឹងណលងសមបើ្ ានសដោយគ្មាន
ការជូនដំែឹងជា្ុន។សបើអ្នក្ ាន�ំែួរអំពីក្្មវិធីណដល្ ាន្ ដល់ជូនជា្ួយឧបករែ៍�ូ្្រាក់្រង្ ជ្ឈ្ែ្ឌល
ស�វាSamsung។�ម្ាប់ក្្មវិធីណដលដសំ�ើងសដោយអ្នកសមបើម្ា�់�ូ្្រាក់្រងអ្នក្ដល់ស�វា្រាំងសនោះ។

•  ការណកមបព័ន្ធមបតិបត្ិការរប�់ឧបករែ៍ឬក៏ការដសំ�ើង�ុហវណវរពីមប�ពសមកៅ្ ្ចូវការអាចនាំឲ្យឧបករែ៍សធវើ្ ុខងារ
ខុ�មព្្រាំងខូចឬ្ ាត់្រិន្នន័យ។�ក្្ម�ាព្រាំងសនះគឺជាការបំពានសលើកិច្មព្សមពៀងអាជ្ាបែណSamsungរប�់
អ្នកសហើយសធវើឲ្យការធានាជូនអ្នក្រុកជាស្ោឃៈ។
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•  អាម�័យសលើតំបន់ឬអ្នក្ដល់ស�វាម�គេីនការពារសអមកង់មតូវ្ ាន�្ាប់�ម្ាប់ការការពារក្នញងអំ�ញងសពល្ លិតក្្មនិង
ការណចកចាយ។ការខូចខាតដល់ម�គេីនការពារសអមកង់ណដល្ ាន�្ាប់្ិនមតូវ្ ានរ៉ាប់រងសមកោ្ការធានាស�ើយ។

•  អ្នកអាចសឃើញសអមកង់ប៉ះយ៉ាងច្ា�់�ូ្្ីសមកោ្ពន្ឺនថងៃសមកៅអគារចាំងខ្ាំងក៏សដោយតា្រយៈការនលតម្ូវវ�ិាល�ាពពន្ឺ
កុងសដោយ�វ័យមបវត្ិណ ្្អកសលើបរ�ិ្ានជុំវិញ។សដោយ�ារ��ាពនន្ លិត្លការបង្ាញមកាហវិកនឹងក្នញងរយៈសពលយូរអាច
បែ្ាលឲ្យ្ ាន�ំែល់រូប(សេះសអមកង់) ឬរូបម�ស្ោលសខ្មៅ។

–  វាជាសយោបល់ណដល្ ិនមតវូសមបើមកាហវិកនឹងសលើណ្្នកែា្ ួយឬ្រាំងអ�់ននសអមកង់ប៉ះក្នញងអំ�ញងសពលយូរស�ើយសហើយ
មតូវបិ្រសអមកង់ប៉ះសនៅសពល្ ិនសមបើឧបករែ៍។

–  អ្នកអាចកំែត់ឲ្យសអមកង់ប៉ះប្ិរសដោយ�វ័យមបវត្ិសនៅសពលអ្នក្ ិនកំពុងសមបើវា។ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះ
អអកកង់ → អអកកង់កតូវរលត់ រួចសហើយសមជើ�រយៈសពលណដលអ្នកចង់ឲ្យឧបករែ៍រង់ចាំ្ុនសពលបិ្រសអមកង់ប៉ះ។

–  សដើ្្ីកែំត់ឲ្យសអមកង់ប៉ះនលតម្ូវពន្ឺរប�់វាសដោយ�វ័យមបវត្ិណ្្អកសលើបរ�ិ្ានជុំវិញ�ូ្ចាប់ស្ដើ្
ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះអអកកង់រួចសហើយប៉ះកុងតាក់ពន្លឺកតាប់ សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។

•  អាម�័យសលើតំបន់ឬ្ ៉ូណដលឧបករែ៍ខ្ះមតវូ្ ានតម្ូវឲ្យ្រ្រួលការយល់មព្ពីគែៈក ្្មការគ្នាគ្ន៍
�ហព័ន្ធ(FCC)។

�សបើឧបករែ៍រប�់អ្នក្រ្រួលការយលម់ព្ពីFCCអ្នកអាចសឃើញFCC IDននឧបកែ៍សនះ។សដើ្្ីបង្ាញFCC ID�ូ្
ចាបស់្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់រួចប៉ះអំពីទូរសព្ទ → ព័ត៌មានស្ានភាព។សបើឧបករែ៍រប�់អ្នក្ ិន្ ានFCC IDស្រវា
្ ានន័យថាឧបករែ៍សនោះ្ ិន្ ាន្រ្ួរល�ិ្រ្ធិ�ម្ាប់ការលក់សនៅ�ហរដ្ឋអាស្រិកឬណដនដីរប�់ខ្លួនស្រសហើយអាចនាំ្ ក
�ហរដ្ឋអាស្រិក�ម្ាប់ការសមបើម្ា�់្ ទេាល់ខ្លួនរប�់្ ្ា�់ប៉ុសែណោះ។

•  ការសមបើឧបករែ៍ចល័តសលើយន្សហោះឬក្៉ាល់អាច�្ិតសមកោ្សគោលការែ៍ណែនាំឬកំហិតក្នញងម�កុនិងរប�់
�ហព័ន្ធ។�ូ្ពសិមគោះជា្ួយអាជា្ធរ�្ម�បសហើយជានិច្កាលមតូវសគោរពតា្ស�ចកដីណែនាំរប�់នាវិកពាក់ព័ន្ធនឹង
សពលសវលាមព្្រាំងរសបៀបណដលអ្នកអាចសមបើឧបករែ៍រប�់អ្នក។

•  វិ�ាល�ាពណបនដ៍ណដលគាមំ្រសដោយឧបករែ៍អាចខុ�គ្នាអាម�យ័សលើតំបន់ឬអ្នក្ដល់ស�វា។

•  �ាព្ានននបែ្ាញ5Gអាចខុ�គ្នាអាម�័យសលើមបស្រ�,អ្នក្ដល់បែ្ាញនិងបរ�ិ្ានអ្នកសមបើម្ា�់។
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�ការថែទាំអករឿងការពារជកមាបទឹកនិងធូលី
�ឧបករែ៍រប�់អ្នកអាចការពារជម្ាប្រឹកនិងធូលី។�ូ្សធវើតា្បណែណ្រាំងសនះសដោយយកចិត្្រុកដាក់សដើ្្ីណថ្រាំសមគឿងការពារ
ជម្ាប្រឹកនិងធូលីននឧបករែ៍រប�់អ្នក។ការខកខានក្នញងការសធវើដូសច្នោះអាចនាំឲ្យខូចឧបករែ៍រប�់អ្នក។

•  ចូរកុំមជ្ុជឧបករែ៍ក្នញង្ឹរក�ាបសមជៅជាង1.5 mឬក៏្រុកវាក្នញង្រឹកសលើ�ពី30នា្រ។ីសបើអ្នកមជ្ុជឧបករែ៍ស្រៅក្នញង
�ារធាតុរាវែា្ួយសមកៅពី្រឹក�ាបដូចជា្ឹរកនមប្រឹកអ៊ីយ៉ូដឬសមគឿងម�វឹងសនោះ�ារធាតុរាវ្រាំងសនោះនឹងមជាបចូលស្រៅ
ក្នញងឧបករែ៍សលឿនជាង្រឹកធ្្មតា។

•  កុំដាក់ឧបករែ៍ឲ្យប៉ះមតវូទឹកថដលមានចលនាខា្ំង។

•  សបើឧបករែ៍ប៉ះមតូវ្រឹក�ាប�ូ្សមបើមកែាត់្រន់�្អាតជូត�្ងៃលួតវាឲ្យ�ពវ។សបើឧបករែ៍ប៉ះមតូវវត្ញរាវស្សេងស្រៀតដូចជា
្រឹកនមប្រឹកក្នញងអាងណហល្រឹក្រឹក�ាប៊ូសមបង្រឹកអប់ស�ការពារកស្ដៅនថងៃ្រឹក�្្អាតនដឬក៏្ លិត្លគី្ីដូចជា
សមគឿង�្្អាង�ូ្លាងជម្ះវាជា្ួយ្រឹក�ាបសហើយសមបើមកែាត់្រន់�្អាតជូត�្ងៃលួតវាឲ្យ�ពវ។សបើអ្នក្ ិនសធវើតា្
ស�ចកដីណែនាំ្រាំងសនះស្រមប�ិ្រ្ធ្លនិងរូបរាងរប�់ឧបករែ៍អាច្រ្រួលរង្ លប៉ះពាល់។

•  អបើឧបករណ៍កតូវបានកជមុជចូលក្ញងទឹកឬក៏មីកកូហ្វូនឬឧបល័រអសើម �ំស�ងអាច្ ិនបន្ឺច្ា�់ក្នញងអ�ំញងសពល
សហៅ។បនទេាប់ពីសមបើមកែាត់្រន់�្អាតជូតឧបករែ៍រួចសហើយ�ូ្�្ងៃលួតវា្រាំងម�ុង្ុនសពលសមបើវា។

•  សអមកង់ប៉ះនិង្ ុខងារស្សេងស្រៀតអាច្ ិនដសំែើរការមបមកតីអបើឧបករណ៍កតូវបានអកបើក្ញងទឹក។

•  អបើឧបករណ៍បានធា្ក់ឬទទួលការប៉ះទង្ិច ្ុខងារការពារជម្ាប្រឹកនិងធូលីរប�់ឧបករែ៍អាចខូច។

•  ឧបករណ៍របស់អ្កកតូវបានអធ្ើអតស្តក្ញងបរិសា្នថដលមានការករប់ករងអហើយកតូវបានបញ្ាក់ែាអាចការពារជកមាបទឹកនិង
ធូលីក្ញងស្ានភាពជាក់លាក់(បអំពញតាមលក្ខខណ្ឌននចំណាត់ែ្ាក់IP68ដូចបានពណ៌នាអដោយស្តង់ដាអន្តរជាតិIEC 
60529-ខា្តរង្ាស់ននការការពារថដលបានផ្ដល់អដោយការបិទជិត[កូដIP];លក្ខខណ្ឌអតស្ត៖15–35 °C, 86–106 
kPa, ទឹកសាប,1.5 ថម៉កត,30នាទ)ី។ែី្អបើមានចំណាតែ់្ាក់អនះក៏អដោយវាអនៅថតអាចឲ្យឧបករណ៍របស់អ្កខូចក្ញង
ស្ានភាពមួយចំនួនថដរ។

�អាយខុនថណនាំ

� �កពមាន៖�្ាន�ាពណដលអាចបង្កសមគោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនអ្នកឬអ្នកដន្រ

� �កបុងកបយ័ត៖្�្ាន�ាពណដលអាចបង្កការខូចខាតដល់ឧបករែ៍ឬសមគឿងបរិក្ខារស្សេងស្រៀតរប�់អ្នក

� �អសចក្ដីជូនដំណឹង៖កំែត�់្គេាល់បណែណអំពីការសមបើម្ា�់ឬព័ត៌្ានបណន្្
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�ស្ានភាពឧបករណ៍អ�ើងកអម្ដៅនិងដំអណោះកសាយ

�អនៅអពលឧបករណ៍អ�ើងកអម្ដៅខណៈអពលកំពុងសាកែ្ម
�ខែៈសពលកំពុង�ាកថ្មឧបករែ៍និងសមគឿង�ាកអាចនឹងសកដៅ។ក្នញងអំ�ញងសពល�ាកថ្មឥតណខសេឬ�ាកថ្មរហ័�ឧបករែ៍អាច
សកដៅជាង្ ុនសនៅសពលប៉ះ។វា្ ិនប៉ះពាល់ដល់អាយុកាលឬមប�ិ្រ្ធ្លរប�់ឧបករែ៍ស្រសហើយវាជា�្ាន�ាពធ្្មតាននមបតិបត្ិ
ការរប�់ឧបករែ៍។សបើថ្មសក្ៅខាំ្ងសពកសល្ឿន�ាកអាចថយចុះឬក៏សមគឿង�ាកអាចឈប់�ាក។

�សូមអធ្ើដូចខាងអកកោមអនៅអពលឧបករណ៍អ�ើងកអម្ដៅ៖
•  ្ ដាច់សមគឿង�ាកពីឧបករែ៍រួចប្ិរក ្្មវិធីណដលកំពុងដំសែើរការ។រង់ចាំឲ្យឧបករែ៍ចុះមតជាក់�ិន�ឹ្ចាប់ស្ដើ្
�ាកថ្មឧបករែ៍្ ្ងស្រៀត។

•  សបើណ្្នកខាងសមកោ្ននឧបករែ៍សកដៅមជលុវាអាចបែ្ាល្ កពីណខសេUSBណដល្ ាន�្ាប់សនោះខូច។្្ា�់ណខសេUSB 
ណដលខូចសដោយណខសេថ្មី្ ួយណដលSamsung្ានយល់មព្ឲ្យសមបើ។

•  សនៅសពលសមបើសមគឿង�ាកឥតណខសេ�ូ្កុំដាក់�្្ារៈស្សេងស្រៀតដូចជាវត្ញសលោហៈស្ណដកបែណណដល្ ានចសម្ៀក
្ ៉ាសញ៉្រិកសនៅចសន្ោះឧបករែ៍និងសមគឿង�ាកឥតណខសេ។

� �្ុខងារ�ាកថ្មឥតណខសេឬ�ាករហ័�អាចសមបើ្ ានណតចំសពោះ្ ៉ូណដលណដល្រ្រួលការគាំម្រប៉ុសែណោះ។

�អនៅអពលឧបករណ៍អ�ើងកអម្ដៅក្ញងអំ�ញងអពលអកបើ
�សនៅសពលអ្នកសមបើ្ ុខងារឬក ្្មវិធីណដលមតវូការថា្ពលសមចើនឬក៏សមបើវាក្នញងរយៈសពលយូរឧបករែ៍រប�់អ្នកអាចនឹងស�ើងកស្ដៅ
ជាបសែ្ោះអា�ន្នសដោយ�ារ្ ានការសមបើម្ា�់ថ្មសមចើន។បិ្រក្្មវិធីណដលកំពុងដំសែើរការសហើយ�ូ្កុំសមបើឧបករែ៍សនោះ្ ួយ
រយៈ។

�ខាងសមកោ្គឺជាឧ្រាហរែ៍នន�្ានការែ៍ណដលសធវើឲ្យឧបករែ៍ស�ើងកស្ដៅ។អាម�័យសលើ្ ុខងារនិងក្្មវិធីណដលអ្នក
សមបើឧ្រាហរែ៍្រាំងសនះអាចនឹង្ ិនអនុវត្ចសំពោះ្ ៉ូណដលរប�់អ្នក។

•  អំ�ញងសពលសរៀបចំដំបូងបនទេាប់ពី្រិញឬក៏សនៅសពល�្ារ្រិន្នន័យ្ កវិញ

•  សនៅសពល្រាញយកឯក�ារធំ
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•  សនៅសពលសមបើក្្មវិធីណដលមតូវការថា្ពលសមចើនឬក៏សមបើក្្មវិធីក្នញងរយៈសពលយូរ

–  សនៅសពលសលងសហគេ្គុែ�ាពខ្ព�់រយៈសពលយូរ

–  សនៅសពលថតវីសដអូរយៈសពលយូរ

–  សនៅសពលម�ទេី្ីងវីសដអូខែៈសពលកំពុងសមបើការកំែត់ពន្ឺអតិបរ្ា

–  សនៅសពល�្ាប់ស្រៅTV

•  ខែៈសពលកំពុងសធវើពហុកិច្ការ(ឬក៏សនៅសពលដសំែើរការក្្មវិធីសមចើនសនៅន្ទេខាងសមកោយ)

–  សនៅសពលសមបើពហុវីនដូវ

–  សនៅសពលអាប់សដតឬក៏ដសំ�ើងក ្្មវិធីខែៈសពលកំពុងថតវីសដអូ

–  សនៅសពល្រាញយកឯក�ារធំក្នញងអំ�ញងសពលសហៅវសីដអូ

–  សនៅសពលថតវីសដអូខែៈសពលកំពុងសមបើក្្មវិធីម្ាប់្រិ�សដៅ

•  សនៅសពលសមបើ្រិន្នន័យសមចើន�ម្ាប់ការសធវើ�្កាលជា្ួយសក្ោដអ៊ីណ្លឬគែនីស្សេង

•  សនៅសពលសមបើក្្មវិធីម្ាប់្ិរ�សដៅក្នញង�ានខែៈសពលឧបករែ៍មតូវ្ ានដាក់សមកោ្កស្ដៅនថងៃ្ ទេាល់

•  សនៅសពលសមបើ្ ុខងារហត�់្៉ត់ចល័តនិងចំែង

•  សនៅសពលសមបើឧបករែ៍ក្នញងតំបន់ណដល្ ានរលក�ញ្ាសខសេោយឬគ្មានស�វា

•  សនៅសពល�ាកថ្មសដោយសមបើណខសេUSBខូច

•  សនៅសពល�្នចូកពហុបែំងរប�់ឧបករែ៍ខូចឬក៏ប៉ះនឹងរប�់ខាងសមកៅដូចជា្រឹកធូលីស្សេៅសលោហៈនិងបែ្ចូលសខ្មៅនដ

•  សនៅសពលអ្នកកំពុងសមបើរ៉ូ្ីង

�សូមអធ្ើដូចខាងអកកោមអនៅអពលឧបករណ៍អ�ើងកអម្ដៅ៖
•  រកសេាបច្ញប្ន្ន�ាពឧបករែ៍ជា្ួយ�ុហវណវរថ្មីបំ្ុត។

•  �ាព្ិន�ុីគ្នារវាងក្្មវិធីកំពុងដសំែើរការអាចបែ្ាលឲ្យឧបករែ៍ស�ើងកស្ដៅ។�ូ្ចាបស់្ដើ្ឧបករែ៍
ស�ើងវិញ។

•  បិ្រដំសែើរការ្ ុខងារWi-Fi, GPSនិងBluetoothសនៅសពលឈប់សមបើពួកវា។

•  បិ្រក្្មវិធីណដលបសង្កើនការសមបើម្ា�់ថ្មឬក៏ក ្្មវិធីណដលដំសែើរការសនៅន្ទេខាងសមកោយសនៅសពលឈប់សមបើ។

•  លុបឯក�ារ្ ិនចាំ្ ាច់ឬក្្មវិធី្ ិន្ ានសមបើ។

•  បន្យពន្ឺសអមកង់។

•  សបើឧបករែ៍ស�ើងកស្ដៅមជលុឬក៏ប៉ះស្រៅសកៅ្ក្នញងរយៈសពលយូរចូរកុំសមបើវា្ ួយរយៈ។សបើឧបករែ៍បន្ស�ើងកស្ដៅ
មជុល�ូ្្រាក់្រង្ ជ្ឈ្ែ្ឌលស�វាSamsung។
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�ការកបងុកបយ័ត្ចំអពោះឧបករណ៍អ�ើងកអម្ដៅកជុល
�សបើអ្នកចាប់ស្ដើ្្រ្រួលអារ ្្មែ៍អ្ា�ុកសដោយ�ារឧបករែ៍កំពុងស�ើងកស្ដៅមជុល�ូ្បញ្ឈប់ការសមបើឧបករែ៍សនោះ។
�សនៅសពលឧបករែ៍ស�ើងកស្ដៅ្ុខងារនិងមប�ិ្រ្ធ្លអាចមតូវ្ ានកម្ិតឬក៏ឧបករែ៍អាចនឹងប្ិរសដើ្្ីឲ្យវាចុះ
មតជាក់។្ុខងារសនះ្ ានណតសនៅសលើ្ ៉ូណដលណដល្រ្ួរលការគាំម្រប៉ុសែណោះ។

•  សបើឧបករែ៍ស�ើងកស្ដៅមជុលនិងឈានដល់�ីតែុ្ហ�ាពជាក់លាក់្ ួយ�ារមព្ាននឹងសលចស�ើងសដើ្្ីបង្ការការខូច
ឧបករែ៍ការរលាកនិងការខូចណ�្កមព្្រាំងការសលចធ្ាយថ្ម។សដើ្្ីបនទេាប�ីតុែ្ហ�ាពរប�់ឧបករែ៍ពន្ឺសអមកង់
និងសល្ឿនមប�ិ្រ្ធ្លនឹងមតវូកម្ិតសហើយការ�ាកថ្មនឹងឈប់។ក្្មវិធីណដលកំពុងដំសែើរការនឹងមតូវ្ ានបិ្រសហើយការ
សហៅ្រាំងអ�់មព្្រាំង្ ុខងារស្សេងស្រៀតនឹង្ ានកម្ិតសលើកណលងណតការសហៅអា�ន្នប៉ុសែណោះរហូត្រាល់ណតឧបករែ៍ចុះ
មតជាក់វិញ។

•  សបើ�ារ្រីពីរសលចស�ើងសដោយ�ារការសកើនស�ើងបណន្្ស្រៀតនន�ីតុែ្ហ�ាពរប�់ឧបករែ៍វានឹងបិ្រថា្ពល។ចូរកុំសមបើ
ឧបករែ៍្រាល់ណត�ីតុែ្ហ�ាពរប�់ឧបករែ៍ធ្ាក់សមកោ្កម្ិតណដល្ ានបញ្ាក់។សបើ�ារមព្ាន្រីពីរសលចស�ើងក្នញង
អំ�ញងសពលសហៅអា�ន្នការសហៅនឹង្ ិនមតវូ្ ាន្ ដាច់សដោយការបិ្របង្ខំស�ើយ។

�ការកបងុកបយ័ត្ចំអពោះបរិសា្នកបតិបត្តិការ
�ឧបករែ៍រប�់អ្នកអាចនឹងស�ើងកស្ដៅសដោយ�ារបរ�ិ្ានសនៅក្នញង�្ាន�ាព្រាំងសនះ។�ូ្មបុងមបយ័ត្នសដើ្្ីបសញ្ៀ�
ការកាត់បន្យអាយុថ្មការសធវើឲ្យឧបករែ៍ខូចឬការបង្កអគគេិ�័យ។

•  កុំ្រុកឧបករែ៍រប�់អ្នកក្នញង�ីតុែ្ហ�ាពមតជាក់ខ្ាំងឬសក្ៅខ្ាំង។

•  កុំដាក់ឧបករែ៍រប�់អ្នកឲ្យប៉ះមតវូកស្ដៅនថងៃ្ ទេាល់ក្នញងអំ�ញងសពលយូរ។

•  កុំសមបើឬ្រុកឧបករែ៍រប�់អ្នកសនៅកណនង្សកៅ្ខា្ំងក្នញងរយៈសពលយូរដូចជាសនៅក្នញង�ាននារដូវសក្ៅ។

•  កុំដាក់ឧបករែ៍សនៅកណនង្ណដលអាចស�ើងកស្ដៅមជុលដូចជាកម្ាល�្អំអគគេិ�នី។

•  កុំ្រុកឧបករែ៍ណក្រឬក្នញង្ ៉ា�ុីនកស្ដៅ្៉ា�ុីនដុតនំសមគឿងបរិក្ខារច្្អិនណដលសកដៅឬមបដាប់ដាក់ណដល្ ាន�្្ពាធខា្ំង។

•  កុំសមបើណខសេណដលរបក�្្កឬខូចសហើយចូរកុំសមបើសមគឿង�ាកឬថ្មណដលខូចឬដំសែើរការខុ�មបមកតី។
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�លក្ខណៈពិអសសសំខាន់ៗ

�

�កាអមរ៉ា
�ថតរូប�ាពជិតយ៉ាង�្ឺច្ា�់។អ្នកក៏អាចបងា្ញ
្រិដ្ឋ�ាពកាស្រ៉ានី្ួយៗតា្រូបតូចៗនិងបដចូរ្ិរដ្ឋ�ាពសនោះ
្ ងណដរខែៈសពលកំពុងថតវសីដអូក្នញង្រម្ង់្រិដ្ឋ�ាព
អ្នកដឹកនាំ។�ូ្ស្ើលកាស្រ៉ា�ម្ាប់ព័ត៌្ានបណន្្។

�

�xCloud
�រីករាយនឹងការសលងសហគេ្គុែ�ាពខ្ព�់សលើឧបករែ៍ចល័ត
រប�់អ្នកជា្ួយស�វាxCloud។

�

�Samsung DeX
�រីករាយនឹងពហុកិច្ការសលើសអមកង់ធំជា្ួយការ�្ាប់
ឥតណខសេSamsung DeX។�ូ្ស្ើលSamsung DeX 
�ម្ាប់ព័ត៌្ ានបណន្្។

�

�ភ្ាប់ជាមួយWindows
��្ាប់្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នកជា្ួយកុំព្យចូ្រ័រនិង្រ្រួល
ប្រពិស�ោធន៍ដ៏រលូន។�ូ្ស្ើល�្ាប់ជា្ួយWindows 
�ម្ាប់ព័ត៌្ ានបណន្្។

�

�S Pen
�មតួតមតាសអមកង់សដោយសមបើS Pen (លក់
ដាច់សដោយណ�ក) និងសមបើ្ ុខងារS Penជាសមចើន
ស្រៀត។�ូ្ស្ើលS Pen (Galaxy S21 Ultra 5G) 
�ម្ាប់ព័ត៌្ ានបណន្្។
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�កទង់កទាយឧបករណ៍និងមុខងារនានា

�របស់មានអនៅក្ញងកបអប់
��ូ្ស្ើល្ គគេស្រ�ក៍ចាបស់្ដើ្រហ�័សដើ្្ីដឹងថា្ ានរប�់អវីខ្ះសនៅក្នញងមបអប់។

� •  រប�់ណដលអ្្ កជា្ួយឧបករែ៍និងសមគឿងបនសេំណដល្ ានអាចខុ�គ្នាអាម�័យសលើតំបន់ឬអ្នក្ដល់ស�វា។

•  រប�់ណដល្ ាន្ ល្់ជូនមតវូ្ ានរចនាស�ើង�ម្ាប់ណតឧបករែ៍សនះប៉សុែណោះសហើយអាច្ ិនមតូវគ្នាជា្ួយឧបករែ៍
ស្សេង។

•  រូបរាងនិងលក្ខែៈពិស��បសចក្ស្រ�អាចមតូវ្ ាន្ ្ា�់បដចូរសដោយគ្មានការជូនដំែឹងជា្ុន។

•  អ្នកអាច្រិញសមគឿងបនសេំបណន្្ពីអ្នកលក់រាយ្ លិត្លSamsungក្នញងម�ុក។�ូ្ម្ាកដថាពួកវាមតូវគ្នាជា្ួយ
ឧបករែ៍្ុនសពល្ិរញ។

•  �ូ្សមបើណតសមគឿងបនសេំណដលSamsung្ានយលម់ព្ឲ្យសមបើប៉ុសែណោះ។ការសមបើសមគឿងបនសេំណដល្ ិន្ ានយល់មព្
ឲ្យសមបើអាចសធវើឲ្យ្ ានបញា្មប�ិ្រ្ធ្លនិងការសធវើ្ ុខងារខុ�ណដល្ ិនមតូវ្ ានរ៉ាប់រងសមកោ្ការធានាស�ើយ។

•  �ាព្ានននសមគឿងបនសេំអាច្ ានការ្្ា�់បដចូរអាម�័យ្រាំងម�ងុសលើមកុ្ហ៊ុន្ លិត។�ម្ាប់ព័ត៌្ានបណន្្អំពី
សមគឿងបនសេំណដល្ ាន�ូ្ស្ើលវិបន�Samsung។

•  កា�(USB Type-C)ណដលគាមំ្រសមគឿងបសញញ្ឌីជីថលអាចសមបើជា្ួយឧបករែ៍សនះ្ ាន។ស្រោះជាយ៉ាងសនះកដី
ឧបករែ៍សនះអាច្ ិនមតវូគ្នាជា្ួយកា�ណដលសមបើវិធីបសញ្ញអូឌីយ៉ូស្សេងឬក៏្ លិតសដោយឧ�សេាហករស្សេង។
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�កទង់កទាយឧបករណ៍

�► Galaxy S21 Ultra 5G៖

�

ឧបល័រ

សិនស ឺស�ាល់ េខ�ៅៃដ

�គាប់ចុច ខាង

�គាប់ចុច ក�មិត សំេឡង

េអ�កង់ប៉ះ

េអ�កង់ ែគម េអ�កង់ ែគម

កាេមរ�ា មុខ

សិនស ឺទីជិតខាង/
ពន�ឺ

ស��ក កាស / 
ស��ក ពហុបំណង (USB 
Type-C)

ស�ក កាត SIM

មី�កូហ��ន

�

អង់ែតន NFC / 
របុម សាក ឥតែខ�

កាេមរ�ា េ�កោយ

សិនស ឺAF ឡាែស៊

អង់ែតន ចម�ង

មី�កូហ��នឧបល័រ

អង់ែតន GPS

ភ�ាស

មី�កូហ��ន
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�► Galaxy S21+ 5G៖

�

ឧបល័រ

សិនស ឺស�ាល់ េខ�ៅៃដ

�គាប់ចុច ខាង

�គាប់ចុច ក�មិត សំេឡង

េអ�កង់ប៉ះ

កាេមរ�ា មុខ
សិនស ឺទីជិតខាង/
ពន�ឺ

ស��ក កាស / 
ស��ក ពហុបំណង (USB 
Type-C)

ស�ក កាត SIM

មី�កូហ��ន

�

អង់ែតន NFC / 
របុម សាក ឥតែខ�

កាេមរ�ា េ�កោយ
ភ�ាស

អង់ែតន ចម�ង

ឧបល័រ

មី�កូហ��ន

អង់ែតន GPS

មី�កូហ��ន
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�► Galaxy S21 5G៖

�

ឧបល័រ

សិនស ឺស�ាល់ េខ�ៅៃដ

�គាប់ចុច ខាង

�គាប់ចុច ក�មិត សំេឡង

េអ�កង់ប៉ះ

កាេមរ�ា មុខ
សិនស ឺទីជិតខាង/
ពន�ឺ

ស��ក កាស / 
ស��ក ពហុបំណង (USB 
Type-C)

ស�ក កាត SIM

មី�កូហ��ន

�

អង់ែតន NFC / 
របុម សាក ឥតែខ�

កាេមរ�ា េ�កោយ
ភ�ាស

អង់ែតន ចម�ង

មី�កូហ��នឧបល័រ

អង់ែតន GPS

មី�កូហ��ន
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�
•  សនៅសពលសមបើឧបល័រដូចជាសនៅសពលចាក់ឯក�ារស្សឌៀឬក៏សមបើ្រូរ�ពទេឧបល័រ�ូ្កុំដាក់ឧបករែ៍សនៅជិតមតសចៀក
រប�់អ្នក។

•  មតូវមបយ័ត្នកុំឲ្យមប�ពពន្ឺខ្ាំងដូចជាពន្ឺនថងៃ្ ទេាល់ប៉ះ�ិនកាស្រ៉ា។សបើ�ិនកាស្រ៉ាមតូវមប�ពពន្ឺខ្ាំងដូចជាពន្ឺនថងៃ
្ ទេាល់�ិន�ឺរូបរប�់កាស្រ៉ាអាចខូច។�ិន�ឺរូបណដលខូច្ ិនអាចជួ�ជុល្ ានស�ើយសហើយនឹងបង្កឲ្យ្ ានចំ
ែុចៗឬ�្នា្មបតាកៗក្នញងរូប�ាព។

•  សបើអ្នកសមបើឧបករែ៍ណដលកញ្ក់ឬតួអាមគលីីករប�់វាណបកអ្នកអាច្ ានហានិ�័យននការរងរបួ�។សមបើឧបករែ៍សនះ
ណតបនទេាប់ពីវាមតវូ្ ានជ�ួជុលសនៅ្ ជ្ឈ្ែ្ឌលស�វាSamsungប៉ុសែណោះ។

•  សបើធូលីឬវត្ញខាងសមកៅចូល្ ីមកហូវចូន,ឧបល័រឬសមគឿង្រ្រួល�ំស�ងរប�់ឧបករែ៍អាចកានណ់ត�ងៃាត់ឬក៏្ ុខងារ
្ួយចំនួនអាច្ ិនដំសែើរការ។សបើអ្នកប៉ុនប៉ងយកធូលីឬឬវត្ញខាងសមកៅណដល្ ុតម�ចួសចញឧបករែ៍អាចខូចសហើយ
រូបរាងរប�់វាអាច្រ្រួល្ លប៉ះពាល់។

� •  បញ្ាសលើ�ាព�្ាប់និងការ�ុីថ្មសមចើនអាចសកើតស�ើងក្នញង�្ាន�ាពខាងសមកោ្៖

–  សបើអ្នកបិ្រ�ទេីកឃ័រណដល្ ានជាតិសលោហៈសលើតំបន់អង់ណតនននឧបករែ៍

–  សបើអ្នកដាក់សម�ោ្ឧបករែ៍ណដល្ ានជាតិសលោហៈ

–  សបើអ្នកយកនដឬវត្ញស្សេងមគបសលើតំបន់អង់ណតនននឧបករែ៍ខែៈសពលកំពុងសមបើ្ ុខងារ្ ួយចំនួនដូចជាការ
សហៅឬការ�្ាប់្រិន្នន័យចល័ត

•  �ូ្សមបើម�គេីនការពារសអមកង់ណដលSamsung្ានយល់មព្ឲ្យសមបើ។ម�គេីនការពារសអមកង់ណដល្ ិន្ ានយល់មព្
ឲ្យសមបើអាចបែ្ាលឲ្យ�ិន�ឺសធវើ្ ុខងារខុ�។

•  កុំមគបសលើ�ិន�ឺ្រីជិតខាង/ពន្ឺសដោយសមគឿងបនសេំសមបើសលើសអមកង់ដូចជាម�គេីនការពារសអមកង់,�ទេីកឃ័រឬគម្ប។ការ
សធវើណបបសនោះអាចបែ្ាលឲ្យ�ិន�ឺសធវើ្ ុខងារខុ�។

•  ពន្ឺអាចសលោត�្ឹបណ�្តសនៅណ្្នកខាងសលើននឧបករែ៍ក្នញងអំ�ញងសពលសហៅសដោយ�ារមបតិបត្ិការនន�ិន�ឺ
្រីជិតខាង។

•  ពែ៌សលើសអមកង់ណគ្អាចស ើ្លស្រៅខុ�គ្នាអាម�័យសលើ្រីតាំងបង្ាញរប�់អ្នក។(Galaxy S21 Ultra 5G)
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�ករាប់ចុចរឹង

�ករាប់ចុច �មុខងារ

�ករាប់ចុចខាង

•  សនៅសពលឧបករែ៍្ ានបិ្រ�ូ្ចុចឲ្យជាប់សដើ្្ីសបើកវា។

•  ចុចសដើ្្ីសបើកឬចាក់ស�ោសអមកង់។

•  ចុចឲ្យជាប់សដើ្្ីចាប់ស្ដើ្�នទេនាជា្ួយBixby។�ូ្ស្ើលការសមបើBixby�ម្ាប់
ព័ត៌្ានបណន្្។

•  ចុចពីរដងឬក៏ចុចឲ្យជាប់សដើ្្ីចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីឬ្ ុខងារណដលអ្នក្ ានកំែត់។

�ករាប់ចុចខាង+ករាប់ចុច
បន្យកកមិតសំអ�ង

•  ចុចក្នញងសពលដំែាលគ្នាសដើ្្ីថតរូបសអមកង់។

•  ចុចឲ្យជាប់ក្នញងសពលដំែាលគ្នាសដើ្្ីបិ្រឧបករែ៍។

�ការកំណត់ករាប់ចុចខាង
�សមជើ�ក្្មវិធីឬ្ ុខងារណដលមតូវចាបស់្ដើ្សដោយចុចមគាប់ចុចខាងពីរដងឬក៏ចុចឲ្យជាប់សលើមគាប់ចុចខាង។
�ចាបស់្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះមុខងារកកមិតខ្ពស ់→ ករាប់ចុចខាង រួចសហើយសមជើ�ជសម ើ្�្ ួយណដលអ្នកចង់្ ាន។

�ប៊ូតុងទន់

�

ប៊ូតុង ថយ

េគហប៊ូតុង

ប៊ូតុង ថ�ីៗ

�សនៅសពលអ្នកសបើកសអមកង់ប៊ូតុង្រន់នឹងសលចស�ើងសនៅណ្្នកខាងសមកោ្សអមកង់។�ូ្ស្ើលរ្ាររុករក(ប៊ូតុង្រន់) �ម្ាប់ព័ត៌្ាន
បណន្្។
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�ការសាកែ្ម
��ាកថ្ម្ុនសពលសមបើវាជាសលើកដំបូងឬក៏សនៅសពលខាន្ ានសមបើវាក្នញងអំ�ញងសពលយូរ។

� ��ូ្សមបើណតថ្មសមគឿង�ាកនិងណខសេណដលSamsung្ានយល់មព្ឲ្យសមបើនិង្ ានរចនា�ម្ាប់ឧបករែ៍រប�់អ្នក
ប៉ុសែណោះ។ថ្មសមគឿង�ាកនិងណខសេអាចបង្កឲ្យ្ ានរបួ�ធងៃន់ធងៃរឬការខូចដល់ឧបករែ៍រប�់អ្នក។

�
•  ការ�្ាប់សមគឿង�ាក្ ិនមតឹ្មតវូអាចបែ្ាលឲ្យ្ ានការខូចខាតធងៃន់ធងៃរដល់ឧបករែ៍។ការខូចខាតណដលសកើតស�ើង
សដោយ�ារការសមបើម្ា�់្ ិនមតឹ្មតវូនឹង្ ិន�្ិតសមកោ្ការធានាស�ើយ។

•  �ូ្សមបើណតណខសេUSB Type-Cណដលអ្្ កជា្ួយឧបករែ៍ប៉ុសែណោះ។ឧបករែ៍អាចខូចសបើអ្នកសមបើណខសេMicro 
USB។

�
•  សដើ្្ី�ំនចថា្ពល�ូ្ដកសមគឿង�ាកសចញសនៅសពល្ ិនសមបើវា។សមគឿង�ាក្ ិន្ានកុងតាក់ថា្ពលស្រដូសច្នះ
អ្នកមតូវដកសមគឿង�ាកសចញពីមពីអគគេិ�នីសនៅសពលអ្នក្ ិនសមបើវាសដើ្្ីបសញ្ៀ�ការខះ្ខ្ាយថា្ពល។សមគឿង�ាក
គួរ�្ិតសនៅជិតមពីអគគេិ�នីនិងងាយម�ួលសឈោងដល់ខែៈសពលកំពុង�ាក។

•  សនៅសពលសមបើសមគឿង�ាកសយើងឲ្យសយោបល់សមបើសមគឿង�ាក្ ានណខសេឬឥតណខសេណដល្ ាន្រ្រួលការយលម់ព្សដើ្្ីធានា
មប�ិ្រ្ធ្លននការ�ាក។

�ការសាកអកបើថខសែ
��្ាប់ណខសេUSBស្រៅដុ�ំាកថា្ពលUSBរួចសដោតណខសេស្រៅក្នញង�្នចូកពហុបំែងរប�់ឧបករែ៍សដើ្្ី�ាកថ្ម។បនទេាប់ពី�ាកថ្ម
សពញ�ូ្ដកសមគឿង�ាកសចញពីឧបករែ៍។

�



�មូលដ្ឋ

18

�ការសាកឥតថខសែ
�ឧបករែ៍សនះ្ ានរបុ្�ាកឥតណខសេជាប់្ កជា្ួយ។អ្នកអាច�ាកថ្មសដោយសមបើសមគឿង�ាកឥតណខសេ(លក់ដាចស់ដោយណ�ក)។
�ដាក់ណ្្នកកែ្ាលននខ្នងឧបករែ៍សលើណ្្នកកែ្ាលននសមគឿង�ាកឥតណខសេសដើ្្ី�ាកថ្ម។បនទេាប់ពី�ាកថ្មសពញ�ូ្្ ដាច់
ឧបករែ៍ពីសមគឿង�ាកឥតណខសេ។
�សពល�ាកណដល្ ាន្ ៉ាន�់្មាននឹងសលចស�ើងសលើ្ ទេាំងជូនដំែឹង។សពល�ាកជាក់ណ�ដងអាចខុ�គ្នាអាម�យ័សលើ�្ាន�ាពនន
ការ�ាក។

� �ការកបុងកបយ័ត្សកមាប់ការសាកឥតថខសែ
�សបើអ្នក្ ិនសគោរពតា្វិធានឲ្យមបងុមបយ័ត្នខាងសមកោ្ស្រឧបករែ៍អាច្ ិន�ាកមបមកតីឬអាចស�ើងកស្ដៅមជុលឬក៏
ឧបករែ៍និងកាត្រាំង�ាយអាចខូច។
•  ចូរកុំដាក់ឧបករែ៍សលើសមគឿង�ាកឥតណខសេជា្ួយបែណឥែ្រានឬបែណអត្�ញ្ាែសមបកង់វិ្រ្យញ(RFID) (ដូចជា
បែណសធវើដំសែើរឬបែណស�ោ) ណដលដាក់សនៅចសន្ោះខាងខ្នងននឧបករែ៍និងគម្បឧបករែ៍។

•  ចូរកុំដាក់ឧបករែ៍សលើសមគឿង�ាកឥតណខសេសនៅសពល�្្ារៈច្្ងកស្ដៅដូចជាវត្ញសលោហៈនិងស្ណដកមតូវ្ ានដាក់សនៅ
ចសន្ោះឧបករែ៍និងសមគឿង�ាកឥតណខសេ។

� •  សបើអ្នកសមបើសមគឿង�ាកឥតណខសេក្នញងតំបន់ណដល្ ានរលក�ញ្ាបែ្ាញសខសេោយអ្នកអាច្ ាត់បង់ការ្រ្រួលបែ្ាញ។

•  �ូ្សមបើសមគឿង�ាកឥតណខសេណដលSamsung្ានយល់មព្ឲ្យសមបើ។សបើអ្នកសមបើសមគឿង�ាកឥតណខសេស្សេងស្រៀតថ្ម
អាច្ ិន�ាកមបមកតី។

�ការសាករហ័ស
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះការថែទាំែ្មនិងឧបករណ៍ → ែ្ម → ការកំណត់ែ្មអកចើនអទៀត រួចសហើយសបើកដំសែើរការ្ ុខងារ
ណដលអ្នកចង់។

•  ការសាកអលឿន៖សដើ្្ីសមបើ្ ុខងារ�ាកសលឿន�ូ្សមបើសមគឿង�ាកថ្មណដលគាំម្រការ�ាកសលឿន�ម្ប។

•  ការសាកអលឿនបំផុត៖សដើ្្ីសមបើ្ ុខងារ�ាកសលឿនបំ្ុត�ូ្សមបើសមគឿង�ាកUSB PD (្ដល់ថា្ពល) ណដលគាំម្រការ
�ាកសលឿនបំ្ុត។

•  ការសាកឥតថខសែអលឿន៖សដើ្្ីសមបើ្ ុខងារសនះ�ូ្សមបើសមគឿង�ាកនិង�្ា��ាពណដលគាមំ្រ្ ុខងារ�ាកសលឿនឥតណខសេ។

� •  អ្នកអាច�ាកថ្មកានណ់តរហ�័ខែៈសពលឧបករែ៍ឬសអមកង់រប�់វាមតូវ្ ានបិ្រ។

•  សបើសមគឿង�ាកឥតណខសេ្ ានកងា្រខាងក្នញងកង្ារអាចបសង្កើត�ំស�ងរំខានក្នញងអំ�ញងសពល�ាកឥតណខសេសលឿន។ណថ្
្រ្្ាប់្ ួយសដើ្្ីកំែត់ឲ្យ្ ុខងារ�ាកឥតណខសេសលឿនបិ្រសដោយ�វ័យមបវត្ិក្នញងសពលបសុរកំែត់សដោយសមបើBixby 
Routines។សនៅសពល្ ុខងារ�ាកសលឿនឥតណខសេមតូវ្ ានបិ្រ�ំស�ងកង្ារននសមគឿង�ាកនិងពន្ឺ�ញ្ាបង្ាញនឹង
មតូវ្ ានកាត់បន្យ។
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�ការថចករំថលកែាមពលឥតថខសែ
�អ្នកអាច�ាកឧបករែ៍្ ួយស្រៀតសដោយសមបើថ្មរប�់ឧបករែ៍អ្នក។អ្នកសនៅណតអាច�ាកឧបករែ៍្ ួយស្រៀតដណដល�ូ្្ីខែៈ
សពលកំពុង�ាកឧបករែ៍រប�់អ្នកក៏សដោយ។អាម�័យសលើមបស�្រននសមគឿងបនសេំឬគម្បណដលកំពុងសមបើ្ុខងារណចករំណលក
ថា្ពលឥតណខសេអាច្ ិនដំសែើរការមបមកតី។សយើងឲ្យសយោបល់សដោះសមគឿងបនសេំនានានិងគម្បណដលកំពុងសមបើសចញ្ុនសពលសមបើ
្ុខងារសនះ។

1 សបើក្ ទេាំងជូនដំែឹង,អូ�ចុះសមកោ្រួចសហើយប៉ះ  (ការថចករំថលកែាមពលឥតថខសែ) សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។

2 ដាក់ឧបករែ៍ស្សេងស្រៀតសនៅចំកែ្ាលននឧបករែ៍រប�់អ្នកសដោយឲ្យខ្នងរប�់វាណបររកគ្នា។

� ទូរសព� ៃវឆ�ាត Galaxy Watch Galaxy Buds

3 សនៅសពលអ្នក្ ានបញ្ប់ការ�ាក�ូ្្ ដាច់ឧបករែ៍ស្សេងស្រៀតពីឧបករែ៍រប�់អ្នក។

� �ចូរកុំសមបើកា�ខែៈសពលកំពុងណចករណំលកថា្ពល។ការសធវើដូសច្នោះអាចប៉ះពាល់ដល់ឧបករែ៍សនៅណក្រ។

�
•  ្រីកណន្ងននរបុ្�ាកឥតណខសេអាចខ�ុគ្នាស្រៅតា្្ ៉ូណដលឧបករែ៍។នលតម្ូវឧបករែ៍សដើ្្ី�្ាប់ជា្ួយគ្នាឲ្យ្ ាន
មតឹ្មតូវ។

•  ្ ុខងារខះ្្ ិនអាចសមបើ្ ានស�ើយខែៈសពលកំពុងណចករំណលកថា្ពល។

•  ឧបករែ៍ណដលគាមំ្រ្ ុខងារ�ាកឥតណខសេប៉សុែណោះណដលអាច�ាកសដោយសមបើ្ ុខងារសនះ។ឧបករែ៍ខ្ះមបណហល
ជា្ ិនអាច�ាក្ ានស�ើយ។សដើ្្ីសឃើញឧបករែ៍ណដលគាំម្រ្ ុខងារណចករំណលកថា្ពលឥតណខសេ�ូ្ចូលស ើ្ល
វិបន�Samsung។

•  សដើ្្ី�ាកឲ្យ្ ានមតឹ្មតវូចូរកុំ្ ្ា�់្ីរឬសមបើឧបករែ៍ែា្ ួយខែៈសពលកំពុង�ាក។

•  ថា្ពលណដល្ ាន�ាកឲ្យឧបករែ៍ស្សេងស្រៀតអាចតិចជាងបរិ្ ាែណដល្ ានណចករំណលកឲ្យវាសដោយឧបករែ៍
រប�់អ្នក។

•  សបើអ្នក�ាកឧបករែ៍ស្សេងស្រៀតខែៈសពលកំពុង�ាកឧបករែ៍រប�់អ្នកសល្ឿន�ាកអាចថយចុះឬក៏ឧបករែ៍
អាច្ ិន�ាកមតឹ្មតវូអាម�័យសលើមបស�្រសមគឿង�ាក។

•  សល្ឿនឬមប�ិ្រ្ធ�ាពននការ�ាកអាចខ�ុគ្នាអាម�័យសលើ�្ាន�ាពរប�់ឧបករែ៍ឬបរ�ិ្ានជុំវិញ។
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�ការដាក់ថដនកំណត់សកមាប់ការថចករំថលកែាមពល
�អ្នកអាចកំែត់ឧបករែ៍ឲ្យឈប់ណចករណំលកថា្ពលសនៅសពលថា្ពលថ្មសនៅ�ល់ធ្ាក់សមកោ្កម្ិត្ ួយចំនួន។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះការថែទាំែ្មនិងឧបករណ៍ → ែ្ម → ការថចករំថលកែាមពលឥតថខសែ → ថដនកំណត់ែ្ម រួចសហើយ
ដាក់ណដនកំែត់។

�ការកាត់បន្យការអកបើែ្ម
�ឧបករែ៍រប�់អ្នក្ ដល់ជូនជសម ើ្�ស្សេងៗណដលជួយអ្នកក្នញងការ�ំនចថា្ពលថ្ម។

•  សធវើឲ្យឧបករែ៍ល្អមបស�ើរសដោយសមបើ្ ុខងារណថ្រាំឧបករែ៍។

•  សនៅសពលអ្នក្ ិនសមបើឧបករែ៍�ូ្បិ្រសអមកង់សដោយចុចមគាប់ចុចខាង។

•  សបើកដំសែើរការ្រម្ង់�ំនចថា្ពល។

•  បិ្រក្្មវិធី្ ិនចាំ្ ាច់។

•  បិ្រដំសែើរការ្ ុខងារBluetoothសនៅសពលឈប់សមបើ។

•  បិ្រដំសែើរការ�វ័យ�្កាលក្្មវិធីណដលមតវូការសធវើ�្កាល។

•  បន្យរយៈសពលបំ�ឺ្សអមកង់។

•  បន្យពន្ឺសអមកង់។

�បថណណែនិងការកបងុកបយ័ត្អំពីការសាកែ្ម
•  សបើថ្មអ�់បនទេញក្រាំងម�ុងឧបករែ៍្ ិនអាចសបើកវិញ្ ាន�្ា្ៗស្រសនៅសពល�្ាប់សមគឿង�ាក។�ូ្្រុកឲ្យថ្មណដលអ�់រលីង
�ាករយៈសពលពីរបីនា្ីរ�ិន�ឹ្សបើកឧបករែ៍។

•  សបើអ្នកសមបើក្្មវិធីសមចើនក្នញងសពលណត្ួយក្្មវិធីបែ្ាញឬក្្មវិធីណដលមតូវការនូវការ�្ាប់ស្រៅឧបករែ៍ស្សេងសនោះថ្មនឹងអ�់
សលឿន។សដើ្្ីសជៀ�វាងការ្ាត់បង់ថា្ពលក្នញងអំ�ញងសពលស្ទេរ្រិន្នន័យជានិច្កាល�ូ្សមបើក្្មវិធី្រាំងសនះបនទេាប់ពី�ាក
ថ្មសពញ។

•  ការសមបើមប�ពថា្ពលស្សេងសមកៅពីសមគឿង�ាកដូចជាកុំព្យចូ្រ័រអាចសធវើឲ្យការ�ាកថ្មយឺតសដោយ�ារវា្ ានចរន្អគគេិ�នី
្រាប។

•  ឧបករែ៍អាចសមបើ្ ានខែៈសពលវាកំពុង�ាកប៉ុណន្វាអាចនឹងមតូវការសពលយូរ្រម្ាំណតវា�ាកថ្មសពញ។

•  សបើឧបករែ៍្រ្រួលការ្គេត់្ គេង់ថា្ពលអ�្ិរ�ាពខែៈសពលកំពុង�ាកសអមកង់ប៉ះអាចនឹង្ ិនសធវើ្ ុខងារ។សបើ្ ានករែី
សនះ�ូ្ដកសមគឿង�ាកសចញពីឧបករែ៍។
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•  ខែៈសពលកំពុង�ាកថ្មឧបករែ៍និងសមគឿង�ាកអាចនឹងស�ើងកស្ដៅ។វាជាសរឿងធ្្មតាសហើយនឹង្ ិនប៉ះពាល់ដល់
អាយុកាលឬមប�ិ្រ្ធ្លរប�់ឧបករែ៍ស្រ។សបើថ្មសក្ៅជាងធ្្មតាសនោះសមគឿង�ាកអាចនឹងឈប់�ាក។

•  សបើអ្នក�ាកឧបករែ៍ខែៈសពលណដល�្នចូកពហុបំែងស�ើ្សនោះឧបករែ៍អាចនឹងខូច។�ូ្�្ងៃលួត�្នចូកពហុបំែងឲ្យ
�ងៃលួត្រាំងម�ុង្ុនសពល�ាកឧបករែ៍។

•  សបើឧបករែ៍្ ិន�ាកថ្មជាមបមកតីស្រ�ូ្យកឧបករែ៍និងសមគឿង�ាកស្រៅ្ ជ្ឈ្ែ្ឌលស�វាSamsung។

�កាតNano-SIMនិងeSIM
�បញ្ចូលកាតSIMឬUSIMណដល្ ្ល់សដោយអ្នក្ដល់ស�វា្រូរ�ពទេចល័ត។
�សដើ្្ី្ ានសលខ្រូរ�ពទេពីរណខសេឬក៏អ្នក្ដល់ស�វាពីរ�ម្ាប់ឧបករែ៍ណត្ួយ�ូ្សបើកដំសែើរការeSIMឬក៏បញ្ចូល
កាតSIMចំនួនពីរ។ខុ�ពីកាតnano-SIMជាកណ់�ដងeSIMគឺជាSIMឌីជីថលណដល្ ានបង្កប់ខាងក្នញង។ការសមបើ្រាំង
កាតnano-SIMនិង្រាំងeSIMអាចនាំឲ្យ្ ានសល្ឿនស្ទេរ្រិន្នន័យយឺតក្នញងតំបន់ខ្ះ។

� •  eSIMមបណហលជា្ ិនអាចសមបើ្ ានស្រអាម�័យសលើតំបន់,អ្នក្ដល់ស�វាឬ្ ៉ូណដល។

•  ស�វាខ្ះណដលមតវូការនូវការ�្ាប់បែ្ាញមបណហលជា្ ិនអាចសមបើ្ ានស�ើយអាម�័យសលើអ្នក្ដល់ស�វា។

�ការដអំ�ើងកាតSIMឬUSIM

�
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1 បញ្ចូល្ ្ញលបសញញ្�្ពកស្រៅក្នញងរន្ធសនៅសលើ�្ពកសដើ្្ីបសញ្ញ�្ពក។

2 ្រាញ�្ពកសចញថ្ន្ៗពីមបសហោង�្ពក។

3 ដាក់កាតSIMឬUSIMសនៅសលើ�្ពកសដោយឲ្យកណន្ងប៉ះពែ៌្ ា�ណបរស�ើងសលើសហើយ�ង្កត់កាតSIMឬUSIMថ្ន្ៗ
ស្រៅសលើ�្ពកសដើ្្ីឲ្យវាជាប់នឹងកណនង្។

4 បញ្ចូល�្ពកចូលស្រៅក្នញងមបសហោង�្ពកវិញ។

� •  បញ្ចូល្ ្ញលបសញញ្�្ពកស្រៅក្នញងរន្ធស្ពក សដើ្្ីសដោះ�្ពក។

•  សមបើណតកាតnano-SIMប៉សុែណោះ។

•  �ូ្មបុងមបយ័ត្នកុំឲ្យ្ ាត់ឬក៏ឲ្យអ្នកស្សេងសមបើកាតSIMឬUSIM។Samsung្ិន្រ្រួលខុ�មតូវសលើ
ការខូចខាតឬ�ាព្ិន�ុខម�លួ្រាំង�ាយែាណដលសកើតស�ើងសដោយ�ារការ្ាត់កាតឬក៏កាតមតូវ្ ានសគលួច
ស�ើយ។

•  �ូ្ម្ាកដថា្្ញលបសញ្ញ�្ពក�្ិតសនៅណកងនឹងរន្ធ។ពុំសនោះស្រឧបករែ៍អាចនឹងខូច។

•  សបើកាតSIM្ិន�្ិតណែនក្នញង�្ពកស្រកាតSIMសនោះអាចរបូតឬធា្ក់សចញពី�្ពក។

•  សបើអ្នកបញ្ចូល�្ពកស្រៅក្នញងឧបករែ៍ខែៈសពល�្ពកស�ើ្ ឧបករែ៍រប�់អ្នកអាចនឹងខូច។មតូវម្ាកដថា�្ពក�ងៃលួត
ជានិច្។

•  បញ្ចូល�្ពកស្រៅក្នញងមបសហោង�្ពក្រាំងម�ងុសដើ្្ីរារាំងកុំឲ្យមជាប្រឹកចូលស្រៅក្នញងឧបករែ៍រប�់អ្នក។

�ការអបើកដំអណើរការeSIM
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់រួចប៉ះការភា្ប់ → អភិបាលកាតSIM → ថែមរអកមោងចល័ត។សនៅសពល្ ានរកសឃើញគសម្ោង
ចល័ត្ ួយ�ូ្សធវើតា្ការណែនាំសលើសអមកង់សដើ្្ីសបើកដំសែើរការeSIM។
�សបើអ្នក្ ានកូដQR្ួយណដលអ្នក្ដល់ស�វាឲ្យអ្នក្ ាន្ ដល់ជូន�ូ្ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះការភ្ាប់ → អភិបាល
កាតSIM → ថែមរអកមោងចល័ត → អសកេនកូដQRរបស់អ្កផ្ដល់អសវា រួចសហើយស�្កនកូដQRសនោះ។

�អភិបាលកាតSIM
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់រួចប៉ះការភា្ប់ → អភិបាលកាតSIM។

•  កាតSIM៖សបើកដំសែើរការកាតSIMសដើ្្ីសមបើនិងបដចូរការកំែត់កាតSIMតា្បំែង។

•  eSIMs៖សបើកដំសែើរការeSIM។

•  កាតSIMថដលចូលចិត្ត៖សមជើ�សដើ្្ីសមបើកាតSIMជាក់លាក់�ម្ាប់្ ុខងារខះ្ដូចជាការសហៅ�ំស�ងសនៅសពលកាតពីរ
មតូវ្ ានសបើកដំសែើរការ។

•  ការកំណត់កាតSIMអកចើនអទៀត៖បដចូរការកែំត់ការសហៅឬeSIMតា្បំែង។
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�ការបិទនិងអបើកឧបករណ៍
� ��ូ្សគោរពតា្ការមព្ាននិងការបងគេាប់ណដល្ ានមបកា�្រាំងអ�់ពី្ នន្ី្ ាន�្ត្កិច្ក្នញងតំបន់ណដលកំហិតសលើ

ការសមបើឧបករែ៍ឥតណខសេដូចជាសនៅសលើយន្សហោះក្នញង្ នទេីរសព្រ្យជាសដើ្។

�
�គាប់ចុច ខាង

�គាប់ចុច
 បន�យ ក�មិត សំេឡង

�ការអបើកឧបករណ៍
�ចុចឲ្យជាប់សលើមគាប់ចុចខាងក្នញងរយៈសពលពីរបីវិនា្ីរសដើ្្ីសបើកឧបករែ៍។

�ការបិទឧបករណ៍

1 សដើ្្ីប្ិរឧបករែ៍�ូ្ចុចឲ្យជាប់សលើមគាប់ចុចខាងនិងមគាប់ចុចបន្យកម្ិត�ំស�ងក្នញងសពលដំែាលគ្នា។ជសម ើ្�
ស្សេង�ូ្សបើក្ ទេាំងជូនដែំឹង,អូ�ចុះសមកោ្រួចសហើយប៉ះ ។

2 ប៉ះបិទែាមពល។
�សដើ្្ីចាប់ស្ដើ្ឧបករែ៍ស�ើងវិញ�ូ្ប៉ះចាប់អផ្តើមអ�ើងវិញ។

� �អ្នកអាចកំែត់ឲ្យឧបករែ៍បិ្រសនៅសពលអ្នកចុចជាប់សលើមគាប់ចុចខាង។ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះមុខងារកកមិត
ខ្ពស ់→ ករាប់ចុចខាង រួចសហើយប៉ះមុលឺនុយបិទែាមពល សមកោ្ចុចឲ្យជាប់។

�ការបង្ខំឲ្យចាប់អផ្ដើមអ�ើងវិញ
�សបើឧបករែ៍រប�់អ្នកគាំងឬ្ ិនតបត�ូ្ចុចឲ្យជាប់សលើមគាប់ចុចខាងនិងមគាប់ចុចបន្យកម្ិត�ំស�ងក្នញងសពលដំែាលគ្នា
សលើ�ពី7វិនា្រីសដើ្្ីចាបស់្ដើ្ វាស�ើងវិញ។
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�ទកមង់អាសន្
�អ្នកអាចបដចូរឧបករែ៍ស្រៅ្រម្ង់អា�ន្នសដើ្្ីបន្យការសមបើថ្ម។ក្្មវិធីនិង្ ុខងារខ្ះនឹង្ ានកំហិត។ក្នញង្រម្ង់អា�ន្នអ្នកអាច
សធវើការសហៅអា�ន្នស្្ើព័ត៌្ ាន្រីកណនង្បច្ញប្ន្នរប�់អ្នកស្រៅអ្នកដន្របន្ឺ�ុីណរ៉ន�ាពអា�ន្នជាសដើ្។
�សដើ្្ីសបើកដំសែើរការ្រម្ង់អា�ន្ន�ូ្ចុចឲ្យជាប់សលើមគាប់ចុចខាងនិងមគាប់ចុចបន្យកម្ិត�ំស�ងក្នញងសពលដំែាលគ្នារួច
សហើយប៉ះទកមង់អាសន។្ជសម ើ្�ស្សេង�ូ្សបើក្ ទេាំងជូនដំែឹង,អូ�ចុះសមកោ្រួចសហើយប៉ះ  → ទកមង់អាសន។្
�សដើ្្ីបិ្រដំសែើរការ្រម្ង់អា�ន្ន�ូ្ប៉ះ  → បិទទកមង់អាសន្។

� �រយៈសពលសមបើម្ា�់សនៅ�ល់បងា្ញពីរយៈសពលណដលសនៅ�ល់្ុនសពលអ�់ថ្ម។រយៈសពលសមបើម្ា�់សនៅ�ល់អាច
ខុ�គ្នាអាម�័យសលើការកែំត់ននឧបករែ៍រប�់អ្នកនិងលក្ខខែ្ឌមបតិបត្ិការ។

�ការអរៀបចំដំបូង
�សនៅសពលអ្នកសបើកឧបករែ៍រប�់អ្នកជាសលើកដំបូងឬក៏បនទេាប់ពីសធវើការកំែត់្រិន្នន័យស�ើងវិញ�ូ្សធវើតា្ការណែនាំ
សលើសអមកង់ សដើ្្ីសរៀបចំឧបករែ៍រប�់អ្នក។

� �សបើអ្នក្ ិន�្ាប់ស្រៅបែ្ាញWi-Fiស្រអ្នកមបណហលជា្ ិនអាចសរៀបចំ្ ុខងារខ្ះរប�់ឧបករែ៍ស�ើយក្នញងអំ�ញងសពលនន
ការសរៀបចំដំបូង។

�Samsung Account
�Samsung Accountរប�់អ្នកគឺជាស�វាគែនីរួ្ គ្នាណដលអនុញ្ាតឲ្យអ្នកសមបើស�វាSamsungជាសមចើនណដល្ ដល់ជូន
សដោយឧបករែ៍ចល័ត,TVsនិងវិបន�Samsung។
�សដើ្្ីពិនិត្យបញ្ីននស�វាណដលអាចសមបើជា្ួយSamsung Accountរប�់អ្នក�ូ្ស្ើលaccount.samsung.com។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់សហើយប៉ះSamsung Account។

�ជសម្ើ�ស្សេង�ូ្ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធីការកំណត់សហើយប៉ះរណនីនិងការចម្ងទុក → ករប់ករងរណនី → ថែមរណនី → 
Samsung Account។

2 សបើអ្នក្ ានSamsung Account្ួយសហើយ�ូ្ចុះសឈ្មោះចូលSamsung Accountរប�់អ្នក។
•  សបើអ្នកចង់ចុះសឈ្មោះចូលសដោយសមបើគែនីGoogleរប�់អ្នក�ូ្ប៉ះបន្តជាមួយGoogle។
•  សបើអ្នក្ ិន្ានSamsung Accountស្រ�ូ្ប៉ះបអងកេើតរណនី។

http://account.samsung.com
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�ការរកIDរបស់អ្កនិងការកំណត់ពាក្យសមា្ត់របស់អ្កអ�ើងវិញ
�សបើអ្នកស�្ចSamsung Account IDឬពាក្យ�្ងៃាត់រប�់អ្នក�ូ្ប៉ះរកIDឬកំណត់ពាក្យសម្ាត់អ�ើងវិញ សលើសអមកង់
ចុះសឈ្មោះចូលSamsung Account។អ្នកអាចរកសឃើញIDរប�់អ្នកឬក៏កែំត់ពាក្យ�្ងៃាត់រប�់អ្នកស�ើងវិញបនទេាប់ពី
អ្នកវាយបញ្ចូលព័ត៌្ានចាំ្ ាច់។

�ការចុះអ ្្មោះអចញពីSamsung Accountរបស់អ្ក
�សនៅសពលអ្នក្ ានចុះសឈ្មោះសចញពីSamsung Accountរប�់អ្នក្រិន្នន័យរប�់អ្នកដូចជា្រំនាក់្រំនងឬមពឹត្ិការែ៍ក៏នឹង
មតូវ្ ានលុបពីឧបករែ៍រប�់អ្នក្ ងណដរ។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់សហើយប៉ះរណនីនិងការចម្ងទុក → ករប់ករងរណនី។

2 ប៉ះSamsung Account → ទកមង់ខ្ញំ សហើយប៉ះចុះអ្្មោះអចញសនៅ្ ាតសអមកង់។

3 ប៉ះចុះអ្្មោះអចញ, វាយបញ្ចូលពាក្យ�្ងៃាត់Samsung Accountរប�់អ្នករួចសហើយប៉ះកពម។

�ការអផ្ទរទិន្ន័យពីឧបករណ៍ពីមុនរបស់អ្ក(Smart Switch)
�អ្នកអាចសមបើSmart Switchសដើ្្ីស្ទេរ្រិន្នន័យពីឧបករែ៍ពី្ុនរប�់អ្នកដាក់ក្នញងឧបករែ៍ថ្មីរប�់អ្នក។
�ចាបស់្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់សហើយប៉ះរណនីនិងការចម្ងទុក → នាំយកទិន្ន័យពីឧបករណ៍ចាស់។

� •  ្ ុខងារសនះមបណហលជា្ ិន្រ្ួរលការគាមំ្រស�ើយសលើឧបករែ៍ឬកុំព្យចូ្រ័រខ្ះ។

•  អនុវត្ណដនកំែត់។ចូលស ើ្លwww.samsung.com/smartswitch�ម្ាប់ព័ត៌្ានល្្អិត។Samsung 
សគោរព�ិ្រ្ធិអ្នកនិពន្ធយ៉ាង្ ធ្យត័។�ូ្ស្ទេរណតខ្ឹ្ព័ត៌្ានណដលជារប�់អ្នកឬក៏អ្នក្ ាន�ិ្រ្ធិក្នញងការស្ទេរប៉ុសែណោះ។

�ការអផ្ទរទិន្ន័យអដោយអកបើថខសែUSB
�អ្នកអាច�្ាប់ឧបករែ៍ពី្ ុនរប�់អ្នកជា្ួយឧបករែ៍រប�់អ្នកសដោយសមបើណខសេUSBសដើ្្ីស្ទេរ្រិន្នន័យយ៉ាងងាយម�លួនិងយ៉ាង
រហ័�។

1 �្ាប់ឧបករែ៍រប�់អ្នកនិងឧបករែ៍ពី្ ុនរប�់អ្នកសដោយសមបើណខសេUSBននឧបករែ៍រប�់អ្នក។

�ឈ្នាប់USBមបណហលជាអាចមតវូការអាម�័យសលើឧបករែ៍្ ុន។

2 សនៅសពលវីនដូវ្ ុ�សមជើ�ក ្្មវិធីសលចស�ើង�ូ្ប៉ះSmart Switch → ទទួលទិន្ន័យ។

3 ក្នញងឧបករែ៍ពី្ុន�ូ្ប៉ះអនុញា្ត។
�សបើអ្នក្ ិន្ ានក្្មវិធីស្រ�ូ្្រាញយកវាពីGalaxy StoreឬPlay Store។
�ឧបករែ៍រប�់អ្នកនឹង�គេាល់ឧបករែ៍ពី្ុនសហើយបញ្ីនន្រិន្នន័យណដលអ្នកស្ទេរនឹងសលចស�ើង។

http://www.samsung.com/smartswitch
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4 សមជើ�ធាតុ្ ួយណដលមតូវនាំ្ កសហើយប៉ះអផ្ទរ។

� �កុំ្ ដាច់ណខសេUSBពីឧបករែ៍សនៅសពលអ្នកកំពុងស្ទេរឯក�ារ។ការសធវើណបបសនោះអាចបែ្ាលឲ្យ្ ាត់បង់្រិន្នន័យឬខូច
ឧបករែ៍។

� �ការស្ទេរ្រិន្នន័យនឹងបសង្កើនការ�ុីថ្មរប�់ឧបករែ៍អ្នក។មតូវម្ាកដថាឧបករែ៍រប�់អ្នកមតូវ្ ាន�ាកមគប់មគាន់្ុន
សពលស្ទេរ្រិន្នន័យ។សបើថា្ពលថ្មសខសេោយការស្ទេរ្រិន្នន័យអាចមតូវ្ ានបង្អាក់។

�ការអផ្ទរទិន្ន័យឥតថខសែ
�ស្ទេរ្រិន្នន័យពីឧបករែ៍ពី្ុនរប�់អ្នក្ កដាក់ក្នញងឧបករែ៍រប�់អ្នកសដោយឥតសមបើណខសេតា្Wi-Fi Direct។

1 សលើឧបករែ៍ពី្ុន�ូ្ចាបស់្ដើ្ Smart Switch។

�សបើអ្នក្ ិន្ ានក្្មវិធីស្រ�ូ្្រាញយកវាពីGalaxy StoreឬPlay Store។

2 សលើឧបករែ៍រប�់អ្នក�ូ្ចាប់ស្ដើ្ក ្្មវិធីការកំណត់សហើយប៉ះរណនីនិងការចម្ងទុក → នាំយកទិន្ន័យពីឧបករណ៍
ចាស់។

3 ដាក់ឧបករែ៍សនៅជិតគ្នា។

4 សលើឧបករែ៍ពី្ុន�ូ្ប៉ះអផ្ើទិន្ន័យ → ឥតថខសែ។

5 សលើឧបករែ៍ពី្ុន�ូ្ប៉ះអនុញា្ត។

6 សលើឧបករែ៍រប�់អ្នក�ូ្សមជើ�ធាតុ្ ួយណដលមតូវនាំ្កសហើយប៉ះអផ្ទរ។

�ការអផ្ទរទិន្ន័យចម្ងទុកពីកុំព្យវូទ័រ
�ស្ទេរ្រិន្នន័យរវាងឧបករែ៍រប�់អ្នកនិងកុំព្យចូ្័ររ។អ្នកមតូវណត្រាញយកក្្មវិធីSmart Switch�ម្ាប់កុំព្យចូ្រ័រ
ពីwww.samsung.com/smartswitch។ច្្ង្រុក្រិន្នន័យពីឧបករែ៍ពី្ ុនស្រៅកុំព្យចូ្រ័រនិងនាំចូល្រិន្នន័យដាក់
ឧបករែ៍រប�់អ្នក។

1 សនៅសលើកុំព្យចូ្រ័រ�ូ្ចូលស្រៅwww.samsung.com/smartswitchសដើ្្ី្រាញយកSmart Switch។

2 សនៅសលើកុំព្យចូ្រ័រ�ូ្ចាបស់្ដើ្Smart Switch។

� �សបើឧបករែ៍ពី្ ុនរប�់អ្នក្ ិនណ្នជាឧបករែ៍Samsung�ូ្ច្្ង្រុក្រិន្នន័យស្រៅកុំព្យចូ្រ័រសដោយសមបើក្្មវិធីណដល
្ដល់ជូនសដោយឧ�សេាហករននឧបករែ៍សនោះ។បនទេាប្់ ក�ូ្រំលងស្រៅជំហាន្រីម្ាំ។

3 �្ាប់ឧបករែ៍ពី្ ុនរប�់អ្នកស្រៅកុំព្យចូ្រ័រសដោយសមបើណខសេUSBរប�់ឧបករែ៍។

4 សនៅសលើកុំព្យចូ្រ័រ�ូ្សធវើតា្ការណែនាំសលើសអមកង់សដើ្្ីច្្ង្រុក្រិន្នន័យពីឧបករែ៍សនោះ។
�បនទេាប់្ ក�ូ្្ ដាច់ឧបករែ៍ពី្ ុនសចញពីកុំព្យចូ្រ័រ។

5 �្ាប់ឧបករែ៍រប�់អ្នកស្រៅកុំព្យចូ្័ររសដោយសមបើណខសេUSB។

6 សនៅសលើកុំព្យចូ្រ័រ�ូ្សធវើតា្ការណែនាំសលើសអមកង់សដើ្្ីស្ទេរ្រិន្នន័យដាក់ឧបករែ៍រប�់អ្នក។

http://www.samsung.com/smartswitch
http://www.samsung.com/smartswitch
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�ការយល់ដឹងអំពីអអកកង់

�ការកតតួកតាអអកកង់ប៉ះ
�ការប៉ះ
�ប៉ះសអមកង់។

�

�ការប៉ះជាប់
�ប៉ះឲ្យជាប់សលើ
សអមកង់ក្នញងសពល
មប្ាែ2វិនា្រី។

�

�ការចាប់អូស
�ប៉ះជាប់សលើធាតុ
្ ួយសហើយចាប់អូ�វា
ស្រៅ្រីតាំងសគោលសដៅ។

�

�ការប៉ះពីរដង
�ប៉ះពីរដងសលើសអមកង់។

�

�ការអូស
�អូ�ស�ើងសលើចុះសមកោ្
្កសេវងឬស្រៅ�្ាំ។

�

�ការថញកនិងការអកៀប
�ណញកម្ា្នដពីរសចញ
ពីគ្នាឬក៏សកៀបសលើ
សអមកង់។

�

�
•  ចូរកុំឲ្យសអមកង់ប៉ះ�្ិតសនៅប៉ះជាប់នឹងឧបករែ៍អគគេិ�នីស្សេងស្រៀត។ការបង្អ�់បនទេញកសអ�ិចមតូ�្ា្រិកអាចសធវើឲ្យ
សអមកង់ប៉ះសធវើ្ ុខងារខ�ុមបមកតី។

•  សដើ្្ីបសញ្ៀ�ការសធវើឲ្យខូចសអមកង់ប៉ះ�ូ្កុំឲ្យវត្ញ្ ុតម�ួចប៉ះវាឬក៏សមបើចុងម្ា្នដរប�់អ្នក�ង្កត់វាសដោយក្្ាំង
ធងៃន់ៗ។

•  វាជាសយោបល់ណដល្ ិនមតវូសមបើមកាហវិកនឹងសលើណ្្នកែា្ ួយឬ្រាំងអ�់ននសអមកង់ប៉ះក្នញងអំ�ញងសពលយូរស�ើយ។ការ
សធវើដូសច្នះអាចនាំឲ្យ្ ាន�ំែល់រូប(សេះសអមកង)់ ឬរូបម�ស្ោលសខ្មៅ។

� �ឧបករែ៍អាច្ ិន�គេាល់ការបញ្ចូលសដោយការប៉ះសនៅណក្រណគ្ននសអមកង់ណដលវា�្ិតសនៅសមកៅន្ទេបញ្ចូលការប៉ះ។
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�របាររុករក(ប៊ូតុងទន់)
�សនៅសពលអ្នកសបើកសអមកង់ប៊ូតុង្រន់នឹងសលចស�ើងសលើរ្ាររុករកសនៅណ្្នកខាងសមកោ្ននសអមកង់។ប៊ូតុង្រន់មតូវ្ ានកំែត់តា្
លំនាសំដើ្ជាប៊ូតុងថ្មីៗសគហប៊ូតុងនិងប៊ូតុងថយ។្ុខងារននប៊ូតុងអាច្ ្ា�់បដចូរស្រៅតា្ក្្មវិធីណដលកំពុងសមបើបច្ញប្ន្នឬក៏
បរិ�្ានននការសមបើម្ា�់។

�

�ប៊ូតុង �មុខងារ

� �ែ្មីៗ •  ប៉ះសដើ្្ីសបើកបញ្ីក្្មវិធីថ្មីៗ។

� �អរហ
•  ប៉ះសដើ្្ីមត�ប់្ កសគហសអមកង់។

•  ប៉ះឲ្យជាប់សដើ្្ីចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីGoogleជំនួយការ។

� �ែយ •  ប៉ះសដើ្្ីមត�ប់ស្រៅសអមកង់ពី្ុន។

�ការលាក់របាររុករក
�បង្ាញឯក�ារឬក៏សមបើក ្្មវិធីសលើសអមកង់្ូរលាយសដោយលាក់រ្ាររុករក។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះអអកកង ់→ របាររុករក រួចសហើយប៉ះកាយវិការអូស សមកោ្កបអភទការរុករក។រ្ាររុករកនឹងមតូវ
្ានលាក់សហើយពាក្យមពលយននកាយវិការនឹងសលចស�ើង។ប៉ះជអកមើសអកចើនអទៀត រួចសមជើ�ជសម្ើ�្ ួយណដលអ្នកចង់្ ាន។

� អូស ពី េ�កោម អូស ពី ខាង និង េ�កោម

�សបើអ្នកចង់លាក់ពាក្យមពលយននកាយវិការសនៅណ្្នកខាងសមកោ្ននសអមកង់�ូ្ប៉ះកុងតាក់ពាក្យកពលយននកាយវិការ សដើ្្ីប្ិរ
ដំសែើរការវា។
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�អរហអអកកង់និងអអកកង់កម្មវិធី
�សគហសអមកង់គឺជាចែំុចចាបស់្ដើ្�ម្ាប់ចូលសមបើ្ ុខងារ្រាំងអ�់រប�់ឧបករែ៍។វាបង្ាញវីដជីត,្្ចូវកាត់ស្រៅកាន់
ក ្្មវិធីជាសដើ្។
�សអមកង់ក្្មវិធីបង្ាញអាយខុន�ម្ាប់ក្្មវិធី្រាំងអ�់រួ្្រាំងក្្មវិធីណដល្ ានដសំ�ើងថ្មីៗ។

�ការប្ដវូររវាងអរហអអកកង់និងអអកកង់កម្មវិធី
�សលើសគហសអមកង់�ូ្អូ�ស�ើងសលើសដើ្្ីសបើកសអមកង់ក្្មវិធី។
�សដើ្្ីមត�ប់ស្រៅសគហសអមកង់វិញ�ូ្អ�ូស�ើងសលើឬចុះសមកោ្សលើសអមកង់ក្្មវិធី។ជសម្ើ�ស្សេង�ូ្ប៉ះសគហប៊ូតុងឬប៊ូតុង
ថយ។

� េគហេអ�កង់ េអ�កង ់កម�វ�ធី

Finder

កម�វ�ធ ីសំណព�

�សបើអ្នកណថ្ប៊ូតុងក្្មវិធីសនៅសលើសគហសអមកង់អ្នកអាចសបើកសអមកង់ក្្មវិធីសដោយប៉ះប៊ូតុងសនោះ។សនៅសលើសគហសអមកង់�ូ្ប៉ះឲ្យជាប់
សលើន្ទេ្រស្រ,ប៉ះការកំណត់រួចសហើយប៉ះសលើកុងតាក់បង្ាញប៊ូតុងអអកកង់កម្មវិធីអលើអរហអអកកង ់សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។ប៊ូតុង
ក ្្មវិធីនឹងមតូវ្ ានណថ្សនៅណ្្នកខាងសមកោ្ននសគហសអមកង់។

�
ប៊ូតុង កម�វ�ធី
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�ការថកអរហអអកកង់
�សនៅសលើសគហសអមកង់�ូ្ប៉ះឲ្យជាប់សលើន្ទេ្រស្រឬក៏សកៀបម្ា្នដរប�់អ្នកចូលគ្នាសដើ្្ីចូលសមបើជសម្ើ�ណក។អ្នកអាចកែំត់
រូបន្ទេសអមកង់ណថ្វីដជីតជាសដើ្។អ្នកក៏អាចណថ្លុបឬសរៀប្ ទេាំងសគហសអមកង់ស�ើងវិញ្ ងណដរ។

•  ការណថ្្ ទេាំង៖អូ�្ កសេវងរួចសហើយប៉ះ ។

•  ការ្្ា�់្រ្ី ទេាំង៖ប៉ះឲ្យជាប់សលើការបងា្ញ្ ទេាំងរួចសហើយចាប់អូ�វាស្រៅ្រីកណន្ងថ្មី។

•  ការលុប្ ទេាំង៖ប៉ះ សលើ្ ទេាំងសនោះ។

�

•  រូបនផ្ទអអកកង៖់បដចូរការកែំត់រូបន្ទេសអមកង់�ម្ាប់សគហសអមកង់និងសអមកង់ជាប់ស�ោ។

•  រូបរាង៖បដចូររូបរាងរប�់ឧបករែ៍។�្ា�ធាតុស្ើលសឃើញននអ៊ីនសធើសហវ�ដូចជាពែ៌អាយខុននិងរូបន្ទេសអមកង់នឹង
្្ា�់បដចូរស្រៅតា្រូបរាងណដល្ ានសមជើ�។

•  វីដជីត៖វីដជីតគឺជាក្្មវិធីតូចៗណដលចាបស់្ដើ្ ្ ុខងារក្្មវិធីជាក់លាក់សដើ្្ី្ ដល់ព័ត៌្ាននិងការចូលសមបើងាយម�ួលសនៅសលើ
សគហសអមកង់រប�់អ្នក។សមជើ�វីដជីត្ ួយសហើយប៉ះថែម។វីដជីតនឹងមតូវ្ ានណថ្សលើសគហសអមកង់។

•  ការកំណត់៖សធវើការកែំត់រចនា� ្្ពន្ធ�ម្ាប់សគហសអមកង់ដូចជាប្ង់សអមកង់។

�ការបង្ាញកម្មវិធីទាំងអស់អលើអរហអអកកង់
�សដោយ្ ិនសមបើសអមកង់ក្្មវិធីដាចស់ដោយណ�កអ្នកអាចកែំត់ឲ្យឧបករែ៍បង្ាញក្្មវិធី្រាំងអ�់សលើសគហសអមកង់។សនៅសលើ
សគហសអមកង់�ូ្ប៉ះឲ្យជាប់សលើន ទ្េ្រស្ររួចសហើយប៉ះការកំណត់ → ប្ង់អរហអអកកង ់→ អរហអអកកង់ប៉ុអណណែោះ → អកបើ។
�ឥ�ចូវអ្នកអាចចូលសមបើក ្្មវិធី្រាំងអ�់រប�់អ្នកសដោយអូ�្ កសេវងសនៅសលើសគហសអមកង់។
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�ការចាប់អផ្ដើមFinder
�ណ�វងរកខ្ឹ្ព័ត៌្ានសលើឧបករែ៍យ៉ាងរហ័�។

1 សលើសអមកង់ក្្មវិធី�ូ្ប៉ះថសង្រក។ជសម ើ្�ស្សេង�ូ្សបើក្ ទេាំងជូនដំែឹង,អូ�ចុះសមកោ្រួចសហើយប៉ះ ។

2 វាយបញ្ចូលពាក្យគន្ឹះ។
�ក្្មវិធីនិងខ្ឹ្ព័ត៌្ានសលើឧបករែ៍រប�់អ្នកនឹងមតូវ្ ានណ�វងរក។
�សបើអ្នកប៉ះ សលើកដារចុចអ្នកអាចណ�វងរកខ្ឹ្ព័ត៌្ានសមចើនស្រៀត។

�ការផ្ាស់ទីធាតុ
�ប៉ះឲ្យជាប់សលើធាតុ្ ួយរួចសហើយចាប់អ�ូវាស្រៅ្រីកណនង្ថ្មី។សដើ្្ី្ ្ា�់្រីធាតុសនោះស្រៅ្ ទេាំង្ ួយស្រៀត�ូ្ចាប់អូ�វាស្រៅមជុងនន
សអមកង់។
�សដើ្្ីណថ្្ ្ចូវកាត់្ ួយស្រៅក្្មវិធី្ ួយសនៅសលើសគហសអមកង់�ូ្ប៉ះឲ្យជាប់សលើធាតុ្ ួយសនៅសលើសអមកង់ក្្មវិធីរួចសហើយប៉ះថែមអទៅ
អរហ។្្ចូវកាត់ស្រៅកាន់ក្្មវិធីនឹងមតូវ្ ានណថ្សលើសគហសអមកង់។
�អ្នកក៏អាច្ ្ា�់្រីក្្មវិធីណដលសមបើញឹកញាប់ស្រៅតំបន្់ ្ចូវកាត់សនៅណ្្នកខាងសមកោ្ននសគហសអមកង់្ ងណដរ។

�ការបអងកេើតសលឺមី
�បសង្កើត�ឺ្ីនិងមប្ូលក្្មវិធីម�សដៀងគ្នាសដើ្្ីចូលសមបើនិងចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធី្រាំងសនោះយ៉ាងរហ័�។
�សនៅសលើសគហសអមកង់ឬសអមកង់ក ្្មវិធី�ូ្ប៉ះឲ្យជាប់សលើក្្មវិធី្ ួយរួចសហើយចាប់អូ�វាដាក់សលើក្្មវិធី្ ួយស្រៀត។
��ឺ្ីថ្មីណដល្ ានក្្មវិធីណដល្ ានសមជើ�នឹងមតវូ្ ានបសង្កើត។ប៉ះអ្្មោះសលឺម ីរួចវាយបញ្ចូលសឈ្មោះ�ឺ្ី។

�

•  ការថែមកម្មវិធីអកចើនអទៀត

�ប៉ះ សលើ�ឺ្ី។ធីកក្្មវិធីណដលមតវូណថ្សហើយប៉ះរួចរាល់។អ្នកក៏អាចណថ្ក្្មវិធី្ ួយសដោយចាប់អូ�វាចូលស្រៅក្នញង�ឺ្ី
សនោះ្ ងណដរ។
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•  ការផ្ាស់ទីកម្មវិធីអចញពីសលឺមី

�ប៉ះឲ្យជាប់សលើក្្មវិធី្ ួយសដើ្្ីចាប់អ�ូវាស្រៅ្រីកណន្ងថ្មី។

•  ការលុបសលឺមី

�ប៉ះឲ្យជាប់សលើ�ឺ្ី្ ួយរួចសហើយប៉ះលុបសលឺម។ី្ានណត�ឺ្ីប៉ុសែណោះណដលនឹងមតូវ្ ានលុប។ក្្មវិធីសនៅក្នញង�ឺ្ីសនោះនឹង
មតូវ្ ានបដចូរ្រីកណន្ងមត�ប់ស្រៅសអមកង់ក្្មវិធីវិញ។

�ផ្ទាំងថរម
�អ្នកអាចចូលសមបើក្្មវិធីនិង្ ុខងារ�ំែពវរប�់អ្នកយ៉ាងរហ�័ពី្ ទេាំងណគ្។
�ចាប់អ�ូបង្កាន់្ ទេាំងណគ្ស្រៅចំែុចកែ្ាលននសអមកង់។
�សបើ្ ិនសឃើញបង្កាន់្ ទេាំងណគ្ស្រ�ូ្ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះអអកកង់រួចសហើយប៉ះកុងតាក់ផ្ទាំងថរម សដើ្្ីសបើកដំសែើរការ
វា។

�

បង�ាន ់ផ�ាំង ែគម ផ�ាំង ែគម

ការកំណត់ ផ�ាំង ែគម
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�អអកកង់ជាបអ់សោ
�ការចុចមគាប់ចុចខាងនឹងប្ិរសអមកង់សហើយចាក់ស�ោវា។ដូចគ្នាសនះណដរសអមកង់នឹងបិ្រសហើយចាក់ស�ោសដោយ�វ័យមបវត្ិសបើ
ឧបករែ៍្ ិនមតូវ្ ានសមបើក្នញងរយៈសពលណដល្ ានកែំត់។
�សដើ្្ីសដោះស�ោសអមកង់�ូ្អូ�ស្រៅ្ិរ�សដៅែា្ ួយសនៅសពលសអមកង់សបើក។
�សបើសអមកង់រលត់�ូ្ចុចមគាប់ចុចខាងសដើ្្ីសបើកសអមកង់។ជសម ើ្�ស្សេង�ូ្ប៉ះពីរដងសលើសអមកង់។

�ការប្ដវូរវិធីចាកអ់សោអអកកង់
�សដើ្្ីបដចូរវិធីចាក់ស�ោសអមកង់�ូ្ចាបស់្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះអអកកង់ជាប់អសោ → កបអភទអសោអអកកង់រួចសហើយសមជើ�វិធី
្ ួយ។
�សនៅសពលអ្នកកំែត់លំនាំ,PIN,ពាក្យ�្ងៃាត់ឬ្រិន្នន័យជីវ្ាមតរប�់អ្នក�ម្ាប់វិធីចាក់ស�ោសអមកង់អ្នកអាចការពារព័ត៌្ ាន
្ទេាល់ខ្លួនរប�់អ្នកសដោយរារាំងអ្នកដន្រ្ ិនឲ្យចូលសមបើឧបករែ៍រប�់អ្នក។បនទេាប់ពីកំែត់វិធីចាក់ស�ោសអមកង់ឧបករែ៍នឹង
មតូវការកូដសដោះស�ោមគបស់ពលសដោះស�ោវា។

� �អ្នកអាចកំែត់ឲ្យឧបករែ៍សធវើការកែំត់្ិរន្នន័យពីសរោងចមកស�ើងវិញសបើអ្នកវាយបញ្ចូលកូដសដោះស�ោ្ ិនមតឹ្មតូវ
ជាសមចើនដងជាប់ៗគ្នារហូតដល់ណដនកំែត់ននការប៉ុនប៉ង។ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះអអកកង់ជាប់អសោ → 
ការកំណត់អសោសន្តិសុខ, សដោះស�ោសអមកង់សដោយសមបើវិធីចាក់ស�ោសអមកង់បុសរកំែត់រួចសហើយប៉ះកុងតាក់ស្័យកំណត់
អ�ើងវិញពីអរោងចកក សដើ្្ីសបើកដសំែើរការវា។

�អាយខុនសញ្ាបង្ាញ
�អាយខុន�ញ្ាបង្ាញសលចស�ើងសលើរ្ារ�្ាន�ាពសនៅណ្្នកខាងសលើននសអមកង់។អាយខុនណដល្ ានរាយក្នញងតារាងខាងសមកោ្គឺ
សឃើញសមចើនបំ្ុត។

�អាយខុន �អត្ន័យ

� �គ្មានរលក�ញ្ា

� �ក្្ាំងរលក�ញ្ា

� �រ៉ូ្ីង(សនៅសមកៅតំបន់ស�វាធ្្មតា)

� �្ាន�្ាប់បែ្ាញGPRS

� �្ាន�្ាប់បែ្ាញEDGE

� �្ាន�្ាប់បែ្ាញUMTS

� �្ាន�្ាប់បែ្ាញHSDPA

� �្ាន�្ាប់បែ្ាញHSPA+

�  / �្ាន�្ាប់បែ្ាញLTE

� �្ាន�្ាប់បែ្ាញ5G

� �្ាន�្ាប់បែ្ាញLTEក្នញងបែ្ាញLTEណដលរួ្បញ្ចូលបែ្ាញ5G

� �្ាន�្ាប់Wi-Fi

� �្ានសបើកដសំែើរការ្ ុខងារBluetooth
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�អាយខុន �អត្ន័យ

� �កំពុងសមបើស�វា្រីកណនង្

� �កំពុងសហៅ្ូររ�ពទេ

� �ខកខានការសហៅ

� ��ារអត្ប្រឬពហុព័ត៌្ ានថ្មី

� �្ានសបើកដសំែើរការស្៉ោងសរោ្រ៍

�  / �្រម្ង់ប្ិរ�ំស�ង/្រម្ង់រំញ័រ

� �្ានសបើកដសំែើរការ្រម្ង់យន្សហោះ

� �កំហុ�្ ានសកើតស�ើងឬក៏មតវូការនូវការមបុងមបយ័ត្ន

�  / �ការ�ាកថ្ម/កម្ិតថា្ពលថ្ម

�
•  រ្ារ�្ាន�ាពមបណហលជា្ ិនសលចស�ើងសនៅណ្្នកខាងសលើននសអមកង់ក្នញងក្្មវិធីខ្ះស�ើយ។សដើ្្ីបងា្ញរ្ារ
�្ាន�ាព�ូ្ចាប់អូ�ណ្្នកខាងសលើសអមកង់ចុះសមកោ្។

•  អាយខុន�ញ្ាបងា្ញខ្ះសលចស�ើងណតសនៅសពលអ្នកសបើក្ ទេាំងជូនដំែឹងប៉ុសែណោះ។

•  អាយខុន�ញ្ាបងា្ញអាចសលចស�ើងខុ�ៗគ្នាអាម�័យសលើអ្នក្ដល់ស�វាឬ្ ៉ូណដល។
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�ផ្ទាំងជូនដំណឹង
�សនៅសពលអ្នក្រ្រួលការជូនដែឹំងថ្មីអាយខុន�ញ្ាបង្ាញសលចស�ើងសលើរ្ារ�្ាន�ាព។សដើ្្ីសឃើញព័ត៌្ានសមចើនស្រៀតអំពី
អាយខុន្រាំងសនោះ�ូ្សបើក្ ទេាំងជូនដែឹំងនិងបងា្ញព័ត៌្ានល្្អិត។
�សដើ្្ីសបើក្ ទេាំងជូនដំែឹង�ូ្ចាប់អូ�រ្ារ�្ាន�ាពចុះសមកោ្។សដើ្្ីប្ិរ្ ទេាំងជូនដំែឹង�ូ្អូ�សអមកង់ស�ើងសលើ។
�អ្នកអាចសមបើ្ ុខងារខាងសមកោ្សលើ្ ទេាំងជូនដែំឹង។

�

បង�ាញ ព័ត៌មាន លម�ិត ៃន ការជូនដំ
ណឹង និង េធ�ើ សកម�ភាព េផ�ងៗ។

ជ�មះ ការជូនដំណឹង ទាំងអស់។

ចាប់េផ�ើម ការកំណត់។

ចូលេ�បើ ការកំណត់ ៃន ការជូនដំណឹង។

ប៊ូតុង ការកំណត ់រហ័ស

�ការអកបើប៊ូតុងការកំណត់រហ័ស
�ប៉ះប៊ូតុងការកំែត់រហ័�សដើ្្ីសបើកដសំែើរការ្ ុខងារ្ ួយចំនួន។អូ�្ ទេាំងជូនដំែឹងចុះសមកោ្សដើ្្ីសឃើញប៊ូតុង
សមចើនស្រៀត។សដើ្្ីណថ្ប៊ូតុងសមចើនស្រៀត�ូ្ប៉ះ ។

�
ៃលត�មូវ ពន�ឺ ៃន េអ�កង់។

ប៊ូតុង ការកំណត់ រហ័ស

ប��ា ឧបករណ៍ េនៅែក�រ ែដល �ាន ភ�ាប់ �ពមទាំ
ង ឧបករណ៍ និង ទិដ�ភាព SmartThings។

ប��ា េមេឌៀ េលើ ឧបករណ៍ របស់ អ�
ក និង ឧបករណ៍ េនៅែក�រ ែដល �ាន ភ�ាប់។
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�សដើ្្ីបដចូរការកែំត់្ ុខងារនានា�ូ្ប៉ះអត្ប្រសមកោ្ប៊ូតុងនី្ួយៗ។សដើ្្ីបង្ាញការកំែត់ល្្អិតសមចើនស្រៀត�ូ្ប៉ះឲ្យជាប់
សលើប៊ូតុង្ ួយ។

�សដើ្្ីសរៀបចំប៊ូតុងស�ើងវិញ�ូ្ប៉ះ  → ប៊ូតុងថក, ប៉ះឲ្យជាប់សលើប៊ូតុង្ ួយរួចសហើយចាប់អូ�វាស្រៅ្រីកណន្ង្ ួយស្រៀត។

�ការកតួតកតាការចាក់អមអ�ៀ
�សធវើការមតួតមតាការចាក់តននដីឬវសីដអូយ៉ាងងាយម�លួសដោយសមបើ្ ុខងារស្សឌៀ។អ្នកក៏អាចបន្ចាក់សលើឧបករែ៍្ ួយស្រៀត
្ ងណដរ។

1 សបើក្ ទេាំងជូនដំែឹង,អូ�ចុះសមកោ្រួចសហើយប៉ះអមអ�ៀ។

2 ប៉ះអាយខុនសលើមបដាប់បញា្សដើ្្ីបញ្ាការចាក់។
�សដើ្្ីបន្ចាក់សលើឧបករែ៍្ ួយស្រៀត�ូ្ប៉ះ សហើយសមជើ�ឧបករែ៍ណដលអ្នកចង់។

�ការកតួតកតាឧបករណ៍អនៅថកបែរ
�ចាប់ស្ដើ្យ៉ាងរហ័�និងមគប់មគងឧបករែ៍ណដល្ ាន�្ាប់សនៅណក្រមព្្រាំងឧបករែ៍និង្រិដ្ឋ�ាពSmartThingsណដល្ ាន
សមបើញឹកញាប់សលើ្ ទេាំងជូនដែឹំង។

1 សបើក្ ទេាំងជូនដំែឹង,អ�ូចុះសមកោ្រួចសហើយប៉ះឧបករណ៍។

�ឧបករែ៍ណដល្ ាន�្ាប់សនៅណក្រមព្្រាំងឧបករែ៍និង្រិដ្ឋ�ាពSmartThingsនឹងសលចស�ើង។

2 សមជើ�ឧបករែ៍សនៅណក្រឬក៏ឧបករែ៍SmartThings្ួយសដើ្្ីបញ្ាវាឬក៏សមជើ�្រិដ្ឋ�ាព្ ួយសដើ្្ីចាប់ស្ដើ្វា។
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�ការែតរូបអអកកង់និងែតអអកកង់

�ការែតរូបអអកកង់
�ថតរូបសអមកង់ខែៈសពលកំពុងសមបើឧបករែ៍រួចសហើយ�រស�រសលើគូ�សលើមចឹបឬក៏ណចករំណលកសអមកង់ណដល្ ានថត។អ្នកអាច
ថតសអមកង់បច្ញប្ន្ននិងតំបន់ណដលអាចរំកិល្ ាន។

�រអបៀបែតរូបអអកកង់
�សមបើវិធីខាងសមកោ្សដើ្្ីថតរូបសអមកង់។អ្នកអាចបងា្ញរូបថតសអមកង់ណដល្ ានថតក្នញងវិចិកតសាល។
�វិធីទី1)មគាប់ចុចថត៖ចុចមគាប់ចុចខាងនិងមគាប់ចុចបន្យកម្ិត�ំស�ងក្នញងសពលដំែាលគ្នា។
�វិធីទី2)អូ�ថត៖សដោយសមបើណគ្នននដរប�់អ្នក�ូ្អ�ូនដរប�់អ្នក្ កសេវងឬស្រៅ�្ាំកាត់សអមកង់។

� •  អ្នក្ ិនអាចថតរូបសអមកង់ស្រខែៈសពលកំពុងសមបើក្្មវិធីនិង្ុខងារខ្ះ។

•  សបើការថតរូបសអមកង់សដោយការអ�ូ្ ិនមតូវ្ ានសបើកដំសែើរការស្រ�ូ្ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះមុខងារកកមិត
ខ្ពស ់→ ចលនានិងកាយវិការ រួចសហើយប៉ះកុងតាក់អូសបាតនដអដើមបែីែតអអកកង់ សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។

�បនទេាប់ពីថតរូបសអមកង់�ូ្សមបើជសម ើ្�ខាងសមកោ្សលើរ្ារឧបករែ៍សនៅណ្្នកខាងសមកោ្ននសអមកង់៖

�

•  ៖ថតខ្ឹ្ព័ត៌្ ានបច្ញប្ន្ននិងខ្ឹ្ព័ត៌្ ានណដល្ ានលាក់សលើ្រំព័រណវងអន្ាយដូចជា្រំព័រវិប។សនៅសពលអ្នកប៉ះ  
សនោះសអមកង់នឹងរំកិលចុះសដោយ�វ័យមបវត្ិសហើយខ្ឹ្ព័ត៌្ានសមចើនស្រៀតនឹងមតូវ្ ានថត។

•  ៖�រស�រឬគ�ូសលើរូបថតសអមកង់ឬក៏មចឹបសលើបំណែក្ ួយពីរូបថតសអមកង់។អ្នកអាចបង្ាញតំបន់ណដល្ ានមចឹបក្នញង
 វិចិកតសាល។

•  ៖ណថ្�្ាកស្រៅរូបថតសអមកង់។សដើ្្ីណ�វងរករូបថតសអមកង់តា្�្ាក�ូ្ប៉ះថសង្រកសនៅណ្្នកខាងសលើននសអមកង់
ក្្មវិធីសហើយប៉ះរូបែតអអកកង់ → ។អ្នកអាចបង្ាញបញ្ី�្ាកនិងណ�វងរករូបថតសអមកង់ណដលអ្នកចង់្ ានយ៉ាង
ងាយម�ួល។

•  ៖ណចករំណលករូបថតសអមកង់ជា្ួយអ្នកដន្រ។

� �សបើជសម្ើ�សនះ្ ិនសឃើញសលើសអមកង់ណដល្ ានថតស្រ�ូ្ចាបស់្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះមុខងារកកមិតខ្ពស ់→ រូបែត
អអកកង់និងកម្មវិធែីតអអកកង ់រួចសហើយប៉ះកុងតាក់របារឧបករណ៍រូបែតអអកកង់ សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។
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�ែតអអកកង់
�ថតសអមកង់ខែៈសពលកំពុងសមបើឧបករែ៍រប�់អ្នក។

1 សបើក្ ទេាំងជូនដំែឹង,អូ�ចុះសមកោ្រួចសហើយប៉ះ  (កម្មវិធីែតអអកកង់) សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។

2 សមជើ�ការកែំត់�ំស�ង្ ួយសហើយប៉ះចាបអ់ផ្ដើមការែត។
�បនទេាប់ពីការរាប់ចុះការថតនឹងចាបស់្ដើ្។

•  សដើ្្ី�រស�រឬគ�ូសលើសអមកង់�ូ្ប៉ះ ។
•  សដើ្្ីថតសអមកង់ជា្ួយវសីដអូជានស់លើននខ្លួនអ្នក�ូ្ប៉ះ ។

3 សនៅសពលអ្នក្ ានបញ្ប់ការថតវសីដអូ�ូ្ប៉ះ ។
�អ្នកអាចបង្ាញវសីដអូក្នញងវិចកិតសាល។

� �សដើ្្ីបដចូរការកែំត់ក ្្មវិធីថតសអមកង់�ូ្ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់សហើយប៉ះមុខងារកកមិតខ្ពស ់→ រូបែតអអកកង់និង
កម្មវិធែីតអអកកង។់

�ការវាយបញ្វូលអត្បទ

�ប្ង់ក្ដារចុច
�កដារចុចសលចស�ើងសដោយ�វ័យមបវត្ិសនៅសពលអ្នកវាយបញ្ចូលអត្ប្រ។

�

កាត់ េទៅ ជួរ បន�ាប់។

លុប តួអក�រ ពីមុខ។

វាយប���ល និមិត�ស��ា។

វាយប���ល អក�រពុម� ធំ។ ស�មាប់
 អក�រពុម� ធំ ទាំងអស ់សូម ប៉ះ វា ពីរ ដង។

មុខងារ ក�ារចុច បែន�ម

វាយប���ល ដំណកឃ�ា។

បង�ាញ មុខងារ ក�ារចុច េ�ចើនេទៀត។

� �ការវាយបញ្ចូលអត្ប្រជា�ា�ាខ្ះ្ ិន្រ្ួរលការគាំម្រស្រ។សដើ្្ីវាយបញ្ចូលអត្ប្រអ្នកមតូវបដចូរ�ា�ាបញ្ចូលជា�ា�ា
ណដល្រ្រួលការគាមំ្រ។

�ការប្ដវូរភាសាបញ្វូល
�ប៉ះ  → ភាសានិងកបអភទ → ករប់ករងភាសាបញ្វូល រួចសមជើ��ា�ាណដលមតូវសមបើ។សនៅសពលអ្នកសមជើ��ា�ាចាប់ពីពីរស�ើង
ស្រៅអ្នកអាចបដចូររវាង�ា�ាបញ្ចូលសដោយអូ�្ កសេវងឬស្រៅ�្ាំសនៅសលើមគាប់ចុចដំែកឃ្ា។
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�ការប្ដវូរក្ដារចុច
�សលើរ្ាររុករក�ូ្ប៉ះ សដើ្្ីបដចូរកដារចុច។
�សដើ្្ីបដចូរមបស�្រក្ាចុច�ូ្ប៉ះ  → ភាសានិងកបអភទ, សមជើ��ា�ា្ ួយរួចសហើយសមជើ�មបស�្រកដារចុចណដលអ្នកចង់្ ាន។

� •  សបើប៊ូតុងកដារចុច( )្ិនសលចស�ើងសលើរ្ាររុករកស្រ�ូ្ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះការករប់ករងទូអទៅ → 
បញ្ីក្ដារចុចនិងលំនាអំដើម រួចសហើយប៉ះកុងតាក់ប៊ូតុងក្ដារចុចអលើរបាររុករក សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។

•  សលើ3 x 4មគាប់ចុច្ ួយ្ ានបីឬបួនតួ។សដើ្្ីវាយបញ្ចូលតួអកសេរ្ ួយ�ូ្ប៉ះមគាប់ចុចសនោះដណដលៗ្រាលណ់ត
តួអកសេរណដលចង់្ ានសលចស�ើង។

�មុខងារក្ដារចុចបថនម្
•  ៖បញ្ចូលemojis។

•  ៖បញ្ចូល�ទេីកឃ័រ។អ្នកក៏អាចបញ្ចូល�ទេីកឃ័រemojiរប�់អ្នកណដលស្ើលស្រៅដូចអ្នក្ ងណដរ។�ូ្ស្ើលការសមបើ
�ទេីកឃ័រemojiរប�់អ្នកក្នញងេាត �ម្ាប់ព័ត៌្ានបណន្្។

•  ៖�្ាប់GIFsជីវចល។

•  ៖បញ្ចូលអត្ប្រសដោយ�ំស�ង។

•  ៖បដចូរការកំែត់កដារចុច។

�ប៉ះ សដើ្្ីសមបើ្ ុខងារកដារចុចសមចើនស្រៀត។

•  ៖បដចូរស្រៅ្រម្ង់�ំសែរនដ។

•  ៖ណ�វងរកខ្ឹ្ព័ត៌្ ានសហើយបញ្ចូលវា។

•  ៖បកណមបអត្ប្រសហើយបញ្ចូលវា។

•  ៖វាយបញ្ចូលព័ត៌្ ាន្ ទេាល់ខ្លួនរប�់អ្នកណដល្ ានចុះបញ្ីជា្ួយSamsung Pass។

•  ៖ណចករំណលកតំែវសីដអូ។

•  ៖ណថ្ធាតុ្ ួយពីកដារតស្្ៀតខទេា�់។

•  ៖សបើក្ ទេាំងណកអត្ប្រ។

•  ៖បដចូរ្រម្ង់កដារចុច។

•  ៖បដចូរ្រំហំកដារចុច។

•   /  / ៖បញ្ចូល�ទេីកឃ័រ។

� �្ុខងារខ្ះមបណហលជា្ ិនអាចសមបើ្ ានស�ើយអាម�យ័សលើអ្នក្ដល់ស�វាឬ្ ៉ូណដល។
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�ការចម្ងនិងការបិទភា្ប់
1 ប៉ះឲ្យជាប់សលើអត្ប្រ។

2 ចាប់អូ� ឬ សដើ្្ីសមជើ�អត្ប្រណដលចង្់ ានឬក៏ប៉ះអកជើសទាំងអស ់សដើ្្ីសមជើ�អត្ប្រ្រាំងអ�់។

3 ប៉ះចម្ងឬកាត់។
�អត្ប្រណដល្ ានសមជើ�មតវូ្ ានច្ង្ស្រៅកដារតស្្ៀតខទេា�់។

4 ប៉ះឲ្យជាប់មតង់កណនង្ណដលមតវូបញ្ចូលអត្ប្រសហើយប៉ះបិទភ្ាប។់
�សដើ្្ីបិ្រ�្ាប់អត្ប្រណដលអ្នក្ ានច្្ងពី្ុន�ូ្ប៉ះក្ដារតអមបែៀតខ្ទាស់រួចសមជើ�អត្ប្រសនោះ។
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�កម្មវិធីនិងមុខងារ

�ការដំអ�ើងឬការលុបកម្មវិធី

�Galaxy Store
�្រិញនិង្រាញយកក្្មវិធី។អ្នកអាច្រាញយកក ្្មវិធីណដលបសង្កើតស�ើងជាពិស���ម្ាប់ឧបករែ៍Samsung Galaxy។
�ចាបស់្ដើ្ក្្មវិធីGalaxy Store។សបើកស ើ្លក្្មវិធីតា្មបស�្រឬក៏ប៉ះ សដើ្្ីណ�វងរកពាក្យគន្ឹះ្ ួយ។

� •  ក្្មវិធីសនះមបណហលជា្ ិនអាចសមបើ្ ានស�ើយអាម�័យសលើអ្នក្ដល់ស�វាឬ្ ៉ូណដល។

•  សដើ្្ីបដចូរការកែំត់�វ័យអាបស់ដត�ូ្ប៉ះ  →  → ស្័យអាប់អដតកម្មវិធ ីរួចសហើយសមជើ�ជសម្ើ�្ ួយ។

�Play Store
�្រិញនិង្រាញយកក្្មវិធី។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីPlay Store។សបើកស ើ្លក្្មវិធីតា្មបស�្រឬក៏ណ�វងរកក ្្មវិធីសដោយសមបើពាក្យគន្ឹះ។

� �សដើ្្ីបដចូរការកែំត់�វ័យអាបស់ដត�ូ្ប៉ះ  → ការកំណត់ → ដំអ�ើងជំនាន់កម្មវិធីស្័យកបវត្តិរួចសហើយសមជើ�
ជសម្ើ�្ ួយ។

�ការករប់ករងកម្មវិធី

�ការលុបឬការបិទកម្មវិធី
�ប៉ះឲ្យជាប់សលើក្្មវិធី្ ួយរួចសមជើ�ជសម ើ្�្ ួយ។

•  លុប៖លុបក្្មវិធីណដល្ ាន្រាញយក។

•  បិទ៖បិ្រក្្មវិធីលំនាំសដើ្ណដល្ ានសមជើ�និង្ ិនអាចលុបសចញពីឧបករែ៍។

� �ក្្មវិធីខ្ះមបណហលជា្ ិនគាមំ្រ្ ុខងារសនះស្រ។

�ការអបើកអកបើកម្មវិធី
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះកម្មវិធ ី→  → បានបិទ → កពម, សមជើ�ក្្មវិធី្ ួយរួចសហើយប៉ះអបើកអកបើ។
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�ការកំណត់ការអនុញា្តកម្មវិធី
�សដើ្្ីឲ្យក្្មវិធីខ្ះសធវើមបតិបត្ិការមបមកតីពួកវាអាចមតវូការនូវការអនុញ្ាតសដើ្្ីចូលសមបើឬសមបើព័ត៌្ានសលើឧបករែ៍រប�់អ្នក។
�សដើ្្ីបង្ាញការកែំត់ននការអនុញា្តក្្មវិធីរប�់អ្នក�ូ្ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធីការកំណត់សហើយប៉ះកម្មវិធ។ីសមជើ�ក្្មវិធី
្ ួយសហើយប៉ះការអនុញ្ាត។អ្នកអាចបងា្ញបញ្ីការអនុញ្ាតរប�់ក្្មវិធីនិងបដចូរការអនុញា្តរប�់វា។
�សដើ្្ីបង្ាញឬបដចូរការកំែត់ននការអនុញា្តក ្្មវិធីស្រៅតា្មបស�្រននការអនុញ្ាត�ូ្ចាបស់្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់សហើយ
ប៉ះកម្មវិធ ី→  → អភិបាលការអនុញា្ត។សមជើ�ធាតុ្ ួយសហើយសមជើ�ក្្មវិធី្ ួយ។

� �សបើអ្នក្ ិន្ ្ល់ការអនុញា្តដល់ក្្មវិធីសនោះស្រ្ុខងារ្ ូលដ្ឋានរប�់ក្្មវិធីអាច្ ិនសធវើ្ ុខងារមបមកតី។

�ទូរសព្ទ

�ការថណនាំ
�សធវើឬសេ្ើយការសហៅ�ំស�ងនិងវសីដអូ។

� �សបើតំបន់ជុំវិញ្ ីមកូហវចូនខាងសលើមតូវ្ ានមគបសនោះ�ំស�ងរំខាន្ ិនចង់្ ានអាចសកើតស�ើងក្នញងអំ�ញងសពលសហៅ។�ូ្
យកសមគឿងបនសេំដូចជាម�គេីនការពារឬ�ទេីកឃ័រសនៅជុំវិញតំបន់្ ីមកូហវចូនខាងសលើសចញ។

�ការអធ្ើការអហៅ
1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីទូរសព្ទសហើយប៉ះផ្ទាំងករាប់ចុច។

2 វាយបញ្ចូលសលខ្ូររ�ពទេ។

3 ប៉ះ សដើ្្ីសធវើការសហៅ�ំស�ងឬក៏ប៉ះ ឬ សដើ្្ីសធវើការសហៅវីសដអូ។

�

បង�ាញ េលខ ទូរសព�។

ជេ�មើស េ�ចើនេទៀត

ែស�ងរក ទំនាក់ទំនង មួយ។
ែថម េលខ េទៅ ប��ី ទំនាក់ទំនង។
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�ការអធ្ើការអហៅពីកំណតអ់ហតុអហៅឬបញ្ីទំនាក់ទំនង
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីទូរសព្ទ, ប៉ះែ្មីៗឬទំនាក់ទំនងរួចសហើយអូ�ស្រៅ�្ាំសលើ្រំនាក់្រំនងឬសលខ្រូរ�ពទេ្ ួយសដើ្្ីសធវើការសហៅ។
�សបើ្ ុខងារសនះមតូវ្ ានបិ្រដំសែើរការ�ូ្ប៉ះ  → ការកំណត់ → ការកំណត់ការអហៅអផសែងអទៀត រួចសហើយប៉ះកុងតាក់អូសអដើមបែី
អហៅឬក៏អផ្ើសារ សដើ្្ីសបើកដសំែើរការវា។

�ការអកបើការអហៅអលឿន
�សដើ្្ីកែំត់សលខ្ ួយជាសលខសហៅសលឿន�ូ្ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធីទូរសព្ទ, ប៉ះផ្ទាំងករាប់ចុចឬទំនាក់ទំនង →  → អលខអហៅ
អលឿន, សមជើ�សលខសហៅសលឿន្ ួយរួចសហើយណថ្សលខ្រូរ�ពទេ្ ួយ។
�សដើ្្ីសធវើការសហៅ�ូ្ប៉ះឲ្យជាប់សលើសលខសហៅសលឿនសនៅសលើ្ ទេាំងមគាប់ចុច។�ម្ាប់សលខសហៅសលឿនពីសលខ10ស�ើងស្រៅ�ូ្ប៉ះ
ខទេង់សលខដំបូងននសលខសនោះរួចសហើយប៉ះឲ្យជាប់សលើខទេង់សលខចុងសមកោយ។
�ឧ្រាហរែ៍សបើអ្នកកំែត់សលខ123ជាសលខសហៅសលឿន�ូ្ប៉ះ1,ប៉ះ2រួចប៉ះឲ្យជាប់សលើសលខ3។

�ការអធ្ើការអហៅអទៅអកកៅកបអទស

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីទូរសព្ទសហើយប៉ះផ្ទាំងករាប់ចុច។

2 ប៉ះឲ្យជាប់សលើ0្រាល់ណត�ញ្ា+សលចស�ើង។

3 វាយបញ្ចូលកូដមបស្រ�កូដតំបន់និងសលខ្រូរ�ពទេរួចសហើយប៉ះ ។

�ការទទួលការអហៅ

�ការអ្្ើយការអហៅ
�សនៅសពល្ ានការសហៅចូល្ ក�ូ្ចាប់អ�ូ ស្រៅសមកៅរងវង់ធំ។

�ការកចានអចោលការអហៅ
�សនៅសពល្ ានការសហៅចូល្ ក�ូ្ចាប់អ�ូ ស្រៅសមកៅរងវង់ធំ។
�សដើ្្ីស្្ើ�ារ្ ួយសនៅសពលមចានសចោលការសហៅចូល�ូ្ចាប់អ�ូរ្ារអផ្ើសារ ស�ើងសលើសហើយសមជើ��ារ្ ួយសដើ្្ីស្្ើ។
�សដើ្្ីបសង្កើត�ារមចានសចោលស្សេងៗ�ូ្ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធីទូរសព្ទ, ប៉ះ  → ការកំណត់ → សារបដិអសធរហ័ស វាយបញ្ចូល
�ាររួចសហើយប៉ះ ។
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�ការខ្ទប់អលខទូរសព្ទ
�ខទេប់ការសហៅពីសលខជាក់លាក់ណដល្ ានណថ្ស្រៅបញ្ីខទេប់រប�់អ្នក។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីទូរសព្ទសហើយប៉ះ  → ការកំណត់ → ខ្ទប់អលខ។

2 ប៉ះែ្មីៗឬទំនាក់ទំនង, សមជើ�្ំរនាក្់រំនងឬសលខ្រូរ�ពទេរួចសហើយប៉ះរួចរាល់។
�សដើ្្ីវាយបញ្ចូលសលខ្ ួយសដោយនដ�ូ្ប៉ះថែមអលខទូរសព្ទ, វាយបញ្ចូលសលខ្រូរ�ពទេ្ ួយរួចសហើយប៉ះ ។

�សនៅសពលសលខណដល្ ានខទេប់ព្យាយា្្រាក្់រងអ្នកអ្នកនឹង្ ិន្រ្រួលការជូនដំែឹងស�ើយ។ការសហៅ្រាំងសនោះនឹងមតូវ្ ានចុះក្នញង
កែំត់សហតុសហៅ។

� �អ្នកក៏អាចខទេប់ការសហៅចូលពីអ្នកណដល្ ិនបង្ាញIDអ្នកសហៅរប�់ពួកសគ្ ងណដរ។ប៉ះកុងតាក់ខ្ទប់អលខមិនស្ាល់
/ឯកជន សដើ្្ីសបើកដសំែើរការ្ ុខងារសនះ។

�ជអកមើសក្ញងអំ�ញងអពលអហៅទូរសព្ទ
•  ថែមការអហៅ៖វាយការសហៅ្រីពីរ។ការសហៅដំបូងនឹងដាក់ឲ្យសនៅរង់ចាំ។សនៅសពលអ្នកបញ្ប់ការសហៅ្រីពីរសនោះការសហៅដំបូង
នឹងចាប់ស្ដើ្ បន្។

•  ដាក់ការអហៅឲ្យអនៅរង់ចាំ៖ដាក់ឲ្យការសហៅសនៅរង់ចាំ។

•  Bluetooth៖បដចូរស្រៅកា�Bluetoothសបើ្ ាន�្ាប់វាជា្ួយឧបករែ៍។

•  ឧបល័រ៖សបើកដំសែើរការឬប្ិរដំសែើរការ្រូរ�ពទេឧបល័រ។សនៅសពលសមបើ្រូរ�ពទេឧបល័រ�ូ្ដាក់ឧបករែ៍ឲ្យេងៃាយពីមតសចៀក
រប�់អ្នក។

•  ស្ាត់៖បិ្រ្ ីមកូហវចូនសដើ្្ីកុំឲ្យ�ាគី្ ្ខាងស្រៀតឮ�ំស�ងរប�់អ្នក។

•  ផ្ទាំងករាប់ចុច/លាក់៖សបើកឬប្ិរ្ ទេាំងមគាប់ចុច។

•  ៖បញ្ប់ការសហៅបច្ញប្ន្ន។

•  កាអមរ៉ា៖ក្នញងអំ�ញងសពលសហៅវសីដអូ�ូ្បិ្រកាស្រ៉ាសដើ្្ីកុំឲ្យ�ាគី្ ្ខាងស្រៀតសឃើញអ្នក។

•  ប្ដវូរ៖ក្នញងអំ�ញងសពលសហៅវសីដអូ�ូ្បដចូររវាងកាស្រ៉ា្ ុខនិងសមកោយ។

� �្ុខងារខ្ះមបណហលជា្ ិនអាចសមបើ្ ានស�ើយអាម�យ័សលើអ្នក្ដល់ស�វាឬ្ ៉ូណដល។
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�ទំនាក់ទំនង

�ការថណនាំ
�បសង្កើត្រំនាក់្រំនងថ្មីឬក៏មគបម់គង្ំរនាក្់រំនងសលើឧបករែ៍។

�ការថែមទំនាក់ទំនង

�ការបអងកេើតទំនាក់ទំនងែ្មី

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីទំនាក់ទំនងសហើយប៉ះ ។

2 សមជើ�្រីកណន្ងឃ្ាំង្ទេញក្ ួយ។

3 វាយបញ្ចូលព័ត៌្ាន្ំរនាក្់រំនងសហើយប៉ះរកសែាទុក។

�ការនាំចូលទំនាក់ទំនង
�ណថ្្រំនាក់្រំនងសដោយនាំចូលពួកវាពីឃាំ្ង្ទេញកស្សេងស្រៀតដាក់ក្នញងឧបករែ៍រប�់អ្នក។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីទំនាក់ទំនងសហើយប៉ះ  → ករប់ករងទំនាក់ទំនង → នាំចូលឬនាំអចញទំនាក់ទំនង → នាំចូល។

2 សធវើតា្ការណែនាំសលើសអមកង់សដើ្្ីនាំចូល្រំនាក្់រំនង។

�ការអធ្ើសមកាលទំនាក់ទំនងជាមួយរណនីវិបរបស់អ្ក
�សធវើ�្កាល្រំនាក់្រំនងក្នញងឧបករែ៍រប�់អ្នកជា្ួយ្រំនាក់្រំនងសលើបែ្ាញណដល្ ានរកសេា្រុកក្នញងគែនីវិបរប�់អ្នកដូចជា
 Samsung Accountរប�់អ្នក។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះរណនីនិងការចម្ងទុក → ករប់ករងរណនី រួចសមជើ�គែនីមតូវសធវើ�្កាលជា្ួយ។

2 ប៉ះអធ្ើសមកាលរណនី រួចប៉ះកុងតាក់ទំនាក់ទំនងសដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។
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�ការថស្ងរកទំនាក់ទំនង
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីទំនាក់ទំនង។ប៉ះ សនៅណ្្នកខាងសលើននបញ្ី្រំនាក់្រំនងរួចវាយបញ្ចូលលក្ខែៈវិនិច្ឆយននការណ�វងរក។
�ប៉ះ្រំនាក់្រំនង។រួចសធវើ�ក ្្ម�ាពែា្ួយខាងសមកោ្៖

•  ៖សធវើការសហៅ�ំស�ង។

•   / ៖សធវើការសហៅវសីដអូ។

•  ៖ណតង�ារ។

•  ៖ណតងអ៊ីណ្ល។

�ការលុបទំនាក់ទំនង
1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីទំនាក់ទំនងសហើយប៉ះ  → លុបទំនាក់ទំនង។

2 សមជើ�្រំនាក់្រំនងសហើយប៉ះលុប។

�សដើ្្ីលុប្រំនាក់្រំនង្ ្ង្ ួយៗ�ូ្ប៉ះ្ំរនាក្់រំនង្ ួយពីបញ្ី្រំនាក់្រំនងសហើយប៉ះអកចើនអទៀត → លុប។

�ការថចករំថលកទំនាក់ទំនង
�អ្នកអាចណចករំណលក្រំនាក់្ំរនងជា្ួយអ្នកដន្រសដោយសមបើជសម្ើ�ណចករំណលកស្សេងៗ។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីទំនាក់ទំនងសហើយប៉ះ  → ថចករថំលកទំនាក់ទំនង។

2 សមជើ�្រំនាក់្រំនងសហើយប៉ះថចករំថលក។

3 សមជើ�វិធីណចករំណលក។

�ការបអងកេើតកកុម
�អ្នកអាចណថ្មកុ្ដូចជាមគួ�ារឬ្ ិត្�កដិមព្្រាំងមគប់មគង្រំនាក់្រំនងតា្មកុ្។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីទំនាក់ទំនងសហើយប៉ះ  → កកុម → បអងកេើតកកុម។

2 សធវើតា្ការណែនាំសលើសអមកង់សដើ្្ីបសង្កើតមកុ្្ ួយ។

�ការបញ្វូលទំនាក់ទំនងស្ទទួនចូលរ្ា
�សបើបញ្ី្រំនាក់្រំនងរប�់អ្នករួ្ បញ្ចូល្ំរនាក្់រំនង�ទេលួន�ូ្បញ្ចូលពួកវាចូលគ្នាស្រៅជា្រំនាក់្រំនង្ ួយសដើ្្ីសរៀបចំបញ្ី
្រំនាក់្រំនងរប�់អ្នកឲ្យ្ ានមប�ិ្រ្ធ�ាព។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីទំនាក់ទំនងសហើយប៉ះ  → ករប់ករងទំនាក់ទំនង → បញ្វូលទំនាក់ទំនងចូលរ្ា។

2 ធីក្រំនាក់្រំនងសហើយប៉ះបញ្វូល។
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�សារ

�ការថណនាំ
�ស្្ើនិងបង្ាញ�ារតា្�នទេនា។
�អ្នកអាចបង់ម្ាក់បណន្្�ម្ាប់ការស្្ើឬការ្រ្ួរល�ារសនៅសពលអ្នកកំពុងរ៉ូ្ីង។

�ការអផ្ើសារ
1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីសារសហើយប៉ះ ។

2 ណថ្អ្នក្រ្រួលរួចវាយបញ្ចូល�ារ្ ួយ។
�សដើ្្ីថតនិងស្្ើ�ារ�ំស�ង�ូ្ប៉ះឲ្យជាប់សលើ ,និយាយ�ាររប�់អ្នករួចសហើយណលងម្ា្នដរប�់អ្នក។អាយខុនការ
ថតនឹងសលចស�ើងណតខែៈសពលវាលបញ្ចូល�ារ្រស្រប៉ុសែណោះ។

3 ប៉ះ សដើ្្ីស្្ើ�ារ។

�

វាយប���ល អ�កទទួល។

វាយប���ល សារ។ ប���ល ស�ីកឃ័រ។

ភ�ាប់ ឯកសារ។

អ�កទទួល

េផ�ើ សារ។

�ការបងា្ញសារ
1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីសារសហើយប៉ះសន្ទនា។

2 សលើបញ្ី�ារ�ូ្សមជើ�្ំរនាក្់រំនងឬសលខ្រូរ�ពទេ្ ួយ។
•  សដើ្្ីសេ្ើយតបនឹង�ារ�ូ្ប៉ះវាលបញ្ចូល�ារ,វាយបញ្ចូល�ារ្ ួយរួចសហើយប៉ះ ។
•  សដើ្្ីនលតម្ូវ្ំរហំពុ្ ្ពអកសេរ�ូ្ណញកម្ា្នដពីរសចញពីគ្នាឬសកៀបសលើសអមកង់។

�ការតអកមៀបសារ
�អ្នកអាចតសម្ៀប�ារតា្មបស�្រសហើយមគប់មគងពួកវាយ៉ាងងាយម�ួល។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីសារសហើយប៉ះសន្ទនា → ថែមកបអភទ។
�សបើជសម្ើ�មបស�្រ្ ិនសលចស�ើងស្រ�ូ្ប៉ះ  → ការកំណត់សហើយប៉ះកុងតាក់កបអភទសន្ទនា សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។
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�ការលុបសារ
�ប៉ះឲ្យជាប់សលើ�ារ្ ួយណដលមតវូលុបរួចប៉ះលុប។

�ការប្ដវូរការកំណត់សារ
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីសារ, ប៉ះ  → ការកំណត់។អ្នកអាចខទេប់�ារ្ ិនចង់្ ាន,បដចូរការកំែត់ការជូនដំែឹងជាសដើ្។

�អ៊ីនអធើណិត
�សបើកស្ើលអ៊ីនសធើែិតសដើ្្ីណ�វងរកព័ត៌្ ានមព្្រាំងចំែាំ្រី្រំព័រវិប�ំែពវរប�់អ្នកសដើ្្ីចូលស្ើលពួកវាយ៉ាងងាយម�ួល។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីអ៊ីនអធើណិត។

2 វាយបញ្ចូលអា�យដ្ឋានវិបឬពាក្យគន្ឹះ្ ួយរួចសហើយប៉ះអទៅ។

�សដើ្្ីបង្ាញរ្ារឧបករែ៍�ូ្ចាប់អ�ូម្ា្នដរប�់អ្នកចុះសមកោ្បន្ិចសលើសអមកង់។

�សដើ្្ីបដចូររវាងសថបយ៉ាងរហ័��ូ្អូ�្ កសេវងឬស្រៅ�្ាំសលើវាលអា�យដ្ឋាន។

�

ចំណាំទី ទំព័រវ�ប បច��ប�ន�។

េបើក េគហទំព័រ។

ផ�ាស់ទ ីរវាង ទំព័រ។ ជេ�មើស េ�ចើនេទៀត

េធ�ើ ឲ� ទំព័រវ�ប បច��ប�ន� �សស់។

�គប់�គង េថប។ /
េ�បើ ទ�មង ់សម�ាត់។

បង�ាញ ទីចំណាំ របស់ អ�ក។
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�ការអកបើទកមង់សម្ាត់
�សបើអ្នកកំែត់ពាក្យ�្ងៃាត់្ ួយ�ម្ាប់្រម្ង់�្ងៃាត់អ្នកអាចរារាំងអ្នកដន្រពីការបង្ាញមបវត្ិណ�វងរករប�់អ្នក,មបវត្ិ
សបើកស្ើល,្រីចំែាំនិង្ំរព័រណដល្ ានរកសេា្ុរក។

1 ប៉ះ  → អបើកទកមង់សម្ាត។់

2 ប៉ះកុងតាក់ចាក់អសោទកមង់សម្ាត ់សដើ្្ីសបើកដសំែើរការវា,ប៉ះចាប់អផ្ដើមរួចសហើយកែំត់ពាក្យ�្ងៃាត់្ ួយ�ម្ាប់្រម្ង់
�្ងៃាត់។
�ក្នញង្រម្ង់�្ងៃាត់ឧបករែ៍នឹងបដចូរពែ៌ននរ្ារឧបករែ៍។សដើ្្ីបិ្រដំសែើរការ្រម្ង់�្ងៃាត់�ូ្ប៉ះ  → បិទទកមង់
សមា្ត។់

� �ក្នញង្រម្ង់�្ងៃាត់អ្នក្ ិនអាចសមបើ្ ុខងារខះ្ដូចជាការថតសអមកង់ស�ើយ។

�កាអមរ៉ា

�ការថណនាំ
�ថតរូប�ាពនិងថតវីសដអូសដោយសមបើ្រម្ង់និងការកំែត់ស្សេងៗ។
�ការអកបើកាអមរ៉ាឲ្យបានកតមឹកតវូ

•  កុំថតរូប�ាពឬថតវីសដអូអ្នកដន្រសដោយគ្មានការអនុញ្ាតពីពួកសគ។

•  កុំថតរូប�ាពឬថតវីសដអូសនៅកណនង្ណដល្ ានការហា្ម្ា្តា្្ ្ចូវច្ាប់។

•  កុំថតរូប�ាពឬថតវីសដអូក្នញងកណន្ងណដលអ្នកអាចបំពានសលើ�ាពឯកជនរប�់អ្នកដន្រ។

�ការែតរូបភាព
1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីកាអមរ៉ា។

�អ្នកក៏អាចចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីសនះ្ ងណដរសដោយចុចមគាប់ចុចខាងពីរដងយ៉ាងរហ័�ឬក៏ចាប់អូ� ្កសេវងសលើសអមកង់
ជាប់ស�ោ។

�
•  ្ ុខងារកាស្រ៉ាខ្ះ្ ិនអាចសមបើ្ ានស្រសនៅសពលចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីកាអមរ៉ាពីសអមកង់ជាប់ស�ោឬក៏សនៅសពលសអមកង់
រលត់ខែៈសពល្ ានកំែត់វិធីចាក់ស�ោសអមកង់។

•  កាស្រ៉ានឹងប្ិរសដោយ�វ័យមបវត្ិសនៅសពល្ ិន្ ានសមបើ។

•  វិធីខ្ះមបណហលជា្ ិនអាចសមបើ្ ានស�ើយអាម�័យសលើអ្នក្ដល់ស�វាឬ្ ៉ូណដល។

2 ប៉ះរូបសលើសអមកង់បងា្ញសនៅកណនង្ណដលកាស្រ៉ាគួរស្្ោត។
�សដើ្្ីនលតម្ូវពន្ឺននរូប�ាព�ូ្ចាប់អ�ូរ្ារនលតម្ូវណដលសលចស�ើងខាងសលើឬខាងសមកោ្�៊ុ្រងវង់។



�កម្ម វិ ធីឋមរីមមុខង

50

3 ប៉ះ សដើ្្ីថតរូប�ាព។
�សដើ្្ីបដចូរ្រម្ង់ថត�ូ្ចាប់អ�ូបញ្ីនន្រម្ង់ថត្ កសេវងឬស្រៅ�ដាំឬក៏អូ�្ កសេវងឬស្រៅ�ដាំសលើសអមកង់បង្ាញ។

�

ការកំណត់ កាេមរ�ា

ថត រូបភាព។

រូបតូចៗ បង�ាញ

ប��ី ទ�មង ់ថត

មុខងារ េធ�ើ ឲ� ទិដ�ភាព ល��បេសើរហ�៊ូម

ប��រ រវាង កាេមរ�ា មុខ និង េ�កោយ។

ជេ�មើស ស�មាប ់ទ�មង ់ថត បច��ប�ន�

� •  សអមកង់បងា្ញអាចខ�ុគ្នាអាម�័យសលើ្រម្ង់ថតនិងកាស្រ៉ាែាណដលមតូវ្ ានសមបើ។

•  សនៅសពលអ្នកថតរូប�ាពឬវសីដអូណដល្ ានរី�ូលូ�ិនខ្ព�់ឬក៏អនុ្ាតហសេ៊ូ្ខ្ព�់ការស្ដោតអាច្ ិនច្ា�់សបើរូបសនោះ
សនៅជិតសពក។ថតរូប�ាពឬវសីដអូពីច្ងៃាយដ៏ល្អ។

•  សបើរូប�ាពណដលអ្នកថតស្ើលស្រៅមពលិ�ូ្�្្អាត�ិនកាស្រ៉ាសហើយ�ាកល្ង្ ្ងស្រៀត។

•  �ូ្ម្ាកដថា�ិនកាស្រ៉ា្ ិនខូចឬកខវក់។សបើពុំសនោះឧបករែ៍អាចនឹងដសំែើរការ្ ិនមបមកតីក្នញង្រម្ង់ខ្ះណដល
មតូវការរ�ីូលូ�ិនខ្ព�់។

•  កាស្រ៉ាននឧបករែ៍រប�់អ្នក្ ាន�ិន្ ុំ្រូលាយ។�ាពខុ��្ាត់តិចតួចអាចសកើតស�ើងក្នញងរូប�ាពឬវសីដអូណដល
្ាន្ ុំ្រូលាយសហើយវា្ ិនបងា្ញពីបញា្ននមប�ិ្រ្ធ្លឧបករែ៍ស�ើយ។សដើ្្ីណក�ាពខុ��្ាត់ក្នញងរូប�ាព�ូ្
ប៉ះ សលើសអមកង់បងា្ញ,ប៉ះកទង់កទាយនិងជអកមើសកកមិតខ្ពស់ រួចសហើយប៉ះកុងតាក់ការថករូបសណ្ានទូលាយ
បំផុត សដើ្្ីសបើកដសំែើរការវា។

•  ចំែុះអតិបរ្ា�ម្ាប់ការថតវីសដអូ្ ួយអាចខុ�គ្នាអាម�័យសលើរី�ូលូ�ិន។

•  កាស្រ៉ាអាចអ័ពទេឬក៏បសង្កើតចំហាយសបើឧបករែ៍្រ្រួលរងការ្្ា�់បដចូរ�ីតុែ្ហ�ាពខ្យល់�្ា្ៗសដោយ�ារ�ាព
ខុ�គ្នានន�ីតុែ្ហ�ាពខាងសមកៅនិងខាងក្នញងគម្បកាស្រ៉ា។�ូ្ព្យាយា្សជៀ�វាង�្ានការែ៍សនោះសនៅសពលសមគោង
សមបើកាស្រ៉ា។សបើ�ាពអ័ពទេពិតជា្ ានសកើតស�ើង�ូ្្រុកឲ្យកាស្រ៉ា�ងៃលួតតា្ធ្្មជាតិក្នញង�ីតុែ្ហ�ាពបនទេប់្ុនសពល
ថតរូប�ាពឬវសីដអូសបើពុំសនោះល្រ្ធ្លអាចស្ើលស្រៅមពិលៗ។
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�ការអកបើមុខងារហសែ៊ូម
�សមជើ� / / / ឬក៏ចាប់អូ�វា្ កសេវងឬស្រៅ�ដាំសដើ្្ីពមងីកឬបមងួ្។ជសម្ើ�ស្សេង�ូ្ណញកម្ា្នដពីរសចញ
ពីគ្នាសលើសអមកង់សដើ្្ីពមងីកសហើយសកៀបសដើ្្ីបមងួ្។សបើអនុ្ាតហសេ៊ូ្សលើ�កម្ិតជាក់លាក់្ ួយណ្ន្រី្ គគេស្រ�ក៍ហសេ៊ូ្នឹង
សលចស�ើងសដើ្្ីបញា្ក់កណនង្ណដលអ្នកកំពុងហសេ៊ូ្សលើរូប។

•  ៖កាស្រ៉ា្ូរលាយបំ្ុតអនុញ្ាតឲ្យអ្នកថតរូប�ាព្ ុំ្រូលាយឬក៏ថតវសីដអូ្ ុំ្រូលាយននអវីៗដូចជាស្រ��ាព្រូលាយ។

•  ៖កាស្រ៉ា្ ុំ្រូលាយអនុញា្តឲ្យអ្នកថតរូប�ាព្ ូលដ្ឋានឬក៏ថតវសីដអូធ្្មតា។

•  ៖កាស្រ៉ារូបថតេងៃាយ(3x)អនុញ្ាតឲ្យអ្នកថតរូប�ាពឬក៏ថតវសីដអូសដោយពមងីករូបសនោះ។

•  ៖កាស្រ៉ារូបថតេងៃាយ(10x)អនុញា្តឲ្យអ្នកថតរូប�ាពឬក៏ថតវីសដអូសដោយពមងីករូប
សនោះ។(Galaxy S21 Ultra 5G)

� �្ុខងារហសេ៊ូ្អាចសមបើ្ ានណតសនៅសពលសមបើកាស្រ៉ាសមកោយប៉ុសែណោះ។

�ការចាក់អសោការអផ្ដោត(AF)និងពន្លឺប៉ះ(AE)
�អ្នកអាចចាក់ស�ោការស្ដោតឬពន្ឺប៉ះសលើន្ទេណដល្ ានសមជើ�សដើ្្ីរារាំងកាស្រ៉ាកុំឲ្យនលតម្ូវសដោយ�វ័យមបវត្ិណ្្អកសលើការណមបមបួល
ចំសពោះរូបឬមប�ពពន្ឺ។
�ប៉ះឲ្យជាប់សលើន្ទេណដលមតវូស្ដោតសនោះ�៊ុ្AF/AEនឹងសលចស�ើងសលើន្ទេសនោះសហើយការកំែត់ការស្ដោតនិងពន្ឺប៉ះនឹងមតូវ្ ាន
ចាក់ស�ោ។ការកំែត់សនោះសនៅណតជាប់ស�ោដណដលស្រោះបីសមកោយពីអ្នកថតរូប�ាពសហើយក៏សដោយ។

� �្ុខងារសនះមបណហលជា្ ិនអាចសមបើ្ ានស្រអាម�័យសលើ្រម្ង់ថត។

�ការអកបើកបាស់ប៊ូតុងកាអមរ៉ា
•  ប៉ះឲ្យជាប់សលើប៊ូតុងកាស្រ៉ាសដើ្្ីថតវសីដអូ្ ួយ។

•  សដើ្្ីថតសលឿនជាប់ៗគ្នា�ូ្អ�ូប៊ូតុងកាស្រ៉ាស្រៅណគ្សអមកង់សហើយ្រប់វាជាប់។

•  សបើអ្នកណថ្ប៊ូតុងកាស្រ៉ា្ ួយស្រៀតអ្នកអាច្ ្ា�់្រីវាស្រៅកណន្ងែា្ ួយសលើសអមកង់និងថតរូប�ាពកាន់ណតងាយម�ួល។សលើ
សអមកង់បង្ាញ�ូ្ប៉ះ  → វិធីែត សហើយប៉ះកុងតាក់ប៊ូតុងែតអថណដែត សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។
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�ជអកមើសសកមាប់ទកមង់ែតបច្ញបបែន្
�សលើសអមកង់បង្ាញ�ូ្សមបើជសម ើ្�ខាងសមកោ្។

•  ៖សបើកដំសែើរការឬបិ្រដសំែើរការ�្ា�។

•  ៖សមជើ�រយៈសពលននការពន្យារ្ុនសពលកាស្រ៉ាថតរូប�ាពសដោយ�វ័យមបវត្ិ។

•  ៖សមជើ�អនុ្ាត្រិដ្ឋ�ាពនិងរី�ូលូ�ិន�ម្ាប់រូប�ាព។

•  ៖សបើកដំសែើរការឬប្ិរដសំែើរការ្ ុខងាររូបថតចលនា។សបើអ្នកសបើកដំសែើរការ្ ុខងារសនះឃ្ីបវសីដអូ្ ួយក៏នឹងមតូវ្ ាន
ថតពីពីរបីវិនា្រី្ ងណដរ្ុនសពលប៉ះប៊ូតុងកាស្រ៉ា។

•  ៖សបើកដំសែើរការឬប្ិរដំសែើរការ្ ុខងារនឹងបំ្ ុតសដើ្្ីសធវើឲ្យវីសដអូ្ ានលំនឹង។

•  ៖សមជើ�រី�ូលូ�ិន្ ួយ�ម្ាប់វីសដអូខារសលឿន។

•  ៖សមជើ�អមតាសមហវ្។

•  ៖សមជើ�អនុ្ាត្រិដ្ឋ�ាព�ម្ាប់វសីដអូ។

•  ៖សមជើ�រី�ូលូ�ិន្ ួយ�ម្ាប់វីសដអូ។

•  ៖សមបើណបបណ្នចសម្ោះឬណបបណ្នម��់�្អាត។

•  ៖សមជើ�វិធីវា�់។វាកែំត់ពីរសបៀបគែនាតន្្ពន្ឺ។  អផ្តោតចំណុចកណដែាល សមបើពន្ឺចំកែ្ាលននរូបថតសដើ្្ី
គែនាពន្ឺប៉ះននរូបថត។  ចំណុចសមបើពន្ឺចំន្ទេកែ្ាលណដល្ ានស្ដោតននចំែុចសដើ្្ីគែនាពន្ឺប៉ះននរូបថត។  
ម៉ាកទិចរក្ ធ្យ្�ាគនន្រិដ្ឋ�ាព្រាំង្ូល។

•  ៖បដចូរតំបន់ស្ដោតក្នញង្រម្ង់�វ័យស្ដោត។  ពហុស្ដោតសលើតំបន់ជាសមចើនសនៅក្នញង�៊ុ្។ចតុសកោែណកងសមចើននឹងសលច
ស�ើងសដើ្្ីបញា្ក់តំបន់ណដល្ ានស្្ោត។  កណដែាលស្ដោតសលើចំែុចកែ្ាលសនៅក្នញង�៊ុ្។

•  ៖សមជើ�រី�ូលូ�ិន្ ួយ�ម្ាប់វសីដអូPro។

•  ៖បង្ាញឬលាក់មកាហវសដើ្្ីពិនិត្យការណបងណចកពន្ឺក្នញងវីសដអូ។

•  ៖ក្នញង្រម្ង់អាហារនឹងស្ដោតសលើរូបខាងក្នញង�ុ៊្រងវង់សហើយសធវើឲ្យរូបមពិលសនៅខាងសមកៅ�៊ុ្។

•  ៖ក្នញង្រម្ង់អាហារនឹងនលតម្ូវ្រឹកពែ៌។

•  ៖សបើកដំសែើរការឬប្ិរដសំែើរការ្ ុខងារចាប់ចលនាសនៅសពលថតវីសដអូយឺតបំ្ ុត។

•  ៖ក្នញង្រម្ង់ទិដ្ភាពអ្កដឹកនា ំ�ូ្បដចូរសអមកង់។

•  ៖បដចូរតា្បំែង�ម្ាប់ជសម ើ្�ថតសនៅសពលថត្ ដង។

� �ជសម្ើ�ណដល្ ានអាចខ�ុគ្នាអាម�័យសលើ្ ៉ូណដលឬ្រម្ង់ថត។
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�ទកមង់រូបែត
�កាស្រ៉ានលតម្ូវជសម្ើ�ថតសដោយ�វ័យមបវត្ិអាម�័យសលើ្រិដ្ឋ�ាពជុំវិញសដើ្្ីថតរូប�ាពយ៉ាងងាយម�ួល។
�សលើបញ្ីនន្រម្ង់ថត�ូ្ប៉ះរូបែតសហើយប៉ះ សដើ្្ីថតរូប�ាព្ ួយ។

�ការែតរូបភាពថដលមានរីសូលូសិនខ្ពស់
�ថតរូប�ាពណដល្ ានរី�ូលូ�ិនខ្ព�់។អ្នកអាចមចបឹរូប�ាពណដល្ ានរ�ីូលូ�ិនខ្ព�់សដោយពមងីកតំបន់ណដលអ្នកចង់សហើយ
រកសេា្រុកវាជាឯក�ារណដល្ ានរ�ីូលូ�ិនខ្ព�់។
�ក្នញងជសម្ើ�ថត�ូ្ប៉ះ  → ឬ និងថតរូប�ាព្ ួយ។

� �រី�ូលូ�ិនអាចខុ�គ្នាអាម�័យសលើ្ ៉ូណដល។

�មុខងារអធ្ើឲ្យទិដ្ភាពល្អកបអសើរ
�សនៅសពលកាស្រ៉ា�គេាល់រូបប៊ូតុងសធវើឲ្យ្ិរដ្ឋ�ាពល្អមបស�ើរនឹង្ ្ា�់បដចូរសហើយពែ៌និងណបបណ្នណដល្ ានសធវើឲ្យល្អមបស�ើរនឹងមតូវ
្ានសមបើ។

� �សបើ្ ុខងារសនះ្ ិនមតវូ្ ានសបើកដសំែើរការស្រ�ូ្ប៉ះ សលើសអមកង់បង្ាញសហើយប៉ះកុងតាក់មុខងារអធ្ើឲ្យទិដ្ភាព
ល្អកបអសើរ សដើ្្ីសបើកដសំែើរការវា។

�ការអស្ើការែត
�កាស្រ៉ាស�្នើការតាកណ់តងដ៏ល្អ�ម្ាប់រូប�ាពតា្រយៈការ�គេាល់្រីតាំងនិង្ ុំននរូបរប�់អ្នក។
�សលើសអមកង់បង្ាញ�ូ្ប៉ះ សហើយប៉ះកុងតាក់ការអស្ើការែត សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។

1 សលើបញ្ីនន្រម្ង់ថត�ូ្ប៉ះរូបែត។

�្គគេស្រ�ក៍នឹងសលចស�ើងសលើសអមកង់បង្ាញ។

2 ចង្អញល្ គគេស្រ�ក៍ដាក់រូប។
�កាស្រ៉ា�គេាល់ការតាកណ់តងសហើយការតាកណ់តងណដល្ ានឲ្យសយោបល់សលចស�ើងសលើសអមកង់បង្ាញ។

3 ្្ា�់្រីឧបករែ៍សដើ្្ីឲ្យ្ គគេស្រ�ក៍មតវូគ្នានឹងការតាកណ់តងណដល្ ានឲ្យសយោបល់។
�សនៅសពល្រ្រួល្ ាននូវការតាកណ់តងដ៏ល្អ្គគេស្រ�ក៍នឹងបដចូរស្រៅពែ៌សលឿង។
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4 ប៉ះ សដើ្្ីថតរូប�ាព។

�
មគ�េទសក៍

ការតាក់ែតង ដ៏ ល�

�ការែតរូបខ្ទួនឯង
�អ្នកអាចថតរូបខ្លួនឯង្ ួយកំែាត់ខ្លួនសដោយសមបើកាស្រ៉ា្ ុខ។

1 សលើសអមកង់បង្ាញ�ូ្អូ�ស�ើងសលើឬចុះសមកោ្ឬក៏ប៉ះ សដើ្្ីបដចូរស្រៅកាស្រ៉ា្ ុខ�ម្ាប់ការថតរូបខ្លួនឯង។

2 ណបរឲ្យចំ�ិនកាស្រ៉ា្ ុខ។
�សដើ្្ីថតរូបខ្លួនឯង្ ួយកំែាត់ខ្លួនជា្ួយរូបថត្ ុំ្រូលាយននស្រ��ាពឬ្ នុ�សេ�ូ្ប៉ះ ។

3 ប៉ះ សដើ្្ីថតរូប�ាព។

�ការែតរូបភាពជិតយ៉ាងភ្លឺចបែាស់(Galaxy S21 Ultra 5G)
�ថតរូប�ាពជិតយ៉ាង�្ឺច្ា�់។

1 សលើសអមកង់បង្ាញ�ូ្ប៉ះ ។

2 ដាក់កាស្រ៉ាណក្ររូបសនោះ។
3 សនៅសពល សលចស�ើង�ូ្ប៉ះ សដើ្្ីថតរូប�ាព្ ួយ។

� �សបើ្ ុខងារសនះ្ ិនមតវូ្ ានសបើកដសំែើរការស្រ�ូ្ប៉ះ សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។

�ការអកបើចអកមោះនិងថបបថផនកសស់ស្អាត
�អ្នកអាចសមជើ�ណបបណ្នចសម្ោះមព្្រាំងណក្ ុខងារន្ទេ្ុខដូចជា�្្ញរណ�្កឬម្រង់ម្រាយ្ ុខ្ ងណដរ្ុនសពលថតរូប�ាព។

1 សលើសអមកង់បង្ាញ�ូ្ប៉ះ ។

2 សមជើ�ណបបណ្ននិងថតរូប�ាព្ ួយ។
�សបើអ្នកសមបើ្ ុខងារចសម្ោះខ្ញំអ្នកអាចបសង្កើតចសម្ោះ្ ទេាល់ខ្លួនរប�់អ្នកសដោយសមបើរូបជា្ួយនឹង្រឹកពែ៌ណដលអ្នកចូលចិត្
ពីវិចិកតសាល។
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�ទកមង់វីអដអូ
�កាស្រ៉ានលតម្ូវជសម្ើ�ថតសដោយ�វ័យមបវត្ិអាម�័យសលើ្រិដ្ឋ�ាពជុំវិញសដើ្្ីថតវសីដអូយ៉ាងងាយម�ួល។

1 សលើបញ្ី្រម្ង់ថត�ូ្ប៉ះវអីដអូសហើយប៉ះ សដើ្្ីថតវីសដអូ្ ួយ។

•  សដើ្្ីបដចូររវាងកាស្រ៉ា្ ុខនិងសមកោយខែៈសពលកំពុងថត�ូ្អ�ូស�ើងសលើឬចុះសមកោ្សលើសអមកង់បង្ាញឬក៏ប៉ះ ។
•  សដើ្្ីថតរូបពីវសីដអូខែៈសពលកំពុងថតវសីដអូ�ូ្ប៉ះ ។
•  សដើ្្ីថត�ំស�ងពី្រិ�សដៅជាក់លាក់្ ួយណដល្ ានកម្ិត�ំស�ងកាន់ណតខ្ព�់ខែៈសពលកំពុងថតវីសដអូ�ូ្ចង្អញល
កាស្រ៉ាស្រៅរក្រិ�សដៅសនោះរួចនលតម្ូវហសេ៊ូ្។

2 ប៉ះ សដើ្្ីបញ្ឈប់ការថតវសីដអូ។

�
•  សបើអ្នកសមបើ្ ុខងារហសេ៊ូ្វសីដអូក្នញងអ�ំញងសពលយូរខែៈសពលកំពុងថតវីសដអូគុែ�ាពវសីដអូអាចថយចុះសដើ្្ីបង្ការកុំ
ឲ្យឧបករែ៍រប�់អ្នកស�ើងកស្ដៅមជលុ។

•  ហសេ៊ូ្អុប្រិកអាច្ ិនដំសែើរការក្នញងបរ�ិ្ានណដល្ ានពន្ឺ្រាប។

�ការែតវីអដអូថដលមានរីសូលូសិនខ្ពស់
�ថតវីសដអូណដល្ ានរី�ូលូ�ិនខ្ព�់ជា្ួយរី�ូលូ�ិនអតិបរ្ា8K។
�ប៉ះ  → និងថតវីសដអូ្ ួយ។
�សនៅសពលអ្នកបញ្ប់ការថតវសីដអូ�ូ្ចាក់វសីដអូសនោះក្នញងក្្មវិធីវិចិកតសាល។សនៅសពលអ្នកប៉ះ សលើ�៊ុ្្ ួយណដលអ្នក
ចូលចិត្�៊ុ្សនោះនឹងមតវូ្ ានរកសេា្ុរកជារូប�ាពណដល្ ានរី�ូលូ�ិនខ្ព�់។

�ការអធ្ើឲ្យវអីដអូមានលំនឹង(នឹងបំផុត)
�សនៅសពលថតវីសដអូ�ូ្សធវើឲ្យពួកវា្ ានលំនឹងសដោយសមបើ្ ុខងារនឹងបំ្ុត។
�ប៉ះវីអដអូសលើបញ្ី្រម្ង់ថត,ប៉ះ សលើជសម ើ្�ថតសដើ្្ីសបើកដំសែើរការវារួចសហើយថតវីសដអូ្ ួយ។



�កម្ម វិ ធី និីមមុខង

56

�ទម្រង់ទិដ្ឋភាពអ្នកដឹកនាំ
�ថតវីដេអូជាមួយមុំទេិ្ឋភាពដ្សេងៗដេោយប្ដូរកាដមរ៉ា។ក្នុងទមមង់ដេះទាំងរូបទាំងបុគ្គលដេលកំពុងថតកុេអាចថតក្នុងដពល
ដតមួយ។

1 ដលើបញ្ជីនេទមមង់ថតសូមប៉ះចមរើនចទៀត→ទិដ្ឋភាពអ្នកដឹកនា។ំ

2 ដមជើសដអមកង់េិងរូបតូចៗនេកាដមរ៉ាដេលអ្កចង់បាេដ�ើយប៉ះ ដេើម្ជីថតវីដេអូ។
•  ដេើម្ជីប្ដូរដអមកង់មុេដពលចាបដ់្្ើមការថតសូមប៉ះ ដ�ើយដមជើសដអមកង់ដេលអ្កចង់បាេ។
•  អ្កអាចប្ដូររូបតូចៗនេកាដមរ៉ាខណៈដពលកំពុងថត។ដបើរូបតូចៗមតូវបាេលាក់សូមប៉ះ ដេើម្ជីបង្ាញវា។

3 ប៉ះ ដេើម្ជីបញ្ឈប់ការថតវីដេអូ។

�

ប��រ េអ�កង់។

រូបតូចៗ
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�ទកមង់ែតម្ដង
�ថតរូប�ាពនិងវីសដអូស្សេងៗសដោយមគាន់ណតថត្ ដង។
�ឧបករែ៍រប�់អ្នកសមជើ�រូបថតល្អបំ្ ុតសដោយ�វ័យមបវត្ិមព្្រាំងបសង្កើតរូប�ាពណដល្ ានចសម្ោះឬក៏វសីដអូណដល្ ានណ្្នក្ ួយ
ចំនួនចាក់ស�ើងវិញ។

1 សលើបញ្ីនន្រម្ង់ថត�ូ្ប៉ះែតម្ដង។

2 ប៉ះ សហើយ្ ្ា�់្ីរកាស្រ៉ាសដើ្្ីថត្រិដ្ឋ�ាពណដលអ្នកចង់្ ាន។

3 សនៅសពលអ្នក្ ានបញ្ប់�ូ្ប៉ះរូបតូចៗបងា្ញ។
�សដើ្្ីបង្ាញល្រ្ធ្លស្សេងស្រៀត�ូ្ចាប់អូ�អាយខុន ស�ើងសលើ។សដើ្្ីរកសេា្រុកល្រ្ធ្ល្ ួយៗ�ូ្ប៉ះអកជើស, ធីក
ធាតុណដលអ្នកចង់្ ានរួចសហើយប៉ះ ។

�

ប��រ េពល ថត។

ប��រ ជេ�មើស ថត
 តាមបំណង។

�ទកមង់AR Doodle
�ថតវីសដអូ�ប្ាយៗជា្ួយ�ំសែរនដឬក៏ការគ�ូនិ្ ្មិតសលើន្ទេ្ុខឬកណន្ងស្សេងស្រៀត។
�សលើបញ្ីនន្រម្ង់ថត�ូ្ប៉ះអកចើនអទៀត → AR DOODLE។�ូ្ស្ើលAR Doodle�ម្ាប់ព័ត៌្ានបណន្្។
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�ទកមង់Pro /ទកមង់វអីដអូPro
�ថតរូប�ាពឬវសីដអូខែៈសពលនលតម្ូវជសម ើ្�ថតស្សេងៗសដោយនដដូចជាតន្្ពន្ឺប៉ះនិងតន្្ISO។
�សលើបញ្ីនន្រម្ង់ថត�ូ្ប៉ះអកចើនអទៀត → PROឬវីអដអូPRO។សមជើ�ជសម្ើ�សហើយបដចូរការកំែត់តា្បំែងរួចសហើយ
ប៉ះ សដើ្្ីថតរូប�ាពឬក៏ប៉ះ សដើ្្ីថតវីសដអូ។

�ជអកមើសថដលមាន
•  ៖សធវើការកំែត់ស�ើងវិញ។

•  ៖សមជើ��ំស�ងសនៅ្ិរ�សដៅែាណដលអ្នកចង់ថតសនៅកម្ិតកាន់ណតខ្ព�់។អ្នកក៏អាចសមបើ្ ីមកូហវចូនUSBឬ
Bluetoothសដោយ�្ាប់វាជា្ួយឧបករែ៍រប�់អ្នក(្រម្ង់វីសដអូPro)្ងណដរ។

•  ៖សមជើ�តន្្ISO។វាមគបម់គង�ាពងាយចាប់ននពន្ឺកាស្រ៉ា។តន្្្រាបគឺ�ម្ាប់វត្ញសនៅស�ងៃៀ្ឬ្ ានពន្ឺ�្ឺ។តន្្ខ្ព�់
គឺ�ម្ាប់វត្ញណដល្ ្ា�់្រីសលឿនឬ្ ានពន្ឺតិច។ស្រោះជាយ៉ាងសនះកដីការកំែត់ISOកាន់ណតខ្ព�់នឹងអាចនាំឲ្យ្ ាន�ាព
អ៊ូណអក្នញងរូប�ាពឬវសីដអូកានណ់តសមចើន។

•  ៖នលតម្ូវសល្ឿនថត។សល្ឿនថតយឺតអនុញ្ាតឲ្យ្ ានពន្ឺសមចើនចូលក្នញងសនោះដូសច្នះរូប�ាពឬវីសដអូនឹងកាន់ណត
�្ឺ។លក្ខែៈសនះល្អមបស�ើរ�ម្ាប់រូប�ាពឬវសីដអូស្រ��ាពឬក៏រូប�ាពឬវសីដអូណដលថតសនៅសពលយប់។សល្ឿនថតសលឿន
អនុញា្តឲ្យ្ ានពន្ឺតិចក្នញងសនោះ។លក្ខែៈសនះល្អមបស�ើរ�ម្ាប់ការថតរូប�ាពឬវសីដអូណដល្ ានចលនា្ ្ា�់្រីសលឿន។

•  ៖បដចូរតន្្ពន្ឺប៉ះ។វាកែំត់ថាសតើ�ិន�ឺកាស្រ៉ាមតូវ្រ្រួលពន្ឺប៉ុន្មាន។ក្នញង�្ាន�ាពណដល្ ានពន្ឺតិច�ូ្សមបើពន្ឺប៉ះ
ខ្ព�់។

•  ៖បដចូរ្រម្ង់ស្ដោត។ចាប់អ�ូរ្ារនលតម្ូវស្រៅរក ឬ សដើ្្ីនលតម្ូវការស្ដោតសដោយនដ។សដើ្្ីបដចូរស្រៅ្រម្ង់
�វ័យស្ដោត�ូ្ប៉ះMANUAL។

•  ៖សមជើ�តុល្យ�ាពពែ៌��្ម�បសដើ្្ីឲ្យរូប្ ានវិ�ាល�ាពពែ៌ដូចនឹងការពិត។អ្នកអាចកែំត់�ីតុែ្ហ�ាព
ពែ៌។

•  ៖នលតម្ូវ្ឹរកពែ៌។

•  ៖នលតម្ូវសល្ឿនហសេ៊ូ្(្រម្ង់វសីដអូPro)។

� �សបើសល្ឿនថតមតវូ្ ានកែំត់សដោយនដអ្នក្ ិនអាចសធវើការកំែត់ISOជាAUTOស�ើយសហើយអ្នក្ ិនអាចបដចូរតន្្ពន្ឺ
ប៉ះស្រ។តន្្ពន្ឺប៉ះនឹងបដចូរនិងបងា្ញណ្្អកសលើការកំែត់សល្ឿនថត។

�ការែតវីអដអូProថដលមានរីសូលូសិនខ្ពស់
�ថតវីសដអូProណដល្ ានរី�ូលូ�ិនខ្ព�់ជា្ួយរី�ូលូ�ិនអតិបរ្ា8K។
�ប៉ះ  → និងថតវីសដអូPro្ួយ។
�សនៅសពលអ្នកបញ្ប់ការថតវសីដអូPro�ូ្ចាក់វាក្នញងក្្មវិធីវិចិកតសាល។សនៅសពលអ្នកប៉ះ សលើ�៊ុ្្ ួយណដលអ្នក
ចូលចិត្�៊ុ្សនោះនឹងមតូវ្ ានរកសេា្ុរកជារូប�ាពណដល្ ានរី�ូលូ�ិនខ្ព�់។
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�ការថញកតំបន់អផ្ដោតនិងតំបន់ពន្លឺប៉ះ
�អ្នកអាចណញកតំបន់ស្ដោតនិងតំបន់ពន្ឺប៉ះ។
�ប៉ះឲ្យជាប់សលើសអមកង់បងា្ញ។�៊ុ្AF/AEនឹងសលចស�ើងសលើសអមកង់។ចាប់អូ��៊ុ្ស្រៅកណន្ងណដលអ្នកចង់ណញកឲ្យតំបន់
ស្ដោតនិងតំបន់ពន្ឺប៉ះ។

�

�ទកមង់សព្ទសសែន៍
�សដោយសមបើ្រម្ង់�ពវ្រ�សេន៍�ូ្ថតរូប�ាពជាស�៊រីរួចសហើយ�្ាប់ពួកវាជា្ួយគ្នាសដើ្្ីបសង្កើត្រិដ្ឋ�ាព្រូលាយ។

1 សលើបញ្ីនន្រម្ង់ថត�ូ្ប៉ះអកចើនអទៀត → សព្ទសសែន។៍

2 ប៉ះ រួច្ ្ា�់្រីឧបករែ៍យឺតៗក្នញង្ិរ�សដៅែា្ួយ។
�រកសេារូបឲ្យ�្ិតសនៅក្នញង�៊ុ្សលើសអមកង់បងា្ញរប�់កាស្រ៉ា។សបើរូបបង្ាញសនៅសមកៅ�៊ុ្្ គគេស្រ�ក៍ឬក៏អ្នក្ ិន្ ្ា�់្រី
ឧបករែ៍សនោះឧបករែ៍នឹងឈប់ថតរូប�ាពសដោយ�វ័យមបវត្ិ។

3 ប៉ះ សដើ្្ីឈប់ថតរូប�ាព។

� �សជៀ�វាងការថតរូប�ាពណដល្ ានន្ទេខាងសមកោយ្ ិនជាក់លាក់ដូចជាន្ទេស្ឃ្រស្រឬជញា្ំងលាត។
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�ទកមង់អាហារ
�ថតរូប�ាពអាហារណដល្ ានពែ៌រ�់រសវើក។

1 សលើបញ្ីនន្រម្ង់ថត�ូ្ប៉ះអកចើនអទៀត → អាហារ។

2 ប៉ះសអមកង់ឬចាប់អូ��៊ុ្រងវង់សលើន ទ្េសដើ្្ីរសំលច។
�ន្ទេខាងសមកៅ�៊ុ្រងវង់នឹងមពលិ។
�សដើ្្ីបដចូរ្រំហំ�៊ុ្រងវង់�ូ្ចាប់អូ�មជុងនន�៊ុ្។

3 ប៉ះ សហើយចាប់អ�ូរ្ារនលតម្ូវសដើ្្ីនលតម្ូវ្រឹកពែ៌។

4 ប៉ះ សដើ្្ីថតរូប�ាព។

�ទកមង់យប់
�ថតរូប�ាពក្នញង�្ាន�ាពពន្ឺតិចសដោយ្ ិនសមបើ�្ា�។សនៅសពលអ្នកសមបើសជើងម្រអ្នកអាច្រ្រួលល្រ្ធ្លកាន់ណត�្ឺនិងកាន់ណតនឹង។

1 សលើបញ្ីនន្រម្ង់ថត�ូ្ប៉ះអកចើនអទៀត → យប់។

�សបើអ្នកកំែត់ស្៉ោងណដលសលចស�ើងសនៅណ ្្នក�ដាំខាងសមកោ្ននសអមកង់ស្រៅអតិអ្នកអាច្រ្រួលរូប�ាពកាន់ណតច្ា�់។

2 ប៉ះ សហើយកាន់ឧបករែ៍រប�់អ្នកឲ្យនឹង្រាលណ់តការថត្ ានបញ្ប់។

�ទកមង់រូបមួយកំណាត់ខ្ទួន/ទកមង់វីអដអូមួយកំណាត់ខ្ទួន
�កាស្រ៉ាអនុញ្ាតឲ្យអ្នកថតរូប�ាពឬវីសដអូណដលសធវើឲ្យន្ទេខាងសមកោយមពិលសហើយរូបសលចសធ្ោយ៉ាងច្ា�់។អ្នកក៏អាចសមបើណបបណ្ន
ន្ទេខាងសមកោយនិងណកវា្ ងណដរបនទេាប់ពីថតរូប�ាព្ ួយ។

1 សលើបញ្ីនន្រម្ង់ថត�ូ្ប៉ះអកចើនអទៀត → រូបមួយកំណាត់ខ្ទួនឬវីអដអូបញ្ឈរ។

2 ប៉ះ រួចសមជើ�ណបបណ្នន ទ្េខាងសមកោយ្ ួយណដលអ្នកចង់្ ាន។
�សដើ្្ីនលតម្ូវមបពល�ាពននណបបណ្នន្ទេខាងសមកោយ�ូ្ចាប់អូ�រ្ារនលតម្ូវ។
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3 សនៅសពលរួចរាល់សលចស�ើងសលើសអមកង់បងា្ញ�ូ្ប៉ះ សដើ្្ីថតរូប�ាពឬក៏ប៉ះ សដើ្្ីថតវីសដអូ្ ួយ។

�

រ�ារ ៃលត�មូវ �បពលភាព
 ៃន ែបបែផន ៃផ�ខាងេ�កោយ

ែបបែផន ៃផ�ខាងេ�កោយ

� •  ជសម្ើ�ណដល្ ានអាចខ�ុគ្នាអាម�័យសលើ្រម្ង់ថត។

•  សមបើ្ ុខងារសនះសនៅកណនង្ណដល្ ានពន្ឺមគប់មគាន់។

•  �ាពមពិលសនៅន្ទេខាងសមកោយអាចនឹង្ ិនមតូវ្ ានសមបើមតឹ្មតូវក្នញង�្ាន�ាពខាងសមកោ្៖

–  ឧបករែ៍ឬរូបកំពុង្ ្ា�់្ីរ។

–  រូប្ ានលក្ខែៈស�្ើងឬថា្។

–  រូប្ ានពែ៌ម�សដៀងគ្នានឹងន្ទេខាងសមកោយ។

–  រូបឬន្ទេខាងសមកោយ្ ានន ទ្េលាត។

�ទកមង់ចលនាយលឺតបំផុត
�ចលនាយឺតបំ្ុតគឺជា្ ុខងារ្ ួយណដលថតមពឹត្ិការែ៍កន្ង្ ុតដ៏រហ័�យឺតៗដូសច្នះអ្នកអាច�រស�ើរវាសពលសមកោយ។

1 សលើបញ្ីនន្រម្ង់ថត�ូ្ប៉ះអកចើនអទៀត → ចលនាយលឺតបំផុត សហើយប៉ះ សដើ្្ីថតវីសដអូ្ ួយ។

�ឧបករែ៍នឹងថតមពតឹ្ិការែ៍ក្នញងចលនាយឺតបំ្ុតសហើយរកសេា្រុកវាជាវីសដអូ្ ួយ។

2 សលើសអមកង់បង្ាញ�ូ្ប៉ះរូបតូចៗបងា្ញសហើយប៉ះចាក់វីអដអូចលនាយលឺតបំផុត។
�សដើ្្ីណកណ្្នកចលនាយឺតបំ្ ុត�ូ្ប៉ះ  → កម្មវិធីថក សហើយចាប់អូ�រ្ារណកណ្្នកសនោះ្ កសេវងឬស្រៅ�ដាំ។

� តេង��ប ចាប់េផ�ើម

ែផ�ក ចលនា យឺត បំផុត
តេង��ប ប��ប់

រ�ារ ែក ែផ�ក
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� �សមបើ្ ុខងារសនះសនៅកណនង្ណដល្ ានពន្ឺមគប់មគាន់។សនៅសពលថតវីសដអូក្នញងអគារណដល្ ានពន្ឺ្ ិនមគប់មគាន់ឬអន់សអមកង់
សនោះអាចសលចស�ើងងងឹតឬមគាប់ៗ។សអមកង់អាចសលោត�្ឹបណ�្តក្នញង�្ាន�ាពពន្ឺ្ ួយចំនួនដូចជាក្នញងកណន្ងណដល្ ាន
ពន្ឺអំពូលណ្៉មត។

�ការែតវីអដអូចលនាយលឺតបំផុតអដោយស្័យកបវត្តិ
�សដើ្្ីថតមពឹត្ិការែ៍សនោះជាចលនាយឺតបំ្ ុតសនៅសពលចាប់្ ានចលនាក្នញងតំបន់ចាប់ចលនា�ូ្ប៉ះ សដើ្្ីសបើកដំសែើរការ
វា។្ុខងារចាប់ចលនានឹងមតូវ្ ានសបើកដំសែើរការសហើយតំបន់ចាប់ចលនានឹងសលចស�ើងសលើសអមកង់បង្ាញ។
�ប៉ះ សដើ្្ីចាប់ស្ដើ្ការថត។សនៅសពលចាប់្ ានចលនាឧបករែ៍នឹងចាប់ស្ដើ្ថតក្នញងចលនាយឺតបំ្ុតសហើយរកសេា្រុកវាជា
វសីដអូ្ ួយ។

� �ការថតចលនាយឺតបំ្ុតអាចចាបស់្ដើ្សនៅសពល្ ិនចង់្ ានសបើ្ ានលក្ខខែ្ឌដូចខាងសមកោ្៖
•  សនៅសពលឧបករែ៍រញ្លួយឬក៏សនៅសពលវត្ញ្ ួយស្រៀតកំពុង្ ្ា�់្រីណក្ររូបក្នញងតំបន់�គេាល់ចលនា។

•  សនៅសពលថតសមកោ្ពន្ឺ�ឹ្បណ�ត្ដូចជាក្នញងកណន្ងណដល្ ានពន្ឺអំពូលណ្៉មត។

�ទកមង់ចលនាយលឺតៗ
�ថតវីសដអូ�ម្ាប់ការបង្ាញវាក្នញងចលនាយឺតៗ។អ្នកអាចបញា្ក់ណ្្នកននវសីដអូរប�់អ្នកណដលមតូវចាក់ក្នញងចលនាយឺតៗ។

1 សលើបញ្ីនន្រម្ង់ថត�ូ្ប៉ះអកចើនអទៀត → ចលនាយលឺត សហើយប៉ះ សដើ្្ីថតវីសដអូ្ ួយ។

2 សនៅសពលអ្នក្ ានបញ្ប់ការថត�ូ្ប៉ះ សដើ្្ីបញ្ឈប់។

3 សលើសអមកង់បង្ាញ�ូ្ប៉ះរូបតូចៗបងា្ញសហើយប៉ះចាក់វីអដអូចលនាយលឺត។
�ណ្្នកសលឿនននវីសដអូនឹងមតវូ្ ានកែំត់ជាណ ្្នកចលនាយឺតសហើយវីសដអូនឹងចាប់ស្ដើ្ចាក់។ណ្្នកចលនាយឺតៗដល់ស្រៅពីរនឹង
មតូវ្ ានបសង្កើតសដោយណ្្អកសលើវីសដអូ។
�សដើ្្ីណកណ្្នកចលនាយឺត�ូ្ប៉ះ  → កម្មវិធីថក សហើយចាប់អូ�រ្ារណកណ្្នកសនោះ្ កសេវងឬស្រៅ�ដាំ។

� តេង��ប ចាប់េផ�ើម

ែផ�ក ចលនា យឺតៗ
តេង��ប ប��ប់

រ�ារ ែក ែផ�ក
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�ទកមង់ខារអលឿន
�ថត្រិដ្ឋ�ាពដូចជា្ នុ�សេឬ�ានេ្ងកាត់សហើយបង្ាញពួកវាជាវសីដអូណដល្ ានចលនាសលឿន។

1 សលើបញ្ីនន្រម្ង់ថត�ូ្ប៉ះអកចើនអទៀត → ខារអលឿន។

2 ប៉ះ និងសមជើ�ជសម ើ្�អមតាសមហវ្។
�សបើអ្នកកំែត់អមតាសមហវ្ជាស្័យកបវត្តិឧបករែ៍នឹងនលតម្ូវអមតាសមហវ្សដោយ�វ័យមបវត្ិសយោងតា្អមតា្ ្ា�់បដចូរនន
្រិដ្ឋ�ាព។

3 ប៉ះ សដើ្្ីចាប់ស្ដើ្ការថត។

4 ប៉ះ សដើ្្ីបញ្ប់ការថត។

�ការប្ដវូរការកំណត់កាអមរ៉ាតាមបំណង
�សលើសអមកង់បង្ាញ�ូ្ប៉ះ ។ជសម ើ្�ខ្ះមបណហលជា្ ិនអាចសមបើ្ ានស្រអាម�័យសលើ្រម្ង់ថត។

�មុខងារវាងនវ

•  មុខងារអធ្ើឲ្យទិដ្ភាពល្អកបអសើរ៖កំែត់ឲ្យឧបករែ៍នលតម្ូវការកំែត់ពែ៌មព្្រាំងសមបើណបបណ្នណដល្ ានសធវើឲ្យល្អ
មបស�ើរសដោយ�វ័យមបវត្ិអាម�័យសលើរូបឬ្រិដ្ឋ�ាព។

•  ការអស្ើការែត៖កែំត់ឲ្យឧបករែ៍ស�្នើការតាកណ់តងដ៏ល្អ�ម្ាប់រូប�ាពតា្រយៈការ�គេាល់្រីតាំងនិង្ ុំននរូបរប�់អ្នក។

•  អសកេនកូដQR៖កែំត់ឲ្យឧបករែ៍ស�្កនកូដQRពីសអមកង់្ ុន។

�រូបភាព

•  អូសប៊ូតុងែតអដើមបែី៖សមជើ��ក្្ម�ាព្ ួយមតវូសធវើសនៅសពលអ្នកអ�ូប៊ូតុងកាស្រ៉ាស្រៅណគ្ននសអមកង់សហើយ្រប់វាជាប់។

•  កទង់កទាយនិងជអកមើសកកមិតខ្ពស៖់សមជើ�រសបៀបណដលអ្នកចង់រកសេា្រុករូប�ាព។

–  រូបភាពHEIF៖ថតរូប�ាពជាម្រង់ម្រាយរូប្ ានមប�ិ្រ្ធ្លខ្ព�់(HEIF)។

–  សំអណៅចម្ងRAW៖កំែត់ឧបករែ៍ឲ្យរកសេា្រុករូប�ាពជាឯក�ារRAWណដល្ ិន្ ានបង្ាប់(ម្រង់ម្រាយ
ឯក�ារDNG)ក្នញង្រម្ង់Pro។ឯក�ារRAWរកសេា្រិន្នន័យរប�់រូប�ាព្រាំងអ�់�ម្ាប់គុែ�ាពរូប
ល្អបំ្ ុតប៉ុណន្ពួកវានឹងមតវូការស្្ូ៉រីសមចើន។សនៅសពលសមបើ្ ុខងារសំអណៅចម្ងRAWសនះរូប�ាពនី្ួយៗមតវូ្ ាន
រកសេា្រុកជាម្រងម់្រាយពីរDNGនិងJPG។

–  ការថករូបសណា្នទូលាយបំផុត៖កំែត់ឲ្យឧបករែ៍ណក�ាពខុ��្ាត់ក្នញងរូប�ាពណដល្ ានថតសដោយសមបើកាស្រ៉ា
្រូលាយបំ្ុត។
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�ែតខ្ទួនឯង

•  អកបើមុំទូលាយអដើមបែីែតខ្ទួនឯងជាកកុម៖កែំត់ឲ្យឧបករែ៍បដចូរសដោយ�វ័យមបវត្ិស្រៅថតខ្លួនឯង្ ុំ្រូលាយសនៅសពល្ ាន
្នុ�សេសលើ�ពីពីរនាក់ក្នញង�៊ុ្។

•  រកសែាទុករូបែតខ្ទួនឯងដូចបានបង្ាញ៖កែំត់ឧបករែ៍ឲ្យរកសេា្រុករូប�ាពសនៅសពលពួកវាសលចស�ើងសលើសអមកង់
បង្ាញសពលសមបើកាស្រ៉ា្ ុខថតសដោយ្ ិនមត�ប់ពួកវា។

•  ទឹកពណ៌រូបែតខ្ទួនឯង៖កំែត់្រឹកពែ៌្ ួយណដលមតូវសមបើសនៅសពលអ្នកថតរូបខ្លួនឯង។

�វអីដអូ

•  ជអកមើសែតកកមិតខ្ពស៖់កែំត់ឲ្យឧបករែ៍សមបើជសម្ើ�ថតកម្ិតខ្ព�់។

–  វីអដអូមានកបសិទ្ធផលខ្ពស៖់អ្នកអាចថតវសីដអូជាម្រង់ម្រាយកូដិកវីសដអូមប�ិ្រ្ធ្លខ្ព�់(HEVC)។វីសដអូHEVC 
រប�់អ្នកនឹងមតូវ្ ានរកសេា្ុរកជាឯក�ារណដល្ ានបង្ាប់សដើ្្ី�ំនចស្្៉ូរីរប�់ឧបករែ៍។

–  វីអដអូHDR10+៖អ្នកអាចថតវសីដអូណដលពន្ឺកុងនិងពែ៌នន្រិដ្ឋ�ាពនី្ួយៗមតូវ្ ានសធវើឲ្យល្អមបស�ើរ។

–  មីកកូហ្វូនហសែ៊ូមចូល៖ខែៈសពលថតវសីដអូ្ ួយអ្នកអាចថត�ំស�ងពី្រិ�សដៅហសេ៊ូ្ចូលក្នញងកម្ិត�ំស�ងកាន់ណត
ខ្ព�់។

� •  អ្នក្ ិនអាចចាក់វសីដអូHEVCសលើឧបករែ៍ស្សេងស្រៀតឬក៏ណចករំណលកពួកវាសលើបែ្ាញស�ើយ។

•  វីសដអូចលនាយឺតបំ្ ុតនិងចលនាយឺតៗ្ិនអាចថតជាម្រង់ម្រាយHEVCស�ើយ។

•  សដើ្្ីចាក់វសីដអូHDR10+ឲ្យ្ ានមតឹ្មតូវឧបករែ៍មតូវណតគាំម្រHDR10+។

•  លំនឹងវីអដអូ៖សបើកដសំែើរការ្ ុខងារមបេាំងការរញ្លួយសដើ្្ីបន្យឬបំ្ ាត់រូបមពិលណដលសកើតស�ើងពីរញ្លួយននកាស្រ៉ាខែៈ
សពលកំពុងថតវីសដអូ។
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�មុខងារមានកបអយោជន៍

•  ស្័យHDR៖ថតរូប�ាពណដល្ ានពែ៌�្ ច្ូរណបបនិងបសង្កើត�ាពល្្អិតស�ើងវិញ�ូ្្ីក្នញងតំបន់�្ឺនិងងងឹតក៏សដោយ។

•  ស្័យអផ្ដោតតាម៖កែំត់ឲ្យឧបករែ៍តា្ដាននិងស្ដោតសលើរូបសដោយ�វ័យមបវត្ិ។សនៅសពលអ្នកសមជើ�រូប្ ួយសលើសអមកង់
បង្ាញឧបករែ៍នឹងស្ដោតសលើរូប�ូ្្ីរូបកំពុង្ ្ា�់្រីឬក៏អ្នកបដចូរ្រីតាំងរប�់កាស្រ៉ា។

� �ការតា្ដានរូបអាចបរាជ័យក្នញង�្ាន�ាពខាងសមកោ្៖
•  រូបធំសពកឬតូចសពក។

•  រូប្ ្ា�់្រីហួ�សហតុ។

•  រូបគឺពន្ឺសមកោយឬក៏អ្នកកំពុងថតក្នញងកណន្ងងងឹត។

•  ពែ៌ឬលំនាំសលើរូបនិងន្ទេខាងសមកោយគឺដូចគ្នា។

•  រូបរួ្បញ្ចូលលំនាំស្ដកដូចជាងងឹត។

•  កាស្រ៉ារញ្លួយហួ�សហតុ។

•  រី�ូលូ�ិនវសីដអូខ្ព�់។

•  សនៅសពលពមងកីឬបមងួ្សដោយសមបើហសេ៊ូ្អុប្រិក។

•  បន្ទាត់កក�ា៖បងា្ញ្ គគេស្រ�ក៍សលើសអមកង់បងា្ញសដើ្្ីជួយក្នញងការ្សេំសនៅសពលសមជើ�រូបនានា។

•  ស្ាកទីកថន្ង៖�្ាប់�្ាក្ីរកណនង្GPSសលើរូប�ាព។

� •  ក្្ាំងរលក�ញ្ាGPSអាចនឹងថយចុះក្នញងកណន្ងណដលរលក�ញ្ា្ ានឧប�គគេដូចជាសនៅចសន្ោះអគារឬ
កណន្ង្រាបឬក៏ក្នញង�្ាន�ាពអាកា�ធាតុ្ ិនល្អ។

•  ្រីកណន្ងរប�់អ្នកអាចសលចស�ើងសលើរូប�ាពរប�់អ្នកសនៅសពលអ្នកបញ្ចូនពួកវាស្រៅអ៊ីនសធើែិត។សដើ្្ី
សជៀ�វាងករែីសនះ�ូ្បិ្រដសំែើរការការកំែត់�្ាក្រីកណន្ង។

•  វិធីែត៖សមជើ�វិធីថតបណន្្�ម្ាប់ការថតរូប�ាពឬការថតវសីដអូ។

•  ការកំណត់កតូវរកសែា៖រកសេាការកែំត់ចុងសមកោយណដលអ្នក្ ានសមបើដូចជា្រម្ង់ថតសនៅសពលអ្នកចាប់ស្ដើ្កាស្រ៉ា។

•  រំញ័រតប៖កំែត់ឲ្យឧបករែ៍ញ័រក្នញង�្ាន�ាព្ ួយចំនួនដូចជាសនៅសពលអ្នកប៉ះប៊ូតុងកាស្រ៉ា។

•  កំណត់ការកំណត់អ�ើងវិញ៖សធវើការកែំត់កាស្រ៉ាស�ើងវិញ។

•  ទាក់ទងអយើង៖�ួរ�ំែួរឬបងា្ញ�ំែួរណដល�ួរញឹកញាប់។

•  អំពីកាអមរ៉ា៖បង្ាញកំណែក ្្មវិធីកាស្រ៉ានិងព័ត៌្ានអំពីច្ាប់។

� �្ុខងារខ្ះមបណហលជា្ ិនអាចសមបើ្ ានស្រអាម�័យសលើ្ ៉ូណដល។
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�វិចិកតសាល

�ការថណនាំ
�បង្ាញរូបនិងវីសដអូណដល្ ានរកសេា្ុរកក្នញងឧបករែ៍រប�់អ្នក។អ្នកក៏អាចមគប់មគងរូបនិងវីសដអូតា្អាល់ប៊ុ្ឬក៏បសង្កើតសរឿង
្ ងណដរ។

�ការអកបើវិចិកតសាល
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីវិចិកតសាល។

�

ែស�ងរក រូប។

ដាក់ រូប �សេដៀងគ�ា ជា�កុម។

ជេ�មើស េ�ចើនេទៀត

�ការដាក់រូបកសអដៀងរ្ាជាកកុម
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីវិចិកតសាលសហើយប៉ះ សដើ្្ីដាក់រូបម�សដៀងគ្នាជាមកុ្មព្្រាំងបង្ាញរូបល្អបំ្ុតប៉ុសែណោះជាការបង្ាញនន
រូប្រាំងសនោះ។សនៅសពលអ្នកប៉ះការបងា្ញរូបសនោះអ្នកអាចស្ើលរូប្រាំងអ�់ក្នញងមកុ្។
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�ការបងា្ញរូប
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីវិចិកតសាលរួចសហើយសមជើ�រូប្ ួយ។សដើ្្ីបង្ាញឯក�ារស្សេងស្រៀត�ូ្អូ�សអមកង់្ កសេវងឬស្រៅ�ដាំ។

�

ជេ�មើស េ�ចើនេទៀត

លុប រូប។

ែចករ�ែលក រូប ជាមួយ អ�កដៃទ។

រូបតូចៗ ៃន រូប និង វ�េដអូ

ែក រូប។

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

ែថម រូប េទៅ សំណព�។

Bixby Vision

�ការកចឹបរូបថដលបានពកងីក

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីវិចិកតសាលរួចសហើយសមជើ�រូប្ ួយ។

2 ណញកម្ា្នដពីរសចញពីគ្នាសលើតំបន់ណដលអ្នកចង់រកសេា្ុរកសហើយប៉ះ ។
�តំបន់ណដល្ ានមចឹបនឹងមតវូ្ ានរកសេា្ុរកជាឯក�ារ្ ួយ។

�

រូបតូចៗ
 ៃន រូប ែដល �ា
ន រក�ាទុក
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�ការបងា្ញវីអដអូ
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីវិចិកតសាលសហើយសមជើ�វសីដអូ្ ួយណដលមតូវចាក់។សដើ្្ីបង្ាញឯក�ារស្សេងស្រៀត�ូ្អូ�សអមកង់្ កសេវងឬ
ស្រៅ�ដាំ។

�

ចាក់េសោ េអ�កង់ ចាក់។

រ�លង េទៅ វ�េដអូ ពីមុន។ ប៉ះ
 ឲ� ជាប់ េដើម�ី ខារ ថយេ�កោយ។

ប��រ េទៅ កម�វ�ធ ីចាក់ វ�េដអូ ផុស។

ថត េអ�កង់ បច��ប�ន�។

េធ�ើ ការកំណត់ រចនា
សម�ន� ចំណងេជើង។

ខារ ថយេ�កោយ ឬ ខារ េលឿ
នេទៅមុខ េដោយ ចាប់អូស រ�ារ។

បេង�ើត GIF ជីវចល។

ជេ�មើស េ�ចើនេទៀត

បង�ិល េអ�កង់។

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

ផ�ាក និង ចាប់េផ�ើម បន� ការចាក់។

ប��រ អនុ�ាត េអ�កង់។

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

Smart View។

�ចាប់អូ�ម្ា្នដរប�់អ្នកស�ើងសលើឬចុះសមកោ្សលើមជងុខាងសេវងននសអមកង់ចាក់សដើ្្ីនលតម្ូវពន្ឺឬក៏ចាប់អូ�ម្ា្នដរប�់អ្នក
ស�ើងសលើឬចុះសមកោ្សលើមជងុខាង�្ាំននសអមកង់ចាក់សដើ្្ីនលតម្ូវកម្ិត�ំស�ង។

�សដើ្្ីខារថយសមកោយឬខារសលឿនស្រៅ្ុខ�ូ្អ�ូ្ កសេវងឬស្រៅ�្ាំសលើសអមកង់ចាក់។

�ការបង្ាញវអីដអូកានថ់តភ្លឺនិងកាន់ថតចបែាស់
�បសង្កើនគុែ�ាពរូបននវសីដអូរប�់អ្នកសដើ្្ីរីករាយនឹងពែ៌កាន់ណត�្ឺនិងកាន់ណតរ�់រសវើក។ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះ
មុខងារកកមិតខ្ពស ់រួចសហើយប៉ះកុងតាក់កម្មវិធីថកលម្អវីអដអូ សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។

� •  ្ ុខងារសនះអាចសមបើ្ ានណតក្នញងក ្្មវិធីខ្ះប៉ុសែណោះ។

•  ការសមបើ្ ុខងារសនះនឹងបសង្កើនការ�ុីថ្ម។
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�អាល់ប៊ុម
�បសង្កើតអាល់ប៊ុ្សហើយតសម្ៀបរូបនិងវសីដអូរប�់អ្នក។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីវិចិកតសាលសហើយប៉ះអាល់ប៊ុម →  → បអងកេើតអាល់ប៊ុម សដើ្្ីបសង្កើតអាល់ប៊ុ្្ ួយ។

2 សមជើ�អាល់ប៊ុ្ ្ ួយ,ប៉ះថែមធាតុ រួចសហើយច្្ងឬក៏្ ្ា�់្រីរូបឬវីសដអូណដលអ្នកចង់។

�អរឿង
�សនៅសពលអ្នកថតឬរកសេា្ុរករូបនិងវសីដអូឧបករែ៍នឹងអានកាលបរិសច្ឆ្រនិង�្ាក្រីកណន្ងរប�់ពួកវា,តសម្ៀបរូបនិងវីសដអូរួច
សហើយបសង្កើតសរឿង។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីវិចិកតសាល, ប៉ះអរឿងរួចសហើយសមជើ�សរឿង្ ួយ។
�សដើ្្ីណថ្ឬលុបរូបឬវីសដអូ�ូ្សមជើ�សរឿង្ ួយសហើយប៉ះ  → ថែមឬថក។

�ការអធ្ើសមកាលរូបនិងវអីដអូ
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីវិចិកតសាល, ប៉ះ  → ការកំណត់ → សមកាលអក្ោដ រួចសហើយសធវើតា្ការណែនាំសលើសអមកង់សដើ្្ីបញ្ប់
�្កាល។ក្្មវិធីវិចិកតសាលនិងសកោ្ដនឹងមតូវ្ ានសធវើ�្កាល។
�សនៅសពលក្្មវិធីវិចិកតសាលរប�់អ្នកមតវូ្ ានសធវើ�្កាលជា្ួយសក្ោដសនោះរូប�ាពនិងវីសដអូណដលអ្នកថតក៏នឹងមតូវ្ ាន
រកសេា្រុកក្នញងសក្ោដ្ ងណដរ។អ្នកអាចបងា្ញរូបនិងវសីដអូណដលរកសេា្រុកក្នញងសក្ោដក្នញងក្្មវិធីវិចិកតសាលរប�់អ្នកនិងពីឧបករែ៍
ស្សេងស្រៀត។

� �សនៅសពលអ្នក�្ាប់Samsung AccountនិងគែនីMicrosoftរប�់អ្នកអ្នកអាចកែំត់ឃ្ាំង្ទេញកសក្ោដ
ជាMicrosoft OneDrive។

�ការលុបរូបឬវីអដអូ
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីវិចកិតសាល, ប៉ះឲ្យជាប់សលើរូប្ ួយ,វីសដអូ្ ួយឬក៏សរឿងមតូវលុបរួចសហើយប៉ះលុប។

�ការអកបើមុខងារធុងសំរាម
�អ្នកអាចរកសេារូបនិងវសីដអូណដល្ ានលុបក្នញងធុង�ំរា្។ឯក�ារនឹងមតូវ្ ានលុបបនទេាប់ពីអំ�ញងសពល្ ួយ។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីវិចិកតសាល, ប៉ះ  → ការកំណត់រួចសហើយប៉ះកុងតាក់សំរាមសដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។
�សដើ្្ីបង្ាញឯក�ារក្នញងធុង�ំរា្�ូ្ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធ ីវិចិកតសាល សហើយប៉ះ  → សំរាម។
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�តំបន់AR

�ការថណនាំ
�AR Zone្ដល់ជូនអ្នកនូវ្ ុខងារពាក់ព័ន្ធនឹងAR។សមជើ�្ ុខងារ្ ួយសហើយថតរូប�ាពឬវីសដអូ�ប្ាយៗ។

�ការចាបអ់ផ្ដើមAR Zone
�សមបើវិធីខាងសមកោ្សដើ្្ីចាបស់្ដើ្AR Zone៖

•  ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីតំបន់AR។

•  ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីកាអមរ៉ាសហើយប៉ះអកចើនអទៀត → តំបន់AR។

� �្ុខងារខ្ះមបណហលជា្ ិនអាចសមបើ្ ានស�ើយអាម�យ័សលើអ្នក្ដល់ស�វាឬ្ ៉ូណដល។

�កាអមរ៉ាAR Emoji

�ការបអងកេើតAR Emoji
�បសង្កើតemoji្ួយណដលស ើ្លស្រៅដូចអ្នក។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីតំបន់ARសហើយប៉ះកាអមរ៉ាAR Emoji → ។

2 តម្ង់្ ុខរប�់អ្នកសលើសអមកង់,ប៉ះ សហើយថតរូប�ាព្ ួយឬក៏ប៉ះបអងកេើតពីរូបភាព សដើ្្ីសមជើ�រូប�ាព្ ួយ។
�សបើអ្នកប៉ះemojisបអុរបអងកេើតអ្នកអាចសមជើ�emoji្ួយសហើយតុបណតងវាតា្វិធីណដលអ្នកចង់។
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3 សធវើតា្ការណែនាំសលើសអមកង់សដើ្្ីបសង្កើតemoji្ួយ។

�

�ការលុបemojiមួយ

�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីតំបន់ARសហើយប៉ះកាអមរ៉ាAR Emoji។ប៉ះ  → ករប់ករងemojis,ធីកEmojiណដលអ្នកចង់លុបរួច
សហើយប៉ះលុប។

�ការែតរូបភាពឬវីអដអូជាមួយemojis
�បសង្កើតរូប�ាពឬវីសដអូ�ប្ាយៗជា្ួយemojisសដោយសមបើ្រម្ង់ថតជាសមចើន។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីតំបន់ARសហើយប៉ះកាអមរ៉ាAR Emoji។

2 សមជើ�emojiនិង្រម្ង់ណដលអ្នកចង់សមបើ។្រម្ង់ណដល្ ានអាចខុ�គ្នាអាម�យ័សលើemojisណដលអ្នកសមជើ�។
•  ទិដ្ភាព៖emojiសធវើមតាប់តា្្រឹក្ុខរប�់អ្នក។
•  របាំងមុខ៖ន្ទេ្ុខរប�់emojiសលចស�ើងសលើន្ទេ្ុខរប�់អ្នកដូសច្នះស្ើលស្រៅវាដូចជាអ្នកកំពុងពាក់រ្ាំង្ុខ្ ួយ។
•  កញ្ក់៖emojiសធវើមតាប់តា្ចលនារាងកាយរប�់អ្នក។
•  អលង៖emoji្្ា�់្រីសលើន ទ្េខាងសមកោយពិត។

�
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3 ប៉ះអាយខុនemojiសដើ្្ីថតរូប�ាព្ ួយឬក៏ប៉ះឲ្យជាប់សលើអាយខុនសនោះសដើ្្ីថតវសីដអូ្ ួយ។
�អ្នកអាចបងា្ញនិងណចករំណលករូប�ាពនិងវីសដអូណដលអ្នក្ ានថតក្នញងវិចិកតសាល។

�ស្ទីកឃ័រAR Emoji
�បសង្កើត�ទេីកឃ័រ្ ទេាល់ខ្លួនរប�់អ្នកជា្ួយ្រឹក្ុខនិង�ក្្ម�ាពemojiរប�់អ្នក។អ្នកអាចសមបើ�ទេីកឃ័រemojiរប�់
អ្នកសនៅសពលស្្ើ�ារឬក៏តា្បែ្ាញ�ងគេ្។

�ការបអងកេើតស្ទីកឃ័រផ្ទាល់ខ្ទួនរបស់អ្ក

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីតំបន់ARសហើយប៉ះស្ទីកឃ័រAR Emoji។

2 ប៉ះបអងកេើតស្ទីកឃ័រតាមបំណង សនៅណ្្នកខាងសមកោ្ននសអមកង់។

3 ណក�ទេីកឃ័រតា្រសបៀបណដលអ្នកចង់្ ានសហើយប៉ះរកសែាទុក។
�អ្នកអាចបង្ាញ�ទេីកឃ័រណដលអ្នក្ ានបសង្កើតសដោយប៉ះតាមបំណង។

�ការលុបស្ទីកឃ័រemoji
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីតំបន់ARសហើយប៉ះស្ទីកឃ័រAR Emoji →  → លុបស្ទីកឃ័រ។សមជើ��ទេីកឃ័រemojiណដលមតូវ
លុបសហើយប៉ះលុប។

�ការអកបើស្ទីកឃ័រemojiរបស់អ្កក្ញង្ ាត
�អ្នកអាចសមបើ�ទេីកឃ័រemojiរប�់អ្នកក្នញងអំ�ញង�នទេនាតា្�ារឬក៏តា្បែ្ាញ�ងគេ្។�ក្្ម�ាពខាងសមកោ្គឺជា
ឧ្រាហរែ៍្ ួយននការសមបើ�ទេីកឃ័រemojiរប�់អ្នកក្នញងក្្មវិធីសារ។

1 ខែៈសពលកំពុងណតង�ារ្ ួយក្នញងក្្មវិធីសារ�ូ្ប៉ះ សលើកដារចុចSamsung។

2 ប៉ះអាយខុនemoji។

3 សមជើ��ទេីកឃ័រemojiរប�់អ្នកែា្ ួយ។
��ទេីកឃ័រemojiនឹងមតវូ្ ានបញ្ចូល។

� អាយខុន Emoji
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�ស្ទវូ�ីយ៉ូMy Emoji
�ណកឬតុបណតងemojiរប�់អ្នកក្នញង�ទេចូឌីយ៉ូAR Emoji។អ្នកក៏អាចបសង្កើត�ស្្ៀកបំពាក់ជា្ួយនឹងលំនាំនិងពែ៌តា្បំែង
�ម្ាប់emojiរប�់អ្នក្ ងណដរ។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីតំបន់ARសហើយប៉ះស្ទវូ�ីយ៉ូMy Emoji។

�

ជេ�មើស េ�ចើនេទៀត

េ�ជើស emoji មួយ េដើម�ី ែក។

ែក emoji។

�AR Doodle
�ថតវីសដអូ�ប្ាយៗជា្ួយ�ំសែរនដឬការគ�ូនិ្្មិតសលើន្ទេ្ុខរប�់្ នុ�សេនិង�តវចិញ្ឹ្(េ្មានិងណេ្ក) ឬក៏កណន្ង
ស្សេងស្រៀត។សនៅសពលកាស្រ៉ា�គេាល់ន្ទេ្ុខឬលំហគំនូរសខវៀកសលើន្ទេ្ុខនឹងតា្ន្ទេ្ុខសនៅសពលវា្ ្ា�់្រីសហើយគំនូរសខវៀកក្នញង
លំហសនោះនឹង�្ិតសនៅនឹងក្នញងកណនង្ណត្ ួយ�ូ្្ីកាស្រ៉ា្ ្ា�់្រីក៏សដោយ។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីតំបន់ARសហើយប៉ះAR Doodle។

�សនៅសពលកាស្រ៉ា�គេាល់រូបតំបន់�គេាល់នឹងសលចស�ើងសលើសអមកង់។
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2 �រស�រឬគ�ូក្នញងតំបន់�គេាល់។
•  សបើអ្នកបដចូរស្រៅកាស្រ៉ាសមកោយអ្នកក៏អាច�រស�រឬគូ�ខាងសមកៅតំបន់្រ្រួល�គេាល់្ ងណដរ។
•  សបើអ្នកប៉ះ រួចសហើយចាបស់្ដើ្គូរសខវៀកអ្នកអាចថតខ្លួនអ្នកកំពុងគូរសខវៀក។

�

តំបន ់ស�ាល់

ប��រ �បេភទ និ
ង ពណ៌ ប៊�ច។

េបើក ឬ បិទ ែបប
ែផន សំេឡង។

េធ�ើវ�ញ

លុប គំនូសេខ��ក។

វាយប���ល អត�បទ។

លាក់ ឧបករណ៍ ប៊�ច។

មិនេធ�ើវ�ញ

3 ប៉ះ សដើ្្ីថតវីសដអូ។

4 ប៉ះ សដើ្្ីបញ្ឈប់ការថតវសីដអូ។
�អ្នកអាចស្ើលនិងណចករណំលកវីសដអូក្នញងវិចកិតសាល។

�Deco Pic
�ថតរូប�ាពឬវសីដអូជា្ួយ�ទេីកឃ័រស្សេងៗ។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីតំបន់ARសហើយប៉ះDeco Pic។
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�Bixby

�ការថណនាំ
�Bixbyគឺជាអ៊ីនសធើសហវ�អ្នកសមបើម្ា�់ណដលជួយឲ្យអ្នកសមបើឧបករែ៍រប�់អ្នកកាន់ណតងាយម�លួ។
�អ្នកអាចនិយាយស្រៅកាន់Bixbyឬក៏វាយអត្ប្រ។Bixbyនឹងចាប់ស្ដើ្្ ុខងារ្ ួយណដលស�្នើឬបងា្ញព័ត៌្ានណដលអ្នកចង់
្ ាន។�ូ្ចូលស្ើលwww.samsung.com/bixbyសដើ្្ី្រ្រួលព័ត៌្ានបណន្្។

� �Bixbyអាចសមបើ្ ានណតជា�ា�ាខ្ះប៉សុែណោះសហើយវាមបណហលជា្ ិនអាចសមបើ្ ានស្រអាម�យ័សលើតំបន់។

�ការចាបអ់ផ្ដើមBixby
�ចុចឲ្យជាប់សលើមគាប់ចុចខាងសដើ្្ីចាបស់្ដើ្ Bixby។្រំព័រណែនាំអំពីBixbyនឹងសលចស�ើង។បនទេាប់ពីអ្នកសមជើ��ា�ា
មតូវសមបើជា្ួយBixby�ូ្ចុះសឈ្មោះចូលSamsung Accountរប�់អ្នកនិងបញ្ប់ការសរៀបចំសដោយសធវើតា្ការណែនាំ
សលើសអមកង់សនោះសអមកង់Bixbyនឹងសលចស�ើង។

�ការអកបើBixby
�ខែៈសពលចុចជាប់សលើមគាប់ចុចខាង�ូ្និយាយអវីណដលអ្នកចង់និយាយស្រៅកាន់Bixbyរួចសហើយណលងម្ា្នដរប�់អ្នកពី
មគាប់ចុចសនោះ។ជសម្ើ�ស្សេង�ូ្និយាយ“Hi, Bixby”និងនិយាយអវីណដលអ្នកចង់។
�ឧ្រាហរែ៍ខែៈសពលកំពុងចុចជាប់សលើមគាប់ចុចខាង�ូ្និយាយ“How’s the weather today?”ព័ត៌្ាន
អាកា�ធាតុនឹងសលចស�ើងសលើសអមកង់។
�សបើអ្នកចង់ដឹងអាកា�ធាតុសនៅនថងៃណ�្អកខែៈសពលចុចជាប់សលើមគាប់ចុចខាង�ូ្មគាន់ណតនិយាយ“Tomorrow?”។
�សបើBixby�ួរ�ំែួរអ្នកក្នញងអ�ំញងសពល�នទេនាខែៈសពលកំពុងចុចជាប់សលើមគាប់ចុចខាង�ូ្សេ្ើយម្ាប់Bixby។ឬក៏
ប៉ះ សហើយសេ្ើយម្ាប់Bixby។
�សបើអ្នកកំពុងសមបើកា�ឬឧបករែ៍អូឌីយ៉ូBluetoothឬក៏ចាបស់្ដើ្�នទេនាសដោយនិយាយ“Hi, Bixby”អ្នកអាចបន្
�នទេនាសដោយ្ ិនប៉ះអាយខុនសនះ។ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធីBixbyសហើយប៉ះ  →  → Automatic listening → 
Hands-free only។

http://www.samsung.com/bixby
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�ការដាស់Bixbyអដោយអកបើសំអ�ងរបស់អ្ក
�អ្នកអាចចាប់ស្ដើ្�នទេនាជា្ួយBixbyសដោយនិយាយ“Hi, Bixby”។ចុះបញ្ី�ំស�ងរប�់អ្នកសដើ្្ីឲ្យBixbyសេ្ើយតប
នឹង�ំស�ងរប�់អ្នកសនៅសពលអ្នកនិយាយ“Hi, Bixby”។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីBixbyសហើយប៉ះ  →  → Voice wake-up។

2 ប៉ះកុងតាក់Wake with “Hi, Bixby”សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។

3 សធវើតា្ការណែនាំសលើសអមកង ់សដើ្្ីបញ្ប់ការសរៀបចំ។
�ឥ�ចូវអ្នកអាចនិយាយ“Hi, Bixby”និងចាបស់្ដើ្�នទេនា។

�ការកបាកស័យទាក់ទងតាមការវាយអត្បទ
�សបើ�ំស�ងរប�់អ្នក្ ិនមតវូ្ ាន្រ្រួល�គេាល់សដោយ�ារបរិ�្ានអ៊ូណអឬក៏សបើអ្នក�្ិតក្នញង�្ានការែ៍្ ួយណដលការនិយាយ្ ាន
ការពិ្ាកអ្នកអាចម្ាម�យ័្រាក្់រងជា្ួយBixbyតា្អត្ប្រ។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីBixby,ប៉ះ រួចសហើយវាយអវីណដលអ្នកចង់្ ាន។
�ក្នញងអំ�ញងសពលម្ាម�័យ្រាក់្រងBixbyក៏នឹងសេ្ើយម្ាប់អ្នកតា្អត្ប្រជំនួ�ឲ្យ�ំស�ងតប្ ងណដរ។
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�Bixby Vision

�ការថណនាំ
�Bixby Visionគឺជាស�វា្ ួយណដល្ ដល់្ ុខងារជាសមចើនណ្្អកសលើការ�គេាល់រូប។អ្នកអាចសមបើBixby Visionសដើ្្ីណ�វងរក
ព័ត៌្ានយ៉ាងរហ័�តា្រយៈការ�្គេាល់វត្ញ។សមបើ្ ុខងារBixby Visionណដល្ ានមបសយោជន៍ជាសមចើន។

�
•  ្ ុខងារសនះមបណហលជា្ ិនអាចសមបើ្ ានស្រឬក៏អ្នកមបណហលជា្ ិន្រ្រួលល្រ្ធ្លណ�វងរកមតឹ្មតូវស�ើយអាម�័យ
សលើ្រំហំរូបម្រងម់្រាយឬរី�ូលូ�ិន។

•  Samsung្ិន្រ្រួលខុ�មតវូចសំពោះព័ត៌្ាន្ លិត្លណដល្ ដល់សដោយBixby Visionស�ើយ។

�ការចាបអ់ផ្ដើមBixby Vision
�ចាប់ស្ដើ្Bixby Visionសដោយសមបើវិធី្ ួយក្នញងចសំែោ្វិធី្រាំងសនះ។

•  ក្នញងក្្មវិធីកាអមរ៉ា, ប៉ះអកចើនអទៀតសលើបញ្ី្រម្ង់ថតសហើយប៉ះBIXBY VISION។

•  ក្នញងក្្មវិធីវិចិកតសាល�ូ្សមជើ�រូបសហើយប៉ះ ។

•  ក្នញងក្្មវិធីអ៊ីនអធើណិត�ូ្ប៉ះឲ្យជាប់សលើរូប្ ួយសហើយប៉ះថស្ងរកជាមួយBixby Vision។

•  សបើអ្នក្ ានណថ្អាយខុនក្្មវិធីBixby Visionស្រៅសអមកង់ក្្មវិធី�ូ្ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីBixby Vision។

�ការអកបើBixby Vision

1 ចាប់ស្ដើ្Bixby Vision។

2 សមជើ�្ ុខងារ្ ួយណដលអ្នកចង់សមបើ។
•  ៖្រ្រួល�គេាល់អត្ប្រពីឯក�ារឬរូបសហើយបកណមបវា។
•  ៖ណ�វងរករូបណដលម�សដៀងនឹងវត្ញណដល្ ាន�គេាល់សនៅសលើបែ្ាញនិងព័ត៌្ានពាក់ព័ន្ធ។
•  ៖ណ�វងរកព័ត៌្ ាន្ លិត្ល។
•  ៖្រ្រួល�គេាល់កូដQRនិងបង្ាញព័ត៌្ ាន។

� �្ុខងារណដលអាចសមបើ្ ាននិងល្រ្ធ្លណ�វងរកអាចខ�ុគ្នាអាម�័យសលើតំបន់ឬអ្នក្ដល់ស�វា។
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�Bixby Routines

�ការថណនាំ
�ណថ្លំនាំននការសមបើម្ា�់ដណដលៗរប�់អ្នកជា្រ្្ាប់និងសមបើឧបករែ៍រប�់អ្នកកាន់ណតងាយម�ួល។
�ឧ្រាហរែ៍្រ្្ាប់‘្ុនសពលសគង’នឹងសធវើ�ក្្ម�ាពដូចជាការសបើក្រម្ង់�ងៃាត់និង្រម្ង់ងងឹតសដើ្្ីកុំឲ្យរំខានណ�្នកនិងមតសចៀក
រប�់អ្នកសនៅសពលអ្នកសមបើឧបករែ៍្ុនសពលចូលសគង។

�ការថែមទមា្ប់
1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់សហើយប៉ះមុខងារកកមតិខ្ពស ់→ Bixby Routines។

2 សលើបញ្ីរុករក�ូ្សមជើ�្រ្្ាប់្ ួយណដលអ្នកចង់ឬក៏ប៉ះថែមទម្ាប ់សដើ្្ីណថ្្រ្្ាប់្ ទេាល់ខ្លួនរប�់អ្នក។
•  អ្នកអាចកែំត់លក្ខខែ្ឌនិង�ក ្្ម�ាពនន្រ្្ាប់សលើបញ្ីរុករក។
•  សបើអ្នកចង់កំែត់លក្ខខែ្ឌដសំែើរការរប�់្រ្្ាប់ជាសដោយនដ�ូ្ប៉ះបានប៉ះប៊ូតុងចាបអ់ផ្ដើម។ជសម្ើ�សនះនឹង
សលចស�ើងណតសនៅសពល្ ិន្ ានកែំត់លក្ខខែ្ឌកំពុងដំសែើរការប៉ុសែណោះ។សនៅសពលវីនដូវ្ ុ�សលចស�ើង�ូ្ប៉ះថែម។
អ្នកអាចណថ្្រ្្ាប់ស្រៅសគហសអមកង់ជាវីដជីត្ ួយសហើយចូលសមបើវាយ៉ាងរហ�័។

�

ប��ី ការឲ�េយោបល់

ែថម ទម�ាប ់ផ�ាល់ខ��ន របស់ អ�ក។
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�ការថែមទមា្ប់ថដលបានឲ្យអយោបល់
�សនៅសពលឧបករែ៍រប�់អ្នកសរៀនអំពីលំនាំននការសមបើម្ា�់រប�់អ្នកវានឹងឲ្យសយោបល់ណថ្្ ុខងារ្ ានមបសយោជន៍ណដល្ ានសមបើ
ញឹកញាប់ជា្រ្្ាប់។
�សនៅសពលការជូនដំែឹងអំពីការឲ្យសយោបល់សលចស�ើង�ូ្ប៉ះបង្ាញទាំងអស ់សហើយណថ្វាជា្រ្្ាប់្ ទេាល់ខ្លួនរប�់អ្នក។

�ការអកបើទម្ាប់

�ការដំអណើរការទម្ាប់ស្័យកបវត្តិ
�្រ្្ាប់�វ័យមបវត្ិនឹងដសំែើរការសដោយ�វ័យមបវត្ិសនៅសពលចាប់្ ានលក្ខខែ្ឌរប�់ពួកវា។

�ការដំអណើរការទម្ាប់អដោយនដ
��ម្ាប់្រ្្ាប់សដោយនដណដលអ្នកកែំត់លក្ខខែ្ឌដសំែើរការជាបានប៉ះប៊ូតុងចាបអ់ផ្ដើម អ្នកអាចដំសែើរការពួកវា
សដោយនដតា្រយៈការប៉ះប៊ូតុងមគប់សពលណដលអ្នកចង់។
�ចាបស់្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់សហើយប៉ះមុខងារកកមតិខ្ពស ់→ Bixby Routines → ទម្ាប់ខ្ញំ សហើយប៉ះ ជាប់នឹង្រ្្ាប់
ណដលអ្នកចង់ដំសែើរការ។ជសម ើ្�ស្សេង�ូ្ប៉ះវីដជីត្រ្្ាប់សលើសគហសអមកង់។

�ការបង្ាញទមា្ប់កំពុងដំអណើរការ
�្រ្្ាប់កំពុងដំសែើរការបច្ញប្ន្ននឹងសលចស�ើងក្នញង្ ទេាំងជូនដំែឹង។សដើ្្ីបង្ាញព័ត៌្ ានល្្អិតរប�់្រ្្ាប់�ូ្ប៉ះ
ការជូនដំែឹង។
�អ្នកក៏អាចបញ្ឈប់្រ្្ាប់កំពុងដំសែើរការយ៉ាងរហ�័្ ងណដរ។សលើ្ ទេាំងជូនដំែឹង�ូ្ប៉ះ ជាប់នឹង្រ្្ាប់្ ួយសហើយ
ប៉ះបញ្ឈប។់

�ការករប់ករងទម្ាប់
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់សហើយប៉ះមុខងារកកមតិខ្ពស ់→ Bixby Routines → ទម្ាប់ខ្ញំ។្រ្្ាប់រប�់អ្នកនឹង
សលចស�ើង។
�សដើ្្ីបិ្រដំសែើរការ្រ្្ាប់្ ួយ�ូ្ប៉ះ្រ្្ាប់សនោះ→  → បិទទម្ាប់អនះ ឬក៏ប៉ះ ។
�សដើ្្ីលុប្រ្្ាប់នានា�ូ្ប៉ះ  → លុប, ធីក្រ្្ាប់មតូវលុបរួចសហើយប៉ះលុប។
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�ពហុវីនដូវ

�ការថណនាំ
�ពហុវីនដូវអនុញ្ាតឲ្យអ្នកដំសែើរការក ្្មវិធីពីរក្នញងសពលណត្ួយសនៅក្នញង្រិដ្ឋ�ាពសអមកង់បំណបក។អ្នកក៏អាចសបើកក្្មវិធីសមចើនក្នញង
សពលណត្ួយសនៅក្នញង្រិដ្ឋ�ាព្ ុ�្ ងណដរ។

� ទិដ�ភាព បំែបក េអ�កង់ ទិដ�ភាព ផុស

� �ក្្មវិធីខ្ះមបណហលជា្ ិនគាមំ្រ្ ុខងារសនះស្រ។

�ទិដ្ភាពបំថបកអអកកង់
1 ប៉ះប៊ូតុងថ្មីៗសដើ្្ីសបើកបញ្ីននក ្្មវិធីស្រើបសមបើថ្មីៗ។

2 អូ�្ កសេវងឬស្រៅ�្ាំ,ប៉ះអាយខុនរប�់ក ្្មវិធី្ ួយរួចសហើយប៉ះអបើកក្ញងទិដ្ភាពបំថបកអអកកង់។

3 សលើបញ្ីក្្មវិធី�ូ្សមជើ�ក្្មវិធី្ ួយស្រៀតណដលមតវូចាប់ស្ដើ្។
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�ការចាប់អផ្ដើមកម្មវិធីពីផ្ទាំងថរម

1 ខែៈសពលកំពុងសមបើក្្មវិធី្ ួយ�ូ្ចាប់អ�ូបង្កាន់្ ទេាំងណគ្ស្រៅរកណ្្នកកែ្ាលននសអមកង់។

2 ប៉ះឲ្យជាប់សលើក្្មវិធី្ ួយ,ចាប់អ�ូវា្ កសេវងរួចសហើយ្រ្្ាប់វាសនៅកណន្ងទម្ាក់ទីអនះអដើមបែីអបើក សលចស�ើង។
�ក្្មវិធីណដល្ ានសមជើ�នឹងចាបស់្ដើ្ក្នញង្រិដ្ឋ�ាពបំណបកសអមកង់។

� �អ្នកអាចកំែត់ឲ្យចាបស់្ដើ្ក្្មវិធី្ ួយក្នញង្ិរដ្ឋ�ាពបំណបកសអមកង់សដោយប៉ះវា្ ដង។ប៉ះ  → សហើយប៉ះប៉ះសមកោ្
 អបើកក្ញងទិដ្ភាពបំថបកអអកកង។់សបើអ្នកប៉ះកុងតាក់បង្ាញកម្មវិធីែ្មីៗ សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវាអ្នកអាចចាបស់្ដើ្ក្្មវិធី
ណដល្ ានសមបើថ្មីៗក្នញង្រិដ្ឋ�ាពបណំបកសអមកង់ពី្ ទេាំងណគ្។

�ការថែមរូកម្មវិធី
�ណថ្ក្្មវិធីណដល្ ានសមបើញឹកញាប់ពីរស្រៅ្ ទេាំងណគ្សដើ្្ីចាប់ស្ដើ្ពួកវាជា្ួយគ្នាក្នញង្រិដ្ឋ�ាពបំណបកសអមកង់សដោយប៉ះ្ ្ង
ប៉សុែណោះ។

1 ក្នញង្រិដ្ឋ�ាពបំណបកសអមកង់�ូ្ប៉ះរងវង់រវាងវីនដូវក្្មវិធី។

2 ប៉ះ ។
�ក្្មវិធី្រាំងពីរណដលអ្នកកំពុងសមបើក្នញង្ិរដ្ឋ�ាពបំណបកសអមកង់នឹងមតូវ្ ានរកសេា្រុកសលើ្ ទេាំងណគ្ជាគូក្្មវិធី។

�ការនលតកមូវទំហំវីនដូវ
�ចាប់អូ�រងវង់សនៅចសន្ោះវីនដូវក្្មវិធីស�ើងសលើឬចុះសមកោ្សដើ្្ីនលតម្ូវ្រំហំននវីនដូវ្រាំងសនោះ។
�សនៅសពលអ្នកចាប់អូ�រងវង់សនៅចសនោ្ះវីនដូវក ្្មវិធីស្រៅរកណគ្ខាងសលើឬខាងសមកោ្ននសអមកង់វីនដូវសនោះនឹងពមងីកអតិបរ្ា។
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�ទិដ្ភាពផុស
1 ប៉ះប៊ូតុងថ្មីៗសដើ្្ីសបើកបញ្ីននក ្្មវិធីស្រើបសមបើថ្មីៗ។

2 អូ�្ កសេវងឬស្រៅ�្ាំ,ប៉ះអាយខុនរប�់ក ្្មវិធី្ ួយរួចសហើយប៉ះអបើកក្ញងទិដ្ភាពផុស។
�សអមកង់ក្្មវិធីនឹងសលចស�ើងក្នញង្រិដ្ឋ�ាព្ ុ�។
�សបើអ្នកប៉ះសគហប៊ូតុងខែៈសពលកំពុងសមបើវីនដូវ្ ុ�វីនដូវសនោះនឹងមតូវ្ ានបមងួ្អប្បរ្ានិងបង្ាញជាអាយខុន
ក្្មវិធី។សដើ្្ីសមបើវីនដូវ្ ុ�្ ដងស្រៀត�ូ្ប៉ះអាយខុនក្្មវិធី។

�ការចាប់អផ្ដើមកម្មវិធីពីផ្ទាំងថរម

1 ចាប់អូ�បង្កាន់្ ទេាំងណគ្ស្រៅចំែុចកែ្ាលននសអមកង់។

2 ប៉ះឲ្យជាប់សលើក្្មវិធី្ ួយ,ចាប់អ�ូវា្ កសេវងរួចសហើយ្រ្្ាប់វាសនៅកណន្ងទម្ាក់ទីអនះសកមាប់ទិដ្ភាពផុស សលចស�ើង។
�ក្្មវិធីណដល្ ានសមជើ�នឹងចាបស់្ដើ្ ក្នញង្រិដ្ឋ�ាព្ ុ�។

�ការផ្ាស់ទីវីនដូវផុស
�សដើ្្ី្ ្ា�់្រីវីនដូវ្ ុ��ូ្ប៉ះរ្ារឧបករែ៍រប�់វីនដូវសនោះរួចចាប់អូ�វាស្រៅ្រីកណន្ងថ្មី្ ួយ។
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�Samsung Health

�ការថណនាំ
�ក្្មវិធីSamsung Healthជួយអ្នកឲ្យមគប់មគង�ុខុ្ាល�ាពនិង�ាព្ាំ្រាំរប�់អ្នក។កំែត់សគោលសដៅនន�ាព្ាំ្រាំ,ពិនិត្យ
វឌ្ឍន�ាពរប�់អ្នកមព្្រាំងរកសេាការតា្ដាន�ុខុ្ាល�ាពនិង�ាព្ាំ្រាំ្រូស្រៅរប�់អ្នក។អ្នកក៏អាចសមបៀបសធៀបកំែត់មតានន
ការរាប់ជំហានរប�់អ្នកជា្ួយអ្នកសមបើម្ា�់Samsung Healthដន្រស្រៀតនិងស្ើលបណែណ�ុខ�ាព្ ងណដរ។
��ូ្ចូលស្ើលwww.samsung.com/samsung-healthសដើ្្ី្រ្រួលព័ត៌្ានបណន្្។

�ការអកបើSamsung Health
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីSamsung Health។សនៅសពលដំសែើរការក្្មវិធីសនះជាសលើកដំបូងឬក៏ចាប់ស្ដើ្វាស�ើងវិញបនទេាប់ពីសធវើ
ការកំែត់្រិន្នន័យស�ើងវិញ�ូ្សធវើតា្ការណែនាំសលើសអមកង់ សដើ្្ីបញ្ប់ការសរៀបចំ។
�សដើ្្ីណកធាតុសលើសគហសអមកង់Samsung Health�ូ្ប៉ះករប់ករងធាតុ សនៅណ្្នកខាងសមកោ្ននបញ្ីបែណសលើសគហ។

�

បណ� េលើ េគហ

បង�ាញ បែណ� សុខភាព។�តួតពិនិត� សុខភាព និង ភាពមាំទា ំរបស់ អ�ក។

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

� •  ្ ុខងារខះ្មបណហលជា្ ិនអាចសមបើ្ ានស្រអាម�យ័សលើតំបន់។

•  សបើអ្នកសមបើបែណជំហានខែៈសពលកំពុងសធវើដំសែើរតា្�ានឬរថស�្ើងរំញ័រអាចប៉ះពាល់ដល់ការរាប់ជំហានរប�់
អ្នក។

http://www.samsung.com/samsung-health
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�Samsung Notes

�ការថណនាំ
�បសង្កើតកំែត់�្គេាល់សដោយវាយបញ្ចូលអត្ប្រពីកដារចុចឬក៏តា្�ំសែរនដឬគូ�សលើសអមកង់។អ្នកក៏អាចបញ្ចូលរូបឬការថត
�ំស�ងស្រៅក្នញងកែំត់�្គេាល់រប�់អ្នក្ ងណដរ។

�ការបអងកេើតកំណត់សមា្ល់
1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីSamsung Notes,ប៉ះ រួចសហើយបសង្កើតកំែត់�្គេាល់្ ួយ។

�អ្នកអាចបដចូរវិធីបញ្ចូលសដោយប៉ះ ឬ ។

�

វាយប���ល ចំណងេជើង។ ប���ល ឯកសារ។

ទ�មង ់អាន

2 សនៅសពលអ្នក្ ានបញ្ប់ការណតងកំែត់�្គេាល់�ូ្ប៉ះប៊ូតុងថយសដើ្្ីរកសេា្ុរកវា។
�សបើអ្នកចង់រកសេា្រុកកំែត់�្គេាល់ជាម្រងម់្រាយឯក�ារ្ ួយស្រៀត�ូ្ប៉ះ  → រកសែាទុកជាឯកសារ។

�ការលុបកំណត់សម្ាល់
�ប៉ះឲ្យជាប់សលើកំែត់�្គេាល់ណដលមតវូលុបសហើយប៉ះលុប។
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�ការថតងកំណត់សមា្ល់ជាមួយសំអណរនដ
�សលើសអមកង់ណតងកំែត់�្គេាល់�ូ្ប៉ះ សដើ្្ីគូ�ឬ�រស�រជា�ំសែរនដ្ ទេាល់ខ្លួនរប�់អ្នក។
�អ្នកអាចបញ្ចូល�ំសែរនដរប�់អ្នកកានណ់តងាយម�ួលសបើអ្នកពមងីកសអមកង់សដោយណញកម្ា្នដពីររប�់អ្នកសលើវា។

�

ប៊�ចរ�េលច

�បដាប់លុប

េ�ជើស
 និង ែក។

បំែលង
 សេំណរៃដ េទៅ ជា 

អត�បទ។

មិនេធ�ើវ�ញប៊�ច

េធ�ើវ�ញ

េធ�ើឲ��តង់ ប��រ ស�ីល។

ផ�ាំង សរេសរ 
ងាយ�សួល

ស�័យ
 ែក រូបសណ�ាន

ចាក់េសោ
 សំពត់គំនូរ។

� •  ្ ុខងារខះ្មបណហលជា្ ិនអាចសមបើ្ ានស្រអាម�យ័សលើ្ ៉ូណដល។

•  សបើការសមបើម្ា្នដបញ្ចូល្ ិនដំសែើរការសលើ្ ៉ូណដលណដលគាំម្រS Penស្រ�ូ្ប៉ះ  → បានអបើកកមាមនដរូស។

�ការអកបើកបដាប់លុប
�សនៅសពលអ្នកចង់លុប�ំសែរនដពីកែំត�់្គេាល់�ូ្ប៉ះ សហើយសមជើ�តំបន់មតូវលុប។
�សដើ្្ីបដចូរមបស�្រមបដាប់លុប�ូ្ប៉ះ ្ដងស្រៀត។

•  កបដាប់លុបរំនូស៖លុបបនទេាត់ណដលអ្នកសមជើ�។

•  កបដាប់លុបនផ្ទ៖លុបតំបន់ណដលអ្នកសមជើ�ប៉ុសែណោះ។អ្នកអាចនលតម្ូវ្រំហំននមបដាប់លុបសដោយចាប់អូ�រ្ារនលតម្ូវ
្រំហំ។

� ��ូ្្ីជា្ួយមបដាប់លុបតូចក៏សដោយក៏អ្នកសនៅណតអាចលុបណ្្នកណដលចង់លុបយ៉ាងជាក់លាក់ណដរ។

�ការែតសំអ�ងដាក់កំណត់សម្ាល់
�សធវើការថត�ំស�ងរប�់អ្នកខែៈសពលកំពុងបសង្កើតកែំត់�្គេាល់្ ួយរួចសហើយខ្ឹ្ព័ត៌្ានសនោះនឹងមតូវ្ ានសធវើ�្កាល
ជា្ួយការថត។
�សលើសអមកង់ណតងកំែត់�្គេាល់�ូ្ប៉ះ  → ការែតសំអ�ង សដើ្្ីបសង្កើតកំែត់�្គេាល់្ ួយ។
�សមជើ�កែំត់�្គេាល់្ ួយពីបញ្ីសហើយប៉ះ សដើ្្ីចាក់ការថត។បនទេាប់្ កខ្ឹ្ព័ត៌្ានណដលអ្នក្ ានបសង្កើតខែៈសពលកំពុង
ថតនឹងបង្ាញសលើសអមកង់ជា្ួយការថត។
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�ការថែមអមម៉ូអទៅឯកសារPDF
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីSamsung Notes,ប៉ះ រួចសហើយសមជើ�ឯក�ារPDF្ួយ។អ្នកអាចណថ្ស្្៉ូស្រៅឯក�ារPDF។

�Samsung Members
�Samsung Members្ល្់ស�វាគាមំ្រដល់អតិថិជនដូចជាកំហុ�វិនិច្ឆយននបញ្ាឧបករែ៍មព្្រាំងអនុញ្ាត
ឲ្យអ្នកសមបើម្ា�់មបគល់�ំែួរនិងរ្ាយការែ៍កំហុ�។អ្នកក៏អាចណចករំណលកព័ត៌្ានជា្ួយអ្នកដន្រក្នញង�ហគ្ន៍
អ្នកសមបើម្ា�់Galaxyឬក៏បងា្ញដែំឹងនិងបណែណថ្មីៗ្ ងណដរ។Samsung Membersអាចជួយអ្នកសដោះម�ាយបញ្ា
នានាណដលអ្នកអាចជួបមប្រះខែៈសពលកំពុងសមបើឧបករែ៍រប�់អ្នក។

�Samsung Kids
�អ្នកអាចកំហិតការចូលសមបើរប�់សក្មងមតឹ្ក ្្មវិធី្ ួយចំនួន,កំែត់រយៈសពលសមបើម្ា�់រប�់ពួកសគមព្្រាំងសធវើការកំែត់រចនា
� ្្ពន្ធសដើ្្ី្ ដល់បរ�ិ្ាន�ប្ាយរីករាយនិង្ ាន�ុវត្ិ�ាព�ម្ាប់សក្មងៗសនៅសពលពួកសគសមបើឧបករែ៍។
�សបើក្ ទេាំងជូនដំែឹង,អូ�ចុះសមកោ្រួចសហើយប៉ះ  (Samsung Kids)សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។សអមកង់Samsung 
Kidsនឹងសលចស�ើង។សនៅសពលចាបស់្ដើ្Samsung Kidsជាសលើកដំបូងឬក៏បនទេាប់ពីសធវើការកំែត់្រិន្នន័យស�ើងវិញ�ូ្សធវើ
តា្ការណែនាំសលើសអមកង់សដើ្្ីបញ្ប់ការសរៀបចំ។
�សលើសអមកង់Samsung Kids�ូ្សមជើ�ក្្មវិធីណដលអ្នកចង់សមបើ។

� �វិធីចាក់ស�ោសអមកង់បុសរកំែត់រប�់អ្នកឬក៏PINណដលអ្នក្ ានបសង្កើតនឹងមតូវ្ ានសមបើសនៅសពលសបើកដំសែើរការ
្ ុខងារការកតួតកតារបស់ឪពុកម្ដាយ ឬក៏បិ្រSamsung Kids។

�ការអកបើមុខងារការកតួតកតារបស់ឪពុកម្ដាយ
�អ្នកអាចសធវើការកំែត់រចនា�្្ពន្ធ�ម្ាប់Samsung Kidsមព្្រាំងបង្ាញមបវត្ិននការសមបើម្ា�់។
�សលើសអមកង់Samsung Kids�ូ្ប៉ះ  → ការកតួតកតារបស់ឪពុកម្ដាយ រួចសហើយវាយបញ្ចូលកូដសដោះស�ោរប�់អ្នក។

�ការបិទSamsung Kids
�សដើ្្ីបិ្រSamsung Kids�ូ្ប៉ះប៊ូតុងថយឬក៏ប៉ះ  → បិទSamsung Kidsរួចសហើយវាយបញ្ចូលកូដសដោះស�ោរប�់
អ្នក។
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�Samsung Global Goals
�សគោលបំែង�ាកលណដលមតវូ្ ានបសង្កើតសដោយ្ ហា�ន្និ្ាតរប�់អងគេការ�ហមបជាជាតិក្នញងេ្នាំ2015្ានសគោលបំែង
ស្សេងៗណដលប៉ងបសង្កើត�ងគេ្មបកបសដោយចីរ�ាព។សគោលបំែង្រាំងសនះ្ ានអានុ�ាពក្នញងការបញ្ប់�ាពមកីមកមបយុ្រ្ធនឹង
អ�្�ាពមព្្រាំងបញ្ឈប់បណម្បម្ួលអាកា�ធាតុ។
�ជា្ួយSamsung Global Goals�ូ្ណ�វងយល់បណន្្អំពីសគោលបំែង�ាកលនិងចូលរួ្ក្នញងចលនាសនះសដើ្្ីអនាគត
កាន់ណតមបស�ើរ។

�Galaxy Shop
�ចូលសមបើវិបន�Samsungនិងបងា្ញព័ត៌្ានស្សេងៗណដលពាក់ព័ន្ធជា្ួយ្ លិត្ល។
�ចាបស់្ដើ្ក្្មវិធីGalaxy Shop។

�Galaxy Wearable
�Galaxy Wearableគឺជាក្្មវិធី្ ួយណដលអាចអនុញា្តឲ្យអ្នកមគប់មគងឧបករែ៍ពាក់្ានរប�់អ្នក។សនៅសពលអ្នក�្ាប់
ឧបករែ៍រប�់អ្នកជា្ួយឧបករែ៍ពាក់្ ានអ្នកអាចបដចូរការកំែត់និងក្្មវិធីរប�់ឧបករែ៍ពាក់្ានតា្បំែង។
�ចាបស់្ដើ្ក្្មវិធីGalaxy Wearable។
�ប៉ះចាប់អផ្ដើមសដើ្្ី�្ាប់ឧបករែ៍រប�់អ្នកជា្ួយឧបករែ៍ពាក់្ាន។សធវើតា្ការណែនាំសលើសអមកង់ សដើ្្ីបញ្ប់
ការសរៀបចំ។�ូ្ស្ើលស�ៀវស�ៅណែនាំអ្នកសមបើម្ា�់ននឧបករែ៍ពាក់្ាន�ម្ាប់ព័ត៌្ានបណន្្អំពីរសបៀប�្ាប់និងសមបើ
ឧបករែ៍ពាក់្ានជា្ួយឧបករែ៍រប�់អ្នក។
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�កបតិទិន
�មគប់មគងកាលវិ�ាគរប�់អ្នកសដោយវាយបញ្ចូលមពតឹ្ិការែ៍នឹង្ កដល់ក្នញងក្្មវិធីសរៀបចំគសម្ោងរប�់អ្នក។

�ការបអងកេើតកពឹត្តិការណ៍

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីកបតិទិនសហើយប៉ះ ឬក៏ប៉ះពីរដងសលើកាលបរិសច្ឆ្រ្ ួយ។

�សបើកាលបរិសច្ឆ្រសនោះ្ ានមពឹត្ិការែ៍ឬកិច្ការណដល្ ានរកសេា្ុរកក្នញងសនោះសហើយ�ូ្ប៉ះកាលបរសិច្ឆ្រសនោះសហើយប៉ះ ។

2 វាយបញ្ចូលព័ត៌្ានល្្អតិមពតឹ្ិការែ៍សហើយប៉ះរកសែាទុក។

�ការអធ្ើសមកាលកពឹត្តិការណ៍ជាមួយរណនីរបស់អ្ក

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះរណនីនិងការចម្ងទុក → ករប់ករងរណនី រួចសហើយសមជើ�គែនីណដលមតូវសធវើ�្កាល
ជា្ួយ។

2 ប៉ះអធ្ើសមកាលរណនី រួចប៉ះកុងតាក់កបតិទិនសដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។

�សដើ្្ីណថ្គែនីណដលមតវូសធវើ�្កាលជា្ួយ�ូ្ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីកបតិទិនសហើយប៉ះ  →  → ថែមរណនី។រួចសមជើ�
គែនី្ ួយណដលមតូវសធវើ�្កាលជា្ួយនិងចុះសឈ្មោះចូល។សនៅសពលគែនី្ ួយមតូវ្ ានណថ្រងវង់សខៀវមតូវ្ ានបង្ាញស�ើង
ជាប់នឹងសឈ្មោះគែនីសនោះ។

�ការរំឭក
�ចុះបញ្ីធាតុកិច្មតូវសធវើជាការរំឭកនិង្រ្ួរលការជូនដែំឹងស្រៅតា្លក្ខខែ្ឌណដលអ្នកកំែត់។

� •  សដើ្្ី្រ្រួលការជូនដែឹំងកាន់ណត�ុមកតឹ�ូ្�្ាប់ស្រៅWi-Fiឬបែ្ាញចល័ត។

•  សដើ្្ីសមបើការរំឭក្ីរកណនង្្ុខងារGPSមតូវណត្ ានសបើកដំសែើរការ។ការរំឭក្រីកណន្ងមបណហលជា្ ិនអាចសមបើ្ ាន
ស្រអាម�័យសលើ្ ៉ូណដល។

�ការចាប់អផ្ដើមការរំឭក
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីកបតិទិនសហើយប៉ះ  → ការរំឭក។សអមកង់ការរំឭកនឹងសលចស�ើងសហើយអាយខុនក្្មវិធីការរំឭក( )នឹង
មតូវ្ ានណថ្ស្រៅសអមកង់ក្្មវិធី។



�កម្ម វិ ធីឋមរីមមុខង

89

�ការបអងកេើតការរំឭក

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការរំឭក។
2 ប៉ះសរអសរការរំឭក ឬ ,វាយបញ្ចូលព័ត៌្ ានល្្អិតរួចសហើយប៉ះរកសែាទុក។

�ការបញ្ប់ការរំឭក
�សលើបញ្ីននការរំឭក�ូ្សមជើ�ការរំឭក្ ួយសហើយប៉ះបញ្ប់។

�ការស្តារការរំឭក

��ដារការរំឭកណដល្ ានបញ្ប់សហើយ។

1 សលើបញ្ីការរំឭក�ូ្ប៉ះ  → បានបញ្ប។់

2 សមជើ�មបស�្រ្ ួយសហើយប៉ះថក។

3 សមជើ�ការរំឭក្ ួយសដើ្្ី�ដារសហើយប៉ះស្ដារ។
�ការរំឭកនឹងមតូវ្ ានណថ្ស្រៅបញ្ីការរំឭកសហើយអ្នកនឹងមតូវ្ ានរំឭក្ ដងស្រៀត។

�ការលុបការរំឭក
�សដើ្្ីលុបការរំឭក្ ួយ�ូ្សមជើ�ការរំឭក្ ួយសហើយប៉ះលុប។សដើ្្ីលុបការរំឭកសមចើន�ូ្ប៉ះឲ្យជាប់សលើការរំឭក្ ួយ,ធីក
ការរំឭកណដលមតូវលុបរួចសហើយប៉ះលុប។

�ែតសំអ�ង
�ថតឬចាក់ការថត�ំស�ង។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីែតសំអ�ង។

2 ប៉ះ សដើ្្ីចាប់ស្ដើ្ ការថត។�ូ្និយាយដាក់្ ីមកូហវចូន។
•  ប៉ះ សដើ្្ី្ ្អាកការថត។
•  ខែៈសពលកំពុងថត�ំស�ង�ូ្ប៉ះទីចំណាំសដើ្្ីបញ្ចូល្រីចំែាំ។

3 ប៉ះ សដើ្្ីបញ្ប់ការថត។

4 វាយបញ្ចូលសឈ្មោះឯក�ារសហើយប៉ះរកសែាទុក។
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�ការប្ដវូរទកមង់ែត
�សមជើ�្រម្ង់្ ួយពីណ្្នកខាងសលើននសអមកង់ក្្មវិធីថត�ំស�ង។

•  ស្តង់ដា៖សនះជា្រម្ង់ថតធ្្មតា។

•  សម្ាសន៖៍ឧបករែ៍នឹងថត�ំស�ងពីណ្្នកខាងសលើនិងខាងសមកោ្ននឧបករែ៍ក្នញងកម្ិត�ំស�ងខ្ព�់ខែៈសពលបន្យ
កម្ិត�ំស�ងពីខាង។

•  សម្ដីអទៅអត្បទ៖ឧបករែ៍នឹងថត�ំស�ងរប�់អ្នកសហើយបំណលងវាក្នញងសពលដំែាលគ្នាស្រៅជាអត្ប្រសលើសអមកង់។សដើ្្ី
្រ្រួលល្រ្ធ្លល្អបំ្ ុត�ូ្ដាក់ឧបករែ៍ណក្រ្ ាត់រប�់អ្នកសហើយនិយាយឲ្យឮៗនិងច្ា�់ៗក្នញងកណន្ង�ងៃាត់។

� �សបើ�ា�ាមបព័ន្ធននស្្ូ៉�ំស�ង្ ិនមតវូគ្នានឹង�ា�ាណដលអ្នកកំពុងនិយាយឧបករែ៍នឹង្ ិន�គេាល់�ំស�ងរប�់
អ្នកស�ើយ។្ុនសពលសមបើ្ ុខងារសនះ�ូ្ប៉ះ�ា�ាបច្ញប្ន្នសដើ្្ីកំែត់ជា�ា�ាមបព័ន្ធននស្្៉ូ�ំស�ង។

�ការចាក់ការែតសំអ�ងថដលបានអកជើស
�សនៅសពលអ្នកមតួតពិនិត្យការថត�ំស�ង�្្ា�អ្នកអាចបិ្រឬសបើកមប�ព�ំស�ង្ ួយចំនួនក្នញងការថត។

1 ប៉ះបញ្ីសហើយសមជើ�ការថត�ំស�ងណដល្ ានសធវើក្នញង្រម្ង់�្្ា�ន៍។

2 សដើ្្ីប្ិរ�ំស�ងពីមប�ព�ំស�ង្ ួយចំនួន�ូ្ប៉ះ �ម្ាប់្រិ�សដៅមតូវគ្នាណដល�ំស�ងសនោះមតូវបិ្រ។
�អាយខុននឹងបដចូរស្រៅ សហើយ�ំស�ងនឹងមតវូ្ ានបិ្រ។

�

�បភព សំេឡង ែដល �ាន បិទសំេឡង

�បភព សំេឡង ែដល �ាន េបើកសំេឡង



�កម្ម វិ ធីឋមរីមមុខង

91

�ឯកសារខ្ញំ
�ចូលសមបើនិងមគប់មគងឯក�ារស្សេងៗណដល្ ានរកសេា្ុរកក្នញងឧបករែ៍។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីឯកសារខ្ញំ។
�សដើ្្ីពិនិត្យរក្រិន្នន័យ្ ិនចាំ្ ាច់និងសធវើឲ្យឃ្ាំង្ទេញកក្នញងឧបករែ៍្រំសនរ�ូ្ប៉ះវិភារឃ្ាំងផ្ទញក។
�សដើ្្ីណ�វងរកឯក�ារឬ�ឺ្ី�ូ្ប៉ះ ។

�នា�ិកា
�កំែត់ស្៉ោងសរោ្រ៍,ពិនិត្យស្៉ោងបច្ញប្ន្នក្នញង្រីមកងុជាសមចើនជុំវិញពិ�ពសលោក,វា�់សពលមពឹត្ិការែ៍្ ួយឬក៏កំែត់ថិរសវលា
ជាក់លាក់។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីនា�ិកា។

�រិតអលខ
�សធវើការគែនាធ្្មតាឬ�្មញមគ�្មាញ។
�ចាបស់្ដើ្ក្្មវិធីរិតអលខ។

•  ៖បង្ាញមបវត្ិននការគែនា។សដើ្្ីជម្ះមបវត្ិ�ូ្ប៉ះជកមះកបវត្តិ។សដើ្្ីបិ្រ្ ទេាំងមបវត្ិគែនា�ូ្ប៉ះ ។

•  ៖សមបើឧបករែ៍បំណបង្ឯកតា។អ្នកអាចបណំប្ងតន្្ស្សេងៗដូចជាន្ទេមបណវងឬ�ីតុែ្ហ�ាពស្រៅជាឯកតាស្សេង។

•  ៖បង្ាញក ្្មវិធីគិតសលខវិ្រ្យា�ាម�្។
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�Game Launcher
�Game Launcherមប្ូលសហគេ្ណដល្ ាន្រាញយកពីPlay StoreនិងGalaxy Store្រុកក្នញងកណន្ង្ ួយ�ម្ាប់ការ
ចូលសលងយ៉ាងងាយម�ួល។អ្នកអាចកែំត់ឧបករែ៍ជា្រម្ង់សហគេ្សដើ្្ីសលងសហគេ្កាន់ណតងាយម�ួល។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីGame Launcherរួចសមជើ�សហគេ្ណដលអ្នកចង់សលង។

� •  សបើGame Launcher្ិនសលចស�ើងស្រ�ូ្ចាបស់្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះមុខងារកកមិតខ្ពស ់រួចសហើយប៉ះ
កុងតាក់Game Launcherសដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។

•  សហគេ្ណដល្ ាន្រាញយកពីPlay StoreនិងGalaxy Storeនឹងបង្ាញស�ើងសដោយ�វ័យមបវត្ិសលើ
សអមកង់Game Launcher។សបើអ្នក្ ិនអាចសឃើញសហគេ្រប�់អ្នកស្រ�ូ្ចាប់អូ�្ ទេាំងបែណាល័យ
ស�ើងសលើសហើយប៉ះ  → ថែមកម្មវិធី។

�ការលុបអហ្មមួយអចញពីGame Launcher
�ចាប់អូ�្ ទេាំងបែណាល័យស�ើងសលើ,ប៉ះឲ្យជាប់សលើសហគេ្្ ួយរួចសហើយប៉ះលុបពីGame Launcher។

�ការប្ដវូរទកមង់កបសិទ្ធផល
�អ្នកអាចបដចូរ្រម្ង់មប�ិ្រ្ធ្លសហគេ្។
�ចាបស់្ដើ្ក្្មវិធីGame Launcher,ប៉ះ  → កបសិទ្ធផលអហ្ម → កបសិទ្ធផលអហ្ម, រួចសហើយសមជើ�្រម្ង់ណដលអ្នកចង់
សមបើ។

•  អផ្ដោតអលើកបសិទ្ធផល៖សនះស្ដោតសលើការ្ដល់ជូនអ្នកនូវមប�ិ្រ្ធ្លណដលអាច្ ានល្អបំ្ុតសនៅសពលអ្នកសលងសហគេ្។

•  មានតុល្យភាព៖សនះនឹងរកសេាតុល្យ�ាពរវាងមប�ិ្រ្ធ្លនិងសពលសមបើម្ា�់ថ្ម។

•  អផ្ដោតអលើការសំនចែាមពល៖សនះ�ំនចថា្ពលថ្មខែៈសពលកំពុងសលងសហគេ្។

� �មប�ិ្រ្ធ្លននថា្ពលថ្មអាចខ�ុគ្នាស្រៅតា្សហគេ្។
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�ប៊ូស្ទ័រអហ្ម
�ប៊ូ�ទេ័រសហគេ្អនុញ្ាតឲ្យអ្នកសលងសហគេ្ក្នញងបរ�ិ្ានកាន់ណតមបស�ើរ។អ្នកអាចសមបើប៊ូ�ទេ័រសហគេ្ខែៈសពលកំពុងសលងសហគេ្។
�សដើ្្ីសបើក្ ទេាំងប៊ូ�ទេ័រសហគេ្ខែៈសពលកំពុងសលងសហគេ្�ូ្ប៉ះ សលើរ្ាររុករក។សបើរ្ាររុករកមតូវ្ ានលាក់�ូ្ចាប់អូ�
សអមកង់ពីសមកោ្ស�ើងសលើសដើ្្ីបងា្ញវា។សបើអ្នក្ ានកំែត់រ្ាររុករកឲ្យសមបើកាយវិការអូស �ូ្សបើក្ ទេាំងជូនដំែឹងសហើយ
ប៉ះប៉ះអដើមបែីអបើកប៊ូស្ទ័រអហ្ម។

•  ៖សធវើការកំែត់រចនា�្្ពន្ធ�ម្ាប់ប៊�ូទេ័រសហគេ្។

•  ទកមង់អាទិភាព៖កំែត់ឲ្យឧបករែ៍ខទេប់ការសហៅចូលនិងការជូនដំែឹង្រាំងអ�់សលើកណលងស្៉ោងសរោ្រ៍សដើ្្ីកុំឲ្យរំខាន
សហគេ្រប�់អ្នក។

•  កតួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព/កតតួពិនិត្យអមម៉ូរី៖កំែត់ឲ្យឧបករែ៍នលតម្ូវកម្ិត�ំស�ងឬអមតាសមហវ្វីសដអូសដោយ
�វ័យមបវត្ិសដើ្្ីរារាំងកុំឲ្យឧបករែ៍ស�ើងកស្ដៅសហើយបញ្ឈប់ការដំសែើរការក្្មវិធីសនៅន្ទេខាងសមកោយសនៅសពល្ ិន្ានស្
្ូ៉រីមគប់មគាន់។

•  អសោប៊ូតុងរុករក៖លាក់ប៊ូតុងសលើរ្ាររុករក។សដើ្្ីបង្ាញប៊ូតុងនានា�ូ្ប៉ះ សលើរ្ាររុករក។

•  អសោការប៉ះអអកកង៖់ចាក់ស�ោសអមកង់ប៉ះខែៈសពលកំពុងសលងសហគេ្។សដើ្្ីសដោះស�ោសអមកង់ប៉ះ�ូ្ចាប់អូ�អាយខុន
ស�ោក្នញង្រិ�សដៅែា្ ួយ។

•  រូបែតអអកកង៖់ថតរូបសអមកង់។

�
•  អ្នកអាចកែំត់ឲ្យសបើក្ ទេាំងប៊�ូទេ័រសហគេ្ពីរ្ាររុករកខែៈសពលរ្ាររុករកមតូវ្ ានកែំត់ជាកាយវិការអូស។សលើ្ ទេាំង
ប៊�ូទេ័រសហគេ្�ូ្ប៉ះ  → ខ្ទប់ក្ញងអពលអលងអហម្ សហើយប៉ះកុងតាក់កាយវិការរុករក សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។

•  ជសម្ើ�ណដល្ ានអាចខ�ុគ្នាអាម�័យសលើសហគេ្។

�ការចាប់អផ្ដើមកម្មវិធីក្ញងវីនដូវផុសខណៈអពលកំពុងអលងអហ្ម
�អ្នកអាចចាប់ស្ដើ្ក ្្មវិធីក្នញងវីនដូវ្ ុ�ខែៈសពលកំពុងសលងសហគេ្។
�ប៉ះ សហើយសមជើ�ក្្មវិធី្ ួយពីបញ្ីក្្មវិធី។
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�SmartThings
�បញ្ានិងមគប់មគងមបដាបម់បដារសមបើម្ា�់នវេ្ាតនិង្ លិត្លឧបករែ៍អ៊ីនសធើែិត(IoT)សដោយសមបើ្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នក។
�សដើ្្ីបង្ាញព័ត៌្ានសមចើនស្រៀត�ូ្ចាបស់្ដើ្ក ្្មវិធីSmartThingsសហើយប៉ះ  → រអបៀបអកបើ។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីSmartThings។

2 ប៉ះ  → ឧបករណ៍។

3 សមជើ�ឧបករែ៍្ ួយនិង�្ាប់ស្រៅវាសដោយសធវើតា្ការណែនាំសលើសអមកង់។

� •  វិធី�្ាប់អាចខ�ុគ្នាស្រៅតា្មបស�្រននឧបករែ៍ណដល្ ាន�្ាប់ឬក៏ខ្ឹ្ព័ត៌្ានណដល្ ានណចករំណលក។

•  ឧបករែ៍ណដលអ្នកអាច�្ាប់អាចខ�ុគ្នាអាម�័យសលើតំបន់។្ុខងារណដល្ ានអាចខ�ុគ្នាស្រៅតា្ឧបករែ៍ណដល
្ាន�្ាប់។

•  កំហុ�ឬវិការៈ្ ទេាល់ខ្លួនននឧបករែ៍ណដល�្ាប់្ិនមតូវ្ ានរ៉ាប់រងសមកោ្ការធានាពីSamsungស�ើយ។សនៅសពល
កំហុ�ឬវិការៈសកើតស�ើងសលើឧបករែ៍ណដល្ ាន�្ាប់�ូ្្រាក់្រងឧ�សេាហករននឧបករែ៍សនោះ។

�ការថចករំថលកខ្ឹមព័ត៌មាន
�ណចករំណលកខ្ឹ្ព័ត៌្ានសដោយសមបើជសម ើ្�ណចករណំលកស្សេងៗ។�ក្្ម�ាពខាងសមកោ្គឺជាឧ្រាហរែ៍ននការណចករំណលករូប។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីវិចិកតសាលរួចសហើយសមជើ�រូប្ ួយ។

2 ប៉ះ រួចសមជើ�វិធីណចករណំលកណដលអ្នកចង់។

� �អ្នកអាចបង់ម្ាក់បណន្្សនៅសពលណចករណំលកឯក�ារតា្បែ្ាញចល័ត។

�ថចករំថលករហ័ស

�ការថចករំថលកខ្ឹមព័ត៌មានជាមួយឧបករណ៍អនៅថកបែរ

�ណចករំណលកខ្ឹ្ព័ត៌្ានជា្ួយឧបករែ៍សនៅណក្រតា្Wi-Fi DirectឬBluetoothឬក៏ជា្ួយឧបករែ៍ណដល
គាំម្រSmartThings។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីវិចិកតសាលរួចសហើយសមជើ�រូប្ ួយ។

2 សលើឧបករែ៍ស្សេងស្រៀត�ូ្សបើក្ ទេាំងជូនដែឹំង,អូ�ចុះសមកោ្រួចសហើយប៉ះ  (ថចករំថលករហ័ស) សដើ្្ីសបើកដំសែើរការ
វា។
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3 ប៉ះ  → ថចករំថលករហ័ស សហើយសមជើ�ឧបករែ៍្ ួយណដលមតូវស្ទេររូបស្រៅ។

4 មព្្រ្រួល�ំសែើស្ទេរឯក�ារសលើឧបករែ៍ស្សេងស្រៀតសនោះ។

� �្ុខងារសនះ្ ិនគាំម្រការណចករណំលកវីសដអូជា្ួយTVsឬឧបករែ៍ណដលគាំម្រSmartThingsស្រ។សដើ្្ីស្ើលវីសដអូ
សលើTV�ូ្សមបើ្ ុខងារSmart View។

�ការចង្អញលអដើមបែីថចករំថលក(Galaxy S21 Ultra 5G, S21+ 5G)

�ណចករំណលកខ្ឹ្ព័ត៌្ានសដោយចង្អញលឧបករែ៍ក្នញងចំសែោ្ឧបករែ៍សនៅណក្រ។
�្ ុខងារសនះអាចសមបើ្ ានណតសលើឧបករែ៍Galaxyណដលគាំម្រ្ ុខងារណបនដ៍្រូលាយបំ្ុត(UWB)ប៉ុសែណោះ។ដូចគ្នាសនះណដរ
សអមកង់រប�់ឧបករែ៍ស្សេងស្រៀតណដល្រ្ួរលឯក�ារមតូវណត្ ានសបើក។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីវិចិកតសាលរួចសហើយសមជើ�រូប្ ួយ។

2 សលើឧបករែ៍ស្សេងស្រៀត�ូ្សបើក្ ទេាំងជូនដែឹំង,អូ�ចុះសមកោ្រួចសហើយប៉ះ  (ថចករំថលករហ័ស) សដើ្្ីសបើកដំសែើរការ
វា។

3 សលើឧបករែ៍ស្សេងស្រៀត�ូ្ប៉ះឲ្យជាប់សលើ  (ថចករំថលករហ័ស) សហើយប៉ះកុងតាក់បង្ាញទីតាំងខ្ញំដល់អ្កដនទ សដើ្្ី
សបើកដំសែើរការវា។

4 ប៉ះ  → ថចករំថលករហ័ស សហើយចង្អញលខ្នងននឧបករែ៍រប�់អ្នកដាក់ឧបករែ៍ស្សេងស្រៀត។

5 ប៉ះឧបករែ៍ស្សេងស្រៀតសនៅសពលវាសលចស�ើងសនៅណ្្នកខាងសលើននសអមកង់។

6 មព្្រ្រួល�ំសែើស្ទេរឯក�ារសលើឧបករែ៍ស្សេងស្រៀតសនោះ។

� �្ុខងារណបនដ៍្ូរលាយបំ្ ុត(UWB)មបណហលជា្ ិនអាចសមបើ្ ានស�ើយអាម�័យសលើតំបន់។

�ការកំណត់នរណាអាចរកអឃើញឧបករណ៍របស់អ្ក

�កំែត់នរែា្រ្រួលការអនុញា្តឲ្យរកនិងស្្ើខ្ឹ្ព័ត៌្ ានស្រៅឧបករែ៍រប�់អ្នក។

1 សបើក្ ទេាំងជូនដំែឹង,អូ�ចុះសមកោ្រួចសហើយប៉ះ  (ថចករំថលករហ័ស) សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។

2 ប៉ះឲ្យជាប់សលើ  (ថចករថំលករហ័ស)។
�សអមកង់ការកែំត់ណចករំណលករហ័�នឹងសលចស�ើង។

3 សមជើ�ជសម្ើ�្ ួយ។
•  ទំនាក់ទំនងប៉ុអណណែោះ៖អនុញា្តឲ្យណតអ្នកសមបើម្ា�់Samsungក្នញង្រំនាក់្រំនងរប�់អ្នកប៉សុែណោះណចករំណលកជា្ួយ
ឧបករែ៍រប�់អ្នក។

•  ករប់រ្ា៖អនុញ្ាតឲ្យឧបករែ៍សនៅណក្រ្រាំង�ាយណចករំណលកជា្ួយឧបករែ៍រប�់អ្នក។
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�Link Sharing
�ណចករំណលកឯក�ារធំ។បញ្ចូនឯក�ារស្រៅ�ឺសវើឃ្ាំង្ទេញកSamsungសហើយណចករំណលកពួកវាជា្ួយអ្នកដន្រតា្តំែវិប។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីវិចិកតសាលរួចសហើយសមជើ�រូប្ ួយ។

2 ប៉ះ  → Link Sharing។
�តែំ�ម្ាប់រូបនឹងមតវូ្ ានបសង្កើត។

3 សមជើ�ជសម្ើ�ណចករណំលក។

�Music Share

�ការថណនាំ
�្ុខងារMusic Shareអនុញា្តឲ្យអ្នកណចករណំលកឧបល័រBluetoothរប�់អ្នកណដល្ ាន�្ាប់សហើយជា្ួយឧបករែ៍រប�់
អ្នកជា្ួយនឹង្ ្នាក់ស្រៀត។អ្នកក៏អាច�ដាប់តននដីណត្ ួយសលើGalaxy Budsរប�់អ្នកនិងGalaxy Budsរប�់្ ្នាក់ស្រៀត
្ ងណដរ។
�្ុខងារសនះអាចសមបើ្ ានណតសលើឧបករែ៍ណដលគាំម្រ្ ុខងារMusic Shareប៉ុសែណោះ។

�ការថចករំថលកឧបល័រBluetooth
�អ្នកអាច�ដាប់តននដីសលើ្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នកនិង្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់្ ិត្អ្នកតា្ឧបល័រBluetoothរប�់អ្នក។

1 មតូវម្ាកដថា្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នកនិងឧបល័រBluetoothរប�់អ្នក្ ាន�្ាប់គ្នា។

��ូ្ស្ើលការ្គេចូជា្ួយឧបករែ៍Bluetoothស្សេងស្រៀត�ម្ាប់រសបៀប�្ាប់។

2 សលើ្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នក�ូ្សបើក្ ទេាំងជូនដែំឹង,អូ�ចុះសមកោ្រួចសហើយពិនិត្យថាសតើ  (Music Share)មតូវ្ ាន
សបើកដំសែើរការស្រ។
�អ្នកអាចសមបើ្ ុខងារបណន្្ដូចជាការកែំត់នរែាមតូវណចករំណលកឧបករែ៍រប�់អ្នកជា្ួយសដោយប៉ះជាប់សលើ  
(Music Share)។

3 សលើ្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់្ ិត្អ្នក�ូ្សមជើ�ឧបល័ររប�់អ្នកពីបញ្ីននឧបករែ៍Bluetooth។

4 សលើ្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នក�ូ្្រ្ួរល�ំសែើ�្ាប់។
�ឧបល័ររប�់អ្នកនឹងមតវូ្ ានណចករណំលក។
�សនៅសពលអ្នកចាក់តននដីតា្្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់្ ិត្អ្នកការចាក់តននដីតា្្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នកនឹងមតូវ្ ាន្ ្អាក។
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�ការស្ដាប់តនន្ដីជាមួយរ្ាជាមួយGalaxy Buds
�អ្នកអាច�ដាប់តននដីសលើ្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នកជា្ួយគ្នាតា្Budsរប�់អ្នកនិងBudsរប�់្ ិត្អ្នក។
�្ុខងារសនះ្រ្រួលការគាមំ្រណតសលើស�៊រីGalaxy Budsប៉ុសែណោះ។

1 មតូវម្ាកដថា្រូរ�ពទេនវេ្ាតនី្ួយៗនិងគូBuds្ាន�្ាប់គ្នា។

��ូ្ស្ើលការ្គេចូជា្ួយឧបករែ៍Bluetoothស្សេងស្រៀត�ម្ាប់រសបៀប�្ាប់។

2 សលើ្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់្ ិត្អ្នក�ូ្សបើក្ ទេាំងជូនដំែឹង,អូ�ចុះសមកោ្រួចសហើយប៉ះ  (Music Share)សដើ្្ីសបើក
ដំសែើរការវា។
�អ្នកអាចសមបើ្ ុខងារបណន្្ដូចជាការកែំត់នរែាមតូវណចករំណលកឧបករែ៍រប�់អ្នកជា្ួយសដោយប៉ះជាប់សលើ  
(Music Share)។

3 សលើ្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នក�ូ្សបើក្ ទេាំងជូនដែំឹង,អូ�ចុះសមកោ្រួចសហើយប៉ះអមអ�ៀ។

4 ប៉ះ និងសមជើ�Budsរប�់្ ិត្អ្នកពីបញ្ីឧបករែ៍ណដលចាប់្ាន។

5 សលើ្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់្ ិត្អ្នក�ូ្្រ្ួរល�ំសែើ�្ាប់។

6 សលើ្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នក�ូ្ធីកBudsរប�់អ្នកនិងBudsរប�់្ ិត្អ្នកសនៅសលើបញ្ីអូឌីយ៉ូសចញ។
�សនៅសពលអ្នកចាក់តននដីតា្្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នកអ្នកអាច�ដាប់វាជា្ួយគ្នាតា្Buds្រាំងពីរ។

�

�Smart View
�បង្ាញខ្ឹ្ព័ត៌្ានណដល្ ានបងា្ញសលើឧបករែ៍រប�់អ្នកសនៅសលើសអមកង់ធំសដោយ�្ាប់ឧបករែ៍រប�់អ្នកជា្ួយTVឬ្ ៉ូនី្រ័រ
ណដល្ ានសបើកសមបើScreen Mirroring។

1 សបើក្ ទេាំងជូនដំែឹង,អូ�ចុះសមកោ្រួចសហើយប៉ះ  (Smart View)។

2 សមជើ�ឧបករែ៍្ ួយសដើ្្ីេ្ញះសអមកង់រប�់ឧបករែ៍អ្នកឬក៏បងា្ញខ្ឹ្ព័ត៌្ាន។

� �សនៅសពលអ្នកចាក់វសីដអូ្ ួយជា្ួយSmart Viewរី�ូលូ�ិនអាចខុ�គ្នាអាម�័យសលើ្ ៉ូណដលTV។
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�ភា្ប់ជាមួយWindows
�អ្នកអាច�្ាប់ឧបករែ៍រប�់អ្នកស្រៅWindows PCសដើ្្ីចូលសមបើ្រិន្នន័យននឧបករែ៍រប�់អ្នក�្ា្ៗសនៅសលើកុំព្យចូ្រ័រដូចជា
រូប�ាពឬ�ារ។
�សនៅសពលការសហៅឬ�ារចូល្ កអ្នកអាច្រ្ួរលពួកវាសលើកុំព្យចូ្រ័រ។

� •  ្ ុខងារសនះអាចសមបើ្ ានណតសលើWindows 10កំណែ1803ឬខ្ព�់ជាងសនះប៉ុសែណោះសហើយសយើងឲ្យសយោបល់សមបើ
កំណែថ្មីបំ្ុតសដើ្្ីសមបើ្ ុខងារសនះឲ្យ្ ានសពញសលញ។

•  មតូវការគែនីMicrosoftសដើ្្ីសមបើ្ ុខងារសនះ។សនៅសពលអ្នកបសង្កើតគែនីMicrosoft្ួយអ្នកអាចចុះសឈ្មោះ
ចូលឧបករែ៍និងស�វាMicrosoft្រាំងអ�់ដូចជាក្្មវិធីMicrosoft OfficeនិងWindows 10។

�ការភ្ាប់អទៅកុំព្យវូទ័រ

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់សហើយប៉ះមុខងារកកមតិខ្ពស ់→ ភ្ាប់ជាមួយWindows។

2 សធវើតា្ការណែនាំសលើសអមកង់សដើ្្ីបញ្ប់ការ�្ាប់។

� ��ូ្ចូលស្ើលhttps://aka.ms/setupltw�ម្ាប់ព័ត៌្ានល្្អិត។

�ការបង្ាញទិន្ន័យនិងការជូនដំណឹងពីឧបករណ៍របស់អ្កអនៅអលើកុំព្យវូទ័រ
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់អ្កសលើកុំព្យចូ្រ័រសហើយសមជើ�មបស�្រ្ ួយណដលអ្នកចង់្ ាន។

�

ឧបករណ៍ របស់ អ�ក

ការជូនដំណឹង

សារ
រូបថត
កម�វ�ធី

ការេហៅ

� �្ុខងារនិង្ ុឺនុយណដល្ ានអាចខ�ុគ្នាអាម�យ័សលើកំណែ�ុហវណវរឬ្ ៉ូណដល។

https://aka.ms/setupltw
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�Samsung DeX

�ការថណនាំ
�Samsung DeXគឺជាស�វាណដលអនុញា្តឲ្យអ្នកសមបើ្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នកដូចជាកុំព្យចូ្រ័រសដោយ�្ាប់្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នក
ស្រៅសអមកង់ខាងសមកៅដូចជាTVឬ្ ៉ូនី្័ររឬក៏ស្រៅកុំព្យចូ្រ័រ។បំសពញកិច្ការណដលអ្នកចង់សធវើឲ្យរួចរាល់សលើ្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នក
យ៉ាងរហ�័និងងាយម�ួលសនៅសលើសអមកង់ធំសដោយសមបើកដារចុចនិងស្៉ៅ�៍។ខែៈសពលកំពុងសមបើSamsung DeXអ្នកអាចសមបើ
្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នកក្នញងសពលដំែាលគ្នា។

�ការភា្ប់ឧបករណ៍និងការចាបអ់ផ្ដើមSamsung DeX

�ការភ្ាប់មានថខសែអទៅអអកកង់ខាងអកកៅ

�អ្នកអាច�្ាប់្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នកស្រៅសអមកង់ខាងសមកៅសដោយសមបើអាដាប់្រ័រHDMI (USB Type-Cស្រៅHDMI)។

� �សមបើសមគឿងបនសេំណដលគាមំ្រសដោយSamsung DeX្្ចូវការណដល្ ដល់ជូនសដោយSamsungប៉ុសែណោះ។បញ្ាមប�ិ្រ្ធ
្លនិងការសធវើ្ ុខងារខុ�ណដលបង្កស�ើងសដោយការសមបើសមគឿងបនសេំណដល្ ិន្រ្រួលការគាំម្រជា្ ្ចូវការ្ិនមតូវ្ ានរ៉ាប់រង
សមកោ្ការធានាស�ើយ។

1 �្ាប់អាដាប់្រ័រHDMIស្រៅ្ូររ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នក។

2 �្ាប់ណខសេHDMIស្រៅអាដាប្់រ័រHDMIនិងស្រៅមចកHDMIរប�់TVឬ្ ៉ូនី្រ័រ។
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3 សលើសអមកង់្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នក�ូ្ប៉ះចាបអ់ផ្ដើម។
�សដោយ្ ិនបដចូរសអមកង់្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នកសអមកង់Samsung DeXនឹងសលចស�ើងសលើTVឬ្ ៉ូនី្រ័រណដល្ ាន�្ាប់។

�

ែខ� HDMI

អាដាប់ទ័រ HDMI (USB Type-C េទៅ HDMI)

�ការភ្ាប់មានថខសែជាមួយកុំព្យវូទ័រ
�អ្នកអាចសមបើSamsung DeXសដោយ�្ាប់្ូររ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នកជា្ួយកុំព្យចូ្រ័រសដោយសមបើណខសេUSB។សដើ្្ីសមបើណខសេUSB 
ណដលអ្្ កជា្ួយឧបករែ៍កុំព្យចូ្័ររមតវូណត្ ានមចកUSB Type-C។

1 សលើកុំព្យចូ្រ័រ�ូ្ស្ើលwww.samsung.com/samsung-dexនិង្រាញយកក្្មវិធីSamsung DeX។

2 �្ាប់្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នកជា្ួយកុំព្យចូ្័ររសដោយសមបើណខសេUSB។

http://www.samsung.com/samsung-dex


�កម្ម វិ ធីឋមរីមមុខង

101

3 សលើសអមកង់្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នក�ូ្ប៉ះចាបអ់ផ្ដើមឥ�វូវ។
�សនៅសពលពួកវា្ ាន�្ាប់គ្នាសអមកង់Samsung DeXនឹងសលចស�ើងសលើកុំព្យចូ្រ័រ។

�

�ការភ្ាប់ឥតថខសែ
�អ្នកអាចសមបើSamsung DeXសដោយ�្ាប់្ូររ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នកជា្ួយTVឬកុំព្យចូ្រ័រសដោយឥតសមបើណខសេ។

1 សលើ្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នក�ូ្សបើក្ ទេាំងជូនដែំឹង,អូ�ចុះសមកោ្រួចសហើយប៉ះ  (DeX)។

2 ប៉ះDeXអលើTVឬម៉ូនីទ័រឬDeXអលើPC។

3 សមជើ�TVឬកុំព្យចូ្័ររ្ ួយពីបញ្ីឧបករែ៍ណដល្ ានរកសឃើញសហើយប៉ះចាប់អផ្ដើមឥ�វូវ។
�TVsខ្ះនឹងមតូវ្ ាន�គេាល់ណតសនៅសពល្រម្ង់Screen Mirroringរប�់វាមតូវ្ ានសបើកប៉ុសែណោះ។
�កុំព្យចូ្រ័រមតូវណត្ ាន�្ាប់ជា្ួយបែ្ាញWi-Fiដូចគ្នានឹង្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នកសហើយក្្មវិធីSamsung DeXមតូវណត
ដំសែើរការសលើវា។

4 សបើវីនដូវស�្នើការ�្ាប់សលចស�ើងសលើTVឬកុំព្យចូ្រ័រ�ូ្មព្្រ្រួល�ំសែើសនោះ។

5 សធវើតា្ការណែនាំសលើសអមកង់សដើ្្ីបញ្ប់ការ�្ាប់។
�សនៅសពលពួកវា្ ាន�្ាប់គ្នាសអមកង់Samsung DeXនឹងសលចស�ើងសលើTVឬកុំព្យចូ្រ័រ។

� •  សយើងឲ្យសយោបល់សមបើSamsung Smart TVណដល្ ាន្ លិតសមកោយេ្នាំ2019។

•  មតូវម្ាកដថាការេ្ញះសអមកង់្រ្ួរលការគាមំ្រសលើTVណដលអ្នកចង់�្ាប់ជា្ួយ។
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�ការកតតួកតាអអកកង់Samsung DeX

�ការកតួតកតាអលើអអកកង់ខាងអកកៅ

�ការកតួតកតាជាមួយក្ដារចុចខាងអកកៅនិងអម៉ៅស៍

�អ្នកអាចសមបើកដារចុច/ស្៉ៅ�៍ឥតណខសេ។�ូ្ស ើ្លស�ៀវស�ៅណែនាំឧបករែ៍នី្ួយៗសដើ្្ី្រ្រួលព័ត៌្ានបណន្្។

�
•  អ្នកអាចកែំត់�ញ្ាចង្អញលស្៉ៅ�៍ឲ្យេ្ងពីសអមកង់ខាងសមកៅស្រៅសអមកង់រប�់្រូរ�ពទេនវេ្ាត។ចាប់ស្ដើ្
ក្្មវិធីការកំណត់, សមជើ�Samsung DeX → អមៅស៍/ផ្ទាំងអមៅស៍រួចសហើយសមជើ�កុងតាក់ផ្ាស់ទីសញា្ចង្អញល
អទៅអអកកង់ទូរសព្ទ សដើ្្ីសបើកដសំែើរការវា។

•  អ្នកក៏អាចសមបើកដារចុចខាងសមកៅសលើសអមកង់រប�់្រូរ�ពទេនវេ្ាត្ ងណដរ។

�ការអកបើទូរសព្ទនវ្្ាតរបស់អ្កជាផ្ទាំងប៉ះ

�អ្នកអាចសមបើ្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នកជា្ ទេាំងប៉ះ។
�សលើ្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នក�ូ្ប៉ះ សលើរ្ាររុករក។សបើអ្នក្ ានកំែត់ឲ្យរ្ាររុករកសមបើកាយវិការអូស �ូ្សបើក្ ទេាំង
ជូនដំែឹងសហើយប៉ះអកបើទូរសព្ទរបស់អ្កជាផ្ទាំងប៉ះ។

� •  សបើអ្នកប៉ះពីរដងសលើ សនៅសលើ្ ទេាំងប៉ះអ្នកអាចបង្ាញកាយវិការណដលអ្នកអាចសមបើជា្ួយ្ ទេាំងប៉ះ។

•  សបើសម�ោ្្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នក្ ានគម្ប្ ុខ�ូ្សបើកគម្ប្ ុខសដើ្្ីសមបើ្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នកជា្ ទេាំងប៉ះ។សបើ
គម្ប្ ុខបិ្រ្ទេាំងប៉ះអាច្ ិនដសំែើរការមតឹ្មតូវ។

•  សបើសអមកង់្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នករលត់�ូ្ចុចមគាប់ចុចខាងឬក៏ប៉ះសអមកង់ពីរដងសដើ្្ីសបើកសអមកង់។

�
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�ការអកបើក្ដារចុចអលើអអកកង់

�សនៅសពលអ្នកវាយបញ្ចូលអត្ប្រសដើ្្ីស្្ើ�ារ,បសង្កើតកំែត់�្គេាល់ឬក៏សធវើកិច្ការស្សេងស្រៀតកដារចុចសលើសអមកង់នឹងសលចស�ើង
សដោយ�វ័យមបវត្ិសលើសអមកង់្ូររ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នកសដោយ្ ិន�្ាប់កដារចុចខាងសមកៅ។

�ការកតួតកតាអលើកុំព្យវូទ័រ
�មតួតមតាសអមកង់Samsung DeXសដោយសមបើកដារចុចនិងស្៉ៅ�៍ណដល្ ាន�្ាប់ស្រៅកុំព្យចូ្រ័រ។
�អ្នកអាច្ ្ា�់្រីឯក�ារយ៉ាងងាយម�ួលរវាងកុំព្យចូ្័ររនិងSamsung DeXសដោយចាប់អូ�និង្រ្្ាក់សហើយអ្នកក៏អាចច្្ង
និងបិ្រ�្ាប់អត្ប្រ្ ងណដរ។

� �សដើ្្ីបងា្ញ្ ្ចូវកាត់ននកដារចុចណដល្ ានខែៈសពលកំពុងសមបើSamsung DeX�ូ្ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់ 
សហើយប៉ះការករបក់រងទអូទៅ → ក្ដារចុចជាកថ់ស្ដង → ផ្វូវកាត់ក្ដារចុច។

�ការអកបើSamsung DeX
�សមបើ្ ុខងារនន្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នកក្នញងបរ�ិ្ានអ៊ីនសធើសហវ�ម�សដៀងនឹងកុំព្យចូ្រ័រ។អ្នកអាចសធវើពហុកិច្ការសដោយដំសែើរការ
ក្្មវិធីសមចើនក្នញងសពលដំែាលគ្នា។អ្នកក៏អាចពិនិត្យការជូនដែឹំងនិង�្ាន�ាពនន្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នក្ ងណដរ។

�

េគហេអ�កង ់
Samsung DeX

រ�ារ កិច�ការ

កម�វ�ធី សំណព�

រ�ារ ស�ានភាព

ការជូនដំណឹង

រ�ារ ឧបករណ៍
 ចូលេ�បើ រហ័ស

ប៊ូតុង កម�វ�ធី

� •  ប្ង់សអមកង់Samsung DeXអាចខ�ុគ្នាអាម�័យសលើឧបករែ៍ណដល្ ាន�្ាប់។

•  សនៅសពលចាបស់្ដើ្ ឬបញ្ប់Samsung DeXក្្មវិធីកំពុងដំសែើរការអាចបិ្រ។

•  ក្្មវិធីនិង្ ុខងារខះ្មបណហលជា្ ិនអាចសមបើ្ ានស�ើយសនៅសពលសមបើSamsung DeX។

•  សដើ្្ីនលតម្ូវការកែំត់សអមកង់�ូ្សមបើការកំែត់សអមកង់រប�់TVឬ្ ៉ូនី្រ័រណដល្ ាន�្ាប់។

•  សដើ្្ីបដចូរការបសញ្ញអូឌីយ៉ូ�ូ្ប៉ះរ្ារ�្ាន�ាព,សមជើ�អមអ�ៀរួចសហើយសមជើ�ឧបករែ៍្ ួយសមកោ្អូ�ីយ៉ូអចញ។
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�ការអកបើSamsung DeXនិងទូរសព្ទនវ្្ាតក្ញងអពលដំណាលរ្ា
�ខែៈសពលកំពុងសមបើSamsung DeXអ្នកអាចសមបើក្្មវិធីដាច់សដោយណ�កសលើសអមកង់ខាងសមកៅឬកុំព្យចូ្រ័រជា្ួយនឹង្រូរ�ពទេ
នវេ្ាតរប�់អ្នកក្នញងសពលដំែាលគ្នា។
�ឧ្រាហរែ៍ខែៈសពលកំពុងស ើ្លវីសដអូសលើTVឬ្ ៉ូនី្រ័រណដល្ ាន�្ាប់អ្នកអាចេាតជា្ួយ្ ិត្�កដិរប�់អ្នកសលើ�ារហារី្ ួយ។
�សលើTVឬ្ ៉ូនី្រ័រណដល្ ាន�្ាប់�ូ្ចាប់ស្ដើ្ក ្្មវិធី្ ួយសដើ្្ីដំសែើរការសលើសអមកង់Samsung DeX។បនទេាប់្ ក�ូ្
ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធី្ ួយស្រៀតសលើ្ូររ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នក។

�ការចាក់អសោអអកកង់Samsung DeX
�សបើអ្នកចង់ចាក់ស�ោសអមកង់Samsung DeXនិងសអមកង់នន្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នកខែៈសពលកំពុងសមបើSamsung DeX 
�ូ្សមជើ�  → ចាកអ់សោDeX។

� �ខែៈសពលកំពុងសមបើSamsung DeXអ្នក្ ិនអាចចាក់ស�ោសអមកង់Samsung DeXនិងសអមកង់នន្រូរ�ពទេនវេ្ាត
រប�់អ្នកសដោយចុចមគាប់ចុចខាងស�ើយ។

�ការអផ្ទរទិន្ន័យជាមួយកុំព្យវូទ័រ

�ការចម្ងឯកសារ

�សលើសអមកង់Samsung DeX�ូ្ចុចឲ្យជាប់សលើឯក�ារសដើ្្ីសមជើ�វាក្នញងក្្មវិធីឯកសារខ្ញំ ឬក្្មវិធីវិចិកតសាលសហើយចាប់
អូ�វាស្រៅសអមកង់កុំព្យចូ្័ររ។សលើសអមកង់កុំព្យចូ្័ររ�ូ្សមជើ�ឯក�ារ្ ួយសហើយចាប់អូ�វាស្រៅសអមកង់Samsung DeX,ក្្មវិធី
 ឯកសារខ្ញំ ឬក៏ក្្មវិធីវិចកិតសាល។

�ការចម្ងនិងការបិទភ្ាប់អត្បទ

�សដោយសមបើមគាប់ចុចនន្ ្ចូវកាត់កដារចុច�ូ្ច្្ងអត្ប្រសលើសអមកង់Samsung DeXឬសអមកង់កុំព្យចូ្រ័រសហើយបិ្រ�្ាប់វាក្នញងវាល
បញ្ចូលអត្ប្រសលើសអមកង់ស្សេងស្រៀត។
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�S Pen (Galaxy S21 Ultra 5G)

�ការថណនាំ
�សមបើ្ ុខងារS Penជាសមចើនជា្ួយS Pen (លក់ដាចស់ដោយណ�ក)។

� �្ុខងារS Pen្រ្ួរលការគាមំ្រណតសលើGalaxy S21 Ultra 5Gប៉ុសែណោះ។

�ការបញ្ាអលើអាកាស
�ការបញ្ាសលើអាកា�គឺជា្ ុឺនុយ្ ួយណដល្ ដល្់ ុខងារS Penនិងចូលសមបើក្្មវិធីណដល្ ានសមបើញឹកញាប់យ៉ាងរហ័�។
�សដើ្្ីសបើក្ ទេាំងការបញ្ាសលើអាកា��ូ្�ំកាំងS Penសលើសអមកង់សហើយចុចប៊ូតុងS Pen។ជសម្ើ�ស្សេង�ូ្
�ំកាំងS Penសលើសអមកង់សហើយប៉ះអាយខុនការបញា្សលើអាកា�( )ជា្ួយS Pen។
�សមជើ�្ ុខងារឬក្្មវិធី្ ួយសលើ្ ទេាំងការបញា្សលើអាកា�។

�
ការកំណត់ S Pen

•  បអងកេើតកំណត់សម្ាល៖់បសង្កើតកំែត�់្គេាល់យ៉ាងងាយម�ួលក្នញងវីនដូវ្ ុ�។អ្នកក៏អាចចាប់ស្ដើ្្ ុខងារសនះសដោយប៉ះ
ពីរដងសលើសអមកង់្ ងណដរខែៈសពលកំពុងចុចជាប់សលើប៊ូតុងS Pen។�ូ្ស្ើលSamsung Notes�ម្ាប់ព័ត៌្ាន
បណន្្។

•  បង្ាញកំណត់សម្ាល់ទាំងអស៖់បងា្ញកំែត់�្គេាល់្រាំងអ�់ក្នញងក្្មវិធីSamsung Notes។

•  អកជើសនវ្្ាត៖សមបើS Penសដើ្្ីសមជើ�ន្ទេ្ ួយនិងសធវើ�ក្្ម�ាពដូចជាការណចករំណលកឬការរកសេា្រុក។



�កម្ម វិ ធីឋមរីមមុខង

106

•  សំអណរអអកកង់៖ថតរូបសអមកង់សដើ្្ី�រស�រឬគ�ូសលើពួកវាឬក៏មចឹបន្ទេ្ ួយពីរូបណដល្ ានថត។អ្នកក៏អាចថតខ្ឹ្ព័ត៌្ ាន
បច្ញប្ន្ននិងខ្ឹ្ព័ត៌្ ានណដល្ ានលាក់សលើ្រំព័រណវងអន្ាយដូចជា្រំព័រវិប្ ងណដរ។

•  សារជីវចល៖ជំនួ�ឲ្យ�ារអត្ប្រ�ូ្បសង្កើតនិងស្្ើ�ារឯកលក្ខែៈសដោយថត�ក្្ម�ាពរប�់អ្នកខែៈសពលកំពុង
�រស�រសដោយនដឬគ�ូ�ារជីវចលសហើយរកសេា្រុកវាជាឯក�ារជីវចល។

•  AR Doodle៖ថតវីសដអូ�ប្ាយៗជា្ួយ�ំសែរនដឬក៏ការគូ�និ្្មិតសលើន្ទេ្ុខឬកណន្ងស្សេងស្រៀត។�ូ្ស្ើលAR 
Doodle�ម្ាប់ព័ត៌្ ានបណន្្។

•  បកថកប៖�ំកាំងS Penរប�់អ្នកសលើពាក្យសដើ្្ីបកណមបវា។

•  PENUP៖មបកា��្នានដ�ិល្ៈរប�់អ្នក,បងា្ញ�្នានដ�ិល្ៈរប�់អ្នកដន្រនិង្រ្រួលបណែណដ៏្ ានមបសយោជន៍អំពី
ការគូ�។

•  Bixby Vision៖សមបើ្ ុខងារBixby Visionសដើ្្ីណ�វងរករូបម�សដៀងគ្នា�គេាល់និងបកណមបអត្ប្រជាសដើ្។

•  ពកងីក៖�ំកាំងS Penរប�់អ្នកសលើន្ទេ្ ួយននសអមកង់សដើ្្ីពមងីកវា។

•  កកអ�កអមើល៖បមងួ្ក្្មវិធី្ ួយជារូបតូចៗសហើយ�ំកាំងS Penសលើរូបតូចៗសនោះសដើ្្ីសបើកក្្មវិធីសនោះក្នញង្រិដ្ឋ�ាពសពញ
សអមកង់។

•  ការដាក់ពណ៌៖ណថ្ពែ៌ស្រៅរូបណដល្ ាន្ ដល់ជូនសដោយPENUPសដោយសមបើS Pen។

•  សរអសរអលើកបតិទិន៖ចាបស់្ដើ្ក ្្មវិធីកបតិទិននិង�រស�រឬក៏គ�ូសលើសអមកង់។

•  ថែមផ្វូវកាត់៖ណថ្្ ្ចូវកាត់សបើកក្្មវិធីណដល្ ានសមបើញឹកញាប់ស្រៅ្ ទេាំងការបញ្ាសលើអាកា�។

�អាយខុនការបញ្ាអលើអាកាស
�សនៅសពល្ ទេាំងការបញ្ាសលើអាកា�មតវូ្ ានប្ិរអាយខុនការបញ្ាសលើអាកា�នឹងសនៅណត�្ិតសលើសអមកង់ដណដលក្នញងរយៈសពល
ខ្ី។អ្នកអាចសបើក្ ទេាំងការបញា្សលើអាកា�សដោយប៉ះអាយខុនជា្ួយS Pen។
�សដើ្្ី្ ្ា�់្រីអាយខុន�ូ្ចាប់អ�ូ ស្រៅ្រីកណន្ងថ្មី។
�សបើអាយខុនការបញ្ាសលើអាកា�្ ិនសលចស�ើងបនទេាប់ពីអ្នក�ំកាំងS Penសលើសអមកង់ស្រ�ូ្ចាបស់្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះ
មុខងារកកមិតខ្ពស ់→ S Penរួចសហើយប៉ះកុងតាក់បង្ាញអាយខុនអថណដែត សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។
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�ប៊ិចអកជើស
�ខែៈសពលចុចជាប់សលើប៊ូតុងS Pen�ូ្ចាប់អ�ូS Penសលើអត្ប្រឬបញ្ីធាតុសដើ្្ីសមជើ�ធាតុឬអត្ប្រសមចើន។អ្នកក៏អាច
ច្្ងនិងបិ្រ�្ាប់ធាតុឬអត្ប្រណដល្ ានសមជើ�ស្រៅសលើក្្មវិធី្ ួយស្រៀតឬក៏ណចករំណលកពួកវាជា្ួយអ្នកដន្រ្ ងណដរ។

�

�អមម៉ូអពលអអកកង់រលត់
�អ្នកអាចបសង្កើតស្្៉ូយ៉ាងរហ�័តា្រយៈការ�រស�រសលើសអមកង់សដោយ្ ិនសបើកវា។
�សនៅសពលសអមកង់រលត់�ូ្�ំកាំងS Penសលើសអមកង់សហើយចុចប៊ូតុងS Pen។
�សនៅសពលអ្នកប៉ះរកសែាទុកបនទេាប់ពី�រស�រស្្ូ៉្ ួយស្្៉ូសនោះនឹងមតូវ្ ានរកសេា្រុកក្នញងSamsung Notes។

�

ខ�ាស់ េមម៉ូ េលើ Always On Display។

រក�ាទុក េមម៉ ូក��ង Samsung Notes។

ពន�ា ទំព័រ។

ប��រ ក�មាស ់បន�ាត់។

�បដាប់លុប

ប��រ ពណ៌ ប៊�ច។

� �សបើ្ ុខងារសនះ្ ិនមតវូ្ ានសបើកដសំែើរការស្រ�ូ្ចាបស់្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះមុខងារកកមិតខ្ពស ់→ S Penរួច
សហើយប៉ះកុងតាក់អមម៉ូអពលអអកកង់រលត់ សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។



�កម្ម វិ ធីឋមរីមមុខង

108

�កម្មវិធីGoogle
�Google្ដល់ការក្សេាន្បែ្ាញ�ងគេ្និងក្្មវិធីអាជីវក្្មនានា។អ្នកមបណហលជាមតូវការគែនីGoogleសដើ្្ីចូលសមបើ
ក្្មវិធីខះ្។
�សដើ្្ីបង្ាញព័ត៌្ ានក្្មវិធីសមចើនស្រៀត�ូ្ចូលសមបើ្ ុឺនុយជំនួយននក្្មវិធីនី្ួយៗ។

•  Chrome៖ណ�វងរកព័ត៌្ ាននិងសបើកស ើ្ល្ំរព័រវិប។

•  Gmail៖ស្្ើឬ្រ្ួរលអ៊ីណ្លតា្ស�វាGoogle Mail។

•  ថផនទ៖ីណ�វងរក្រីកណន្ងរប�់អ្នកសនៅសលើណ្ន្រីណ�វងរកណ្ន្រីពិ�ពសលោកនិងបង្ាញព័ត៌្ាន្រីកណន្ង�ម្ាប់កណន្ងស្សេង
ៗសនៅជុំវិញអ្នក។

•  YT Music៖�ូ្រីករាយជា្ួយតននដីនិងវីសដអូជាសមចើនណដល្ ាន្ ដល់ជូនសដោយYouTube Music។អ្នកក៏អាចបង្ាញ
�្ូហក្្មតននដីណដលអ្នក្ ានរកសេា្ុរកសលើឧបករែ៍រប�់អ្នកនិងចាក់ពួកវាក្ ងណដរ។

•  Play Movies៖្រិញឬជួលវសីដអូដូចជា�ាពយន្និងក្្មវិធីTVពីPlay Store។

•  ែាស៖រកសេា្រុកខ្ឹ្ព័ត៌្ានរប�់អ្នកសលើសកោ្ដ,ចូលសមបើវាពីមគប់្រីកណន្ងនិងណចករំណលកវាជា្ួយអ្នកដន្រ។

•  YouTube៖្រ�សេនាឬបសង្កើតវសីដអូមព្្រាំងណចករំណលកពួកវាជា្ួយអ្នកដន្រ។

•  រូបែត៖ណ�វងរកមគបម់គងនិងណករូប�ាពនិងវសីដអូរប�់អ្នក្រាំងអ�់ពីមប�ពស្សេងៗក្នញងកណន្ង្ ួយ។

•  Google៖ណ�វងរកធាតុនានាសលើអ៊ីនសធើែិតឬឧបករែ៍រប�់អ្នកយ៉ាងរហ័�។

•  Duo៖សធវើការសហៅវីសដអូធ្្មតា។

•  Messages៖ស្្ើនិង្រ្ួរល�ារសលើឧបករែ៍ឬកុំព្យចូ្រ័ររប�់អ្នកសហើយណចករំណលកខ្ឹ្ព័ត៌្ានស្សេងៗដូចជារូបនិងវីសដអូ។

� �ក្្មវិធីខ្ះមបណហលជា្ ិនអាចសមបើ្ ានស�ើយអាម�័យសលើអ្នក្ដល់ស�វាឬ្ ៉ូណដល។
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�ការកំណត់

�ការថណនាំ
�បដចូរការកែំត់ឧបករែ៍តា្បំែង។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់។
�សដើ្្ីណ�វងរកការកំែត់សដោយវាយបញ្ចូលពាក្យគន្ឹះ�ូ្ប៉ះ ។អ្នកក៏អាចណ�វងរកការកំែត់្ ងណដរសដោយសមជើ��្ាក្ ួយ
សមកោ្សំអណើ។

�Samsung Account
�ចុះសឈ្មោះចូលSamsung Accountរប�់អ្នកនិងមគប់មគងវា។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះSamsung Account។

�ការភ្ាប់

�ជអកមើស
�បដចូរការកែំត់�ម្ាប់ការ�្ាប់ស្សេងៗដូចជា្ ុខងារWi-FiនិងBluetooth។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះការភា្ប់។

•  Wi-Fi៖សបើកដំសែើរការ្ ុខងារWi-Fiសដើ្្ី�្ាប់ស្រៅបែ្ាញWi-Fiនិងចូលសមបើអ៊ីនសធើែិតឬឧបករែ៍បែ្ាញ
ស្សេងស្រៀត។�ូ្ស ើ្លWi-Fi�ម្ាប់ព័ត៌្ ានបណន្្។

•  Bluetooth៖សមបើBluetoothសដើ្្ីសដោះដូរ្រិន្នន័យឬឯក�ារស្សឌៀជា្ួយឧបករែ៍ស្សេងស្រៀតណដល្ ាន
សបើកសមបើBluetooth។�ូ្ស ើ្លBluetooth�ម្ាប់ព័ត៌្ានបណន្្។

•  NFCនិងការបងក់បាក់អដោយមិនប៉ះ៖កំែត់ឲ្យឧបករែ៍អនុញា្តឲ្យអ្នកអាន�្ាកគ្នាគ្ន៍ក្នញងណដនជិតៗ(NFC) 
ណដល្ ានព័ត៌្ានអំព្ី លិត្ល។អ្នកក៏អាចសមបើ្ ុខងារសនះ្ ងណដរសដើ្្ីសធវើការបង់ម្ាក់និង្រិញ�ំបុមត�ម្ាប់ការ
ដឹកជញ្ចូនឬមពឹត្ិការែ៍នានាបនទេាប់ពីការ្រាញយកក្្មវិធីណដលមតូវការ។�ូ្ស្ើលNFCនិងការបង់ម្ាក់សដោយ្ ិន
ប៉ះ �ម្ាប់ព័ត៌្ានបណន្្។
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•  ទកមង់យន្តអហោះ៖កែំត់ឲ្យឧបករែ៍ប្ិរ្ ុខងារឥតណខសេ្រាំងអ�់សលើឧបករែ៍រប�់អ្នក។អ្នកអាចសមបើស�វាណដល
្ិនសមបើបែ្ាញប៉សុែណោះ។

� ��ូ្សគោរពតា្ប្របញា្ណដល្ ដល់សដោយមកុ្ហ៊ុនអាកា�ចរែ៍និងការណែនាំរប�់បុគគេលិកបសម្ើការសលើ
យន្សហោះ។ក្នញងករែីណដល្ ានការអនុញ្ាតឲ្យសមបើឧបករែ៍�ូ្សមបើវាក្នញង្រម្ង់យន្សហោះជានិច្។

•  បណដែាញចល័ត៖សធវើការកែំត់រចនា� ្្ពន្ធបែ្ាញចល័តរប�់អ្នក។

•  ការអកបើកបាស់ទិន្ន័យ៖រកសេាការតា្ដានបរិ្ ាែននការសមបើម្ា�់្រិន្នន័យរប�់អ្នកនិងបដចូរការកំែត់តា្បំែង�ម្ាប់
ណដនកំែត់។កែំត់ឲ្យឧបករែ៍ប្ិរការ�្ាប់្ិរន្នន័យចល័តសដោយ�វ័យមបវត្ិសនៅសពលបរិ្ាែ្រិន្នន័យចល័តណដលអ្នក
្ានសមបើឈានដល់ណដនកែំត់ណដលអ្នក្ ានបញ្ាក់។

�អ្នកអាចសបើកដំសែើរការ្ ុខងារ�ំនច្រិន្នន័យសដើ្្ីរារាំងក្្មវិធីខ្ះណដលដំសែើរការសនៅន្ទេខាងសមកោយ្ ិនឲ្យស្្ើឬ្រ្រួល
្រិន្នន័យ។�ូ្ស ើ្ល្ុខងារ�ំនច្រិន្នន័យ �ម្ាប់ព័ត៌្ានបណន្្។

�អ្នកក៏អាចសមជើ�ក្្មវិធីឲ្យសមបើ្រិន្នន័យចល័តជានិច្្ ងណដរ�ូ្្ីសនៅសពលឧបករែ៍រប�់អ្នក្ ាន�្ាប់ស្រៅបែ្ាញWi-Fi 
ក៏សដោយ។�ូ្ស្ើលក ្្មវិធីសមបើ្ិរន្នន័យចល័តប៉សុែណោះ �ម្ាប់ព័ត៌្ានបណន្្។

•  អភិបាលកាតSIM៖សបើកដំសែើរការកាតSIMឬUSIMរួចបដចូរការកែំត់កាតSIMតា្បំែង។�ូ្ស្ើលអ�ិ្ាល
កាតSIM�ម្ាប់ព័ត៌្ ានបណន្្។

•  ហត់សបែ៉ត់ចល័តនិងចំណង៖សមបើឧបករែ៍ជាហត�់្៉ត់ចល័តសដើ្្ីណចករំណលកការ�្ាប់្រិន្នន័យចល័តននឧបករែ៍
ជា្ួយឧបករែ៍ស្សេងស្រៀត។�ម្ាប់ព័ត៌្ ានបណន្្អំពីហត់�្៉ត់ចល័ត�ូ្ស្ើលហត់�្៉ត់ចល័ត។

� �អ្នកអាចបង់ម្ាក់បណន្្សនៅសពលសមបើ្ ុខងារសនះ។

•  ការកំណត់ការភ្ាប់អកចើនអទៀត៖បដចូរការកែំត់តា្បំែងសដើ្្ីមតួតមតា្ ុខងារស្សេងស្រៀត។�ូ្ស្ើលការកំែត់ការ�្ាប់
សមចើនស្រៀត �ម្ាប់ព័ត៌្ ានបណន្្។



�ាងកកំងត

111

�Wi-Fi
�សបើកដំសែើរការ្ ុខងារWi-Fiសដើ្្ី�្ាប់ស្រៅបែ្ាញWi-Fiនិងចូលសមបើអ៊ីនសធើែិតឬឧបករែ៍បែ្ាញស្សេងស្រៀត។

�ការភ្ាប់អទៅបណដែាញWi-Fi

1 សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះការភា្ប់ → Wi-Fiរួចប៉ះកុងតាក់សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។

2 សមជើ�បែ្ាញ្ ួយពីបញ្ីបែ្ាញWi-Fi។
�បែ្ាញណដល្ ានអាយខុនស�ោមតវូការពាក្យ�្ងៃាត់។

� •  សនៅសពលឧបករែ៍�្ាប់ស្រៅបែ្ាញWi-Fi្ួយឧបករែ៍នឹង�្ាប់ស្រៅបែ្ាញសនោះស�ើងវិញមគប់សពលណដលអាច
សមបើ្ ានសដោយ្ ិនមតវូការពាក្យ�្ងៃាត់។សដើ្្ីរារាំងឧបករែ៍កុំឲ្យ�្ាប់ស្រៅបែ្ាញសនោះសដោយ�វ័យមបវត្ិ�ូ្
ប៉ះ ជាប់នឹងបែ្ាញសនោះសហើយប៉ះកុងតាក់ស្័យភ្ាប់អ�ើងវិញ សដើ្្ីបិ្រដំសែើរការវា។

•  សបើអ្នក្ ិនអាច�្ាប់ស្រៅបែ្ាញWi-Fi្ានមតឹ្មតូវស្រ�ូ្ចាប់ស្ដើ្ ្ ុខងារWi-Fiឬសរ៉ៅ្រ័រឥតណខសេននឧបករែ៍
រប�់អ្នកស�ើងវិញ។

�ការបង្ាញព័ត៌មានរុណភាពបណដែាញWi-Fi
�បង្ាញព័ត៌្ ានគុែ�ាពបែ្ាញWi-Fiដូចជាសល្ឿននិង�្ិរ�ាព។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះការភា្ប់ → Wi-Fiរួចប៉ះកុងតាក់សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។ព័ត៌្ានគុែ�ាពបែ្ាញនឹង
សលចស�ើងសមកោ្បែ្ាញWi-Fi។សបើវា្ ិនសលចស�ើងស្រ�ូ្ប៉ះ  → កកមិតខ្ពស់សហើយប៉ះកុងតាក់បង្ាញព័ត៌មាន
រុណភាពបណដែាញ សដើ្្ីសបើកដសំែើរការវា។

� �ព័ត៌្ានគុែ�ាពមបណហលជា្ ិនសលចស�ើងស្រអាម�័យសលើបែ្ាញWi-Fi។

�ការថចករំថលកពាក្យសម្ាត់បណដែាញWi-Fi
�សបើអ្នកសធវើ�ំសែើ្ ួយស្រៅកាន់្ នុ�សេណដល្ ាន�្ាប់ជា្ួយបែ្ាញWi-Fi្ាន�ន្ិ�ុខសដើ្្ីណចករំណលកពាក្យ�្ងៃាត់
រប�់វាអ្នកអាច�្ាប់ស្រៅបែ្ាញសដោយ្ ិនវាយបញ្ចូលពាក្យ�្ងៃាត់។្ុខងារសនះអាចសមបើ្ ានរវាងឧបករែ៍ណដលប៉ះ
ជា្ួយគ្នាសហើយសអមកង់ននឧបករែ៍ស្សេងស្រៀតមតវូណត្ ានសបើក។

1 សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះការភា្ប់ → Wi-Fiរួចប៉ះកុងតាក់សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។

2 សមជើ�បែ្ាញ្ ួយពីបញ្ីបែ្ាញWi-Fi។

3 ប៉ះអស្ើពាក្យសម្ាត។់

4 មព្្រ្រួល�ំសែើណចករំណលកសលើឧបករែ៍ស្សេងស្រៀតសនោះ។
�ពាក្យ�្ងៃាត់Wi-Fiមតវូ្ ានវាយបញ្ចូលសលើឧបករែ៍រប�់អ្នកសហើយវា្ ាន�្ាប់ជា្ួយបែ្ាញ។
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�Wi-Fi Direct
�Wi-Fi Direct�្ាប់ឧបករែ៍សដោយ្ ទេាល់តា្បែ្ាញWi-Fiសដោយ្ ិនមតូវការចំែុចចូលសមបើ។

1 សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះការភា្ប់ → Wi-Fiរួចប៉ះកុងតាក់សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។

2 ប៉ះ  → Wi-Fi Direct។
�ឧបករែ៍ណដលរកសឃើញមតវូ្ ានរាយក្នញងបញ្ី។
�សបើឧបករែ៍ណដលអ្នកចង់�្ាប់ស្រៅ្ ិន�្ិតក្នញងបញ្ី�ូ្ស�្នើឲ្យឧបករែ៍សនោះសបើក្ ុខងារWi-Fi Direct។

3 សមជើ�ឧបករែ៍្ ួយណដលមតវូ�្ាប់ស្រៅ។
�ឧបករែ៍នឹងមតូវ្ ាន�្ាប់សនៅសពលឧបករែ៍ស្សេងយល់មព្្រ្រួល�ំសែើការ�្ាប់Wi-Fi Direct។
�សដើ្្ីបញ្ប់ការ�្ាប់ឧបករែ៍�ូ្សមជើ�ឧបករែ៍សដើ្្ី្ ដាច់ពីបញ្ី។

�Bluetooth
�សមបើBluetoothសដើ្្ីសដោះដូរ្ិរន្នន័យឬឯក�ារស្សឌៀជា្ួយឧបករែ៍ស្សេងស្រៀតណដល្ ានសបើកសមបើBluetooth។

� •  Samsung្ិន្រ្ួរលខ�ុមតូវសលើការ្ ាត់បង់ការរអាក់រអួលឬការសមបើ្ ិនមតឹ្មតូវសលើ្រិន្នន័យណដល្ ានស្្ើឬ
្រ្រួលតា្Bluetoothស�ើយ។

•  ជានិច្កាល�ូ្ម្ាកដថាអ្នកណចករណំលកនិង្រ្រួល្រិន្នន័យជា្ួយឧបករែ៍ណដលអាចសជឿ្រុកចិត្្ ាននិង្ ាន
�ន្ិ�ុខមតឹ្មតវូ។សបើ្ ានឧប�គគេរវាងឧបករែ៍្រាំងសនោះច្ងៃាយមបតិបត្ិការអាចមតូវ្ ានកាត់បន្យ។

•  ឧបករែ៍ខ្ះជាពិស��ឧបករែ៍ណដល្ ិនមតូវ្ ានសធវើសត�្ឬយលម់ព្សដោយBluetooth SIGមបណហលជា្ ិន
មតូវគ្នាជា្ួយឧបករែ៍រប�់អ្នកស�ើយ។

•  កុំសមបើ្ ុខងារBluetoothក្នញងសគោលបំែងខុ�ច្ាប់(ឧ្រាហរែ៍ការលួចច្្ងឯក�ារឬការបន្ំ្រាក់្រង
ខ�ុច្ាប់ក្នញងសគោលបំែងពាែិជ្ក្្ម)។Samsung្ិន្រ្រួលខុ�មតូវសលើ្ លវិ្ ាកននការសមបើម្ា�់ខ�ុច្ាប់
សលើ្ ុខងារBluetoothស�ើយ។

�ការផ្វូជាមួយឧបករណ៍Bluetoothអផសែងអទៀត

1 សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះការភា្ប់ → Bluetoothរួចប៉ះកុងតាក់សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។

�ឧបករែ៍ណដលរកសឃើញនឹងមតវូ្ ានរាយក្នញងបញ្ី។

2 សមជើ�ឧបករែ៍្ ួយសដើ្្ី្ គេចូជា្ួយ។
�សបើឧបករែ៍ណដលអ្នកចង់្ គេចូជា្ួយ្ ិន្ានក្នញងបញ្ីស្រ�ូ្កែំត់ឲ្យឧបករែ៍សនោះចូល្រម្ង់្ គេចូBluetooth។�ូ្ស្ើល
ស�ៀវស�ៅណែនាំអ្នកសមបើម្ា�់រប�់ឧបករែ៍ស្សេងស្រៀត។

� �ឧបករែ៍រប�់អ្នកអាចឲ្យឧបករែ៍ស្សេងស្រៀតស្ើលសឃើញខែៈសពលសអមកង់ការកំែត់Bluetooth្ានសបើក។
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3 មព្្រ្រួល�ំសែើ�្ាប់Bluetoothសលើឧបករែ៍រប�់អ្នកសដើ្្ីបញ្ាក់។
�ឧបករែ៍នឹងមតូវ្ ាន�្ាប់សនៅសពលឧបករែ៍ស្សេងស្រៀតមព្្រ្រួល�ំសែើ�្ាប់Bluetooth។
�សដើ្្ីឈប់្គេចូឧបករែ៍�ូ្ប៉ះ ជាប់នឹងសឈ្មោះឧបករែ៍សដើ្្ីឈប់្គេចូសហើយប៉ះ្ប់ផ្វូ។

�ការអផ្ើនិងការទទួលទិន្ន័យ
�ក្្មវិធីជាសមចើនគាមំ្រការស្ទេរ្ិរន្នន័យតា្Bluetooth។អ្នកអាចណចករំណលក្រិន្នន័យដូចជា្រំនាក់្រំនងឬឯក�ារស្សឌៀជា្ួយ
ឧបករែ៍Bluetoothស្សេងស្រៀត។�ក្្ម�ាពខាងសមកោ្គឺជាឧ្រាហរែ៍ននការស្្ើរូបស្រៅឧបករែ៍ស្សេងស្រៀត។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីវិចកិតសាលរួចសហើយសមជើ�រូប្ ួយ។

2 ប៉ះ  → Bluetoothរួចសមជើ�ឧបករែ៍្ ួយណដលមតូវស្ទេររូបស្រៅ។
�សបើឧបករែ៍ណដលអ្នកចង់្ គេចូជា្ួយ្ ិន�្ិតក្នញងបញ្ី�ូ្ស�្នើឲ្យឧបករែ៍សនោះសបើកជសម្ើ��ាពស្ើលសឃើញរប�់វា។

3 មព្្រ្រួល�ំសែើ�្ាប់Bluetoothសលើឧបករែ៍ស្សេងស្រៀត។

�NFCនិងការបង់កបាក់អដោយមិនប៉ះ
�ឧបករែ៍រប�់អ្នកអនុញ្ាតឲ្យអ្នកអាន�្ាកគ្នាគ្ន៍ក្នញងណដនជិតៗ(NFC)ណដល្ ានព័ត៌្ានអំពី្ លិត្ល។អ្នកក៏អាចសមបើ
្ុខងារសនះ្ ងណដរសដើ្្ីសធវើការបងម់្ាក់និង្ិរញ�ំបមុត�ម្ាប់ការដឹកជញ្ចូនឬមពឹត្ិការែ៍នានាបនទេាប់ពីការ្រាញយកក្្មវិធី
ណដលមតូវការ។

� �ឧបករែ៍្ ានអងណ់តនNFCជាប់្ កជា្ួយ។�ូ្កាន់ឧបករែ៍សដោយយកចិត្្រុកដាក់សដើ្្ីបសញ្ៀ�ការខូច
អង់ណតនNFC។

�ការអានព័ត៌មានពីសា្កNFC
�សមបើ្ ុខងារNFCសដើ្្ីអានព័ត៌្ ាន្ លិត្លពី�្ាកNFC។

1 សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះការភា្ប់សហើយប៉ះកុងតាក់NFCនិងការបង់កបាក់អដោយមិនប៉ះ សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។
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2 ដាក់តំបន់អង់ណតនNFCសនៅខាងខ្នងននឧបករែ៍រប�់អ្នកជិត�្ាកNFC។
�ព័ត៌្ានពី�្ាកនឹងសលចស�ើង។

�

� �មតូវម្ាកដថាសអមកង់រប�់ឧបករែ៍មតូវ្ ានសបើកនិង្ ានសដោះស�ោ។សបើពុំសនោះឧបករែ៍នឹង្ ិនអាន�្ាកNFCឬក៏
្រ្រួល្រិន្នន័យស�ើយ។

�ការអធ្ើការបងក់បាក់អដោយអកបើមុខងារNFC
�្ុនសពលអ្នកអាចសមបើ្ ុខងារNFCសដើ្្ីសធវើការបងម់្ាក់អ្នកមតូវណតចុះបញ្ី�ម្ាប់ស�វាបង់ម្ាក់ចល័ត។សដើ្្ីចុះបញ្ីឬ្រ្រួល
ព័ត៌្ ានបណន្្អំពីស�វាសនះ�ូ្្រាក្់រងអ្នក្ដល់ស�វាឲ្យអ្នក។

1 សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះការភា្ប់សហើយប៉ះកុងតាក់NFCនិងការបង់កបាក់អដោយមិនប៉ះ សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។

2 ប៉ះតំបន់អង់ណតនNFCសនៅខាងខ្នងននឧបករែ៍រប�់អ្នកជា្ួយមបដាប់អានបែណNFC។

�សដើ្្ីកំែត់ក្្មវិធីបង់ម្ាក់លំនាសំដើ្�ូ្សបើកសអមកង់ការកំែត់សហើយប៉ះការភ្ាប់ → NFCនិងការបង់កបាក់អដោយមិន
ប៉ះ → ការបងក់បាក់អដោយមិនប៉ះ → ការបងក់បាក់រួចសហើយសមជើ�ក្្មវិធ្ី ួយ។

� �បញ្ីននស�វាបង់ម្ាក់អាច្ ិនរួ្បញ្ចូលក្្មវិធីបង់ម្ាក់ណដល្ ាន្រាំងអ�់។
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�មុខងារសំនចទិន្ន័យ
�កាត់បន្យការសមបើម្ា�់្ិរន្នន័យរប�់អ្នកសដោយរារាំងក្្មវិធីខ្ះណដលដំសែើរការសនៅន្ទេខាងសមកោយ្ិនឲ្យស្្ើឬ្រ្រួល្រិន្នន័យ។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះការភា្ប់ → ការអកបើកបាស់ទិន្ន័យ → មុខងារសំនចទិន្ន័យ សហើយប៉ះកុងតាក់សដើ្្ីសបើក
ដសំែើរការវា។
�សនៅសពល្ ុខងារ�ំនច្រិន្នន័យមតូវ្ ានសបើកដំសែើរការអាយខុន នឹងសលចស�ើងសលើរ្ារ�្ាន�ាព។

�

�ាន េបើកដំេណើរការ 
មុខងារ សំៃច ទិន�ន័យ

� �សដើ្្ីសមជើ�ក្្មវិធីណដលមតវូសមបើ្រិន្នន័យសដោយគ្មានកំហិត�ូ្ប៉ះបានអនុញ្ាតឲ្យអកបើទិន្ន័យអពលអបើកមុឧងារសំនច
ទិន្ន័យ រួចសមជើ�ក ្្មវិធី។

�កម្មវិធីអកបើទិន្ន័យចល័តប៉អុណណែោះ
�សមជើ�ក្្មវិធីឲ្យសមបើ្រិន្នន័យចល័តជានិច្�ូ្្ីសនៅសពលឧបករែ៍រប�់អ្នក្ ាន�្ាប់ស្រៅបែ្ាញWi-Fiក៏សដោយ។
�ឧ្រាហរែ៍អ្នកអាចកំែត់ឲ្យឧបករែ៍សមបើ្រិន្នន័យចល័ត�ម្ាប់ណតក្្មវីធីណដលអ្នកចង់រកសេា�ន្ិ�ុខឬក្្មវិធីម�ទេី្ីងណដលអាច
ដាច់ប៉ុសែណោះ។�ូ្្ីណតអ្នក្ ិនបិ្រដសំែើរការ្ ុខងារWi-Fiក៏សដោយក៏ក្្មវិធី្រាំងសនោះនឹងចាប់ស្ដើ្សមបើ្រិន្នន័យចល័តណដរ។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះការភា្ប់ → ការអកបើកបាស់ទិន្ន័យ → កម្មវិធីអកបើទិន្ន័យចល័តប៉ុអណណែោះ, ប៉ះកុងតាក់សដើ្្ីសបើក
ដំសែើរការវារួចសហើយប៉ះកុងតាក់ជាប់នឹងក្្មវិធីណដលអ្នកចង់្ ាន។

� �អ្នកអាចបង់ម្ាក់បណន្្សនៅសពលសមបើ្ ុខងារសនះ។

�ហត់សបែ៉ត់ចល័ត
�សមបើឧបករែ៍រប�់អ្នកជាហត់�្៉ត់ចល័តសដើ្្ីណចករណំលកការ�្ាប់្រិន្នន័យចល័តននឧបករែ៍រប�់អ្នកជា្ួយឧបករែ៍
ស្សេងស្រៀត។

1 សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះការភា្ប់ → ហត់សបែ៉ត់ចល័តនិងចំណង → ហត់សបែ៉ត់ចល័ត។

2 ប៉ះកុងតាក់សដើ្្ីសបើកដសំែើរការវា។
�អាយខុន សលចស�ើងសលើរ្ារ�្ាន�ាព។
�អ្នកអាចបដចូរកម្ិត�ន្ិ�ុខនិងពាក្យ�្ងៃាត់សដោយប៉ះកំណត់រចនាសម្ពន្ធ។
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3 សលើសអមកង់ឧបករែ៍ស្សេងស្រៀត�ូ្ណ�វងរករួចសមជើ�ឧបករែ៍រប�់អ្នកពីបញ្ីបែ្ាញWi-Fi។
�ជសម្ើ�ស្សេង�ូ្ប៉ះកូដQRសលើសអមកង់ហត�់្៉ត់ចល័តនិងស�្កនកូដQRជា្ួយឧបករែ៍ស្សេងស្រៀត។

�
•  សបើហត់�្៉ត់ចល័ត្ ិនមតវូ្ ានរកសឃើញស្រសលើឧបករែ៍រប�់អ្នក�ូ្ប៉ះកំណត់រចនាសម្ពន្ធ សហើយកំែត់អបនដ ៍
ស្រៅ2.4 GHz,ប៉ះកកមតិខ្ពស ់រួចសហើយប៉ះកុងតាក់បណដែាញថដលបានលាក់ សដើ្្ីប្ិរដសំែើរការវា។

•  សបើអ្នកសបើកដសំែើរការ្ ុខងារស្័យហត់សបែត៉ ់អ្នកអាចណចករំណលកការ�្ាប់្រិន្នន័យចល័តននឧបករែ៍រប�់អ្នក
ជា្ួយឧបករែ៍ស្សេងស្រៀតណដល្ ានចុះសឈ្មោះចូលSamsung Accountរប�់អ្នក។

�ការកំណត់ការភា្ប់អកចើនអទៀត
�បដចូរការកែំត់តា្បំែងសដើ្្ីមតតួមតា្ ុខងារការ�្ាប់ស្សេងស្រៀត។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះការភា្ប ់→ ការកំណត់ការភ្ាប់អកចើនអទៀត។

•  ការអសកេនឧបករណ៍អនៅថកបែរ៖កំែត់ឲ្យឧបករែ៍ស�្កនរកឧបករែ៍សនៅណក្រសដើ្្ី�្ាប់ស្រៅ។

•  ការអបោះពុម្ព៖សធវើការកែំត់រចនា� ្្ពន្ធ�ម្ាប់ក្្មវិធីបណន្្នន្ ៉ា�ុីនស្ោះពុ្្ពណដល្ ានដំស�ើងសលើឧបករែ៍។អ្នកអាច
ណ�វងរក្ ៉ា�ុីនស្ោះពុ្ ្ពណដលអាចសមបើ្ ានឬក៏ណថ្្ ួយសដោយនដសដើ្្ីស្ោះពុ្្ពឯក�ារនានា។�ូ្ស្ើលការស្ោះពុ្្ព
�ម្ាប់ព័ត៌្ានបណន្្។

•  VPN៖សរៀបចំបែ្ាញឯកជននិ្ ្មតិ(VPNs)សលើឧបករែ៍រប�់អ្នកសដើ្្ី�្ាប់ស្រៅបែ្ាញឯកជនរប�់�ាលាសរៀនឬ
មកុ្ហ៊ុន។

•  DNSឯកជន៖កំែត់ឲ្យឧបករែ៍សមបើDNSឯកជនណដល្ ានបសង្កើន�ន្ិ�ុខ។

•  អ៊ីសលឺរណិត៖សនៅសពលអ្នក�្ាប់អាដាប្់រ័រអ៊�ីឺរែិតអ្នកអាចសមបើបែ្ាញ្ ានណខសេនិងសធវើការកំែត់រចនា�្្ពន្ធបែ្ាញ។

�ការអបោះពុម្ព
�សធវើការកែំត់រចនា� ្្ពន្ធ�ម្ាប់ក្្មវិធីបណន្្នន្ ៉ា�ុីនស្ោះពុ្្ពណដល្ ានដំស�ើងសលើឧបករែ៍។អ្នកអាច�្ាប់ឧបករែ៍ស្រៅ
្៉ា�ុីនស្ោះពុ្្ពតា្Wi-FiឬWi-Fi Directមព្្រាំងស្ោះពុ្្ពរូបឬឯក�ារ។

� �្៉ា�ុីនស្ោះពុ្្ពខះ្អាច្ ិនមតវូគ្នាជា្ួយឧបករែ៍សនះ។

�ការថែមកម្មវិធីបថនម្ននម៉ាសុីនអបោះពុម្ព

�ណថ្ក្្មវិធីបណន្្នន្ ៉ា�ុីនស្ោះពុ្ ្ព�ម្ាប់្ ៉ា�ុីនស្ោះពុ្្ពណដលអ្នកចង់�្ាប់ឧបករែ៍ស្រៅ។

1 សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះការភា្ប់ → ការកំណត់ការភ្ាប់អកចើនអទៀត → ការអបោះពុម្ព → ទាញយកកម្មវិធីបថន្ម។

2 សមជើ�ក្្មវិធីបណន្្នន្ ៉ា�ុីនស្ោះពុ្ ្ពរួចដសំ�ើងវា។

3 សមជើ�ក្្មវិធីបណន្្នន្ ៉ា�ុីនស្ោះពុ្ ្ពណដល្ ានដំស�ើង។
�ឧបករែ៍នឹងណ�វងរក្ ៉ា�ុីនស្ោះពុ្ ្ពណដល្ ាន�្ាប់ស្រៅបែ្ាញWi-Fiណត្ ួយដូចនឹងឧបករែ៍រប�់អ្នកសដោយ
�វ័យមបវត្ិ។
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4 សមជើ�្ ៉ា�ុីនស្ោះពុ្ ្ពណដលមតូវណថ្។

� �សដើ្្ីណថ្្ ៉ា�ុីនស្ោះពុ្ ្ពសដោយនដ�ូ្ប៉ះ  → ថែមម៉ាសុីនអបោះពុម្ព។

�ការអបោះពុម្ពខ្ឹមព័ត៌មាន

�ខែៈសពលកំពុងបង្ាញខ្ឹ្ព័ត៌្ ានដូចជារូបឬឯក�ារ�ូ្ចូលសមបើបញ្ីជសម្ើ�,ប៉ះអបោះពុម្ព →  → ម៉ាសុីនអបោះពុម្ព
ទាំងអស់...រួចសហើយសមជើ�្ ៉ា�ុីនស្ោះពុ្ ្ព្ ួយ។

� �វិធីស្ោះពុ្្ពអាចខុ�គ្នាអាម�័យសលើមបស�្រខ្ឹ្ព័ត៌្ាន។

�សំអ�ងនិងរំញ័រ

�ជអកមើស
�បដចូរការកែំត់�ម្ាប់�ំស�ងស្សេងៗសលើឧបករែ៍។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះសំអ�ងនិងរំញ័រ។

•  ទកមង់សំអ�ង៖កែំត់ឲ្យឧបករែ៍សមបើ្រម្ង់�ំស�ង្រម្ង់ញ័រឬ្រម្ង់�ងៃាត់។

•  ញ័រខណៈអពលអរោទ៖៍កំែត់ឲ្យឧបករែ៍ញ័រនិងចាក់�ូរសរោ្រ៍�ម្ាប់ការសហៅចូល។

•  បិទសអំ�ងបអណដែោះអាសន្៖កំែត់ឲ្យឧបករែ៍សមបើ្រម្ង់�ងៃាត់ក្នញងអំ�ញងសពលជាក់លាក់្ ួយ។

•  សូរអរោទ៍៖បដចូរ�ូរសរោ្៍រការសហៅ។

•  សំអ�ងជូនដំណឹង៖បដចូរ�ំស�ងននការជូនដែឹំង។

•  សំអ�ងកបព័ន្ធ៖បដចូរ�ំស�ងណដលមតវូសមបើ�ម្ាប់�ក្្ម�ាព្ ួយចំនួនដូចជាការ�ាកឧបករែ៍។

•  កកមិតសំអ�ង៖នលតម្ូវកម្ិត�ំស�ងរប�់ឧបករែ៍។

•  លំនាំរំញ័រការអហៅ៖បដចូរលំនាំរំញ័រការសហៅ។

•  លំនាំរំញ័រការជូនដំណឹង៖បដចូរលំនាំរំញ័រការជូនដែំឹង។

•  កបពលភាពរំញ័រ៖នលតម្ូវក្្ាំងននរំញ័រជូនដែំឹង។

•  សំអ�ងកបព័ន្ធ/ការកតតួកតារំញ័រ៖កំែត់ឲ្យឧបករែ៍បន្ឺ�ំស�ងឬញ័រ�ម្ាប់�ក្្ម�ាពដូចជាការមតួតមតាសអមកង់ប៉ះ។

•  រុណភាពនិងថបបថផនសំអ�ង៖កែំត់គែុ�ាពនិងណបបណ្ន�ំស�ងរប�់ឧបករែ៍។�ូ្ស្ើលគុែ�ាពនិង
ណបបណ្ន�ំស�ង �ម្ាប់ព័ត៌្ ានបណន្្។

•  សំអ�ងកម្មវិធីដាច់អដោយថ�ក៖កែំត់ឲ្យឧបករែ៍ចាក់�ំស�ងស្សឌៀពីក្្មវិធីជាក់លាក់្ ួយដាច់សដោយណ�កពីគ្នាសនៅ
សលើឧបករែ៍អូឌីយ៉ូស្សេងស្រៀត។�ូ្ស ើ្ល�ំស�ងក្្មវិធីដាច់សដោយណ�ក �ម្ាប់ព័ត៌្ានបណន្្។

� �្ុខងារខ្ះមបណហលជា្ ិនអាចសមបើ្ ានស្រអាម�យ័សលើ្ ៉ូណដល។
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�រុណភាពនិងថបបថផនសំអ�ង
�កំែត់គែុ�ាពនិងណបបណ្ន�ំស�ងរប�់ឧបករែ៍។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះសំអ�ងនិងរំញ័រ → រុណភាពនិងថបបថផនសំអ�ង។

•  Dolby Atmos៖សមជើ�្រម្ង់�ំស�ងជុំវិញណដល្ ានណកល្្អ�ម្ាប់មបស�្រអូឌីយ៉ូស្សេងៗដូចជា�ាពយន្តនន្ីនិង
�ំស�ង។ជា្ួយDolby Atmosអ្នកអាចរីករាយនឹង�ំស�ងអូឌីយ៉ូ្ ្ា�់្រីណដលលាន់ឮជុំវិញខ្លួនអ្នក។

•  Dolby Atmosសកមាប់ការអលងអហម្៖រីករាយនឹង�ំស�ងDolby Atmosណដល្ ានសធវើឲ្យមបស�ើរ�ម្ាប់
សហគេ្ខែៈសពលសលងសហគេ្។

•  អអហ្ញយ៖សមជើ�ជសម ើ្�្ ួយ�ម្ាប់ណបបននតននដីជាក់លាក់្ ួយសហើយរីករាយនឹង�ំស�ងណដល្ ានសធវើឲ្យល្អមបស�ើរ។

•  អករឿងអលើកUHQ៖បសង្កើនរ�ីូលូ�ិន�ំស�ងននតននដីនិងវីសដអូសនៅសពលសមបើកា�្ ានណខសេ។

•  Adapt Sound៖កំែត់�ំស�ងល្អបំ្ ុត�ម្ាប់អ្នក។

� �អាម�័យសលើ្ ៉ូណដលអ្នកមតវូណត�្ាប់កា�សដើ្្ីសមបើ្ ុខងារខ្ះ។

�សំអ�ងកម្មវិធីដាចអ់ដោយថ�ក
�កំែត់ឲ្យឧបករែ៍ចាក់�ំស�ងស្សឌៀពីក្្មវិធីជាក់លាក់្ ួយសលើឧបល័រឬកា�Bluetoothណដល្ ាន�្ាប់។
�ឧ្រាហរែ៍អ្នកអាច�្ាប់ក្្មវិធីម្ាប់្ិរ�សដៅតា្ឧបល័ររប�់ឧបករែ៍អ្នកខែៈសពលកំពុង�្ាប់ការចាក់តនន្ីពីក្្មវិធីតនន្ី
តា្ឧបល័រBluetoothរប�់យានយន្។

1 សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះសំអ�ងនិងរំញ័រ → សអំ�ងកម្មវិធីដាច់អដោយថ�ក សហើយប៉ះកុងតាក់សដើ្្ីសបើកដំសែើរការ
វា។

2 សមជើ�ក្្មវិធី្ ួយសដើ្្ីចាក់�ំស�ងស្សឌៀដាចស់ដោយណ�កសហើយប៉ះប៊ូតុងថយ។

3 សមជើ�ឧបករែ៍្ ួយ�ម្ាប់ការចាក់�ំស�ងស្សឌៀរប�់ក្្មវិធីណដល្ ានសមជើ�។
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�ការជូនដំណឹង
�បដចូរការកែំត់ននការជូនដំែឹង។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះការជូនដំណឹង។

•  ស្ទីលបំផុសជូនដំណឹង៖សមជើ��ទេីល្ ទេាំង្ុ�ជូនដំែឹងនិងបដចូរការកំែត់។

•  បានអផ្ើែ្មីៗ៖បង្ាញក ្្មវិធីណដល្ ាន្រ្រួលការជូនដំែឹងថ្មីៗមព្្រាំងបដចូរការកំែត់ននការជូនដំែឹង។សដើ្្ីបដចូរ
តា្បំែង�ម្ាប់ការកែំត់ននការជូនដែំឹង�ម្ាប់ក ្្មវិធីសមចើនស្រៀត�ូ្ប៉ះអកចើនអទៀត →  → ទាំងអស់រួច
សមជើ�ក្្មវិធី្ ួយពីបញ្ីក ្្មវិធី។

•  កុំរំខាន៖កំែត់ឲ្យឧបករែ៍ប្ិរ�ំស�ង្រាំងអ�់សមកៅពីការសលើកណលងណដល្ ានអនុញ្ាត។

•  ការកំណត់កកមិតខ្ពស៖់សធវើការកែំត់រចនា� ្្ពន្ធកម្ិតខ្ព�់�ម្ាប់ការជូនដំែឹង។

�អអកកង់

�ជអកមើស
�បដចូរការកែំត់ននសអមកង់និងសគហសអមកង់។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះអអកកង។់

•  កសាល/ងងឹត៖សបើកដសំែើរការឬប្ិរដំសែើរការ្រម្ង់ងងឹត។

•  ការកំណត់ទកមង់ងងឹត៖កាត់បន្យការឈឺណ�្នកសដោយសមបើរូបរាងងងឹតសនៅសពលសមបើឧបករែ៍សនៅសពលយប់ឬក៏ក្នញងកណន្ង
ងងឹត។អ្នកអាចកំែត់កាលវ�ិាគឲ្យសមបើ្រម្ង់ងងឹត។

� �រូបរាងងងឹតមបណហលជា្ ិនអាចសមបើស�ើយក្នញងក្្មវិធីខ្ះ។

•  ពន្លឺ៖នលតម្ូវពន្ឺននសអមកង់។

•  ពន្លឺកតាប់៖កំែត់ឲ្យឧបករែ៍តា្ដានការនលតម្ូវពន្ឺរប�់អ្នកនិងសមបើពួកវាសដោយ�វ័យមបវត្ិក្នញង�្ាន�ាពពន្ឺម�សដៀង
គ្នា។

•  ភាពរលូនននចលនា៖បដចូរអមតាសធវើឲ្យម��់ននសអមកង់។សនៅសពលអមតាសធវើឲ្យម��់ខ្ព�់មតូវ្ ានកំែត់សអមកង់នឹងរំកិល
កាន់ណតរលូន។�ូ្ស ើ្ល�ាពរលូនននចលនា �ម្ាប់ព័ត៌្ ានបណន្្។

•  ថខលផាសុកថភ្ក៖កាត់បន្យការសរោយណ�្នកសដោយកម្ិតបរិ្ាែននពន្ឺសខៀវណដលបសញញ្សដោយសអមកង់។អ្នកអាចកែំត់
កាលវ�ិាគ្ ួយ�ម្ាប់ការសមបើ្ ុខងារសនះ។

•  ទកមង់អអកកង់៖បដចូរ្រម្ង់សអមកង់សដើ្្ីនលតម្ូវពែ៌និងពន្ឺកុងរប�់សអមកង់។�ូ្ស្ើលការបដចូរ្រម្ង់សអមកង់ឬការនល
តម្ូវពែ៌សអមកង់ �ម្ាប់ព័ត៌្ានបណន្្។

•  ទំហំពុម្ពអកសែរនិងស្ទីល៖បដចូរ្រំហំពុ្ ្ពអកសេរនិង�ទេីល។
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•  ហសែ៊ូមអអកកង៖់សធវើឲ្យធាតុសលើសអមកង់កានណ់តធំឬកានណ់តតូច។

•  រីសូលូសិនអអកកង់៖បដចូររី�ូលូ�ិនសអមកង់។រី�ូលូ�ិនកាន់ណតខ្ព�់សធវើឲ្យសអមកង់កាន់ណតសេើត�្អាតប៉ុណន្វានឹង�ុីថា្ពលថ្ម
សមចើន។ក្្មវិធីកំពុងដំសែើរការបច្ញប្ន្នខះ្អាចប្ិរសនៅសពលអ្នកបដចូររ�ីូលូ�ិន។

•  កម្មវិធីអពញអអកកង់៖សមជើ�ក្្មវិធីណដលមតវូសមបើជា្ួយអនុ្ាត្រិដ្ឋ�ាពសពញសអមកង់។

•  អអកកង់កតូវរលត់៖កំែត់រយៈសពលណដលឧបករែ៍រង់ចាំ្ុនសពលបិ្រពន្ឺសអមកង់។

•  ទកមង់ងាយកសួល៖បដចូរស្រៅ្រម្ង់ងាយម�ួលសដើ្្ីបង្ាញអាយខុនធំៗនិងសមបើប្ង់�ា្ញ្ចំសពោះសគហសអមកង់។

•  ផ្ទាំងថរម៖បដចូរការកែំត់�ម្ាប់្ ទេាំងណគ្។

•  របាររុករក៖បដចូរការកែំត់ននរ្ាររុករក។�ូ្ស ើ្លរ្ាររុករក(ប៊ូតុង្រន់) �ម្ាប់ព័ត៌្ានបណន្្។

•  ការការពារការប៉ះអដោយនចដន្យ៖កែំត់ឲ្យឧបករែ៍រារាំងសអមកង់្ ិនឲ្យ�គេាល់ការប៉ះសនៅសពលវា�្ិតក្នញង្រីងងឹតដូចជាក្នញង
សហោស្៉ៅឬកាបូប។

•  ភាពចាប់បានការប៉ះ៖បសង្កើន�ាពងាយចាប់ននការប៉ះសអមកង់�ម្ាប់ការសមបើជា្ួយសមគឿងការពារសអមកង់។

•  បង្ាញព័ត៌មានសាក៖កំែត់ឲ្យឧបករែ៍បងា្ញព័ត៌្ាន�ាកដូចជា�ាគរយថ្មសនៅ�ល់សនៅសពលសអមកង់រលត់។

•  ធាតុរកសែាអអកកង់៖កែំត់ឲ្យឧបករែ៍ចាបស់្ដើ្ ធាតុរកសេាសអមកង់សនៅសពលឧបករែ៍កំពុង�ាកថ្ម។

� �្ុខងារខ្ះមបណហលជា្ ិនអាចសមបើ្ ានស្រអាម�័យសលើ្ ៉ូណដល។

�ភាពរលូនននចលនា
�អមតាសធវើឲ្យម��់គឺជាចំនួនដងណដលសអមកង់មតវូ្ ានសធវើឲ្យម��់សរៀងរាល់វិនា្រី។សមបើអមតាសធវើឲ្យម��់ខ្ព�់សដើ្្ីបង្ការសអមកង់កុំ
ឲ្យសលោត�្ឹបណ�្តសនៅសពលបដចូររវាងសអមកង់។សអមកង់នឹងរំកិលកាន់ណតរលូន។សនៅសពលអ្នកសមជើ�អមតាសធវើឲ្យម��់�្ង់ដាអ្នកអាច
សមបើថ្មកាន់ណតណវង។

1 សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះអអកកង ់→ ភាពរលូនននចលនា។

2 សមជើ�អមតាសធវើឲ្យម��់។
•  កតាប់៖្រ្រួលជីវចលនិងការរំកិលកាន់ណតរលូនសដោយនលតម្ូវអមតាសធវើឲ្យសអមកង់រប�់អ្នកម��់សដោយ�វ័យមបវត្ិ
ដល់ស្រៅ120 Hz។

•  ស្តង់ដា៖សមបើអមតាសធវើឲ្យម��់�្ង់ដាក្នញង�្ាន�ាពធ្្មតាសដើ្្ី�ំនចថា្ពលថ្ម។
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�ការប្ដវូរទកមង់អអកកង់ឬការនលតកមវូពណ៌អអកកង់
�បដចូរ្រម្ង់សអមកង់ឬក៏នលតម្ូវពែ៌សអមកង់តា្ចែំូលចិត្រប�់អ្នក។

�ការប្ដវូរទកមង់អអកកង់
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះអអកកង ់→ ទកមង់អអកកង់ រួចសមជើ�្រម្ង់ណដលអ្នកចង់សមបើ។

•  រស់រអវើក៖វាសធវើឲ្យវ�ិាល�ាពពែ៌�ាពស�ើ្ និង�ាព្ុតននសអមកង់រប�់អ្នកល្អមបស�ើរ។អ្នកក៏អាចនលតម្ូវតុល្យ�ាព
ពែ៌សអមកង់តា្តន្្ពែ៌្ ងណដរ។

•  ធម្មជាត៖ិវានលតម្ូវសអមកង់ស្រៅតា្្រឹកពែ៌ធ្្មជាតិ។

� •  អ្នកអាចនលតម្ូវពែ៌សអមកង់ណតក្នញង្រម្ង់រស់រអវើកប៉ុសែណោះ។

•  ្រម្ង់រស់រអវើកអាច្ ិនមតូវគ្នាជា្ួយក្្មវិធីតតិយ�ាគី។

�ការអធ្ើឲ្យតុល្យភាពពណ៌អពញអអកកង់ល្អកបអសើរ
�សធវើឲ្យពែ៌សអមកង់ល្អមបស�ើរសដោយនលតម្ូវ្រឹកពែ៌តា្ចែំូលចិត្រប�់អ្នក។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះអអកកង ់→ ទកមង់អអកកង់ → រស់រអវើករួចនលតម្ូវរ្ារនលតម្ូវពែ៌សមកោ្តុល្យភាពពណ៌ស។
�សនៅសពលអ្នកចាប់អូ�រ្ារនលតម្ូវពែ៌ស្រៅកតជាក់សនោះ្រឹកពែ៌សខៀវនឹងសកើនស�ើង។សនៅសពលអ្នកចាប់អូ�រ្ារសនោះ
ស្រៅកក់អក្ដៅសនោះ្រឹកពែ៌មកហ្នឹងសកើនស�ើង។

�

�ការនលតកមូវទឹកពណ៌អអកកង់តាមតនម្ពណ៌
�បសង្កើនឬបនទេាប្រឹកពែ៌្ ួយចំនួនសដោយនលតម្ូវតន្្ពែ៌មកហ្នបតងឬសខៀវ្ួយ្ ដងៗ។

1 សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះអអកកង ់→ ទកមង់អអកកង់ → រស់រអវើក។

2 ប៉ះការកំណត់កកមតិខ្ពស។់

3 នលតម្ូវរ្ារពែ៌R (មកហ្), G (នបតង),ឬB (សខៀវ) ស្រៅតា្ចំែូលចិត្រប�់អ្នក។
�្រឹកពែ៌សអមកង់នឹងមតវូ្ ាននលតម្ូវ។
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�រូបនផ្ទអអកកង់
�បដចូរការកែំត់រូបន្ទេសអមកង់�ម្ាប់សគហសអមកង់និងសអមកង់ជាប់ស�ោ។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះរូបនផ្ទអអកកង។់

�រូបរាង
�សមបើរូបរាងស្សេងៗចំសពោះឧបករែ៍សដើ្្ីបដចូរវត្ញធាតុស ើ្លសឃើញននសគហសអមកង់,សអមកង់ជាប់ស�ោនិងអាយខុន។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះរូបរាង។

�អរហអអកកង់
�សធវើការកែំត់រចនា� ្្ពន្ធ�ម្ាប់សគហសអមកង់ដូចជាប្ង់សអមកង់។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះអរហអអកកង។់

�អអកកង់ជាប់អសោ

�ជអកមើស
�បដចូរការកែំត់�ម្ាប់សអមកង់ជាប់ស�ោ។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះអអកកង់ជាប់អសោ។

•  កបអភទអសោអអកកង៖់បដចូរវិធីចាក់ស�ោសអមកង់។

•  Smart Lock៖កំែត់ឲ្យឧបករែ៍សដោះស�ោសដោយខ្លួនឯងសនៅសពលចាប់្ ាន្រីកណន្ងឬឧបករែ៍ណដល្រុកចិត្។�ូ្
ស្ើលSmart Lock�ម្ាប់ព័ត៌្ ានបណន្្។

•  ការកំណត់អសោសន្តិសុខ៖បដចូរការកែំត់ស�ោសអមកង់�ម្ាប់វិធីចាក់ស�ោណដល្ ានសមជើ�។

•  Always On Display៖កំែត់ឲ្យឧបករែ៍បង្ាញព័ត៌្ានខែៈសពលសអមកង់បិ្រ។�ូ្ស្ើលAlways On 
Display�ម្ាប់ព័ត៌្ ានបណន្្។

•  អសវារូបនផ្ទអអកកង៖់កំែត់ឲ្យឧបករែ៍សមបើស�វារូបន្ទេសអមកង់ដូចជាសអមកង់ជាប់ស�ោថា្វន្។

•  ស្ទីលនា�ិកា៖បដចូរមបស�្រនិងពែ៌នា�ិកាសលើសអមកង់ជាប់ស�ោ។
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•  នា�ិការ៉ូមីង៖បដចូរឲ្យនា�ិកាបងា្ញ្រាំងតំបន់ស្៉ោងក្នញងម�ុក្រាំងតំបន់ស្៉ោងសនៅសគហដ្ឋានសលើសអមកង់ជាប់ស�ោសនៅសពល
កំពុងរ៉ូ្ីង។

•  វីដជីត៖បដចូរការកំែត់ននធាតុណដលបងា្ញសលើសអមកង់ជាប់ស�ោ។

•  ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង៖កែំត់ឲ្យឧបករែ៍បងា្ញព័ត៌្ាន្រំនាក់្រំនងដូចជាអា�យដ្ឋានអ៊ីណ្លរប�់អ្នកសលើសអមកង់
ជាប់ស�ោ។

•  ការជូនដំណឹង៖កំែត់រសបៀបបងា្ញការជូនដែំឹងសលើសអមកង់ជាប់ស�ោ។

•  ផ្វូវកាត់៖សមជើ�ក្្មវិធីណដលមតវូបងា្ញ្ ្ចូវកាត់ស្រៅកាន់ពួកវាសលើសអមកង់ជាប់ស�ោ។

•  អំពីអអកកង់ជាប់អសោ៖បងា្ញកំណែននសអមកង់ជាប់ស�ោនិងព័ត៌្ានអំពីច្ាប់។

� �ជសម្ើ�ណដល្ ានអាចខ�ុគ្នាស្រៅតា្វិធីចាក់ស�ោសអមកង់ណដល្ ានសមជើ�។

�Smart Lock
�អ្នកអាចកំែត់ឲ្យឧបករែ៍សដោះស�ោសដោយខ្លួនឯងសហើយសនៅណតសដោះស�ោសនៅសពលចាប់្ ាន្រីកណន្ងឬឧបករែ៍ណដល្រុកចិត្។
�ឧ្រាហរែ៍សបើអ្នក្ ានកំែត់្ ទេះរប�់អ្នកជា្រីកណន្ងណដល្រុកចិត្សនៅសពលអ្នក្ កដល់្ ទេះឧបករែ៍រប�់អ្នកនឹង�គេាល់
្ីរកណន្ងសនះរួចសដោះស�ោខ្លួនឯងសដោយ�វ័យមបវត្ិ។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះអអកកង់ជាប់អសោ → Smart Lockរួចសធវើតា្ការណែនាំសលើសអមកង់សដើ្្ីបញ្ប់ការសរៀបចំ។

� •  ្ ុខងារសនះនឹងអាចសមបើ្ ានបនទេាប់ពីអ្នក្ ានកំែត់វិធីចាក់ស�ោសអមកង់្ ួយ។

•  សបើអ្នក្ ិនសមបើឧបករែ៍រប�់អ្នកក្នញងសពលបួនស្៉ោងឬក៏សនៅសពលអ្នកសបើកថា្ពលឧបករែ៍អ្នកមតូវណតសដោះស�ោ
សអមកង់សដោយសមបើលំនាំ,PINឬពាក្យ�្ងៃាត់ណដលអ្នក្ ានកំែត់។

�Always On Display
�អ្នកអាចស្ើលព័ត៌្ានដូចជានា�ិកាឬមបត្ិរិនឬក៏បញ្ាការចាក់តនន្ីសលើសអមកង់ជានិច្សនៅសពលវារលត់។
�អ្នកក៏អាចពិនិត្យស្ើលការជូនដែំឹង�ម្ាប់�ារថ្មីៗឬការសហៅណដល្ ានខកខាន្ ងណដរ។
�Always On Displayមតវូ្ ានកែំត់ឲ្យសលចស�ើងណតសនៅសពលអ្នកប៉ះសអមកង់សនោះប៉ុសែណោះ។សដើ្្ីបដចូរការកែំត់សធវើឲ្យវា
សលចស�ើងជាបន្បនទេាប់ឬក៏ក្នញងអ�ំញងសពលណដល្ ានកំែត់សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះអអកកង់ជាប់អសោ → Always 
On Displayរួចសហើយសមជើ�្រម្ង់ណដលអ្នកចង់្ ាន។

� �ពន្ឺននAlways On Displayអាច្ ្ា�់បដចូរសដោយ�វ័យមបវត្ិស្រៅតា្�្ាន�ាពពន្ឺ។



�ាងកកំងត

124

�ការអបើកការជូនដំណឹងអលើAlways On Display
�សនៅសពលអ្នក្រ្រួល�ារការសហៅណដល្ ានខកខានឬការជូនដំែឹងននក្្មវិធីអាយខុនការជូនដំែឹងនឹង
សលចស�ើងសលើAlways On Display។ប៉ះពីរដងសលើអាយខុនការជូនដំែឹងសដើ្្ីបង្ាញការជូនដំែឹងរប�់វា។

�

� �សបើសអមកង់ជាប់ស�ោអ្នកមតវូណតសដោះស�ោវាសដើ្្ីបង្ាញការជូនដំែឹង។

�ការបិទដំអណើរការមុខងារAlways On Display
�សបើក្ ទេាំងជូនដំែឹង,អូ�ចុះសមកោ្រួចសហើយប៉ះ  (Always On Display)សដើ្្ីប្ិរដំសែើរការវា។ជសម្ើ�ស្សេងសលើ
សអមកង់ការកែំត់�ូ្ប៉ះអអកកង់ជាប់អសោ រួចសហើយប៉ះកុងតាក់Always On Displayសដើ្្ីប្ិរដំសែើរការវា។

�ជីវមាកតនិងសន្តិសុខ

�ជអកមើស
�បដចូរការកែំត់សដើ្្ីរកសេា�ន្ិ�ុខឧបករែ៍។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះជីវមាកតនិងសន្តិសុខ។

•  ការស្ាល់នផ្ទមុខ៖កំែត់ឲ្យឧបករែ៍សដោះស�ោសអមកង់តា្រយៈការ�គេាល់ន្ទេ្ុខរប�់អ្នក។�ូ្ស្ើលការ�គេាល់
ន្ទេ្ុខ �ម្ាប់ព័ត៌្ានបណន្្។

•  អខ្ៅនដ៖ចុះបញ្ីសខៅ្នដរប�់អ្នកសដើ្្ីសដោះស�ោសអមកង់។�ូ្ស្ើលការ�គេាល់សខ្ៅនដ �ម្ាប់ព័ត៌្ ានបណន្្។

•  ការកំណត់ជីវមាកតអកចើនអទៀត៖បដចូរការកែំត់�ម្ាប់្រិន្នន័យជីវ្ាមត។អ្នកក៏អាចបង្ាញ្ ងណដរនូវកំណែននបែំះ
�ន្ិ�ុខជីវ្ាមតនិងពិនិត្យរកអាបស់ដត។

•  Google Play Protect៖កំែត់ឲ្យឧបករែ៍ពិនិត្យរកក្្មវិធីនិងអំសពើបង្កអន្រាយសហើយមព្ានអំពីអន្រាយណដលអាច
សកើត្ ានរួចលុបពួកវា។

•  បច្ញបបែន្ភាពសុវត្ិភាព៖បងា្ញកំណែនន�ុហវណវររប�់ឧបករែ៍អ្នកនិងពិនិត្យរកអាប់សដត។
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•  រកឧបករណ៍ចល័តខ្ញំ៖សបើកដំសែើរការឬបិ្រដំសែើរការ្ ុខងាររកឧបករែ៍ចល័តខ្ញំ។ចូលស្រៅវិបន�រកឧបករែ៍ចល័ត
ខ្ញំ(findmymobile.samsung.com)សដើ្្ីតា្ដាននិងមតួតមតាឧបករែ៍ណដលអ្នក្ ាត់ឬមតូវ្ ានសគលួច។

•  Samsung Pass៖ស្ទេៀង្ទេាត់អត្�ញ្ាែរប�់អ្នកយ៉ាងងាយម�ួលនិង្ ាន�ន្ិ�ុខតា្្រិន្នន័យជីវ្ាមតរប�់
អ្នក។�ូ្ស្ើលSamsung Pass�ម្ាប់ព័ត៌្ានបណន្្។

•  សលឺមីសន្តិសុខ៖បសង្កើត�ឺ្ី�ន្ិ�ុខ្ ួយសដើ្្ីការពារខ្ឹ្ព័ត៌្ានឯកជននិងក្្មវិធីរប�់អ្នកពីអ្នកដន្រ។�ូ្ស្ើល�ឺ្ី
�ន្ិ�ុខ �ម្ាប់ព័ត៌្ានបណន្្។

•  Wi-Fiមានសន្តិសុខ៖កំែត់ឲ្យឧបករែ៍ការពារ្រិន្នន័យរប�់អ្នកខែៈសពលកំពុងសមបើបែ្ាញWi-Fiអ�ន្ិ�ុខ។
�ូ្ស្ើលWi-Fi្ាន�ន្ិ�ុខ �ម្ាប់ព័ត៌្ានបណន្្។

•  Private Share៖ណចករំណលកឯក�ារជា្ួយអ្នកដន្រយ៉ាង្ ាន�ន្ិ�ុខសដោយសមបើបសច្កវិ្រ្យាប្ញកសេន។

•  Samsung Blockchain Keystore៖មគប់មគងស�ោឯកជនននប្ញកសេនរប�់អ្នកយ៉ាង្ ាន�ុវត្ិ�ាព។

•  ដំអ�ើងកម្មវិធីមិនស្ាល៖់កំែត់ឲ្យឧបករែ៍អនុញា្តការដំស�ើងក្្មវិធីពីមប�ព្ ិន�គេាល់។

•  ការកំណត់សន្តិសុខអផសែងអទៀត៖សធវើការកែំត់រចនា�្្ពន្ធ�ន្ិ�ុខបណន្្។

� �្ុខងារខ្ះមបណហលជា្ ិនអាចសមបើ្ ានស�ើយអាម�យ័សលើអ្នក្ដល់ស�វាឬ្ ៉ូណដល។

�ការស្ាល់នផ្ទមុខ
�អ្នកអាចកំែត់ឲ្យឧបករែ៍សដោះស�ោសអមកង់តា្រយៈការ�គេាល់ន្ទេ្ុខរប�់អ្នក។

�
•  សបើអ្នកសមបើន្ទេ្ុខរប�់អ្នកជាវិធីចាក់ស�ោសអមកង់អ្នកនឹង្ ិនអាចសមបើន្ទេ្ុខរប�់អ្នកសដោះស�ោសអមកង់ជាសលើកដំបូង
ស�ើយបនទេាប់ពីអ្នកសបើកឧបករែ៍។សដើ្្ីសមបើឧបករែ៍អ្នកមតូវណតសដោះស�ោសអមកង់សដោយសមបើលំនាំ,PINឬ
ពាក្យ�្ងៃាត់ណដលអ្នក្ ានកែំត់សនៅសពលចុះបញ្ីន្ទេ្ុខ។�ូ្មបយ័ត្នកុំស�្ចលំនាំ,PINឬពាក្យ�្ងៃាត់រប�់អ្នក
ឲ្យស�ោះ។

•  សបើអ្នកបដចូរវិធីចាក់ស�ោសអមកង់ស្រៅអូសឬរ្មានណដលអ�ន្ិ�ុខ្រិន្នន័យជីវ្ាមតរប�់អ្នក្រាំងអ�់នឹងមតូវ្ ាន
លុប។សបើអ្នកចង់សមបើ្រិន្នន័យជីវ្ាមតរប�់អ្នកក្នញងក្្មវិធីឬ្ ុខងារនានាអ្នកមតូវណតចុះបញ្ី្រិន្នន័យជីវ្ាមតរប�់អ្នក
្ ្ងស្រៀត។

� ការកបុងកបយ័ត្ចំអពោះការអកបើការសា្ល់នផ្ទមុខ
�្ុនសពលសមបើការ�គេាល់ន្ទេ្ុខសដើ្្ីសដោះស�ោឧបករែ៍រប�់អ្នក�ូ្មបុងមបយ័ត្នដូចខាងសមកោ្។

•  ឧបករែ៍រប�់អ្នកអាចមតវូ្ ានសដោះស�ោសដោយនរែា្ ្នាក់ឬអវី្ ួយណដលស្ើលស្រៅដូចរូបរប�់អ្នក។

•  ការ�គេាល់ន្ទេ្ុខ្ ិន�ូវ្ ាន�ន្ិ�ុខដូចលំនាំ,PINឬពាក្យ�្ងៃាត់ស�ើយ។

http://findmymobile.samsung.com
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�អដើមបែីសា្ល់នផ្ទមុខកានថ់តកបអសើរ
��ូ្ពិចារែាខាងសមកោ្សនៅសពលសមបើការ�គេាល់ន្ទេ្ុខ៖

•  គិតអំពី�្ាន�ាពសនៅសពលចុះបញ្ីដូចជាការពាក់ណវន៉តា្ួករ្ាំង្ុខពុក្ាត់ឬការ្ាត់្ុខខ្ាំង

•  មតូវម្ាកដថាអ្នក�្ិតក្នញងកណនង្ណដល្ ានពន្ឺ�្ឺល្អសហើយ�ិនកាស្រ៉ា�្អាតល្អសនៅសពលចុះបញ្ី

•  មតូវម្ាកដថារូបរប�់អ្នក្ ិនមពិលសដើ្្ី្រ្ួរលល្រ្ធ្ល្ គេចូ្គេងកាន់ណតមបស�ើរ

�ការចុះបញ្ីនផ្ទមុខរបស់អ្ក
�សដើ្្ីចុះបញ្ីន្ទេ្ុខឲ្យ្ ានល្អមបស�ើរ�ូ្ចុះបញ្ីន្ទេ្ុខរប�់អ្នកសនៅក្នញងអគារនិង្ ិនមតូវពន្ឺនថងៃ្ ទេាល់។

1 សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះជីវមាកតនិងសន្តិសុខ → ការស្ាល់នផ្ទមុខ។

2 �ូ្អានការណែនាំសលើសអមកង់ សហើយប៉ះបន្ត។

3 កំែត់វិធីចាក់ស�ោសអមកង់។

4 សមជើ�ថាសតើអ្នកកំពុងពាក់ណវន៉តាឬស្រសហើយប៉ះបន្ត។

5 កំែត់្រីតាំងន្ទេ្ុខរប�់អ្នកឲ្យសនៅក្នញង�៊ុ្សលើសអមកង់។
�កាស្រ៉ានឹងស�្កនន្ទេ្ុខរប�់អ្នក។

�
•  សបើការសដោះស�ោសអមកង់សដោយសមបើន ទ្េ្ុខរប�់អ្នក្ ិនដំសែើរការមតឹ្មតូវស្រ�ូ្ប៉ះលុបទិន្ន័យនផ្ទមុខ សដើ្្ីលុប
ន្ទេ្ុខណដលអ្នក្ ានចុះបញ្ីរួចចុះបញ្ីន្ទេ្ុខរប�់អ្នក្ ្ងស្រៀត។

•  សដើ្្ីណកល្្អការ�គេាល់ន្ទេ្ុខ�ូ្ប៉ះថែមភិនភារ្ ្ាស់ សហើយណថ្រូបរាងេ្ា�់។

�ការអដោះអសោអអកកង់អដោយអកបើនផ្ទមុខរបស់អ្ក
�អ្នកអាចសដោះស�ោសអមកង់សដោយសមបើន ទ្េ្ុខរប�់អ្នកជំនួ�ឲ្យការសមបើលំនាំ,PINឬពាក្យ�្ងៃាត់។

1 សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះជីវមាកតនិងសន្តិសុខ → ការស្ាល់នផ្ទមុខ។

2 សដោះស�ោសអមកង់សដោយសមបើវិធីចាក់ស�ោសអមកង់បុសរកំែត់។

3 ប៉ះកុងតាក់នផ្ទមុខអដោះអសោ សដើ្្ីសបើកដសំែើរការវា។

4 សលើសអមកង់ជាប់ស�ោ�ូ្ស ើ្លសអមកង់។
�សនៅសពលន្ទេ្ុខរប�់អ្នកមតវូ្ ាន�គេាល់អ្នកអាចសដោះស�ោសអមកង់សដោយ្ ិនចាំ្ាច់សមបើវិធីចាក់ស�ោសអមកង់បណន្្ស្រៀត
ស�ើយ។សបើន្ទេ្ុខរប�់អ្នក្ ិនមតូវ្ ាន�គេាល់ស្រ�ូ្សមបើវិធីចាក់ស�ោសអមកង់បុសរកំែត់។
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�ការលុបទិន្ន័យនផ្ទមុខថដលបានចុះបញ្ី
�អ្នកអាចលុប្រិន្នន័យន ទ្េ្ុខណដលអ្នក្ ានចុះបញ្ីសហើយ។

1 សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះជីវមាកតនិងសន្តិសុខ → ការស្ាល់នផ្ទមុខ។

2 សដោះស�ោសអមកង់សដោយសមបើវិធីចាក់ស�ោសអមកង់បុសរកំែត់។

3 ប៉ះលុបទិន្ន័យនផ្ទមុខ → លុប។
�សនៅសពលន្ទេ្ុខណដល្ ានចុះបញ្ីមតវូ្ ានលុបសហើយ្ុខងារពាក់ព័ន្ធ្រាំងអ�់ក៏នឹងមតូវ្ ានប្ិរដំសែើរការ្ ងណដរ។

�ការស្ាល់អខ្ៅនដ
�សដើ្្ីឲ្យការ�គេាល់សខ្ៅនដសធវើ្ ុខងារអ្នកមតវូចុះបញ្ីព័ត៌្ ានសខ្ៅនដរប�់អ្នកនិងរកសេា្រុកវាក្នញងឧបករែ៍រប�់អ្នក។

� •  ្ ុខងារសនះមបណហលជា្ ិនអាចសមបើ្ ានស�ើយអាម�័យសលើអ្នក្ដល់ស�វាឬ្ ៉ូណដល។

•  ការ�គេាល់សខៅ្នដសមបើឯកលក្ខែៈននសខៅ្នដនី្ួយៗសដើ្្ីបសង្កើន�ន្ិ�ុខននឧបករែ៍រប�់អ្នក។ល្រ្ធ�ាពណដល�ិន
�ឺសខ្ៅនដមច�ំសខៅ្នដពីរស្សេងគ្នាគឺ្រាបែា�់។ប៉ុណនដក្នញងករែីកម្ណដលសខ្ៅនដពីរស្សេងគ្នា្ ានលក្ខែៈម�សដៀងគ្នា
ខ្ាំង�ិន�ឺអាចនឹង�្គេាល់ពួកវាថាដូចគ្នា។

•  ឧបករែ៍រប�់អ្នកអ្្ កជា្ួយម�គេីនការពារសអមកង់បិ្រ�្ាប់ពីសលើ។សបើអ្នក្ ្ា�់វាមតូវម្ាកដថាម�គេីនការពារថ្មី
អនុញា្ត�ម្ាប់ការសមបើ�ិន�ឺសខៅ្នដអាលម់តា�ូនិក។ស្រោះជាយ៉ាងសនះកដីម�គេនីការពារសអមកង់មបណហលជា្ ិន្ ាន
បិ្រ�្ាប់ស�ើយអាម�័យសលើតំបន់ឬអ្នក្ដល់ស�វា។

•  សបើអ្នកសមបើសខៅ្នដរប�់អ្នកជាវិធីចាក់ស�ោសអមកង់សនោះអ្នកនឹង្ ិនអាចសមបើសខ្ៅនដរប�់អ្នកសដោះស�ោសអមកង់ជា
សលើកដំបូងស�ើយបនទេាប់ពីសបើកឧបករែ៍។សដើ្្ីសមបើឧបករែ៍អ្នកមតូវណតសដោះស�ោសអមកង់សដោយសមបើលំនាំ,PINឬ
ពាក្យ�្ងៃាត់ណដលអ្នក្ ានកំែត់សនៅសពលចុះបញ្ីសខ្ៅនដ។�ូ្មបយ័ត្នកុំស�្ចលំនាំ,PINឬពាក្យ�្ងៃាត់រប�់អ្នកឲ្យ
ស�ោះ។

•  សបើសខ្ៅនដរប�់អ្នក្ ិនមតវូ្ ាន�គេាល់ស្រ�ូ្សដោះស�ោឧបករែ៍សដោយសមបើលំនាំ,PINឬពាក្យ�្ងៃាត់ណដលអ្នក
្ានកំែត់សនៅសពលចុះបញ្ីសខៅ្នដរួចសហើយ�ូ្ចុះបញ្ីសខ្ៅនដរប�់អ្នក្ ដងស្រៀត។សបើអ្នកស�្ចលំនាំ,PINឬ
ពាក្យ�្ងៃាត់រប�់អ្នកអ្នកនឹង្ ិនអាចសមបើឧបករែ៍ស�ើយសបើអ្នក្ ិនកំែត់វាស�ើងវិញ។Samsung្ិន្រ្រួល
ខុ�មតូវសលើការ្ាត់បង់្រិន្នន័យឬក៏�ាព្ិន�ុខម�ួលណដលសកើតស�ើងសដោយការស�្ចកូដសដោះស�ោស្រ។

•  សបើអ្នកបដចូរវិធីចាក់ស�ោសអមកង់ស្រៅអូសឬរ្មានណដលអ�ន្ិ�ុខ្រិន្នន័យជីវ្ាមតរប�់អ្នក្រាំងអ�់នឹងមតូវ្ ាន
លុប។សបើអ្នកចង់សមបើ្រិន្នន័យជីវ្ាមតរប�់អ្នកក្នញងក្្មវិធីឬ្ ុខងារនានាអ្នកមតូវណតចុះបញ្ី្រិន្នន័យជីវ្ាមតរប�់អ្នក
្ ្ងស្រៀត។
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�អដើមបែីសា្ល់អខ្ៅនដកានថ់តកបអសើរ
�សនៅសពលអ្នកស�្កនសខ្ៅនដរប�់អ្នកសលើឧបករែ៍�ូ្យកចិត្្រុកដាក់សលើ�្ាន�ាពខាងសមកោ្ណដលអាចប៉ះពាល់ដល់មប�ិ្រ្ធ្ល
នន្ ុខងារសនះ៖

•  ឧបករែ៍អាច្ ិន�គេាល់សខ្ៅនដណដល្ ាន�្នា្មជួញឬ�្្ាក។

•  ឧបករែ៍អាច្ ិន�គេាល់សខៅ្នដពីម្ា្នដណដលតូចឬស�្ើង។

•  សដើ្្ីបសង្កើនមប�ិ្រ្ធ្លននការ�គេាល់�ូ្ចុះបញ្ីសខ្ៅនដពីនដណដលអ្នកសមបើញឹកញាប់សដើ្្ីសធវើកិច្ការនានាសលើឧបករែ៍។

•  ឧបករែ៍រប�់អ្នក្ ាន�ិន�ឺ�គេាល់សខៅ្នដជាប់្ កជា្ួយសនៅណ្្នកកែ្ាលខាងសមកោ្ននសអមកង់។មតូវម្ាកដថាម�គេីន
ការពារសអមកង់ឬសអមកង់ប៉ះសលើតំបន់�ិន�ឺ�គេាល់សខ្ៅនដ្ិនេ្កចូតឬខូចសដោយ�ារវត្ញដូចជាកាក់ស�ោប៊ិចនិងណខសេក។

•  មតូវម្ាកដថាតំបន់�ិន�ឺ�គេាល់សខៅ្នដសនៅណ្្នកកែ្ាលខាងសមកោ្ននសអមកង់និងម្ា្នដរប�់អ្នក�្អាតនិង�ងៃលួត។

•  សបើអ្នកបត់ម្ា្នដរប�់អ្នកឬក៏សមបើចុងម្ា្នដឧបករែ៍អាច្ ិន�គេាល់សខ្ៅនដរប�់អ្នក។�ង្កត់សអមកង់សដើ្្ីឲ្យចុង
ម្ា្នដរប�់អ្នកលាតសលើន ទ្េ្រូលាយននតំបន់�ិន�ឺ�គេាល់សខ្ៅនដ។

�ការចុះបញ្ីអខ្ៅនដ

1 សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះជីវមាកតនិងសន្តិសុខ → អខ្ៅនដ។

2 �ូ្អានការណែនាំសលើសអមកង់សហើយប៉ះបន្ត។

3 កំែត់វិធីចាក់ស�ោសអមកង់។

4 ដាក់ម្ា្នដរប�់អ្នកសលើ�ិន�ឺ�គេាល់សខ្ៅនដ។បនទេាប់ពីឧបករែ៍�គេាល់ម្ា្នដរប�់អ្នក�ូ្សលើកវាស�ើងរួចដាក់វាសលើ
�ិន�ឺ�គេាល់សខ្ៅនដ្ ដងស្រៀត។
��ូ្សធវើ�ក្្ម�ាពសនះស�ើងវិញរហូត្រាល់ណតសខៅ្នដរប�់អ្នកមតូវ្ ានចុះបញ្ី។

�
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5 សនៅសពលអ្នក្ ានបញ្ប់ការចុះបញ្ីសខៅ្នដរប�់អ្នកសហើយ�ូ្ប៉ះរួចរាល់។
�អ្នកអាចពិនិត្យថាសតើសខៅ្នដរប�់អ្នកមតវូ្ ានចុះបញ្ីឬស្រសដោយប៉ះពិនិត្យអខ្ៅនដថដលបានថែម។

�ការអដោះអសោអអកកង់អដោយអកបើអខ្ៅនដរបស់អ្ក
�អ្នកអាចសដោះស�ោសអមកង់សដោយសមបើសខៅ្នដរប�់អ្នកជំនួ�ឲ្យការសមបើលំនាំ,PINឬពាក្យ�្ងៃាត់។

1 សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះជីវមាកតនិងសន្តិសុខ → អខ្ៅនដ។

2 សដោះស�ោសអមកង់សដោយសមបើវិធីចាក់ស�ោសអមកង់បុសរកំែត់។

3 ប៉ះកុងតាក់អខ្ៅនដអដោះអសោ សដើ្្ីសបើកដសំែើរការវា។

4 សលើសអមកង់ជាប់ស�ោ�ូ្ដាក់ម្ា្នដរប�់អ្នកសលើ�ិន�ឺ�គេាល់សខ្ៅនដរួចស�្កនសខ្ៅនដរប�់អ្នក។

�ការប្ដវូរការកំណត់អាយខុនសា្ល់អខ្ៅនដ
�កំែត់ឲ្យឧបករែ៍បងា្ញឬលាក់អាយខុន�គេាល់សខៅ្នដសនៅសពលអ្នកប៉ះសអមកង់ខែៈសពលសអមកង់រលត់។

1 សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះជីវមាកតនិងសន្តិសុខ → អខ្ៅនដ។

2 សដោះស�ោសអមកង់សដោយសមបើវិធីចាក់ស�ោសអមកង់បុសរកំែត់។

3 ប៉ះបង្ាញអាយខុនអនៅអពលអអកកង់រលត់ និងសមជើ�ជសម្ើ�្ ួយ។

�ការលុបអខ្ៅនដថដលបានចុះបញ្ី
�អ្នកអាចលុបសខ្ៅនដណដល្ ានចុះបញ្ី។

1 សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះជីវមាកតនិងសន្តិសុខ → អខ្ៅនដ។

2 សដោះស�ោសអមកង់សដោយសមបើវិធីចាក់ស�ោសអមកង់បុសរកំែត់។

3 សមជើ�សខ្ៅនដ្ ួយណដលមតវូលុបសហើយប៉ះលុប។
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�Samsung Pass
�ចុះបញ្ី្រិន្នន័យជីវ្ាមតរប�់អ្នកជា្ួយSamsung Passសហើយស្ទេៀង្ទេាត់អត្�ញ្ាែរប�់អ្នកយ៉ាងងាយម�ួលសនៅសពល
សមបើស�វាណដលមតូវការនូវព័ត៌្ ានចុះសឈ្មោះចូលឬព័ត៌្ ាន្ ទេាល់ខ្លួនរប�់អ្នក។

�
•  ្ ុខងារចុះសឈ្មោះចូលវិបន�អាចសមបើ្ ានណតចំសពោះវិបន�ណដលអ្នកចូលសមបើតា្ក្្មវិធីអ៊ីនអធើណិតប៉ុសែណោះ។វិបន�
ខ្ះអាច្ ិនគាំម្រ្ ុខងារសនះ។

•  ្រិន្នន័យជីវ្ាមតណដល្ ានចុះបញ្ីមតវូ្ ានរកសេា្រុកក្នញងឧបករែ៍រប�់អ្នកប៉សុែណោះសហើយ្ ិនមតូវ្ ានសធវើ�្កាល
ជា្ួយឧបករែ៍ឬ�ឺសវើស្សេងស្រៀតស�ើយ។

�ការចុះបញ្ីSamsung Pass
�្ុនសពលសមបើSamsung Pass�ូ្ចុះបញ្ី្ិរន្នន័យជីវ្ាមតរប�់អ្នកក្នញងSamsung Pass។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះជីវមាកតនិងសន្តិសុខ → Samsung Pass។សធវើតា្ការណែនាំសលើសអមកង់សដើ្្ីបញ្ប់
ការសរៀបចំ។

�ការអផ្ទៀងផ្ទាត់ពាក្យសម្ាត់Samsung Account
�អ្នកអាចសមបើ្រិន្នន័យជីវ្ាមតណដលអ្នក្ ានចុះបញ្ីសដើ្្ីស្ទេៀង្ទេាត់អត្�ញ្ាែរប�់អ្នកជំនួ�ឲ្យការវាយបញ្ចូលពាក្យ�្ងៃាត់
ននSamsung Accountរប�់អ្នកឧ្រាហរែ៍សនៅសពលអ្នក្រិញខ្ឹ្ព័ត៌្ានពីGalaxy Store។
�សលើសអមកង់ស្ននSamsung Pass�ូ្ប៉ះ  → ការកំណត់ → រណនីនិងការអធ្ើសមកាល រួចសហើយប៉ះកុងតាក់អផ្ទៀងផ្ទាត់
ជាមួយSamsung Passសដើ្្ីសបើកដសំែើរការវា។

�ការអកបើSamsung Passអដើមបែីចុះអ្្មោះចូលវិបនស
�អ្នកអាចសមបើSamsung Passសដើ្្ីចុះសឈ្មោះចូលវិបន�ណដលគាំម្រ�វ័យបំសពញIDនិងពាក្យ�្ងៃាត់យ៉ាងងាយម�ួល។

1 សលើ្រំព័រចុះសឈ្មោះចូលរប�់វិបន��ូ្វាយបញ្ចូលIDនិងពាក្យ�្ងៃាត់រប�់អ្នករួចសហើយប៉ះប៊ូតុងចុះសឈ្មោះចូលរប�់វិប
ន�សនោះ។

2 សនៅសពលវីនដូវ្ ុ�សលចស�ើង�ួរថាសតើអ្នកចង់រកសេា្រុកព័ត៌្ ានននការចុះសឈ្មោះចូលឬស្រ�ូ្ធីកចុះអ្្មោះចូលអដោយ
អកបើSamsung Passសហើយប៉ះចងចា។ំ

�ការអកបើSamsung Passអដើមបែីចុះអ្្មោះចូលកម្មវិធីនានា
�អ្នកអាចសមបើSamsung Passសដើ្្ីចុះសឈ្មោះចូលក្្មវិធីណដលគាំម្រ�វ័យបំសពញIDនិងពាក្យ�្ងៃាត់យ៉ាងងាយម�លួ។

1 សលើ្រំព័រចុះសឈ្មោះចូលរប�់ក ្្មវិធី�ូ្វាយបញ្ចូលIDនិងពាក្យ�្ងៃាត់រប�់អ្នករួចសហើយប៉ះប៊ូតុងចុះសឈ្មោះចូលរប�់
ក្្មវិធីសនោះ។

2 សនៅសពលវីនដូវ្ ុ�សលចស�ើង�ួរថាសតើអ្នកចង់រកសេា្រុកព័ត៌្ ានននការចុះសឈ្មោះចូលឬស្រ�ូ្ប៉ះរកសែាទុក។
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�ការករប់ករងព័ត៌មានចុះអ្្មោះចូល
�បង្ាញបញ្ីននវិបន�និងក ្្មវិធីណដលអ្នក្ ានកែំត់ឲ្យសមបើSamsung Passនិងមគប់មគងព័ត៌្ានចុះសឈ្មោះចូលរប�់អ្នក។

1 សលើសអមកង់ស្ននSamsung Pass�ូ្ប៉ះកម្មវិធីឬវិបនសសហើយសមជើ�វិបន�ឬក្្មវិធី្ ួយពីបញ្ី។

2 ប៉ះថករួចណកIDរប�់អ្នក,ពាក្យ�្ងៃាត់និងសឈ្មោះរប�់វិបន�ឬក្្មវិធីសនោះ។
�សដើ្្ីលុបព័ត៌្ានចុះសឈ្មោះចូលរប�់អ្នក�ូ្ប៉ះលុប។

�ការអកបើSamsung Passជាមួយវិបនសនិងកម្មវិធី
�សនៅសពលសមបើវិបន�ឬក្្មវិធីណដលគាមំ្រSamsung Passអ្នកអាចចុះសឈ្មោះចូលយ៉ាងងាយម�ួលសដោយសមបើSamsung 
Pass។
�សដើ្្ីស្ើលបញ្ីននវិបន�និងក្្មវិធីណដលគាំម្រSamsung Passសនៅសលើសអមកង់ស្ននSamsung Pass�ូ្ប៉ះ  → នដរូ។
សបើគ្មានវិបន�ឬក្្មវិធីណដលគាមំ្រSamsung Passស្រនដរូនឹង្ ិនសលចស�ើងស�ើយ។

� •  វិបន�និងក្្មវិធីណដលអាចសមបើ្ ានអាចខ�ុគ្នាអាម�័យសលើអ្នក្ដល់ស�វាឬ្ ៉ូណដល។

•  Samsung្ិន្រ្ួរលខ�ុមតូវសលើការ្ាត់បង់ែា្ ួយឬក៏�ាព្ិន�ុខម�ួលណដលសកើតស�ើងសដោយ�ារការ
ចុះសឈ្មោះចូលវិបន�ឬក ្្មវិធីតា្Samsung Passស�ើយ។

�ការវាយបញ្វូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្ទួនរបស់អ្កអដោយស្័យកបវត្តិ
�អ្នកអាចសមបើSamsung Passសដើ្្ីវាយបញ្ចូលព័ត៌្ាន្ ទេាល់ខ្លួនរប�់អ្នកយ៉ាងងាយម�ួលដូចជាព័ត៌្ានអា�យដ្ឋានឬ
បែណបង់ម្ាក់រប�់អ្នកសលើក្្មវិធីណដលគាមំ្រ�វ័យបំសពញ។

1 សលើសអមកង់ស្ននSamsung Pass�ូ្សមជើ�ជសម្ើ�្ ួយសមកោ្ព័ត៌មានឯកជន។

2 វាយបញ្ចូលព័ត៌្ានសហើយប៉ះរកសែាទុក។
�ឥ�ចូវអ្នកអាចសមបើ្រិន្នន័យជីវ្ាមតណដលអ្នក្ ានចុះបញ្ីក្នញងSamsung Passសនៅសពលវាយបញ្ចូលព័ត៌្ាន្ ទេាល់ខ្លួន
សដោយ�វ័យមបវត្ិសលើក ្្មវិធីណដល្ ានគាមំ្រ។

�ការលុបទិន្ន័យSamsung Pass
�អ្នកអាចលុប្រិន្នន័យជីវ្ាមតរប�់អ្នកព័ត៌្ានចុះសឈ្មោះចូលនិង្រិន្នន័យក្្មវិធីណដល្ ានចុះបញ្ីជា្ួយSamsung Pass។
�សលើសអមកង់ស្Samsung Pass�ូ្ប៉ះ  → ការកំណត់ → អឃើញឧបករណ៍ទាំងអស់ថដលអកបើSamsung Pass →  
→ ចាកអចញពីSamsung Pass។

� •  Samsung Accountរប�់អ្នកនឹងសនៅណត�ក្្មដណដល។

•  ្រិន្នន័យSamsung Passសលើឧបករែ៍ស្សេងស្រៀតណដល្ ានចុះសឈ្មោះចូលSamsung Accountរប�់អ្នកក៏
នឹងមតូវ្ ានលុប្ ងណដរ។
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�សលឺមីសន្តិសុខ
��ឺ្ី�ន្ិ�ុខការពារខ្ឹ្ព័ត៌្ាននិងក្្មវិធីឯកជនរប�់អ្នកដូចជារូប�ាពនិង្រំនាក់្រំនង្ិនឲ្យអ្នកដន្រចូលសមបើពួកវា។អ្នក
អាចរកសេា�ន្ិ�ុខននខ្ឹ្ព័ត៌្ ាននិងក្្មវិធីឯកជនរប�់អ្នក�ូ្្ីសនៅសពលឧបករែ៍មតូវ្ ានសដោះស�ោក៏សដោយ។

� ��ឺ្ី�ន្ិ�ុខគឺជាកណនង្ឃ្ាំង្ទេញកដាចស់ដោយណ�កនិង្ ាន�ន្ិ�ុខ។្រិន្នន័យក្នញង�ឺ្ី�ន្ិ�ុខ្ ិនអាចស្ទេរស្រៅ
ឧបករែ៍ស្សេងស្រៀតតា្វិធីណចករណំលកណដល្ ិន្រ្រួលការយល់មព្ដូចជាUSBឬWi-Fi Directស�ើយ។
ការប៉ុនប៉ងបដចូរមបព័ន្ធមបតិបត្ិការតា្បែំងឬក៏ការណក�ុហវណវរនឹងសធវើឲ្យ�ឺ្ី�ន្ិ�ុខចាក់ស�ោសដោយ�វ័យមបវត្ិនិង្ ិន
អាចចូលសមបើ្ ានស�ើយ។្ុនសពលរកសេា្ុរក្រិន្នន័យក្នញង�ឺ្ី�ន្ិ�ុខមតូវម្ាកដថាអ្នក្ ានច្្ង្រុក្រិន្នន័យសនោះក្នញង
្រីកណន្ងណដល្ ាន�ន្ិ�ុខស្សេងស្រៀត។

�ការអរៀបចំសលឺមីសន្តិសុខ

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់សហើយប៉ះជីវមាកតនិងសន្តិសុខ → សលឺមីសន្តិសុខ។

2 សធវើតា្ការណែនាំសលើសអមកង ់សដើ្្ីបញ្ប់ការសរៀបចំ។
�សអមកង់�ឺ្ី�ន្ិ�ុខនឹងសលចស�ើងសហើយអាយខុនក្្មវិធី�ឺ្ី�ន្ិ�ុខ( )នឹងមតូវ្ ានណថ្ស្រៅសអមកង់ក្្មវិធី។
�សដើ្្ីបដចូរសឈ្មោះឬអាយខុននន�ឺ្ី�ន្ិ�ុខ�ូ្ប៉ះ  → ប្ដវូរតាមបំណង។

�
•  សនៅសពលអ្នកចាបស់្ដើ្ក ្្មវិធីសលឺមីសន្តិសុខ អ្នកមតូវណតសដោះស�ោក្្មវិធីសនោះសដោយសមបើវិធីចាក់ស�ោបុសរកំែត់រប�់
អ្នក។

•  សបើអ្នកស�្ចកូដសដោះស�ោ�ឺ្ី�ន្ិ�ុខរប�់អ្នកអ្នកអាចកំែត់វាស�ើងវិញសដោយសមបើSamsung Accountរប�់
អ្នក។ប៉ះប៊ូតុងសនៅណ្្នកខាងសមកោ្ននសអមកង់ជាប់ស�ោរួចវាយបញ្ចូលពាក្យ�្ងៃាត់Samsung Accountរប�់
អ្នក។

�ការកំណត់លក្ខខណ្ឌស្័យចាកអ់សោសកមាប់សលឺមីសន្តិសុខ

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីសលឺមីសន្តិសុខ សហើយប៉ះ  → ការកំណត់ → ស្័យចាក់អសោសលឺមីសន្តិសុខ។

2 សមជើ�ជសម្ើ�ចាក់ស�ោ្ ួយ។

� �សដើ្្ីចាក់ស�ោ�ឺ្ី�ន្ិ�ុខរប�់អ្នកសដោយនដ�ូ្ប៉ះ  → ចាក់អសោនិងចាកអចញ។
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�ការផ្ាស់ទីខ្ឹមព័ត៌មានអទៅសលឺមីសន្តិសុខ
�្្ា�់្រីខ្ឹ្ព័ត៌្ានដូចជារូប�ាពនិងវសីដអូស្រៅ�ឺ្ី�ន្ិ�ុខ។�ក្្ម�ាពខាងសមកោ្គឺជាឧ្រាហរែ៍ននការ្្ា�់្រីរូបពីឃ្ាំង
្ទេញកលំនាំសដើ្ស្រៅ�ឺ្ី�ន្ិ�ុខ។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីសលឺមីសន្តិសុខ សហើយប៉ះ  → ថែមឯកសារ។

2 ប៉ះរូប, ធីករូបណដលមតវូ្ ្ា�់្រីរួចសហើយប៉ះរួចរាល។់

3 ប៉ះផ្ាស់ទ។ី
�ធាតុណដល្ ានសមជើ�នឹងមតវូ្ ានលុបពី�ឺ្ីសដើ្សហើយ្ ្ា�់្រីស្រៅ�ឺ្ី�ន្ិ�ុខ។សដើ្្ីច្្ងធាតុនានា�ូ្ប៉ះចម្ង។

� �វិធី�ម្ាប់ការ្្ា�់្រីខ្ឹ្ព័ត៌្ានអាចខ�ុគ្នាស្រៅតា្មបស�្រខ្ឹ្ព័ត៌្ាន។

�ការផ្ាស់ទីខ្ឹមព័ត៌មានពីសលឺមីសន្តិសុខ
�្្ា�់្រីខ្ឹ្ព័ត៌្ានពី�ឺ្ី�ន្ិ�ុខស្រៅក ្្មវិធីមតវូគ្នាក្នញងឃ្ាំង្ទេញកលំនាំសដើ្។�ក្្ម�ាពខាងសមកោ្គឺជាឧ្រាហរែ៍ននការ
្្ា�់្រីរូប្ ួយពី�ឺ្ី�ន្ិ�ុខស្រៅឃ្ាំង្ទេញកលំនាសំដើ្។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីសលឺមីសន្តិសុខ សហើយប៉ះវិចកិតសាល។

2 សមជើ�រូប្ ួយសហើយប៉ះ  → ផា្ស់ទីអចញពីសលឺមីសន្តិសុខ។
�ធាតុណដល្ានសមជើ�នឹងមតូវ្ ាន្ ្ា�់្រីស្រៅវិចកិតសាលក្នញងឃា្ំង្ទេញកលំនាំសដើ្។

�ការថែមកម្មវិធី
�ណថ្ក្្មវិធី្ ួយណដលមតវូសមបើក្នញង�ឺ្ី�ន្ិ�ុខ។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីសលឺមីសន្តិសុខ សហើយប៉ះ ។

2 ធីកក្្មវិធី្ ួយឬសមចើនណដល្ ានដំស�ើងសលើឧបករែ៍សហើយប៉ះថែម។

�ការលុបកម្មវិធីពីសលឺមីសន្តិសុខ

�ប៉ះឲ្យជាប់សលើក្្មវិធី្ ួយណដលមតវូលុបសហើយប៉ះលុប។
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�ការថែមរណនី
�ណថ្Samsung AccountនិងគែនីGoogleរប�់អ្នកឬក៏គែនីស្សេងស្រៀតសដើ្្ីសធវើ�្កាលជា្ួយក្្មវិធីក្នញង�ឺ្ី
�ន្ិ�ុខ។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីសលឺមីសន្តិសុខ សហើយប៉ះ  → ការកំណត់ → ករប់ករងរណនី → ថែមរណនី។

2 សមជើ�ស�វាគែនី្ ួយ។

3 សធវើតា្ការណែនាំសលើសអមកង ់សដើ្្ីបញ្ប់ការសរៀបចំគែនី។

�ការលាក់សលឺមីសន្តិសុខ
�អ្នកអាចលាក់្ ្ចូវកាត់នន�ឺ្ី�ន្ិ�ុខពីសអមកង់ក្្មវិធី។
�ចាបស់្ដើ្ក្្មវិធីសលឺមីសន្តិសុខ, ប៉ះ  → ការកំណត់រួចសហើយប៉ះកុងតាក់បង្ាញអាយខុនអលើអអកកង់កម្មវិធ ីសដើ្្ីបិ្រដសំែើរការ
វា។
�ជសម្ើ�ស្សេង�ូ្សបើក្ ទេាំងជូនដែំឹង,អូ�ចុះសមកោ្រួចសហើយប៉ះ  (សលឺមីសន្តិសុខ) សដើ្្ីបិ្រដំសែើរការ្ ុខងារសនះ។
�សបើអ្នកចង់បង្ាញ�ឺ្ី�ន្ិ�ុខ្ ដងស្រៀត�ូ្ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះជីវមាកតនិងសន្តិសុខ → សលឺមីសន្តិសុខ រួច
សហើយប៉ះកុងតាក់បង្ាញអាយខុនអលើអអកកង់កម្មវិធ ីសដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។

�ការលុបសលឺមីសន្តិសុខ
�អ្នកអាចលុប�ឺ្ី�ន្ិ�ុខរួ្ ្រាំងខ្ឹ្ព័ត៌្ ាននិងក្្មវិធីក្នញងសនោះ។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីសលឺមីសន្តិសុខ សហើយប៉ះ  → ការកំណត់ → ការកំណត់អកចើនអទៀត → លុប។
�សដើ្្ីច្្ង្រុកខ្ឹ្ព័ត៌្ាន្ុនសពលលុប�ឺ្ី�ន្ិ�ុខ�ូ្ធីកផ្ាស់ទីឯកសារអមអ�ៀអចញពីសលឺមីសន្តិសុខ សហើយប៉ះលុប
។សដើ្្ីចូលសមបើ្រិន្នន័យណដល្ ានច្្ង្រុកពី�ឺ្ី�ន្ិ�ុខ�ូ្ចាប់ស្ដើ្ ក្្មវិធីឯកសារខ្ញំ សហើយប៉ះឃ្ាំងផ្ទញកខាងក្ញង → 
Secure Folder។

� �កំែត់�្គេាល់ណដល្ ានរកសេា្ុរកក្នញងSamsung Notesនឹង្ ិនមតូវ្ ានច្្ង្រុកស�ើយ។
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�Wi-Fiមានសន្តិសុខ
�Wi-Fi្ាន�ន្ិ�ុខគឺជាស�វា្ ួយណដលរកសេា�ន្ិ�ុខការ�្ាប់បែ្ាញWi-Fiរប�់អ្នក។វាអ៊ិនមគីប្រិន្នន័យណដលសមបើ
បែ្ាញWi-Fiនិងបិ្រការតា្ដានក ្្មវិធីនិងវិបន�សដើ្្ីឲ្យអ្នកអាចសមបើបែ្ាញWi-Fiយ៉ាង្ ាន�ុវត្ិ�ាព។ឧ្រាហរែ៍
សនៅសពលសមបើបែ្ាញWi-Fiអ�ន្ិ�ុខក្នញងកណនង្�ាធារែៈដូចជាហាងកាសហវឬអាកា�យានដ្ឋានWi-Fi្ាន�ន្ិ�ុខមតូវ
្ានសបើកដំសែើរការសដោយ�វ័យមបវត្ិដូសច្នះសហើយនឹងគ្មាននរែា្ ្នាក់អាចលួចព័ត៌្ានចុះសឈ្មោះចូលរប�់អ្នកឬក៏មតួតពិនិត្យ
�ក្្ម�ាពរប�់អ្នកក្នញងក្្មវិធីនិងវិបន�នានាស្រ។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះជីវមាកតនិងសន្តិសុខ → Wi-Fiមានសន្តិសុខ រួចសធវើតា្ការណែនាំសលើសអមកង់ សដើ្្ីបញ្ប់
ការសរៀបចំ។
�សនៅសពលWi-Fi្ាន�ន្ិ�ុខមតវូ្ ានសបើកដសំែើរការអាយខុន នឹងសលចស�ើងសលើរ្ារ�្ាន�ាព។

� •  ការសមបើ្ ុខងារសនះអាចនាំឲ្យគិតនថ្បណន្្ក្នញងសល្ឿនបែ្ាញWi-Fiយឺត។

•  ្ ុខងារសនះមបណហលជា្ ិនអាចសមបើ្ ានស�ើយអាម�័យសលើបែ្ាញWi-Fi,អ្នក្ដល់ស�វាឬ្ ៉ូណដល។

�ការអកជើសកម្មវិធីកតវូការពារអដោយអកបើWi-Fiមានសន្តិសុខ
�សមជើ�ក្្មវិធីមតូវការពារសដោយសមបើWi-Fi្ាន�ន្ិ�ុខដូសច្នះអ្នកអាចការពារ្រិន្នន័យដូចជាពាក្យ�្ងៃាត់រប�់អ្នកឬ�ក្្ម�ាព
រប�់អ្នកក្នញងក្្មវិធី្រាំងសនោះយ៉ាង្ ាន�ុវត្ិ�ាពកុំឲ្យអ្នកដន្រចូលសមបើវា។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះជីវមាកតនិងសន្តិសុខ → Wi-Fiមានសន្តិសុខ → កម្មវិធីថដលបានការពារ សហើយប៉ះកុងតាក់
ជាប់នឹងក្្មវិធីណដលអ្នកចង់ការពារសដោយសមបើWi-Fi្ាន�ន្ិ�ុខ។

� �ក្្មវិធីខ្ះមបណហលជា្ ិនគាមំ្រ្ ុខងារសនះស្រ។

�ការទិញរអកមោងការពារ
�អ្នក្ ាន្រ្រួលគសម្ោងការពារឥតគិតនថ្�ម្ាប់បែ្ាញWi-Fiជាសរៀងរាល់ណខ។អ្នកក៏អាច្រិញគសម្ោងការពារគិតនថ្
្ ងណដរនិង្រ្រួលការការពារវ�ិាល�ាពណបនដ៍គ្មានណដនកំែត់ក្នញងអំ�ញងសពលគ្មានណដនកំែត់។

1 សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះជីវមាកតនិងសន្តិសុខ → Wi-Fiមានសន្តិសុខ។

2 ប៉ះរអកមោងការពារ សហើយសមជើ�គសម្ោងណដលអ្នកចង់្ ាន។

� �ចំសពោះគសម្ោងការពារ្ ួយចំនួនអ្នកអាចស្ទេរគសម្ោងការពារស្រៅឧបករែ៍្ ួយស្រៀតណដល្ ាន
ចុះសឈ្មោះចូលSamsung Accountរប�់អ្នក។

3 សធវើតា្ការណែនាំសលើសអមកង ់សដើ្្ីបញ្ប់ការ្រិញ។
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�ភាពឯកជន
�បដចូរការកែំត់�ម្ាប់�ាពឯកជន។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះភាពឯកជន។

•  អភិបាលការអនុញ្ាត៖បង្ាញបញ្ីនន្ ុខងារនិងក្្មវិធីណដល្ ានការជូនដំែឹងសដើ្្ីសមបើពួកវា។អ្នកក៏អាចណកការកំែត់
ននការអនុញ្ាត្ ងណដរ។

•  Samsung៖មគប់មគង្ិរន្នន័យ្ ទេាល់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធជា្ួយSamsung Accountរប�់អ្នកនិងបដចូរការកែំត់�ម្ាប់
ស�វាការបដចូរតា្បែំង។

•  Google៖សធវើការកែំត់រចនា� ្្ពន្ធកម្ិតខ្ព�់�ម្ាប់�ាពឯកជន។

� �្ុខងារខ្ះមបណហលជា្ ិនអាចសមបើ្ ានស�ើយអាម�យ័សលើអ្នក្ដល់ស�វាឬ្ ៉ូណដល។

�ទីកថន្ង
�បដចូរការកែំត់�ម្ាប់ការអនុញ្ាតព័ត៌្ ាន្រីកណន្ង។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះទីកថនង្។

•  ការអនុញ្ាតកម្មវិធ៖ីបងា្ញបញ្ីននក ្្មវិធីណដល្ ានការអនុញ្ាតក្នញងការចូលសមបើ្រីកណន្ងរប�់ឧបករែ៍មព្្រាំងណក
ការកំែត់ការអនុញ្ាត។

•  បអងកេើនសុកកឹតភាព៖កែំត់ឲ្យឧបករែ៍សមបើWi-Fiឬ្ ុខងារBluetoothសដើ្្ីបសង្កើន�ុមកឹត�ាពននព័ត៌្ ាន្រីកណន្ង
រប�់អ្នក�ូ្្ីសនៅសពល្ ុខងារសនះមតវូ្ ានប្ិរដំសែើរការក៏សដោយ។

•  សំអណើទីកថន្ងែ្មីៗ៖បង្ាញក្្មវិធីែាណដលស�្នើព័ត៌្ ាន្រីកណន្ងបច្ញប្ន្នរប�់អ្នក។

•  អសវាទីកថន្ង៖បងា្ញស�វា្រីកណនង្ណដលឧបករែ៍រប�់អ្នកកំពុងសមបើ។

�Google
�សធវើការកែំត់រចនា�្្ពន្ធ�ម្ាប់្ ុខងារខ្ះណដលGoogle្ាន្ ដល់ជូន។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះGoogle។
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�រណនីនិងការចម្ងទុក

�ជអកមើស
�សធវើ�្កាលច្្ង្រុកឬ�ដារ្រិន្នន័យននឧបករែ៍រប�់អ្នកសដោយសមបើSamsung Cloud។អ្នកក៏អាចចុះសឈ្មោះចូល
គែនីដូចជាSamsung AccountនិងគែនីGoogleរប�់អ្នកឬក៏ស្ទេរ្រិន្នន័យស្រៅឬពីឧបករែ៍ស្សេងស្រៀត
តា្Smart Switch្ងណដរ។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះរណនីនិងការចម្ងទុក។

•  ករប់ករងរណនី៖ណថ្Samsung AccountនិងគែនីGoogleរប�់អ្នកឬក៏គែនីស្សេងស្រៀតសដើ្្ីសធវើ�្កាល
ជា្ួយ។

•  Samsung Cloud៖ច្ង្្ុរក្រិន្នន័យនិងការកំែត់រប�់អ្នកសហើយ�ដារ្រិន្នន័យនិងការកំែត់រប�់ឧបករែ៍
ពី្ុន�ូ្្ីសនៅសពលអ្នក្ ិន្ានវាក៏សដោយ។�ូ្ស្ើលSamsung Cloud�ម្ាប់ព័ត៌្ានបណន្្។

•  Google Drive៖រកសេាព័ត៌្ ាន្ ទេាល់ខ្លួន្រិន្នន័យក្្មវិធីនិងការកំែត់រប�់អ្នកសដោយ�ុវត្ិ�ាពសលើឧបករែ៍រប�់
អ្នក។អ្នកអាចច្ង្្រុកព័ត៌្ ានរស�ើបរប�់អ្នក។អ្នកមតូវណតចុះសឈ្មោះចូលគែនីGoogleរប�់អ្នកសដើ្្ីច្្ង្រុក
្រិន្នន័យ។

•  Smart Switch៖ចាបស់្ដើ្Smart Switchរួចស្ទេរ្រិន្នន័យពីឧបករែ៍ពី្ុនរប�់អ្នក។�ូ្ស្ើលការស្ទេរ្រិន្នន័យពី
ឧបករែ៍ពី្ុនរប�់អ្នក(Smart Switch)�ម្ាប់ព័ត៌្ានបណន្្។

� �ច្្ង្រុក្រិន្នន័យរប�់អ្នកជាមបចាំស្រៅ្ីរកណនង្្ ាន�ុវត្ិ�ាពដូចជាSamsung Cloudឬកុំព្យចូ្រ័រសដើ្្ីឲ្យអ្នកអាច
�ដារវាសបើ្រិន្នន័យសនោះខូចឬ្ ាត់សដោយ�ារការកំែត់្រិន្នន័យពីសរោងចមកស�ើងវិញសដោយអសចតនា។

�Samsung Cloud
�ច្្ង្រុក្រិន្នន័យរប�់ឧបករែ៍អ្នកស្រៅSamsung Cloudនិង�ដារវា្ កវិញសពលសមកោយ។

�ការចម្ងទុកទិន្ន័យ
�អ្នកអាចច្្ង្រុក្រិន្នន័យរប�់ឧបករែ៍អ្នកស្រៅSamsung Cloud។

1 សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះរណនីនិងការចម្ងទុកសហើយប៉ះទិន្ន័យចម្ងទុក សមកោ្Samsung Cloud។

2 ធីកធាតុណដលអ្នកចង់ច្្ង្រុកសហើយប៉ះចម្ងទុក។
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3 ប៉ះរួចរាល់។

�
•  ្រិន្នន័យខះ្នឹង្ ិនមតវូ្ ានច្្ង្រុកស�ើយ។សដើ្្ីពិនិត្យថា្រិន្នន័យែានឹងមតូវ្ ានច្្ង្រុកសលើសអមកង់
ការកំែត់�ូ្ប៉ះរណនីនិងការចម្ងទុកសហើយប៉ះទិន្ន័យចម្ងទុក សមកោ្Samsung Cloud។

•  សដើ្្ីបង្ាញ្ិរន្នន័យច្្ង្រុក�ម្ាប់ឧបករែ៍ស្សេងស្រៀតក្នញងSamsung Cloudរប�់អ្នកសលើសអមកង់
ការកំែត់�ូ្ប៉ះរណនីនិងការចម្ងទុក → ស្ដារទិន្ន័យ → រួចសហើយសមជើ�ឧបករែ៍្ ួយណដលអ្នក
ចង់។

�ការស្តារទិន្ន័យ
�អ្នកអាច�ដារ្រិន្នន័យច្្ង្ុរករប�់អ្នកពីSamsung Cloudដាក់ឧបករែ៍រប�់អ្នក។

1 សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះរណនីនិងការចម្ងទុក។

2 ប៉ះស្ដារទិន្ន័យ → សហើយសមជើ�ឧបករែ៍្ ួយណដលអ្នកចង់្ ាន។

3 ធីកធាតុណដលអ្នកចង់�្ារសហើយប៉ះស្ដារ។

�មុខងារកកមិតខ្ពស់

�ជអកមើស
�សបើកដំសែើរការ្ ុខងារកម្ិតខ្ព�់និងបដចូរការកែំត់ណដលមតួតមតាពួកវា។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះមុខងារកកមតិខ្ពស។់

•  ការអហៅ&សារអត្បទអលើឧបករណ៍អផសែងអទៀត៖សមបើ្ ុខងារសហៅនិង�ាររប�់ឧបករែ៍អ្នកសលើឧបករែ៍
ស្សេងស្រៀតណដល្ ានចុះសឈ្មោះចូលSamsung Accountរប�់អ្នក។

•  បន្តកម្មវិធីអលើឧបករណ៍ដនទ៖សមបើក្្មវិធីសលើឧបករែ៍រប�់អ្នកសនៅសលើឧបករែ៍ស្សេងស្រៀតណដល្ ាន
ចុះសឈ្មោះចូលSamsung Accountរប�់អ្នក។

•  ភ្ាប់ជាមួយWindows៖ចូលសមបើ្រិន្នន័យណដល្ ានរកសេា្រុកក្នញងឧបករែ៍រប�់អ្នក�្ា្ៗសនៅសលើកុំព្យចូ្រ័ររប�់អ្នក។�ូ្
ស្ើល�្ាប់ជា្ួយWindows�ម្ាប់ព័ត៌្ ានបណន្្។

•  Samsung DeX៖សមបើSamsung DeXសដោយ�្ាប់្រូរ�ពទេនវេ្ាតរប�់អ្នកជា្ួយTVសដោយឥតសមបើណខសេ។

•  Android Auto៖�្ាប់ឧបករែ៍រប�់អ្នកជា្ួយយានយន្និងមតួតមតា្ ុខងារននឧបករែ៍រប�់អ្នកសលើសអមកង់
យានយន្។

•  S Pen៖បដចូរការកំែត់�ម្ាប់ការសមបើS Pen។�ូ្ស្ើលS Pen (Galaxy S21 Ultra 5G)�ម្ាប់ព័ត៌្ានបណន្្។

•  ករាប់ចុចខាង៖សមជើ�ក្្មវិធីឬ្ ុខងារ្ ួយណដលមតូវចាប់ស្ដើ្សដោយសមបើមគាប់ចុចខាង។�ូ្ស្ើលការកំែត់មគាប់ចុច
ខាង �ម្ាប់ព័ត៌្ ានបណន្្។
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•  ចលនានិងកាយវិការ៖សបើកដសំែើរការ្ ុខងារចលនានិងសធវើការកំែត់រចនា�្្ពន្ធ។�ូ្ស្ើលចលនានិង
កាយវិការ �ម្ាប់ព័ត៌្ានបណន្្។

•  ទកមង់អកបើនដម្ខាង៖សបើកដសំែើរការ្រម្ង់មបតិបត្ិការសមបើនដ្ ្ខាងសដើ្្ីឲ្យអ្នក្ ាន�ាពងាយម�ួលសនៅសពលសមបើឧបករែ៍
ជា្ួយនដ្ ្ខាង។

•  Bixby Routines៖ណថ្្រ្្ាប់សដើ្្ីសធវើ�វ័យមបវត្ិក្្មការកំែត់ណដលអ្នកសមបើដណដលៗ។ឧបករែ៍ក៏ស�្នើ្រ្្ាប់្ ាន
មបសយោជន៍្ ងណដរស្រៅតា្�្ាន�ាពញឹកញាប់រប�់អ្នក។�ូ្ស្ើលBixby Routines�ម្ាប់ព័ត៌្ានបណន្្។

•  រូបែតអអកកង់និងកម្មវិធីែតអអកកង់៖បដចូរការកែំត់�ម្ាប់រូបថតសអមកង់និងក្្មវិធីថតសអមកង់។

•  បង្ាញទំនាក់ទំនងអនៅអពលថចករថំលកខ្ឹមព័ត៌មាន៖កំែត់ឲ្យឧបករែ៍បងា្ញ្ នុ�សេណដលអ្នក្ ាន្រាក់្រងសលើ្ ទេាំង
ជសម្ើ�ណចករំណលកសដើ្្ីអនុញា្តឲ្យអ្នកណចករណំលកខ្ឹ្ព័ត៌្ានសដោយ្ ទេាល់។

•  ថបបថផនននការអហៅវអីដអ៖ូកំែត់រូបន ទ្េខាងសមកោយឲ្យ�ាគីស្សេងស្រៀតស្ើលសឃើញក្នញងអំ�ញងសពលសហៅវសីដអូ។

•  Game Launcher៖សបើកដសំែើរការGame Launcher។�ូ្ស្ើលGame Launcher�ម្ាប់ព័ត៌្ានបណន្្។

•  កម្មវិធីថកលម្អវីអដអ៖ូបសង្កើនគុែ�ាពរូបននវីសដអូរប�់អ្នកសដើ្្ីរីករាយនឹងពែ៌កាន់ណត�្ឺនិងកាន់ណតរ�់រសវើក។

� �្ុខងារសនះអាច្ ិន្ានក្នញងក្្មវិធីខ្ះ។

•  Dual Messenger៖ដំស�ើងក្្មវិធី្រីពីរនិងសមបើគែនីដាច់ពីគ្នាពីរ�ម្ាប់ក្្មវិធីស្្ើ�ារណត្ ួយ។�ូ្ស្ើលDual 
Messenger�ម្ាប់ព័ត៌្ ានបណន្្។

•  អផ្ើសារSOS៖កែំត់ឲ្យឧបករែ៍ស្្ើ�ារជំនួយសដោយចុចមគាប់ចុចខាងជាសមចើនដង។

� �្ុខងារខ្ះមបណហលជា្ ិនអាចសមបើ្ ានស�ើយអាម�យ័សលើអ្នក្ដល់ស�វាឬ្ ៉ូណដល។

�ចលនានិងកាយវិការ
�សបើកដំសែើរការ្ ុខងារចលនានិងសធវើការកែំត់រចនា�្្ពន្ធ។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះមុខងារកកមិតខ្ពស ់→ ចលនានិងកាយវិការ។

•  អលើកអដើមបែីដាស់៖កំែត់ឲ្យឧបករែ៍សបើកសអមកង់សនៅសពលអ្នកសលើកវា។

•  ប៉ះពីរដងអដើមបែីអបើកអអកកង់៖កំែត់ឲ្យឧបករែ៍សបើកសអមកង់សដោយប៉ះពីរដងសលើកណន្ងែា្ ួយសនៅសលើសអមកង់ខែៈ
សពលសអមកង់រលត់។

•  ប៉ះពីរដងអដើមបែីបិទអអកកង៖់កែំត់ឲ្យឧបករែ៍ប្ិរសអមកង់សដោយប៉ះពីរដងសលើតំបន់្រស្រសនៅសលើសគហសអមកង់ឬក៏សអមកង់
ជាប់ស�ោ។
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•  រកសែាការអបើកអអកកង់ខណៈអពលកំពុងបងា្ញ៖កំែត់ឲ្យឧបករែ៍រារាំងសអមកង់កុំឲ្យបិ្រខែៈសពលអ្នក�ំ�ឹងស្ើលវា។

•  កបាប់ដំណឹងអនៅអពលអលើកទូរសព្ទ៖កំែត់ឲ្យឧបករែ៍ម្ាប់ដំែឹងអ្នកសបើអ្នក្ ានខកខានការសហៅឬ្ ាន្រ្រួល�ារ
ថ្មីៗសនៅសពលអ្នកសលើកឧបករែ៍។

� �្ុខងារសនះមបណហលជា្ ិនដំសែើរការស្រសបើសអមកង់សបើកឬឧបករែ៍្ ិន�្ិតសលើន្ទេរាបស�្មើ។

•  បិទសំអ�ងជាមួយកាយវិការ៖កែំត់ឲ្យឧបករែ៍ប្ិរ�ំស�ង្ ួយចំនួនសដោយសមបើចលនាឬកាយវិការ។

•  អូសបាតនដអដើមបែីែតអអកកង់៖កែំត់ឲ្យឧបករែ៍ថតរូបសអមកង់សនៅសពលអ្នកអូ�នដសលើសអមកង់្ កសេវងឬស្រៅ�ដាំ។អ្នក
អាចបង្ាញរូបណដល្ ានថតក្នញងវិចកិតសាល។អ្នក្ ិនអាចថតរូបសអមកង់ស្រខែៈសពលកំពុងសមបើក្្មវិធីនិង្ុខងារខ្ះ។

� �ការអមងួនខ្ាំងឬការប៉ះ្រងគេិចឧបករែ៍អាចសធវើឲ្យ្ ានការបញ្ចូលសដោយអសចតនា�ម្ាប់្ ុខងារខ្ះណដលសមបើ�ិន�ឺ។

�Dual Messenger
�ដំស�ើងក្្មវិធី្រីពីរនិងសមបើគែនីដាច់ពីគ្នាពីរ�ម្ាប់ក ្្មវិធីស្្ើ�ារណត្ ួយ។

1 សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះមុខងារកកមិតខ្ពស ់→ Dual Messenger។

�ក្្មវិធីណដល្រ្រួលការគាមំ្រនឹងសលចស�ើង។

2 ប៉ះកុងតាក់ននក្្មវិធី្ ួយសដើ្្ីដសំ�ើងក ្្មវិធី្ីរពីរ។
�ក្្មវិធី្រីពីរនឹងមតូវ្ ានដំស�ើង។អាយខុនននក្្មវិធី្រីពីរនឹងមតូវ្ ានបង្ាញជា្ួយ ។

�

កម�វ�ធ ីទីពីរ

� •  ្ ុខងារDual Messengerមបណហលជា្ ិនអាចសមបើ្ ានស្រអាម�័យសលើក្្មវិធី។

•  ្ ុខងារខះ្ននក្្មវិធីសនះអាច្ ានកម្ិត�ម្ាប់ក្្មវិធី្រីពីរ។

�ការលុបកម្មវិធីទីពីរ

1 សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះមុខងារកកមិតខ្ពស ់→ Dual Messenger។

2 ប៉ះកុងតាក់ននក្្មវិធីណដលអ្នកចង់លុបសហើយប៉ះលុប។
�្រិន្នន័យ្រាំងអ�់ណដល្រាក្់រងនឹងក្្មវិធី្ីរពីរនឹងមតូវ្ ានលុប។

� �សបើអ្នកលុបក្្មវិធី្រី្ ួយក្្មវិធី្រីពីរក៏នឹងមតូវ្ ានលុប្ ងណដរ។
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�សុខុមាលភាព�ីជីែលនិងការកតួតកតារបស់ឪពុកម្ដាយ
�បង្ាញមបវត្ិននការសមបើម្ា�់ឧបករែ៍រប�់អ្នកមព្្រាំងសមបើ្ ុខងារសដើ្្ីរារាំងកុំឲ្យឧបករែ៍រប�់អ្នករំខានដល់ជីវិតរប�់
អ្នក។អ្នកក៏អាចសរៀបចំការមតួតមតារប�់ឪពុក្ដាយ�ម្ាប់កូនរប�់អ្នកមព្្រាំងមគប់មគងការសមបើម្ា�់ឌីជីថលរប�់ពួកសគ
្ ងណដរ។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះសុខុមាលភាព�ីជីែលនិងការកតួតកតារបស់ឪពុកម្ដាយ។

•  អពលអបើកអអកកង់៖កំែត់សគោលបែំងរយៈសពលប៉ុន្មានណដលអ្នកសមបើឧបករែ៍រប�់អ្នកក្នញង្ ួយនថងៃ។

•  រង្ាស់អពលកម្មវិធ៖ីកម្ិតរយៈសពលននការសមបើម្ា�់មបចាំនថងៃ�ម្ាប់ក្្មវិធីនី្ួយៗសដោយកំែត់រងវា�់សពល
្ ួយ។សនៅសពលអ្នកឈានដល់ណដនកែំត់សនះក្្មវិធីសនោះនឹងមតូវ្ ានបិ្រដំសែើរការសហើយអ្នក្ ិនអាចសមបើវាស�ើយ។

•  ទកមង់អផ្ដោត៖សបើកដសំែើរការ្រម្ង់ស្ដោតសដើ្្ីសជៀ�វាងការរំខានពីឧបករែ៍រប�់អ្នកសហើយរកសេាការស្ដោតសលើអវីណដលអ្នក
ចង់។អ្នកអាចសមបើក ្្មវិធីណដលអ្នក្ ានអនុញ្ាតឲ្យសមបើក្នញង្រម្ង់ស្ដោត។

•  ទកមង់អពលអរង៖សបើកដំសែើរការ្រម្ង់សពលសគងសដើ្្ីកាត់បន្យការឈឺណ�្នក្ុនសពលសគងមព្្រាំងរារាំងការរំខានការ
សគងរប�់អ្នក។

•  ឧបទសសែន៍កកមិតសំអ�ង៖សបើកដសំែើរការឧប្រ�សេន៍កម្ិត�ំស�ងសដើ្្ីការពារមតសចៀករប�់អ្នក។

•  ការកតួតកតារបស់ឪពុកម្ដាយ៖មគប់មគងការសមបើម្ា�់ឌីជីថលរប�់កូនអ្នក។

�ការថែទាំែ្មនិងឧបករណ៍

�ការថណនាំ
�្ុខងារណថ្រាំឧបករែ៍្ ដល់នូវ្រិដ្ឋ�ាព្រូស្រៅនន�្ាន�ាពថ្មឃ្ាំង្ទេញកស្្៉ូរីនិង�ន្ិ�ុខមបព័ន្ធននឧបករែ៍រប�់អ្នក។អ្នកក៏
អាចសធវើឲ្យឧបករែ៍ល្អមបស�ើរសដោយសមបើម្ា្នដរប�់អ្នកប៉ះ្ ដង្ ងណដរ។

�ការអធ្ើឲ្យឧបករណ៍របស់អ្កល្អកបអសើរ
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះការថែទាំែ្មនិងឧបករណ៍ → អធ្ើឲ្យល្អកបអសើរឥ�វូវ។
�្ុខងារសធវើឲ្យល្អមបស�ើររហ័�នឹងបសង្កើនមប�ិ្រ្ធ្លននឧបករែ៍តា្រយៈ�ក្្ម�ាពខាងសមកោ្។

•  ការបិ្រក្្មវិធីណដលកំពុងដសំែើរការសនៅន្ទេខាងសមកោយ។

•  ការមគប់មគងការសមបើម្ា�់ថ្ម្ ិនមបមកតី។

•  ការស�្កនរកស្ើលក ្្មវិធីគាំងនិង�ុហវណវរព្យា្ា្រ។
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�ការអកបើមុខងារអធ្ើឲ្យល្អកបអសើរស្័យកបវត្តិ
�អ្នកអាចកំែត់ឲ្យឧបករែ៍អនុវត្ការសធវើឲ្យល្អមបស�ើរ�វ័យមបវត្ិសនៅសពល្ ិនកំពុងសមបើឧបករែ៍រប�់អ្នក។ប៉ះ  → 
ស្័យកបវត្តិកម្ម → ស្័យអធ្ើឲ្យល្អកបអសើរកបចានំែ ្សហើយប៉ះកុងតាក់សនោះសដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។សបើអ្នកចង់កំែត់សពលមតូវ
អនុវត្ការសធវើឲ្យល្អមបស�ើរ�វ័យមបវត្ិ�ូ្ប៉ះអម៉ោង។

�ែ្ម
�ពិនិត្យថា្ពលថ្មសនៅ�ល់និងរយៈសពលសមបើឧបករែ៍។ចំសពោះឧបករែ៍ណដល្ ានកម្ិតថ្មសខសេោយនឹង�ំនចថា្ពលថ្មសដោយ
ការសបើកដំសែើរការ្ ុខងារ�ំនចថា្ពល។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះការថែទាំែ្មនិងឧបករណ៍ → ែ្ម។

•  ទកមង់សំនចែាមពល៖សបើកដំសែើរការ្រម្ង់�ំនចថា្ពលសដើ្្ីពន្យារសពលសមបើម្ា�់ថ្ម។

•  ថដនកំណត់ការអកបើកបាស់នផ្ទខាងអកកោយ៖កម្ិតការសមបើម្ា�់ថ្ម�ម្ាប់ក្្មវិធីណដលអ្នក្ ិនសមបើញឹកញាប់។

•  ការថចករំថលកែាមពលឥតថខសែ៖�ាកឧបករែ៍្ ួយស្រៀតសដោយសមបើថ្មរប�់ឧបករែ៍អ្នក។�ូ្ស្ើលការណចករំណលក
ថា្ពលឥតណខសេ �ម្ាប់ព័ត៌្ានបណន្្។

•  ការកំណត់ែ្មអកចើនអទៀត៖សធវើការកែំត់រចនា�្្ពន្ធកម្ិតខ្ព�់�ម្ាប់ថ្ម។

�
•  រយៈសពលសមបើម្ា�់សនៅ�ល់បង្ាញពីរយៈសពលណដលសនៅ�ល់្ុនសពលអ�់ថ្ម។រយៈសពលសមបើម្ា�់សនៅ�ល់អាច
ខ�ុគ្នាអាម�យ័សលើការកែំត់ននឧបករែ៍រប�់អ្នកនិងលក្ខខែ្ឌមបតិបត្ិការ។

•  អ្នកអាច្ ិន្រ្ួរលការជូនដែឹំងពីក ្្មវិធីខ្ះណដលសមបើ្រម្ង់�ំនចថា្ពល។

�ឃ្ាំងផ្ទញក
�ពិនិត្យ�្ាន�ាពននស្្៉ូរីណដល្ ានសមបើនិង្ំរសនរ។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះការថែទាំែ្មនិងឧបករណ៍ → ឃ្ាំងផ្ទញក។សដើ្្ីលុបឯក�ារឬក៏លុបក្្មវិធីណដលអ្នក្ ិនសមបើ
ស្រៀត�ូ្សមជើ�មបស�្រ្ ួយ។រួចប៉ះឲ្យជាប់ឬក៏សមជើ�ធាតុ្ ួយសហើយប៉ះលុបឬលុប។

�
•  ចំែុះស្្៉ូរី្រំសនរជាកណ់�ដងននស្្ូ៉រីខាងក្នញងតិចជាងចំែុះណដល្ ានបញ្ាក់សដោយ�ារមបព័ន្ធមបតិបត្ិការនិងក្្មវិធី
លំនាសំដើ្សមបើស្្ូ៉រីសនោះអ�់្ ួយណ្្នក។ចំែុះស្្៉ូរី្រំសនរអាចណមបមបួលសនៅសពលអ្នកអាប់សដតឧបករែ៍។

•  អ្នកអាចបងា្ញចែំុះ្រំសនរននស្្ូ៉រីខាងក្នញងសនៅក្នញងណ្្នកលក្ខែៈពិស��បសច្កស្រ��ម្ាប់ឧបករែ៍រប�់អ្នក
សលើវិបន�Samsung។
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�អមម៉ូរី
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះការថែទាំែ្មនិងឧបករណ៍ → អមម៉ូរី។
�សដើ្្ីបសង្កើនសល្ឿនឧបករែ៍រប�់អ្នកសដោយបញ្ឈប់ក្្មវិធីណដលដំសែើរការសនៅន្ទេខាងសមកោយ�ូ្ធីកក្្មវិធី្រាំងសនោះពីបញ្ី
ក្្មវិធីសហើយប៉ះសម្អាតឥ�វូវ។

�ការការពារឧបករណ៍
�ពិនិត្យ�្ាន�ាព�ន្ិ�ុខរប�់ឧបករែ៍។្ុខងារសនះស�្កនឧបករែ៍រប�់អ្នករកស្ើល�ុហវណវរព្យា្ា្រ។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះការថែទាំែ្មនិងឧបករណ៍ → ការការពារឧបករណ៍ → អសកេនទូរសព្ទ។

�កម្មវិធី
�មគប់មគងក្្មវិធីរប�់ឧបករែ៍និងបដចូរការកែំត់រប�់ពួកវា។អ្នកអាចបងា្ញព័ត៌្ានននការសមបើម្ា�់រប�់ក្្មវិធី,បដចូរការ
ជូនដែំឹងរប�់ពួកវាឬការកែំត់ការអនុញា្តឬក៏លុបឬបិ្រក្្មវិធីណដល្ ិនចាំ្ាច់។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះកម្មវិធ។ី

�ការករប់ករងទូអទៅ
�បដចូរការកែំត់មបព័ន្ធននឧបករែ៍រប�់អ្នកតា្បំែងឬក៏កែំត់ឧបករែ៍ស�ើងវិញ។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះការករបក់រងទូអទៅ។

•  ភាសា៖សមជើ��ា�ាឧបករែ៍។�ូ្ស ើ្លការណថ្�ា�ាឧបករែ៍ �ម្ាប់ព័ត៌្ានបណន្្។

•  អត្បទ-អទៅ-សម្ដ៖ីបដចូរការកែំត់�ម្ាប់្ ុខងារអត្ប្រ-ស្រៅ-�្្ីណដល្ ានសមបើសនៅសពល្ ានសបើកដំសែើរការTalkBack 
ដូចជា�ា�ាសល្ឿនជាសដើ្។

•  កាលបរិអចឆេទនិងអម៉ោង៖ចូលសមបើនិងណកការកែំត់សដើ្្ីមតួតមតារសបៀបណដលឧបករែ៍បងា្ញស្៉ោងនិងកាលបរិសច្ឆ្រ។

� �សបើថ្មសនៅណតអ�់បនទេញក្រាំងម�ងុសនោះស្៉ោងនិងកាលបរសិច្ឆ្រនឹងមតូវ្ ានកំែត់ស�ើងវិញ។

•  ការកំណត់ក្ដារចុចSamsung៖បដចូរការកែំត់�ម្ាប់កដារចុចSamsung។

•  បញ្ីក្ដារចុចនិងលំនាអំដើម៖សមជើ�កដារចុចមតវូសមបើតា្លំនាំសដើ្និងបដចូរការកំែត់កដារចុច។

•  ក្ដារចុចជាក់ថស្ដង៖បដចូរការកែំត់�ម្ាប់កដារចុចខាងសមកៅ។
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•  អម៉ៅស៍និងកទនាប់ដាន៖បដចូរការកែំត់�ម្ាប់ស្៉ៅ�៍ឬ្ ទេាំងដានខាងសមកៅ។

•  អសវាស្័យបំអពញ៖សមជើ�ស�វា�វ័យបសំពញ្ ួយណដលមតូវសមបើ។

•  កំណត់អ�ើងវិញ៖សធវើការកែំត់ឧបករែ៍រប�់អ្នកស�ើងវិញឬក៏សធវើការកំែត់្រិន្នន័យពីសរោងចមកស�ើងវិញ។

•  អសវាការប្ដវូរតាមបំណង៖កំែត់ឲ្យ្រ្ួរលស�វាតា្បុគគេលណ្្អកសលើចំែាប់អារ្្មែ៍រប�់អ្នកនិងរសបៀបណដលអ្នកសមបើ
ឧបករែ៍រប�់អ្នក។

•  ទាក់ទងអយើង៖�ួរ�ំែួរឬបងា្ញ�ំែួរណដល�ួរញឹកញាប់។

�ការថែមភាសាឧបករណ៍
�អ្នកអាចណថ្�ា�ាណដលមតវូសមបើសលើឧបករែ៍រប�់អ្នក។

1 សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះការករប់ករងទូអទៅ → ភាសា → ថែមភាសា។

�សដើ្្ីបង្ាញ�ា�ា្រាំងអ�់ណដលអាចណថ្្ ាន�ូ្ប៉ះ  → ភាសាទាំងអស។់

2 សមជើ��ា�ា្ ួយណដលមតវូណថ្។

3 សដើ្្ីកែំត់�ា�ាណដល្ ានសមជើ�ជា�ា�ាលំនាំសដើ្�ូ្ប៉ះកំណត់ជាលំនាំអដើម។សដើ្្ីរកសេាការកំែត់�ា�ា
បច្ញប្ន្ន�ូ្ប៉ះរកសែាបច្ញបបែន្។
��ា�ាណដល្ ានសមជើ�នឹងមតវូ្ ានណថ្ស្រៅបញ្ី�ា�ារប�់អ្នក។សបើអ្នក្ ានបដចូរ�ា�ាលំនាសំដើ្�ា�ាណដល្ ានសមជើ�នឹង
មតូវ្ ានណថ្ស្រៅណ ្្នកខាងសលើននបញ្ី។

�សដើ្្ីបដចូរ�ា�ាលំនាំសដើ្ពីបញ្ី�ា�ារប�់អ្នក�ូ្សមជើ��ា�ាណដលអ្នកចង់្ ានសហើយប៉ះអកបើ។សបើក្្មវិធី្ ួយ្ ិនគាមំ្រ�ា�ា
លំនាំសដើ្ស្រ�ា�ាណដល្ ានគាមំ្របនទេាប់សនៅក្នញងបញ្ីនឹងមតូវ្ ានសមបើ។

�ភាពកសួលអកបើ
�សធវើការកែំត់រចនា� ្្ពន្ធស្សេងៗសដើ្្ីបសង្កើន�ាពម�ួលសមបើឧបករែ៍។�ូ្ស្ើល�ាពម�ួលសមបើ�ម្ាប់ព័ត៌្ានបណន្្។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះភាពកសួលអកបើ។
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�អាប់អដតននសុហ្ថវរ
�អាប់សដត�ុហវណវរននឧបករែ៍រប�់អ្នកតា្ស�វាហវឺ្ណវរតា្អាកា�(FOTA)។អ្នកក៏អាចសរៀបកាលវិ�ាគអាប់សដត�ុហវណវរ
្ ងណដរ។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះអាបអ់ដតននសុហ្ថវរ។

•  ទាញយកនិងដំអ�ើង៖ពិនិត្យរកនិងដំស�ើងអាបស់ដតសដោយនដ។

•  ស្័យទាញយកតាមWi-Fi៖កែំត់ឲ្យឧបករែ៍្រាញយកអាប់សដតសដោយ�វ័យមបវត្ិសនៅសពល្ ាន�្ាប់ស្រៅ
បែ្ាញWi-Fi។

•  អាប់អដតចុងអកកោយ៖បងា្ញព័ត៌្ានអំពីអាបស់ដតនន�ុហវណវរចុងសមកោយ។

� �សបើអាបស់ដតនន�ុហវណវរអា�ន្នមតវូ្ ានបសញ្ញសដើ្្ីការពារ�ន្ិ�ុខននឧបករែ៍រប�់អ្នកសហើយសដើ្្ីខទេប់មបស�្រននការ
គំរា្កំណហង�ន្ិ�ុខថ្មីៗពួកវានឹងមតវូ្ ានដំស�ើងសដោយ�វ័យមបវត្ិសដោយគ្មានការយល់មព្ពីអ្នក។

�ព័ត៌មានអំពីអាប់អដតននសន្តិសុខ
�អាប់សដតនន�ន្ិ�ុខមតូវ្ ាន្ ដល់ជូនសដើ្្ីពមងងឹ�ន្ិ�ុខននឧបករែ៍រប�់អ្នកនិងការពារព័ត៌្ាន្ ទេាល់ខ្លួនរប�់អ្នក។ចំសពោះ
អាប់សដតនន�ន្ិ�ុខ�ម្ាប់្ ៉ូណដលរប�់អ្នក�ូ្ស ើ្លsecurity.samsungmobile.com។

� �វិបន�សនះគាំម្រជា�ា�ាខ្ះប៉ុសែណោះ។

�អំពីទូរសព្ទ
�ចូលស្ើលព័ត៌្ានននឧបករែ៍រប�់អ្នក។
�សលើសអមកង់ការកំែត់�ូ្ប៉ះអំពីទូរសព្ទ។
�សដើ្្ីបដចូរសឈ្មោះននឧបករែ៍រប�់អ្នក�ូ្ប៉ះថក។

•  ព័ត៌មានស្ានភាព៖បងា្ញព័ត៌្ ានស្សេងៗរប�់ឧបករែ៍ដូចជា�្ាន�ាពកាតSIM,អា�យដ្ឋានMACននWi-Fiនិង
សលខស�ៀសរៀលជាសដើ្។

•  ព័ត៌មានអំពីចបែាប់៖បងា្ញព័ត៌្ ាន្ ្ចូវច្ាប់ណដលពាក់ព័ន្ធនឹងឧបករែ៍ដូចជាព័ត៌្ាន�ុវត្ិ�ាពនិងអាជ្ាបែណមប�ព
សបើក្រូលាយជាសដើ្។

•  ព័ត៌មានសុហ្ថវរ៖បង្ាញព័ត៌្ាន�ុហវណវររប�់ឧបករែ៍ដូចជាកំណែមបព័ន្ធមបតិបត្ិការរប�់វានិងកំណែហវឺ្ណវរជាសដើ្
។

•  ព័ត៌មានែ្ម៖បង្ាញ�្ាន�ាពនិងព័ត៌្ានអំពីថ្មរប�់ឧបករែ៍។

http://security.samsungmobile.com
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�ឧបសម្ពន្ធ

�ភាពកសួលអកបើ

�អំពីភាពកសួលអកបើ
�បសង្កើន�ាពម�ួលសមបើជា្ួយ្ ុខងារណដលសធវើឲ្យឧបករែ៍កានណ់តងាយម�ួលសមបើ�ម្ាប់អ្នកសមបើម្ា�់ណដលអន់ណ�្នកមតសចៀកនិង
�ាពថ្នឹកនននដ។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់សហើយប៉ះភាពកសលួអកបើ។សដើ្្ីពិនិត្យ្ ុខងារណដល្ ានឲ្យសយោបល់និង្ ុខងារ�ាពម�ួលសមបើណដល
អ្នកកំពុងសមបើ�ូ្ប៉ះបានឲ្យអយោបល់អ្ក។សដើ្្ីបិ្រ្ ុខងារកំពុងសមបើ�ូ្ប៉ះបិទ។

�TalkBack (សំអ�ងតប)

�ការបិទដំអណើរការឬក៏ការបិទដំអណើរការTalkBack
�សនៅសពលអ្នកសបើកដំសែើរការTalkBackឧបករែ៍នឹងចាប់ស្ដើ្�ំស�ងតប។សនៅសពលអ្នកប៉ះ្ ុខងារណដល្ ានសមជើ�
្ ដងឧបករែ៍នឹងអានអត្ប្រសលើសអមកង់ឮៗ។ការប៉ះ្ ុខងារសនះពីរដងនឹងសបើកដំសែើរការ្ ុខងារសនះ។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសួលអកបើ → TalkBackរួចសហើយប៉ះកុងតាក់សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។
�សដើ្្ីបិ្រដំសែើរការTalkBack�ូ្ប៉ះកុងតាក់សហើយប៉ះកណន្ងែា្ ួយសលើសអមកង់ពីរដងយ៉ាងរហ័�។
�សដើ្្ីបង្ាញរសបៀបសមបើTalkBack�ូ្ប៉ះការកំណត ់→ អមអរៀនអំពីមុខងារតបវិញ។

� �្ុខងារខ្ះ្ ិនអាចសមបើ្ ានស្រខែៈសពលអ្នកកំពុងសមបើTalkBack។

�ការកតួតកតាអអកកង់ជាមួយកាយវិការកមាមនដ
�អ្នកអាចសមបើកាយវិការម្ា្នដស្សេងៗសដើ្្ីមតតួមតាសអមកង់ខែៈសពលអ្នកកំពុងសមបើTalkBack។
�សដើ្្ីបង្ាញនិងបដចូរតា្បំែងនូវកាយវិការម្ា្នដណដលអាចសមបើ្ ាន�ូ្ចាបស់្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់សហើយប៉ះភាពកសួលអកបើ 
→ TalkBack → ការកំណត់ → ប្ដវូរចលនាតាមបំណង។
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�ការអកបើមុលឺនុយអាន
�ខែៈសពលអ្នកកំពុងសមបើTalkBack�ូ្សមបើម្ា្នដបីអ�ូ្ កសេវងឬក៏ស្រៅ�ដាំ។្ុឺនុយអាននឹងសលចស�ើងសហើយឧបករែ៍
នឹងអានជសម្ើ�ឮៗ។អូ�្ កសេវងឬស្រៅ�ដាំសដោយសមបើម្ា្នដបីសដើ្្ីរំកិលតា្ជសម្ើ�។សនៅសពលអ្នកឮជសម្ើ�ណដលអ្នកចង់
្ ាន�ូ្អ�ូស�ើងសលើឬចុះសមកោ្សដើ្្ីសមបើជសម ើ្�សនោះឬក៏នលតម្ូវការកំែត់�ម្ាប់ជសម ើ្�សនោះ។ឧ្រាហរែ៍សនៅសពល
អ្នកឮអលបែឿនននការនិយាយ អ្នកអាចនលតម្ូវអមតា�្ដីសដោយអូ�ស�ើងសលើឬចុះសមកោ្។

�ការថែមនិងការករបក់រងស្ាករូប
�អ្នកអាចដាក់�្ាកឲ្យរូបសលើសអមកង់។ឧបករែ៍អានឮៗនូវ�្ាកនានាសនៅសពលរូបមតូវ្ ានសមជើ�។ណថ្្ ្ាកឲ្យរូបណដល្ ិន្ ាន
ដាក់្ ្ាកសដោយសមបើម្ា្នដបីប៉ះសអមកង់សហើយប៉ះស្ាក → បថន្មសា្ក សនៅសពល្ ុឺនុយTalkBackសលចស�ើង។
�សដើ្្ីមគប់មគង្ ្ាក�ូ្ចាបស់្ដើ្ក ្្មវិធីការកំណត់សហើយប៉ះភាពកសួលអកបើ → TalkBack → ការកំណត់ → ស្ាក
ផ្ទាល់ខ្ទួន។

�ការអធ្ើការកំណត់រចនាសម្ពន្ធសកមាប់TalkBack។
�សធវើការកែំត់រចនា� ្្ពន្ធ�ម្ាប់TalkBackសដើ្្ី�ាពងាយម�ួលរប�់អ្នក។
�ចាបស់្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់សហើយប៉ះភាពកសួលអកបើ → TalkBack → ការកំណត់។

•  មុខងារែ្មីៗអនៅក្ញងមុខងារតបវិញ៖ពិនិត្យរកអាបស់ដតនិងការ្្ា�់បដចូរ�ំខាន់ៗចំសពោះTalkBack។

•  ការកំណត់ការបំថបង្អត្បទអទៅជាការនិយាយ៖បដចូរការកំែត់�ម្ាប់្ ុខងារអត្ប្រ-ស្រៅ-�្្ីណដល្ ានសមបើសនៅសពល្ ាន
សបើកដំសែើរការTalkBackដូចជា�ា�ាសល្ឿនជាសដើ្។

•  មុខងារបរិយាយ៖បដចូរការកែំត់ល្្អតិតា្បំែង�ម្ាប់�ំស�ងតប។

•  អានពាក្យសម្ាត៖់កំែត់ឲ្យឧបករែ៍អានតួអកសេរឮៗសនៅសពលអ្នកវាយបញ្ចូលពាក្យ�្ងៃាត់រប�់អ្នក។សបើអ្នកបិ្រ
ដំសែើរការ្ ុខងារសនះឧបករែ៍នឹងអានពាក្យ�្ងៃាត់ឮៗណតសនៅសពលអ្នកកំពុងសមបើកា�ប៉ុសែណោះ។

•  កបតិកម្មជាសំអ�ង៖កែំត់ឲ្យឧបករែ៍បសញ្ញ�ំស�ងសនៅសពលអ្នកមតួតមតាសអមកង់ដូចជាការសមជើ�ធាតុ្ ួយ។

•  កកមិតសំអ�ងកបតិកម្ម៖នលតម្ូវកម្ិត�ំស�ងណដល្ ានបន្ឺសនៅសពលអ្នកប៉ះសអមកង់សដើ្្ីមតួតមតាវា។

•  ការអធ្ើឱ្យស្ាត់សំអ�ង៖កំែត់ឲ្យឧបករែ៍បន្យកម្ិត�ំស�ងស្សឌៀសនៅសពលឧបករែ៍អានធាតុ្ ួយឮៗ។

•  កបតិកម្មញ័រ៖កំែត់ឲ្យឧបករែ៍ញ័រសនៅសពលអ្នកមតួតមតាសអមកង់ដូចជាការសមជើ�ធាតុ្ ួយ។
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•  ប្ដវូរចលនាតាមបំណង៖បងា្ញកាយវិការម្ា្នដស្សេងៗសដើ្្ីមតួតមតាសអមកង់ខែៈសពលអ្នកកំពុងសមបើTalkBackនិងបដចូរ
ការកំែត់តា្បំែង�ម្ាប់កាយវិការ។

•  ប្ដវូរមុលឺនុយតាមបំណង៖សមជើ�្ ុឺនុយTalkBackែានិង្ ុឺនុយអានែាណដលមតូវសមបើ។

•  អមអរៀនអំពីមុខងារតបវិញ៖សរៀនរសបៀបសមបើTalkBack។

•  អបើកTalkBackក្ញងGalaxy Store៖ចាបស់្ដើ្TalkBackពីGalaxy Storeនិងពិនិត្យរកអាប់សដត។

•  សញ្ាបង្ាញការអផ្ដោត៖កែំត់ឲ្យឧបករែ៍បសង្កើនកម្ា�់មពំនន�ញ្ាបង្ាញការស្ដោតណដលសលចស�ើងសនៅសពលអ្នកប៉ះ
ធាតុនានា។អ្នកក៏អាចបដចូរពែ៌នន�ញ្ាបងា្ញ្ ងណដរ។

•  ស្ាកផ្ទាល់ខ្ទួន៖មគប់មគង្ ្ាកណដលអ្នក្ ានណថ្។

•  ការអបើកដំអណើរការអដោយចុចម្តង៖កំែត់ឲ្យឧបករែ៍សបើកដំសែើរការធាតុណដល្ ានសមជើ�ជា្ួយការប៉ះ្ ដង។

•  ការវាយអដោយប៉ះម្ដង៖កំែត់ឲ្យឧបករែ៍វាយបញ្ចូលតួណដល្ ានសមជើ�សលើកដារចុចជា្ួយការប៉ះ្ ដង។

•  ផ្វូវកាត់ក្ដារចុច៖កំែត់្ ្ចូវកាត់មគាប់ចុចមតវូសមបើសនៅសពលសមបើកដារចុចខាងសមកៅ។

•  ការកំណត់របស់អ្កអភិវ�្ឍន៖៍កំែត់ជសម ើ្��ម្ាប់ការអ�ិវឌ្ឍក្្មវិធី។

•  អរោលការណ៍ឯកជនភាព៖អានសគោលការែ៍�ាពឯកជន។

•  លក្ខខណ្ឌអកបើកបាស់៖អានសពលសវលានិងលក្ខខែ្ឌ។

�ការវាយបញ្វូលអត្បទអដោយអកបើក្ដារចុច
�សដើ្្ីបងា្ញកដារចុច�ូ្ប៉ះវាលបញ្ចូលអត្ប្ររួចប៉ះសលើកណន្ងែា្ ួយសលើសអមកង់ពីរដងយ៉ាងរហ័�។
�សដើ្្ីសបើកដំសែើរការ្ ុខងារការបញ្ចូលមគាប់ចុចរហ័��ូ្ចាបស់្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសួលអកបើ → TalkBack → 
ការកំណត់រួចសហើយប៉ះកុងតាក់ការវាយអដោយប៉ះម្ដង សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។
�សនៅសពលអ្នកសមបើម្ា្នដរប�់អ្នកប៉ះកដារចុចឧបករែ៍នឹងអានឮៗនូវមគាប់ចុចតួអកសេរសមកោ្ម្ា្នដរប�់អ្នក។សនៅសពលអ្នកឮ
តួអកសេរណដលអ្នកចង់�ូ្ណលងម្ា្នដរប�់អ្នកពីសអមកង់សដើ្្ីសមជើ�វា។តួអកសេរមតូវ្ ានវាយបញ្ចូលសហើយឧបករែ៍នឹងអាន
អត្ប្រឮៗ។
�សបើការវាយអដោយប៉ះម្ដង ្ិនមតវូ្ ានសបើកដំសែើរការស្រ�ូ្ណលងម្ា្នដរប�់អ្នកពីតួណដលអ្នកចង់រួចសហើយប៉ះពីរដងសលើ
កណន្ងែា្ ួយសនៅសលើសអមកង់យ៉ាងរហ័�។

�ការវាយបញ្វូលតួអកសែរបថន្ម

�ប៉ះឲ្យជាប់សលើមគាប់ចុច្ ួយសលើកដារចុចសដើ្្ីវាយបញ្ចូលតួអកសេរបណន្្ណដល្ ាន�ម្ាប់មគាប់ចុចសនោះ។វីនដូវ្ ុ�សលចស�ើង
ខាងសលើមគាប់ចុចណដលបងា្ញតួអកសេរណដល្ ាន។សដើ្្ីសមជើ�តួអកសេរ្ ួយ�ូ្ចាប់អ�ូម្ា្នដរប�់អ្នកសលើវីនដូវ្ ុ�្រាល់ណត
អ្នកឮតួអកសេរណដលអ្នកចង់សហើយណលងវា។
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�ការថកលម្អលទ្ធភាពអមើលអឃើញ

�ការអកបើរូបរាងពន្លឺកុងខ្ពស់
�សមបើរូបរាងថា្ណដលបង្ាញខ្ឹ្ព័ត៌្ាន្ ានពែ៌ម�ាលសលើន្ទេខាងសមកោយងងឹត។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសលួអកបើ → ការថកលម្អលទ្ធភាពអមើលអឃើញ → រូបរាងពន្លឺកុងខ្ពស ់រួចសហើយសមជើ�រូបរាង
ណដលអ្នកចង់្ ាន។

�ការអកបើពុម្ពអកសែរពន្លឺកុងខ្ពស់
�នលតម្ូវពែ៌និងសមគោងពុ្ ្ពអកសេរសដើ្្ីបសង្កើន�ាពកុងរវាងអត្ប្រនិងន្ទេខាងសមកោយ។
�ចាបស់្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសួលអកបើ → ការថកលម្អលទ្ធភាពអមើលអឃើញ រួចសហើយប៉ះកុងតាក់ពុម្ពអកសែរពន្លឺកុង
ខ្ពស ់សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។

�ការអកបើក្ដារចុចពន្លឺកុងខ្ពស់
�បដចូរពែ៌ននកដារចុចSamsungសដើ្្ីបសង្កើន�ាពកុងរវាងអត្ប្រនិងន្ទេខាងសមកោយ។
�ចាបស់្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសួលអកបើ → ការថកលម្អលទ្ធភាពអមើលអឃើញ រួចសហើយប៉ះកុងតាក់ក្ដារចុចពន្លឺកុង
ខ្ពស ់សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។

�ការបង្ាញរូបសណា្នប៊ូតុង
�បង្ាញរូប�ែ្ានប៊ូតុងជា្ួយ�៊ុ្សដើ្្ីសធវើឲ្យពួកវាសលចសធ្ោ។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសលួអកបើ → ការថកលម្អលទ្ធភាពអមើលអឃើញ រួចសហើយប៉ះកុងតាក់រំអលចប៊ូតុង សដើ្្ីសបើក
ដំសែើរការវា។

�ការបកញ្ាសពណ៌បងា្ញ
�បសង្កើន�ាពស្ើលសឃើញសអមកង់សដើ្្ីជួយអ្នកសមបើម្ា�់ឲ្យ�គេាល់អត្ប្រសលើសអមកង់កាន់ណតងាយម�ួល។
�ចាបស់្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសួលអកបើ → ការថកលម្អលទ្ធភាពអមើលអឃើញ រួចសហើយប៉ះកុងតាក់ពណ៌បកញ្ាស សដើ្្ី
សបើកដំសែើរការវា។
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�ការនលតកមូវពណ៌
�នលតម្ូវថាសតើពែ៌មតូវ្ ានបងា្ញដូចស្ដចសលើសអមកង់សបើអ្នក្ ានការលំ្ាកក្នញងការ�្គេាល់ពែ៌។ឧបករែ៍បដចូរពែ៌ស្រៅជា
ពែ៌ណដលកាន់ណតអាច្រ្ួរល�គេាល់។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសួលអកបើ → ការថកលម្អលទ្ធភាពអមើលអឃើញ → ការនលតកមូវពណ៌ រួចសហើយប៉ះ
កុងតាក់សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។សមជើ�ជសម ើ្�្ ួយ។
�សដើ្្ីនលតម្ូវមបពល�ាពននពែ៌�ូ្ចាប់អ�ូរ្ារនលតម្ូវសមកោ្កបពលភាព។
�សបើអ្នកសមជើ�ពណ៌តាមបរុ្ល អ្នកអាចបដចូរពែ៌សអមកង់តា្បុគគេល។សធវើតា្ការណែនាំសលើសអមកង់ សដើ្្ីបញ្ប់្រម្ង់ការនលតម្ូវ
ពែ៌។

�ថែមចអកមោះពណ៌
�នលតម្ូវពែ៌សអមកង់សបើអ្នក្ ានការលំ្ាកក្នញងការអានអត្ប្រ។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសួលអកបើ → ការថកលម្អលទ្ធភាពអមើលអឃើញ → ថែមចអកមោះពណ៌ រួចសហើយប៉ះ
កុងតាក់សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។សមជើ�ពែ៌ណដលអ្នកចង់្ ាន។
�សដើ្្ីនលតម្ូវកម្ិតមបពល�ាព�ូ្ចាប់អ�ូរ្ារនលតម្ូវសមកោ្ភាពកសអាប។់

�ការបន្យថបបថផនចលនាអអកកង់
�បន្យណបបណ្នជីវចលសបើអ្នកងាយ្រ្ួរលរងពីជីវចលឬចលនាសអមកង់។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសួលអកបើ → ការថកលម្អលទ្ធភាពអមើលអឃើញ រួចសហើយប៉ះកុងតាក់លុបជីវចល សដើ្្ីសបើក
ដំសែើរការវា។

�ការអកបើថកវពកងីក
�សបើកដំសែើរការណកវពមងកីសដើ្្ីពមងកីសលើសអមកង់និងបង្ាញខ្ឹ្ព័ត៌្ានធំៗ។
�ចាបស់្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសួលអកបើ → ការថកលម្អលទ្ធភាពអមើលអឃើញ → វីនដូវថកវពកងីក → ផ្វូវកាត់វីនដូវ
ថកវពកងីក រួចសហើយប៉ះកុងតាក់សដើ្្ីសបើកដសំែើរការវា។រួចធីក�ក្្ម�ាពមតូវសមបើសដើ្្ីចាប់ស្ដើ្សមបើណកវពមងីកសដោយ
្ ទេាល់។សនៅសពលអ្នកសធវើ�ក្្ម�ាពសនះណកវពមងកីនឹងសលចស�ើងសលើសអមកង់។
�ចាប់អូ�ណគ្នន�៊ុ្ណកវពមងកីសដើ្្ី្ ្ា�់្ីរណកវពមងកីស្រៅកណន្ងណដលអ្នកចង់ពមងីកសលើសអមកង់។
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�ការពកងីកអអកកង់
�ពមងីកសអមកង់និងពមងីកសលើតំបន់ជាក់លាក្់ ួយ។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសួលអកបើ → ការថកលម្អលទ្ធភាពអមើលអឃើញ → ការពកងីក → ផ្វូវកាត់ការពកងីករួច
សហើយប៉ះកុងតាក់សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។រួចធីក�ក្្ម�ាពមតូវសមបើសដើ្្ីចាប់ស្ដើ្សមបើ្ ុខងារសនះសដោយ្ ទេាល់។

•  ប៉ះប៊ូតុងភាពកសួលអកបើ៖ពមងកីសដោយប៉ះ សលើរ្ាររុករករួចសហើយប៉ះកណន្ងណដលអ្នកចង់ពមងីកសអមកង់។សដើ្្ីពមងីក
សអមកង់ជាបសែ្ោះអា�ន្ន�ូ្ប៉ះឲ្យជាប់សលើកណន្ងណដលអ្នកចង់ពមងីកសអមកង់។

•  ចុចករាប់ចុចខាងនិងបអងកេើនកកមតិសំអ�ង៖ពមងីកសដោយចុចមគាប់ចុចខាងនិងមគាប់ចុចបសង្កើនកម្ិត�ំស�ងក្នញងសពល
ដំែាលគ្នារួចសហើយប៉ះកណនង្ណដលអ្នកចង់ពមងកីសអមកង់។សដើ្្ីពមងីកសអមកង់ជាបសែោ្ះអា�ន្ន�ូ្ប៉ះឲ្យជាប់សលើកណន្ង
ណដលអ្នកចង់ពមងីកសអមកង់។

•  ចុចឲ្យជាប់អលើករាប់ចុចបអងកេើននិងបន្យកកមតិសំអ�ងក្ញងអពល3វិនាទ៖ីពមងីកសដោយចុចឲ្យជាប់សលើមគាប់ចុចបសង្កើននិង
បន្យកម្ិត�ំស�ងក្នញងសពលដំែាលគ្នា3វិនា្រីរួចសហើយប៉ះកណន្ងណដលអ្នកចង់ពមងីកសអមកង់។សដើ្្ីពមងីកសអមកង់ជា
បសែ្ោះអា�ន្ន�ូ្ប៉ះឲ្យជាប់សលើកណនង្ណដលអ្នកចង់ពមងីកសអមកង់។

•  ប៉ះបីដងអលើអអកកង៖់ពមងកីសដោយប៉ះសអមកង់បីដង។សដើ្្ីពមងីកសអមកង់ជាបសែ្ោះអា�ន្ន�ូ្ប៉ះសអមកង់បីដងសហើយឲ្យ
ជាប់។

�សដើ្្ីរុករកសអមកង់�ូ្ចាប់អ�ូម្ា្នដពីរកាត់សអមកង់ណដល្ ានពមងីក។

�សដើ្្ីនលតម្ូវអនុ្ាតហសេ៊ូ្�ូ្សកៀបម្ា្នដពីរសលើសអមកង់ណដល្ ានពមងីកឬក៏ណញកពួកវាសចញពីគ្នា។

� •  កដារចុចនិងរ្ាររុករកសលើសអមកង់្ ិនអាចពមងីកស�ើយ។

•  សនៅសពល្ ុខងារសនះមតវូ្ ានសបើកដសំែើរការមប�ិ្រ្ធ្លននក្្មវិធីខ្ះអាច្រ្រួលរង្ លប៉ះពាល់។

�ការពកងីកសញ្ាចង្អញលអម៉ៅស៍ឬផ្ទាំងប៉ះ
�ពមងីក�ញ្ាចង្អញលសនៅសពលសមបើស្៉ៅ�៍ឬ្ ទេាំងប៉ះខាងសមកៅ។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសួលអកបើ → ការថកលម្អលទ្ធភាពអមើលអឃើញ រួចសហើយប៉ះកុងតាក់សញ្ាចង្អញលអមៅស៍/ 
ផ្ទាំងប៉ះធំ សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។

�ការប្ដវូរពុម្ពអកសែរ
�បដចូរ្រំហំពុ ្្ពអកសេរនិង�ទេីល។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់សហើយប៉ះភាពកសួលអកបើ → ការថកលម្អលទ្ធភាពអមើលអឃើញ → ទំហំពុម្ពអកសែរនិងស្ទីល។
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�ការប្ដវូរហសែ៊ូមអអកកង់
�សធវើឲ្យធាតុសលើសអមកង់កាន់ណតធំឬកានណ់តតូច។
�ចាបស់្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់សហើយប៉ះភាពកសួលអកបើ → ការថកលម្អលទ្ធភាពអមើលអឃើញ → ហសែ៊ូមអអកកង។់

�ការថកលម្អការស្ដាប់

�ការរាំកទសកមាប់ជំនួយកតអចៀក
�កំែត់ឲ្យឧបករែ៍បសង្កើនគុែ�ាព�ំស�ងសដើ្្ីដំសែើរការកាន់ណតមបស�ើរជា្ួយឧបករែ៍ជំនួយការឮ។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសួលអកបើ → ការថកលម្អការស្ដាប់ → ការរាកំទសកមាប់ជំនួយកតអចៀក រួចសហើយប៉ះ
កុងតាក់ភាពកតូវរ្ាននជំនួយកតអចៀក សដើ្្ីសបើកដសំែើរការវា។

�ពកងីកសំអ�ងជុំវិញ
�កំែត់ឲ្យឧបករែ៍ពមងកី�ំស�ងជុំវិញអ្នកសដើ្្ីជួយឲ្យអ្នកឮកានណ់តមបស�ើរសនៅសពលសមបើកា�។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសលួអកបើ → ការថកលម្អការស្ដាប់ → ពកងីកសំអ�ងជុំវិញ រួចសហើយប៉ះ
កុងតាក់ផ្វូវកាត់ពកងកីសំអ�ងជុំវិញ សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។

2 �្ាប់កា�ជា្ួយឧបករែ៍សហើយពាក់វា។

3 ប៉ះ ។

�Adapt Sound
�សធវើឲ្យការកែំត់�ំស�ងល្អមបស�ើរសដើ្្ីរកគែុ�ាព�ំស�ងល្អបំ្ុតមព្្រាំងសមបើវា�ម្ាប់ការសហៅឬការចាក់ស្សឌៀ។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសួលអកបើ → ការថកលម្អការស្ដាប់ → Adapt Soundរួចសហើយសធវើឲ្យការកំែត់�ំស�ង
ល្អមបស�ើរ។

�ការនលតកមូវតុល្យភាពសំអ�ង
�កំែត់ឲ្យឧបករែ៍នលតម្ូវតុល្យ�ាព�ំស�ង។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់សហើយប៉ះភាពកសលួអកបើ → ការថកលម្អការស្ដាប់។

2 ចាប់អូ�រ្ារនលតម្ូវសមកោ្តុល្យភាពសំអ�ងអ្្ង/ស្ដាំ ្កសេវងឬស្រៅ�្ាំសដើ្្ីនលតម្ូវតុល្យ�ាព�ំស�ង។
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�អ�ូីយ៉ូម៉ូណូ
��ំស�ងបសញ្ញ្ ៉ូែូ្ សេំ�ំស�ងស�្សរអូស្រៅជារលក�ញ្ា្ ួយណដលចាក់តា្ឧបល័ររប�់កា�្រាំងអ�់។សមបើជសម្ើ�សនះសបើ
អ្នក្ ានបញ្ាមតសចៀកឬក៏សបើកា�ស្រោលងាយម�ួលជាង។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសួលអកបើ → ការថកលម្អការស្ដាប់ រួចសហើយប៉ះកុងតាក់អូ�ីយ៉ូម៉ូណូ សដើ្្ីសបើកដំសែើរការ
វា។

�ការបិទសំអ�ងទាំងអស់
�កំែត់ឲ្យឧបករែ៍ប្ិរ�ំស�ងឧបករែ៍្រាំងអ�់ដូចជា�ំស�ងស្សឌៀនិង�ំស�ងរប�់អ្នកសហៅក្នញងអំ�ញងសពលសហៅ។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសលួអកបើ → ការថកលម្អការស្ដាប់ រួចសហើយប៉ះកុងតាក់បិទសំអ�ងទាំងអស់ សដើ្្ីសបើក
ដំសែើរការវា។

�អធ្ើកបតិចារឹកភ្ាមៗ
�កំែត់ឲ្យឧបករែ៍ចាប់�្ដីសដោយសមបើ្ ីមកហូវចូនរប�់ឧបករែ៍សហើយបំណប្ងវាជាអត្ប្រសលើសអមកង់។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសួលអកបើ → ការថកលម្អការស្ដាប់ → អធ្ើកបតិចារឹកភ្ាមៗ → ផ្វូវកាត់អធ្ើកបតិចារឹក
ភ្ាមៗ រួចសហើយប៉ះកុងតាក់សដើ្្ីសបើកដសំែើរការវា។រួចប៉ះ សដើ្្ីសធវើមបតិចារឹក�្ដី។

�អកសែររត់ក្ញងអពលជាក់ថស្ដង
�កំែត់ឧបករែ៍ឲ្យ�គេាល់�្ដីនិងបសង្កើតចំែងសជើងសដោយ�វ័យមបវត្ិសនៅសពលអ្នកចាក់ខ្ឹ្ព័ត៌្ានស្សឌៀដូចជាវសីដអូឬ
្ ដខា�្។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសួលអកបើ → ការថកលម្អការស្ដាប់ → អកសែររត់ក្ញងអពលជាក់ថស្ដងរួចសហើយប៉ះ
កុងតាក់អកសែររត់ក្ញងអពលជាកថ់ស្ដងសដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។

�ការកំណត់ចំណងអជើង
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសួលអកបើ → ការថកលម្អការស្ដាប់ → ចំណងអជើងរងGoogle (CC)រួចសហើយប៉ះ
កុងតាក់បង្ាញចំណងអជើង សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។
�សមជើ�ជសម្ើ�្ ួយ�ម្ាប់សធវើការកែំត់រចនា�្្ពន្ធចំែងសជើង។
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�ការជូនដំណឹងអំពីសំអ�ង
�កំែត់ឲ្យឧបករែ៍ចាប់�ំស�ងដូចជាការបន្ឺ�ូរប៊ីបននសមគឿងចាប់ណ្សេងឬ្រារកយំ។ឧបករែ៍នឹងញ័រសនៅសពលវាចាប់្ ាន
�ំស�ងសហើយការម្ាប់ដំែឹងនឹងមតវូ្ ានរកសេា្ុរកជាកែំត់សហតុ្ ួយ។

� �ខែៈសពល្ ុខងារសនះមតូវ្ ានសបើកដំសែើរការការ�គេាល់�ំស�ងនឹង្ ិនសធវើមបតិបត្ិការស�ើយ។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់សហើយប៉ះភាពកសលួអកបើ → ការថកលម្អការស្ដាប់ → ការជូនដំណឹងអំពីសំអ�ង → អបើក
ការជូនដំណឹងអំពីសំអ�ង។

2 សធវើតា្ការណែនាំសលើសអមកង់សដើ្្ីសបើកដសំែើរការ្ ុខងារ�ំស�ងជូនដំែឹង។
�សនៅសពលចាប់្ាន�ំស�ងកែំត់សហតុនឹងបង្ាញសលើកាលប្វត្ិ។

3 សបើអ្នកចង់បិ្រដំសែើរការ្ ុខងារសនះ�ូ្ប៉ះ សហើយប៉ះកុងតាក់ការជូនដំណឹងអំពីសំអ�ងកំពុងដំអណើរការ សដើ្្ីបិ្រ
ដំសែើរការវា។

�អន្តរកម្មនិងហត្អកោសល្យ

�កុងតាក់សាកល
�អ្នកអាចមតួតមតាសអមកង់ប៉ះសដោយ�្ាប់កុងតាក់ខាងសមកៅឬក៏សដោយសមបើចលនាក្ាលនិងកាយវិការន្ទេ្ុខ។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់សហើយប៉ះភាពកសលួអកបើ → អន្តរកម្មនិងហត្អកោសល្យ → កុងតាក់សាកល។

2 �ូ្អានការណែនាំសលើសអមកង់ សហើយប៉ះរួចរាល់។

3 ប៉ះកុងតាក់សដើ្្ីសបើកដសំែើរការវា។

4 សបើកុងតាក់�ាកល្ ិនមតវូ្ ានចុះបញ្ីសលើឧបករែ៍ស្រ�ូ្ប៉ះថែមកុងតាក ់សហើយកែំត់កុងតាក់នានាសដើ្្ីមតួតមតា
ឧបករែ៍។

� �សដើ្្ីសបើកដំសែើរការ្ ុខងារកុងតាក់�ាកលអ្នកមតូវណតចុះបញ្ីកុងតាក់យ៉ាងតិច្ ួយសលើឧបករែ៍។

�សដើ្្ីកំែត់កុងតាក់នានាឲ្យមតតួមតាឧបករែ៍�ូ្ប៉ះកុងតាក់សមកោ្កុងតាក។់

�សដើ្្ីបិ្រដំសែើរការ្ ុខងារសនះ�ូ្ចុចមគាប់ចុចខាងនិងមគាប់ចុចបសង្កើនកម្ិត�ំស�ងក្នញងសពលដំែាលគ្នា។
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�មុលឺនុយជំនួយ

�ការបងា្ញអាយខុនផ្វូវកាត់ជំនួយ

�កំែត់ឲ្យឧបករែ៍បងា្ញអាយខុន្ ្ចូវកាត់ជំនួយ�ម្ាប់ការចូលសមបើក្្មវិធី,្ុខងារនិងការកំែត់។អ្នកអាចមតួតមតា
ឧបករែ៍យ៉ាងងាយម�ួលសដោយប៉ះ្ ុឺនុយជំនួយក្នញងអាយខុន។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់សហើយប៉ះភាពកសលួអកបើ → អន្តរកម្មនិងហត្អកោសល្យ → មុលឺនុយជំនួយ។

2 ប៉ះកុងតាក់សដើ្្ីសបើកដសំែើរការវា។
�អាយខុន្ ្ចូវកាត់ជំនួយសលចស�ើងសនៅណ ្្នកខាងសមកោ្ននសអមកង់។
�សដើ្្ីនលតម្ូវកម្ិតថ្ាននអាយខុន្ ្ចូវកាត់ជំនួយការ�ូ្ចាប់អូ�រ្ារនលតម្ូវសមកោ្ភាពែ្ា។

�ការចូលអកបើមុលឺនុយជំនួយការ

�អាយខុន្ ្ចូវកាត់ជំនួយសលចស�ើងជាអាយខុនអណែ្ត�ម្ាប់ការចូលសមបើងាយម�ួលស្រៅកាន់្ ុឺនុយជំនួយពីសអមកង់ែា្ ួយ។
�សនៅសពលអ្នកប៉ះអាយខុន្ ្ចូវកាត់ជំនួយអាយខុនសនោះពមងីកបន្ិចសហើយ្ ុឺនុយជំនួយសលចស�ើងសលើអាយខុន។ប៉ះមពួញសេវងឬ
�ដាំឬក៏អូ�្ កសេវងឬស្រៅ�ដាំសដើ្្ីសមជើ�្ ុឺនុយស្សេងស្រៀត។

�ការអកបើទសសែន៍កទនិច

�សលើ្ ុឺនុយជំនួយ�ូ្ប៉ះទសសែន៍កទនិច។អ្នកអាចមតួតមតាសអមកង់សដោយសមបើចលនាម្ា្នដតូចសលើតំបន់ប៉ះ។ចាប់អូ�ម្ា្នដ
រប�់អ្នកសលើតំបន់ប៉ះសដើ្្ី្ ្ា�់្រី្រ�សេនម៍្រនិច។ដូចគ្នាសនះណដរ�ូ្ប៉ះសលើសអមកង់សដើ្្ីសមជើ�ធាតុសមកោ្្រ�សេន៍ម្រនិច។
�សមបើជសម្ើ�ខាងសមកោ្៖

•   / ៖រំកិល្ កសេវងឬស្រៅ�ដាំសលើសអមកង់។

•   / ៖រំកិលស�ើងសលើឬចុះសមកោ្សលើសអមកង់។

•  ៖ពមងីកតំបន់ណដល្រ�សេនម៍្រនិច�្ិតសនៅ។

•  ៖បដចូរការកំែត់្ ទេាំងប៉ះនិង្រ�សេន៍ម្រនិច។

•  ៖្្ា�់្រីតំបន់ប៉ះស្រៅ្ីរកណនង្្ ួយស្រៀត។

•  ៖បិ្រតំបន់ប៉ះ។
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�ការអកបើមុលឺនុយជំនួយថដលបានថកលម្អ

�កំែត់ឲ្យឧបករែ៍បងា្ញ្ ុឺនុយជំនួយណដល្ ានណកល្្អ�ម្ាប់ក ្្មវិធីណដល្ ានសមជើ�។
�ចាបស់្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសលួអកបើ → អន្តរកម្មនិងហត្អកោសល្យ → មុលឺនុយជំនួយ → អកជើសកម្មវិធីកតូវបង្ាញ
មុលឺនុយតាមបរិការណ៍ជាមួយ រួចសហើយប៉ះកុងតាក់ជាប់នឹងក្្មវិធីណដលអ្នកចង់សបើកដំសែើរការ។

�ការអ្្ើយឬបញ្ប់ការអហៅ
�បដចូរវិធី�ម្ាប់ការសេ្ើយឬការបញ្ប់ការសហៅ។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសួលអកបើ → អន្តរកម្មនិងហត្អកោសល្យ → ការអ្្ើយនិងការបញ្ប់ការអហៅ រួចសហើយប៉ះ
កុងតាក់ននវិធីណដលអ្នកចង់្ ាន។

�ការកតួតកតាអន្តរកម្ម
�សបើកដំសែើរការ្រម្ង់អន្រក ្្មបញ្ាសដើ្្ីកំហិតមបតិក្្មរប�់ឧបករែ៍ចំសពោះការបញ្ចូលខែៈសពលកំពុងសមបើក្្មវិធី។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់សហើយប៉ះភាពកសលួអកបើ → អន្តរកម្មនិងហត្អកោសល្យ → ការកតួតកតាអន្តរកម្ម។

2 ប៉ះកុងតាក់ផ្វូវកាត់ការកតតួកតាអន្តរកម្ម សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។

3 ចុចមគាប់ចុចខាងនិងមគាប់ចុចបសង្កើនកម្ិត�ំស�ងក្នញងសពលដំែាលគ្នាខែៈសពលកំពុងសមបើក្្មវិធី្ ួយ។

4 នលតម្ូវ្រំហំនន�៊ុ្ឬក៏គ�ូបនទេាត់ជុំវិញតំបន់្ ួយណដលអ្នកចង់កំហិត។

5 ប៉ះរួចរាល់។
�ឧបករែ៍នឹងបង្ាញតំបន់ណដល្ ានកំហិត។តំបន់ណដល្ ានកំហិតនឹង្ ិនមបតិក្្មស�ើយសនៅសពលអ្នកប៉ះវាសហើយ
មគាប់ចុចរប�់ឧបករែ៍នឹងមតូវ្ ានបិ្រ។ស្រោះជាយ៉ាងសនះកដីអ្នកអាចសបើកសមបើ្ ុខងារ�ម្ាប់មគាប់ចុចខាងមគាប់ចុចកម្ិត
�ំស�ងនិងកដារចុចក្នញង្រម្ង់អន្រក្្មបញ្ា។

�សដើ្្ីបិ្រដំសែើរការ្រម្ង់អន្រក្្មបញា្�ូ្ចុចមគាប់ចុចខាងនិងមគាប់ចុចបសង្កើនកម្ិត�ំស�ងក្នញងសពលដំែាលគ្នា។

�សដើ្្ីកំែត់ឲ្យឧបករែ៍ចាក់ស�ោសអមកង់បនទេាប់ពីបិ្រដំសែើរការ្រម្ង់អន្រក្្មបញ្ា�ូ្ចាបស់្ដើ្ ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះ
 ភាពកសួលអកបើ → អន្តរកម្មនិងហត្អកោសល្យ → ការកតួតកតាអន្តរកម្ម រួចសហើយប៉ះកុងតាក់ចាក់អសោអអកកង់អនៅអពលបានបិទ
ដំអណើរការ សដើ្្ីសបើកដសំែើរការវា។

�ការពន្យារអពលប៉ះជាប់
�កំែត់សពល្រ្រួល�គេាល់�ម្ាប់ការប៉ះជាប់សលើសអមកង់។
�ចាបស់្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសលួអកបើ → អន្តរកម្មនិងហត្អកោសល្យ → ការពន្យារអពលប៉ះជាប់ រួចសហើយសមជើ�
ជសម្ើ�្ ួយ។
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�ែិរអវលាប៉ះ
�កំែត់ថិរសវលាណដលអ្នកមតវូណតប៉ះជាប់សលើសអមកង់សដើ្្ីឲ្យឧបករែ៍�គេាល់វាជាការប៉ះ្ ួយ។
�ចាបស់្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសួលអកបើ → អន្តរកម្មនិងហត្អកោសល្យ → ែិរអវលាប៉ះ, ប៉ះកុងតាក់សដើ្្ីសបើកដំសែើរការ
វារួចសហើយកំែត់រយៈសពល។

�កុំអអើអពើនឹងការប៉ះដថដលៗ
�កំែត់ឲ្យឧបករែ៍�គេាល់ណតការប៉ះ្ ដងប៉ុសែណោះក្នញងរយៈសពលណដល្ ានកំែត់សនៅសពលអ្នកប៉ះសអមកង់ដណដលៗ។
�ចាបស់្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសលួអកបើ → អន្តរកម្មនិងហត្អកោសល្យ → កុំអអើអពើនឹងការប៉ះដថដលៗ, ប៉ះកុងតាក់សដើ្្ី
សបើកដំសែើរការវារួចសហើយកំែត់រយៈសពល។

�ស្័យចុចបន្ទាប់ពីសញ្ាចង្អញល្ ប់
�កំែត់ឲ្យឧបករែ៍សមជើ�ធាតុ្ ួយសដោយ�វ័យមបវត្ិសនៅសពលអ្នកដាក់�ញ្ាចង្អញលស្៉ៅ�៍សលើធាតុ។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសួលអកបើ → អន្តរកម្មនិងហត្អកោសល្យ រួចសហើយប៉ះកុងតាក់ស្័យចុចបន្ទាប់ពីសញា្
ចង្អញល្ ប់ សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។

�ករាប់ចុចស្អិត
�កំែត់មគាប់ចុច�ម្ួលននកដារចុចខាងសមកៅដូចជាShift, CtrlឬAltឲ្យសនៅណតរកសេាការចុចដណដល។សនះជួយឲ្យអ្នកសមបើ្ ្ចូវកាត់
ននកដារចុចសដោយ្ ិនចុចមគាប់ចុចពីរក្នញងសពលណត្ ួយ។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសួលអកបើ → អន្តរកម្មនិងហត្អកោសល្យ រួចសហើយប៉ះកុងតាក់ករាប់ចុចស្អិត សដើ្្ីសបើក
ដំសែើរការវា។

�ករាប់ចុចយលឺត
�កំែត់សពល្រ្រួល�គេាល់�ម្ាប់ការចុចមគាប់ចុច្ ួយសលើកដារចុចខាងសមកៅ។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសលួអកបើ → អន្តរកម្មនិងហត្អកោសល្យ → ករាប់ចុចយលឺត, ប៉ះកុងតាក់សដើ្្ីសបើក
ដសំែើរការវារួចសហើយកំែត់រយៈសពល។

�ករាប់ចុចអលោត
�កំែត់ឲ្យឧបករែ៍�គេាល់ណតសនៅសពលដំបូងប៉សុែណោះណដលអ្នកចុចមគាប់ចុច្ ួយក្នញងរយៈសពលណដល្ ានកំែត់សនៅសពលចុច
មគាប់ចុចណត្ ួយដណដលៗ។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសួលអកបើ → អន្តរកម្មនិងហត្អកោសល្យ → ករាប់ចុចអលោត, ប៉ះកុងតាក់សដើ្្ីសបើក
ដំសែើរការវារួចសហើយកំែត់រយៈសពល។
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�ការកំណត់កកមិតខ្ពស់

�ការចាប់អផ្ដើមមុខងារភាពកសួលអកបើយ៉ាងរហ័ស
�កំែត់ឲ្យសបើក្ ុខងារ�ាពម�ួលសមបើយ៉ាងរហ�័។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសលួអកបើ → ការកំណត់កកមិតខ្ពស,់ សមជើ�វិធី្ ួយណដលអ្នកចង់សមកោ្ផ្វូវកាត់
ភាពកសួលអកបើ រួចសហើយធីក្ ុខងារ�ាពម�ួលសមបើណដលអ្នកចង់សមបើ។

�ការកំណត់ពន្លឺជូនដំណឹង
�កំែត់ឲ្យឧបករែ៍ប�ឺ្ំ�្ា�ឬសអមកង់�ឹ្បណ�ត្សនៅសពលស្៉ោងសរោ្រ៍បន្ឺ�ំស�ងឬក៏សនៅសពលអ្នក្ ានការជូនដំែឹងដូចជាការ
សហៅចូលឬ�ារថ្មីៗ។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសលួអកបើ → ការកំណត់កកមិតខ្ពស ់→ ការជូនដំណឹងភ្ាស រួចសហើយប៉ះកុងតាក់ជាប់នឹង
ជសម្ើ�ណដលអ្នកចង់សបើកដសំែើរការ។

�អពលកតូវអធ្ើសកម្មភាព
�កំែត់រយៈសពលបង្ាញវីនដូវ្ ុ�ណដល�ុំឲ្យអ្នកថត�ក្្ម�ាពដូចជាការជូនដំែឹងឬមបដាប់មតួតមតាកម្ិត�ំស�ង។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសួលអកបើ → ការកំណត់កកមិតខ្ពស ់→ អពលកតូវអធ្ើសកម្មភាព រួចសហើយសមជើ�ជសម្ើ�
្ ួយ។

�និយាយការបញ្វូលអដោយក្ដារចុចឲ្យឮ
�កំែត់ឲ្យឧបករែ៍អានឮៗនូវអវីណដលអ្នកវាយបញ្ចូលសលើកដារចុច។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសួលអកបើ → ការកំណត់កកមិតខ្ពស ់→ និយាយការបញ្វូលអដោយក្ដារចុចឲ្យឮ, ប៉ះ
កុងតាក់សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវារួចសហើយសមជើ�ជសម ើ្�្ ួយ។

�Bixby Visionសកមាប់ភាពកសួលអកបើ
�សនៅសពលអ្នកសបើកដំសែើរការ្ ុខងារ�ាពម�ួលសមបើននBixby Visionអ្នកអាចសមបើ្ ុខងារBixby Visionបណន្្។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះភាពកសលួអកបើ → ការកំណត់កកមិតខ្ពស ់→ Bixby Visionសកមាប់ភាពកសួលអកបើ រួច
សហើយប៉ះកុងតាក់សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។

2 ប៉ះអបើកBixby Vision។
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3 សមជើ�្ ុខងារ្ ួយណដលអ្នកចង់សមបើ។
•  ៖វិ�ាគ្រិដ្ឋ�ាពណដលអ្នក្ ានថតនិងពែ៌នាវាតា្�ំស�ង។
•  ៖�គេាល់វត្ញមព្្រាំងពែ៌នាពួកវាតា្�ំស�ង។
•  ៖�គេាល់អត្ប្រនិងអានវាឮៗ។
•  ៖�គេាល់ពែ៌ននវត្ញនិងនិយាយវាឮៗ។

� �្ុខងារខ្ះមបណហលជា្ ិនអាចសមបើ្ ានស�ើយអាម�យ័សលើអ្នក្ដល់ស�វាឬ្ ៉ូណដល។

�ការថែមការែតសំអ�ងអទៅស្ាកសំអ�ង
�អ្នកអាចសមបើ�្ាក�ំស�ងសដើ្្ី�្គេាល់វត្ញណដល្ ានរូប�ែ្ានម�សដៀងគ្នាសដោយការ�្ាប់�្ាកឲ្យពួកវា។អ្នកអាចថតនិងដាក់
ការថត�ំស�ងឲ្យ�្ាក�ំស�ងណដល្ ានសបើកសមបើNFC។ការថត�ំស�ងមតូវ្ ានចាក់សនៅសពលអ្នកដាក់ឧបករែ៍រប�់អ្នកជិត
�្ាក។

� �សបើក្ ុខងារNFC្ុនសពលសមបើ្ ុខងារសនះ។

1 ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់សហើយប៉ះភាពកសលួអកបើ → ការកំណត់កកមិតខ្ពស ់→ សា្កសអំ�ង។

�ក្្មវិធីថត�ំស�ងនឹងចាបស់្ដើ្។

2 ប៉ះ សដើ្្ីចាប់ស្ដើ្ ការថត។�ូ្និយាយដាក់្ ីមកូហវចូន។

3 សនៅសពលអ្នក្ ានបញ្ប់ការថត�ូ្ប៉ះរួចរាល់សដើ្្ីបញ្ឈប់។

4 កាន់ខ្នងននឧបករែ៍រប�់អ្នកដាក់សលើ�្ាក�ំស�ង។
�ព័ត៌្ានក្នញងការថត�ំស�ងនឹង�រស�រដាក់�្ាក�ំស�ង។

�អសវាថដលបានដំអ�ើង
�បង្ាញស�វា�ាពម�ួលសមបើណដល្ ានដសំ�ើងសលើឧបករែ៍សនះ។
�ចាប់ស្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់សហើយប៉ះភាពកសលួអកបើ → អសវាថដលបានដំអ�ើង។
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�ការអដោះកសាយបញ្ា
�្ុនសពល្រាក់្រង្ ជ្ឈ្ែ្ឌលស�វាSamsung�ូ្ព្យាយា្រកដំសែោះម�ាយខាងសមកោ្ជា្ុន�ិន។�្ានការែ៍ខ្ះអាច
នឹង្ ិនមតូវចំសពោះឧបករែ៍រប�់អ្នក។
�អ្នកអាចក៏សមបើSamsung Membersសដើ្្ីសដោះម�ាយបញ្ា្រាំង�ាយណដលអ្នកអាចជួបមប្រះ្ ងណដរខែៈសពលកំពុងសមបើ
ឧបករែ៍រប�់អ្នក។

�អនៅអពលអ្កអបើកឧបករណ៍របស់អ្កឬក៏ខណៈអពលអ្កកំពុងអកបើឧបករណ៍
អនោះវាសុំឲ្យអ្កវាយបញ្វូលកូដណាមួយខាងអកកោម៖

•  ពាក្យ�្ងៃាត់៖សនៅសពល្ ុខងារចាក់ស�ោឧបករែ៍មតូវ្ ានសបើកសមបើអ្នកមតូវណតវាយបញ្ចូលពាក្យ�្ងៃាត់ណដលអ្នក្ ានកំែត់
�ម្ាប់ឧបករែ៍។

•  PIN៖សនៅសពលសមបើឧបករែ៍ជាសលើកដំបូងឬក៏សនៅសពលតម្ូវការPINមតូវ្ ានសបើកសមបើអ្នកមតូវណតវាយបញ្ចូលPINណដល
្ដល់្ កជា្ួយកាតSIMឬUSIM។អ្នកអាចប្ិរ្ ុខងារសនះសដោយសមបើ្ ុឺនុយចាក់ស�ោកាតSIM។

•  PUK៖កាតSIMឬUSIMរប�់អ្នកមតវូ្ ានខទេប់ជាធ្្មតាសដោយ�ារអ្នកវាយបញ្ចូលPIN្ិនមតឹ្មតូវជាសមចើន
ដង។អ្នកមតូវណតវាយបញ្ចូលPUKណដល្ ល្់ឲ្យសដោយអ្នក្ដល់ស�វាឲ្យអ្នក។

•  PIN2៖សនៅសពលអ្នកចូលសមបើ្ ុឺនុយណដលមតូវការPIN2អ្នកមតូវណតវាយបញ្ចូលPIN2ណដល្ ដល់្ កជា្ួយកាតSIMឬ
USIM។�ម្ាប់ព័ត៌្ ានបណន្្�ូ្្រាក្់រងអ្នក្ដល់ស�វាឲ្យអ្នក។

�ឧបករណ៍របស់អ្កបង្ាញសារកំហុសបណដែាញឬអសវា
•  សនៅសពលអ្នក�្ិតក្នញងកណនង្ណដល្ ានរលក�ញ្ាសខសេោយឬការ្រ្រួលស�វាសខសេោយអ្នកអាច្ ាត់បង់ការ្រ្រួល។�ូ្្ ្ា�់្រី
ស្រៅកណន្ងស្សេងរួច�ាកល្ង្ ្ងស្រៀត។ខែៈសពលកំពុង្ ្ា�់្រី�ារកំហុ�អាចសលចស�ើងដណដលៗ។

•  អ្នក្ ិនអាចចូលសមបើជសម ើ្�ខ្ះស�ើយសដោយគ្មានការចុះសឈ្មោះជាវ។�ម្ាប់ព័ត៌្ានបណន្្�ូ្្រាក់្រងអ្នក្ដល់ស�វាឲ្យ
អ្នក។

�ឧបករណ៍របស់អ្កមិនអបើក
�សនៅសពលថ្មអ�់បនទេញក្រាំងម�ុងឧបករែ៍រប�់អ្នកនឹង្ ិនសបើកស�ើយ។�ូ្�ាកថ្មឲ្យសពញ្ុនសពលសបើកឧបករែ៍។
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�អអកកង់ប៉ះតបតយលឺតឬមិនកតឹមកតូវ
•  សបើអ្នកបិ្រម�គេីនការពារសអមកង់ឬ�្ាប់សមគឿងបនសេំសម�ចចិត្សលើសអមកង់ប៉ះសអមកង់ប៉ះអាច្ ិនសធវើ្ ុខងារមតឹ្មតូវ។

•  សបើអ្នកកំពុងពាក់សម�ោ្នដ,សបើនដរប�់អ្នកកខវក់ខែៈសពលប៉ះសអមកង់ប៉ះឬក៏សបើអ្នកប៉ះសអមកង់សដោយសមបើវត្ញម�ួចឬចុង
ម្ា្នដរប�់អ្នកសអមកង់ប៉ះអាចសធវើ្ ុខងារខ�ុមបមកតី។

•  សអមកង់ប៉ះអាចសធវើ្ ុខងារខ�ុមបមកតីក្នញង�្ាន�ាពស�ើ្ឬក៏សនៅសពលមតូវ្រឹក។

•  ចាប់ស្ដើ្ឧបករែ៍រប�់អ្នកស�ើងវិញសដើ្្ីជម្ះកំហ�ុ�ុហវណវរបសែ្ោះអា�ន្ននានា។

•  មតូវម្ាកដថា�ុហវណវរននឧបករែ៍រប�់អ្នកមតវូ្ ានអាប់សដតស្រៅកំណែថ្មីបំ្ុត។

•  សបើសអមកង់ប៉ះេ្កចូតឬខូច�ូ្ស្រៅ្ ជ្ឈ្ែ្ឌលស�វាSamsung។

�ឧបករណ៍របស់អ្ករាំងឬជួបកំហុសដ៏អាកកក់
��ូ្�ាកល្ងដំសែោះម�ាយខាងសមកោ្។សបើបញ្ាសនោះសនៅណត្ ិនអាចសដោះម�ាយ្ ានស្រ�ូ្្រាក់្រង្ ជ្ឈ្ែ្ឌល
ស�វាSamsung។

�ការចាប់អផ្ដើមឧបករណ៍អ�ើងវិញ
�សបើឧបករែ៍រប�់អ្នកគាំងឬជាប់អ្នកមបណហលជាមតូវបិ្រក្្មវិធីឬក៏ប្ិរឧបករែ៍រួចសបើកវាស�ើងវិញ។

�ការបង្ខំឲ្យចាប់អផ្ដើមអ�ើងវិញ
�សបើឧបករែ៍រប�់អ្នកគាំងឬ្ ិនតបត�ូ្ចុចឲ្យជាប់សលើមគាប់ចុចខាងនិងមគាប់ចុចបន្យកម្ិត�ំស�ងក្នញងសពលដំែាលគ្នា
សលើ�ពី7វិនា្រីសដើ្្ីចាបស់្ដើ្ វាស�ើងវិញ។

�ការកំណត់ឧបករណ៍អ�ើងវិញ
�សបើវិធីខាងសលើ្ ិនអាចសដោះម�ាយបញា្រប�់អ្នក្ ានស្រ�ូ្សធវើការកែំត់្រិន្នន័យពីសរោងចមកស�ើងវិញ។
�ចាបស់្ដើ្ក្្មវិធីការកំណត់សហើយប៉ះការករប់ករងទអូទៅ → កំណត់អ�ើងវិញ → ការកំណត់ទិន្ន័យអរោងចកកអ�ើងវិញ → 
កំណត់អ�ើងវិញ → លុបទាំងអស។់្ុនសពលសធវើការកែំត់្រិន្នន័យពីសរោងចមកស�ើងវិញ�ូ្ចងចាំថាមតូវច្្ង្រុក្រិន្នន័យ�ំ
ខាន់ៗ្រាំងអ�់ណដល្ ានរកសេា្ុរកក្នញងឧបករែ៍។

�ការអហៅមិនបានភា្ប់
•  �ូ្ម្ាកដថាអ្នកអាចសមបើបែ្ាញ្រូរ�ពទេចល័តមតឹ្មតូវ។

•  �ូ្ម្ាកដថាអ្នក្ ិន្ ានកំែត់ការរារាំងការសហៅ�ម្ាប់សលខ្រូរ�ពទេណដលអ្នកកំពុងសហៅ។

•  �ូ្ម្ាកដថាអ្នក្ ិន្ ានកំែត់ការរារាំងការសហៅ�ម្ាប់សលខ្រូរ�ពទេសហៅចូល។
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�អ្កដនទមិនអាចឮអ្កនិយាយតាមការអហៅ
•  �ូ្ម្ាកដថាអ្នក្ ិន្ ានមគបសលើ្ ីមកហូវចូនជាប់្ កជា្ួយ។

•  �ូ្ម្ាកដថា្ីមកូហវចូន�្ិតសនៅជិត្ ាត់រប�់អ្នក។

•  សបើសមបើកា��ូ្ម្ាកដថាអ្នក្ ាន�្ាប់វាមតឹ្មតវូ។

�សំអ�ងខ្ទរក្ញងអ�ំញងអពលអហៅ
�នលតម្ូវកម្ិត�ំស�ងសដោយចុចមគាប់ចុចកម្ិត�ំស�ងឬក៏្ ្ា�់្រីស្រៅកណន្ងស្សេង។

�បណដែាញចល័តឬអ៊ីនអធើណិតដាច់ញឹកញាប់ឬក៏រុណភាពអូ�ីយ៉ូអន់
•  �ូ្ម្ាកដថាអ្នក្ ិនកំពុងខទេប់អងណ់តនខាងក្នញងរប�់ឧបករែ៍។

•  សនៅសពលអ្នក�្ិតក្នញងកណន្ងណដល្ ានរលក�ញ្ាសខសេោយឬការ្រ្រួលស�វាសខសេោយអ្នកអាច្ ាត់បង់ការ្រ្រួល។អ្នកអាច្ ាន
បញ្ាក្នញងការ�្ាប់សដោយ�ារបញា្ជា្ួយ�្ានីយ្ ូលដ្ឋានរប�់អ្នក្ដល់ស�វា។�ូ្្ ្ា�់្រីស្រៅកណន្ងស្សេងរួច�ាកល្ង
្ ្ងស្រៀត។

•  សនៅសពលសមបើឧបករែ៍ខែៈសពលកំពុង្ ្ា�់្រីស�វាបែ្ាញឥតណខសេអាចមតូវ្ ានប្ិរសដោយ�ារបញ្ាជា្ួយបែ្ាញ
រប�់អ្នក្ដល់ស�វា។

�ែ្មមិនសាកកបកកតី(សកមាប់អករឿងសាកថដលSamsungបានយល់កពម)
•  �ូ្ម្ាកដថាសមគឿង�ាកមតវូ្ ាន�្ាប់មតឹ្មតវូ។

•  �ូ្ស្រៅ្ ជ្ឈ្ែ្ឌលស�វាSamsungសដើ្្ី្ ្ា�់ថ្ម។

�ែ្ម្ ាប់អស់អលឿនជាងអពលអទើបទិញដំបូង
•  សនៅសពលអ្នកដាក់ឧបករែ៍ឬថ្មឲ្យប៉ះនឹង�ីតែុ្ហ�ាពមតជាក់ឬសក្ៅខា្ំងបនទេញកណដលអាចសមបើ្ ានអាចធ្ាក់ចុះ។

•  ការសមបើម្ា�់ថ្មនឹងសកើនស�ើងសនៅសពលអ្នកសមបើ្ ុខងារឬក្្មវិធី្ ួយចំនួនដូចជាGPS,សហគេ្ឬអ៊ីនសធើែិត។

•  ថ្ម្ ានអាយុកាលកំែត់សហើយបនទេញកណដលអាចសមបើ្ ាននឹងខ្ីជាង្ុនតា្សពល។
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�សារកំហុសអលចអ�ើងអនៅអពលចាប់អផ្ដើមកាអមរ៉ា
�ឧបករែ៍រប�់អ្នកមតូវ្ ានស្្ូ៉រី្ំរសនរនិងថា្ពលថ្មមគប់មគាន់សដើ្្ីដំសែើរការក្្មវិធីកាស្រ៉ា។សបើអ្នក្រ្រួល�ារ
កំហុ�សនៅសពលចាប់ស្ដើ្កាស្រ៉ា�ូ្�ាកល្ងខាងសមកោ្៖

•  ចូរ�ាកថ្ម។

•  សធវើឲ្យ្ ានស្្៉ូរី្ំរសនរខ្ះសដោយស្ទេរឯក�ារស្រៅកុំព្យចូ្រ័រឬក៏លុបឯក�ារសចញពីឧបករែ៍រប�់អ្នក។

•  �ូ្ចាប់ស្ដើ្ឧបករែ៍ស�ើងវិញ។សបើអ្នកសនៅណត្ ានបញ្ាជា្ួយក្្មវិធីកាស្រ៉ាបនទេាប់ពី�ាកល្ងសធវើតា្បណែណ្រាំងសនះ
សហើយ�ូ្្រាក់្រង្ ជ្ឈ្ែ្ឌលស�វាSamsung។

�រុណភាពរូបភាពអន់ជាងការបង្ាញ
•  គុែ�ាពននរូប�ាពរប�់អ្នកអាចណមបមបលួអាម�យ័សលើបរិ�្ានជុំវិញនិងបសច្កស្រ�ថតណដលអ្នកសមបើ។

•  សបើអ្នកថតរូប�ាពក្នញង្រីងងឹតសពលយប់ឬក៏ក្នញងអគារ�ាពអ៊ូណអននរូបអាចសកើតស�ើងឬក៏រូបអាច្ ិនស្្ោត។

�សារកំហុសអលចអ�ើងអនៅអពលអបើកឯកសារពហុព័ត៌មាន
�សបើអ្នក្រ្រួល�ារកំហុ�ឬក៏ឯក�ារពហុព័ត៌្ ាន្ ិនដំសែើរការសនៅសពលអ្នកសបើកពួកវាសលើឧបករែ៍រប�់អ្នក�ូ្�ាកល្ង
ខាងសមកោ្៖

•  សធវើឲ្យ្ ានស្្៉ូរី្ំរសនរខ្ះសដោយស្ទេរឯក�ារស្រៅកុំព្យចូ្រ័រឬក៏លុបឯក�ារសចញពីឧបករែ៍រប�់អ្នក។

•  �ូ្ម្ាកដថាឯក�ារតនន្ី្ ិន្ានការការពារសដោយបសច្កវិ្រ្យាមគប់មគង�ិ្រ្ធិឌីជីថល(DRM)។សបើឯក�ារសនោះមតូវ្ ាន
ការពារសដោយDRM�ូ្ម្ាកដថាអ្នក្ ានអាជា្បែណឬស�ោ�្ម�បសដើ្្ីចាក់ឯក�ារសនោះ។

•  �ូ្ម្ាកដថាឧបករែ៍គាំម្រម្រងម់្រាយឯក�ារ្រាំងសនោះ។សបើម្រង់ម្រាយឯក�ារដូចជាDivXឬAC3្ិនមតូវ្ ាន
គាំម្រ�ូ្ដំស�ើងក្្មវិធី្ ួយណដលគាមំ្រវា។សដើ្្ីបញា្ក់ម្រង់ម្រាយឯក�ារណដលឧបករែ៍រប�់អ្នកគាំម្រ�ូ្ចូលស ើ្ល
វិបន�Samsung។

•  ឧបករែ៍រប�់អ្នកគាមំ្ររូប�ាពនិងវសីដអូណដលថតសដោយឧបករែ៍។រូប�ាពនិងវសីដអូណដលថតសដោយឧបករែ៍ស្សេងអាច
្ិនដំសែើរការមតឹ្មតវូ។

•  ឧបករែ៍រប�់អ្នកគាមំ្រឯក�ារពហុព័ត៌្ ានណដល្ ាន្រ្រួលអនុញ្ាតពីអ្នក្ដល់ស�វាបែ្ាញឲ្យអ្នកឬក៏អ្នក្ដល់ស�វា
បណន្្។ខ្ឹ្ព័ត៌្ានខ្ះណដល្ ានណចកចាយសលើអ៊ីនសធើែិតដូចជា�ូរសរោ្រ៍វីសដអូឬរូបន្ទេសអមកង់អាច្ ិនដំសែើរការ
មតឹ្មតូវ។
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�Bluetoothមិនដំអណើរការល្អ
�សបើឧបករែ៍Bluetooth្ួយស្រៀត្ ិនមតវូ្ ានរកសឃើញឬក៏្ ានបញ្ាការ�្ាប់ឬការសធវើ្ ុខងារខុ�មបមកតី�ូ្�ាកល្ង
ខាងសមកោ្៖

•  �ូ្ម្ាកដថាឧបករែ៍ណដលអ្នកចង់�្ាប់ជា្ួយ្ ានសមតៀ្រួចរាល់�ម្ាប់ការស�្កនរកឬ�្ាប់ស្រៅ។

•  �ូ្ម្ាកដថាឧបករែ៍រប�់អ្នកនិងឧបករែ៍Bluetoothស្សេងស្រៀត�្ិតក្នញងវិ�ាល�ាពBluetoothអតិបរ្ា
 (10 m)។

•  សលើឧបករែ៍រប�់អ្នក�ូ្ចាប់ស្ដើ្ក ្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះការភ្ាប់រួចសហើយប៉ះកុងតាក់Bluetoothសដើ្្ីសបើក
ដំសែើរការវាស�ើងវិញ។

•  សលើឧបករែ៍រប�់អ្នក�ូ្ចាប់ស្ដើ្ក ្្មវិធីការកំណត់, ប៉ះការករប់ករងទូអទៅ → កំណត់អ�ើងវិញ → អធ្ើការកំណត់
បណដែាញអ�ើងវិញ → កំណត់ការកំណត់អ�ើងវិញ → កំណត់អ�ើងវិញ សដើ្្ីសធវើការកំែត់បែ្ាញស�ើងវិញ។អ្នកអាច
្ាត់បង់ព័ត៌្ានណដល្ ានចុះបញ្ីសនៅសពលសធវើការកំែត់ស�ើងវិញ។

�សបើបណែណខាងសលើ្ ិនអាចសដោះម�ាយបញា្្ ានស្រ�ូ្្រាក់្រង្ ជ្ឈ្ែ្ឌលស�វាSamsung។

�របារនលតកមូវពន្លឺអអកកង់មិនអលចអ�ើងអលើផ្ទាំងជូនដំណឹង
�សបើក្ ទេាំងជូនដំែឹងសដោយចាប់អ�ូរ្ារ�្ាន�ាពចុះសមកោ្រួចសហើយចាប់អូ�្ ទេាំងជូនដំែឹងចុះសមកោ្។ប៉ះ  → ប្ង់ផ្ទាំង
រហ័ស សហើយប៉ះបង្ាញការកតតួកតាពន្លឺខាងអលើការជូនដំណឹង សដើ្្ីសបើកដំសែើរការវា។

�ការភ្ាប់មិនកតូវបានបអងកេើតអនៅអពលអ្កភា្ប់ឧបករណ៍ជាមួយកុំព្យវូទ័រ
•  �ូ្ម្ាកដថាណខសេUSBណដលអ្នកកំពុងសមបើមតវូគ្នាជា្ួយឧបករែ៍រប�់អ្នក។

•  �ូ្ម្ាកដថាអ្នក្ ានដំស�ើងមដាយសវើនិង្ ានអាប់សដតវាមតឹ្មតូវសលើកុំព្យចូ្រ័ររប�់អ្នក។

�ឧបករណ៍រកមិនអឃើញទីកថន្ងបច្ញបបែន្របស់អ្ក
�រលក�ញ្ាGPSអាច្ ានឧប�គគេក្នញង្រីកណន្ងខះ្ដូចជាក្នញងអគារជាសដើ្។កំែត់ឲ្យឧបករែ៍សមបើWi-Fiឬបែ្ាញ
ចល័តសដើ្្ីណ�វងរក្រីកណន្ងបច្ញប្ន្នរប�់អ្នកក្នញង�្ាន�ាព្រាំងសនះ។
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�ទិន្ន័យថដលបានរកសែាទុកក្ញងឧបករណ៍បានបាត់
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