
 

  

 دفترچه راهنمای آیفون 
 ضمانت ماندگار عدالت 

      

      



 

 

ضمانت ماندگار عدالت    یبا گارانت  یگوش  دی. خردیرا مطالعه فرمائ  یگارانت   طی، تمام شرا  یگوش  دیاز خر  ش یخواهشمند است پ  یگرام  یمشتر 

 باشد.   یموارد مندرج شده م  یبه منزله قبول تمام

 تعهدات شرکت  

 گردند.  می  قطعات  تامین  و  تعمیر  پشتیبانی  سال  10 تا  تحت پوشش این شرکت   کلیه محصوالت  .1

موبایل محصوالت  .2 از فروش گوشی های  پس  نمایندگی مجاز خدمات  بعنوان  عدالت  ماندگار  مورد   شرکت ضمانت 

استفاده   قبال  در  شرکت  سایت  و  دستگاه  گارانتی  کارت  در  مندرج  شرایط  با  را  نظر  از  ناشی  که  خرابی  هرگونه 

محصوالت مطابق   گارانتی  .از تاریخ فاکتور و یا زمان فعالسازی آن گارانتی مینماید   ماه   18 ناصحیح مشتری نباشد 

سامانه  یا در سایت    و   *7777#با شماره گیری     آن   نمودن   چک   ، و نحوه  سازی   فعال   یا   و    گارانتی   کارت    تاریخ 

  .است  فوق  دوره  طول  در  رایگان  اجرت  و  قطعات  دربرگیرنده  محصول  گارانتی    .میباشد همتا مقدور  

ماه    6مدت  ه  مطابق دستور العمل ها ب  غیره  و  شارژر    قبیل  از  ملحقات  و  بوده  گوشی  شامل  تنها   ماهه  18 گارانتی  .3

 گارانتی میگردد.  

  صورت  در  خرید  از  پس    فعالسازی آن مشتری و تاریخ   فاکتور  مطابق  شرکت  شده  فروخته  محصوالت  .4

توسط کارشناس واحد فنی  شرکت  عدم تعمیر تشخیص داده می  و یا ایراد ذاتی    افزاری  سخت  مشکل  وجود 

نشود تعویض می    رفع   تعمیر سخت افزاری   دوبار   از   پس   ایراد   یک   که   مواقعی   در   دستگاه  ، گردند   می  تعویض  شود 

 . گردد 

بنا به     ی گارانت دارای   های  گوشی  کلیه  و چنانچه  میگردد  ین ی تع  کاری   روز 15 دستگاه  تعمیر  زمان  مدت     .5

تعوی  گوشی  تعمیرنگردد  شرکت  این  مرکز  در  روزکاری  15 از  بیش  ...(  و  فنی  مشکالت  /  قطعه  ود مانندنب  )  هرعلتی 

 .  گردد  می  لحاظ  گارانتی  روز  سه   روز تاخیر  هر  ازای  در  یا  و  گردد  می  ض 

 مشتری تمامی قطعات مصرفی ، کار انجام شده شرح داده شده و مشخص می باشد. تحویلی به   در رسید  .6

  رات ی زمان اتمام تعم تا      مشتری  همان نشان تجاری  با  گوشی  امانی  گوشی  جهت  مشتری  درخواست  صورت  در 

 میگیرد.  قرار  متقاضی  اختیار  در  مشتری  به  تحویل  و 

  تامین  و  تعمیر  ضمانت  ماه  شش  شده  تعویض  قطعات  و  تعمیرات  تمامی  گارانتی  غیر  و  گارانتی  های  گوشی  کلیه  .7



 باشد.  می  دارا  را  ) در صورت رعایت شرایط گارانتی(   عه ط ق        

طی بررسی و    تعمیرکار  توسط  )   ببیند.  آسیب  دلیلی  هر  به  شرکت  این  مراکز  در  شده  پذیرش  گوشی  که  درصورتی  .8

باشد    ی م   ی مشتر   ت ی ( شرکت مکلف به جبران خسارت و جلب رضا   رش ی / حمل و نقل / پرسنل پذ   ی فن اعالم مدیر  

 . 

به دوران ضمانت  (  ربطیذ یسازمان ها ییبازگشا )مترقبه در دوره ضمانت ، زمان مورد نظر  ریصورت بروز حوادث غ  در •

 د گردیاضافه م

 موارد ابطال گارانتی 

  د، ی آتش، نوسانات برق، گرد و غبار شد   ، یی ا ی م ی نفوذ آب، مواد ش   ، ی از ضربه، شکستگ   ی ناش   ی بروز هرگونه اشکال فن  •

 توسط افراد متفرقه.   ی اصول   ر ی غ   ر ی و تعم   ی هرگونه دستکار 

  که ی ( بطور ی نرم افزار   ا ی و    ی ک ی ز ی ، )بصورت ف IMEIو شماره    ال ی کنده شدن شماره سر   ا ی خدشه    ، ی نوع دستکار   هر  •

با شماره مندرج در ضمانت    ی گوش   ال ی شماره سر   ق ی باشد، همراه با عدم تطب   یی قابل شناسا   ر ی غ   ی مشخصات گوش 

 نامه. 

که موجب اختالل در    روس ی به و   ی آلودگ   ، ی کاربرد   ی برنامه ها   نال، ی ج ر او   ر ی غ   ستم ی راه انداز س   ی نرم افزارها   نصب  •

 گردد.   ی کار گوش 

 متفرقه   ی و استفاده از آداپتور و کابل ها   ی در قطعات سخت افزار   ر یی تغ   هرگونه  •

 توضیحات  

 انجام خواهد شد.   ی فقط با ارائه کارت گارانت   ی خدمات گارانت  •

کارشناسان صورت    ی تنها پس از بررس   ی گارانت   د ی و تائ   ست ی بودن آن ن   ی بر گارانت   ی ل ی دل   ی گوش   رش ی پذ  •

 . رد ی گ ی م 

بروز تمام حوادث    ت ی ارسال گردد مسئول   شان ی ا   ی شده برا   ر ی تعم   ی گوش   ی درخواست مشتر   ی در پ   چنانچه  •

 خواهد بود.   ی متوجه مشتر   ی احتمال 

 . باشد ی شما م   ی و فن   ی سواالت نرم افزار   ه ی به کل   یی شرکت آماده پاسخگو   ن ی در انتها کادر متخصص ا   و 
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 اولیه آیفون   راه اندازی

 Hello: مرحله اول

آیپد یا آیفون خود را فشرده و نگه دارید تا دستگاه شروع به روشن   (Power) کامال مشهود است که در قدم اول باید دکمه پاور

وگو  شدن کند. پس از انجام این کار لوگوی سفید رنگ اپل را بر روی نمایشگر دستگاه مشاهده خواهید کرد. به محض مشاهده این ل

 Slide را مشاهده خواهید کرد و در بخش زیرین آن عبارت Hello دکمه پاور را رها کنید. بر روی نمایشگر دستگاهتان عبارت
to set up شود. انگشت خود را بر روی نمایشگر دستگاه قرار داده و از سمت چپ به سمت راست بکشید تا وارد  مشاهده می

 .مرحله بعدی شوید

 

 خاب محل زندگی و کشور مرحله دوم: انت

محل زندگی و کشور مربوط به خود را انتخاب کنید. انتخاب دقیق این محل تاثیر مستقیمی بر روی شیوه نمایشگر زمان، تاریخ  

داشته باشید. اگر از آن دسته افرادی هستید که  دقت مورد این  انتخاب در بنابراین. دارد  …)شمسی و میالدی(، زبان صفحه کلید و

کنیم که تنظیمات اصلی  دهید آیفون شما تاریخ میالدی را نمایش داده و ظاهر اورجینال خود را حفظ کند، پیشنهاد میترجیح می

  نام  More Countries and Regions قرار داده و در بخش (United States) این بخش را بر روی ایاالت متحده 

 .کشور ثانویه مورد نظرتان را وارد کنید



 

 مرحله سوم: انتخاب شبکه اینترنت 

های ارتباطی پیرامون و در دسترس را شناسایی کند. از لیست ارائه شده نام  کند تا شبکهدر مرحله سوم آیپد یا آیفون شما تالش می

مندتان به این شبکه متصل شود. در صورت نیاز رمز عبور شبکه ارتباطی و اینترنتی مورد نظرتان را انتخاب کنید تا دستگاه هوش

فای خود را وارد نمایید. پس از انجام این مرحله آیفون یا آیپد شما با سرورهای اپل ارتباط برقرار کرده و این امر منجر به  شبکه وای

 .شودسازی دستگاه میفعال

 

 یابمرحله چهارم: سرویس مکان

یاب دستگاه خود را فعال  توانید سرویس مکانیاب آیفون خود را چک کنید. شما میت مربوط به مکاندر مرحله بعدی باید تنظیما

های دستگاه با این سرویس در تعامل  کنیم که این سرویس را فعال نمایید چرا که بسیاری از اپلیکیشن یا غیرفعال کنید. پیشنهاد می

 .کنداهش پیدا میها کسازی آن کارایی آنخواهند بود و با غیرفعال



 

 

یاب آیفون یا آیپدتان  تر در رابطه با سرویس مکاناندازی دستگاه، اعمال تغییرات دقیقدقت داشته باشید که پس از اتمام مراحل راه

 .پذیر استدستگاه امکان Settings از بخش تنظیمات یا

 بازیابی و پشتیبانی  :مرحله پنجم

از  در مرحله بعدی می استفاده کرده و اطالعات خود را   iCloud و iTunes آپ یا پشتیبانی دو سرویسهای بکفایلتوانید 

باری باشد که آیفون یا آیپد جدیدی خریداری کرده اولین   Set Up as a new اید باید گزینهبازیابی نمایید. مطمئنا اگر 
iPad/iPhone بی فایل پشتیبان گرفته شده از یک آیفون تنها برای را انتخاب کنید. دقت کنید که در این مرحله امکان بازیا

توانید فایل پشتیبان کند. بنابراین شما نمیپذیر بوده و همین موضوع در رابطه با آیپدهای اپل نیز صدق مییک آیفون دیگر امکان 

 .یک آیفون را برای آیپد جدیدتان بازیابی کنید



 

 :حساب کاربری مرحله ششم

باید ح این مرحله  آیدر  اپل  اصطالحا  یا  اپل  کاربری  اپل آی (Apple ID) دیساب  اگر یک  تعیین کنید.  را  دارید،  خود  دی 

را انتخاب کرده و سپس اطاعات حساب خود را در این بخش وارد نمایید.   Sign In with Your Apple ID توانید گزینهمی

دی جدید وارد عمل  نسبت به ساخت یک اپل آی Create a Free Apple ID اما اگر اپل آی دی ندارید با استفاده از گزینه

 دی جدید شرایط و ضوابط خاصی دارد.  شوید. دقت داشته باشید که ساخت یک اپل آی

 

توانید وارد حساب کاربری اپل خود شده و یا یک حساب جدید بسازید نگران نباشید. در این شرایط باید  اگر بنا به دالیل خاصی نمی

شود. باید در نظر  را انتخاب کنید. این گزینه با رنگ آبی در بخش زیرین صفحه نمایش مشاهده می Skip This Step گزینه

های کاربردی آیفون یا آیپد  دی در این مرحله منجر به در دسترسی نبودن بسیاری از قابلیتداشته باشید که عدم وارد کردن اپل آی

 .شودشما می

 بط آیفون:تایید شرایط و ضوامرحله هفتم



 Terms and در این مرحله باید با شرایط و ضوابط استفاده از آیفون یا آیپد اپل موافقت کنید. این مرحله اصطالحا با عبارت
Conditions   شود. در بخش زیرین این صفحه عبارتشناخته می Device Ready   قابل مشاهده خواهد بود. در این شرایط

های داخلی باید  های شبکهدستگاه را وارد آن کنید. دقت کنید که آیفون شما به منظور پشتیبانی از سیم کارت توانید سیم کارت  می

توانید از سیم کارت هیچ شرکت ارتباطی و اپراتور آنالک شده باشد. در صورتی که آیفونتان توسط شرکت خاصی الک باشد نمی

مبلغ خاصی به اپراتور اصلی دستگاه نسبت به آنالک کردن آیفونتان وارد عمل    دیگری استفاده کنید. بدین منظور باید با پرداخت

 .شوید

 

 

 iCloud:تنظیمات مرحله هشتم 

تنظیمات سرویس باید  این مرحله  انتخاب گزینه iCloud در  با  را وارد کنید.  این  می Use iCloud دستگاه خود  از  توانید 

آورید و چنانچه   استفاده به عمل  این سرویس در دستگاه شما فعال   Don’t Use iCloud گزینهسرویس  انتخاب کنید،  را 

کنیم که دهد بنابراین توصیه میها و آیپدهای اپل را در اختیار شما قرار می های آیفونشود. این سرویس یکی از بهترین ویژگینمی

 .حتما آن را فعال کنید



 

 iMessage and Facetimeتنظیمات  :مرحله نهم

اینکه شما سرویس رویم. در صفحه بعدی در رابطه با اید پیش میرا در آیفون یا آیپد جدید خود فعال کرده iCloud با فرض 

پرسیده می FaceTime و iMessage تنظیمات شود و شما باید با توجه به نیاز خود این موارد را تغییر دهید.  سواالتی 

  … های متنی، ویدئو، عکس و توانید پیامتصاصی اپل است و با استفاده از آن میاپلیکیشن پیام رسان اخ iMessage اپلیکیشن

  سایر  سوی  از  پیام  دریافت  قابلیت  توانیدمی  شما  کنید می  مشاهده  که  تنظیماتی  در.  کنید  ارسال  اپلیکیشن  این  کاربران  سایر  برای  را

 . را غیرفعال نمایید iMessage سرویس در کاربران

 

 iCloud Driveتنظیمات  :مرحله دهم



کنیم که اگر  سازی اسناد و مدارک شماست. توصیه میرسد. این سرویس مربوط به ذخیرهمی iCloud Drive نوبت به سرویس

 iCloud Drive های حیاتی این چنینی سروکار ندارید، سرویسکنید و یا چندان با فایلاز آیفون یا آیپدهای قدیمی استفاده می
 .ا فعال نکنیددستگاه خود ر

 

 تنظیمات ایجاد رمز ورود  :مرحله یازدهم

رسید. در این مرحله باید برای آیفون یا آیپد جدید خود یک رمز عبور حائز اهمیت را تعیین  حال به مرحله بسیار مهم و حیاتی می

فراد در شرایط گم شدن آیفون یا دزدیده  کنید. رمز عبور شما باید چهار حرفی باشد. این رمز عبور منجر به جلوگیری از سوء استفاده ا

شود. رمز عبور چهار حرفی مورد نظرتان را دو بار وارد کرده تا توسط دستگاه ذخیره شود. شایان ذکر است که نسخه شدن آن می

 .های اپل در این قسمت از شما درخواست وارد کردن رمز عبور شش رقمی را خواهند کرد جدید آیپد و آیفون

 

 

 :تنظیمات دستیار صوتی هوشمند مرحله دوازدهم



آیفون یا آیپد خود را فعال یا غیرفعال کنید. سیری یک دستیار صوتی هوشمند اختصاصی  (Siri) در این قسمت باید قابلیت سیری

 Don’t Use Siri شود و با انتخاب گزینهاین قابلیت فعال می Use Siri در سیستم عامل آی او اس است. با انتخاب گزینه
 .سازی آن خواهید بودشاهد غیرفعال

 

 IOS:شروع به کار مرحله سیزدهم

گیری کنید. اگر این قابلیت  در مرحله بعدی باید در رابطه با ارسال ارورهای احتمالی آیفون یا آیپد خود برای اپل تصمیم

شود و چنانچه آن را غیرفعال کنید این موضوع  میرا فعال کنید، بروز هر ارور و مشکلی در عملکرد آیفونتان به اپل گزارش  

 شود. با انتخاب گزینهشود. پس از انجام این مرحله، عبارت زیر بر روی صفحه نمایش دستگاهتان نمایان میانجام نمی
Get Started های آن لذت ببر توانید از دستگاه خود استفاده کرده و از قابلیتمی 

 تنظیمات   بخش  آموزش 
را به شما نمایش دهیم و توضیحات تکمیلی را درباره هر یک از ارائه  آیفون Setting همان  یا تنظیمات قصد داریم بخشدر ادامه 

 .کنیم

 ) Mode (Airplane هواپیما  حالت یا 

در بخش تنظیمات قسمت ایرپلن مود است. اگر وارد بخش تنظیمات آیفون شوید، همان ابتدا و باالتر   آیفون آموزش اولین قسمت

 .کنید که کار با آن بسیار راحت است یا همان حالت هواپیما را مشاهده می Airplane Modeاز دیگر کادر ها، 

  برای. شد خواهند خاموش هم  …را فعال می کنید، آنتن گوشی شما از بین می رود و وای فای و  Airplane Mode زمانی که

  این هواپیما شکل روی بر زدن  با و آیفون گوشی منوی از توانید  می  شما. دارید پیش در راحتی بسیار  کار بخش،  این کردن  فعال

 .را فعال کنید ” Airplane Mode ” گوشی مراجعه و سوئیچ مقابل ( Setting ) تنظیمات به یا  و  کنید  فعال را حالت



 

 

 آیفون  ) WiFi (  فای وای از  استفاده آموزش

و تنظیمات، بخش یا کادر وای فای است؛ بخش وای فای، چند بخش متفاوت و مختلف  آیفون از استفاده آموزش دومین بخش در

اولین کادر یا قسمت، مربوط به روشن و خاموش کردن وای   WiFi برای مثال، بعد از ورود به بخشبا کاربرد های گوناگون دارد. 

 .فای گوشی آیفون است

به طور کلی در هر مکان و شرایط، یک شبکه وای فای برای کانکت یا همان متصل شدن وجود دارد که می توانید با مراجعه به این 

 Choose Aدر یا قسمت که بعد از سوئیچ اتصال وای فای مشاهده می کنید، بخش، آن ها را مشاهده کنید؛ دومین کا

Network است که در آن تمامی شبکه های WiFi موجود در مکان به شما نمایش داده می شود. 

،  i است، قرار دارد. شما می توانید با زدن بر روی i در این بخش، رو به روی هر یک از اسم های شبکه یک دایره که داخل آن

تمامی جزئیات و اطالعات مربوط به همان شبکه را مشاهده کنید. برای اتصال به شبکه های وای فای، باید رمز آن ها را داشته 

، رمز عبور را وارد کنید. بعد از  Password باشید. زمانی که رمز را از صاحب شبکه گرفتید، بر روی اسم شبکه بزنید و در بخش

 .شد خواهید متصل شبکه آن به  شما باشد، نداشته وجود …گذشت چند دقیقه و در صورتی که مشکلی مانند قطعی اینترنت و  

نام دارد که برای اتصال به شبکه ای که قبال متصل بودید   Ask To Join Network گزینه بعدی که آخرین گزینه هم است، 

 .رود. اگر در اکثر اوقات به یک شبکه متصل می شوید، پیشنهاد می شود تیک این گزینه را غیر فعال کنید به کار می



 

 

 آیفون  بلوتوث  از  استفاده آموزش

با آن مواجه هستیم، بلوتوث است. به طور کلی، شما بعد از دو کادر ایرپلن مود )   آیفون تنظیمات آموزش سومین بخشی که در

هواپیما ( و وای فای، این کادر را مشاهده می کنید. قسمت بلوتوث بر خالف قسمت وای فای، از بخش های زیادی برخوردار حالت 

 .نیست و فقط یک سوئیچ برای فعال و غیر فعال کردن و یک دیوایس برای مشاهده دستگاه ها در این بخش وجود دارد

موجود می باشد و می توانید با استفاده از آن، به دستگاه های دیگر متصل   بلوتوث فناوری است که در تمامی گوشی های امروزی

شوید و یا لوازم جانبی مربوطه را به آن متصل کنید؛ برای فعال کردن بلوتوث فقط باید بر روی سوئیچی که مقابل آن است بزنید.  

 .را مشاهده خواهید کرد بعد از روشن کردن بلوتوث، لیست دستگاه هایی که می توانید به آن متصل شوید

 



  ) Cellular (سلوالر با  اینترنت به اتصال

می    Cellularآن را بررسی می کنیم. با استفاده از آیفون گوشی از استفاده آموزش بخش سلوالر، چهارمین بخشی است که در

زدن بر روی آن به راحتی سلوالر فعال می  توانید با سیم کارت به اینترنت متصل شوید. سوئیچی مقابل این بخش وجود دارد که با 

 .شود

مربوط به تنظیمات اینترنت سلوالر   Cellular Data Optionsدر این بخش، کادر های مختلفی وجود دارند. برای مثال، 

 .هم برای تغییر اینترنت به کار می رود Voice & Data است؛

ها است؛ رو به روی این گزینه، یک سوئیچ قرار دارد که می توانید    دیتا رومینگ هم مربوط به خاموش و روشن کردن رومینگ داده

 .با انتخاب آن، رومینگ داده را روشن و فعال کنید

هم وجود دارد که مربوط به نقطه اتصال و هات اسپات کردن اینترنت است؛ با فعال کردن   Personal Hotspotدر صفحه اول، 

اشتراک بگذارید و به دیگران هم اجازه دهید که از اینترنت شما استفاده کنند و با روشن  این گزینه می توانید اینترنت خود را به 

 .کردن وای فای و زدن پسوورد، به اینترنت شما متصل شوند

را انتخاب و این گزینه را فعال کنید؛   Personal Hotspot برای اینکه رمز عبور یا همان پسوور را ببینید، باید سوئیچ مقابل

را ندارند که در ادامه توضیحاتی را برای نحوه فعال کردن هات اسپات   Personal Hotspot برخی از گوشی ها، فسمتالبته 

 .در این گوشی ها، خواهیم داد

 
 

  Hotspot Personal کردن فعال  آموزش



 Cellular ابتدا باید به بخشبرخوردار نیستند،  Personal Hotspot برای فعال کردن هات اسپات در آیفون هایی که از

Data Options بروید و گزینه Cellular Data Network را برگزینید؛ به انتهای صفحه بیایید تا به Personal 

Hotspot برسید. سپس رو به روی APNکلمه ، ” net ” را تایپ کنید. 

را مشاهده کنید که مقدار و مدت زمان مکالمات   ( Call Time ) اکنون به انتهای صفحه می رویم؛ در آن جا می توانید کال تایم

هم مقدار و میزان استفاده از سلوالر را نشان می دهد که می توانید دیگر   Cellular Data Usage .شما را نشان می دهد

 .اطالعات مربوط به آن را ببینید

هم برای  WiFi Assist می باشد؛ Use Cellular Data For بخش به مربوط ، …دسترسی دادن برنامه ها به سلوالر و 

 .زمانی است که وای فای شما سرعت باالیی ندارد و با شبکه ضعیفی مواجه هستید و به سلوالر دسترسی دارید

 Reset Statistic  را …هم که آخرین کادر و بخش این صفحه است، تمامی آمار و اطالعات مانند مدت زمان تماس و  

 .کند می ریستارت

 

 

 

 

 

 آیفون به   دیگر های دستگاه اتصال  آموزش  اسپات هات



توانید به و تنظیمات آن بپردازیم، هات اسپات است؛ با فعال کردن این بخش می  آیفون آموزش پنجمین بخشی که قرار است در

 .دیگر دستگاه ها اجازه دهید که به گوشی آیفون شما متصل شوند

می توانید سوئیچ مقابل آن را انتخاب و فعال کنید تا هات اسپات فعال شود و به دیگر   Personal Hotspot با ورود به بخش

مز عبور داشته باشد که می توانید در همان  گوشی ها اجازه دهید که به آیفون شما متصل شوند؛ برای اتصال، دستگاه مقابل باید ر

 .بخش، رمز عبور را مشاهده کنید

اما همانطور که گفته شد، در برخی آیفون ها گزینه هات اسپات وجود ندارد که می توانید مطابق توضیحاتی که در باال ارائه شد، آن  

 .را فعال کنید

 

 

  ) Carrier (آیفون گوشی کارت  سیم  اپراتور 

در قسمت اول، مربوط به اپراتور سیم کارت است؛ شما می توانید   آیفون آیفون گوشی از استفاده و آیفون آموزش ششمین بخش

اپراتور سیم کارت تان را به صورت دستی انتخاب کنید. اما اگر گزینه ای که در این بخش وجود دارد را فعال کنید، خود دستگاه به  

 .خودکار اپراتور سیم کارت شما را تشخیص می دهد و انتخاب می کندصورت 



 

 

  ) Notifications (ها اعالن

و بخش تنظیمات آن است؛ هر برنامه ای که بر روی دستگاه شما   آیفون آموزش اعالن ها یا همان نوتیفیکشن، هفتمین بخش در

کند. شما می توانید با مراجعه به این بخش، اعالن برنامه یا برنامه  نصب شده باشد، به صورت خودکار اعالنیه هایی را ارسال می 

 .هایی که می خواهید را غیر فعال کنید تا دیگر پیام آن ها برای شما نمایش داده نشود

خود  را مثال می زنیم؛ زمانی که به این برنامه وارد می شوید، چند گزینه را مقابل  ( App Store ) برای شما برنامه اپ استور

یکی از آن ها است که با زدن بر روی آن، به این برنامه اجازه می دهید که تمام پیام هایش   Allow Notifications .می بینید

 .را برای شما ارسال کند

Show In Notification Center گزینه بعدی است که از شما برای نمایش دادن آن پیام ها در اعالن یا همان 

Notifications اجازه می خواهد. پیشنهاد می شود که اگر نمایش پیام های آن در نوتیفیکشن شما را اذیت می کند،   گوشی

 .این اجازه را ندهید

Badge App Icon   .هم برای نمایش و عدم نمایش آیکون برنامه ای است که اعالن پیام آن بر روی گوشی شما ظاهر می شود

 .ه آیکون برنامه ها هنگام ارسال پیام نمایش داده شوندمی توانید با فعال کردن آن، اجازه دهید ک

Show On Lock Screen   بخشی است که می توانید با فعال کردن آن، کاری کنید که اعالن ها در صفحه قفل هم نمایش

 .داده شوند

 Alert Style When Unlocked هنگام باز کردن قفل دستگاه، شما می توانید نحوه نمایش اعالن ها را تغییر دهید؛ بخش

 .مربوط به این کار است که به شما قابلیت تغییر سبک ظاهر شدن اعالن برنامه ها را می دهد



 

  ) Center Control (سنتر  کنترل 

  داده  نمایش …زمانی که انگشت تان را از پایین به باالی صفحه بکشید، میانبری برای فعال کردن بلوتوث، وای فای، چراغ قوه و 

است که می   Access On Lock Screen ها راه از یکی. دارید راه دو آن، تنظیمات و سنتر نوتیفیکشن قسمت در  شود؛ می

حالت اسکرین هم به کنترل سنتر دسترسی داشته باشید. در حالی که که اگر این گزینه خاموش و غیر توانید آن را فعال کنید و از 

 .فعال باشد، فقط از صفحه اصلی به کنترل سنتر دسترسی خواهید داشت

Access Within The App حال   دومین گزینه ای است که با آن رو به رو می شوید. اگر این گزینه فعال باشد، می توانید در

اجرای برنامه ها هم به کنترل سنتر دسترسی داشته باشید. در حالی که اگر خاموش و غیر فعال باشد، فقط خارج از برنامه ها به آن  

 .دسترسی دارید و نمی توانید هنگام اجرای بازی یا نرم افزار از کنترل سنتر استفاده کنید

 

Disturb Not Do 

Do Not Disturb   به آن می پردازیم؛ با استفاده    آیفون از استفاده  و آیفون آموزش بخشی است که در قسمت اولهم آخرین

 .کنید قطع  خواهید، می که زمانی  مدت در را …می توانید تمام اعالنات، تماس و   Do Not Disturb از ویژگی



است که با روشن و فعال کردن  Manual هنگام ورود به این بخش، گزینه های زیادی پیش روی شما خواهند بود. اولین گزینه، 

   آن، تمام تماس ها و پیام هایی که ارسال می شود، بی صدا می شوند و یک آیکون به شکل ماه هم در اعالن یا همان

Notifications آیفون شما نمایان خواهد شد. 

برای شما فعال می شود. البته شما می توانید در این بخش و با   Do Not Disturbرا فعال کنید،  Scheduled زمانی که

 .زمان تعیین و مشخص کنید Do Not Disturb روشن کردن این گزینه، برای فعال شدن

Allow Calls From ن کنید که پیام و تماس کدام یک از  سومین گزینه است؛ شما می توانید با روشن کردن این حالت، تعیی

 .هم برای شما ارسال شود Do Not Disturb مخاطبینتان هنگام فعال بودن

Repeated Calls  دقیقه پیش با شما برقرار شده است هم برای شما ارسال شود و    3هم باعث می شود که تماس فردی که تا

 .روشن کنیدرا  Repeated Calls بی صدا نباشد. برای این کار، باید

است که دو قابلیت را به شما می دهد و می توانید یکی از آن ها را انتخاب کنید.. یکی از این   Silenceدر پایان این بخش هم، 

، گوشی شما همواره بی  Do Not Disturb قابلیت ها هنگام سکوت، این است که می توانید مشخص کنید هنگام فعال بودن

 .صدا باشد

و قفل بودن دستگاه، گوشی   Do Not Disturb به شما این امکان را می دهد که تعیین کنید هنگام فعال بودنقابلیت دیگر هم 

 .بی صدا باشد. و زمانی که قفل نباشد، حالت بی صدا از بین برود

 

 

 



 General  بخش آموزش 
به شما معرفی می کنیم که حتما باید  که یکی از مهم ترین بخش های آیفون است را  General در ادامه آموزشی درباره بخش

 .با آن ها آشنا باشید آیفون موبایل خرید قبل از

 

 Aboutدرباره  یا 

به شما معرفی می کنیم، بخشی است که تمامی اطالعات    Generalبخش آیفون گوشی از استفاده آموزش اولین بخشی که در

است. اگر  General نام دارد و یکی از اصلی ترین قسمت های About دستگاه را می توانید در آن مشاهده کنید. این بخش، 

 .شتکلمه ” ترفند های گوشی آیفون ” را در گوگل سرچ کنید، احتمال اینکه با این بخش آشنا شوید، وجود خواهد دا

اولین چیزی که می توانید در این بخش مشاهده کنید، نام دستگاه است؛ شما می توانید در این بخش، نام دستگاه را به دلخواه  

 تغییر دهید. بعد از بخش ویرایش نام، می توانید اکثر اطالعات گوشی آیفون تان را مشاهده کنید. تعداد فیلم ها، عکس ها، نسخه

iOSسترس دارید، شماره سریال و دیگر اطالعات اینچنین، در این بخش قابل مشاهده است، حافظه ای که در د. 

 هم Gnereal قرار دارد، قابل مشاهده است؛ پایین صفحه General که در Legal بخش حقوقی دستگاه شما هم در بخش

Certification Trust Setting است …تصل شدن به اینترنت و قرار دارد که کد مربوط به تایید کردن گوشی شما برای م. 



 

  Update Softwareآیفون  های  رسانی روز   به  

است که توضیحی درباره آن خواهیم داد؛    Generalدر  آیفون گوشی از استفاده آموزش بخش سافت وار آپدیت دومین بخش در

بزنید و از آپدیت یا همان به روز رسانی های  اگر از گوشی آیفون استفاده می کنید، هر چند روز یک بار باید به این بخش سری 

 .دستگاه تان مطلع شوید. هنگامی که وارد این بخش می شوید، بالفاصله می توانید به روز رسانی ها را مشاهده کنید

 



Search Spotlight 

اسپات الیت ویژگی است که جدیدا  اسپات الیت بخش بعدی است که در این مقاله آموزش استفاده از آن به شما معرفی می کنیم؛ 

افزوده شده و کاربردی خواهد بود. شما در این صفحه می توانید برنامه هایی که اخیرا از آن ها بهره گرفته و استفاده   iOS به

 .کردید را مشاهده کنید

ن بخش را فعال کنید، با  شی هم مربوط به همین بخش است؛ اگر گزینه اول در ایگو در …سرچ کامل بازی ها، نرم افزار ها و  

توجه به استفاده هایی که از برنامه ها کردید، به شما پیشنهاد می دهد که می توانید از آن پیشنهادات هم با توجه به نیاز های تان  

 .استفاده کنید

Suggestions In Search و Suggestions In Look Up ،هم گزینه هایی است که می توانید با فعال کردن آن ها  

  عالقه که … در بخش های گوناگون هم از این پیشنهادات برخوردار باشید؛ در پایین این صفحه هم می توانید بازی، نرم افزار و 

د داشته باشند را حذف  وجو صفحه این در  ندارید دوست که  … و افزار نرم بازی،  و  کنید اضافه را باشند  الیت اسپات در دارید

 .کنید

Handoff 

می رویم؛ این بخش به شما کمک    Handoff، به سراغ بخش Generalبخش آیفون گوشی از  استفاده آموزش چهارمدر بخش 

می کند که برخی از کار های تان را نیمه تمام رها کنید و ادامه آن را در مک یا آیپد دنبال کنید. برای اینکه بهتر این موضوع را  

می خوانید، اما دیگر   Pages یا نرم افزار Safari برای مثال، شما مقاله ای را در مرورگربفهمید، برای شما یک مثال می زنیم. 

 عالقه ای به خواندن آن در گوشی موبایل تان ندارید یا وقت انجام آن را نخواهید داشت، به راحتی می توانید با استفاده از بخش

Handoffادامه آن مقاله را در مک یا آیپد مطالعه کنید ،. 

 



  CarPlayخودرو  به  آیفون گوشی اتصال  آموزش

همانطور که از اسمش مشخص است، مربوط به اتصال گوشی آیفون به خودرو است؛ البته برای اتصال گوشی به   ، CarPlayبخش

در گوشی، این  خودرو از طریق کار پلی، حتما باید خودروی شما از این سیستم پشتیبانی کند. بالفاصله بعد از فعال کردن کار پلی 

سیستم به صورت خودکار ) بدون سیم یا با سیم ( به خودرو متصل می شود و می توانید اطالعات گوشی و دیگر دسترسی های  

 .مربوط به آن را در سیستم خودرو مشاهده کنید

 

 

 

Accessibility 

است که به شما معرفی خواهیم کرد؛ این قسمت نسبت  آیفون گوشی از استفاده آموزش بخش دیگری از مقاله  Accessibilityبخش

به دیگر قسمت ها گسترده تر است و ویژگی های زیادی را در بر می گیرد. فعال کردن لمس سه بعدی، تنظیم زوم صفحه، کاهش  

 .د ین بخش در دسترس خواهد بود. که در ادامه توضیحات بیشتری را درباره این بخش خواهیم داا در …انیمیشن ها و 



 

 

  Usage iCloud & Storageابری فضای حافظه  و  دستگاه حافظه

می توانید به حافظه دستگاه و حافظه فضای ابری آن دسترسی داشته باشید؛ در   Usage iCloud & Storage در بخش

نام  Available مواجه می شوید که فضای اشغال شده دستگاه را نشان می دهد و قسمت دیگر هم Used اولین قسمت شما با

 .دارد که نشان دهنده حافظه باقی مانده است

مراجعه کنید؛ در این   Manage Storage تگاه تان حذف کنید، باید به بخشدس از را … اگر می خواهید برنامه، بازی و 

هم   iCloud بخش.  کنید مشاهده  را ها  آن اطالعات از برخی   و باشید  داشته مدیریت  …بخش می توانید بر روی برنامه، بازی و 

 .مربوط به حافظه کلی، حافظه در دسترس و مدیریت فضای ابری است



 

Refresh App Background 

 Refresh App Backgroundآن را به شما معرفی می کنیم؛ این بخش  آیفون گوشی از استفاده آموزش بخش بعدی است که در

برنامه ها در پس زمینه گوشی است. شما هر برنامه ای را که بخواهید، می توانید با استفاده از این  مربوط به کار کردن و کار نکردن 

 .بخش در پس زمینه گوشی فعال یا غیر فعال کنید. جداگانه یا کلی انجام دادن این کار هم به عهده خود شما خواهد بود



 

 

  estrictionsRآیفون گوشی به دیگر  افراد  دسترسی  محدودیت  ایجاد  آموزش

دهمین بخشی است که قصد داریم آن را به شما معرفی کنیم؛ به طور کلی، این بخش ها را باید قبل   Restrictions بخش

بدانید تا هنگام کار کردن با آن، دچار مشکل نشوید. شما می توانید با استفاده از این بخش، برای دیگر افراد   آیفون موبایل  خرید از

ایجاد کنید. برای مثال، می توانید مشخص کنید که کودکان به چه برنامه و بازی هایی دسترسی داشته باشند و چه بازی دسترسی 

 .و برنامه هایی را نتوانند اجرا کنند

 

  Time & Dateآیفون گوشی  تاریخ و  زمان تنظیم   آموزش

دستگاه است؛ در این بخش می توانید ساعت   همانطور که از اسمش مشخص است، مربوط به روز و زمان Date & Time بخش

 .و بلعکس تغییر دهید  24به  12دستگاه را تنظیم کنید، منطقه زمانی آن را معین کنید و حتی ساعت دستگاه را از 



 

  Keyboardآیفون   گوشی کیبورد در  تغییرات ایجاد  آموزش

است که به شما معرفی می کنیم؛ ایجاد تغییرات در کیبورد  آیفون گوشی از استفاده آموزش کیبورد دوازدهمین بخش از مقاله

مربوط به این بخش است و شما با مراجعه به این بخش می توانید تنظیمات مربوط به کیبورد دستگاه را مشاهده کنید. انواع 

 .قابل مشاهده است Keyboard بخش در هم   …مختلف کیبورد، زبان کیبورد، ایجاد ایموجی یا شکلک و 

در کیبورد هم مربوط به کلماتی است که می خواهید به شیوه خودتان آن ها را بنویسید؛ برای  Text Replacement بخش

 Pharse مثال، قصد دارید با تایپ کردن کلمه ” شماره تلفن “، شماره تلفنی که تعیین کردید، تایپ شود. برای این کار، باید در

 .هم کلمه شماره تلفن را تایپ کنید Shortcut د را بنویسید و درشماره تلفنی که می خواهید نمایش داده شو

مربوط به نشان دادن کاراکتر ها   Auto Correction مربوط به تصحیح کلمات است؛ بخش Character Preview بخش

 .هم برای زمانی که است که می خواهید با دو بار زدن بر روی اسپیس، نقطه را تایپ کنید Shortcut ”.“ و بخش

 Auto مربوط به درست نوشتن و ویرایش کلمات تایپ شده به صورت غلط، خواهد بود؛ بخش Enable Dictation بخش

Capitalization  ،هم برای بزرگ بودن حروف اول کلماتEnable Caps Lock   ،برای فعال کردن بزرگ نوشتن کلمات

Check Spelling برای بررسی شیوه تلفظ و Predictive به پیش بینی کلمات است هم مربوط. 

 

  Region And Languageآیفون  گوشی در تقویم زبان، منطقه،  تنظیم   آموزش

Language And Region  داشته دسترسی ها آن به توانید می که است … بخشی مرتبط با تنظیم منطقه، زبان، تقویم و 

 .ا هم مربوط به همین بخش استدم درجه تنظیم باشید؛ 



 

  Dictionaryآیفون گوشی  زبان لغات فرهنگ   تنظیمات  آموزش

Dictionary،   همانطور که از اسمش مشخص است، مربوط به فرهنگ لغات زبان هایی خواهد بود که برای گوشی تان انتخاب

 .بدانیدکردید؛ در صورتی که به کلمه ای نا آشنا برخورد کردید، می توانید با مراجعه به این بخش، معنی آن کلمه را 

  – Sync WiFi iTunesفای وای  از استفاده  با آیتونز  به  آیفون گوشی اتصال  آموزش

را در گوشی آیفون تان فعال کنید، به صورت بی سیم و با استفاده از وای فای به آیتونز   iTunes WiFi Sync اگر گزینه

 .مسینک خواهد شد؛ نحوه فعال کردن این گزینه را در ادامه به شما می گویی

در مرحله اول باید گوشی آیفون و کامپیوتر تان را به یک شبکه اینترنت متصل کنید؛ بعد از متصل کردن گوشی و کامیوتر به یک  

شبکه اینترنت، باید گوشی را با استفاده از کابل به کامپیوتر متصل کنید. بعد از آن، نرم افزار آیتونز را باز کنید و بعد به ترتیب  

-Sync with this iPhone over Wi تیک گزینه Option را انتخاب کنید. در قسمت summary ن وگزینه های آیفو

Fi را فعال کنید. 

 .اکنون این ویژگی و قابلیت فعال می شود و به راحتی می توانید از آن استفاده کنید

  VPNآیفون   گوشی در vpn از استفاده آموزش

به شما معرفی می کنیم؛ شما در این بخش می   آیفون گوشی از استفاده آموزش شانزدهمین بخشی است که در  VPNبخش

تان را وارد کنید تا اجازه استفاده از آن در شرایط مختلف را دریافت کنید. برای کسب اطالعات   VPN توانید اطالعات مربوط به

 .برای روی گوشی آیفون ” را در گوگل جستجو کنید VPN بیشتر می توانید ” ست کردن



 

  Regularityآیفون گوشی سلایر مشاهده  آموزش

Regularity   بخشی است که می توانید تمام سریال های مربوط به گوشی آیفون تان را مشاهده کنید؛ شرکت اپل استاندارد

 .هایی برای تولید گوشی هایش دارد که آن ها را هم می توانید در این بخش ببینید

 
 

 



Reset 

مربوط به ریست کردن آن است؛  آیفون گوشی از استفاده آموزش مشخص است، هجدهمین بخش در  Resetهمانطور که از اسم

 …در این بخش شما می توانید به صورت کلی و یا بخشی از گوشی تان را ریست کنید. ریست کردن تنظیمات کیبورد، اینترنت و 

 .گوییم می  شما به را بخش این در آیفون گوشی کردن ریست انواع از برخی ادامه، در. است بخش همین در نیز

Reset All Setting   مربوط به باز گرداندن تنظمیات گوشی به حالت کارخانه است؛ الزم به ذکر است که با برگرداندن

تنظیمات گوشی به حالت کارخانه، تمامی اطالعات محفوظ است و پاک نخواهد شد و فقط برخی از تنظمیات مانند تنظیمات 

 .کیبورد پاک می شود

Erase All Content  زمانی کاربرد دارد که می خواهید گوشی آیفون تان را بفروشید؛ به طور کلی اکثر افراد هنگام  هم برای

فروش، گوشی شان را ریست فاکتوری می کنند. ریست فاکتوری باعث می شود که تمامی اطالعات مربوط به شما از گوشی پاک  

ی تان را بفروشید، پیشنهاد می شود قبل فروش، از این  شود و به اصطالح گوشی به حالت کارخانه بازگردد. اگر قصد دارید گوش

 .گزینه استفاده کنید

، می توانید برخی از اطالعات مربوط به وای فای و مودم را ریست  Reset در بخش Reset Network Setting گزینه

ودم هایی که از قبل بر روی  کنید؛ البته توجه داشته باشید که هیچ اطالعاتی از گوشی آیفون تان پاک نمی شود و فقط رمز م

 .گوشی سیو بوده است، پاک می شود که می توانید دوباره آن ها را وارد کنید

  Accessibility تنظیمات
 به شما خواهیم داد؛  Accessibility همانطور که گفته شد، در ادامه توضیحاتی را درباره بخش

VoiceOver 

VoiceOver بخش آیفون گوشی از استفاده آموزش اولین بخشی است که قصد داریم درAccessibility    به شما معرفی

کنیم؛ این بخش کاربرد بسیار زیادی برای افراد نابینا و افرادی که چشمان ضعیف دارند، خواهد داشت. بعد از فعال کردن این  

ت که برای نابینایان کاربرد  گزینه، هر متنی که بر روی گوشی است لمس شود، آن متن خوانده خواهد شد و به همین دلیل اس

 .بار یک گزینه را لمس کنید، آن گزینه انتخاب می شود 2دارد. البته زمانی که 

Zoom 

 را از بخش Zoom همانطور که از اسم زوم پیداست، این بخش مربوط به بزرگنمایی بخشی از صفحه است؛ اگر گزینه

Accessibility    کنار صفحه می آید و بر روی هر نقطه از صفحه که انگشت تان را بکشید،  فعال کنید، یک باکس یا پنجره در

 .آن قسمت بزرگ خواهد شد. شما می توانید مقدار زوم صفحه ها را هم با استفاده از این گزینه کم و زیاد کنید

 

Magnifier 



Magnifier به شما معرفی    آیفون گوشی از استفاده آموزش سومین بخش و البته یکی از جالب ترین بخش هایی است که در

به صفحه ای بروید که شبیه به دوربین است  Home می کنیم؛ اگر این گزینه را فعال کنید، می توانید با سه بار فشار دادن دکمه

 .اما کار ذره بین را برای شما انجام می دهد

 Accommodations Display 

خی از تنظیمات صفحه نمایش است؛ در ادامه، برخی از این تنظیمات را به مربوط به بر Display Accommodations بخش

 .شما معرفی می کنیم

Invert Colors   گزینه ای است که اگر آن را فعال کنید، تمامی رنگ های روی صفحه برعکس نمایش داده می شوند؛ برای مثال

، رنگ های صفحه را مطابق با شرایط تنظیم  Color Filter رنگ سیاه، سفید نمایش داده خواهد شد. می توانید با فعال کردن

هم مقدار و میزان رنگ سفید را کاهش می   Reduce White Point کنید؛ این گزینه کاربرد زیادی برای برخی افراد دارد. گزینه

 .دهد

Speech 

بشنوند؛ زمانی که این گزینه فعال شود، می  برای افرادی کاربرد دارد که می خواهند متنی را به صورت صوتی  Speech بخش

 .توانید یک متن را انتخاب کنید تا دستگاه به صورت خودکار برای شما بخواند

Text Larger 

Larger Text آن را بررسی می کنیم؛ زمانی که این گزینه را فعال   آیفون گوشی از استفاده آموزش بخش بعدی است که در

ا اندازه بزرگ تری به نمایش در می آیند؛ این گزینه برای افرادی که از نظر بینایی مشکل دارند،  کنید، متن ها در گوشی شما ب 

 .مناسب خواهد بود

Text Bold 

با فعال کردن این گزینه، متن ها در گوشی شما پر رنگ تر و قطور تر به نمایش در می آیند که برای برخی افراد، ویژگی کاربردی  

 .به حاسب می آید

 Shapes Button 

دکمه بازگشت به باال در گوشی های آیفون، سمت چپ هستند و به صورت متن قابل نمایش خواهند بود؛ با فعال کردن این گزینه، 

 .یک شکل به متن ها اضافه خواهد شد

 Contrast IncreaseوMotion Reduce  



 میزان شفافیت رنگ ها کم کنید؛ با استفاده از گزینهو فعال کردن آن، می توانید  Increase Contrast با مراجعه به بخش

Reduce Motion هم می توانید گزینه انیمیشن ها را کم کنید. 

On/Off Labels 

 در گوشی های آیفون، سوئیچ های بسیاری برای فعال و غیر فعال کردن برخی تنظیمات و قابلیت ها وجود دارد؛ با استفاده از

On/Off Labels ه این سوئیچ ها طرح اضافه کنیدمی توانید ب. 

 Control Switch 

این گزینه باعث می شود یک خط که رنگ آن آبی است، به گزینه هایی که در صفحه وجود دارند اضافه شود تا شما بتوانید راحت 

 .تر آن گزینه ها را بیابید

Touch Assistive 

ه می توانید با استفاده از آن، سیری، دکمه هوک و حتی کنترل این گزینه باعث ایجاد یک دکمه مجازی در آیفون خواهد شد ک

 .سنتر را باز کنید؛ ایجاد این دکمه باعث می شود که از دکمه هوم کمتر استفاده کنید

Touch Accommodations 

  است؛ شما با استفاده از این بخش Touch Accommodationsبخش بعدی که ترفند های گوشی آیفون بررسی می کنیم، 

 .می توانید مدت زمان تاچ کردن یک بازی یا برنامه را تعیین کنید

 Touch 3DوKeyboard  

می توانید لمس سه بعدی گوشی آیفون تان را خاموش و غیر فعال کنید و یا تنظیمات مربوط به آن را   3D Touchدر بخش 

 .مشاهده و در صورت نیاز، تغییر دهید

شما می توانید با استفاده از آن، برخی از تنظیمات منحصر به فرد کیبورد را مشاهده کنید؛  هم راهی است که  Keyboard گزینه

 .می توانید برخی از دکمه های اضافه که دانلود کردید را مشاهده کنید Show Lowercase Keys با فعال کردن

 

 

 Undo To Shake 



باز گردانید؛ برای مثال، وقتی می نویسید ” سالم حال شما  ، می توانید چت را به عقب Shake To Undo با فعال کردن گزینه

چطور است؟ “، می توانید با تکان دادن گوشی برای پاک کردن این متن اقدام کنید. بعد از تکان دادن گوشی، پیامی برای شما می  

 .آید که می خواهید این پیام پاک شود و به عقب باز گردید یا سر جایش بماند

 VibrationوRouting Audio Call  

مربوط به پخش شدن  Call Audio Routin می توانید ویبره دستگاه را فعال یا غیر فعال کنید؛ گزینه Vibration از بخش

صدای شخصی است که به گوشی شما زنگ می زند. می توانید با استفاده از این بخش، مشخص می کنید صدای شخصی که به  

 .زند، از کدام قسمت پخش شودشما زنگ می 

 Button Home وReachability  

هم   Reachability را تنظیم کنید و اگر گزینه Home می توانید سرعت کلیک کردن دکمه Home Button در گزینه

و از آن ها  فعال باشد، با دو بار لمس کردن دکمه هوم، صفحه به پایین می آید و می توانید گزینه های باالی صفحه را مشاهده 

 .استفاده کنید

 TTY 

داشته باشید؛ اگر از این دستگاه بهره مند باشید، می   TTY استفاده از این بخش فقط در صورتی امکان پذیر است که شما دستگاه

 .داشته باشید TTY توانید با فعال کردن این گزینه، ارتباط هایی را به کمک دستگاه

Notification For Flash LED 

 

، بخش بعدی در ترفند های گوشی آیفون است که به شما معرفی می کنیم؛ گوشی  LED Flash For Notification بخش

نوتیفیکشن ندارند اما شما می توانید با استفاده از گزینه، کاری کنید که موقع دریافت نوتیفیکشن، فالش   LED های آیفون

 .گوشی خاموش و روشن شود

Cancellation Noise Phone 

را فعال کنید، هنگام برقراری تماس صوتی و حرف زدن با طرف مقابل،   Phone Noise Cancellation ی که گزینهزمان

 .تمامی نویز ها، پارازیت ها و صدا های اضافه حذف خواهند شد و شما می توانید با کیفیت بسیار باال تر صحبت کنید

 
 

 Captioning & Subtitles 



Subtitles & Captioning   مربوط به زیر نویس فیلم ها در گوشی تان است؛ شما می توانید با استفاده از بخش، مدل و

 .سبک زیر نویس ها را تغییر دهید و به دیگر تنظیمات مربوط به آن دسترسی داشته باشید

Descriptions Audio 

نار پخش فیلم یا همان ویدئو، توضیحاتی را هم درباره آن ارائه ، گوشی آیفون شما در کAudio Descriptions با فعال کردن

 .می کند که ویژگی جالب و منحصر به فردی است

 Shortcut Accessibility 

 .دسترسی داشته باشید Accessibility باعث می شود که شما به تنظیمات اصلی و کلی Accessibility Shortcut گزینه

 


