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�តារាងមាតិកា

�ការចាប់ផ្ដើម
�4 ្្រង់្្រាយឧរករែ៍និងមុខងារនានា
�10 ការ�ាកថ្ម
�15 កាតnano-SIMនិងeSIM

�17 ការរិ្រនិងសរើកឧរករែ៍
�18 ការសរៀរចំដំរូង
�19 Samsung Account

�20 ការស្ទេរ្រិន្នន័យពីឧរករែ៍អ្នកពីមុន(Smart 
Switch)

�22 ការយល់ដឹងអំពីសអ្កង់
�30 ្ទេាំងជូនដំែឹង
�32 ការថតរូរសអ្កង់និងថតសអ្កង់
�33 ការវាយរញ្ចូលអត្ថរ្រ

�កម្មវិធីនិងមុខងារ
�36 ការដំស�ើងឬការលរុកម្មវិធី
�37 S Pen (Galaxy S22 Ultra)

�52 ្រូរ�ពទេ
�55 ្រំនាក់្ំរនង
�57 �ារ
�58 អ៊ីនសធើែិត
�59 កាសមរ៉ា
�76 វិចិ្ត�ាល
�80 តំរន់AR

�86 Bixby

�88 Bixby Vision

�89 Bixby Routines

�91 ពហុវីនដូវ
�94 Samsung Health

�95 Samsung Notes

�100 Samsung Members

�100 Samsung Kids

�101 Samsung Global Goals

�101 Samsung TV Plus

�101 Galaxy Shop

�101 Galaxy Wearable

�102 PENUP (Galaxy S22 Ultra)

�102 ្រតិ្រិន
�103 ការរំឭក
�104 ថត�ំស�ង
�105 ឯក�ារខ្ញំ
�105 នា�ិកា
�106 គិតសលខ
�106 Game Launcher

�107 រ៊ូ�ទេ័រសហគេម
�108 SmartThings

�108 ការណចករំណលកខ្ឹមព័ត៌មាន
�110 Music Share

�111 Smart View

�112 �្ារ់ជាមួយWindows

�113 Samsung DeX

�119 កម្មវិធីGoogle
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�149 គែនីនិងការចម្ង្ុរក
�150 Samsung Cloud

�150 Google

�151 មុខងារក្មិតខ្ព�់
�152 ចលនានិងកាយវិការ
�153 ណររណ្នននការសហៅវីសដអូ
�154 Dual Messenger

�155 �ុខុមាល�ាពឌីជីថលនិងការ្តួត្តាររ�់
ឪពុកម្ាយ

�155 ការណថ្រាំថ្មនិងឧរករែ៍
�155 ការសធវើឲ្យឧរករែ៍អ្នកល្អ្រស�ើរ
�156 ថ្ម
�156 ឃ្ាំង្ ទេញក
�157 សមម៉ូរី
�157 ការការពារឧរករែ៍
�157 អារ់សដតនន�ុហវណវរ
�157 កំហុ�វិនិច្ឆយ

�157 កម្មវិធី
�158 ការ្គរ់្គង្រូស្រៅ
�159 �ាព្�ួលស្រើ
�159 អារ់សដតនន�ុហវណវរ
�160 អំពី្រូរ�ពទេ

�ផេចកដីជូនដំណឹងពីការផ្បើ្្ាេ់
�161 ការ្រុង្រយ័ត្នចំសពោះការស្រើឧរករែ៍
�164 កំែត់�មគេាល់អំពីររ�់និងស្គឿងរន្ំក្នញង្រអរ់
�165 ការណថ្រាំស្គឿងការពារជ្មារ្រឹកនិងធូលី
�166 �្ថាន�ាពឧរករែ៍ស�ើងកសម្ៅនិងដំសែោះ្�ាយ

�ឧបេម្ពន្ធ
�169 �ាព្�ួលស្រើ
�183 ការសដោះ្�ាយរញ្ា

�ការកំណត់
�120 ការណែនាំ
�120 Samsung Account

�120 ការ�្ារ់
�122 Wi-Fi

�123 Bluetooth

�124 NFCនិងការរង់្ ្ាក់សដោយមិនរ៉ះ
�126 មុខងារ�ំនច្រិន្នន័យ
�126 កម្មវិធីស្រើ្ិរន្នន័យចល័តរ៉ុសែណោះ
�126 ហត់�្៉ត់ចល័ត
�127 ការកំែត់ការ�្ារ់ស្ចើនស្រៀត

�128 �ំស�ងនិងរំញ័រ
�129 គុែ�ាពនិងណររណ្ន�ំស�ង
�129 �ំស�ងកម្មវិធីដាច់សដោយណ�ក

�130 ការជូនដំែឹង
�130 សអ្កង់

�131 �ាពរលូនននចលនា
�132 ការរ្ចូរ្រ្មង់សអ្កង់ឬការនលត្មវូពែ៌

សអ្កង់
�133 រូរន្ទេសអ្កង់និង�ទេីល
�133 រូររាង
�133 សគហសអ្កង់
�133 សអ្កង់ជារ់ស�ោ

�134 Smart Lock

�134 Always On Display

�135 ជីវមា្តនិង�ន្ិ�ុខ
�136 ការ�គេាល់ន្ទេមុខ
�138 ការ�គេាល់សខៅ្នដ
�141 Samsung Pass

�144 �ឺមី�ន្ិ�ុខ
�147 Wi-Fiមាន�ន្ិ�ុខ

�148 �ាពឯកជន
�148 ្រីកណន្ង
�149 �ុវត្ថិ�ាពនិង�ាពអា�ន្ន



4

�ការចាប់ផ្ដើម
�្្រង់្្រាយឧបករណ៍និងមុខងារនានា
�► Galaxy S22 Ultra៖

�

កាេមរ�ា មុខ

�គាប់ចុច ក�មិត សំេឡង

�គាប់ចុច ខាង

ស�ក កាត SIM

�

ឧបល័រ

សិនស ឺស�ាល់ េខ�ៅៃដ

�គាប់ចុច ខាង

�គាប់ចុច ក�មិត សំេឡង

េអ�កង់ប៉ះ

េអ�កង់ ែគម េអ�កង់ ែគម

កាេមរ�ា មុខ

ស��ក កាស/
ស��ក ពហុបំណង (USB 

Type-C)

S Pen

ស�ក កាត SIM

សិនស ឺទីជិតខាង/
ពន�ឺ

មី�កូហ��ន
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�

កាេមរ�ាេ�កោយ

�

អង់ែតន NFC / 
របុម សាក ឥតែខ�

កាេមរ�ាេ�កោយ

អង់ែតន GPS

សិនស ឺAF ឡាែស៊

ភ�ាស

អង់ែតន ចម�ង

ឧបល័រមី�កូហ��ន
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�► Galaxy S22+, Galaxy S22៖

�

កាេមរ�ា មុខ

�គាប់ចុច ក�មិត សំេឡង

�គាប់ចុច ខាង

ស�ក កាត SIM

�

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
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�

កាេមរ�ាេ�កោយ

�

អង់ែតន NFC / 
របុម សាក ឥតែខ�

កាេមរ�ាេ�កោយ

ភ�ាស

អង់ែតន ចម�ង

មី�កូហ��នឧបល័រ

អង់ែតន GPS
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� •  សនៅសពលស្រើឧរល័រដូចជាសនៅសពលចាក់ឯក�ារសមសឌៀឬក៏ស្រើ្រូរ�ពទេឧរល័រចូរកុំដាក់ឧរករែ៍សនៅជិត្តសចៀក
អ្នក។

•  ្តូវ្រយ័ត្នកុំឲ្យ្រ�ពពន្ឺខ្ាំងដូចជាពន្ឺនថងៃ្ ទេាល់រ៉ះ�ិនកាសមរ៉ា។សរើ�ិនកាសមរ៉ា្តូវ្រ�ពពន្ឺខ្ាំងដូចជាពន្ឺនថងៃ
្ ទេាល់�ិន�ឺររូររ�់កាសមរ៉ាអាចខូច។�ិន�ឺររូណដលខូចមិនអាចជ�ួជុល្ ានស�ើយសហើយនឹងរង្កឲ្យមានចំ
ែុចៗឬ�្នាម្រតាកៗក្នញងររូ�ាព។

•  សរើអ្នកស្រើឧរករែ៍ណដលកញ្ក់ឬតួអា្គលីីកររ�់វាណរកអ្នកអាចមានហានិ�័យននការរងររួ�។ស្រើឧរករែ៍សនះ
ណតរនទេារ់ពីវា្តូវ្ ានជួ�ជុលសនៅមជ្ឈមែ្ឌលស�វាSamsungរ៉ុសែណោះ។

•  សរើធូលីឬវត្ថញខាងស្កៅចូលមី្ កហូវចូន,ឧរល័រឬស្គឿង្រ្រួល�ំស�ងររ�់ឧរករែ៍អាចកានណ់ត�ងៃាត់ឬក៏មុខងារ
មួយចំនួនអាចមិនដសំែើរការ។សរើអ្នករ៉ុនរ៉ង�ម្អាតធូលីឬយកវត្ថញខាងស្កៅណដលមុត្�ចួសចញឧរករែ៍អាច
ខូចសហើយររូរាងររ�់វាអាច្រ្ួរល្ លរ៉ះពាល់។

� •  រញ្ាសលើ�ាព�្ារ់និងការ�ុីថ្មស្ចើនអាចសកើតស�ើងក្នញង�្ថាន�ាពខាងស្កោម៖

–  សរើអ្នករិ្រ�ទេីកឃ័រណដលមានជាតិសលោហៈសលើតំរន់អងណ់តនននឧរករែ៍

–  សរើអ្នកដាក់ស្�ោមឧរករែ៍ណដលមានជាតិសលោហៈ

–  សរើអ្នកយកនដឬវត្ថញស្្ង្គរសលើតំរន់អងណ់តនននឧរករែ៍ខែៈសពលកំពុងស្រើមុខងារមួយចំនួនដូចជាការ
សហៅឬការ�្ារ់្រិន្នន័យចល័ត

•  សរើតំរន់ជុំវិញកាសមរ៉ាស្កោយ្តវូ្ ាន្គរសដោយស្គឿងរន្ំដូចជា្�គេីនការពារសអ្កង់ឬ�ទេីកឃ័រ�ំស�ងមិនចង់្ ាន
អាចសកើតស�ើងក្នញងសពលសហៅឬការចាក់សមសឌៀ។

•  ចូរកុំរិ្រ្គរសលើ�ិន�ឺ្ីរជិតខាង/ពន្ឺសដោយស្គឿងរន្ំដូចជា�ទេីកឃ័រឬគ្មរ។ការសធវើណររសនោះអាចរែ្ាលឲ្យ
�ិន�ឺសធវើមុខងារខ�ុ។

•  ពន្ឺអាចសលោត�្ឹរណ�ត្សនៅណ្្នកខាងសលើននឧរករែ៍ក្នញងអ�ំញងសពលសហៅសដោយ�ារ្រតិរត្ិការនន�ិន�ឺ្រីជិត
ខាង។

•  ពែ៌សលើសអ្កង់ណគមអាចសមើលស្រៅខ�ុគ្នាអា្�័យសលើ្រីតាំងរង្ាញររ�់អ្នក។(Galaxy S22 Ultra)
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�្្ាប់ចុចរឹង

�្្ាប់ចុច �មុខងារ

�្ ្ាប់ចុចខាង

•  សនៅសពលឧរករែ៍្ ានរិ្រ�ូមចុចឲ្យជារ់សដើម្ីសរើកវា។

•  ចុចសដើម្ីសរើកឬចាក់ស�ោសអ្កង់។

•  ចុចឲ្យជារ់សដើម្ីចារ់ស្្ើម�នទេនាជាមួយBixby។�ូមសមើលការស្រើBixby�្មារ់
ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  ចុចពីរដងឬក៏ចុចឲ្យជារ់សដើម្ីចារ់ស្្ើមកម្មវិធីឬមុខងារណដលអ្នក្ ានកំែត់។

�្្ាប់ចុចខាង+្្ាប់ចុច
បន្ថយក្មិតេំផេង

•  ចុចក្នញងសពលដំែាលគ្នាសដើម្ីថតររូសអ្កង់។

•  ចុចឲ្យជារ់ក្នញងសពលដំែាលគ្នាសដើម្ីរិ្រឧរករែ៍។

�ការកំណត់្្ាប់ចុចខាង
�ស្ជើ�កម្មវិធីឬមុខងារណដល្តវូចារ់ស្្ើមសដោយចុច្គារ់ចុចខាងពីរដងឬក៏ចុចឲ្យជារ់សលើ្គារ់ចុចខាង។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះមុខងារក្មតិខ្ពេ ់→ ្្ាប់ចុចខាង រួចសហើយស្ជើ�ជស្មើ�មួយណដលអ្នកចង់្ ាន។

�ប៊ូតុង្រន់

�

ប៊ូតុង ថយ

េគហប៊ូតុង

ប៊ូតុង ថ�ីៗ

�សនៅសពលអ្នកសរើកសអ្កង់រូ៊តុង្រន់នឹងសលចស�ើងសនៅណ្្នកខាងស្កោមសអ្កង់។�ូមសមើលរ្ាររុករក(រ៊ូតុង្រន់) �្មារ់ព័ត៌មាន
រណន្ថម។
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�ការេាកថ្ម
��ាកថ្មមុនសពលស្រើវាជាសលើកដំរូងឬក៏សនៅសពលខាន្ ានស្រើវាក្នញងអំ�ញងសពលយូរ។

�ការេាកផ្បើខខសែ
��្ារ់ណខ្USBស្រៅដុំ�ាកថាមពលUSBរួចសដោតណខ្ស្រៅក្នញង�្នចូកពហរុំែងររ�់ឧរករែ៍សដើម្ី�ាកថ្ម។រនទេារ់ពី�ាកថ្ម
សពញ�ូមដកស្គឿង�ាកសចញពីឧរករែ៍។

�

�ការេាកឥតខខសែ
�ឧរករែ៍សនះមានររុម�ាកឥតណខ្ជារ់មកជាមួយ។អ្នកអាច�ាកថ្មសដោយស្រើស្គឿង�ាកឥតណខ្(លក់ដាច់សដោយណ�ក)។

�ដាក់ណ្្នកកែ្ាលននខ្នងឧរករែ៍សលើណ ្្នកកែ្ាលននស្គឿង�ាកឥតណខ្សដើម្ី�ាកថ្ម។រនទេារ់ពី�ាកថ្មសពញ�ូម្ ្ាច់
ឧរករែ៍ពីស្គឿង�ាកឥតណខ្។

�សពល�ាកណដល្ ាន្ ៉ាន�់្មាននឹងសលចស�ើងសលើ្ ទេាំងជូនដំែឹង។សពល�ាកជាក់ណ�្ងអាចខ�ុគ្នាអា្�័យសលើ�្ថាន�ាព
ននការ�ាក។ការ�ាកឥតណខ្អាចដសំែើរការមិនរលូនអា្�័យសលើ្រស�្រននស្គឿងរន្ំឬគ្មរ។សដើម្ី�ាកឥតណខ្ឲ្យមាន
�្ថិរ�ាពល្អសយើងឲ្យសយោរល់យកគ្មរឬស្គឿងរន្ំសចញពីឧរករែ៍។

� �ការ្បុង្បយ័ត្នេ្មាប់ការេាកឥតខខសែ

�សរើអ្នកមិនសគោរពតាមវិធានឲ្យ្រុង្រយ័ត្នខាងស្កោមស្រឧរករែ៍អាចមិន�ាក្រ្កតីឬអាចស�ើងកសម្ៅ្ជុលឬក៏
ឧរករែ៍និងកាត្រាំង�ាយអាចខូច។

•  ចូរកុំដាក់ឧរករែ៍សលើស្គឿង�ាកឥតណខ្ជាមួយរែណឥែ្រានឬរែណអត្�ញា្ែស្រកង់វិ្រ្យញ(RFID) (ដូចជា
រែណសធវើដសំែើរឬរែណស�ោ) ណដលដាក់សនៅចសនោ្ះខាងខ្នងននឧរករែ៍និងគ្មរឧរករែ៍។

•  ចូរកុំដាក់ឧរករែ៍សលើស្គឿង�ាកឥតណខ្សនៅសពល�ម្ារៈចម្ងកសម្ៅដូចជាវត្ថញសលោហៈនិងសមណដក្តូវ្ ានដាក់សនៅ
ចសន្ោះឧរករែ៍និងស្គឿង�ាកឥតណខ្។
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� •  សរើអ្នកស្រើស្គឿង�ាកឥតណខ្ក្នញងតំរន់ណដលមានរលក�ញ្ារែ្ាញសខ្ោយអ្នកអាច្ ាត់រង់ការ្រ្រួលរែ្ាញ។

•  �ូមស្រើស្គឿង�ាកឥតណខ្ណដលSamsung្ានយល់្ ពមឲ្យស្រើ។សរើអ្នកស្រើស្គឿង�ាកឥតណខ្ស្្ងស្រៀតថ្ម
អាចមិន�ាក្រ្កតី។

�ការេាករហ័េ
�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះការខថ្រាំថ្មនិងឧបករណ៍ → ថ្ម → ការកំណត់ថ្មផ្ចើនផ្រៀត រួចសហើយសរើកដំសែើរការមុខងារ
ណដលអ្នកចង់។

•  ការេាកផ�ឿន៖សដើម្ីស្រើមុខងារ�ាកសលឿន�ូមស្រើស្គឿង�ាកថ្មណដលគាំ្្រការ�ាកសលឿន�្មរ។

•  ការេាកផ�ឿនបំ្ុត៖សដើម្ីស្រើមុខងារ�ាកសលឿនរំ្ុត�ូមស្រើស្គឿង�ាកUSB PD (្្ល់ថាមពល) ណដលគាំ្្រការ
�ាកសលឿនរំ្ុត។

•  ការេាកឥតខខសែផ�ឿន៖សដើម្ីស្រើមុខងារសនះ�ូមស្រើស្គឿង�ាកនិង�មា��ាពណដលគាំ្្រមុខងារ�ាកសលឿនឥតណខ្។

� •  អ្នកអាច�ាកថ្មកានណ់តរហ័�ខែៈសពលឧរករែ៍ឬសអ្កង់ររ�់វា្តូវ្ ានរិ្រ។

•  សរើស្គឿង�ាកឥតណខ្មានកង្ារខាងក្នញងកង្ារអាចរសង្កើត�ំស�ងរំខានក្នញងអ�ំញងសពល�ាកឥតណខ្សលឿន។ណថម
្រម្ារ់មួយសដើម្ីកំែត់ឲ្យមុខងារ�ាកឥតណខ្សលឿនរិ្រសដោយ�វ័យ្រវត្ិក្នញងសពលរុសរកំែត់សដោយស្រើBixby 
Routines។សនៅសពលមុខងារ�ាកសលឿនឥតណខ្្តូវ្ ានរិ្រ�ំស�ងកងា្រននស្គឿង�ាកនិងពន្ឺ�ញ្ារង្ាញនឹង
្តូវ្ ានកាត់រន្ថយ។
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�ការខចករំខ�កថាមព�ឥតខខសែ
�អ្នកអាច�ាកឧរករែ៍មួយស្រៀតសដោយស្រើថ្មររ�់ឧរករែ៍អ្នក។អ្នកសនៅណតអាច�ាកឧរករែ៍មួយស្រៀតដណដល�ូម្ីខែៈ
សពលកំពុង�ាកឧរករែ៍អ្នកក៏សដោយ។អា្�័យសលើ្រស�្រននស្គឿងរន្ំឬគ្មរណដលកំពុងស្រើមុខងារណចករំណលកថាមពល
ឥតណខ្អាចមិនដំសែើរការ្រ្កតី។សយើងឲ្យសយោរល់សដោះស្គឿងរន្ំនានានិងគ្មរណដលកំពុងស្រើសចញមុនសពលស្រើមុខងារ
សនះ។

1 សរើក្ ទេាំងជូនដំែឹង,អូ�ចុះស្កោមរួចសហើយរ៉ះ  (ការខចករំខ�កថាមព�ឥតខខសែ) សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។សរើអ្នកមិន
អាចរកសឃើញ  (ការខចករខំ�កថាមព�ឥតខខសែ) សលើ្ ទេាំងរហ័�ស្រ�ូមរ៉ះ សហើយចារ់អូ�រ៊ូតុងសនោះស្រៅសលើ្ ទេាំង
រហ�័សដើម្ីណថមវា។

2 ដាក់ឧរករែ៍ស្្ងស្រៀតសនៅចំកែ្ាលននឧរករែ៍អ្នកសដោយឲ្យខ្នងររ�់វាណរររកគ្នា។

� ទូរសព� ៃវឆ�ាត Galaxy Watch Galaxy Buds

3 សនៅសពលអ្នក្ ានរញ្រ់ការ�ាក�ូម្ ្ាច់ឧរករែ៍ស្្ងស្រៀតពីឧរករែ៍អ្នក។

� �ចូរកុំស្រើកា�ខែៈសពលកំពុងណចករណំលកថាមពល។ការសធវើដូសច្នោះអាចរ៉ះពាល់ដល់ឧរករែ៍សនៅណក្រ។

� •  ្រីកណន្ងននររុម�ាកឥតណខ្អាចខ�ុគ្នាស្រៅតាមម៉ូណដលឧរករែ៍។នលត្មវូឧរករែ៍សដើម្ី�្ារ់ជាមួយគ្នាឲ្យ្ ាន
្តឹម្តូវ។

•  មុខងារខ្ះមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយខែៈសពលកំពុងណចករំណលកថាមពល។

•  ឧរករែ៍ណដលគាំ្្រមុខងារ�ាកឥតណខ្រ៉ុសែណោះណដលអាច�ាកសដោយស្រើមុខងារសនះ។ឧរករែ៍ខ្ះ្រណហល
ជាមិនអាច�ាក្ ានស�ើយ។សដើម្ីសឃើញឧរករែ៍ណដលគាំ្្រមុខងារណចករណំលកថាមពលឥតណខ្�ូមចូលសមើល
វិរន�Samsung។

•  សដើម្ី�ាកឲ្យ្ ាន្តមឹ្តវូចូរកុំ្ ្ា�់្ីរឬស្រើឧរករែ៍ែាមួយខែៈសពលកំពុង�ាក។

•  ថាមពលណដល្ ាន�ាកឲ្យឧរករែ៍ស្្ងស្រៀតអាចតិចជាងររិមាែណដល្ ានណចករំណលកឲ្យវាសដោយឧរករែ៍
អ្នក។

•  សរើអ្នក�ាកឧរករែ៍ស្្ងស្រៀតខែៈសពលកំពុង�ាកឧរករែ៍អ្នកសល្ឿន�ាកអាចថយចុះឬក៏ឧរករែ៍អាច
មិន�ាក្តមឹ្តវូអា្�យ័សលើ្រស�្រស្គឿង�ាក។

•  សល្ឿនឬ្រ�ិ្រ្ធ�ាពននការ�ាកអាចខ�ុគ្នាអា្�័យសលើ�្ថាន�ាពររ�់ឧរករែ៍ឬររ�ិ្ថានជុំវិញ។
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�ការដាក់ខដនកំណត់េ្មាប់ការខចករំខ�កថាមព�
�អ្នកអាចកំែត់ឧរករែ៍ឲ្យឈរ់ណចករណំលកថាមពលសនៅសពលថាមពលថ្មសនៅ�ល់ធា្ក់ស្កោមក្មតិមួយចំនួន។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះការខថ្រាំថ្មនិងឧបករណ៍ → ថ្ម → ការខចករំខ�កថាមព�ឥតខខសែ → ខដនកំណត់ថ្ម រួចសហើយ
ដាក់ណដនកំែត់។

�ការកាត់បន្ថយការផ្បើថ្ម
�ឧរករែ៍អ្នក្ ្ល់ជូនជស្មើ�ស្្ងៗណដលជួយអ្នកក្នញងការ�ំនចថាមពលថ្ម។

•  សធវើឲ្យឧរករែ៍ល្្អ រស�ើរសដោយស្រើមុខងារណថ្រាំឧរករែ៍។

•  សនៅសពលអ្នកមិនស្រើឧរករែ៍�ូមរិ្រសអ្កង់សដោយចុច្គារ់ចុចខាង។

•  សរើកដំសែើរការ្រ្មង់�ំនចថាមពល។

•  រិ្រកម្មវិធីមិនចាំ្ាច់។

•  រិ្រដសំែើរការមុខងារBluetoothសនៅសពលឈរ់ស្រើ។

•  រិ្រដសំែើរការ�វ័យ�មកាលកម្មវិធីណដល្តូវការសធវើ�មកាល។

•  រន្ថយរយៈសពលរំ�ឺ្សអ្កង់។

•  រន្ថយពន្ឺសអ្កង់។
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�បខណណែនិងការ្បងុ្បយ័ត្នអំពីការេាកថ្ម
� ��ូមស្រើណតថ្មស្គឿង�ាកនិងណខ្ណដលSamsung្ានយល់្ ពមឲ្យស្រើនិង្ ានរចនា�្មារ់ឧរករែ៍អ្នក

រ៉ុសែណោះ។ថ្មស្គឿង�ាកនិងណខ្អាចរង្កឲ្យមានររួ�ធងៃន់ធងៃរឬការខូចដល់ឧរករែ៍អ្នក។

� •  ការ�្ារ់ស្គឿង�ាកមិន្តមឹ្តវូអាចរែ្ាលឲ្យមានការខូចខាតធងៃន់ធងៃរដល់ឧរករែ៍។ការខូចខាតណដលសកើតស�ើង
សដោយ�ារការស្រើ្ ្ា�់មិន្តឹម្តវូនឹងមិន�្ថិតស្កោមការធានាស�ើយ។

•  �ូមស្រើណតណខ្USB Type-Cណដលអមមកជាមួយឧរករែ៍រ៉ុសែណោះ។ឧរករែ៍អាចខូចសរើអ្នកស្រើណខ្Micro 
USB។

•  សរើអ្នក�ាកឧរករែ៍ខែៈសពលណដល�្នចូកពហរុំែងស�ើមសនោះឧរករែ៍អាចនឹងខូច។�ូម�មងៃងួត�្នចូកពហុ
រំែងឲ្យ�ងៃងួត្រាំង្�ងុមុនសពល�ាកឧរករែ៍។

� •  សដើម្ី�ំនចថាមពល�ូមដកស្គឿង�ាកសចញសនៅសពលមិនស្រើវា។ស្គឿង�ាកមិនមានកុងតាក់ថាមពលស្រដូសច្នះ
អ្នក្តូវដកស្គឿង�ាកសចញពី្ពីអគគេិ�នីសនៅសពលអ្នកមិនស្រើវាសដើម្ីរសញៀ្�ការខ្ះខ្ាយថាមពល។ស្គឿង�ាក
គួរ�្ថិតសនៅជិត្ពីអគគេិ�នីនិងងាយ្�ួលសឈោងដល់ខែៈសពលកំពុង�ាក។

•  សនៅសពលស្រើស្គឿង�ាកសយើងឲ្យសយោរល់ស្រើស្គឿង�ាកមានណខ្ឬឥតណខ្ណដល្ ាន្រ្រួលការយល់្ ពមសដើម្ីធានា
្រ�ិ្រ្ធ្លននការ�ាក។

•  សរើថ្មអ�់រនទេញក្រាំង្�ងុឧរករែ៍មិនអាចសរើកវិញ្ ាន�្ាមៗស្រសនៅសពល�្ារ់ស្គឿង�ាក។�ូម្រុកឲ្យថ្មណដល
អ�់រលីង�ាករយៈសពលពីររីនា្រី�ិន�ឹមសរើកឧរករែ៍។

•  សរើអ្នកស្រើកម្មវិធីស្ចើនក្នញងសពលណតមួយកម្មវិធីរែ្ាញឬកម្មវិធីណដល្តូវការនូវការ�្ារ់ស្រៅឧរករែ៍ស្្ងសនោះ
ថ្មនឹងអ�់សលឿន។សដើម្ីសជៀ�វាងការ្ាត់រង់ថាមពលក្នញងអំ�ញងសពលស្ទេរ្រិន្នន័យជានិច្កាល�ូមស្រើកម្មវិធី
្រាំងសនះរនទេារ់ពី�ាកថ្មសពញ។

•  ការស្រើ្រ�ពថាមពលស្្ងស្កៅពីស្គឿង�ាកដូចជាកុំព្យចូ្រ័រអាចសធវើឲ្យការ�ាកថ្មយឺតសដោយ�ារវាមានចរន្
អគគេិ�នី្រារ។

•  ឧរករែ៍អាចស្រើ្ ានខែៈសពលវាកំពុង�ាករ៉ុណន្វាអាចនឹង្តូវការសពលយូរ្រ្មាំណតវា�ាកថ្មសពញ។

•  សរើឧរករែ៍្រ្ួរលការ្គេត់្គេង់ថាមពលអ�្ថរិ�ាពខែៈសពលកំពុង�ាកសអ្កង់រ៉ះអាចនឹងមិនសធវើមុខងារ។សរើមាន
ករែីសនះ�ូមដកស្គឿង�ាកសចញពីឧរករែ៍។

•  ខែៈសពលកំពុង�ាកថ្មឧរករែ៍និងស្គឿង�ាកអាចនឹងស�ើងកសមៅ្។វាជាសរឿងធម្មតាសហើយនឹងមិនរ៉ះពាល់ដល់
អាយុកាលឬ្រ�ិ្រ្ធ្លឧរករែ៍ស្រ។សរើថ្មសក្ៅជាងធម្មតាសនោះស្គឿង�ាកអាចនឹងឈរ់�ាក។

•  សរើឧរករែ៍មិន�ាកថ្មជា្រ្កតីស្រ�ូមយកឧរករែ៍និងស្គឿង�ាកស្រៅមជ្ឈមែ្ឌលស�វាSamsung.
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�កាតnano-SIMនិងeSIM
�រញ្ចូលកាតSIMឬUSIMណដល្ ល្់សដោយអ្នក្ល្់ស�វា្រូរ�ពទេចល័ត។

�សដើម្ីមានសលខ្រូរ�ពទេពីរណខ្ឬក៏អ្នក្្ល់ស�វាពីរ�្មារ់ឧរករែ៍ណតមួយ�ូមសរើកដំសែើរការeSIMឬក៏រញ្ចូល
កាតSIMចំនួនពីរ។ខុ�ពីកាតnano-SIMជាកណ់�្ងeSIMគឺជាSIMឌីជីថលណដល្ ានរង្ករ់ខាងក្នញង។ការស្រើ្រាំង
កាតnano-SIMនិង្រាំងeSIMអាចនាំឲ្យមានសល្ឿនស្ទេរ្រិន្នន័យយឺតក្នញងតំរន់ខះ្។

� •  eSIM្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស្រអា្�័យសលើតំរន់,អ្នក្្ល់ស�វាឬម៉ូណដល។

•  ស�វាខះ្ណដល្តវូការនូវការ�្ារ់រែ្ាញ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយអា្�យ័សលើអ្នក្្ល់ស�វា។

�ការដផំេើងកាតSIMឬUSIM

�► Galaxy S22 Ultra៖

�

21 3 4

<�ាត ខាងេ�កោម>
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�► Galaxy S22+, Galaxy S22៖

�

21 3 4

<�ាត ខាងេ�កោម>

1 រញ្ចូលម្ញលរសញ្ញ�្ពកស្រៅក្នញងរន្ធសនៅសលើ�្ពកសដើម្ីរសញ្ញ�្ពក។

2 ្រាញ�្ពកសចញថ្នមៗពី្រសហោង�្ពក។

3 ដាក់កាតSIMឬUSIMសនៅសលើ�្ពកសដោយឲ្យកណន្ងរ៉ះពែ៌មា�ណររស�ើងសលើសហើយ�ង្កត់កាតSIMឬUSIMថ្នមៗ
ស្រៅសលើ�្ពកសដើម្ីឲ្យវាជារ់នឹងកណនង្។

4 រញ្ចូល�្ពកចូលស្រៅក្នញង្រសហោង�្ពកវិញ។

� •  រញ្ចូលម្ញលរសញញ្�្ពកស្រៅក្នញងរន្ធេ្ពក សដើម្ីសដោះ�្ពក។

•  ស្រើណតកាតnano-SIMរុ៉សែណោះ។

•  �ូម្រុង្រយ័ត្នកុំឲ្យ្ ាត់ឬក៏ឲ្យអ្នកស្្ងស្រើកាតSIMឬUSIM។Samsungមិន្រ្រួលខ�ុ្តវូសលើ
ការខូចខាតឬ�ាពមិន�ុខ្�ួល្រាំង�ាយែាណដលសកើតស�ើងសដោយ�ារការ្ាត់កាតឬក៏កាត្តូវ្ ានសគលួច
ស�ើយ។

•  �ូម្្ាកដថាម្ញលរសញញ្�្ពក�្ថិតសនៅណកងនឹងរន្ធ។ពុំសនោះស�ោតឧរករែ៍អាចនឹងខូច។

•  សរើកាតSIMមិន�្ថិតណែនក្នញង�្ពកស្រកាតSIMសនោះអាចររូតឬធ្ាក់សចញពី�្ពក។

•  សរើអ្នករញ្ចូល�្ពកស្រៅក្នញងឧរករែ៍ខែៈសពល�្ពកស�ើមឧរករែ៍អ្នកអាចនឹងខូច។្តូវ្្ាកដថា�្ពក�ងៃងួត
ជានិច្។

•  រញ្ចូល�្ពកស្រៅក្នញង្រសហោង�្ពក្រាំង្�ងុសដើម្ីរារាំងកុំឲ្យ្ជារ្រឹកចូលស្រៅក្នញងឧរករែ៍អ្នក។
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�ការផបើកដំផណើរការeSIM
�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់រួចរ៉ះការភា្ប់ → អភិ្ ា�កាតSIM → ខថម្ ផ្មោងច�័ត។សនៅសពល្ ានរកសឃើញគស្មោង
ចល័តមួយ�ូមសធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង់សដើម្ីសរើកដំសែើរការeSIM។

�សរើអ្នកមានកូដQRមួយណដលអ្នក្ល្់ស�វាឲ្យអ្នក្ ាន្ ្ល់ជូន�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះការភា្ប់ → អភិ្ា�
កាតSIM → ខថម្ ផ្មោងច�័ត → ផេកេនកូដQRរបេ់អ្នក្ដ�់ផេវា រួចសហើយស�្កនកូដQRសនោះ។

�អភិ្ា�កាតSIM
�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់រួចរ៉ះការភា្ប់ → អភិ្ ា�កាតSIM។

•  កាតSIM៖សរើកដំសែើរការកាតSIMសដើម្ីស្រើនិងរ្ចូរការកំែត់កាតSIMតាមរំែង។

•  eSIMs៖សរើកដំសែើរការeSIM។

•  កាតSIMខដ�ច�ូចិត្ត៖ស្ជើ�សដើម្ីស្រើកាតSIMជាក់លាក់�្មារ់មុខងារខ្ះដូចជាការសហៅ�ំស�ងសនៅសពលកាតពីរ
្តូវ្ ានសរើកដំសែើរការ។

•  េ្័យបដដូរ្រិន្នន័យ៖កែំត់ឲ្យឧរករែ៍ស្រើកាតSIMមួយស្រៀត�្មារ់ស�វា្រិន្នន័យសរើកាតSIMណដលចូលចិត្មិនអាច
�្ារ់ជាមួយរែ្ាញ។

•  ការកំណត់កាតSIMផ្ចើនផ្រៀត៖រ្ចូរការកំែត់ការសហៅឬeSIMតាមរំែង។

�ការបិ្រនិងផបើកឧបករណ៍
� ��ូមសគោរពតាមការ្ពមាននិងការរងគេារ់ណដល្ ាន្រកា�្រាំងអ�់ពីមនន្ីមាន�មត្ថកិច្ក្នញងតរំន់ណដលកំហិតសលើ

ការស្រើឧរករែ៍ឥតណខ្ដូចជាសនៅសលើយន្សហោះក្នញងមនទេីរសព្រ្យជាសដើម។

�

�គាប់ចុច ខាង

�គាប់ចុច បន�យ ក�មិតសំេឡង

�ការផបើកឧបករណ៍
�ចុចឲ្យជារ់សលើ្គារ់ចុចខាងក្នញងរយៈសពលពីររីវិនា្ីរសដើម្ីសរើកឧរករែ៍។
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�ការបិ្រឧបករណ៍

1 សដើម្ីរិ្រឧរករែ៍�ូមចុចឲ្យជារ់សលើ្គារ់ចុចខាងនិង្គារ់ចុចរន្ថយក្មិត�ំស�ងក្នញងសពលដំែាលគ្នា។ជស្មើ�
ស្្ង�ូមសរើក្ ទេាំងជូនដែំឹង,អូ�ចុះស្កោមរួចសហើយរ៉ះ ។

2 រ៉ះបិ្រថាមព�។
�សដើម្ីចារ់ស្្ើមឧរករែ៍ស�ើងវិញ�ូមរ៉ះចាប់ផ្្តើមផេើងវិញ។

� �អ្នកអាចកំែត់ឲ្យឧរករែ៍រិ្រសនៅសពលអ្នកចុចជារ់សលើ្គារ់ចុចខាង។ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះមុខងារក្មិត
ខ្ពេ ់→ ្្ាប់ចុចខាង រួចសហើយរ៉ះមឺុនុយបិ្រថាមព� ស្កោមចុចឲ្យជាប់។

�ការបង្ំឲ្យចាប់ផ្ដើមផេើងវិញ
�សរើឧរករែ៍អ្នកគាំងឬមិនតរត�ូមចុចឲ្យជារ់សលើ្គារ់ចុចខាងនិង្គារ់ចុចរន្ថយក្មិត�ំស�ងក្នញងសពលដំែាលគ្នា
សលើ�ពី7វិនា្រីសដើម្ីចារ់ស្្ើមវាស�ើងវិញ។

�្រ្មង់អាេន្ន
�អ្នកអាចរ្ចូរឧរករែ៍ស្រៅ្រ្មង់អា�ន្នសដើម្ីរន្ថយការស្រើថ្ម។កម្មវិធីនិងមុខងារខ្ះនឹងមានកំហិត។ក្នញង្រ្មង់អា�ន្នអ្នកអាច
សធវើការសហៅអា�ន្នស្្ើព័ត៌មាន្ីរកណនង្រច្ញរ្ន្នររ�់អ្នកស្រៅអ្នកដន្ររន្ឺ�ុីណរន៉�ាពអា�ន្នជាសដើម។

�សដើម្ីសរើកដំសែើរការ្រ្មង់អា�ន្ន�ូមចុចឲ្យជារ់សលើ្គារ់ចុចខាងនិង្គារ់ចុចរន្ថយក្មិត�ំស�ងក្នញងសពលដំែាលគ្នារួច
សហើយរ៉ះ្រ្មង់អាេន្ន។ជស្មើ�ស្្ង�ូមសរើក្ ទេាំងជូនដំែឹង,អូ�ចុះស្កោមរួចសហើយរ៉ះ  → ្រ្មង់អាេន្ន។

�សដើម្ីរិ្រដសំែើរការ្រ្មង់អា�ន្ន�ូមរ៉ះ  → ប្ិរ្រ្មង់អាេន្ន។

� �រយៈសពលស្រើ្្ា�់សនៅ�ល់រងា្ញពីរយៈសពលណដលសនៅ�ល់មុនសពលអ�់ថ្ម។រយៈសពលស្រើ្្ា�់សនៅ�ល់អាច
ខុ�គ្នាអា្�័យសលើការកំែត់ននឧរករែ៍អ្នកនិងលក្ខខែ្ឌ្រតរិត្ិការ។

�ការផរៀបចំដំបូង
�សនៅសពលអ្នកសរើកឧរករែ៍អ្នកជាសលើកដរំូងឬក៏រនទេារ់ពីសធវើការកំែត់្រិន្នន័យស�ើងវិញ�ូមសធវើតាមការណែនាំ
សលើសអ្កង់ សដើម្ីសរៀរចំឧរករែ៍អ្នក។

� �សរើអ្នកមិន�្ារ់ស្រៅរែ្ាញWi-Fiស្រអ្នក្រណហលជាមិនអាចសរៀរចំមុខងារខះ្ររ�់ឧរករែ៍ស�ើយក្នញងអ�ំញងសពលនន
ការសរៀរចំដំរូង។
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�Samsung Account
�Samsung Accountររ�់អ្នកគឺជាស�វាគែនីរួមគ្នាណដលអនុញ្ាតឲ្យអ្នកស្រើស�វាSamsungជាស្ចើនណដល្ ្ល់ជូន
សដោយឧរករែ៍ចល័ត,TVsនិងវិរន�Samsung។

�សដើម្ីពិនិត្យរញ្ីននស�វាណដលអាចស្រើជាមួយSamsung Accountររ�់អ្នក�ូមសមើលaccount.samsung.com។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះSamsung Account។

�ជស្មើ�ស្្ង�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះ្ណនីនិងការចម្លង្រុក → ្្ប់្្ង្ ណនី → ខថម្ ណនី → 
Samsung Account។

2 សរើអ្នកមានSamsung Accountមួយសហើយ�ូមចុះសឈ្មោះចូលSamsung Accountររ�់អ្នក។
•  សរើអ្នកចង់ចុះសឈ្មោះចូលសដោយស្រើគែនីGoogleររ�់អ្នក�ូមរ៉ះបន្តជាមួយGoogle។
•  សរើអ្នកមិនមានSamsung Accountស្រ�ូមរ៉ះបផងកេើត្ ណនី។

�ការរកIDរបេ់អ្នកនិងការកំណត់ពាក្យេម្ាត់អ្នកផេើងវិញ
�សរើអ្នកស�្ចSamsung Account IDឬពាក្យ�មងៃាត់អ្នក�ូមរ៉ះរកIDឬផភ្លចពាក្យេម្ាត?់ សលើសអ្កង់
ចុះសឈ្មោះចូលSamsung Account។អ្នកអាចរកសឃើញIDររ�់អ្នកឬក៏កែំត់ពាក្យ�មងៃាត់អ្នកស�ើងវិញរនទេារ់ពីអ្នកវាយ
រញ្ចូលព័ត៌មានចាំ្ាច់។

�ការចុះផ ្្មោះផចញពីSamsung Accountរបេ់អ្នក
�សនៅសពលអ្នក្ ានចុះសឈ្មោះសចញពីSamsung Accountររ�់អ្នក្រិន្នន័យអ្នកដូចជា្រំនាក់្រំនងឬ្ពឹត្ិការែ៍ក៏នឹង្តូវ
្ានលុរពីឧរករែ៍អ្នក្ ងណដរ។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះ្ណនីនិងការចម្លង្រុក → ្្ប់្ ្ង្ ណនី។

2 រ៉ះSamsung Account → ្រ្មង់ខ្ញំ សហើយរ៉ះចុះផ ្្មោះផចញសនៅ្ ាតសអ្កង់។

3 រ៉ះចុះផ្្មោះផចញ, វាយរញ្ចូលពាក្យ�មងៃាត់Samsung Accountររ�់អ្នករួចសហើយរ៉ះ្ពម។

http://account.samsung.com
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�ការផ្ទេរ្រិន្នន័យពីឧបករណ៍អ្នកពីមុន(Smart Switch)
�អ្នកអាចស្រើSmart Switchសដើម្ីស្ទេរ្រិន្នន័យពីឧរករែ៍អ្នកពីមុនដាក់ក្នញងឧរករែ៍អ្នកថ្មី។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះ្ណនីនិងការចម្លង្រុក → នាំយក្រិន្នន័យពីឧបករណ៍ចាេ់។

� •  មុខងារសនះ្រណហលជាមិន្រ្ួរលការគាំ្ ្រស�ើយសលើឧរករែ៍ឬកុំព្យចូ្រ័រខះ្។

•  អនុវត្ណដនកែំត់។ចូលសមើលwww.samsung.com/smartswitch�្មារ់ព័ត៌មានលម្អិត។Samsung 
សគោរព�ិ្រ្ធិអ្នកនិពន្ធយ៉ាងមធ្យត័។�ូមស្ទេរណតខ្ឹមព័ត៌មានណដលជាររ�់អ្នកឬក៏អ្នកមាន�ិ្រ្ធិក្នញងការស្ទេររ៉ុសែណោះ។

�ការផ្ទេរ្រិន្នន័យផដោយផ្បើខខសែUSB
�អ្នកអាច�្ារ់ឧរករែ៍ពីមុនររ�់អ្នកជាមួយឧរករែ៍អ្នកសដោយស្រើណខ្USBសដើម្ីស្ទេរ្រិន្នន័យយ៉ាងងាយ្�ួលនិងយ៉ាង
រហ�័។

1 �្ារ់ឧរករែ៍អ្នកនិងឧរករែ៍ពីមុនររ�់អ្នកសដោយស្រើណខ្USBននឧរករែ៍អ្នក។

�ឈ្នារ់USB្រណហលជាអាច្តវូការអា្�យ័សលើឧរករែ៍មុន។

2 សនៅសពលវីនដូវ្ ុ�ស្ជើ�កម្មវិធីសលចស�ើង�ូមរ៉ះSmart Switch → ្រ្រួ�្រិន្នន័យ។

3 ក្នញងឧរករែ៍ពីមុន�ូមរ៉ះអនុញា្ត។
�សរើអ្នកមិនមានកម្មវិធីស្រ�ូម្រាញយកវាពីGalaxy StoreឬPlay Store។
�ឧរករែ៍អ្នកនឹង�គេាល់ឧរករែ៍ពីមុនសហើយរញ្ីនន្រិន្នន័យណដលអ្នកស្ទេរនឹងសលចស�ើង។

4 សលើឧរករែ៍អ្នក�ូមស្ជើ�ជស្មើ�ណដលអ្នកចង់,រ៉ះបនទេាប់រួចសហើយសធវើតាមស�ចក្ីណែនាំសលើសអ្កង់សដើម្ីស្ទេរ្រិន្នន័យ។

� �ចូរកុំ្ ្ាច់ណខ្USBពីឧរករែ៍សនៅសពលអ្នកកំពុងស្ទេរឯក�ារ។ការសធវើណររសនោះអាចរែ្ាលឲ្យ្ ាត់រង់្រិន្នន័យឬខូច
ឧរករែ៍។

� �ការស្ទេរ្រិន្នន័យនឹងរសង្កើនការ�ុីថ្មររ�់ឧរករែ៍អ្នក។្តូវ្្ាកដថាឧរករែ៍អ្នក្តវូ្ ាន�ាក្គរ់្គាន់មុនសពលស្ទេរ
្រិន្នន័យ។សរើថាមពលថ្មសខ្ោយការស្ទេរ្រិន្នន័យអាច្តូវ្ ានរង្អាក់។

http://www.samsung.com/smartswitch
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�ការផ្ទេរ្រិន្នន័យឥតខខសែ
�ស្ទេរ្រិន្នន័យពីឧរករែ៍អ្នកពីមុនមកដាក់ក្នញងឧរករែ៍អ្នកសដោយឥតស្រើណខ្តាមWi-Fi Direct។

1 សលើឧរករែ៍ពីមុន�ូមចារ់ស្្ើមSmart Switch។

�សរើអ្នកមិនមានកម្មវិធីស្រ�ូម្រាញយកវាពីGalaxy StoreឬPlay Store។

2 សលើឧរករែ៍អ្នក�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះ្ណនីនិងការចម្លង្រុក → នាំយក្រិន្នន័យពីឧបករណ៍
ចាេ់។

3 ដាក់ឧរករែ៍សនៅជិតគ្នា។

4 សលើឧរករែ៍ពីមុន�ូមរ៉ះផ្្ើ្ិរន្នន័យ → ឥតខខសែ។

5 សលើឧរករែ៍អ្នក�ូមរ៉ះ្រ្ួរ�្ិរន្នន័យ, ស្ជើ�្រព័ន្ធ្រតិរត្ិការររ�់ឧរករែ៍អ្នកពីមុនរួចសហើយរ៉ះឥតខខសែ។

6 សលើឧរករែ៍ពីមុន�ូមរ៉ះអនុញា្ត។

7 សលើឧរករែ៍អ្នក�ូមស្ជើ�ជស្មើ�ណដលអ្នកចង់,រ៉ះបនទេាប់រួចសហើយសធវើតាមស�ចក្ីណែនាំសលើសអ្កង់សដើម្ីស្ទេរ្រិន្នន័យ។

�ការផ្ទេរ្រិន្នន័យចម្លង្រុកពីកុំព្យដូ្័ររ
�ស្ទេរ្រិន្នន័យរវាងឧរករែ៍អ្នកនិងកុំព្យចូ្័ររ។អ្នក្តូវណត្រាញយកកម្មវិធីSmart Switch�្មារ់កុំព្យចូ្រ័រ
ពីwww.samsung.com/smartswitch។ចម្ង្រុក្រិន្នន័យពីឧរករែ៍ពីមុនស្រៅកុំព្យចូ្រ័រនិងនាំចូល្រិន្នន័យដាក់
ឧរករែ៍អ្នក។

1 សនៅសលើកុំព្យចូ្រ័រ�ូមចូលស្រៅwww.samsung.com/smartswitchសដើម្ី្រាញយកSmart Switch។

2 សនៅសលើកុំព្យចូ្រ័រ�ូមចារ់ស្្ើមSmart Switch។

� �សរើឧរករែ៍អ្នកពីមុនមិនណមនជាឧរករែ៍Samsung�ូមចម្ង្រុក្រិន្នន័យស្រៅកុំព្យចូ្រ័រសដោយស្រើកម្មវិធីណដល្ ្ល់
ជូនសដោយឧ�្ាហករននឧរករែ៍សនោះ។រនទេារ់មក�ូមរំលងស្រៅជំហាន្រី្្ាំ។

3 �្ារ់ឧរករែ៍អ្នកពីមុនស្រៅកុំព្យចូ្័ររសដោយស្រើណខ្USBររ�់ឧរករែ៍។

4 សនៅសលើកុំព្យចូ្រ័រ�ូមសធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង់សដើម្ីចម្ង្រុក្រិន្នន័យពីឧរករែ៍សនោះ។
�រនទេារ់មក�ូម្ ្ាច់ឧរករែ៍ពីមុនសចញពីកុំព្យចូ្រ័រ។

5 �្ារ់ឧរករែ៍អ្នកស្រៅកុំព្យចូ្័ររសដោយស្រើណខ្USB។

6 សនៅសលើកុំព្យចូ្រ័រ�ូមសធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង់សដើម្ីស្ទេរ្រិន្នន័យដាក់ឧរករែ៍អ្នក។

http://www.samsung.com/smartswitch
http://www.samsung.com/smartswitch
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�ការយ�់ដឹងអំពីផអ្កង់

�ការ្តតួ្តាផអ្កង់ប៉ះ
�ការប៉ះ

�រ៉ះសអ្កង់។

�

�ការប៉ះជាប់

�រ៉ះឲ្យជារ់សលើ
សអ្កង់ក្នញងសពល
្រមាែ2វិនា្រី។

�

�ការចាប់អូេ

�រ៉ះជារ់សលើធាតុ
មួយសហើយចារ់អូ�វា
ស្រៅ្រីតាំងសគោលសដៅ។

�

�ការប៉ះពីរដង

�រ៉ះពីរដងសលើសអ្កង់។

�

�ការអូេ

�អូ�ស�ើងសលើចុះស្កោម
មកស្វងឬស្រៅ�្ាំ។

�

�ការខញកនិងការផកៀប

�ណញក្មាមនដពីរសចញ
ពីគ្នាឬក៏សកៀរសលើ
សអ្កង់។

�

� •  ចូរកុំឲ្យសអ្កង់រ៉ះ�្ថិតសនៅរ៉ះជារ់នឹងឧរករែ៍អគគេិ�នីស្្ងស្រៀត។ការរង្អ�់រនទេញកសអ�ិច្តូ�្ា្ិរកអាចសធវើឲ្យ
សអ្កង់រ៉ះសធវើមុខងារខ�ុ្រ្កតី។

•  សដើម្ីរសញ្ៀ�ការសធវើឲ្យខូចសអ្កង់រ៉ះចូរកុំឲ្យវត្ថញមុត្�ួចរ៉ះវាឬក៏ស្រើចុង្មាមនដអ្នក�ង្កត់វាសដោយកមា្ំងធងៃន់ៗ។

•  �ូមកុំស្រើ្កាហវិកនឹងសនៅសលើណ ្្នកែាមួយឬ្រាំងមូលននសអ្កង់រ៉ះក្នញងរយៈសពលយូរ។ការសធវើដសូច្នះអាចនាំឲ្យមាន
�ំែល់រូរ(ស្ះសអ្កង់) ឬរូរ្�សមោលសខ្មៅ។

� �ឧរករែ៍អាចមិន�គេាល់ការរញ្ចូលសដោយការរ៉ះសនៅណក្រណគមននសអ្កង់ណដលវា�្ថិតសនៅស្កៅន្ទេរញ្ចូលការរ៉ះ។
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�រ្ាររុករក(ប៊ូតុង្រន់)
�សនៅសពលអ្នកសរើកសអ្កង់រូ៊តុង្រន់នឹងសលចស�ើងសលើរ្ាររុករកសនៅណ្្នកខាងស្កោមននសអ្កង់។រ៊ូតុង្រន់្តូវ្ ានកំែត់តាម
លំនាសំដើមជារ៊ូតុងថ្មីៗសគហរូ៊តុងនិងរ៊ូតុងថយ។មុខងារននរ៊ូតុងអាច្ ្ា�់រ្ចូរស្រៅតាមកម្មវិធីណដលកំពុងស្រើរច្ញរ្ន្នឬក៏
ររិ�្ថានននការស្រើ្្ា�់។

�

�ប៊ូតុង �មុខងារ

� �ថ្មីៗ •  រ៉ះសដើម្ីសរើករញ្ីកម្មវិធីថ្មីៗ។

� �ផ្ហ
•  រ៉ះសដើម្ី្ត�រ់មកសគហសអ្កង់។

•  រ៉ះឲ្យជារ់សដើម្ីចារ់ស្្ើមកម្មវិធីGoogleជំនួយការ។

� �ថយ •  រ៉ះសដើម្ី្ត�រ់ស្រៅសអ្កង់ពីមុន។

�ការ�ាក់រ្ាររុករក
�រង្ាញឯក�ារឬក៏ស្រើកម្មវិធីសលើសអ្កង់្ូរលាយសដោយលាក់រ្ាររុករក។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះផអ្កង ់→ រ្ាររុករក រួចសហើយរ៉ះកាយវិការអូេ ស្កោម្បផភ្រការរុករក។រ្ាររុករកនឹង្តូវ
្ានលាក់សហើយត្មុយកាយវិការនឹងសលចស�ើង។រ៉ះជផ្មើេផ្ចើនផ្រៀត រួចស្ជើ�ជស្មើ�មួយណដលអ្នកចង់្ ាន។

� អូស ពី េ�កោម អូស ពី ខាង និង េ�កោម

�សរើអ្នកចង់លាក់ត្មុយកាយវិការសនៅណ ្្នកខាងស្កោមននសអ្កង់�ូមរ៉ះកុងតាក់ត្មុយកាយវិការ សដើម្ីរិ្រដំសែើរការវា។
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�ផ្ហផអ្កង់និងផអ្កង់កម្មវិធី
�សគហសអ្កង់គឺជាចំែុចចារ់ស្្ើម�្មារ់ចូលស្រើមុខងារ្រាំងអ�់ររ�់ឧរករែ៍។វារង្ាញវីដជីត,្្ចូវកាត់ស្រៅកាន់
កម្មវិធីជាសដើម។

�សអ្កង់កម្មវិធីរង្ាញអាយខុន�្មារ់កម្មវិធី្រាំងអ�់រួម្រាំងកម្មវិធីណដល្ ានដំស�ើងថ្មីៗ។

�ការបដដូររវាងផ្ហផអ្កង់និងផអ្កង់កម្មវិធី
�សលើសគហសអ្កង់�ូមអូ�ស�ើងសលើសដើម្ីសរើកសអ្កង់កម្មវិធី។

�សដើម្ី្ត�រ់ស្រៅសគហសអ្កង់វិញ�ូមអូ�ស�ើងសលើឬចុះស្កោមសលើសអ្កង់កម្មវិធី។ជស្មើ�ស្្ង�ូមរ៉ះសគហរ៊ូតុងឬរូ៊តុង
ថយ។

� េគហេអ�កង់ េអ�កង ់កម�វ�ធី

Finder

កម�វ�ធ ីសំណព�

�សរើអ្នកណថមរ៊ូតុងកម្មវិធីសនៅសលើសគហសអ្កង់អ្នកអាចសរើកសអ្កង់កម្មវិធីសដោយរ៉ះរ៊ូតុងសនោះ។សនៅសលើសគហសអ្កង់�ូមរ៉ះឲ្យជារ់
សលើន្ទេ្រស្រ,រ៉ះការកំណត់រួចសហើយរ៉ះសលើកុងតាក់បង្ាញប៊ូតុងផអ្កង់កម្មវិធីផ�ើផ្ហផអ្កង ់សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។រ៊ូតុង
កម្មវិធីនឹង្តូវ្ ានណថមសនៅណ្្នកខាងស្កោមននសគហសអ្កង់។

�
ប៊ូតុង កម�វ�ធី
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�ការខកផ្ហផអ្កង់
�សនៅសលើសគហសអ្កង់�ូមរ៉ះឲ្យជារ់សលើន្ទេ្រស្រឬក៏សកៀរ្មាមនដអ្នកចូលគ្នាសដើម្ីចូលស្រើជស្មើ�ណក។អ្នកអាចកែំត់
ររូន្ទេសអ្កង់ណថមវីដជីតជាសដើម។អ្នកក៏អាចណថមលុរឬសរៀរ្ ទេាំងសគហសអ្កង់ស�ើងវិញ្ ងណដរ។

•  ការណថម្ ទេាំង៖អូ�មកស វ្ងរួចសហើយរ៉ះ ។

•  ការ្្ា�់្រ្ី ទេាំង៖រ៉ះឲ្យជារ់សលើការរង្ាញ្ ទេាំងរួចសហើយចារ់អូ�វាស្រៅ្រីកណន្ងថ្មី។

•  ការលុរ្ ទេាំង៖រ៉ះ សលើ្ ទេាំងសនោះ។

�

•  រូបផ្ទេផអ្កង់និងេទេី�៖រ្ចូរការកំែត់រូរន្ទេសអ្កង់�្មារ់សគហសអ្កង់និងសអ្កង់ជារ់ស�ោ។

•  រូបរាង៖រ្ចូររូររាងររ�់ឧរករែ៍។�មា�ធាតុសមើលសឃើញននអ៊ីនសធើសហវ�ដូចជាពែ៌អាយខុននិងរូរន្ទេសអ្កង់នឹង
្្ា�់រ្ចូរស្រៅតាមរូររាងណដល្ ានស្ជើ�។

•  វីដជីត៖វីដជីតគឺជាកម្មវិធីតូចៗណដលចារ់ស្្ើមមុខងារកម្មវិធីជាក់លាក់សដើម្ី្ ្ល់ព័ត៌មាននិងការចូលស្រើងាយ្�ួលសនៅសលើ
សគហសអ្កង់អ្នក។ស្ជើ�វីដជីតមួយសហើយរ៉ះខថម។វីដជីតនឹង្តូវ្ ានណថមសលើសគហសអ្កង់។

•  ការកំណត់៖សធវើការកំែត់រចនា�ម្ពន្ធ�្មារ់សគហសអ្កង់ដូចជារ្ង់សអ្កង់។

�ការបង្ាញកម្មវិធី្រាំងអេ់ផ�ើផ្ហផអ្កង់
�សដោយមិនស្រើសអ្កង់កម្មវិធីដាចស់ដោយណ�កអ្នកអាចកែំត់ឲ្យឧរករែ៍រង្ាញកម្មវិធី្រាំងអ�់សលើសគហសអ្កង់។សនៅសលើ
សគហសអ្កង់�ូមរ៉ះឲ្យជារ់សលើន្ទេ្រស្ររួចសហើយរ៉ះការកំណត់ → ប្លង់ផ្ហផអ្កង ់→ ផ្ហផអ្កង់ប៉ុផណណែោះ → ផ្បើ។

�ឥ�ចូវអ្នកអាចចូលស្រើកម្មវិធីអ្នក្រាំងអ�់សដោយអ�ូមកស្វងសនៅសលើសគហសអ្កង់។
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�ការចាប់ផ្ដើមFinder
�ណ�វងរកខ្ឹមព័ត៌មានសលើឧរករែ៍យ៉ាងរហ័�។

1 សលើសអ្កង់កម្មវិធី�ូមរ៉ះខេ្ងរក។ជស្មើ�ស្្ង�ូមសរើក្ ទេាំងជូនដំែឹង,អូ�ចុះស្កោមរួចសហើយរ៉ះ ។

2 វាយរញ្ចូលពាក្យគន្ឹះ។
�កម្មវិធីនិងខ្ឹមព័ត៌មានសលើឧរករែ៍អ្នកនឹង្តវូ្ ានណ�វងរក។
�សរើអ្នករ៉ះ សលើក្ារចុចអ្នកអាចណ�វងរកខ្ឹមព័ត៌មានស្ចើនស្រៀត។

�ការ្្លាេ់្រីធាតុ
�រ៉ះឲ្យជារ់សលើធាតុមួយរួចសហើយចារ់អ�ូវាស្រៅ្រីកណន្ងថ្មី។សដើម្ី្ ្ា�់្រីធាតុសនោះស្រៅ្ ទេាំងមួយស្រៀត�ូមចារ់អូ�វាស្រៅ្ជុងនន
សអ្កង់។

�សដើម្ីណថម្ ្ចូវកាត់មួយស្រៅកម្មវិធីមួយសនៅសលើសគហសអ្កង់�ូមរ៉ះឲ្យជារ់សលើធាតុមួយសនៅសលើសអ្កង់កម្មវិធីរួចសហើយរ៉ះខថមផ្រៅ
ផ្ហ។្្ចូវកាត់ស្រៅកាន់កម្មវិធីនឹង្តវូ្ ានណថមសលើសគហសអ្កង់។

�អ្នកក៏អាច្ ្ា�់្រីកម្មវិធីណដលស្រើញឹកញារ់ស្រៅតំរន់្ ្ចូវកាត់សនៅណ្្នកខាងស្កោមននសគហសអ្កង់្ ងណដរ។

�ការបផងកេើតេឺមី
�រសង្កើត�ឺមីនិង្រមូលកម្មវិធី្�សដៀងគ្នាសដើម្ីចូលស្រើនិងចារ់ស្្ើមកម្មវិធី្រាំងសនោះយ៉ាងរហ័�។

�សនៅសលើសគហសអ្កង់ឬសអ្កង់កម្មវិធី�ូមរ៉ះឲ្យជារ់សលើកម្មវិធីមួយរួចសហើយចារ់អូ�វាដាក់សលើកម្មវិធីមួយស្រៀត។

��ឺមីថ្មីណដលមានកម្មវិធីណដល្ ានស្ជើ�នឹង្តវូ្ ានរសង្កើត។រ៉ះផ ្្មោះេឺម ីរួចវាយរញ្ចូលសឈ្មោះ�ឺមី។

�

•  ការខថមកម្មវិធីផ្ចើនផ្រៀត

�រ៉ះ សលើ�ឺមី។ធីកកម្មវិធីណដល្តវូណថមសហើយរ៉ះរួចរា�់។អ្នកក៏អាចណថមកម្មវិធីមួយសដោយចារ់អ�ូវាចូលស្រៅក្នញង�ឺមី
សនោះ្ ងណដរ។
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•  ការ្្លាេ់្រីកម្មវិធីផចញពីេឺមី

�រ៉ះឲ្យជារ់សលើកម្មវិធីមួយសដើម្ីចារ់អូ�វាស្រៅ្រីកណនង្ថ្មី។

•  ការ�ុបេឺមី

�រ៉ះឲ្យជារ់សលើ�ឺមីមួយរួចសហើយរ៉ះ�ុបេឺម។ីមានណត�ឺមីរ៉ុសែណោះណដលនឹង្តូវ្ ានលុរ។កម្មវិធីសនៅក្នញង�ឺមីសនោះនឹង
្តូវ្ ានរ្ចូរ្រីកណន្ង្ត�រ់ស្រៅសអ្កង់កម្មវិធីវិញ។

�្ទេាំងខ្ម
�អ្នកអាចចូលស្រើកម្មវិធីនិងមុខងារ�ំែពវររ�់អ្នកយ៉ាងរហ�័ពី្ ទេាំងណគម។

�ចារ់អូ�រង្កាន់្ ទេាំងណគមស្រៅចែំុចកែ្ាលននសអ្កង់។

�សរើមិនសឃើញរង្កាន់្ ទេាំងណគមស្រ�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះផអ្កង់រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់្ទេាំងខ្ម សដើម្ីសរើកដសំែើរការ
វា។

�

បង�ាន ់ផ�ាំង ែគម ផ�ាំង ែគម

ការកំណត់ ផ�ាំង ែគម
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�ផអ្កង់ជាបផ់េោ
�ការចុច្គារ់ចុចខាងនឹងរិ្រសអ្កង់សហើយចាក់ស�ោវា។ដូចគ្នាសនះណដរសអ្កង់នឹងរិ្រសហើយចាក់ស�ោសដោយ�វ័យ្រវត្ិសរើ
ឧរករែ៍មិន្តូវ្ ានស្រើក្នញងរយៈសពលណដល្ ានកែំត់។

�សដើម្ីសដោះស�ោសអ្កង់�ូមអូ�ស្រៅ្រិ�សដៅែាមួយសនៅសពលសអ្កង់សរើក។

�សរើសអ្កង់រលត់�ូមចុច្គារ់ចុចខាងសដើម្ីសរើកសអ្កង់។ជស្មើ�ស្្ង�ូមរ៉ះពីរដងសលើសអ្កង់។

�ការបដដូរវិធីចាកផ់េោផអ្កង់
�សដើម្ីរ្ចូរវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះផអ្កង់ជាប់ផេោ → ្បផភ្រផេោផអ្កង់រួចសហើយស្ជើ�វិធី
មួយ។

�សនៅសពលអ្នកកែំត់លំនាំ,PIN,ពាក្យ�មងៃាត់ឬ្រិន្នន័យជីវមា្តអ្នក�្មារ់វិធីចាក់ស�ោសអ្កង់អ្នកអាចការពារព័ត៌មាន
្ទេាល់ខ្ងួនអ្នកសដោយរារាំងអ្នកដន្រមិនឲ្យចូលស្រើឧរករែ៍អ្នក។រនទេារ់ពីកែំត់វិធីចាក់ស�ោសអ្កង់ឧរករែ៍នឹង្តូវការកូដ
សដោះស�ោ្គរ់សពលសដោះស�ោវា។

� �អ្នកអាចកំែត់ឲ្យឧរករែ៍សធវើការកំែត់្រិន្នន័យពីសរោងច្កស�ើងវិញសរើអ្នកវាយរញ្ចូលកូដសដោះស�ោមិន្តឹម្តូវ
ជាស្ចើនដងជារ់ៗគ្នារហូតដល់ណដនកំែត់ននការរ៉ុនរ៉ង។ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះផអ្កង់ជាប់ផេោ → 
ការកំណត់ផេោេន្តិេុខ, សដោះស�ោសអ្កង់សដោយស្រើវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់រុសរកំែត់រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់េ្័យកំណត់
ផេើងវិញពីផរោងច្ក សដើម្ីសរើកដសំែើរការវា។

�អាយខុនេញ្ាបងា្ញ
�អាយខុន�ញ្ារង្ាញសលចស�ើងសលើរ្ារ�្ថាន�ាពសនៅណ្្នកខាងសលើននសអ្កង់។អាយខុនណដល្ ានរាយក្នញងតារាងខាងស្កោមគឺ
សឃើញស្ចើនរំ្ុត។

�អាយខុន �អត្ថន័យ

� �គ្មានរលក�ញ្ា

� �កម្ាំងរលក�ញ្ា

� �រ៉ូមីង(សនៅស្កៅតរំន់ស�វាធម្មតា)

� �្ាន�្ារ់រែ្ាញGPRS

� �្ាន�្ារ់រែ្ាញEDGE

� �្ាន�្ារ់រែ្ាញUMTS

� �្ាន�្ារ់រែ្ាញHSDPA

� �្ាន�្ារ់រែ្ាញHSPA+

�  / �្ាន�្ារ់រែ្ាញLTE

� �្ាន�្ារ់រែ្ាញ5G

� �្ាន�្ារ់រែ្ាញLTEក្នញងរែ្ាញLTEណដលរួមរញ្ចូលរែ្ាញ5G

� �្ាន�្ារ់Wi-Fi
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�អាយខុន �អត្ថន័យ

� �្ានសរើកដសំែើរការមុខងារBluetooth

�  / �S Pen្ាន�្ារ់/្ ានដាច់

� �ក្មតិថាមពលថ្មS Pen

� �កំពុងស្រើស�វា្រីកណនង្

� �កំពុងសហៅ្ូររ�ពទេ

� �ខកខានការសហៅ

� ��ារអត្ថរ្រឬពហុព័ត៌មានថ្មី

� �្ានសរើកដសំែើរការសម៉ោងសរោ្រ៍

�  / �្រ្មង់រិ្រ�ំស�ង/្រ្មង់រំញ័រ

� �្ានសរើកដសំែើរការ្រ្មង់យន្សហោះ

� �កំហុ�្ ានសកើតស�ើងឬក៏្តវូការនូវការ្រុង្រយ័ត្ន

�  / �ការ�ាកថ្ម/ក្មិតថាមពលថ្ម

� •  រ្ារ�្ថាន�ាព្រណហលជាមិនសលចស�ើងសនៅណ្្នកខាងសលើននសអ្កង់ក្នញងកម្មវិធីខ្ះស�ើយ។សដើម្ីរង្ាញរ្ារ
�្ថាន�ាព�ូមចារ់អូ�ណ្្នកខាងសលើសអ្កង់ចុះស្កោម។

•  អាយខុន�ញ្ារងា្ញខ្ះសលចស�ើងណតសនៅសពលអ្នកសរើក្ ទេាំងជូនដំែឹងរ៉ុសែណោះ។

•  អាយខុន�ញ្ារងា្ញអាចសលចស�ើងខ�ុៗគ្នាអា្�យ័សលើអ្នក្្ល់ស�វាឬម៉ូណដល។



�ាារចាប ផ់ ្ដ

30

�្ទេាំងជូនដំណឹង
�សនៅសពលអ្នក្រ្រួលការជូនដែំឹងថ្មីអាយខុន�ញ្ារង្ាញសលចស�ើងសលើរ្ារ�្ថាន�ាព។សដើម្ីសឃើញព័ត៌មានស្ចើនស្រៀតអំពី
អាយខុន្រាំងសនោះ�ូមសរើក្ ទេាំងជូនដំែឹងនិងរងា្ញព័ត៌មានលម្អិត។

�សដើម្ីសរើក្ ទេាំងជូនដំែឹង�ូមចារ់អូ�រ្ារ�្ថាន�ាពចុះស្កោម។សដើម្ីរិ្រ្ ទេាំងជូនដំែឹង�ូមអូ�សអ្កង់ស�ើងសលើ។

�អ្នកអាចស្រើមុខងារខាងស្កោមសលើ្ ទេាំងជូនដែំឹង។

�

បង�ាញ
 ព័ត៌មាន លម�ិត ៃន ការជូនដំណឹង និង េធ�ើ សកម�

ភាព េផ�ងៗ។

ជ�មះ ការជូនដំណឹង ទាំងអស់។

ចាប់េផ�ើម ការកំណត់។

ចូលេ�បើ ការកំណត់ ៃន ការជូនដំណឹង។

ប៊ូតុង ការកំណត់ រហ័ស

ប��ា ឧបករណ ៍េនៅែក�រ ែដល �ាន ភ�ាប ់�ពមទាងំ
 ឧបករណ៍ និង ទិដ�ភាព SmartThings។

�តួត�តា
 េមេឌៀ េលើ ឧបករណ៍ របស់ អ�ក និង ឧបករណ៍ េនៅ
ែក�រ ែដល �ាន ភ�ាប់។

�ការផ្បើប៊ូតុងការកំណត់រហេ័
�រ៉ះរ៊ូតុងការកែំត់រហ័�សដើម្ីសរើកដសំែើរការមុខងារមួយចំនួន។អូ�្ ទេាំងជូនដំែឹងចុះស្កោមសដើម្ីសឃើញរ៊ូតុង
ស្ចើនស្រៀត។សដើម្ីណថមរូ៊តុងស្ចើនស្រៀត�ូមរ៉ះ ។

�
ៃលត�មូវ ពន�ឺ ៃន េអ�កង់។

ប៊ូតុង ការកំណត់ រហ័ស
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�សដើម្ីរ្ចូរការកំែត់មុខងារនានា�ូមរ៉ះអត្ថរ្រស្កោមរ៊ូតុងនីមួយៗ។សដើម្ីរងា្ញការកំែត់លម្អិតស្ចើនស្រៀត�ូមរ៉ះឲ្យជារ់
សលើរ៊ូតុងមួយ។

�សដើម្ីសរៀរចំរ៊ូតុងស�ើងវិញ�ូមរ៉ះ  → ខកប៊ូតុង, រ៉ះឲ្យជារ់សលើរ៊ូតុងមួយរួចសហើយចារ់អូ�វាស្រៅ្រីកណន្ងមួយស្រៀត។

�ការ្តួត្តាការចាក់ផមផ�ៀ
�សធវើការ្តួត្តាការចាក់តននី្ឬវសីដអូយ៉ាងងាយ្�លួសដោយស្រើមុខងារសមសឌៀ។

1 សរើក្ ទេាំងជូនដំែឹងសហើយរ៉ះផមផ�ៀផចញ។

2 រ៉ះអាយខុនសលើ្រដារ់រញ្ាសដើម្ីរញ្ាការចាក់។

�ការ្តួត្តាឧបករណ៍ផនៅខកបែរ
�ចារ់ស្្ើមយ៉ាងរហ�័និង្គរ់្គងឧរករែ៍ណដល្ ាន�្ារ់សនៅណក្រ្ពម្រាំងឧរករែ៍និង្រិដ្ឋ�ាពSmartThingsណដល្ ាន
ស្រើញឹកញារ់សលើ្ ទេាំងជូនដែំឹង។

1 សរើក្ ទេាំងជូនដំែឹងសហើយរ៉ះបញា្ឧបករណ៍។

�ឧរករែ៍ណដល្ ាន�្ារ់សនៅណក្រ្ពម្រាំងឧរករែ៍និង្រិដ្ឋ�ាពSmartThingsនឹងសលចស�ើង។

2 ស្ជើ�ឧរករែ៍សនៅណក្រឬក៏ឧរករែ៍SmartThingsមួយសដើម្ីរញ្ាវាឬក៏ស្ជើ�្រិដ្ឋ�ាពមួយសដើម្ីចារ់ស្្ើមវា។
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�ការថតរូបផអ្កង់និងថតផអ្កង់

�ការថតផអ្កង់
�ថតរូរសអ្កង់ខែៈសពលកំពុងស្រើឧរករែ៍រួចសហើយ�រស�រសលើគូ�សលើ្ចឹរឬក៏ណចករំណលកសអ្កង់ណដល្ ានថត។អ្នកអាច
ថតសអ្កង់រច្ញរ្ន្ននិងតំរន់ណដលអាចរំកិល្ ាន។

�រផបៀបថតរូបផអ្កង់
�ស្រើវិធីខាងស្កោមសដើម្ីថតរូរសអ្កង់។អ្នកអាចរង្ាញរូរថតសអ្កង់ណដល្ ានថតក្នញងវិចិ្តេា�។

�វិធី្រី1)្គារ់ចុចថត៖ចុច្គារ់ចុចខាងនិង្គារ់ចុចរន្ថយក្មិត�ំស�ងក្នញងសពលដំែាលគ្នា។

�វិធី្រី2)អូ�ថត៖សដោយស្រើណគមនននដអ្នក�ូមអ�ូនដអ្នកមកស្វងឬស្រៅ�្ាំកាត់សអ្កង់។

� •  អ្នកមិនអាចថតររូសអ្កង់ស្រខែៈសពលកំពុងស្រើកម្មវិធីនិងមុខងារខ្ះ។

•  សរើការថតររូសអ្កង់សដោយការអ�ូមិន្តវូ្ ានសរើកដំសែើរការស្រ�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះមុខងារក្មតិ
ខ្ពេ ់→ ច�នានិងកាយវិការ រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់អូេ្ ាតផដផដើមបែីថតផអ្កង់ សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

�រនទេារ់ពីថតររូសអ្កង់�ូមស្រើជស្មើ�ខាងស្កោមសលើរ្ារឧរករែ៍សនៅណ្្នកខាងស្កោមននសអ្កង់៖

�

•  ៖ថតខ្ឹមព័ត៌មានរច្ញរ្ន្ននិងខ្ឹមព័ត៌មានណដល្ ានលាក់សលើ្រំព័រណវងអន្ាយដូចជា្រំព័រវរិ។សនៅសពលអ្នករ៉ះ  
សនោះសអ្កង់នឹងរំកិលចុះសដោយ�វ័យ្រវត្ិសហើយខ្ឹមព័ត៌មានស្ចើនស្រៀតនឹង្តូវ្ ានថត។

•  ៖�រស�រឬគូ�សលើរូរថតសអ្កង់ឬក៏្ចឹរសលើរំណែកមួយពីរូរថតសអ្កង់។អ្នកអាចរង្ាញតំរន់ណដល្ ាន្ចឹរក្នញង
 វិចិ្តេា�។

•  ៖ណថម�្ាកស្រៅររូថតសអ្កង់។សដើម្ីណ�វងរករូរថតសអ្កង់តាម�្ាក�ូមរ៉ះខេ្ងរកសនៅណ ្្នកខាងសលើននសអ្កង់
កម្មវិធីសហើយរ៉ះរូបថតផអ្កង់ → ។អ្នកអាចរង្ាញរញ្ី�្ាកនិងណ�វងរករូរថតសអ្កង់ណដលអ្នកចង់្ ានយ៉ាង
ងាយ្�ួល។

•  ៖ណចករំណលកររូថតសអ្កង់ជាមួយអ្នកដន្រ។

� �សរើជស្មើ�សនះមិនសឃើញសលើសអ្កង់ណដល្ ានថតស្រ�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះមុខងារក្មិតខ្ពេ ់→ រូបថត
ផអ្កង់និងកម្មវិធីថតផអ្កង់ រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់រ្ារឧបករណ៍រូបថតផអ្កង់ សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។
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�ថតផអ្កង់
�ថតសអ្កង់ខែៈសពលកំពុងស្រើឧរករែ៍អ្នក។

1 សរើក្ ទេាំងជូនដំែឹង,អូ�ចុះស្កោមរួចសហើយរ៉ះ  (កម្មវិធីថតផអ្កង់) សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

2 ស្ជើ�ការកំែត់�ំស�ងមួយសហើយរ៉ះចាប់ផ្ដើមការថត។
�រនទេារ់ពីការរារ់ចុះការថតនឹងចារ់ស្្ើម។

•  សដើម្ី�រស�រឬគូ�សលើសអ្កង់�ូមរ៉ះ ។
•  សដើម្ីរង្ាញ�ញា្ចង្អញលS Penសលើសអ្កង់�ូមរ៉ះ ។អ្នកអាចស្រើមុខងារសនះណតសនៅសពលS Pen្តូវ្ ានដកពី
ឧរករែ៍សនោះរ៉ុសែណោះ។(Galaxy S22 Ultra)

•  សដើម្ីថតសអ្កង់ជាមួយវសីដអូជាន់សលើននខ្ងួនអ្នក�ូមរ៉ះ ។

3 សនៅសពលអ្នក្ ានរញ្រ់ការថតវសីដអូ�ូមរ៉ះ ។
�អ្នកអាចរងា្ញវីសដអូក្នញងវិចិ្តេា�។

� �សដើម្ីរ្ចូរការកំែត់កម្មវិធីថតសអ្កង់�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះមុខងារក្មតិខ្ពេ ់→ រូបថតផអ្កង់និង
កម្មវិធីថតផអ្កង់។

�ការវាយបញ្ដូ�អត្ថប្រ

�ប្លង់កដារចុច
�ក្ារចុចសលចស�ើងសដោយ�វ័យ្រវត្ិសនៅសពលអ្នកវាយរញ្ចូលអត្ថរ្រ។

�

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។

� �ការវាយរញ្ចូលអត្ថរ្រជា�ា�ាខ្ះមិន្រ្ួរលការគាំ្ ្រស្រ។សដើម្ីវាយរញ្ចូលអត្ថរ្រអ្នក្តូវរ្ចូរ�ា�ារញ្ចូលជា�ា�ា
ណដល្រ្រួលការគាំ្ ្រ។
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�ការបដដូរភាេាបញ្ដូ�
�រ៉ះ  → ភាេានិង្បផភ្រ → ្្ប់្្ងភាេាបញ្ដូ� រួចស្ជើ��ា�ាណដល្តូវស្រើ។សនៅសពលអ្នកស្ជើ��ា�ាចារ់ពីពីរស�ើង
ស្រៅអ្នកអាចរ្ចូររវាង�ា�ារញ្ចូលសដោយអ�ូមកស្វងឬស្រៅ�្ាំសនៅសលើ្គារ់ចុចដំែកឃ្ា។

�ការបដដូរកដារចុច
�សលើរ្ាររុករក�ូមរ៉ះ សដើម្ីរ្ចូរកា្រចុច។

�សដើម្ីរ្ចូរ្រស�្រក្ាចុច�ូមរ៉ះ  → ភាេានិង្បផភ្រ, ស្ជើ��ា�ាមួយរួចសហើយស្ជើ�្រស�្រកា្រចុចណដលអ្នកចង់្ ាន។

� •  សរើរ៊ូតុងក្ារចុច( )មិនសលចស�ើងសលើរ្ាររុករកស្រ�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះការ្្ប់្្ង្រូផ្រៅ → 
បញ្ីកដារចុចនិង�ំនាំផដើម រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់ប៊ូតុងកដារចុចផ�ើរ្ាររុករក សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

•  សលើ3 x 4្គារ់ចុចមួយមានរីឬរួនតួ។សដើម្ីវាយរញ្ចូលតួអក្រមួយ�ូមរ៉ះ្គារ់ចុចសនោះដណដលៗ្រាលណ់ត
តួអក្រណដលចង់្ ានសលចស�ើង។

�មុខងារកដារចុចបខន្ថម
•  ៖ណ�វងរកemojis,�ទេកីឃ័រជាសដើម។អ្នកក៏អាចរញ្ចូល�ទេីកឃ័រemojiររ�់អ្នកណដលសមើលស្រៅដូចអ្នក
្ ងណដរ។�ូមសមើលការស្រើ�ទេីកឃ័រAR emojiររ�់អ្នកក្នញង្ ាត �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  ៖ណថមធាតុមួយពីក្ារតសម្ៀតខទេា�់។

•  ៖រ្ចូរ្រ្មង់កា្រចុច។

•  ៖រញ្ចូលអត្ថរ្រសដោយ�ំស�ង។

•  ៖រ្ចូរការកែំត់កា្រចុច។

�រ៉ះ សដើម្ីស្រើមុខងារកា្រចុចស្ចើនស្រៀត។

•  ៖រ្ចូរស្រៅ្រ្មង់�ំសែរនដ។

•  ៖ណ�វងរកខ្ឹមព័ត៌មានសហើយរញ្ចូលវា។

•  ៖រកណ្រអត្ថរ្រសហើយរញ្ចូលវា។

•  ៖វាយរញ្ចូលព័ត៌មាន្ ទេាល់ខ្ងួនររ�់អ្នកណដល្ ានចុះរញ្ីជាមួយSamsung Pass។

•  ៖ណចករំណលកតែំតនន្ី។

•  ៖ណចករំណលកតែំវីសដអូ។

•  ៖រញ្ចូលemojis។

•  ៖�្ារ់GIFsជីវចល។
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•   /  / ៖រញ្ចូល�ទេីកឃ័រ។

•  ៖រ្ចូរ្រំហំក្ារចុច។

•  ៖សរើក្ ទេាំងណកអត្ថរ្រ។

� �មុខងារខះ្្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយអា្�័យសលើអ្នក្្ល់ស�វាឬម៉ូណដល។

�ការចម្លងនិងការប្ិរភ្ាប់
1 រ៉ះឲ្យជារ់សលើអត្ថរ្រ។

2 ចារ់អូ� ឬ សដើម្ីស្ជើ�អត្ថរ្រណដលចង្់ ានឬក៏រ៉ះផ្ជើេផរើេ្រាំងអេ ់សដើម្ីស្ជើ�អត្ថរ្រ្រាំងអ�់។

3 រ៉ះចម្លងឬកាត់។
�អត្ថរ្រណដល្ ានស្ជើ�្តូវ្ ានចម្ងស្រៅក្ារតសម្ៀតខទេា�់។

4 រ៉ះឲ្យជារ់្តង់កណន្ងណដល្តវូរញ្ចូលអត្ថរ្រសហើយរ៉ះបិ្រភ្ាប។់
�សដើម្ីរិ្រ�្ារ់អត្ថរ្រណដលអ្នក្ ានចម្ងពីមុន�ូមរ៉ះកដារតផមបែៀតខទេាេ់រួចស្ជើ�អត្ថរ្រសនោះ។
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�កម្មវិធីនិងមុខងារ
�ការដំផេើងឬការ�ុបកម្មវិធី

�Galaxy Store
�្រិញនិង្រាញយកកម្មវិធី។អ្នកអាច្រាញយកកម្មវិធីណដលរសង្កើតស�ើងជាពិស���្មារ់ឧរករែ៍Samsung Galaxy។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីGalaxy Store។សរើកសមើលកម្មវិធីតាម្រស�្រឬក៏រ៉ះ សដើម្ីណ�វងរកពាក្យគន្ឹះមួយ។

� •  កម្មវិធីសនះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយអា្�័យសលើអ្នក្្ល់ស�វាឬម៉ូណដល។

•  សដើម្ីរ្ចូរការកំែត់�វ័យអារ់សដត�ូមរ៉ះមុឺនុយ →  → េ្័យអាប់ផដតកម្មវិធ ីរួចសហើយស្ជើ�ជស្មើ�មួយ។

�Play Store
�្រិញនិង្រាញយកកម្មវិធី។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីPlay Store។សរើកសមើលកម្មវិធីតាម្រស�្រឬក៏ណ�វងរកកម្មវិធីសដោយស្រើពាក្យគន្ឹះ។

� �សដើម្ីរ្ចូរការកំែត់�វ័យអារ់សដត�ូមរ៉ះអាយខុនគែនីអ្នក,រ៉ះការកំណត់ → ចំណូ�ចិត្តបណ្ាញ → ដំផេើង
កំខណកម្មវិធីផដោយេ្័យ្បវត្តិរួចសហើយស្ជើ�ជស្មើ�មួយ។

�ការ្្ប់្្ងកម្មវិធី

�ការ�ុបឬការបិ្រកម្មវិធី
�រ៉ះឲ្យជារ់សលើកម្មវិធីមួយរួចស្ជើ�ជស្មើ�មួយ។

•  �ុប៖លុរកម្មវិធីណដល្ ាន្រាញយក។

•  បិ្រ៖រិ្រកម្មវិធីលំនាំសដើមណដល្ ានស្ជើ�និងមិនអាចលរុសចញពីឧរករែ៍។

� �កម្មវិធីខ្ះ្រណហលជាមិនគាំ្្រមុខងារសនះស្រ។

�ការផបើកផ្បើកម្មវិធី
�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះកម្មវិធ ី→  → ្ានបិ្រ → ្ពម, ស្ជើ�កម្មវិធីមួយរួចសហើយរ៉ះផបើកផ្បើ។
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�ការកំណត់ការអនុញ្ាតកម្មវិធី
�សដើម្ីឲ្យកម្មវិធីខ្ះសធវើ្រតរិត្ិការ្រ្កតីពួកវាអាច្តូវការនូវការអនុញ្ាតសដើម្ីចូលស្រើឬស្រើព័ត៌មានសលើឧរករែ៍អ្នក។

�សដើម្ីរង្ាញការកំែត់ននការអនុញា្តកម្មវិធីអ្នក�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះកម្មវិធ។ីស្ជើ�កម្មវិធីមួយសហើយ
រ៉ះការអនុញ្ាត។អ្នកអាចរងា្ញរញ្ីការអនុញ្ាតររ�់កម្មវិធីនិងរ្ចូរការអនុញ្ាតររ�់វា។

�សដើម្ីរង្ាញឬរ្ចូរការកំែត់ននការអនុញា្តកម្មវិធីស្រៅតាម្រស�្រននការអនុញ្ាត�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយ
រ៉ះកម្មវិធ ី→  → អភិ្ ា�ការអនុញា្ត។ស្ជើ�ធាតុមួយសហើយស្ជើ�កម្មវិធីមួយ។

� �សរើអ្នកមិន្ ្ល់ការអនុញ្ាតដល់កម្មវិធី្រាំងសនោះស្រមុខងារមូលដ្ឋានររ�់កម្មវិធី្រាំងសនោះអាចមិនសធវើមុខងារ្រ្កតី។

�S Pen (Galaxy S22 Ultra)

�ការផ្បើS Pen

�

ប៊ូតុង S Pen

� •  ចូរកុំពត់ឬស្រើកមា្ំងខាំ្ងជាមួយS Penខែៈសពលកំពុងស្រើវា។S Penអាចខូចឬចុងវាអាចខូច្្រង់្្រាយ។

•  ចូរកុំ�ង្កត់S Penខា្ំងសលើសអ្កង់។ចុងរ៊ិចអាចខូច្្រង់្្រាយ។

� •  សរើមានសមណដកសនៅណក្រឧរករែ៍�កម្ម�ាពS Penខ្ះដូចជាការ�ាកឬក៏ការរ៉ះសអ្កង់រ៉ះអាចមិនដំសែើរការ។

•  �ូម្ីS Penអ�់រនទេញក្រាំង្�ុងក៏សដោយក៏អ្នកសនៅណតអាចស្រើមុខងារS Penខ្ះស្រៀត្ ងណដរដូចជាការរ៉ះសលើ
សអ្កង់រ៉ះឬក៏ការស្រើមុខងារការរញ្ាសលើអាកា�។

•  សរើអ្នកស្រើS Penសនៅមុំ្�ចួសលើសអ្កង់ឧរករែ៍អាចមិន�គេាល់�កម្ម�ាពS Pen។

•  សរើ្រឹកចូលរន្ធS Pen�ូមអ្ងនួឧរករែ៍ថ្នមៗសដើម្ីកម្ាត់្រឹកសចញពីរន្ធមុនសពលស្រើវា។

•  សរើS Penមិនដសំែើរការ្រ្កតី�ូមយកវាស្រៅមជ្ឈមែ្ឌលស�វាSamsung។
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�ការដកS Pen
�ចុចចុងននS Penសដើម្ីរសញញ្វា។រួច្រាញS Penពីរន្ធសនោះ។សដើម្ី្រុកS Pen�ូមរញ្ចូលវាស្រៅក្នញងរន្ធសហើយរុញវា្រាល់ណត
វារន្ឺ�ូរគ្ីកជារ់នឹងកណនង្។

�

2
1

�ការេាកS Pen
�អ្នក្តូវណត�ាកS Penមុនសពលអ្នកអាចរញ្ាកម្មវិធីពីចមងៃាយសដោយស្រើរ៊ូតុងS Pen។

�សនៅសពលអ្នករញ្ចូលS Penស្រៅក្នញងរន្ធការ�ាកនឹងចារ់ស្្ើម។

�សរើមុខងារ�កម្ម�ាពសលើអាកា�្តវូ្ ានរិ្រដសំែើរការS Penនឹង្តូវ្ ាន�ាកណតសនៅសពលឧរករែ៍កំពុង�ាករ៉ុសែណោះ។

�េកម្មភាពផ�ើអាកាេ
�រញ្ាកម្មវិធីពីចមងៃាយសដោយស្រើS Penណដល្ ាន�្ារ់ជាមួយឧរករែ៍អ្នកតាមថាមពល្រារBluetooth (BLE)។

�ឧ្រាហរែ៍អ្នកអាចចារ់ស្្ើមកម្មវិធីយ៉ាងរហ�័ដូចជាកម្មវិធីកាសមរ៉ាសដោយចុចឲ្យជារ់សលើរ៊ូតុងS Pen។ដូចគ្នាសនះណដរខែៈ
សពលកំពុងស្រើកម្មវិធីកាសមរ៉ាអ្នកអាចថតរូរ�ាពសដោយចុចរ៊ូតុងសនះម្ង។ខែៈសពលកំពុងចាក់តនន្ីអ្នកអាចរសង្កើនក្មិត
�ំស�ងសរើអ្នកសលើកS Penស�ើងខែៈសពលកំពុងចុចជារ់សលើរ៊ូតុងS Penនិងរន្ថយក្មតិ�ំស�ងសរើអ្នករនទេារវា។

� •  អ្នក្តូវណត�ាកS Penមុនសពលអ្នកអាចស្រើមុខងារ�កម្ម�ាពសលើអាកា�។�ូមសមើលការ�ាកS Pen�្មារ់
ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  សរើអ្នកដកS Penពីរន្ធអាយខុន នឹងសលចស�ើងសលើរ្ារ�្ថាន�ាព។សរើS Penអ�់រនទេញកឬក៏្ ងៃាយពី
ឧរករែ៍ឬក៏សរើមានឧរ�គគេឬមានការរំខានខាងស្កៅរវាងS Penនិងឧរករែ៍សនោះS Penនឹង្តវូ្ ាន្ ្ាច់ពី
ឧរករែ៍សហើយអាយខុនសនោះនឹងណ្រស្រៅពែ៌្រស្ះ( )។សដើម្ីស្រើមុខងារ�កម្ម�ាពសលើអាកា�ម្ងស្រៀត�ូម
�្ារ់S Penជាមួយឧរករែ៍សដោយរញ្ចូលS Penស�ើងវិញស្រៅក្នញងរន្ធ។
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�ការថតរូបភាពផដោយផ្បើS Pen
��ូម្ីណតសពលអ្នកចង់ថតររូ�ាពសដោយដាក់ឧរករែ៍អ្នកសនៅ្ ងៃាយក៏សដោយក៏អ្នកអាចថតររូ�ាពយ៉ាងងាយ្�ួល្ ងណដរសដោយ
ចុចរ៊ូតុងS Penសដោយមិនកែំត់រងវា�់សពល។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះមុខងារក្មតិខ្ពេ ់→ S Pen → េកម្មភាពផ�ើអាកាេ រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់សដើម្ីសរើក
ដសំែើរការមុខងារសនះ។

2 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីកាផមរ៉ា។
3 ចុចរ៊ូតុងS Penម្ងសដើម្ីថតរូរ�ាព។

•  សដើម្ីថតររូ�ាពមួយស�៊រី�ូមចុចឲ្យជារ់សលើរ៊ូតុងS Pen។
•  សដើម្ីរ្ចូរ្រ្មង់ថត�ូម្ ្ា�់្រីS Penមកស្វងឬស្រៅ�្ាំខែៈសពលកំពុងចុចជារ់សលើរ៊ូតុងS Pen។
•  សដើម្ីរ្ចូររវាងកាសមរ៉ា�ូមចុចរ៊ូតុងS Penពីរដង។

�ការបដដូរកម្មវិធីឬមុខងារ្តវូផ្បើ
�រ្ចូរកម្មវិធីមុខងារឬ�កម្ម�ាពណដលអ្នកចង់ស្រើជាមួយមុខងារS Pen។ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះមុខងារក្មតិខ្ពេ ់→ 
S Pen → េកម្មភាពផ�ើអាកាេ។

�

ក�មិត ថាមពល ថ� S Pen

កំណត់ សកម�ភាព ស�មាប ់កាយវ�ការ នីមួយៗ។

កំណត់ ឲ� កម�វ�ធ ីឬ មុខងារ មួយ ចាប់េផ�ើម។

កំណត់ សកម�ភាព ស�មាប ់កម�វ�ធ ីនីមួយៗ។

កំណត់
 សកម�ភាព ស�មាប ់កម�វ�ធ ីកាេមរ�ា និង េមេឌៀ។
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�ការកំណត់S Penរបេ់អ្នកផេើងវិញ
�សរើS Penមានរញ្ាការ�្ារ់ឬS Penដាច់ញឹកញារ់�ូមកំែត់S Penស�ើងវិញសហើយ�្ារ់វាម្ងស្រៀត។

�រញ្ចូលS Penស្រៅក្នញងរន្ធ។រនទេារ់មក�ូមសរើកសអ្កង់ការកំែត់�កម្ម�ាពសលើអាកា�សហើយរ៉ះ  → កំណត់S Pen 
ផេើងវិញ។

� •  អ្នកអាច�្ារ់ណតS PensណដលSamsung្ានយល់្ ពមឲ្យស្រើនិងគាំ្ ្រថាមពល្រារBluetooth (BLE) 
រ៉ុសែណោះ។

•  ចូរកុំដកS Penពីឧរករែ៍សនៅសពលកំពុង�្ារ់វា។ការសធវើដូសច្នោះនឹងរង្អាក់រំខានដល់ដំសែើរការ។

�ការបញ្ាផ�ើអាកាេ
�ការរញ្ាសលើអាកា�គឺជាមឺុនុយមួយណដល្ ល្់មុខងារS Penនិងចូលស្រើកម្មវិធីណដល្ ានស្រើញឹកញារ់យ៉ាងរហ័�។

�សដើម្ីសរើក្ ទេាំងការរញ្ាសលើអាកា��ូមដកS Penពីរន្ធឬក៏�ំកាំងS Penសលើសអ្កង់សហើយចុចរ៊ូតុងS Pen។អ្នកក៏អាច
រ៉ះអាយខុនការរញ្ាសលើអាកា�( )ជាមួយS Pen្ងណដរ។

�ស្ជើ�មុខងារឬកម្មវិធីមួយសលើ្ ទេាំងការរញ្ាសលើអាកា�។

� �សនៅសពលសអ្កង់រលត់ឬជារ់ស�ោជាមួយវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់មួយការសដោះS Penនឹងមិនសរើក្ ទេាំងការរញ្ាសលើអាកា�
ស�ើយ។

�
ការកំណត់ S Pen

ក�មិត ថាមពល ថ� S Pen

•  បផងកេើតកំណត់េម្ា�៖់រសង្កើតកែំត�់មគេាល់យ៉ាងងាយ្�ួលក្នញងវីនដូវ្ ុ�។អ្នកក៏អាចចារ់ស្្ើមមុខងារសនះសដោយរ៉ះ
ពីរដងសលើសអ្កង់្ ងណដរខែៈសពលកំពុងចុចជារ់សលើរ៊ូតុងS Pen។�ូមសមើលSamsung Notes�្មារ់ព័ត៌មាន
រណន្ថម។
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•  បង្ាញកំណត់េម្ា�់្រាំងអេ៖់រង្ាញកំែត់�មគេាល់្រាំងអ�់ក្នញងកម្មវិធីSamsung Notes។

•  ផ្ជើេផវឆ្លាត៖ស្រើS Penសដើម្ីស្ជើ�ន្ទេមួយនិងសធវើ�កម្ម�ាពដូចជាការណចករណំលកឬការរក្ា្រុក។�ូមសមើលស្ជើ�
នវ្្ាត �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  េំផណរផអ្កង់៖ថតរូរសអ្កង់សដើម្ី�រស�រឬគូ�សលើពួកវាឬក៏្ចឹរន្ទេមួយពីរូរណដល្ ានថត។អ្នកក៏អាចថតខ្ឹមព័ត៌មាន
រច្ញរ្ន្ននិងខ្ឹមព័ត៌មានណដល្ ានលាក់សលើ្រំព័រណវងអន្ាយដូចជា្រំព័រវិរ្ ងណដរ។�ូមសមើល�ំសែរសអ្កង់ �្មារ់
ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  េារជីវច�៖ជំនួ�ឲ្យ�ារអត្ថរ្រ�ូមរសង្កើតនិងស្្ើ�ារឯកលក្ខែៈសដោយថត�កម្ម�ាពររ�់អ្នកខែៈសពលកំពុង
�រស�រសដោយនដឬគូ��ារជីវចលសហើយរក្ា្រុកវាជាឯក�ារជីវចល។�ូមសមើល�ារជីវចល �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  AR Doodle៖ថតវសីដអូ�រ្ាយៗជាមួយ�ំសែរនដឬក៏ការគូ�និម្មិតសលើន្ទេមុខឬកណនង្ស្្ងស្រៀត។�ូមសមើលAR 
Doodle�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  បកខ្ប៖�ំកាំងS Penររ�់អ្នកសលើពាក្យសដើម្ីរកណ្រវា។�ូមសមើលរកណ្រ�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  PENUP៖្រកា��្នានដ�ិល្ៈររ�់អ្នក,រង្ាញ�្នានដ�ិល្ៈររ�់អ្នកដន្រនិង្រ្រួលរណែណដ៏មាន្រសយោជន៍អំពី
ការគូ�។

•  Bixby Vision៖ស្រើមុខងារBixby Visionសដើម្ីណ�វងរកររូ្�សដៀងគ្នា�គេាល់និងរកណ្រអត្ថរ្រជាសដើម។�ូម
សមើលBixby Vision�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  ព្ងីក៖�ំកាំងS Penររ�់អ្នកសលើន្ទេមួយននសអ្កង់សដើម្ីព្ងីកវា។

•  ្កផេកផមើ�៖រ្ងមួកម្មវិធីមួយជាររូតូចៗសហើយ�ំកាំងS Penសលើរូរតូចៗសនោះសដើម្ីសរើកកម្មវិធីសនោះក្នញង្រិដ្ឋ�ាពសពញ
សអ្កង់។�ូមសមើល្កស�កសមើល�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  ការដាក់ពណ៌៖ណថមពែ៌ស្រៅររូណដល្ ាន្ ្ល់ជូនសដោយPENUPសដោយស្រើS Pen។

•  េរផេរផ�ើ្បតិ្ិរន៖ចារ់ស្្ើមកម្មវិធី្បតិ្រិននិង�រស�រឬក៏គ�ូសលើសអ្កង់។�ូមសមើល�រស�រសលើ្រតិ្រិន �្មារ់
ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  ខថម៖ណថម្ ្ចូវកាត់សរើកកម្មវិធីណដល្ ានស្រើញឹកញារ់ស្រៅ្ ទេាំងការរញ្ាសលើអាកា�។

�អាយខុនការបញា្ផ�ើអាកាេ
�សនៅសពលរិ្រ្ ទេាំងការរញ្ាសលើអាកា�អាយខុនការរញា្សលើអាកា�នឹងសនៅណត�្ថិតសលើសអ្កង់ដណដល។អ្នកអាចសរើក្ ទេាំងការ
រញ្ាសលើអាកា�សដោយរ៉ះអាយខុនជាមួយS Pen។

�សដើម្ី្ ្ា�់្រីអាយខុន�ូមចារ់អូ� ស្រៅ្ីរកណនង្ថ្មី។

�សដើម្ីលុរអាយខុន�ូមចារ់អូ� ស្រៅ�ុបសនៅណ្្នកខាងសលើននសអ្កង់។

�សរើអាយខុនការរញ្ាសលើអាកា�មិនសលចស�ើងសលើសអ្កង់ស្រ�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះមុខងារក្មតិខ្ពេ ់→ S 
Penរួចសហើយរ៉ះកុងតាក់បង្ាញអាយខុនការបញា្ផ�ើអាកាេ សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

�ខែៈសពលកំពុងស្រើកម្មវិធីណដលគាំ្្រមុខងារ�កម្ម�ាពសលើអាកា�អ្នកអាចរង្ាញ�កម្ម�ាពណដលមានជាមួយកម្មវិធី
នីមួយៗសដោយ�ំកាំងS Penសលើអាយខុនការរញ្ាសលើអាកា�។
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�ផ្ជើេផវឆ្លាត
�ស្រើS Penសដើម្ីស្ជើ�ន្ទេមួយនិងសធវើ�កម្ម�ាពដូចជាការណចករំណលកឬការរក្ា្រុក។អ្នកក៏អាចស្ជើ�ន្ទេមួយពីវីសដអូមួយ
្ ងណដរសហើយថតវាជាជីវចលGIF។

1 សនៅសពលមានខ្ឹមព័ត៌មានណដលអ្នកចង់ថតដូចជាណ្្នកមួយននររូ�ូមសរើក្ ទេាំងការរញ្ាសលើអាកា�សហើយរ៉ះផ្ជើេផវឆ្លាត។

2 ស្ជើ�អាយខុនរូរ�ែ្ានណដលចង់្ ានសលើរ្ារឧរករែ៍សហើយចារ់អូ�S Penកាត់ខ្ឹមព័ត៌មានណដលអ្នកចង់ស្ជើ�។

�

3 ស្ជើ�ជស្មើ�មួយ្តវូស្រើជាមួយន ទ្េណដល្ ានស្ជើ�។
•  ខទេាេ់/បញ្ដូ�៖ខទេា�់ន្ទេណដល្ ានស្ជើ�ជាមួយសអ្កង់។អ្នកក៏អាចរញ្ចូលរូរស្រៅក្នញងកម្មវិធីស្្ងស្រៀតណដរដូចជា

Samsung Notes។រ៉ះឲ្យជារ់សលើររូសហើយចារ់អូ�វាស្រៅសអ្កង់កម្មវិធីស្្ងស្រៀត។
•  ៖រ្ចូរររូរាងននន ទ្េណដល្ ានស្ជើ�សដោយ�វ័យ្រវត្ិ។
•  ៖�រស�រឬគូ�សលើន្ទេណដល្ ានស្ជើ�។
•  ៖្�ង់អត្ថរ្រពីន្ទេណដល្ ានស្ជើ�។
•  ៖ណចករំណលកន្ទេណដល្ ានស្ជើ�ជាមួយអ្នកដន្រ។
•  ៖រក្ា្រុកន្ទេណដល្ ានស្ជើ�ក្នញងវិចិ្ តេា�។
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�ការថតផ្ទេមួយពីវផីដអូមួយ
�ខែៈសពលកំពុងចាក់វីសដអូមួយ�ូមស្ជើ�ន ទ្េមួយនិងថតវាជាជីវចលGIF។

1 សនៅសពលមានខ្ឹមព័ត៌មានណដលអ្នកចង់ថតក្នញងអំ�ញងសពលចាក់វីសដអូ�ូមសរើក្ ទេាំងការរញ្ាសលើអាកា�សហើយរ៉ះផ្ជើេ
ផវឆ្លាត។

2 សលើរ្ារឧរករែ៍�ូមរ៉ះ ។

3 នលត្មូវ្រីតាំងនិង្រំហំននន ទ្េថត។

�

ចាប់ អូស �ជុង ៃន ស៊ុម េដើម�ី
 ប��រទំហំ។

ៃលត�មូវ ទីតាំង។

4 រ៉ះថតសដើម្ីចារ់ស្្ើមការថត។
� •  មុនសពលថតវីសដអូមួយ្តវូ្្ាកដថាវសីដអូសនោះកំពុងចាក់។

•  ថិរសវលាអតិររមាណដលអ្នកអាចថតន្ទេននវីសដអូមួយនឹងរង្ាញស�ើងសលើសអ្កង់។

•  សនៅសពលថតន្ទេមួយពីវីសដអូ�ំស�ងររ�់វានឹងមិន្តូវ្ ានថតស�ើយ។

5 រ៉ះបញ្ឈប់សដើម្ីរញ្ឈរ់ការថត។

6 ស្ជើ�ជស្មើ�មួយ្តវូស្រើជាមួយន ទ្េណដល្ ានស្ជើ�។
•  ៖�រស�រឬគូ�សលើន្ទេណដល្ ានស្ជើ�។រ៉ះ សដើម្ីរង្ាញល្រ្ធ្លមុនសពលរក្ា្ុរកឯក�ារ។
•  ៖ណចករំណលកន ទ្េណដល្ ានស្ជើ�ជាមួយអ្នកដន្រ។
•  ៖រក្ា្រុកន្ទេណដល្ ានស្ជើ�ក្នញងវិចិ្ តេា�។
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�េំផណរផអ្កង់
�ថតរូរសអ្កង់សដើម្ី�រស�រឬគូ�សលើពួកវាឬក៏្ចឹរន្ទេមួយពីររូណដល្ ានថត។

1 សនៅសពលមានខ្ឹមព័ត៌មានណដលអ្នកចង់ថត�ូមសរើក្ ទេាំងការរញ្ាសលើអាកា�សហើយរ៉ះេំផណរផអ្កង់។

�សអ្កង់រច្ញរ្ន្ន្តូវ្ ានថតសដោយ�វ័យ្រវត្ិសហើយរ្ារឧរករែ៍ណកនឹងសលចស�ើង។

2 �រស�រសមម៉ូមួយសលើរូរថតសអ្កង់។

�

�បដាប់លុប

មិនេធ�ើវ�ញ
េធ�ើវ�ញ

ការកំណត់ ប៊�ច

ែចករ�ែលក

រក�ាទុក

3 ណចករំណលកឬរក្ា្រុកររូថតសអ្កង់។
�អ្នកអាចរង្ាញរូរថតសអ្កង់ណដល្ ានថតក្នញងវិចិ្តេា�។

� �អ្នកមិនអាចថតរូរសអ្កង់ស្រខែៈសពលកំពុងស្រើកម្មវិធីខ្ះ។
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�េារជីវច�
�ជំនួ�ឲ្យ�ារអត្ថរ្រ�ូមរសង្កើតនិងស្្ើ�ារឯកលក្ខែៈសដោយថត�កម្ម�ាពអ្នកខែៈសពលកំពុង�រស�រសដោយនដឬគូ��ារ
ជីវចលសហើយរក្ា្រុកវាជាឯក�ារជីវចល។

1 សនៅសពលអ្នកចង់ស្្ើ�ារជីវចល�ូមសរើក្ ទេាំងការរញ្ាសលើអាកា�សហើយរ៉ះេារជីវច�។

2 រ្ចូរររូន្ទេខាងស្កោយតាមរំែងសហើយរ៉ះរួចរា�់ឬចាប់ផ្ដើម្ ូេ។

3 �រស�រឬគូ�សលើសអ្កង់�ារជីវចល។

�

បង�ាញ

ចាប់េផ�ើម ជា ថ�ី។

មិនេធ�ើវ�ញ

ែដនកំណត់
 ៃន ការប���ល សារ

ប��រ
 �ទង់�ទាយ ឯកសារ។

ការកំណត់ ប៊�ច

4 រ៉ះរួចរា�់។
��ារជីវចលនឹង្តូវ្ ានរក្ា្ុរកក្នញងវិចិ្ តេា�ជាឯក�ារGIFជីវចលឬវីសដអូមួយ។

5 រ៉ះខចករំខ�កសហើយស្ជើ�វិធីមួយ។
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�បកខ្ប
��ំកាំងS Penសលើអត្ថរ្រណដលអ្នកចង់រកណ្រ។ឯកតាណដល្ ានរួមរញ្ចូលក្នញងអត្ថរ្រនឹង្តូវ្ ានរំណរ្ង្ ងណដរ។

1 សនៅសពលមានអត្ថរ្រណដលអ្នកចង់រកណ្រ�ូមសរើក្ ទេាំងការរញ្ាសលើអាកា�សហើយរ៉ះបកខ្ប។

2 ស្ជើ��ា�ាសលើ្ ទេាំងអ្នករកណ្រសនៅណ ្្នកខាងសលើននសអ្កង់។
�អ្នកអាចរ្ចូរអត្ថរ្ររវាងពាក្យនិងឃា្សដោយរ៉ះ ឬ ។

3 �ំកាំងS Penសលើអត្ថរ្រណដលអ្នកចង់រកណ្រសដើម្ីរកណ្រឬក៏ឯកតាណដលអ្នករំណរង្។
�អត្ថរ្រណដល្ ានរកណ្រនឹងសលចស�ើង។សដើម្ី�្ារ់ការរន្ឺ�ូរននអត្ថរ្រសដើម�ូមរ៉ះ ។អាយខុន អាចមិន
សលចស�ើងអា្�័យសលើ�ា�ាណដលអ្នកស្ជើ�។

�

ភាពលម�ិត
 ៃន ការេ�ជើស អត�បទ 

(ពាក� ឬ ឃ�ា)

េ�ជើស ភាសា។

លទ�ផល បកែ�ប

� •  មុខងារសនះមិនគាំ្ ្រ�ា�ាខ្ះស�ើយ។

•  មុខងារសនះអាចស្រើ្ ានណតសនៅសពលអត្ថរ្រណដលអាច�គេាល់�្ថិតសលើសអ្កង់រុ៉សែណោះ។
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�Bixby Vision
�សនៅសពលអ្នក�ំកាំងS Penសលើខ្ឹមព័ត៌មានមួយខ្ឹមព័ត៌មានសនោះនឹង្តូវ្ ាន�គេាល់សហើយអាយខុនណ�វងរកណដលមាននឹង
សលចស�ើង។ស្រើមុខងារនានាសដើម្ីណ�វងរករូរ្�សដៀងគ្នា�គេាល់និងរកណ្រអត្ថរ្រជាសដើម។�ូមសមើលBixby Vision 
�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

1 សនៅសពលមានរូរមួយណដលអ្នកចង់ណ�វងរកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធឬ្�ង់អត្ថរ្រពីសនោះ�ូមសរើក្ ទេាំងការរញ្ាសលើអាកា�សហើយ
រ៉ះBixby Vision។

2 �ំកាំងS Penសលើខ្ឹមព័ត៌មានណដលអ្នកចង់។សនៅសពលជស្មើ�ណដលមានសលចស�ើងសលើសអ្កង់�ូមស្ជើ�ជស្មើ�មួយ
ណដលអ្នកចង់។

�

�្កផេកផមើ�
�រ្ងួមកម្មវិធីមួយជាររូតូចៗសហើយ�ំកាំងS Penសលើរូរតូចៗសនោះសដើម្ីសរើកកម្មវិធីសនោះក្នញង្រិដ្ឋ�ាពសពញសអ្កង់។

�ឧ្រាហរែ៍ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីណ្ន្ីរ,សរើក្ ទេាំងការរញា្សលើអាកា�រួចសហើយរ៉ះ្កផេកផមើ�។កម្មវិធីនឹង្តូវ្ ានរ្ងួមជារូ
រតូចៗសនៅណ្្នកខាងស្កោមននសអ្កង់។ខែៈសពលសរើកសមើល្រំព័រវិរ�ូម�ំកាំងS Penសលើរូរតូចៗសដើម្ីសរើកកម្មវិធីណ្ន្រី
សពញសអ្កង់សហើយណ�វងរកកណន្ងមួយយ៉ាងរហ�័។

��ំកាំងS Pen្ងៃាយពីសអ្កង់សដើម្ីរ្ងមួកម្មវិធីសនោះស្រៅជារូរតូចៗម្ងស្រៀត។

�សដើម្ីរិ្រកម្មវិធីណដល្ ានរ្ងមួ�ូមរ៉ះឲ្យជារ់សលើរូរតូចៗសនោះសហើយចារ់អូ�វាស្រៅ�ុបសនៅណ្្នកខាងសលើននសអ្កង់។

�
រូបតូចៗ
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�េរផេរផ�ើ្បតិ្ិរន
�រំសពញក្នញងគស្មោងអ្នកយ៉ាងងាយ្�ួលនិងរហ័�សដោយ�រស�រឬគូ�សលើសអ្កង់្រតិ្រិន។

�សរើក្ ទេាំងការរញា្សលើអាកា�,រ៉ះេរផេរផ�ើ្បត្ិិរន រួចសហើយរំសពញក្នញងគស្មោងអ្នកសលើ្រតិ្ិរន។សនៅសពលអ្នក្ ានរញ្រ់
សហើយ�ូមរ៉ះរកសែា្រុក។សដើម្ីណកវា�ូមរ៉ះ ។

�

មិនេធ�ើវ�ញ

េ�ជើស និង ែក។

េធ�ើវ�ញ�បដាប់លុប

ការកំណត់ ប៊�ច

�S Penផ្រៅអត្ថប្រ
�អ្នកអាចកំែត់ឲ្យឧរករែ៍រំណរ្ងអវីៗណដលអ្នក�រស�រសដោយស្រើS Penស្រៅជាអត្ថរ្រ។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះមុខងារក្មតិខ្ពេ ់→ S Pen → S Penផ្រៅអត្ថប្រ រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់សដើម្ីសរើក
ដំសែើរការវា។

� �សដើម្ីរង្ាញរសរៀរណកអត្ថរ្រសដោយស្រើS Pen�ូមរ៉ះផរៀនរផបៀបខកជាមួយS Penរបេ់អ្នក។

2 �រស�រក្នញងវាលរញ្ចូលអត្ថរ្រដូចជាវាលណ�វងរកឬរ្ារអា�យដ្ឋានសដោយស្រើS Pen។
��ំសែរនដនឹង្តូវ្ ានរំណរង្ជាអត្ថរ្រ។

�
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�ការបងា្ញផ�ើអាកាេ
��ំកាំងS Penសលើធាតុមួយសនៅសលើសអ្កង់សដើម្ីរងា្ញខ្ឹមព័ត៌មានឬរង្ាញព័ត៌មានក្នញងវីនដូវ្ ុ�។

�ក្នញងកម្មវិធីខ្ះរ៊ូតុង�កម្ម�ាពនឹងរងា្ញស�ើងសលើវីនដូវរង្ាញ។

�

ប៊ូតុង សកម�ភាព

� �សរើមុខងារសនះមិន្តវូ្ ានសរើកដសំែើរការស្រ�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះមុខងារក្មិតខ្ពេ់ → S Penរួច
សហើយរ៉ះកុងតាក់ការបងា្ញផ�ើអាកាេ សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

�ប៊ិចផ្ជើេ
�ខែៈសពលចុចជារ់សលើរ៊ូតុងS Pen�ូមចារ់អូ�S Penសលើអត្ថរ្រឬរញ្ីធាតុសដើម្ីស្ជើ�ធាតុឬអត្ថរ្រស្ចើន។អ្នកក៏អាច
ចម្ងនិងរិ្រ�្ារ់ធាតុឬអត្ថរ្រណដល្ ានស្ជើ�ស្រៅសលើកម្មវិធីមួយស្រៀតឬក៏ណចករំណលកពួកវាជាមួយអ្នកដន្រ្ ងណដរ។

�
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�ផមម៉ូផព�ផអ្កង់រ�ត់
�អ្នកអាចរសង្កើតសមម៉ូយ៉ាងរហ័�តាមរយៈការ�រស�រសលើសអ្កង់សដោយមិនសរើកវា។

�សនៅសពលសអ្កង់រលត់�ូមដកS Penឬក៏�ំកាំងS Penសលើសអ្កង់សហើយចុចរ៊ូតុងS Pen។

�សនៅសពលអ្នករ៉ះរកសែា្រុកឬក៏រញ្ចូលS Penស�ើងវិញចូលក្នញងរន្ធរនទេារ់ពី�រស�រសមម៉ូមួយសមម៉ូសនោះនឹង្តូវ្ ានរក្ា្ុរក
ក្នញងSamsung 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។

� �សរើមុខងារសនះមិន្តវូ្ ានសរើកដសំែើរការស្រ�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះមុខងារក្មិតខ្ពេ់ → S Penរួច
សហើយរ៉ះកុងតាក់ផមម៉ូផព�ផអ្កង់រ�ត់ សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។
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�ការខទេាេ់ផមម៉ូផ�ើAlways On Display
�សដើម្ីខទេា�់សមម៉ូសពលសអ្កង់រលត់សលើAlways On Display�ូមរ៉ះ  → ខទេាេ់ផ្រៅAlways On Display។សមម៉ូ
ណដល្ ានខទេា�់នឹងមិន្តវូ្ ានរក្ា្ុរកស�ើយ។

�សដើម្ីណកសមម៉ូណដល្ ានខទេា�់�ូមរ៉ះពីរដងសលើសមម៉ូសនោះ។សរើអ្នកខទេា�់សមម៉ូណដល្ ានណកសលើAlways On Displayម្ងស្រៀត
សមម៉ូសដើមនឹង្តូវ្ ានរក្ា្រុកក្នញងSamsung Notes។

�សដើម្ីរ្ងួមសមម៉ូណដល្ ានខទេា�់�ូមរ៉ះពីរដងសលើ ។សមម៉ូសនោះនឹងរង្ាញស�ើងជាអាយខុន សលើAlways On 
Display។សដើម្ីរងា្ញសមម៉ូសនោះម្ងស្រៀត�ូមរ៉ះពីរដងសលើ ។

�

ប�ងួម េមម៉ូ អប�បរមា។

េមម៉ូ ែដល �ាន ខ�ាស់

� �សរើអ្នកមិនសធវើ�កម្ម�ាពែាមួយក្នញងអំ�ញងសពលមួយរនទេារ់ពីសរើកសមម៉ូសមម៉ូសនោះនឹង្តូវ្ ានរ្ងួមសដោយ�វ័យ្រវត្ិ។

�ការផដោះផេោផអ្កង់ផដោយផ្បើS Pen
�សរើសអ្កង់ជារ់ស�ោខែៈសពល�្ារ់S Penអ្នកអាចសដោះស�ោសអ្កង់សនោះសដោយចុចរ៊ូតុងS Pen។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះមុខងារក្មិតខ្ពេ ់→ S Pen → S Penផដោះផេោ។

2 រ៉ះផ្បើS Penផដោះផេោ → ្ពម។
�ឥ�ចូវអ្នកអាចសដោះស�ោសអ្កង់សដោយចុចរូ៊តុងS Pen។

� •  មុខងារផ្បើS Penផដោះផេោអាចស្រើ្ ានណតសនៅសពល្ ានកំែត់វិធីចាក់ស�ោសអ្កង់រ៉ុសែណោះ។

•  សដើម្ីស្រើមុខងារសនះS Pen្តវូណត្ ាន�្ារ់ជាមួយឧរករែ៍អ្នក។
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�្ូររេពទេ

�ការខណនាំ
�សធវើឬស្្ើយការសហៅ�ំស�ងនិងវសីដអូ។

�ការផធ្ើការផហៅ
1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធី្ូររេពទេសហើយរ៉ះ្ទេាំង្្ាប់ចុច។

2 វាយរញ្ចូលសលខ្រូរ�ពទេ។

3 រ៉ះ សដើម្ីសធវើការសហៅ�ំស�ងឬក៏រ៉ះ ឬ សដើម្ីសធវើការសហៅវីសដអូ។

�

បង�ាញ េលខ ទូរសព�។

ជេ�មើស េ�ចើនេទៀត

ែស�ងរក ទំនាក់ទំនង មួយ។
ែថម េលខ េទៅ ប��ី ទំនាក់ទំនង។

�ការផធ្ើការផហៅពីកំណត់ផហតុផហៅឬបញ្ី្រំនាក់្រំនង
�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធី្រូរេពទេ, រ៉ះថ្មីៗឬ្ំរនាក់្ំរនងរួចសហើយអូ�ស្រៅ�្ាំសលើ្រំនាក់្រំនងឬសលខ្រូរ�ពទេមួយសដើម្ីសធវើការសហៅ។

�សរើមុខងារសនះ្តូវ្ ានរិ្រដំសែើរការ�ូមរ៉ះ  → ការកំណត់ → ការកំណត់ការផហៅផ្សែងផ្រៀត រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់អូេផដើមបែី
ផហៅឬក៏ផ្្ើេារ សដើម្ីសរើកដសំែើរការវា។

�ការផ្បើការផហៅផ�ឿន
�សដើម្ីកំែត់សលខមួយជាសលខសហៅសលឿន�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធី្រូរេពទេ, រ៉ះ្ទេាំង្្ាប់ចុចឬ្រំនាក់្រំនង →  → ផ�ខផហៅ
ផ�ឿន, ស្ជើ�សលខសហៅសលឿនមួយរួចសហើយណថមសលខ្ូររ�ពទេមួយ។

�សដើម្ីសធវើការសហៅ�ូមរ៉ះឲ្យជារ់សលើសលខសហៅសលឿនសនៅសលើ្ ទេាំង្គារ់ចុច។�្មារ់សលខសហៅសលឿនពីសលខ10ស�ើងស្រៅ�ូមរ៉ះ
ខទេង់សលខដំរូងននសលខសនោះរួចសហើយរ៉ះឲ្យជារ់សលើខទេង់សលខចុងស្កោយ។

�ឧ្រាហរែ៍សរើអ្នកកំែត់សលខ123ជាសលខសហៅសលឿន�ូមរ៉ះ1,រ៉ះ2រួចរ៉ះឲ្យជារ់សលើសលខ3។
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�ការផធ្ើការផហៅផ្រៅផ្កៅ្បផ្រេ

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធី្ូររេពទេសហើយរ៉ះ្ទេាំង្្ាប់ចុច។

2 រ៉ះឲ្យជារ់សលើ0្រាល់ណត�ញ្ា+សលចស�ើង។

3 វាយរញ្ចូលកូដ្រស្រ�កូដតរំន់និងសលខ្រូរ�ពទេរួចសហើយរ៉ះ ។

�ការ្រ្ួរ�ការផហៅ

�ការផឆ្លើយការផហៅ
�សនៅសពលមានការសហៅចូលមក�ូមចារ់អូ� ស្រៅស្កៅរងវង់ធំ។

�ការ្ចានផចោ�ការផហៅ
�សនៅសពលមានការសហៅចូលមក�ូមចារ់អូ� ស្រៅស្កៅរងវង់ធំ។

�សដើម្ីស្្ើ�ារមួយសនៅសពល្ចានសចោលការសហៅចូល�ូមចារ់អូ�រ្ារផ្្ើេារ ស�ើងសលើសហើយស្ជើ��ារមួយសដើម្ីស្្ើ។

�សដើម្ីរសង្កើត�ារ្ចានសចោលស្្ងៗ�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធី្រូរេពទេ, រ៉ះ  → ការកំណត់ → េារបដិផេធរហេ័ វាយរញ្ចូល
�ាររួចសហើយរ៉ះ ។

�ការខទេប់ផ�ខ្រូរេពទេ
�ខទេរ់ការសហៅពីសលខជាក់លាក់ណដល្ ានណថមស្រៅរញ្ីខទេរ់ររ�់អ្នក។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធី្ូររេពទេសហើយរ៉ះ  → ការកំណត់ → ខទេប់ផ�ខ។

2 រ៉ះថ្មីៗឬ្រំនាក់្រំនង, ស្ជើ�្រំនាក្់រំនងឬសលខ្រូរ�ពទេរួចសហើយរ៉ះរួចរា�់។
�សដើម្ីវាយរញ្ចូលសលខមួយសដោយនដ�ូមរ៉ះខថមផ�ខ្រូរេពទេ, វាយរញ្ចូលសលខ្រូរ�ពទេមួយរួចសហើយរ៉ះ ។

�សនៅសពលសលខណដល្ ានខទេរ់ព្យាយាម្រាក្់រងអ្នកអ្នកនឹងមិន្រ្រួលការជូនដែំឹងស�ើយ។ការសហៅ្រាំងសនោះនឹង្តូវ្ ានចុះក្នញង
កែំត់សហតុសហៅ។

� �អ្នកក៏អាចខទេរ់ការសហៅចូលពីអ្នកណដលមិនរង្ាញIDអ្នកសហៅររ�់ពួកសគ្ ងណដរ។រ៉ះកុងតាក់ខទេប់ផ�ខមិនេ្ា�់
/ឯកជន សដើម្ីសរើកដសំែើរការមុខងារសនះ។
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�ជផ្មើេក្នញងអេំញងផព�ផហៅ្រូរេពទេ
•  ខថមការផហៅ៖វាយការសហៅ្ីរពីរ។ការសហៅដំរូងនឹងដាក់ឲ្យសនៅរង់ចាំ។សនៅសពលអ្នករញ្រ់ការសហៅ្រីពីរសនោះការសហៅដំរូង
នឹងចារ់ស្្ើមរន្។

•  ដាក់ការផហៅឲ្យផនៅរង់ចាំ៖ដាក់ឲ្យការសហៅសនៅរង់ចាំ។

•  Bluetooth៖រ្ចូរស្រៅកា�Bluetoothសរើ្ ាន�្ារ់វាជាមួយឧរករែ៍។

•  ឧប�័រ៖សរើកដំសែើរការឬរិ្រដំសែើរការ្រូរ�ពទេឧរល័រ។សនៅសពលស្រើ្រូរ�ពទេឧរល័រ�ូមដាក់ឧរករែ៍ឲ្យ្ ងៃាយពី្តសចៀក
ររ�់អ្នក។

•  េ្ាត់៖រិ្រមី្កូហវចូនសដើម្ីកុំឲ្យ�ាគីម្ខាងស្រៀតឮ�ំស�ងអ្នក។

•  ្ ទេាំង្្ាប់ចុច / �ាក់៖សរើកឬរិ្រ្ ទេាំង្គារ់ចុច។

•  ៖រញ្រ់ការសហៅរច្ញរ្ន្ន។

•  កាផមរ៉ា៖ក្នញងអ�ំញងសពលសហៅវសីដអូ�ូមរិ្រកាសមរ៉ាសដើម្ីកុំឲ្យ�ាគីម្ខាងស្រៀតសឃើញអ្នក។

•  បដដូរ៖ក្នញងអ�ំញងសពលសហៅវីសដអូ�ូមរ្ចូររវាងកាសមរ៉ាមុខនិងស្កោយ។

� �មុខងារខះ្្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយអា្�័យសលើអ្នក្្ល់ស�វាឬម៉ូណដល។
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�្ំរនាក់្រំនង

�ការខណនាំ
�រសង្កើត្រំនាក់្រំនងថ្មីឬក៏្គរ់្គង្ំរនាក់្ំរនងសលើឧរករែ៍។

�ការខថម្រំនាក្់រំនង

�ការបផងកេើត្រំនាក់្រំនងថ្មី

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធី្ំរនាក្់រំនងសហើយរ៉ះ ។

2 ស្ជើ�្រីកណន្ងឃាំ្ង្ទេញកមួយ។

3 វាយរញ្ចូលព័ត៌មាន្ំរនាក្់រំនងសហើយរ៉ះរកសែា្ុរក។

�ការនាំចូ�្រំនាក់្រំនង
�ណថម្រំនាក់្ំរនងសដោយនាំចូលពួកវាពីឃា្ំង្ទេញកស្្ងស្រៀតដាក់ក្នញងឧរករែ៍អ្នក។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធី្ំរនាក្់រំនងសហើយរ៉ះ  → ្្ប់្្ង្រំនាក់្រំនង → នាំចូ�ឬនាផំចញ្រំនាក់្រំនង → នាំចូ�។

2 សធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង់សដើម្ីនាំចូល្រំនាក្់រំនង។

�ការផធ្ើេមកា�្រំនាក់្ំរនងជាមួយ្ ណនីវិបរបេ់អ្នក
�សធវើ�មកាល្រំនាក់្ំរនងក្នញងឧរករែ៍អ្នកជាមួយ្ំរនាក់្រំនងសលើរែ្ាញណដល្ ានរក្ា្រុកក្នញងគែនីវិរររ�់អ្នកដូចជា
 Samsung Accountររ�់អ្នក។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះ្ណនីនិងការចម្លង្រុក → ្្ប់្្ង្ ណនី រួចស្ជើ�គែនី្តូវសធវើ�មកាលជាមួយ។

2 រ៉ះផធ្ើេមកា�្ ណនី រួចរ៉ះកុងតាក់្រំនាក្ំ់រនងសដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។
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�ការខេ្ងរក្ំរនាក់្រំនង
�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធី្រំនាក់្ំរនង។រ៉ះ សនៅណ្្នកខាងសលើននរញ្ី្រំនាក់្រំនងរួចវាយរញ្ចូលលក្ខែៈវិនិច្ឆយននការណ�វងរក។

�រ៉ះ្ំរនាក់្រំនង។រួចសធវើ�កម្ម�ាពែាមួយខាងស្កោម៖

•  ៖សធវើការសហៅ�ំស�ង។

•   / ៖សធវើការសហៅវីសដអូ។

•  ៖ណតង�ារ។

•  ៖ណតងអ៊ីណមល។

�ការ�ុប្រំនាក្់រំនង
1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធី្ំរនាក្់រំនងសហើយរ៉ះ  → �ុប្រំនាក់្រំនង។

2 ស្ជើ�្រំនាក់្រំនងសហើយរ៉ះ�ុប។

�សដើម្ីលុរ្រំនាក់្រំនងម្ងមួយៗ�ូមរ៉ះ្រំនាក្់រំនងមួយពីរញ្ី្រំនាក់្រំនងសហើយរ៉ះផ្ចើនផ្រៀត → �ុប។

�ការខចករំខ�ក្រំនាក្់រំនង
�អ្នកអាចណចករំណលក្រំនាក់្ំរនងជាមួយអ្នកដន្រសដោយស្រើជស្មើ�ណចករំណលកស្្ងៗ។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធី្ំរនាក្់រំនងសហើយរ៉ះ  → ខចករំខ�ក្រំនាក់្រំនង។

2 ស្ជើ�្រំនាក់្រំនងសហើយរ៉ះខចករខំ�ក។

3 ស្ជើ�វិធីណចករំណលក។

�ការបផងកេើត្កុម
�អ្នកអាចណថម្កុមដូចជា្គួ�ារឬមិត្�ក្ិ្ពម្រាំង្គរ់្គង្រំនាក់្ំរនងតាម្កុម។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធី្ំរនាក្់រំនងសហើយរ៉ះ  → ្កុម → បផងកេើត្កុម។

2 សធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង់សដើម្ីរសង្កើត្កមុមួយ។

�ការបញ្ដូ�្រំនាក់្ំរនងេទេទួនច�ូ្្នា
�សរើរញ្ី្រំនាក់្រំនងររ�់អ្នករួមរញ្ចូល្ំរនាក់្ំរនង�ទេងួន�ូមរញ្ចូលពួកវាចូលគ្នាស្រៅជា្រំនាក់្រំនងមួយសដើម្ីសរៀរចំរញ្ី
្រំនាក់្រំនងររ�់អ្នកឲ្យមាន្រ�ិ្រ្ធ�ាព។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធី្ំរនាក្់រំនងសហើយរ៉ះ  → ្្ប់្្ង្រំនាក់្រំនង → បញ្ដូ�្រំនាក់្រំនងចូ�្្នា។

2 ធីក្រំនាក់្រំនងសហើយរ៉ះបញ្ដូ�។
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�េារ

�ការខណនាំ
�ស្្ើនិងរង្ាញ�ារតាម�នទេនា។

�អ្នកអាចរង់្្ាក់រណន្ថម�្មារ់ការស្្ើឬការ្រ្រួល�ារសនៅសពលអ្នកកំពុងរ៉ូមីង។

�ការផ្្ើេារ
1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីេារសហើយរ៉ះ ។

2 ណថមអ្នក្រ្រួលរួចវាយរញ្ចូល�ារមួយ។
�សដើម្ីថតនិងស្្ើ�ារ�ំស�ង�ូមរ៉ះឲ្យជារ់សលើ ,និយាយ�ារអ្នករួចសហើយណលង្មាមនដអ្នក។អាយខុនការថតនឹង
សលចស�ើងណតខែៈសពលវាលរញ្ចូល�ារ្រស្ររុ៉សែណោះ។

3 រ៉ះ សដើម្ីស្្ើ�ារ។

�

វាយប���ល អ�កទទួល។

វាយប���ល សារ។ ប���ល emojis ឬ ស�ីកឃ័រ។

ភ�ាប់ ឯកសារ។

អ�កទទួល

េផ�ើ សារ។

�ការបងា្ញេារ
1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីេារសហើយរ៉ះេនទេនា។

2 សលើរញ្ី�ារ�ូមស្ជើ�្ំរនាក្់រំនងឬសលខ្ូររ�ពទេមួយ។
•  សដើម្ីស្្ើយតរនឹង�ារ�ូមរ៉ះវាលរញ្ចូល�ារ,វាយរញ្ចូល�ារមួយរួចសហើយរ៉ះ ។
•  សដើម្ីនលត្មូវ្រំហំពុម្ពអក្រ�ូមណញក្មាមនដពីរសចញពីគ្នាឬសកៀរសលើសអ្កង់។

�ការតផ្មៀបេារ
�អ្នកអាចតស្មៀរ�ារតាម្រស�្រសហើយ្គរ់្គងពួកវាយ៉ាងងាយ្�ួល។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីេារសហើយរ៉ះេនទេនា → ។

�សរើជស្មើ�្រស�្រមិនសលចស�ើងស្រ�ូមរ៉ះ  → ការកំណត់សហើយរ៉ះកុងតាក់្បផភ្រេនទេនា សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។
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�ការ�ុបេារ
�រ៉ះឲ្យជារ់សលើ�ារមួយណដល្តវូលុររួចរ៉ះ�ុប។

�ការបដដូរការកំណត់េារ
�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីេារ, រ៉ះ  → ការកំណត់។អ្នកអាចខទេរ់�ារមិនចង់្ ាន,រ្ចូរការកំែត់ការជូនដំែឹងជាសដើម។

�អ៊ីនផធើណិត
�សរើកសមើលអ៊ីនសធើែិតសដើម្ីណ�វងរកព័ត៌មាន្ពម្រាំងចែំា្ំរី្រំព័រវិរ�ំែពវររ�់អ្នកសដើម្ីចូលសមើលពួកវាយ៉ាងងាយ្�ួល។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីអ៊ីនផធើណិត។

2 វាយរញ្ចូលអា�យដ្ឋានវរិឬពាក្យគន្ឹះមួយរួចសហើយរ៉ះផ្រៅ។

�សដើម្ីរង្ាញរ្ារឧរករែ៍�ូមចារ់អ�ូ្មាមនដអ្នកចុះស្កោមរន្ិចសលើសអ្កង់។

�សដើម្ីរ្ចូររវាងសថរយ៉ាងរហ័��ូមអូ�មកស វ្ងឬស្រៅ�្ាំ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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�ការផ្បើ្រ្មង់េម្ាត់
�សរើអ្នកកំែត់ពាក្យ�មងៃាត់មួយ�្មារ់្រ្មង់�មងៃាត់អ្នកអាចរារាំងអ្នកដន្រពីការរង្ាញ្រវត្ិណ�វងរកររ�់អ្នក,្រវត្ិ
សរើកសមើល,្រីចែំាំនិង្រំព័រណដល្ ានរក្ា្ុរក។

1 រ៉ះ  → ផបើក្រ្មង់េម្ាត។់

2 រ៉ះកុងតាក់ចាក់ផេោ្រ្មង់េម្ាត ់សដើម្ីសរើកដសំែើរការវា,រ៉ះចាប់ផ្ដើមរួចសហើយកំែត់ពាក្យ�មងៃាត់មួយ�្មារ់្រ្មង់
�មងៃាត់។
�ក្នញង្រ្មង់�មងៃាត់ឧរករែ៍នឹងរ្ចូរពែ៌ននរ្ារឧរករែ៍។សដើម្ីរិ្រដំសែើរការ្រ្មង់�មងៃាត់�ូមរ៉ះ  → បិ្រ្រ្មង់
េមា្ត។់

� �ក្នញង្រ្មង់�មងៃាត់អ្នកមិនអាចស្រើមុខងារខះ្ដូចជាការថតសអ្កង់ស�ើយ។

�កាផមរ៉ា

�ការខណនាំ
�ថតរូរ�ាពនិងថតវីសដអូសដោយស្រើ្រ្មង់និងការកំែត់ស្្ងៗ។

�ការផ្បើកាផមរ៉ាឲ្យ្ ាន្តមឹ្តវូ

•  ចូរកុំថតររូ�ាពឬថតវីសដអូអ្នកដន្រសដោយគ្មានការអនុញ្ាតពីពួកសគ។

•  ចូរកុំថតររូ�ាពឬថតវីសដអូសនៅកណនង្ណដលមានការហាម្្ាមតាម្ ្ចូវច្ារ់។

•  ចូរកុំថតររូ�ាពឬថតវីសដអូក្នញងកណនង្ណដលអ្នកអាចរំពានសលើ�ាពឯកជនររ�់អ្នកដន្រ។

�ការថតរូបភាព
1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីកាផមរ៉ា។

�អ្នកក៏អាចចារ់ស្្ើមកម្មវិធីសនះ្ ងណដរសដោយចុច្គារ់ចុចខាងពីរដងយ៉ាងរហ�័ឬក៏ចារ់អូ� មកស្វងសលើសអ្កង់
ជារ់ស�ោ។

� •  មុខងារកាសមរ៉ាខះ្មិនអាចស្រើ្ ានស្រសនៅសពលចារ់ស្្ើមកម្មវិធីកាផមរ៉ាពីសអ្កង់ជារ់ស�ោឬក៏សនៅសពលសអ្កង់
រលត់ខែៈសពល្ ានកំែត់វិធីចាក់ស�ោសអ្កង់។

•  កាសមរ៉ានឹងរិ្រសដោយ�វ័យ្រវត្ិសនៅសពលមិន្ ានស្រើ។

•  វិធីខ្ះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយអា្�័យសលើអ្នក្្ល់ស�វាឬម៉ូណដល។

2 រ៉ះរូរសលើសអ្កង់រង្ាញសនៅកណនង្ណដលកាសមរ៉ាគួរស្្ោត។
�សដើម្ីនលត្មូវពន្ឺននររូ�ាព�ូមចារ់អូ�រ្ារនលត្មវូណដលសលចស�ើងខាងសលើឬខាងស្កោម�៊ុមរងវង់។
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3 រ៉ះ សដើម្ីថតររូ�ាពមួយ។
�សដើម្ីរ្ចូរ្រ្មង់ថត�ូមចារ់អូ�រញ្ីនន្រ្មង់ថតមកស្វងឬស្រៅ�្ាំឬក៏អូ�មកស្វងឬស្រៅ�្ាំសលើសអ្កង់រង្ាញ។

�

ការកំណត់ កាេមរ�ា

ថត រូបភាព មួយ។

រូបតូចៗ បង�ាញ

ប��ី ទ�មង ់ថត

ហ�៊ូម

ប��រ រវាង កាេមរ�ា មុខ និង េ�កោយ។

ជេ�មើស ស�មាប ់ទ�មង ់ថត បច��ប�ន�

� •  សអ្កង់រង្ាញអាចខុ�គ្នាអា្�យ័សលើ្រ្មង់ថតនិងកាសមរ៉ាែាណដល្តូវ្ ានស្រើ។

•  ការស្្ោតអាចមិនច្ា�់សរើរូរសនៅជិតសពក។ថតររូ�ាពឬវីសដអូពីចមងៃាយដ៏ល្អ។

•  សរើរូរ�ាពណដលអ្នកថតសមើលស្រៅ្ពលិ�ូម�ម្អាត�ិនកាសមរ៉ាសហើយ�ាកល្ងម្ងស្រៀត។

•  �ូម្្ាកដថា�ិនកាសមរ៉ាមិនខូចឬកខវក់។ពុំសនោះស�ោតឧរករែ៍អាចនឹងដសំែើរការមិន្រ្កតីក្នញង្រ្មង់ខះ្ណដល
្តូវការរី�ូលូ�ិនខ្ព�់។

•  កាសមរ៉ាននឧរករែ៍អ្នកមាន�ិនមុំ្រូលាយ។�ាពខុ��្ាត់តិចតួចអាចសកើតស�ើងក្នញងរូរ�ាពឬវសីដអូណដលមានមុំ
្រូលាយសហើយវាមិនរង្ាញពីរញ្ានន្រ�ិ្រ្ធ្លឧរករែ៍ស�ើយ។

•  ចំែុះអតរិរមា�្មារ់ការថតវសីដអូមួយអាចខុ�គ្នាអា្�័យសលើរ�ីូលូ�ិន។

•  កាសមរ៉ាអាចអ័ពទេឬក៏រសង្កើតចំហាយសរើឧរករែ៍្រ្រួលរងការ្្ា�់រ្ចូរ�ីតុែ្ហ�ាពខ្យល់�្ាមៗសដោយ�ារ�ាព
ខ�ុគ្នានន�ីតុែ្ហ�ាពខាងស្កៅនិងខាងក្នញងគ្មរកាសមរ៉ា។�ូមព្យាយាមសជៀ�វាង�្ថានការែ៍សនោះសនៅសពលស្គោង
ស្រើកាសមរ៉ា។សរើ�ាពអ័ពទេពិតជា្ ានសកើតស�ើង�ូម្រុកឲ្យកាសមរ៉ា�ងៃងួតតាមធម្មជាតិក្នញង�ីតុែ្ហ�ាពរនទេរ់មុនសពល
ថតរូរ�ាពឬវសីដអូពុសំនោះស�ោតល្រ្ធ្លអាចសមើលស្រៅ្ពិលៗ។
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�ការផ្បើមុខងារហសែ៊ូម
�ស្ជើ�.6/1/3/10ឬក៏ចារ់អ�ូវាមកស វ្ងឬស្រៅ�្ាំសដើម្ីព្ងកីឬរ្ងួម។ជស្មើ�ស្្ង�ូមណញក្មាមនដពីរសចញពីគ្នា
សលើសអ្កង់សដើម្ីព្ងីកសហើយសកៀរសដើម្ីរ្ងមួ។សរើអនុ្ាតហ្ូ៊មសលើ�ក្មិតជាក់លាក់មួយណ្ន្រីមគគេស្រ�ក៍ហ្៊ូមនឹង
សលចស�ើងសដើម្ីរញា្ក់កណន្ងណដលអ្នកកំពុងហ្ូ៊មសលើរូរ។

•  .6៖កាសមរ៉ា្រូលាយរំ្ុតអនុញា្តឲ្យអ្នកថតរូរ�ាពមុំ្រូលាយឬក៏ថតវសីដអូមុំ្រូលាយននអវីៗដូចជាស្រ��ាព្រូលាយ។

•  1៖កាសមរ៉ាមុំ្រូលាយអនុញ្ាតឲ្យអ្នកថតររូ�ាពមូលដ្ឋានឬក៏ថតវសីដអូធម្មតា។

•  3៖កាសមរ៉ារូរថត្ ងៃាយ(3x)អនុញ្ាតឲ្យអ្នកថតររូ�ាពឬក៏ថតវសីដអូសដោយព្ងកីរូរសនោះ។

•  10៖កាសមរ៉ារូរថត្ ងៃាយ(10x)អនុញ្ាតឲ្យអ្នកថតរូរ�ាពឬក៏ថតវសីដអូសដោយព្ងីករូរសនោះ។(Galaxy S22 Ultra)

� �មុខងារហ្ូ៊មអាចស្រើ្ ានណតសនៅសពលស្រើកាសមរ៉ាស្កោយរ៉ុសែណោះ។

�ការចាក់ផេោការផ្ដោត(AF)និងពន្លឺប៉ះ(AE)
�អ្នកអាចចាក់ស�ោការស្្ោតឬពន្ឺរ៉ះសលើន ទ្េណដល្ ានស្ជើ�សដើម្ីរារាំងកាសមរ៉ាកុំឲ្យនលត្មូវសដោយ�វ័យ្រវត្ិណ ្្អកសលើការណ្រ្រួល
ចំសពោះរូរឬ្រ�ពពន្ឺ។

�រ៉ះឲ្យជារ់សលើន្ទេណដល្តវូស្្ោតសនោះ�៊ុមAF/AEនឹងសលចស�ើងសលើន ទ្េសនោះសហើយការកំែត់ការស្្ោតនិងពន្ឺរ៉ះនឹង្តវូ្ ាន
ចាក់ស�ោ។ការកំែត់សនោះសនៅណតជារ់ស�ោដណដលស្រោះរីស្កោយពីអ្នកថតររូ�ាពមួយសហើយក៏សដោយ។

� �មុខងារសនះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស្រអា្�័យសលើ្រ្មង់ថត។

�ការផ្បើ្្ាេ់ប៊ូតុងកាផមរ៉ា
•  រ៉ះឲ្យជារ់សលើរ៊ូតុងកាសមរ៉ាសដើម្ីថតវសីដអូមួយ។

•  សដើម្ីថតសលឿនជារ់ៗគ្នា�ូមអ�ូរូ៊តុងកាសមរ៉ាស្រៅណគមសអ្កង់សហើយ្ររ់វាជារ់។

•  សរើអ្នកណថមរ៊ូតុងកាសមរ៉ាមួយស្រៀតអ្នកអាច្ ្ា�់្រីវាស្រៅកណន្ងែាមួយសលើសអ្កង់និងថតររូ�ាពកាន់ណតងាយ្�លួ។សលើ
សអ្កង់រងា្ញ�ូមរ៉ះ  → វិធីថត សហើយរ៉ះកុងតាក់ប៊ូតុងថតអខណ្ត សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។
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�ជផ្មើេេ្មាប់្រ្មង់ថតបច្ញបបែន្ន
�សលើសអ្កង់រង្ាញ�ូមស្រើជស្មើ�ខាងស្កោម។

•  ៖សរើកដំសែើរការឬរិ្រដសំែើរការ�្ា�។

•  ៖ស្ជើ�រយៈសពលននការពន្យារមុនសពលកាសមរ៉ាថតរូរ�ាពមួយសដោយ�វ័យ្រវត្ិ។

•  ៖ស្ជើ�អនុ្ ាត្រិដ្ឋ�ាពនិងរី�ូលូ�ិន�្មារ់រូរ�ាព។

•  ៖សរើកដំសែើរការឬរិ្រដសំែើរការមុខងារររូថតចលនា។សរើអ្នកសរើកដំសែើរការមុខងារសនះឃ្ីរវសីដអូមួយក៏នឹង្តូវ្ ាន
ថតពីពីររីវិនា្រី្ ងណដរមុនសពលរ៉ះរូ៊តុងកាសមរ៉ា។

•  ៖សរើកដំសែើរការឬរិ្រដសំែើរការមុខងារនឹងរំ្ុត។

•  ៖ស្ជើ�រ�ីូលូ�ិនមួយ�្មារ់វីសដអូខារសលឿន។

•  ៖ស្ជើ�អ្តាស្ហវម។

•  ៖ស្ជើ�អនុ្ ាត្រិដ្ឋ�ាព�្មារ់វសីដអូ។

•  ៖ស្ជើ�រ�ីូលូ�ិនមួយ�្មារ់វីសដអូ។

•  ៖ស្រើណររណ្នចស្មោះឬណររណ្ន្��់�្អាត។

•  ៖ស្ជើ�វិធីវា�់។វាកែំត់ពីរសរៀរគែនាតនម្ពន្ឺ។  ការវាេ់្រី្បជុំ្រម្ន ់ស្រើពន្ឺចំកែ្ាលននររូថតសដើម្ី
គែនាពន្ឺរ៉ះននរូរថត។  ការវាេ់ចំណុច ស្រើពន្ឺចំន្ទេកែ្ាលណដល្ ានស្្ោតននចំែុចសដើម្ីគែនាពន្ឺរ៉ះនន
រូរថត។  ការវាេ់ម៉ា្្រចិ រកមធ្យម�ាគនន្រិដ្ឋ�ាព្រាំងមូល។

•  ៖នលត្មូវ្រឹកពែ៌។

•  ៖រង្ាញឬលាក់្កាហវសដើម្ីពិនិត្យការណរងណចកពន្ឺក្នញងវីសដអូ។

•  ៖ក្នញង្រ្មង់អាហារនឹងស្្ោតសលើរូរខាងក្នញង�៊ុមរងវង់សហើយសធវើឲ្យរូរ្ពិលសនៅខាងស្កៅ�៊ុម។

•  ៖ក្នញង្រ្មង់អាហារនឹងនលត្មវូ្រឹកពែ៌។

•  ៖សរើកដំសែើរការឬរិ្រដសំែើរការមុខងារចារ់ចលនាសនៅសពលថតវីសដអូយឺតរំ្ុត។

•  ៖ក្នញង្រ្មង់្រិដ្ឋភាពអ្នកដឹកនា ំ�ូមរ្ចូរជស្មើ�រក្ា្រុក។

•  ៖ក្នញង្រ្មង់្រិដ្ឋភាពអ្នកដឹកនា ំ�ូមរ្ចូរសអ្កង់។

•  ៖រ្ចូរតាមរំែង�្មារ់ជស្មើ�ថតសនៅសពលថតម្ង។

� �ជស្មើ�ណដលមានអាចខ�ុគ្នាអា្�័យសលើម៉ូណដលឬ្រ្មង់ថត។
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�្រ្មង់រូបថត
�កាសមរ៉ានលត្មូវជស្មើ�ថតសដោយ�វ័យ្រវត្ិអា្�យ័សលើ្រិដ្ឋ�ាពជុំវិញសដើម្ីថតររូ�ាពយ៉ាងងាយ្�ួល។

�សលើរញ្ីនន្រ្មង់ថត�ូមរ៉ះរូបថតសហើយរ៉ះ សដើម្ីថតរូរ�ាពមួយ។

�ការថតរូបភាពខដ�មានរេីូ�ូេិនខ្ពេ់
�ថតរូរ�ាពណដលមានរ�ីូលូ�ិនខ្ព�់។

�ក្នញងជស្មើ�ថត�ូមរ៉ះ  → ឬ និងថតររូ�ាពមួយ។

�សនៅសពលអ្នកសរើកដំសែើរការមុខងារបផងកេើនភាព�ម្ិត សដោយរ៉ះ អ្នកអាចថតរូរ�ាពកាន់ណតច្ា�់។

� �រី�ូលូ�ិនអាចខុ�គ្នាអា្�័យសលើម៉ណូដល។

�ការផេ្នើការថត
�កាសមរ៉ាស�្នើការតាក់ណតងដ៏ល្អ�្មារ់រូរ�ាពតាមរយៈការ�គេាល់្រីតាំងនិងមុំននរូរររ�់អ្នក។

�សលើសអ្កង់រង្ាញ�ូមរ៉ះ សហើយរ៉ះកុងតាក់ការផេ្នើការថត សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

1 សលើរញ្ីនន្រ្មង់ថត�ូមរ៉ះរូបថត។

�មគគេស្រ�ក៍នឹងសលចស�ើងសលើសអ្កង់រងា្ញ។

2 ចង្អញលមគគេស្រ�ក៍ដាក់រូរ។
�កាសមរ៉ា�គេាល់ការតាកណ់តងសហើយការតាកណ់តងណដល្ ានឲ្យសយោរល់សលចស�ើងសលើសអ្កង់រង្ាញ។

3 ្្ា�់្រីឧរករែ៍សដើម្ីឲ្យមគគេស្រ�ក៍្តវូគ្នានឹងការតាកណ់តងណដល្ ានឲ្យសយោរល់។
�សនៅសពល្រ្រួល្ ាននូវការតាក់ណតងដ៏ល្អមគគេស្រ�ក៍នឹងរ្ចូរស្រៅពែ៌សលឿង។

4 រ៉ះ សដើម្ីថតររូ�ាពមួយ។

�

មគ�េទសក៍

ការតាក់ែតង ដ៏ ល�
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�ការថតរូបខ្លទួនឯង
�អ្នកអាចថតរូរខ្ងួនឯងមួយកែំាត់ខ្ងួនសដោយស្រើកាសមរ៉ាមុខ។

1 សលើសអ្កង់រង្ាញ�ូមអូ�ស�ើងសលើឬចុះស្កោមឬក៏រ៉ះ សដើម្ីរ្ចូរស្រៅកាសមរ៉ាមុខ�្មារ់ការថតរូរខ្ងួនឯង។

2 ណររឲ្យចំ�ិនកាសមរ៉ាមុខ។
�សដើម្ីថតររូខ្ងួនឯងមួយកំែាត់ខ្ងួនជាមួយររូថតមុំ្រូលាយននស្រ��ាពឬមន�ុ្�ូមរ៉ះ ។

3 រ៉ះ សដើម្ីថតររូ�ាពមួយ។

�ការថតរូបភាពជិតយ៉ាងភ្លឺចបែាេ់(Galaxy S22 Ultra)
�ថតរូរ�ាពជិតយ៉ាង�្ឺច្ា�់។

1 សលើសអ្កង់រង្ាញ�ូមរ៉ះ1។

2 ដាក់កាសមរ៉ាណក្រររូសនោះ។
3 សនៅសពល សលចស�ើង�ូមរ៉ះ សដើម្ីថតររូ�ាពមួយ។

� �សរើមុខងារសនះមិន្តវូ្ ានសរើកដសំែើរការស្រ�ូមរ៉ះ សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

�ការផ្បើចផ្មោះនិងខបបខ្ន្េេ់េ្ាត
�អ្នកអាចស្ជើ�ណររណ្នចស្មោះ្ពម្រាំងណកមុខងារន ទ្េមុខដូចជា�ម្ញរណ�្កឬ្្រង់្្រាយមុខ្ ងណដរមុនសពលថតរូរ�ាពមួយ។

1 សលើសអ្កង់រង្ាញ�ូមរ៉ះ ។

2 ស្ជើ�ណររណ្ននិងថតររូ�ាពមួយ។
�សរើអ្នកស្រើមុខងារចស្មោះខ្ញំអ្នកអាចរសង្កើតចស្មោះ្ ទេាល់ខ្ងួនររ�់អ្នកសដោយស្រើរូរជាមួយនឹង្ឹរកពែ៌ណដលអ្នកចូលចិត្
ពីវិចិ្តេា�។
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�្រ្មង់វីផដអូ
�កាសមរ៉ានលត្មូវជស្មើ�ថតសដោយ�វ័យ្រវត្ិអា្�យ័សលើ្រិដ្ឋ�ាពជុំវិញសដើម្ីថតវសីដអូយ៉ាងងាយ្�ួល។

1 សលើរញ្ី្រ្មង់ថត�ូមរ៉ះវផីដអូសហើយរ៉ះ សដើម្ីថតវីសដអូមួយ។

•  សដើម្ីរ្ចូររវាងកាសមរ៉ាមុខនិងស្កោយខែៈសពលកំពុងថត�ូមអ�ូស�ើងសលើឬចុះស្កោមសលើសអ្កង់រង្ាញឬក៏រ៉ះ ។
•  សដើម្ីថតររូពីវីសដអូខែៈសពលកំពុងថតវសីដអូ�ូមរ៉ះ ។
•  សដើម្ីថត�ំស�ងពី្ិរ�សដៅជាក់លាក់មួយណដលមានក្មិត�ំស�ងកានណ់តខ្ព�់ខែៈសពលកំពុងថតវសីដអូ�ូមចង្អញល
កាសមរ៉ាស្រៅរក្រិ�សដៅសនោះរួចនលត្មវូហ្ូ៊ម។

2 រ៉ះ សដើម្ីរញ្ឈរ់ការថតវសីដអូ។

� •  សរើអ្នកស្រើមុខងារហ្ូ៊មវីសដអូក្នញងអ�ំញងសពលយូរខែៈសពលកំពុងថតវសីដអូគុែ�ាពវីសដអូអាចថយចុះសដើម្ីរង្ការកុំ
ឲ្យឧរករែ៍អ្នកស�ើងកសមៅ្្ជលុ។

•  ហ្៊ូមអុរ្រិកអាចមិនដសំែើរការក្នញងររិ�្ថានណដលមានពន្ឺ្រារ។

�ការថតវផីដអូខដ�មានរេីូ�ូេិនខ្ពេ់
�ថតវីសដអូណដលមានរ�ីូលូ�ិនខ្ព�់ជាមួយរី�ូលូ�ិនអតរិរមា8K។

�រ៉ះ  → និងថតវសីដអូមួយ។

�សនៅសពលអ្នករញ្រ់ការថតវសីដអូ�ូមចាក់វសីដអូសនោះក្នញងកម្មវិធីវិចិ្តេា�។សនៅសពលអ្នករ៉ះ សលើ�៊ុមមួយណដលអ្នក
ចូលចិត្�៊ុមសនោះនឹង្តូវ្ ានរក្ា្ុរកជាររូ�ាពណដលមានរ�ីូលូ�ិនខ្ព�់។

�ការផធ្ើឲ្យវផីដអូមាន�ំនឹង(នឹងបំ្ុត)
�សរើមានការរញ្ងួយស្ចើនសនៅសពលថតវសីដអូ�ូមស្រើមុខងារនឹងរំ្ុតសដើម្ីឲ្យវីសដអូកានណ់តមានលំនឹង។

�រ៉ះវីផដអូសលើរញ្ី្រ្មង់ថត,រ៉ះ សលើជស្មើ�ថតសដើម្ីសរើកដំសែើរការវារួចសហើយថតវសីដអូមួយ។

�ការផ្បើមុខងារេ្័យផ្ហ្ម
�អ្នកអាចកំែត់ឲ្យឧរករែ៍រ្ចូរមុំថតនិងហ្៊ូមសដោយ�វ័យ្រវត្ិតាមរយៈការ្រ្រួល�គេាល់និងតាមដានមនុ�្ខែៈសពលកំពុង
ថតវីសដអូ។

�សលើរញ្ី្រ្មង់ថត�ូមរ៉ះវផីដអូ, រ៉ះ សដើម្ីសរើកដំសែើរការវារួចសហើយថតវីសដអូមួយ។

�សដើម្ីតាមដាននិងនលត្មវូមុំថតនិងព្ងីកសលើមនុ�្ណដល្ ានស្ជើ��ូមរ៉ះ�៊ុមណដលរងា្ញជុំវិញមនុ�្សនោះ។សដើម្ីរិ្រ
ដំសែើរការការតាមដាន�ូមរ៉ះ�៊ុមសនោះម្ងស្រៀត។
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�្រ្មង់្ិរដ្ឋភាពអ្នកដឹកនាំ
�ថតវីសដអូជាមួយមុំ្រិដ្ឋ�ាពស្្ងៗសដោយរ្ចូរកាសមរ៉ា។ក្នញង្រ្មង់សនះ្រាំងរូរ្រាំងរុគគេលណដលកំពុងថតកុនអាចថតក្នញងសពល
ណតមួយ។

1 សលើរញ្ីនន្រ្មង់ថត�ូមរ៉ះផ្ចើនផ្រៀត → ្រិដ្ឋភាពអ្នកដឹកនា។ំ

2 ស្ជើ�សអ្កង់និងររូតូចៗននកាសមរ៉ាណដលអ្នកចង់្ ានសហើយរ៉ះ សដើម្ីថតវីសដអូ។
•  សដើម្ីរ្ចូរសអ្កង់មុនសពលចារ់ស្្ើមការថត�ូមរ៉ះ សហើយស្ជើ�សអ្កង់ណដលអ្នកចង់្ ាន។
•  អ្នកអាចរ្ចូររូរតូចៗននកាសមរ៉ាខែៈសពលកំពុងថត។សរើរូរតូចៗ្តូវ្ ានលាក់�ូមរ៉ះ សដើម្ីរង្ាញវា។

3 រ៉ះ សដើម្ីរញ្ឈរ់ការថតវសីដអូ។

�

ប��រ េអ�កង់។

រូបតូចៗ

ប��រ ជេ�មើស រក�ាទុក។
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�្រ្មង់ថតមដង
�ថតរូរ�ាពនិងវីសដអូស្្ងៗសដោយ្គានណ់តថតម្ង។

�ឧរករែ៍អ្នកស្ជើ�រូរថតល្អរំ្ុតសដោយ�វ័យ្រវត្ិ្ពម្រាំងរសង្កើតររូ�ាពណដលមានចស្មោះឬក៏វសីដអូណដលមានណ្្នកមួយចំនួន
ចាក់ស�ើងវិញ។

1 សលើរញ្ីនន្រ្មង់ថត�ូមរ៉ះផ្ចើនផ្រៀត → ថតមដង។

2 រ៉ះ សដើម្ីថត្រិដ្ឋ�ាពណដលអ្នកចង់។

3 សនៅសពលអ្នក្ ានរញ្រ់�ូមរ៉ះរូរតូចៗរងា្ញ។
�សដើម្ីរង្ាញល្រ្ធ្លស្្ងស្រៀត�ូមចារ់អូ�អាយខុន ស�ើងសលើ។សដើម្ីរក្ា្រុកល្រ្ធ្លមួយៗ�ូមរ៉ះផ្ជើេ, ធីក
ធាតុណដលអ្នកចង់្ ានរួចសហើយរ៉ះ ។

�

ប��រ
 ជេ�មើស ថត តាមបំណ

ង។

�្រ្មង់រូបមួយកំណាត់ខ្លទួន/្រ្មង់វផីដអូមួយកំណាត់ខ្លទួន
�កាសមរ៉ាអនុញ្ាតឲ្យអ្នកថតររូ�ាពឬវីសដអូណដលសធវើឲ្យន្ទេខាងស្កោយ្ពិលសហើយរូរសលចសធ្ោយ៉ាងច្ា�់។អ្នកក៏អាចស្រើណររណ្ន
ន្ទេខាងស្កោយនិងណកវា្ ងណដររនទេារ់ពីថតរូរ�ាពមួយ។

1 សលើរញ្ីនន្រ្មង់ថត�ូមរ៉ះរូបមួយកំណាត់ខ្លទួនឬក៏រ៉ះផ្ចើនផ្រៀត → វីផដអូបញ្ឈរ។

2 រ៉ះ រួចស្ជើ�ណររណ្នន ទ្េខាងស្កោយមួយណដលអ្នកចង់្ ាន។
�សដើម្ីនលត្មូវ្រពល�ាពននណររណ្នន្ទេខាងស្កោយ�ូមចារ់អ�ូរ្ារនលត្មវូ។
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3 សនៅសពលរួចរា�់សលចស�ើងសលើសអ្កង់រង្ាញ�ូមរ៉ះ សដើម្ីថតរូរ�ាពឬក៏រ៉ះ សដើម្ីថតវីសដអូមួយ។

�

រ�ារ
 ៃលត�មូវ �បពលភាព ៃន ែបបែផន ៃផ�ខាង

េ�កោយ

ែបបែផន ៃផ�ខាងេ�កោយ

� •  ជស្មើ�ណដលមានអាចខ�ុគ្នាអា្�័យសលើ្រ្មង់ថត។

•  ស្រើមុខងារសនះសនៅកណនង្ណដលមានពន្ឺ្គរ់្គាន់។

•  �ាព្ពិលសនៅន្ទេខាងស្កោយអាចនឹងមិន្តូវ្ ានស្រើ្តឹម្តូវក្នញង�្ថាន�ាពខាងស្កោម៖

–  ឧរករែ៍ឬររូកំពុង្ ្ា�់្រី។

–  រូរមានលក្ខែៈស�្ើងឬថ្ា។

–  រូរមានពែ៌្�សដៀងគ្នានឹងន្ទេខាងស្កោយ។

–  រូរឬន្ទេខាងស្កោយមានន ទ្េលាត។
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�្រ្មង់Pro /្រ្មង់វផីដអូPro
�ថតរូរ�ាពឬវីសដអូខែៈសពលនលត្មវូជស្មើ�ថតស្្ងៗសដោយនដដូចជាតនម្ពន្ឺរ៉ះនិងតនម្ISO។

�សលើរញ្ីនន្រ្មង់ថត�ូមរ៉ះផ្ចើនផ្រៀត → PROឬវីផដអូPRO។ស្ជើ�ជស្មើ�សហើយរ្ចូរការកំែត់តាមរំែងរួចសហើយ
រ៉ះ សដើម្ីថតរូរ�ាពឬក៏រ៉ះ សដើម្ីថតវសីដអូ។

�ជផ្មើេខដ�មាន
•  ៖សធវើការកំែត់ស�ើងវិញ។

•  ISO៖ស្ជើ�តនម្ISOមួយ។វា្គរ់្គង�ាពងាយចារ់ននពន្ឺកាសមរ៉ា។តនម្្រារគឺ�្មារ់វត្ថញសនៅស�ងៃៀមឬមានពន្ឺ
�្ឺ។តនម្ខ្ព�់គឺ�្មារ់វត្ថញណដល្ ្ា�់្ីរសលឿនឬមានពន្ឺតិច។ស្រោះជាយ៉ាងសនះក៏សដោយការកំែត់ISOកាន់ណតខ្ព�់នឹង
អាចនាំឲ្យមាន�ាពអ៊ណូអក្នញងរូរ�ាពឬវសីដអូកាន់ណតស្ចើន។

•  SPEED៖នលត្មវូសល្ឿនថត។សល្ឿនថតយឺតអនុញា្តឲ្យមានពន្ឺស្ចើនចូលក្នញងសនោះដូសច្នះរូរ�ាពឬវសីដអូនឹងកានណ់ត
�្ឺ។លក្ខែៈសនះល្អ្រស�ើរ�្មារ់រូរ�ាពឬវសីដអូស្រ��ាពឬក៏ររូ�ាពឬវីសដអូណដលថតសនៅសពលយរ់។សល្ឿនថតសលឿន
អនុញ្ាតឲ្យមានពន្ឺតិចក្នញងសនោះ។លក្ខែៈសនះល្អ្រស�ើរ�្មារ់ការថតរូរ�ាពឬវសីដអូណដលមានវត្ថញ្ ្ា�់្រីសលឿន។

•  EV៖រ្ចូរតនម្ពន្ឺរ៉ះ។វាកែំត់ថាសតើ�ិន�ឺកាសមរ៉ា្តូវ្រ្រួលពន្ឺរ៉ុន្មាន។ក្នញង�្ថាន�ាពណដលមានពន្ឺតិច�ូមស្រើពន្ឺរ៉ះ
ខ្ព�់។

•  FOCUS៖រ្ចូរ្រ្មង់ស្្ោត។ចារ់អូ�រ្ារនលត្មូវសដើម្ីនលត្មូវការស្្ោតសដោយនដ។

•  WB៖ស្ជើ�តុល្យ�ាពពែ៌��ម្�រសដើម្ីឲ្យរូរមានវ�ិាល�ាពពែ៌ដូចនឹងការពិត។អ្នកអាចកំែត់�ីតុែ្ហ�ាព
ពែ៌។

•  MIC៖ស្ជើ��ំស�ងសនៅ្រិ�សដៅែាណដលអ្នកចង់ថតសនៅក្មិតកានណ់តខ្ព�់។អ្នកក៏អាចស្រើមី្កូហវចូនUSBឬ
Bluetoothសដោយ�្ារ់វាជាមួយឧរករែ៍អ្នក(្រ្មង់វីសដអូPro)្ងណដរ។

•  ZOOM៖នលត្មូវសល្ឿនហ្ូ៊ម(្រ្មង់វីសដអូPro)។

�ការថតវីផដអូProខដ�មានរីេូ�ូេិនខ្ពេ់
�ថតវីសដអូProណដលមានរ�ីូលូ�ិនខ្ព�់ជាមួយរី�ូលូ�ិនអតរិរមា8K។

�រ៉ះ  → និងថតវីសដអូProមួយ។

�សនៅសពលអ្នករញ្រ់ការថតវសីដអូPro�ូមចាក់វាក្នញងកម្មវិធីវិចិ្តេា�។សនៅសពលអ្នករ៉ះ សលើ�ុ៊មមួយណដលអ្នក
ចូលចិត្�ុ៊មសនោះនឹង្តវូ្ ានរក្ា្រុកជាររូ�ាពណដលមានរ�ីូលូ�ិនខ្ព�់។
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�ការខញកតំបន់ផ្ដោតនិងតំបន់ពន្លឺប៉ះ
�អ្នកអាចណញកតំរន់ស្្ោតនិងតរំន់ពន្ឺរ៉ះ។

�រ៉ះឲ្យជារ់សលើសអ្កង់រងា្ញ។�ុ៊មAF/AEនឹងសលចស�ើងសលើសអ្កង់។ចារ់អូ��៊ុមស្រៅកណន្ងណដលអ្នកចង់ណញកឲ្យតំរន់
ស្្ោតនិងតរំន់ពន្ឺរ៉ះ។

�

�្រ្មង់យប់
�ថតរូរ�ាពក្នញង�្ថាន�ាពពន្ឺតិចសដោយមិនស្រើ�្ា�។សនៅសពលអ្នកស្រើសជើង្្រអ្នកអាច្រ្រួលល្រ្ធ្លកាន់ណត�្ឺនិងកានណ់តនឹង។

1 សលើរញ្ីនន្រ្មង់ថត�ូមរ៉ះផ្ចើនផ្រៀត → យប់។

�សរើអ្នកកែំត់សម៉ោងណដលសលចស�ើងសនៅណ ្្នក�្ាំខាងស្កោមននសអ្កង់ស្រៅអតិអ្នកអាច្រ្រួលររូ�ាពកាន់ណតច្ា�់។

2 រ៉ះ សហើយកាន់ឧរករែ៍អ្នកឲ្យនឹង្រាល់ណតការថត្ ានរញ្រ់។

�្រ្មង់អាហារ
�ថតរូរ�ាពអាហារណដលមានពែ៌រ�់រសវើក។

1 សលើរញ្ីនន្រ្មង់ថត�ូមរ៉ះផ្ចើនផ្រៀត → អាហារ។

2 រ៉ះសអ្កង់ឬចារ់អូ��៊ុមរងវង់សលើន្ទេសដើម្ីរសំលច។
�ន្ទេខាងស្កៅ�៊ុមរងវង់នឹង្ពលិ។
�សដើម្ីរ្ចូរ្រំហំ�៊ុមរងវង់�ូមចារ់អូ�្ជងុនន�ុ៊ម។

3 រ៉ះ សហើយចារ់អូ�រ្ារនលត្មវូសដើម្ីនលត្មូវ្រឹកពែ៌។

4 រ៉ះ សដើម្ីថតររូ�ាពមួយ។
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�្រ្មង់េព្្រេសែន៍
�សដោយស្រើ្រ្មង់�ពវ្រ�្ន៍�ូមថតររូ�ាពជាស�៊រីរួចសហើយ�្ារ់ពួកវាជាមួយគ្នាសដើម្ីរសង្កើត្រិដ្ឋ�ាព្រូលាយ។

1 សលើរញ្ីនន្រ្មង់ថត�ូមរ៉ះផ្ចើនផ្រៀត → េព្្រេសែន។៍

2 រ៉ះ រួច្ ្ា�់្ីរឧរករែ៍យឺតៗក្នញង្ិរ�សដៅែាមួយ។
�រក្ាររូឲ្យ�្ថិតសនៅក្នញង�៊ុមសលើសអ្កង់រង្ាញររ�់កាសមរ៉ា។សរើរូររង្ាញសនៅស្កៅ�៊ុមមគគេស្រ�ក៍ឬក៏អ្នកមិន្ ្ា�់្រី
ឧរករែ៍សនោះឧរករែ៍នឹងឈរ់ថតរូរ�ាពសដោយ�វ័យ្រវត្ិ។

3 រ៉ះ សដើម្ីឈរ់ថតរូរ�ាព។

� �សជៀ�វាងការថតររូ�ាពណដលមានន ទ្េខាងស្កោយមិនជាក់លាក់ដូចជាន្ទេសមឃ្រស្រឬជញាំ្ងលាត។

�្រ្មង់ច�នាយឺតបំ្ ុត
�ចលនាយឺតរំ្ុតគឺជាមុខងារមួយណដលថត្ពតឹ្ិការែ៍កន្ង្ ុតដ៏រហ�័យឺតៗដូសច្នះអ្នកអាច�រស�ើរវាសពលស្កោយ។

1 សលើរញ្ីនន្រ្មង់ថត�ូមរ៉ះផ្ចើនផ្រៀត → ច�នាយឺតបំ្ ុត សហើយរ៉ះ សដើម្ីថតវីសដអូមួយ។

�ឧរករែ៍នឹងថត្ពតឹ្ិការែ៍ក្នញងចលនាយឺតរំ្ុតសហើយរក្ា្រុកវាជាវីសដអូមួយ។

2 សលើសអ្កង់រង្ាញ�ូមរ៉ះរូរតូចៗរងា្ញ។
�សដើម្ីណកណ្្នកចលនាយឺតរំ្ុត�ូមរ៉ះ សហើយចារ់អូ�រ្ារណកណ្្នកសនោះមកស្វងឬស្រៅ�្ាំ។

� តេង��ប ចាប់េផ�ើម

ែផ�ក ចលនា យឺត បំផុត
តេង��ប ប��ប់

រ�ារ ែក ែផ�ក

� �ស្រើមុខងារសនះសនៅកណនង្ណដលមានពន្ឺ្គរ់្គាន់។សនៅសពលថតវសីដអូក្នញងអគារណដលមានពន្ឺមិន្គរ់្គាន់ឬអន់សអ្កង់
សនោះអាចសលចស�ើងងងឹតឬ្គារ់ៗ។សអ្កង់អាចសលោត�្ឹរណ�្តក្នញង�្ថាន�ាពពន្ឺមួយចំនួនដូចជាក្នញងកណនង្ណដលមាន
ពន្ឺអំពូលណម៉្ត។
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�ការថតវផីដអូច�នាយឺតបំ្ ុតផដោយេ្័យ្បវត្តិ
�សដើម្ីថត្ពឹត្ិការែ៍សនោះជាចលនាយឺតរំ្ុតសនៅសពលចារ់្ ានចលនាក្នញងតំរន់ចារ់ចលនា�ូមរ៉ះ សដើម្ីសរើកដំសែើរការ
វា។មុខងារចារ់ចលនានឹង្តវូ្ ានសរើកដំសែើរការសហើយតំរន់ចារ់ចលនានឹងសលចស�ើងសលើសអ្កង់រង្ាញ។

�រ៉ះ សដើម្ីចារ់ស្្ើមការថត។សនៅសពលចារ់្ ានចលនាឧរករែ៍នឹងចារ់ស្្ើមថតក្នញងចលនាយឺតរំ្ុតសហើយរក្ា្ុរកវាជា
វីសដអូមួយ។

� �ការថតចលនាយឺតរំ្ុតអាចចារ់ស្្ើមសនៅសពលមិនចង់្ ានសរើមានលក្ខខែ្ឌដូចខាងស្កោម៖

•  សនៅសពលឧរករែ៍រញ្ងួយឬក៏សនៅសពលវត្ថញមួយស្រៀតកំពុង្ ្ា�់្រីណក្រររូក្នញងតរំន់�គេាល់ចលនា។

•  សនៅសពលថតស្កោមពន្ឺ�ឹ្រណ�ត្ដូចជាក្នញងកណន្ងណដលមានពន្ឺអំពូលណម៉្ត។

�្រ្មង់ច�នាយឺតៗ
�ថតវីសដអូ�្មារ់ការរង្ាញវាក្នញងចលនាយឺតៗ។អ្នកអាចរញ្ាក់ណ្្នកននវសីដអូររ�់អ្នកណដល្តូវចាក់ក្នញងចលនាយឺតៗ។

1 សលើរញ្ីនន្រ្មង់ថត�ូមរ៉ះផ្ចើនផ្រៀត → ច�នាយឺត សហើយរ៉ះ សដើម្ីថតវីសដអូមួយ។

2 សនៅសពលអ្នក្ ានរញ្រ់ការថត�ូមរ៉ះ សដើម្ីរញ្ឈរ់។

3 សលើសអ្កង់រង្ាញ�ូមរ៉ះរូរតូចៗរងា្ញ។
�ណ្្នកសលឿនននវីសដអូនឹង្តវូ្ ានកំែត់ជាណ ្្នកចលនាយឺតសហើយវីសដអូនឹងចារ់ស្្ើមចាក់។ណ្្នកចលនាយឺតៗដល់ស្រៅពីរនឹង
្តូវ្ ានរសង្កើតសដោយណ្្អកសលើវសីដអូ។
�សដើម្ីណកណ្្នកចលនាយឺត�ូមរ៉ះ សហើយចារ់អូ�រ្ារណកណ្្នកសនោះមកស្វងឬស្រៅ�្ាំ។

� តេង��ប ចាប់េផ�ើម

ែផ�ក ចលនា យឺតៗ
តេង��ប ប��ប់

រ�ារ ែក ែផ�ក
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�្រ្មង់ខារផ�ឿន
�ថត្រិដ្ឋ�ាពដូចជាមនុ�្ឬ�ាន្ ង្កាត់សហើយរងា្ញពួកវាជាវសីដអូណដលមានចលនាសលឿន។

1 សលើរញ្ីនន្រ្មង់ថត�ូមរ៉ះផ្ចើនផ្រៀត → ខារផ�ឿន។

2 រ៉ះ និងស្ជើ�ជស្មើ�អ្តាស្ហវម។
�សរើអ្នកកែំត់អ្តាស្ហវមជា ឧរករែ៍នឹងនលត្មូវអ្តាស្ហវមសដោយ�វ័យ្រវត្ិសយោងតាមអ្តា្ ្ា�់រ្ចូរនន្រិដ្ឋ�ាព។

3 រ៉ះ សដើម្ីចារ់ស្្ើមការថត។

4 រ៉ះ សដើម្ីរញ្រ់ការថត។

�ការបដដូរការកំណត់កាផមរ៉ាតាមបំណង
�សលើសអ្កង់រង្ាញ�ូមរ៉ះ ។ជស្មើ�ខះ្្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស្រអា្�យ័សលើ្រ្មង់ថត។

�មុខងារវាងផវ

•  មុខងារផធ្ើឲ្យ្រិដ្ឋភាព�្្បផេើរ៖កំែត់ឲ្យឧរករែ៍នលត្មូវការកំែត់ពែ៌្ពម្រាំងស្រើណររណ្នណដល្ ានសធវើឲ្យល្អ
្រស�ើរសដោយ�វ័យ្រវត្ិអា្�័យសលើរូរឬ្រិដ្ឋ�ាព។

•  ការផេ្នើការថត៖កំែត់ឲ្យឧរករែ៍ស�្នើការតាក់ណតងដ៏ល្អ�្មារ់រូរ�ាពតាមរយៈការ�គេាល់្រីតាំងនិងមុំននរូរររ�់អ្នក។

•  ផេកេនកូដQR៖កំែត់ឲ្យឧរករែ៍ស�្កនកូដQRពីសអ្កង់មុន។

�រូបភាព

•  អូេប៊ូតុងថតផដើមបែី៖ស្ជើ��កម្ម�ាពមួយ្តវូសធវើសនៅសពលអ្នកអ�ូរ៊ូតុងកាសមរ៉ាស្រៅណគមននសអ្កង់សហើយ្ររ់វាជារ់។

•  ្្រង់្្រាយរូបភាព៖ស្ជើ�រសរៀរណដលអ្នកចង់រក្ា្រុករូរ�ាព។

–  រូបភាពមាន្បេិ្រ្ធ្�ខ្ពេ៖់ថតរូរ�ាពជា្្រង់្្រាយរូរណដលមាន្រ�ិ្រ្ធ្លខ្ព�់(HEIF)។

–  េំផណៅចម្លងRAW៖កំែត់ឧរករែ៍ឲ្យរក្ា្រុករូរ�ាពជាឯក�ារRAWណដលមិន្ ានរង្ារ់(្្រង់្្រាយ
ឯក�ារDNG)ក្នញង្រ្មង់Pro។ឯក�ារRAWរក្ា្រិន្នន័យររ�់រូរ�ាព្រាំងអ�់�្មារ់គែុ�ាពររូ
ល្អរំ្ុតរុ៉ណន្ពួកវានឹង្តវូការសមម៉ូរីស្ចើន។សនៅសពលស្រើមុខងារេំផណៅចម្លងRAWសនះរូរ�ាពនីមួយៗ្តូវ្ ាន
រក្ា្រុកជា្្រង់្ ្រាយពីរDNGនិងJPG។

�ថតខ្លទួនឯង

•  រកសែា្រុករូបថតខ្លទួនឯងដូច្ ានបងា្ញ៖កំែត់ឧរករែ៍ឲ្យរក្ា្រុករូរ�ាពសនៅសពលពួកវាសលចស�ើងសលើសអ្កង់
រង្ាញសពលស្រើកាសមរ៉ាមុខថតសដោយមិន្ត�រ់ពួកវា។

•  ្រឹកពណ៌រូបថតខ្លទួនឯង៖កំែត់្ឹរកពែ៌មួយណដល្តូវស្រើសនៅសពលអ្នកថតររូខ្ងួនឯង។
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�វីផដអូ

•  េ្័យFPS៖កំែត់ឲ្យឧរករែ៍ថតវសីដអូកានណ់ត�្ឺក្នញង�្ថាន�ាពពន្ឺ្រារសដោយសធវើឲ្យអ្តាស្ហវមល្អ្រស�ើរសដោយ
�វ័យ្រវត្ិ។

•  �ំនឹងវីផដអូ៖សរើកដសំែើរការមុខងារ្រ្ាំងការរញ្ងួយសដើម្ីរន្ថយឬរំ្ាត់ររូ្ពិលណដលសកើតស�ើងពីរញ្ងួយននកាសមរ៉ាខែៈ
សពលកំពុងថតវីសដអូ។

•  ជផ្មើេថតក្មិតខ្ពេ់៖កំែត់ឲ្យឧរករែ៍ស្រើជស្មើ�ថតក្មិតខ្ព�់។

–  បន្ថយ្រំហំឯកេារ៖អ្នកអាចថតវីសដអូជា្្រង់្្រាយកូដិកវសីដអូ្រ�ិ្រ្ធ្លខ្ព�់(HEVC)។វីសដអូHEVCររ�់អ្នក
នឹង្តូវ្ ានរក្ា្ុរកជាឯក�ារណដល្ ានរង្ារ់សដើម្ី�ំនចសមម៉ូរីររ�់ឧរករែ៍។

–  វីផដអូHDR10+៖អ្នកអាចថតវីសដអូណដលពន្ឺកុងនិងពែ៌នន្រិដ្ឋ�ាពនីមួយៗ្តូវ្ ានសធវើឲ្យល្អ្រស�ើរ។

–  មី្កូហ្ដូនហសែ៊ូមច�ូ៖ខែៈសពលថតវសីដអូមួយអ្នកអាចថត�ំស�ងពី្រិ�សដៅហ្ូ៊មចូលក្នញងក្មិត�ំស�ងកានណ់ត
ខ្ព�់។

� •  អ្នក្រណហលជាមិនអាចចាក់វសីដអូHEVCសលើឧរករែ៍ស្្ងស្រៀតឬក៏ណចករំណលកពួកវាសលើរែ្ាញស�ើយ។

•  វីសដអូចលនាយឺតរំ្ុតនិងចលនាយឺតៗមិនអាចថតជា្្រង់្្រាយHEVCស�ើយ។

•  សដើម្ីចាក់វីសដអូHDR10+ឲ្យ្ ាន្តឹម្តូវឧរករែ៍្តូវណតគាំ្្រHDR10+។

�្ូរផ្រៅ

•  េ្័យHDR៖ថតររូ�ាពណដលមានពែ៌�ម ច្ូរណររនិងរសង្កើត�ាពលម្អិតស�ើងវិញ�ូម្ីក្នញងតរំន់�្ឺនិងងងឹតក៏សដោយ។

•  េ្័យផ្ដោតតាម៖កំែត់ឲ្យឧរករែ៍តាមដាននិងស្្ោតសលើរូរសដោយ�វ័យ្រវត្ិ។សនៅសពលអ្នកស្ជើ�រូរមួយសលើសអ្កង់
រង្ាញឧរករែ៍នឹងស្្ោតសលើរូរ�ូម្ីរូរកំពុង្ ្ា�់្រីឬក៏អ្នករ្ចូរ្រីតាំងររ�់កាសមរ៉ា។

� �ការតាមដានររូអាចររាជ័យក្នញង�្ថាន�ាពខាងស្កោម៖

•  រូរធំសពកឬតូចសពក។

•  រូរ្ ្ា�់្ីរហួ�សហតុ។

•  រូរគឺពន្ឺស្កោយឬក៏អ្នកកំពុងថតក្នញងកណន្ងងងឹត។

•  ពែ៌ឬលំនាំសលើរូរនិងន ទ្េខាងស្កោយគឺដូចគ្នា។

•  រូររួមរញ្ចូលលំនាំស្្កដូចជាងងឹត។

•  កាសមរ៉ារញ្ងួយហួ�សហតុ។

•  រី�ូលូ�ិនវសីដអូខ្ព�់។

•  សនៅសពលព្ងកីឬរ្ងមួសដោយស្រើហ្ូ៊មអុរ្រិក។
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•  បនទេាត់្កេា៖រង្ាញមគគេស្រ�ក៍សលើសអ្កង់រង្ាញសដើម្ីជួយក្នញងការ្្ំសនៅសពលស្ជើ�រូរនានា។

•  េ្លាក្រីកខន្លង៖�្ារ់�្ាក្ីរកណនង្GPSសលើរូរ�ាព។

� •  កម្ាំងរលក�ញ្ាGPSអាចនឹងថយចុះក្នញងកណន្ងណដលរលក�ញ្ាមានឧរ�គគេដូចជាសនៅចសន្ោះអគារឬ
តរំន់្រារឬក៏ក្នញង�្ថាន�ាពអាកា�ធាតុមិនល្អ។

•  ្រីកណនង្ររ�់អ្នកអាចសលចស�ើងសលើររូ�ាពររ�់អ្នកសនៅសពលអ្នករញ្ចូនពួកវាស្រៅអ៊ីនសធើែិត។សដើម្ី
សជៀ�វាងករែីសនះ�ូមរិ្រដំសែើរការការកំែត់�្ាក្រីកណន្ង។

•  វិធីថត៖ស្ជើ�វិធីថតរណន្ថម�្មារ់ការថតររូ�ាពមួយឬក៏ការថតវីសដអូមួយ។

•  ការកំណត់្តូវរកសែា៖រក្ាការកែំត់ចុងស្កោយណដលអ្នក្ ានស្រើដូចជា្រ្មង់ថតសនៅសពលអ្នកចារ់ស្្ើមកាសមរ៉ា។

•  រំញ័រតប៖កំែត់ឲ្យឧរករែ៍ញ័រក្នញង�្ថាន�ាពមួយចំនួនដូចជាសនៅសពលអ្នករ៉ះរ៊ូតុងកាសមរ៉ា។

�ភាពឯកជន

•  ផេចកដីជូនដំណឹងពីភាពឯកជន៖សមើលស�ចក្ីជូនដំែឹងពី�ាពឯកជន។

•  ការអនុញ្ាត៖រង្ាញការអនុញ្ាតណដលចាំ្ាច់សដើម្ីស្រើកម្មវិធីកាសមរ៉ា។

•  កំណត់ការកំណត់ផេើងវិញ៖សធវើការកំែត់កាសមរ៉ាស�ើងវិញ។

•  អំពីកាផមរ៉ា៖រង្ាញកំណែកម្មវិធីកាសមរ៉ានិងព័ត៌មានអំពីច្ារ់។

•  ្រាក់្រងផយើង៖�ួរ�ំែួរឬរង្ាញ�ំែួរណដល�ួរញឹកញារ់។

� �មុខងារខះ្្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស្រអា្�័យសលើម៉ូណដល។
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�វិចិ្តេា�

�ការខណនាំ
�រង្ាញរូរនិងវីសដអូណដល្ ានរក្ា្ុរកក្នញងឧរករែ៍អ្នក។អ្នកក៏អាច្គរ់្គងររូនិងវីសដអូតាមអាលរ់៊ុមឬក៏រសង្កើតសរឿង្ ងណដរ។

�ការផ្បើវិចិ្តេា�
�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីវិចិ្តេា�។

�

ែស�ងរក រូប។

ដាក់ រូប �សេដៀងគ�ា ជា�កុម។

ជេ�មើស េ�ចើនេទៀត

�ការដាក់រូប្េផដៀង្្នាជា្កមុ
�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីវិចិ្តេា�សហើយរ៉ះ សដើម្ីដាក់រូរ្�សដៀងគ្នាជា្កុម្ពម្រាំងរង្ាញរូរល្អរំ្ុតរ៉ុសែណោះជាការរង្ាញនន
រូរ្រាំងសនោះ។សនៅសពលអ្នករ៉ះការរង្ាញរូរសនោះអ្នកអាចសមើលរូរ្រាំងអ�់ក្នញង្កុម។
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�ការបងា្ញរូប
�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីវិចិ្តេា�រួចសហើយស្ជើ�រូរមួយ។សដើម្ីរង្ាញឯក�ារស្្ងស្រៀត�ូមអ�ូសអ្កង់មកស្វងឬស្រៅ�្ាំ។

�

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

�ការ្ចឹបរូបខដ�្ ានព្ងីក

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីវិចិ្តេា�រួចសហើយស្ជើ�រូរមួយ។

2 ណញក្មាមនដពីរសចញពីគ្នាសលើតំរន់ណដលអ្នកចង់រក្ា្រុកសហើយរ៉ះ ។
�តរំន់ណដល្ ាន្ចឹរនឹង្តវូ្ ានរក្ា្ុរកជាឯក�ារមួយ។

�

រូបតូចៗ
 ៃន រូប ែដល �ាន 
រក�ាទុក
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�ការបងា្ញវីផដអូ
�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីវិចិ្តេា�សហើយស្ជើ�វីសដអូមួយណដល្តូវចាក់។សដើម្ីរង្ាញឯក�ារស្្ងស្រៀត�ូមអូ�សអ្កង់មកស្វងឬ
ស្រៅ�្ាំ។

�សដើម្ីស្រើជស្មើ�ស្ចើនស្រៀតក្នញងសពលចាក់�ូមរ៉ះ  → ផបើកកម្មវិធីចាក់វផីដអូ។

�

ចាក់េសោ េអ�កង់ ចាក់។

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

ថត េអ�កង់ បច��ប�ន�។

បេង�ើត GIF ជីវចល។

េធ�ើ
 ការកំណត់ រចនាសម�ន� ចំណងេជើ
ង។

ខារ
 ថយេ�កោយ ឬ ខារ េលឿនេទៅមុខ 

េដោយ ចាប់អូស រ�ារ។

ប��រ េទៅ កម�វ�ធ ីចាក់ វ�េដអូ ផុស។

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។

�ចារ់អូ�្មាមនដអ្នកស�ើងសលើឬចុះស្កោមសលើ្ជងុខាងស្វងននសអ្កង់ចាក់សដើម្ីនលត្មូវពន្ឺឬក៏ចារ់អ�ូ្មាមនដអ្នកស�ើងសលើឬ
ចុះស្កោមសលើ្ជុងខាង�្ាំននសអ្កង់ចាក់សដើម្ីនលត្មូវក្មិត�ំស�ង។

�សដើម្ីខារថយស្កោយឬខារសលឿនស្រៅមុខ�ូមអ�ូមកស្វងឬស្រៅ�្ាំសលើសអ្កង់ចាក់។

�ការបង្ាញវីផដអូកានខ់តភ្លឺនិងកានខ់តចបែាេ់
�រសង្កើនគុែ�ាពរូរននវីសដអូអ្នកសដើម្ីរីករាយនឹងពែ៌កាន់ណត�្ឺនិងកានណ់តរ�់រសវើក។ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយ
រ៉ះមុខងារក្មិតខ្ពេ ់→ ពន្លឺវីផដអូ → ភ្លឺ។

� •  មុខងារសនះអាចស្រើ្ ានណតក្នញងកម្មវិធីខ្ះរ៉ុសែណោះ។

•  ការស្រើមុខងារសនះនឹងរសង្កើនការ�ុីថ្ម។



�កដ្ម វិ ធី មរីដមុខា

79

�អា�់ប៊ុម
�រសង្កើតអាល់រ៊ុមសហើយតស្មៀររូរនិងវសីដអូអ្នក។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីវិចិ្តេា�សហើយរ៉ះអា�់ប៊ុម →  → បផងកេើតអា�់ប៊ុម សដើម្ីរសង្កើតអាលរ់៊ុមមួយ។

2 ស្ជើ�អាល់រ៊ុមមួយ,រ៉ះខថមធាតុ រួចសហើយចម្ងឬក៏្ ្ា�់្ីរររូឬវីសដអូណដលអ្នកចង់។

�ផរឿង
�សនៅសពលអ្នកថតឬរក្ា្ុរកររូនិងវីសដអូឧរករែ៍នឹងអានកាលររិសច្ឆ្រនិង�្ាក្រីកណន្ងររ�់ពួកវា,តស្មៀររូរនិងវសីដអូរួច
សហើយរសង្កើតសរឿង។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីវិចិ្តេា�, រ៉ះផរឿងរួចសហើយស្ជើ�សរឿងមួយ។

�សដើម្ីណថមឬលរុរូរឬវីសដអូ�ូមស្ជើ�សរឿងមួយសហើយរ៉ះ  → ខថមឬខក។

�ការផធ្ើេមកា�រូបនិងវផីដអូ
�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីវិចិ្តេា�, រ៉ះ  → ការកំណត់ → េមកា�ជាមួយOneDriveរួចសហើយសធវើតាមការណែនាំ
សលើសអ្កង់សដើម្ីរញ្រ់�មកាល។កម្មវិធីវិចិ្ តេា�និងសក្ោដនឹង្តវូ្ ានសធវើ�មកាល។

�សនៅសពលកម្មវិធីវិចិ្តេា�ររ�់អ្នក្តវូ្ ានសធវើ�មកាលជាមួយសក្ោដសនោះររូ�ាពនិងវសីដអូណដលអ្នកថតក៏នឹង្តូវ្ ាន
រក្ា្រុកក្នញងសក្ោដ្ ងណដរ។អ្នកអាចរងា្ញរូរនិងវសីដអូណដលរក្ា្រុកក្នញងសក្ោដក្នញងកម្មវិធីវិចិ្តេា�ររ�់អ្នកនិងពីឧរករែ៍
ស្្ងស្រៀត។

� �សនៅសពលអ្នក�្ារ់Samsung AccountនិងគែនីMicrosoftររ�់អ្នកអ្នកអាចកែំត់ឃ្ាំង្ទេញកសក្ោដ
ជាMicrosoft OneDrive។

�ការ�ុបរូបឬវផីដអូ
�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីវិចិ្តេា�, រ៉ះឲ្យជារ់សលើរូរមួយ,វីសដអូមួយឬក៏សរឿង្តូវលុររួចសហើយរ៉ះ�ុប។

�ការផ្បើមុខងារធុងេំរាម
�អ្នកអាចរក្ារូរនិងវីសដអូណដល្ ានលុរក្នញងធុង�ំរាម។ឯក�ារនឹង្តូវ្ ានលុររនទេារ់ពីអ�ំញងសពលមួយ។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីវិចិ្តេា�, រ៉ះ  → ការកំណត់រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់េំរាមសដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

�សដើម្ីរង្ាញឯក�ារក្នញងធុង�ំរាម�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធ ីវិចិ្តេា� សហើយរ៉ះ  → េំរាម។
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�តំបន់AR

�ការខណនាំ
�AR Zone្្ល់ជូនអ្នកនូវមុខងារពាក់ព័ន្ធនឹងAR។ស្ជើ�មុខងារមួយសហើយថតរូរ�ាពឬវសីដអូ�រ្ាយៗ។

�ការចាប់ផ្ដើមAR Zone
�ស្រើវិធីខាងស្កោមសដើម្ីចារ់ស្្ើមAR Zone៖

•  ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីតំបន់AR។

•  ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីកាផមរ៉ាសហើយរ៉ះផ្ចើនផ្រៀត → តំបន់AR។

� �មុខងារខះ្្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយអា្�័យសលើអ្នក្្ល់ស�វាឬម៉ូណដល។

�េទេដូ�ីយ៉ូMy Emoji
�រសង្កើតemojisតាមវិធីណដលអ្នកចង់និងមាន�ាព�រ្ាយរីករាយសដោយស្រើពួកវាក្នញងមុខងារស្្ងៗ។

�ការបផងកេើតAR Emoji

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីតំបន់ARសហើយរ៉ះេទេដូ�ីយ៉ូMy Emoji។

2 អ្នកអាចសរើ�emojiណដល្ ានរសង្កើតជាមុនសដើម្ីចារ់ស្្ើមយ៉ាងរហ�័។អូ�មកស្វងឬស្រៅ�្ាំ,ស្ជើ�emojiមួយរួច
សហើយរ៉ះ ។
�សរើអ្នកចង់រសង្កើតemoji្ទេាល់ខ្ងួនររ�់អ្នក�ូមថតរូរខ្ងួនឯងឬក៏ស្ជើ�រូរមួយ។
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3 សធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង់សដើម្ីរសង្កើតemojiមួយ។

�

ែក emoji។

ប��ី emojis ខ��ំ

ជេ�មើស េ�ចើនេទៀត

�ការផ្ជើេAR Emojiខដ�្តវូផ្បើ

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីតំបន់AR,រ៉ះេទេដូ�ីយ៉ូMy Emoji → រួចសហើយស្ជើ�emojiណដលអ្នកចង់្ ាន។

�ការ�ុបAR Emoji

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីតំបន់AR,រ៉ះេទេដូ�ីយ៉ូMy Emoji →  → ,ធីកemojis្តូវលុររួចសហើយរ៉ះ�ុប។

�ការបផងកេើតវីផដអូខ្លីAR Emojiនិងការតុបខតងឧបករណ៍អ្នកជាមួយវា
�អ្នកអាចរសង្កើតវសីដអូខ្ីមួយជាមួយemojiនិងស្រើវាជាររូន្ទេសអ្កង់ឬក៏ររូន្ទេខាងស្កោយននការសហៅ។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីតំបន់ARសហើយរ៉ះេទេដូ�ីយ៉ូMy Emoji។

2 ស្ជើ�បផងកេើតវីផដអូ, ផអ្កង់ផហៅ ឬផអ្កង់ជាបផ់េោ។

3 ស្ជើ�ពុម្ពគំរូមួយណដលអ្នកចង់្ ាន។
�សដើម្ីរ្ចូររូរន្ទេខាងស្កោយ�ូមរ៉ះ ។

4 រ៉ះរកសែា្រុកសដើម្ីរក្ា្រុកវីសដអូ។
�អ្នកអាចរង្ាញវីសដអូណដល្ ានរក្ា្ុរកក្នញងវិចិ្តេា�។

5 សដើម្ីស្រើវីសដអូសដោយ្ ទេាល់�ូមស្ជើ�ជស្មើ�មួយសនៅណ្្នកខាងស្កោមននសអ្កង់។
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�ការបផងកេើត្រ្មង់្រំនាក្់រំនងរបេ់អ្នកជាមួយAR emoji
�ស្រើemojiមួយជារូរ�ាព្រ្មង់ររ�់អ្នក�្មារ់Samsung Accountររ�់អ្នកនិងក្នញងកម្មវិធី្ំរនាក់្រំនង។អ្នកអាច
ស្ជើ�ពីឥរិយារ្រស្្ងៗឬក៏រសង្កើត្រឹកមុខ្ ទេាល់ររ�់អ្នក។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីតំបន់ARសហើយរ៉ះេទេដូ�ីយ៉ូMy Emoji។

2 រ៉ះ្រ្មង់សហើយស្ជើ�emojiមួយ។

3 រ៉ះ សដើម្ីថត្ឹរកមុខអ្នកឬក៏ស្ជើ�ឥរិយារ្រមួយណដលអ្នកចង់្ ាន។

4 រ៉ះរួចរា�់ → រកសែា្ុរក។

�

ថត រូបភាព មួយ។

Emoji

ឥរ�យាបថ
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�កាផមរ៉ាAR Emoji
�រសង្កើតរូរ�ាពឬវសីដអូ�រ្ាយៗជាមួយemojisសដោយស្រើ្រ្មង់ថតជាស្ចើន។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីតំបន់ARសហើយរ៉ះកាផមរ៉ាAR Emoji។

2 ស្ជើ�emojiនិង្រ្មង់ណដលអ្នកចង់ស្រើ។្រ្មង់ណដលមានអាចខ�ុគ្នាអា្�័យសលើemojisណដលអ្នកស្ជើ�។
•  ្រិដ្ឋភាព៖emojiសធវើ្តារ់តាម្រឹកមុខអ្នក។អ្នកក៏អាចរ្ចូររូរន្ទេខាងស្កោយ្ ងណដរ។
•  រ្ាំងមុខ៖ន្ទេមុខររ�់emojiសលចស�ើងសលើន្ទេមុខអ្នកដូសច្នះសមើលស្រៅវាដូចជាអ្នកកំពុងពាក់រ្ាំងមុខមួយ។
•  កញ្ក់៖emojiសធវើ្តារ់តាមចលនារាងកាយររ�់អ្នក។
•  ផ�ង៖emoji្្ា�់្រីសលើន ទ្េខាងស្កោយពិត។

�

3 រ៉ះអាយខុនemojiសដើម្ីថតររូ�ាពមួយឬក៏រ៉ះឲ្យជារ់សលើអាយខុនសនោះសដើម្ីថតវសីដអូមួយ។
�អ្នកអាចរងា្ញនិងណចករណំលកររូ�ាពនិងវសីដអូណដលអ្នក្ ានថតក្នញងវិចិ្តេា�។

�េទេីកឃ័រAR Emoji
�រសង្កើត�ទេីកឃ័រ្ ទេាល់ខ្ងួនររ�់អ្នកជាមួយ្រឹកមុខនិង�កម្ម�ាពemojiររ�់អ្នក។អ្នកអាចស្រើ�ទេីកឃ័រemojiររ�់
អ្នកសនៅសពលស្្ើ�ារឬក៏តាមរែ្ាញ�ងគេម។

�ការបផងកេើតេទេីកឃ័រ្ ទេា�់ខ្លទួនរបេ់អ្នក

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីតំបន់ARសហើយរ៉ះេទេកីឃ័រAR Emoji។

2 រ៉ះ សនៅណ្្នកខាងសលើននរញ្ី�ទេីកឃ័រ។

3 ណក�ទេីកឃ័រតាមរសរៀរណដលអ្នកចង់្ ានសហើយរ៉ះរកសែា្រុក។
�អ្នកអាចរង្ាញ�ទេីកឃ័រណដលអ្នក្ ានរសង្កើតសដោយរ៉ះតាមបំណង។
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�ការ�ុបេទេីកឃ័រAR emoji
�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីតំបន់ARសហើយរ៉ះេទេកីឃ័រAR Emoji →  → �ុបេទេីកឃ័រ។ស្ជើ��ទេីកឃ័រemojiណដល្តូវ
លរុសហើយរ៉ះ�ុប។

�ការផ្បើេទេីកឃ័រAR emojiរបេ់អ្នកក្នញងឆាត
�អ្នកអាចស្រើ�ទេីកឃ័រemojiររ�់អ្នកក្នញងអំ�ញង�នទេនាតាម�ារឬក៏តាមរែ្ាញ�ងគេម។�កម្ម�ាពខាងស្កោមគឺជា
ឧ្រាហរែ៍មួយននការស្រើ�ទេកីឃ័រemojiររ�់អ្នកក្នញងកម្មវិធីេារ។

1 ខែៈសពលកំពុងណតង�ារមួយក្នញងកម្មវិធីេារ�ូមរ៉ះ សលើក្ារចុចSamsung។

2 រ៉ះអាយខុនemoji។

3 ស្ជើ��ទេីកឃ័រemojiររ�់អ្នកែាមួយ។
��ទេីកឃ័រemojiនឹង្តូវ្ ានរញ្ចូល។

�

អាយខុន Emoji
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�AR Doodle
�ថតវីសដអូ�រ្ាយៗជាមួយ�ំសែរនដឬការគូ�និម្មិតសលើន្ទេមុខររ�់មនុ�្និង�តវចិញ្ឹម(្្មានិងណ្្ក) ឬក៏កណន្ង
ស្្ងស្រៀត។សនៅសពលកាសមរ៉ា�គេាល់ន ទ្េមុខឬលំហគំនូរសខវៀកសលើន្ទេមុខនឹងតាមន្ទេមុខសនៅសពលវា្ ្ា�់្រីសហើយគំនូរសខវៀកក្នញង
លំហសនោះនឹង�្ថិតសនៅនឹងក្នញងកណនង្ណតមួយ�ូម្ីកាសមរ៉ា្ ្ា�់្រីក៏សដោយ។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីតំបន់ARសហើយរ៉ះAR Doodle។

�សនៅសពលកាសមរ៉ា�គេាល់រូរតំរន់�គេាល់នឹងសលចស�ើងសលើសអ្កង់។

2 រ៉ះ និង�រស�រឬគូ�ក្នញងតំរន់�គេាល់។
•  សរើអ្នករ្ចូរស្រៅកាសមរ៉ាស្កោយអ្នកក៏អាច�រស�រឬគូ�ខាងស្កៅតំរន់្រ្រួល�គេាល់្ ងណដរ។
•  សរើអ្នករ៉ះ រួចសហើយចារ់ស្្ើមគូរសខវៀកអ្នកអាចថតខ្ងួនអ្នកកំពុងគូរសខវៀក។

�

តំបន ់ស�ាល់

លុប គំនូសេខ��ក។

អត�បទ

GIF

ឧបករណ៍ ប៊�ច

េស�ន 3D

េធ�ើវ�ញ

េបើក
 ឬ បិទ ែបបែផន សំេឡ
ង។

មិនេធ�ើវ�ញ

3 រ៉ះ សដើម្ីថតវសីដអូ។

4 រ៉ះ សដើម្ីរញ្ឈរ់ការថតវសីដអូ។
�អ្នកអាចសមើលនិងណចករណំលកវសីដអូក្នញងវិចិ្ តេា�។

� �មុខងារណដលមានសលើសអ្កង់រងា្ញអាចខុ�គ្នាអា្�័យសលើកាសមរ៉ាែាកំពុងស្រើ។

�Deco Pic
�ថតរូរ�ាពឬវីសដអូជាមួយ�ទេីកឃ័រស្្ងៗ។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីតំបន់ARសហើយរ៉ះDeco Pic។
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�Bixby

�ការខណនាំ
�Bixbyគឺជាអ៊ីនសធើសហវ�អ្នកស្រើ្ ្ា�់ណដលជួយឲ្យអ្នកស្រើឧរករែ៍អ្នកកានណ់តងាយ្�ួល។

�អ្នកអាចនិយាយស្រៅកាន់Bixbyឬក៏វាយអត្ថរ្រ។Bixbyនឹងចារ់ស្្ើមមុខងារមួយណដលស�្នើឬរង្ាញព័ត៌មានណដលអ្នកចង់
្ ាន។�ូមចូលសមើលwww.samsung.com/bixbyសដើម្ី្រ្រួលព័ត៌មានរណន្ថម។

� �Bixbyអាចស្រើ្ ានណតជា�ា�ាខ្ះរុ៉សែណោះសហើយវា្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស្រអា្�័យសលើតំរន់។

�ការចាប់ផ្ដើមBixby
�ចុចឲ្យជារ់សលើ្គារ់ចុចខាងសដើម្ីចារ់ស្្ើមBixby។្រំព័រណែនាំអំពីBixbyនឹងសលចស�ើង។រនទេារ់ពីអ្នកស្ជើ��ា�ា
្តូវស្រើជាមួយBixby�ូមចុះសឈ្មោះចូលSamsung Accountររ�់អ្នកនិងរញ្រ់ការសរៀរចំសដោយសធវើតាមការណែនាំ
សលើសអ្កង់សនោះសអ្កង់Bixbyនឹងសលចស�ើង។

�ការផ្បើBixby
�ខែៈសពលចុចជារ់សលើ្គារ់ចុចខាង�ូមនិយាយអវីណដលអ្នកចង់និយាយស្រៅកាន់Bixbyរួចសហើយណលង្មាមនដររ�់អ្នកពី
្គារ់ចុចសនោះ។ជស្មើ�ស្្ង�ូមនិយាយ“Hi, Bixby”និងនិយាយអវីណដលអ្នកចង់។

�ឧ្រាហរែ៍ខែៈសពលកំពុងចុចជារ់សលើ្គារ់ចុចខាង�ូមនិយាយ“How’s the weather today?”ព័ត៌មាន
អាកា�ធាតុនឹងសលចស�ើងសលើសអ្កង់។

�សរើអ្នកចង់ដឹងអាកា�ធាតុសនៅនថងៃណ�្អកខែៈសពលចុចជារ់សលើ្គារ់ចុចខាង�ូម្គាន់ណតនិយាយ“Tomorrow?”។

�សរើBixby�ួរ�ំែួរអ្នកក្នញងអ�ំញងសពល�នទេនាខែៈសពលកំពុងចុចជារ់សលើ្គារ់ចុចខាង�ូមស្្ើយ្្ារ់Bixby។ឬក៏
រ៉ះ សហើយស្្ើយ្្ារ់Bixby។

�សរើអ្នកកំពុងស្រើកា�ឬឧរករែ៍អូឌីយ៉ូBluetoothឬក៏ចារ់ស្្ើម�នទេនាសដោយនិយាយ“Hi, Bixby”អ្នកអាចរន្�នទេនា
សដោយមិនរ៉ះអាយខុនសនះ។ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីBixbyសហើយរ៉ះ  →  → Settings → Automatic listening → 
Hands-free only។

http://www.samsung.com/bixby
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�ការដាេ់Bixbyផដោយផ្បើេំផេងអ្នក
�អ្នកអាចចារ់ស្្ើម�នទេនាជាមួយBixbyសដោយនិយាយ“Hi, Bixby”។ចុះរញ្ី�ំស�ងអ្នកសដើម្ីឲ្យBixbyស្្ើយតរនឹង
�ំស�ងអ្នកសនៅសពលអ្នកនិយាយ“Hi, Bixby”។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីBixbyសហើយរ៉ះ  →  → Settings → Voice wake-up។

2 រ៉ះកុងតាក់Wake with “Hi, Bixby”សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

3 រ៉ះកុងតាក់Recognise voiceសដើម្ីសរើកដសំែើរការវា។

4 សធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង់ សដើម្ីរញ្រ់ការសរៀរចំ។
�ឥ�ចូវអ្នកអាចនិយាយ“Hi, Bixby”និងចារ់ស្្ើម�នទេនា។

�ការ្្ា្េ័យ្រាក់្រងតាមការវាយអត្ថប្រ
�សរើ�ំស�ងអ្នកមិន្តូវ្ ាន្រ្រួល�គេាល់សដោយ�ារររិ�្ថានអ៊ូណអឬក៏សរើអ្នក�្ថិតក្នញង�្ថានការែ៍មួយណដលការនិយាយមាន
ការពិ្ាកអ្នកអាច្្ា្�័យ្រាក្់រងជាមួយBixbyតាមអត្ថរ្រ។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីBixby,រ៉ះ រួចសហើយវាយអវីណដលអ្នកចង់្ ាន។

�ក្នញងអំ�ញងសពល្្ា្�័យ្រាក្់រងBixbyក៏នឹងស្្ើយ្្ារ់អ្នកតាមអត្ថរ្រជំន�ួឲ្យ�ំស�ងតរ្ ងណដរ។
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�Bixby Vision

�ការខណនាំ
�Bixby Visionគឺជាស�វាមួយណដល្ ល្់មុខងារជាស្ចើនណ្្អកសលើការ�គេាល់រូរ។អ្នកអាចស្រើBixby Visionសដើម្ីណ�វងរក
ព័ត៌មានយ៉ាងរហ�័តាមរយៈការ�មគេាល់វត្ថញ។ស្រើមុខងារBixby Visionណដលមាន្រសយោជន៍ជាស្ចើន។

� •  មុខងារសនះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស្រឬក៏អ្នក្រណហលជាមិន្រ្រួលល្រ្ធ្លណ�វងរក្តឹម្តូវស�ើយអា្�័យ
សលើ្រំហំរូរ្្រង់្្រាយឬរី�ូលូ�ិន។

•  Samsungមិន្រ្ួរលខ�ុ្តវូចំសពោះព័ត៌មាន្ លិត្លណដល្ ្ល់សដោយBixby Visionស�ើយ។

�ការចាប់ផ្ដើមBixby Vision
�ចារ់ស្្ើមBixby Visionសដោយស្រើវិធីមួយក្នញងចសំែោមវិធី្រាំងសនះ។

•  ក្នញងកម្មវិធីកាផមរ៉ា, រ៉ះផ្ចើនផ្រៀតសលើរញ្ី្រ្មង់ថតសហើយរ៉ះBIXBY VISION។

•  ក្នញងកម្មវិធីវិចិ្តេា��ូមស្ជើ�រូរសហើយរ៉ះ ។

•  ក្នញងកម្មវិធីអ៊ីនផធើណិត�ូមរ៉ះឲ្យជារ់សលើរូរមួយសហើយរ៉ះខេ្ងរកជាមួយBixby Vision។

•  សរើអ្នក្ ានណថមអាយខុនកម្មវិធីBixby Visionស្រៅសអ្កង់កម្មវិធី�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីBixby Vision។

�ការផ្បើBixby Vision

1 ចារ់ស្្ើមBixby Vision។

2 ស្ជើ�មុខងារមួយណដលអ្នកចង់ស្រើ។
•  ៖្រ្រួល�គេាល់អត្ថរ្រពីឯក�ារឬររូសហើយរកណ្រវា។
•  ៖្រ្រួល�គេាល់អត្ថរ្រពីឯក�ារឬររូសហើយ្�ង់វា។
•  ៖ណ�វងរកររូណដល្�សដៀងនឹងវត្ថញណដល្ ាន�គេាល់សនៅសលើរែ្ាញនិងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ។
•  ៖ណ�វងរកព័ត៌មាន្ លិត្ល។

� �មុខងារណដលអាចស្រើ្ ាននិងល្រ្ធ្លណ�វងរកអាចខ�ុគ្នាអា្�័យសលើតំរន់ឬអ្នក្្ល់ស�វា។
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�Bixby Routines

�ការខណនាំ
�ណថមលំនាំននការស្រើ្្ា�់ដណដលៗររ�់អ្នកជា្រមា្រ់និងស្រើឧរករែ៍អ្នកកានណ់តងាយ្�ួល។

�ឧ្រាហរែ៍្រម្ារ់‘មុនសពលសគង’នឹងសធវើ�កម្ម�ាពដូចជាការសរើក្រ្មង់�ងៃាត់និង្រ្មង់ងងឹតសដើម្ីកុំឲ្យរំខានណ�្នកនិង្តសចៀក
អ្នកសនៅសពលអ្នកស្រើឧរករែ៍មុនសពលចូលសគង។

�ការខថម្រម្លាប់
1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះមុខងារក្មិតខ្ពេ ់→ Bixby Routines។

2 សលើរញ្ីរុករក�ូមស្ជើ�្រម្ារ់មួយណដលអ្នកចង់ឬក៏រ៉ះខថម្រម្លាប ់សដើម្ីណថម្រម្ារ់្ ទេាល់ខ្ងួនររ�់អ្នក។
•  អ្នកអាចកែំត់លក្ខខែ្ឌនិង�កម្ម�ាពនន្រម្ារ់សលើរញ្ីរុករក។
•  សរើអ្នកចង់កំែត់លក្ខខែ្ឌដសំែើរការររ�់្រម្ារ់សនះជាសដោយនដ�ូមរ៉ះចាប់ផ្ដើមផដោយផដ។ជស្មើ�សនះនឹង
សលចស�ើងណតសនៅសពលមិន្ ានកំែត់លក្ខខែ្ឌកំពុងដំសែើរការរ៉ុសែណោះ។សនៅសពលវីនដូវ្ ុ�សលចស�ើង�ូមរ៉ះខថម។
អ្នកអាចណថម្រមា្រ់ស្រៅសគហសអ្កង់ជាវីដជីតមួយសហើយចូលស្រើវាយ៉ាងរហ័�។

�

ប��ី ការឲ�េយោបល់

ែថម ទម�ាប ់ផ�ាល់ខ��ន របស ់អ�ក។
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�ការផ្បើ្រម្លាប់

�ការដំផណើរការ្រម្លាប់េ្័យ្បវត្តិ
�្រម្ារ់�វ័យ្រវត្ិនឹងដសំែើរការសដោយ�វ័យ្រវត្ិសនៅសពលចារ់្ ានលក្ខខែ្ឌររ�់ពួកវា។

�ការដំផណើរការ្រម្លាប់ផដោយផដ
��្មារ់្រម្ារ់ណដលអ្នកកែំត់លក្ខខែ្ឌដំសែើរការជាចាប់ផ្ដើមផដោយផដ អ្នកអាចដសំែើរការពួកវាសដោយនដតាមរយៈការរ៉ះ
រ៊ូតុង្គរ់សពលណដលអ្នកចង់។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះមុខងារក្មតិខ្ពេ ់→ Bixby Routines → ្រម្លាប់ខ្ញំ សហើយរ៉ះ ជារ់នឹង្រម្ារ់
ណដលអ្នកចង់ដសំែើរការ។ជស្មើ�ស្្ង�ូមរ៉ះវីដជីត្រម្ារ់សលើសគហសអ្កង់។

�ការបង្ាញ្រម្លាប់កំពុងដផំណើរការ
�្រម្ារ់កំពុងដសំែើរការរច្ញរ្ន្ននឹងសលចស�ើងក្នញង្ ទេាំងជូនដំែឹង។សដើម្ីរង្ាញព័ត៌មានលម្អិតររ�់្រមា្រ់�ូមរ៉ះ
ការជូនដំែឹង។

�អ្នកក៏អាចរញ្ឈរ់្រមា្រ់កំពុងដំសែើរការយ៉ាងរហ�័្ ងណដរ។សលើ្ ទេាំងជូនដំែឹង�ូមរ៉ះ ជារ់នឹង្រម្ារ់មួយសហើយ
រ៉ះ្ប់។

�ការ្្ប់្្ង្រម្លាប់
�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះមុខងារក្មតិខ្ពេ ់→ Bixby Routines → ្រម្លាប់ខ្ញំ។្រម្ារ់អ្នកនឹងសលចស�ើង។

�សដើម្ីរិ្រដំសែើរការ្រមា្រ់មួយ�ូមរ៉ះ្រមា្រ់សនោះ→ ផ្ចើនផ្រៀត → បិ្រ្រម្លាប់ផនះ។

�សដើម្ីលុរ្រម្ារ់នានា�ូមរ៉ះ  → ខក, ធីក្រម្ារ់្តូវលុររួចសហើយរ៉ះ�ុប។
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�ពហុវីនដូវ

�ការខណនាំ
�ពហុវីនដូវអនុញា្តឲ្យអ្នកដំសែើរការកម្មវិធីពីរក្នញងសពលណតមួយសនៅក្នញង្រិដ្ឋ�ាពសអ្កង់រំណរក។អ្នកក៏អាចដំសែើរការកម្មវិធីស្ចើន
ក្នញងសពលណតមួយសនៅក្នញង្រិដ្ឋ�ាព្ ុ�្ ងណដរ។

� ទិដ�ភាព បំែបក េអ�កង់ ទិដ�ភាព ផុស

� �កម្មវិធីខ្ះ្រណហលជាមិនគាំ្្រមុខងារសនះស្រ។

�្រិដ្ឋភាពបខំបកផអ្កង់
1 រ៉ះរ៊ូតុងថ្មីៗសដើម្ីសរើករញ្ីននកម្មវិធីស្រើរស្រើថ្មីៗ។

2 អូ�មកស្វងឬស្រៅ�្ាំ,រ៉ះអាយខុនររ�់កម្មវិធីមួយរួចសហើយរ៉ះផបើកក្នញង្រិដ្ឋភាពបខំបកផអ្កង់។

3 សលើរញ្ីកម្មវិធី�ូមស្ជើ�កម្មវិធីមួយស្រៀតណដល្តូវចារ់ស្្ើម។



�កដ្ម វិ ធី មរីដមុខា

92

�ការចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីពី្ ទេាំងខ្ម

1 ខែៈសពលកំពុងស្រើកម្មវិធីមួយ�ូមចារ់អូ�រង្កាន់្ ទេាំងណគមស្រៅរកណ្្នកកែ្ាលននសអ្កង់។

2 រ៉ះឲ្យជារ់សលើកម្មវិធីមួយ,ចារ់អ�ូវាមកស វ្ងរួចសហើយ្រម្ារ់វាសនៅកណន្ង្រម្លាក់្រីផនះផដើមបែីផបើក សលចស�ើង។
�កម្មវិធីណដល្ ានស្ជើ�នឹងចារ់ស្្ើមក្នញង្រិដ្ឋ�ាពរំណរកសអ្កង់។

� �អ្នកអាចកំែត់ឲ្យចារ់ស្្ើមកម្មវិធីមួយក្នញង្រិដ្ឋ�ាពរំណរកសអ្កង់សដោយរ៉ះវាម្ង។រ៉ះ  → ខក → សហើយរ៉ះប៉ះ
ស្កោមផបើកក្នញង្រិដ្ឋភាពបខំបកផអ្កង់។សរើអ្នករ៉ះកុងតាក់បង្ាញកម្មវិធីថ្មីៗ សដើម្ីសរើកដំសែើរការវាអ្នកអាចចារ់ស្្ើម
កម្មវិធីណដល្ ានស្រើថ្មីៗក្នញង្ិរដ្ឋ�ាពរំណរកសអ្កង់ពី្ ទេាំងណគម។

�ការខថម្ ូកម្មវិធី
�ណថមកម្មវិធីណដល្ ានស្រើញឹកញារ់ស្រៅ្ ទេាំងណគមសដើម្ីចារ់ស្្ើមពួកវាជាមួយគ្នាក្នញង្រិដ្ឋ�ាពរំណរកសអ្កង់សដោយរ៉ះម្ងរុ៉សែណោះ។

1 ក្នញង្រិដ្ឋ�ាពរំណរកសអ្កង់�ូមរ៉ះរងវង់រវាងវីនដូវកម្មវិធី។

2 រ៉ះ ។
�កម្មវិធីណដលអ្នកកំពុងស្រើក្នញង្រិដ្ឋ�ាពរំណរកសអ្កង់នឹង្តូវ្ ានរក្ា្ុរកសលើ្ ទេាំងណគមជាគូកម្មវិធី។

�ការផ�ត្មូវ្រំហំវីនដូវ
�ចារ់អូ�រងវង់សនៅចសន្ោះវីនដូវកម្មវិធីសដើម្ីនលត្មូវ្ំរហំននវីនដូវ្រាំងសនោះ។

�សនៅសពលអ្នកចារ់អូ�រងវង់សនៅចសន្ោះវីនដូវកម្មវិធីស្រៅរកណគមសអ្កង់វីនដូវសនោះនឹងព្ងីកអតិររមា។
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�្រិដ្ឋភាព្ ុេ
1 រ៉ះរ៊ូតុងថ្មីៗសដើម្ីសរើករញ្ីននកម្មវិធីស្រើរស្រើថ្មីៗ។

2 អូ�មកស្វងឬស្រៅ�្ាំ,រ៉ះអាយខុនររ�់កម្មវិធីមួយរួចសហើយរ៉ះផបើកក្នញង្រិដ្ឋភាព្ ុេ។
�សអ្កង់កម្មវិធីនឹងសលចស�ើងក្នញង្រិដ្ឋ�ាព្ ុ�។
�សរើអ្នករ៉ះសគហរូ៊តុងខែៈសពលកំពុងស្រើវីនដូវ្ ុ�វីនដូវសនោះនឹង្តូវ្ ានរ្ងួមអរ្ររមានិងរង្ាញជាអាយខុន
កម្មវិធី។សដើម្ីស្រើវីនដូវ្ ុ�ម្ងស្រៀត�ូមរ៉ះអាយខុនកម្មវិធី។

�ការចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីពី្ ទេាំងខ្ម

1 ចារ់អូ�រង្កាន់្ ទេាំងណគមស្រៅចែំុចកែ្ាលននសអ្កង់។

2 រ៉ះឲ្យជារ់សលើកម្មវិធីមួយ,ចារ់អ�ូវាមកស វ្ងរួចសហើយ្រម្ារ់វាសនៅកណន្ង្រម្លាក់្រីផនះេ្មាប់្រិដ្ឋភាព្ ុេ សលចស�ើង។
�កម្មវិធីណដល្ ានស្ជើ�នឹងចារ់ស្្ើមក្នញង្រិដ្ឋ�ាព្ ុ�។

�ការ្្លាេ់្រីវីនដូវ្ ុេ
�សដើម្ី្ ្ា�់្រីវីនដូវ្ ុ��ូមរ៉ះរ្ារឧរករែ៍ររ�់វីនដូវសនោះរួចចារ់អូ�វាស្រៅ្រីកណន្ងថ្មីមួយ។
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�Samsung Health

�ការខណនាំ
�កម្មវិធីSamsung Healthជួយអ្នកឲ្យ្គរ់្គង�ុខុមាល�ាពនិង�ាពមាំ្រាំររ�់អ្នក។កំែត់សគោលសដៅនន�ាពមាំ្រាំ,ពិនិត្យ
វឌ្ឍន�ាពររ�់អ្នក្ពម្រាំងរក្ាការតាមដាន�ុខុមាល�ាពនិង�ាពមាំ្រាំ្រូស្រៅររ�់អ្នក។អ្នកក៏អាចស្រៀរសធៀរកំែត់្តានន
ការរារ់ជំហានររ�់អ្នកជាមួយអ្នកស្រើ្ ្ា�់Samsung Healthដន្រស្រៀតនិងសមើលរណែណ�ុខ�ាព្ ងណដរ។

��ូមចូលសមើលwww.samsung.com/samsung-healthសដើម្ី្រ្រួលព័ត៌មានរណន្ថម។

�ការផ្បើSamsung Health
�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីSamsung Health។សនៅសពលដសំែើរការកម្មវិធីសនះជាសលើកដំរូងឬក៏ចារ់ស្្ើមវាស�ើងវិញរនទេារ់ពីសធវើ
ការកំែត់្រិន្នន័យស�ើងវិញ�ូមសធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង់ សដើម្ីរញ្រ់ការសរៀរចំ។

�សដើម្ីណកធាតុសលើសគហសអ្កង់Samsung Health�ូមរ៉ះ  → ្្ប់្្ងធាតុ។

�

បណ� េលើ េគហ

�គប់�គង ទ�មង ់របស់ អ�ក �ពមទាំង
 បង�ាញ �បវត� ិសុខភាព និង ភាពមាទំា ំរបស់ អ�ក។

បង�ាញ បែណ� សុខភាព។

�តួតពិនិត� សុខភាព និង ភាពមាំទា ំរបស់ អ�ក។

េ�បៀបេធៀប
 កំណត់�តា រាប់ ជំហាន របស់ អ�ក ជាមួយ អ�កេ�បើ
��ាស់ Samsung Health ដៃទ េទៀត ឬ

 ក៏ �បកួត ជាមួយ មិត�ភក�ិ របស់ អ�ក។

� •  មុខងារខ្ះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស្រអា្�័យសលើតំរន់។

•  សរើអ្នកស្រើរែណជំហានខែៈសពលកំពុងសធវើដំសែើរតាម�ានឬរថស�្ើងរំញ័រអាចរ៉ះពាល់ដល់ការរារ់ជំហានររ�់
អ្នក។

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

�ការខណនាំ
�រសង្កើតកំែត់�មគេាល់សដោយវាយរញ្ចូលអត្ថរ្រពីកា្រចុចឬក៏តាម�ំសែរនដឬគូ�សលើសអ្កង់។អ្នកក៏អាចរញ្ចូលរូរឬការថត
�ំស�ងស្រៅក្នញងកែំត�់មគេាល់ររ�់អ្នក្ ងណដរ។

� �មុខងារខះ្្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស្រអា្�័យសលើម៉ូណដល។

�ការបផងកេើតកំណត់េម្ា�់
1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីSamsung Notes,រ៉ះ រួចសហើយរសង្កើតកែំត់�មគេាល់មួយ។

�អ្នកអាចរ្ចូរវិធីរញ្ចូលសដោយរ៉ះ ឬ ។

�

វាយប���ល ចំណងេជើង។
ប���ល ឯកសារ។

ទ�មង ់អាន

2 សនៅសពលអ្នក្ ានរញ្រ់ការណតងកំែត់�មគេាល់�ូមរ៉ះរ៊ូតុងថយសដើម្ីរក្ា្រុកវា។
�សរើអ្នកចង់រក្ា្រុកកំែត�់មគេាល់ជា្្រង់្ ្រាយឯក�ារមួយស្រៀត�ូមរ៉ះ  → រកសែា្រុកជាឯកេារ។

�ការ�ុបកំណត់េមា្�់
�រ៉ះឲ្យជារ់សលើកំែត�់មគេាល់ណដល្តវូលុរសហើយរ៉ះ�ុប។
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�ការខតងកំណត់េម្ា�់ជាមួយេំផណរផដ
�សលើសអ្កង់ណតងកំែត់�មគេាល់�ូមរ៉ះ សដើម្ីគ�ូឬ�រស�រជា�ំសែរនដ្ ទេាល់ខ្ងួនររ�់អ្នក។

�អ្នកអាចរញ្ចូល�ំសែរនដររ�់អ្នកកានណ់តងាយ្�ួលសរើអ្នកព្ងីកសអ្កង់សដោយណញក្មាមនដពីរររ�់អ្នកសលើវា។

�
ប៊�ចរ�េលច

�បដាប់លុប

េ�ជើស
 និង ែក។

S Pen េទៅ
 អត�បទ

មិនេធ�ើវ�ញប៊�ច

េធ�ើវ�ញ េធ�ើឲ��តង់

បំែលង
 សំេណរៃដ េទៅ ជា 

អត�បទ។
ប��រ ស�ីល។

ផ�ាំង
 សរេសរ ងាយ

�សួល

េសោ ហ�៊ូម

ស�័យ
 ែក រូបសណ�ាន

� �សរើការស្រើ្មាមនដរញ្ចូលមិនដសំែើរការសលើម៉ូណដលណដលគាំ្្រS Penស្រ�ូមរ៉ះ  → ផបើក្មាមផដ្ ូេ។

�ការផ្បើ្បដាប់�ុប
�សនៅសពលអ្នកចង់លុរ�ំសែរនដពីកែំត�់មគេាល់�ូមរ៉ះ សហើយស្ជើ�តំរន់្តូវលរុ។ជស្មើ�ស្្ង�ូមស្ជើ�តំរន់
មួយខែៈសពលកំពុងចុចជារ់សលើរូ៊តុងS Pen។

�សដើម្ីរ្ចូរ្រស�្រ្រដារ់លុរ�ូមរ៉ះ ម្ងស្រៀត។

•  ្បដាប់�ុប្ ំនូេ៖លុររនទេាត់ណដលអ្នកស្ជើ�។

•  ្បដាប់�ុបផ្ទេ៖លុរតរំន់ណដលអ្នកស្ជើ�រុ៉សែណោះ។អ្នកអាចនលត្មូវ្រំហំនន្រដារ់លុរសដោយចារ់អូ�រ្ារនលត្មូវ
្រំហំ។

� ��ូម្ីជាមួយ្រដារ់លុរតូចក៏សដោយក៏អ្នកសនៅណតអាចលរុណ្្នកណដលចង់លរុយ៉ាងជាក់លាក់ណដរ។

�ការខកកំណតេ់ម្ា�់េំផណរផដ
�ណកកែំត់�មគេាល់�ំសែរនដសដោយស្រើជស្មើ�ណកស្្ងៗដូចជាការកាត់ការ្្ា�់្រីឬការរ្ចូរ្រំហំ។

1 សនៅសពលមាន�ំសែរនដសលើកំែត់�មគេាល់�ូមរ៉ះ ។

�សដើម្ីរ្ចូររូរ�ែ្ានននការស្ជើ��ូមរ៉ះ ម្ងស្រៀត។
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2 រ៉ះឬគូ�រនទេាត់មួយជុំវិញការរញ្ចូលសដើម្ីស្ជើ�។
•  សដើម្ី្ ្ា�់្ីរការរញ្ចូលស្រៅ្រីកណនង្មួយស្រៀត�ូមស្ជើ�ការរញ្ចូលរួចចារ់អូ�វាស្រៅ្រីកណន្ងថ្មីមួយ។
•  សដើម្ីរ្ចូរ្រំហំននការស្ជើ��ូមរ៉ះការរញ្ចូលសហើយចារ់អូ�្ជុងមួយនន�៊ុមណដលសលចស�ើង។

�

3 ណកការរញ្ចូលសដោយស្រើជស្មើ�ណដលមាន។

�ការបំខប្លងេំផណរផដផ្រៅជាអត្ថប្រ
�រ៉ះ សហើយស្រើS Pen�រស�រសលើសអ្កង់។�ំសែរនដនឹង្តូវ្ ានជំនួ�សដោយអត្ថរ្រ�្ាមៗ។

�រនទេារ់ពី�រស�រសលើសអ្កង់�ូមរ៉ះ ។ជស្មើ�ស្្ងៗនឹងសលចស�ើងសលើវីនដូវរង្ាញ។សរើអ្នកចារ់អូ� ឬ អ្នក
អាចស្ជើ��ំសែរនដណដលអ្នកចង់្ ាន។សដើម្ីជំនួ��ំសែរនដជាមួយអត្ថរ្រ�ូមរ៉ះបំខ�ង។

�

�ការត្មង់ខ្លឹមព័ត៌មានតាមជួរផដក
�អ្នកអាចត្មង់�ំសែរនដនិងការគូ�ររ�់អ្នកតាមជួរសដក។

�រនទេារ់ពី�រស�រឬគូ�សលើសអ្កង់�ូមរ៉ះ ។
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�ការបដដូរេទេី�
�អ្នកអាចរ្ចូរ�ទេីលនន�ំសែរនដនិងការគូ�ររ�់អ្នក។

�រនទេារ់ពី�រស�រឬគូ�សលើសអ្កង់�ូមរ៉ះ ពីរដងសហើយស្ជើ�ពែ៌ឬក្មា�រនទេាត់ណដលអ្នកចង់្ ាន។រួចចង្អញលS Pen 
ស្រៅរកកណន្ងណដលអ្នកចង់ស្រើ�ទេីលសនោះ។សនៅសពលអាយខុន  សលចស�ើង,រ៉ះកណន្ងណដលអ្នកចង់រ្ចូរ�ទេីល។

�

�ការផ្បើ្ ទេាំងេរផេរងាយ្េួ�
�ស្រើ្ ទេាំង�រស�រងាយ្�លួសដើម្ីរញ្ចូល�ំសែរនដររ�់អ្នកកានណ់តងាយ្�ួល។

�សលើសអ្កង់ណតងកំែត់�មគេាល់�ូមរ៉ះ ។វាលរញ្ចូលនឹង្តូវ្ ានព្ងីកនិងសលចស�ើងជា្ ទេាំង�រស�រងាយ្�លួ។

�

ផ�ាំង
 សរេសរ ងាយ�សួ
ល

�ការខករូបេណ្ានផដោយេ្័យ្បវត្តិ
�រ៉ះ និងគ�ូរូរ�ែ្ានមួយ។ររូ�ែ្ាននឹង្តវូ្ ានណក។

�ការថតេំផេងដាក់កំណតេ់មា្�់
�សធវើការថត�ំស�ងអ្នកខែៈសពលកំពុងរសង្កើតកែំត�់មគេាល់មួយរួចសហើយខ្ឹមព័ត៌មានសនោះនឹង្តូវ្ ានសធវើ�មកាលជាមួយ
ការថត។

�សលើសអ្កង់ណតងកំែត់�មគេាល់�ូមរ៉ះ  → ការថតេំផេង សដើម្ីរសង្កើតកែំត់�មគេាល់មួយ។

�ស្ជើ�កំែត់�មគេាល់មួយពីរញ្ីសហើយរ៉ះ សដើម្ីចាក់ការថត។រនទេារ់មកខ្ឹមព័ត៌មានណដលអ្នក្ ានរសង្កើតខែៈសពលកំពុង
ថតនឹងរង្ាញសលើសអ្កង់ជាមួយការថត។
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�ការខថមផមម៉ូផ្រៅឯកេារPDF
�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីSamsung Notes,រ៉ះ រួចសហើយស្ជើ�ឯក�ារPDFមួយ។អ្នកអាចណថមសមម៉ូស្រៅឯក�ារPDF។

�ការខទេាេ់កំណតេ់ម្ា�់មួយផ�ើផ្ហផអ្កង់
�ខទេា�់កំែត់�មគេាល់មួយសលើសគហសអ្កង់សដើម្ីរងា្ញវាយ៉ាងរហ័�ឬក៏សរើកឬណកវា។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីSamsung Notes។

2 ស្ជើ�កំែត់�មគេាល់មួយសហើយរ៉ះ  → ខថមផ្រៅ → ផ្ហផអ្កង់។
�កែំត�់មគេាល់នឹង្តវូ្ ានណថមសលើសគហសអ្កង់។

�ការខទេាេ់ខ្លឹមព័ត៌មាន
�អ្នកអាចណថមខ្ឹមព័ត៌មានយ៉ាងរហ�័ដូចជាតែំ្ំរព័រវិរឬររូស្រៅកំែត់�មគេាល់។

1 សនៅសពលមានខ្ឹមព័ត៌មានណដលអ្នកចង់ខទេា�់ខែៈសពលកំពុងស្រើកម្មវិធីអ៊ីនផធើណិត, េារឬវិចិ្តេា��ូមចារ់ស្្ើម
កម្មវិធីSamsung Notesក្នញង្រិដ្ឋ�ាពរំណរកសអ្កង់ឬក្នញង្រិដ្ឋ�ាព្ ុ�។�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថមអំពី្រិដ្ឋ�ាពសអ្កង់
រំណរកឬ្រិដ្ឋ�ាព្ ុ��ូមសមើលពហុវីនដូវ។

�ជស្មើ�ស្្ង�ូមរ៉ះពីរដងសលើសអ្កង់ខែៈសពលកំពុងចុចជារ់សលើរ៊ូតុងS Penឬក៏សរើក្ ទេាំងការរញ្ា
សលើអាកា�សហើយរ៉ះបផងកេើតកំណតេ់មា្�។់
�ជស្មើ�ណដលអ្នកអាចស្រើនឹងសលចស�ើងសនៅណ្្នកខាងស្កោមននសអ្កង់កម្មវិធណីតងកែំត់�មគេាល់។

2 ស្ជើ�ជស្មើ�ណដលអ្នកចង់។

�
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�Samsung Members
�Samsung Members្ល្់ស�វាគាំ្ ្រដល់អតិថិជនដូចជាកំហុ�វិនិច្ឆយននរញ្ាឧរករែ៍្ពម្រាំងអនុញា្ត
ឲ្យអ្នកស្រើ្្ា�់្រគល់�ំែួរនិងរ្ាយការែ៍កំហុ�។អ្នកក៏អាចណចករំណលកព័ត៌មានជាមួយអ្នកដន្រក្នញង�ហគមន៍
អ្នកស្រើ្្ា�់Galaxyឬក៏រងា្ញដំែឹងនិងរណែណថ្មីៗ្ ងណដរ។Samsung Membersអាចជួយអ្នកសដោះ្�ាយរញ្ា
នានាណដលអ្នកអាចជរួ្រ្រះខែៈសពលកំពុងស្រើឧរករែ៍អ្នក។

�Samsung Kids
�អ្នកអាចកំហិតការចូលស្រើររ�់សក្មង្តឹមកម្មវិធីមួយចំនួន,កំែត់រយៈសពលស្រើ្្ា�់ររ�់ពួកសគ្ពម្រាំងសធវើការកំែត់រចនា
�ម្ពន្ធសដើម្ី្ ្ល់ររិ�្ថាន�រ្ាយរីករាយនិងមាន�ុវត្ថិ�ាព�្មារ់សក្មងៗសនៅសពលពួកសគស្រើឧរករែ៍។

�សរើក្ ទេាំងជូនដំែឹង,អូ�ចុះស្កោមរួចសហើយរ៉ះ  (Kids)សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។សរើអ្នកមិនអាចរកសឃើញ  (Kids) 
សលើ្ ទេាំងរហ័�ស្រ�ូមរ៉ះ សហើយចារ់អូ�រ៊ូតុងសនោះស្រៅសលើ្ ទេាំងរហ័�សដើម្ីណថមវា។សនៅសពលចារ់ស្្ើមSamsung Kids 
ជាសលើកដំរូងឬក៏រនទេារ់ពីសធវើការកំែត់្រិន្នន័យស�ើងវិញ�ូមសធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង់សដើម្ីរញ្រ់ការសរៀរចំ។

�សលើសអ្កង់Samsung Kids�ូមស្ជើ�កម្មវិធីណដលអ្នកចង់ស្រើ។

� �វិធីចាក់ស�ោសអ្កង់រុសរកែំត់ររ�់អ្នកឬក៏PINណដលអ្នក្ ានរសង្កើតនឹង្តូវ្ ានស្រើសនៅសពលសរើកដំសែើរការ
មុខងារការ្តួត្តារបេ់ឪពុកមដាយ ឬក៏រិ្រSamsung Kids។

�ការផ្បើមុខងារការ្តួត្តារបេ់ឪពុកមដាយ
�អ្នកអាចសធវើការកំែត់រចនា�ម្ពន្ធ�្មារ់Samsung Kids្ពម្រាំងរង្ាញ្រវត្ិននការស្រើ្ ្ា�់។

�សលើសអ្កង់Samsung Kids�ូមរ៉ះ  → ការ្តតួ្តារបេ់ឪពុកមដាយ រួចសហើយវាយរញ្ចូលកូដសដោះស�ោររ�់អ្នក។

�ការបិ្រSamsung Kids
�សដើម្ីរិ្រSamsung Kids�ូមរ៉ះរ៊ូតុងថយឬក៏រ៉ះ  → បិ្រSamsung Kidsរួចសហើយវាយរញ្ចូលកូដសដោះស�ោររ�់
អ្នក។
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�Samsung Global Goals
�សគោលរំែង�ាកលណដល្តវូ្ ានរសង្កើតសដោយមហា�ន្និ្ាតររ�់អងគេការ�ហ្រជាជាតិក្នញង្ ្នាំ2015មានសគោលរំែង
ស្្ងៗណដលរ៉ងរសង្កើត�ងគេម្រករសដោយចីរ�ាព។សគោលរំែង្រាំងសនះមានអាន�ុាពក្នញងការរញ្រ់�ាព្កី្ក,្រយុ្រ្ធនឹង
អ�ម�ាព្ពម្រាំងរញ្ឈរ់រណ្មរ្មលួអាកា�ធាតុ។

�ជាមួយSamsung Global Goals�ូមណ�វងយល់រណន្ថមអំពីសគោលរំែង�ាកលនិងចូលរួមក្នញងចលនាសនះសដើម្ីអនាគត
កាន់ណត្រស�ើរ។

�Samsung TV Plus
�ស្ជើ�រ៉ុ�្ិ៍ដូចណដលអ្នកស្រើTVណដរសហើយរីករាយនឹងខ្ឹមព័ត៌មានវីសដអូជាស្ចើនសដោយឥតគិតនថ្។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីSamsung TV Plus។

� �កម្មវិធីសនះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយអា្�័យសលើអ្នក្្ល់ស�វាឬម៉ូណដល។

�Galaxy Shop
�ចូលស្រើវិរន�Samsungនិងរងា្ញព័ត៌មានស្្ងៗណដលពាក់ព័ន្ធជាមួយ្ លិត្ល។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីGalaxy Shop។

�Galaxy Wearable
�Galaxy Wearableគឺជាកម្មវិធីមួយណដលអាចអនុញា្តឲ្យអ្នក្គរ់្គងឧរករែ៍ពាក់្ានររ�់អ្នក។សនៅសពលអ្នក�្ារ់
ឧរករែ៍អ្នកជាមួយឧរករែ៍ពាក់្ ានអ្នកអាចរ្ចូរការកំែត់និងកម្មវិធីររ�់ឧរករែ៍ពាក់្ានតាមរំែង។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីGalaxy Wearable។

�រ៉ះចាប់ផ្្តើមសដើម្ី�្ារ់ឧរករែ៍អ្នកជាមួយឧរករែ៍ពាក់្ាន។សធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង់ សដើម្ីរញ្រ់ការសរៀរចំ។�ូម
សមើលស�ៀវស�ៅណែនាំអ្នកស្រើ្្ា�់ននឧរករែ៍ពាក់្ាន�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថមអំពីរសរៀរ�្ារ់និងស្រើឧរករែ៍ពាក់្ាន
ជាមួយឧរករែ៍អ្នក។
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�PENUP (Galaxy S22 Ultra)
�PENUPគឺជាស�វារែ្ាញ�ងគេម�្មារ់ការណចករំណលក�្នានដ�ិល្ៈណដល្ ានគូ�ជាមួយS Pen។្រកា��្នានដ�ិល្ៈ
ររ�់អ្នករង្ាញ�្នានដ�ិល្ៈររ�់អ្នកដន្រនិង្រ្ួរលរណែណដ៏មាន្រសយោជន៍អំពីការគូ�។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីPENUP។

�្បតិ្រិន
�្គរ់្គងកាលវ�ិាគអ្នកសដោយវាយរញ្ចូល្ពតឹ្ិការែ៍នឹងមកដល់ក្នញងកម្មវិធីសរៀរចំគស្មោងររ�់អ្នក។

�ការបផងកេើត្ពឹត្តិការណ៍

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធី្បត្ិរិនសហើយរ៉ះ ឬក៏រ៉ះពីរដងសលើកាលររិសច្ឆ្រមួយ។

�សរើកាលររិសច្ឆ្រសនោះមាន្ពតឹ្ិការែ៍ឬកិច្ការណដល្ ានរក្ា្រុកក្នញងសនោះសហើយ�ូមរ៉ះកាលររិសច្ឆ្រសនោះសហើយរ៉ះ ។

2 វាយរញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិត្ពតឹ្ិការែ៍សហើយរ៉ះរកសែា្រុក។

�ការផធ្ើេមកា�្ពឹត្តិការណ៍ជាមួយ្ ណនីអ្នក

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះ្ណនីនិងការចម្លង្រុក → ្្ប់្្ង្ ណនី រួចសហើយស្ជើ�គែនីណដល្តូវសធវើ�មកាល
ជាមួយ។

2 រ៉ះផធ្ើេមកា�្ ណនី រួចរ៉ះកុងតាក់្បតិ្រិនសដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

�សដើម្ីណថមគែនីណដល្តវូសធវើ�មកាលជាមួយ�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធី្បតិ្រិនសហើយរ៉ះ  →  → ្្ប់្្ង្បតិ្រិន → 
។រួចស្ជើ�គែនីមួយណដល្តវូសធវើ�មកាលជាមួយនិងចុះសឈ្មោះចូល។សនៅសពលគែនីមួយ្តូវ្ ានណថមរងវង់សខៀវ្តូវ្ ាន

រង្ាញស�ើងជារ់នឹងសឈ្មោះគែនីសនោះ។
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�ការរំឭក
�ចុះរញ្ីកិច្្តូវសធវើជាការរំឭកនិង្រ្រួលការជូនដែំឹងស្រៅតាមលក្ខខែ្ឌណដលអ្នកកំែត់។

� •  សដើម្ី្រ្រួលការជូនដែំឹងកាន់ណត�ុ្កតឹ�ូម�្ារ់ស្រៅWi-Fiឬរែ្ាញចល័ត។

•  សដើម្ីស្រើការរំឭក្ីរកណនង្មុខងារGPS្តូវណត្ ានសរើកដំសែើរការ។ការរំឭក្រីកណនង្្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ាន
ស្រអា្�យ័សលើម៉ូណដល។

�ការចាប់ផ្ដើមការរំឭក
�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធី្បត្ិរិនសហើយរ៉ះ  → ការរំឭក។សអ្កង់ការរំឭកនឹងសលចស�ើងសហើយអាយខុនកម្មវិធីការរំឭក( )នឹង
្តវូ្ ានណថមស្រៅសអ្កង់កម្មវិធី។

�ការបផងកេើតការរំឭក

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការរំឭក។
2 រ៉ះ ,វាយរញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតរួចសហើយរ៉ះរកសែា្រុក។

�ការបញ្ប់ការរំឭក
�សលើរញ្ីននការរំឭក�ូមរ៉ះ ឬក៏ស្ជើ�ការរំឭកមួយសហើយរ៉ះបញ្ប់។

�ការេ្តារការរំឭក

��្ារការរំឭកណដល្ ានរញ្រ់សហើយ។

1 សលើរញ្ីការរំឭក�ូមរ៉ះ  → ្ានបញ្ប់។

2 ស្ជើ�្រស�្រមួយសហើយរ៉ះខក។

3 ស្ជើ�ការរំឭកមួយសដើម្ី�្ារសហើយរ៉ះេដារ។
�ការរំឭកនឹង្តូវ្ ានណថមស្រៅរញ្ីការរំឭកសហើយអ្នកនឹង្តូវ្ ានរំឭកម្ងស្រៀត។

�ការ�ុបការរំឭក
�សដើម្ីលុរការរំឭកមួយ�ូមស្ជើ�ការរំឭកមួយសហើយរ៉ះ�ុប។សដើម្ីលរុការរំឭកស្ចើន�ូមរ៉ះឲ្យជារ់សលើការរំឭកមួយ,ធីក
ការរំឭកណដល្តូវលុររួចសហើយរ៉ះ�ុប។



�កដ្ម វិ ធី មរីដមុខា

104

�ថតេំផេង
�ថតឬចាក់ការថត�ំស�ង។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីថតេំផេង។

2 រ៉ះ សដើម្ីចារ់ស្្ើមការថត។�ូមនិយាយដាក់មី្កូហវចូន។
•  រ៉ះ សដើម្ី្ ្អាកការថត។
•  ខែៈសពលកំពុងថត�ំស�ង�ូមរ៉ះ្រីចំណាំសដើម្ីរញ្ចូល្រីចំែាំ។

3 រ៉ះ សដើម្ីរញ្រ់ការថត។

4 វាយរញ្ចូលសឈ្មោះឯក�ារសហើយរ៉ះរកសែា្រុក។

�ការបដដូរ្រ្មង់ថត
�ស្ជើ�្រ្មង់មួយពីណ្្នកខាងសលើននសអ្កង់កម្មវិធីថត�ំស�ង។

•  េ្តង់ដា៖សនះជា្រ្មង់ថតធម្មតា។

•  េម្ាេន៖៍ឧរករែ៍នឹងថត�ំស�ងពីណ្្នកខាងសលើនិងខាងស្កោមននឧរករែ៍ក្នញងក្មិត�ំស�ងខ្ព�់ខែៈសពលរន្ថយ
ក្មិត�ំស�ងពីខាង។

•  េមដីផ្រៅអត្ថប្រ៖ឧរករែ៍នឹងថត�ំស�ងអ្នកសហើយរំណលងវាក្នញងសពលដំែាលគ្នាស្រៅជាអត្ថរ្រសលើសអ្កង់។សដើម្ី្រ្រួល
ល្រ្ធ្លល្អរំ្ុត�ូមដាក់ឧរករែ៍ណក្រមាត់ររ�់អ្នកសហើយនិយាយឲ្យឮៗនិងច្ា�់ៗក្នញងកណន្ង�ងៃាត់។

� �សរើ�ា�ា្រព័ន្ធននសមម៉ូ�ំស�ងមិន្តវូគ្នានឹង�ា�ាណដលអ្នកកំពុងនិយាយឧរករែ៍នឹងមិន�គេាល់�ំស�ងអ្នក
ស�ើយ។ក្នញងករែីសនះមុនសពលស្រើមុខងារសនះ�ូមរ៉ះ�ា�ារច្ញរ្ន្នសដើម្ីកំែត់�ា�ា្រព័ន្ធននសមម៉ូ�ំស�ង។
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�ការចាក់ការថតេំផេងខដ�្ ានផ្ជើេ
�សនៅសពលអ្នក្តួតពិនិត្យការថត�ំស�ង�ម្ា�អ្នកអាចរិ្រឬសរើក្រ�ព�ំស�ងមួយចំនួនក្នញងការថត។

1 រ៉ះបញ្ីសហើយស្ជើ�ការថត�ំស�ងណដល្ ានសធវើក្នញង្រ្មង់�ម្ា�ន៍។

2 សដើម្ីរិ្រ�ំស�ងពី្រ�ព�ំស�ងមួយចំនួន�ូមរ៉ះ �្មារ់្រិ�សដៅ្តូវគ្នាណដល�ំស�ងសនោះ្តូវរិ្រ។
�អាយខុននឹងរ្ចូរស្រៅ សហើយ�ំស�ងនឹង្តវូ្ ានរិ្រ។

�

�បភព សំេឡង ែដល �ាន បិទសំេឡង

�បភព សំេឡង ែដល �ាន េបើកសំេឡង

�ឯកេារខ្ញំ
�ចូលស្រើនិង្គរ់្គងឯក�ារស្្ងៗណដល្ ានរក្ា្ុរកក្នញងឧរករែ៍។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីឯកេារខ្ញំ។

�សដើម្ីពិនិត្យរក្រិន្នន័យមិនចាំ្ ាច់និងសធវើឲ្យឃ្ាំង្ទេញកក្នញងឧរករែ៍្រំសនរ�ូមរ៉ះវិភា្ឃ្លាំង្ទេញក។

�សដើម្ីណ�វងរកឯក�ារឬ�ឺមី�ូមរ៉ះ ។

�នាេិកា
�កំែត់សម៉ោងសរោ្៍រ,ពិនិត្យសម៉ោងរច្ញរ្ន្នក្នញង្រី្កងុជាស្ចើនជុំវិញពិ�ពសលោក,វា�់សពល្ពឹត្ិការែ៍មួយឬក៏កំែត់ថិរសវលា
ជាក់លាក់។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីនាេិកា។
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�្ិតផ�ខ
�សធវើការគែនាធម្មតាឬ�្មញ្គ�្មាញ។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធី្ិតផ�ខ។

•  ៖រង្ាញ្រវត្ិននការគែនា។សដើម្ីជ្មះ្រវត្ិ�ូមរ៉ះជ្មះ្បវត្តិ។សដើម្ីរិ្រ្ ទេាំង្រវត្ិគែនា�ូមរ៉ះ ។

•  ៖ស្រើឧរករែ៍រំណរង្ឯកតា។អ្នកអាចរំណរ្ងតនម្ស្្ងៗដូចជាន្ទេ្រណវងឬ�ីតុែ្ហ�ាពស្រៅជាឯកតាស្្ង។

•  ៖រង្ាញកម្មវិធីគិតសលខវ្ិរ្យា�ា្�្។

�Game Launcher
�Game Launcher្រមូលសហគេមណដល្ ាន្រាញយកពីPlay StoreនិងGalaxy Store្រុកក្នញងកណន្ងមួយ�្មារ់ការ
ចូលសលងយ៉ាងងាយ្�ួល។អ្នកអាចកែំត់ឧរករែ៍ជា្រ្មង់សហគេមសដើម្ីសលងសហគេមកាន់ណតងាយ្�ួល។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីGame Launcherរួចស្ជើ�សហគេមណដលអ្នកចង់សលង។

� •  សរើGame Launcherមិនសលចស�ើងស្រ�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះមុខងារក្មិតខ្ពេ់ រួចសហើយរ៉ះ
កុងតាក់Game Launcherសដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

•  សហគេមណដល្ ាន្រាញយកពីPlay StoreនិងGalaxy Storeនឹងរង្ាញស�ើងសដោយ�វ័យ្រវត្ិសលើ
សអ្កង់Game Launcher។សរើអ្នកមិនអាចសឃើញសហគេមអ្នកស្រ�ូមរ៉ះផហ្មខ្ញំ →  → ខថមផហ្ម។

�ការ�ុបផហ្មមួយផចញពីGame Launcher
�រ៉ះផហ្មខ្ញំ, រ៉ះឲ្យជារ់សលើសហគេមមួយរួចសហើយរ៉ះ�ុប។

�ការបដដូរ្រ្មង់្បេិ្រ្ធ្�
�អ្នកអាចរ្ចូរ្រ្មង់្រ�ិ្រ្ធ្លសហគេម។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីGame Launcher,រ៉ះ  → ប៊ូេទេ័រផហ្ម → ការផធ្ើឲ្យផហ្ម�្្បផេើរ, រួចសហើយស្ជើ�្រ្មង់ណដលអ្នក
ចង់ស្រើ។

•  ្បេិ្រ្ធ្�៖សនះស្្ោតសលើការ្្ល់ជូនអ្នកនូវ្រ�ិ្រ្ធ្លណដលអាចមានល្អរំ្ុតសនៅសពលអ្នកសលងសហគេម។

•  េ្តង់ដា៖សនះរក្ាតុល្យ�ាពរវាង្រ�ិ្រ្ធ្លនិងសពលស្រើ្្ា�់ថ្ម។

•  មុខងារេំផចថ្ម៖សនះ�ំនចថាមពលថ្មខែៈសពលកំពុងសលងសហគេម។

� �្រ�ិ្រ្ធ្លននថាមពលថ្មអាចខ�ុគ្នាស្រៅតាមសហគេម។
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�ប៊េូទេ័រផហ្ម
�រ៊ូ�ទេ័រសហគេមអនុញ្ាតឲ្យអ្នកសលងសហគេមក្នញងររិ�្ថានកានណ់ត្រស�ើរ។អ្នកអាចស្រើរ៊ូ�ទេរ័សហគេមខែៈសពលកំពុងសលងសហគេម។

�សដើម្ីសរើក្ ទេាំងរ៊ូ�ទេ័រសហគេមខែៈសពលកំពុងសលងសហគេម�ូមរ៉ះ សលើរ្ាររុករក។សរើរ្ាររុករក្តូវ្ ានលាក់�ូមចារ់អូ�
សអ្កង់ពីស្កោមស�ើងសលើសដើម្ីរង្ាញវា។សរើអ្នក្ ានកំែត់រ្ាររុករកឲ្យស្រើកាយវិការអូេ �ូមសរើក្ ទេាំងជូនដំែឹងសហើយ
រ៉ះប៉ះផដើមបែីផបើកប៊ូេទេ័រផហ្ម។

•  ៖ចាក់ស�ោសអ្កង់រ៉ះខែៈសពលកំពុងសលងសហគេម។សដើម្ីសដោះស�ោសអ្កង់រ៉ះ�ូមចារ់អូ�អាយខុនស�ោក្នញង្រិ�សដៅ
ែាមួយ។

•  ៖លាក់រ៊ូតុងសលើរ្ាររុករក។សដើម្ីរងា្ញរ៊ូតុងនានា�ូមរ៉ះ សលើរ្ាររុករក។

•  ៖ថតរូរសអ្កង់។

•  ៖ថតសវលាសលងសហគេមររ�់អ្នក។សដើម្ីរញ្ឈរ់ការថត�ូមរ៉ះ ។

•  ៖សធវើការកំែត់រចនា�ម្ពន្ធ�្មារ់រ៊ូ�ទេ័រសហគេម។

•  ្រ្មង់អា្រិភាព៖កំែត់ឲ្យឧរករែ៍ខទេរ់ការសហៅចូលនិងការជូនដំែឹង្រាំងអ�់សលើកណលងសម៉ោងសរោ្រ៍សដើម្ីរារាំងកុំឲ្យ
រំខានសហគេមអ្នក។

•  ្តួតពិនិត្យេីតុណ្ហភាព / ្តតួពិនិត្យផមម៉ូរី៖កែំត់ឲ្យឧរករែ៍នលត្មូវក្មិត�ំស�ងឬអ្តាស្ហវមវីសដអូសដោយ
�វ័យ្រវត្ិសដើម្ីរារាំងកុំឲ្យឧរករែ៍ស�ើងកសមៅ្្ជុលនិងសដើម្ីរញ្ឈរ់ការដំសែើរការកម្មវិធីសនៅន្ទេខាងស្កោយសនៅសពលមិន
មានសមម៉ូរី្គរ់្គាន់។

� •  អ្នកអាចកែំត់ឲ្យសរើក្ ទេាំងរូ៊�ទេ័រសហគេមពីរ្ាររុករកខែៈសពលរ្ាររុករក្តូវ្ ានកំែត់ជាកាយវិការអូេ។សលើ្ ទេាំង
រ៊ូ�ទេ័រសហគេម�ូមរ៉ះ  → ខទេប់ក្នញងផព�ផ�ងផហ្ម សហើយរ៉ះកុងតាក់កាយវិការរុករក សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

•  ជស្មើ�ណដលមានអាចខ�ុគ្នាអា្�័យសលើសហគេម។

�ការចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីក្នញងវីនដូវ្ ុេខណៈផព�កំពុងផ�ងផហម្
�អ្នកអាចចារ់ស្្ើមកម្មវិធីក្នញងវីនដូវ្ ុ�ខែៈសពលកំពុងសលងសហគេម។

�រ៉ះ សហើយស្ជើ�កម្មវិធីមួយពីរញ្ីកម្មវិធី។
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�SmartThings
�រញ្ានិង្គរ់្គង្រដារ់្រដារស្រើ្ ្ា�់នវ្្ាតនិង្ លិត្លឧរករែ៍អ៊ីនសធើែិត(IoT)សដោយស្រើ្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នក។

�សដើម្ីរង្ាញព័ត៌មានស្ចើនស្រៀត�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីSmartThingsសហើយរ៉ះមុឺនុយ → រផបៀបផ្បើ។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីSmartThings។

2 រ៉ះឧបករណ៍ → ខថមឧបករណ៍ ឬ ។

3 ស្ជើ�ឧរករែ៍មួយនិង�្ារ់ស្រៅវាសដោយសធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង់។

� •  វិធី�្ារ់អាចខ�ុគ្នាស្រៅតាម្រស�្រននឧរករែ៍ណដល្ ាន�្ារ់ឬក៏ខ្ឹមព័ត៌មានណដល្ ានណចករំណលក។

•  ឧរករែ៍ណដលអ្នកអាច�្ារ់អាចខុ�គ្នាអា្�័យសលើតំរន់។មុខងារណដលមានអាចខុ�គ្នាស្រៅតាមឧរករែ៍ណដល
្ាន�្ារ់។

•  កំហុ�ឬវិការៈ្ ទេាល់ខ្ងួនននឧរករែ៍ណដល�្ារ់មិន្តូវ្ ានរ៉ារ់រងស្កោមការធានាពីSamsungស�ើយ។សនៅសពល
កំហុ�ឬវិការៈសកើតស�ើងសលើឧរករែ៍ណដល្ ាន�្ារ់�ូម្រាក់្រងឧ�្ាហករននឧរករែ៍សនោះ។

�ការខចករំខ�កខ្លឹមព័ត៌មាន
�ណចករំណលកខ្ឹមព័ត៌មានសដោយស្រើជស្មើ�ណចករណំលកស្្ងៗ។�កម្ម�ាពខាងស្កោមគឺជាឧ្រាហរែ៍ននការណចករណំលករូរ។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីវិចិ្តេា�រួចសហើយស្ជើ�រូរមួយ។

2 រ៉ះ រួចស្ជើ�វិធីណចករណំលកណដលអ្នកចង់។

� �អ្នកអាចរង់្្ាក់រណន្ថមសនៅសពលណចករណំលកឯក�ារតាមរែ្ាញចល័ត។

�ខចករំខ�ករហ័េ

�ការខចករំខ�កខ្លឹមព័ត៌មានជាមួយឧបករណ៍ផនៅខកបែរ

�ណចករំណលកខ្ឹមព័ត៌មានជាមួយឧរករែ៍សនៅណក្រតាមWi-Fi DirectឬBluetoothឬក៏ជាមួយឧរករែ៍ណដល
គាំ្ ្រSmartThings។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីវិចិ្តេា�រួចសហើយស្ជើ�រូរមួយ។

2 សលើឧរករែ៍ស្្ងស្រៀត�ូមសរើក្ ទេាំងជូនដែំឹង,អូ�ចុះស្កោមរួចសហើយរ៉ះ  (ខចករំខ�ករហ័េ) សដើម្ីសរើកដំសែើរការ
វា។សរើអ្នកមិនអាចរកសឃើញ  (ខចករំខ�ករហេ័) សលើ្ ទេាំងរហ័�ស្រ�ូមរ៉ះ សហើយចារ់អូ�រ៊ូតុងសនោះស្រៅសលើ្ ទេាំង
រហ័�សដើម្ីណថមវា។
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3 រ៉ះ  → ខចករំខ�ករហេ័ សហើយស្ជើ�ឧរករែ៍មួយណដល្តូវស្ទេរររូស្រៅ។

4 ្រ្រួលយក�ំសែើស្ទេរឯក�ារសលើឧរករែ៍ស្្ងស្រៀតសនោះ។

� �មុខងារសនះមិនគាំ្ ្រការណចករណំលកវសីដអូជាមួយTVsឬឧរករែ៍ណដលគាំ្្រSmartThingsស្រ។សដើម្ីសមើលវីសដអូ
សលើTV�ូមស្រើមុខងារSmart View។

�ការចង្ញ�ផដើមបែីខចករំខ�ក(Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+)

�ណចករំណលកខ្ឹមព័ត៌មានសដោយចង្អញលឧរករែ៍ក្នញងចំសែោមឧរករែ៍សនៅណក្រ។

�មុខងារសនះអាចស្រើ្ ានណតសលើឧរករែ៍Galaxyណដលគាំ្ ្រមុខងារណរនដ៍្រូលាយរំ្ុត(UWB)រ៉ុសែណោះ។ដូចគ្នាសនះណដរ
សអ្កង់ររ�់ឧរករែ៍ស្្ងស្រៀតណដល្រ្រួលឯក�ារ្តូវណត្ ានសរើក។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីវិចិ្តេា�រួចសហើយស្ជើ�រូរមួយ។

2 សលើឧរករែ៍ស្្ងស្រៀត�ូមសរើក្ ទេាំងជូនដែំឹង,អូ�ចុះស្កោមរួចសហើយរ៉ះ  (ខចករំខ�ករហ័េ) សដើម្ីសរើកដំសែើរការ
វា។សរើអ្នកមិនអាចរកសឃើញ  (ខចករំខ�ករហេ័) សលើ្ ទេាំងរហ័�ស្រ�ូមរ៉ះ សហើយចារ់អូ�រ៊ូតុងសនោះស្រៅសលើ្ ទេាំង
រហ�័សដើម្ីណថមវា។

3 សលើឧរករែ៍ស្្ងស្រៀត�ូមរ៉ះឲ្យជារ់សលើ  (ខចករំខ�ករហ័េ) សហើយរ៉ះកុងតាក់បង្ាញ្រីតាំងខ្ញំដ�់អ្នកដផ្រ សដើម្ី
សរើកដំសែើរការវា។

4 រ៉ះ  → ខចករំខ�ករហេ័ សហើយចង្អញលខ្នងននឧរករែ៍អ្នកដាក់ឧរករែ៍ស្្ងស្រៀត។

5 រ៉ះឧរករែ៍ស្្ងស្រៀតសនៅសពលវាសលចស�ើងសនៅណ្្នកខាងសលើននសអ្កង់។

6 ្រ្រួលយក�ំសែើស្ទេរឯក�ារសលើឧរករែ៍ស្្ងស្រៀតសនោះ។

� �មុខងារណរនដ៍្រូលាយរំ្ុត(UWB)្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយអា្�័យសលើតំរន់។

�ការកំណត់នរណាអាចរកផឃើញឧបករណ៍អ្នក

�កំែត់នរែា្រ្រួលការអនុញា្តឲ្យរកនិងស្្ើខ្ឹមព័ត៌មានស្រៅឧរករែ៍អ្នក។

1 សរើក្ ទេាំងជូនដំែឹង,អូ�ចុះស្កោមរួចសហើយរ៉ះ  (ខចករំខ�ករហេ័)។

2 ស្ជើ�ជស្មើ�មួយ។
•  ្ ្មានមួយ៖កុំអនុញ្ាតឲ្យអ្នកដន្ររកសឃើញឧរករែ៍អ្នក។
•  ្រំនាក់្ំរនងប៉ុផណណែោះ៖អនុញា្តឲ្យណតអ្នកស្រើ្ ្ា�់Samsungក្នញង្រំនាក់្រំនងររ�់អ្នករ៉ុសែណោះណចករំណលកជាមួយ
ឧរករែ៍អ្នក។

•  នរណាម្នាក់ផនៅខកបែរ៖អនុញ្ាតឲ្យឧរករែ៍សនៅណក្រ្រាំង�ាយណចករំណលកជាមួយឧរករែ៍អ្នក។
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�ខចករខំ�កជាតំណ

�រញ្ចូនឯក�ារធំស្រៅ�ឺសវើឃ្ាំង្ទេញកSamsungសហើយណចករំណលកពួកវាជាមួយអ្នកដន្រតាមតំែវិរ។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីវិចិ្តេា�រួចសហើយស្ជើ�រូរមួយ។

2 រ៉ះ  → ខចករំខ�ករហេ័ សហើយស្ជើ�ជស្មើ�ណដលអ្នកចង់្ ានស្កោមខចករំខ�កជាតំណ។
•  ខចករំខ�កផដោយផ្បើកូដQR៖តែំស្រៅកាន់�ឺសវើណដលរូរ្តូវ្ ានរញ្ចូននឹង្តូវ្ ានរសង្កើតជាកូដQR។ស�្កនកូដQR 
សលើឧរករែ៍ស្្ងស្រៀតសដើម្ីណចករំណលកតំែ។

•  ខចករំខ�កក្នញងកម្មវិធីមួយ៖សនៅសពលអ្នកស្ជើ�កម្មវិធីមួយតំែស្រៅកាន់�ឺសវើណដលរូរ្តូវ្ ានរញ្ចូននឹងរង្ាញ
ស�ើង។ណចករំណលកតែំជាមួយអ្នកដន្រ។

�Music Share

�ការខណនាំ
�មុខងារMusic Shareអនុញ្ាតឲ្យអ្នកណចករណំលកឧរល័រBluetoothររ�់អ្នកណដល្ ាន�្ារ់សហើយជាមួយឧរករែ៍
អ្នកជាមួយនឹងម្នាក់ស្រៀត។អ្នកក៏អាច�្ារ់តនន្ីណតមួយសលើGalaxy Budsររ�់អ្នកនិងGalaxy Budsររ�់ម្នាក់ស្រៀត
្ ងណដរ។

�មុខងារសនះអាចស្រើ្ ានណតសលើឧរករែ៍ណដលគាំ្្រមុខងារMusic Shareរ៉ុសែណោះ។

�ការខចករំខ�កឧប�័រBluetooth
�អ្នកអាច�្ារ់តនន្ីសលើ្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នកនិង្ូររ�ពទេនវ្្ាតររ�់មិត្អ្នកតាមឧរល័រBluetoothររ�់អ្នក។

1 ្តូវ្្ាកដថា្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នកនិងឧរល័រBluetoothររ�់អ្នក្ ាន�្ារ់គ្នា។

��ូមសមើលការ្គេចូជាមួយឧរករែ៍Bluetoothស្្ងស្រៀត�្មារ់រសរៀរ�្ារ់។

2 សលើ្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នក�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះការភ្ាប់ → Bluetooth →  → ក្មិតខ្ពេ ់រួចសហើយ
រ៉ះកុងតាក់Music Shareសដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។
�អ្នកអាចស្រើមុខងាររណន្ថមដូចជាការកែំត់នរែា្តូវណចករំណលកឧរករែ៍អ្នកជាមួយសដោយរ៉ះMusic Share។

3 សលើ្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់មិត្អ្នក�ូមស្ជើ�ឧរល័រអ្នកពីរញ្ីននឧរករែ៍Bluetooth។

4 សលើ្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នក�ូម្រ្ួរលយក�ំសែើ�្ារ់។
�ឧរល័រអ្នកនឹង្តូវ្ ានណចករណំលក។
�សនៅសពលអ្នកចាក់តននី្តាម្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់មិត្អ្នកការចាក់តនន្ីតាម្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នកនឹង្តូវ្ ាន្ ្អាក។
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�ការេដាប់តននដីជាមួយ្្នាជាមួយGalaxy Buds
�អ្នកអាច�្ារ់តនន្ីសលើ្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នកជាមួយគ្នាតាមBudsររ�់អ្នកនិងBudsររ�់មិត្អ្នក។

�មុខងារសនះ្រ្រួលការគាំ្ ្រណតសលើស�៊រីGalaxy Budsរ៉ុសែណោះ។

1 ្តូវ្្ាកដថា្រូរ�ពទេនវ្្ាតនីមួយៗនិងគូBuds្ាន�្ារ់គ្នា។

��ូមសមើលការ្គេចូជាមួយឧរករែ៍Bluetoothស្្ងស្រៀត�្មារ់រសរៀរ�្ារ់។

2 សលើ្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់មិត្អ្នក�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះការភ្ាប់ → Bluetooth →  → ក្មិតខ្ពេ ់រួច
សហើយរ៉ះកុងតាក់Music Shareសដើម្ីសរើកដសំែើរការវា។
�អ្នកអាចស្រើមុខងាររណន្ថមដូចជាការកែំត់នរែា្តូវណចករំណលកឧរករែ៍អ្នកជាមួយសដោយរ៉ះMusic Share។

3 សលើ្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នក�ូមសរើក្ ទេាំងជូនដែំឹងសហើយរ៉ះផមផ�ៀផចញ។

4 រ៉ះMusic Shareសហើយស្ជើ�Budsររ�់មិត្អ្នកពីរញ្ីឧរករែ៍ណដលចារ់្ាន។

5 សលើ្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់មិត្អ្នក�ូម្រ្ួរលយក�ំសែើ�្ារ់។
�សនៅសពលអ្នកចាក់តននី្តាម្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នកអ្នកអាច�្ារ់វាជាមួយគ្នាតាមBuds្រាំងពីរ។

�

�Smart View
�រង្ាញខ្ឹមព័ត៌មានណដល្ ានរង្ាញសលើឧរករែ៍អ្នកសនៅសលើសអ្កង់ធំសដោយ�្ារ់ឧរករែ៍អ្នកជាមួយTVឬម៉ូនី្រ័រណដល្ ាន
សរើកស្រើScreen Mirroring។

1 សរើក្ ទេាំងជូនដំែឹង,អូ�ចុះស្កោមរួចសហើយរ៉ះ  (Smart View)។

2 ស្ជើ�ឧរករែ៍មួយសដើម្ី្ ្ញះសអ្កង់ររ�់ឧរករែ៍អ្នក។

� �សនៅសពលអ្នកចាក់វសីដអូមួយជាមួយSmart Viewរី�ូលូ�ិនអាចខុ�គ្នាអា្�័យសលើម៉ូណដលTV។
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�ភា្ប់ជាមួយWindows
�អ្នកអាច�្ារ់ឧរករែ៍អ្នកស្រៅWindows PCសដើម្ីចូលស្រើ្រិន្នន័យននឧរករែ៍អ្នក�្ាមៗសនៅសលើកុំព្យចូ្រ័រដូចជាររូ�ាពឬ
�ារ។

�សនៅសពលការសហៅឬ�ារចូលមកអ្នកអាច្រ្ួរលពួកវាសលើកុំព្យចូ្រ័រ។

� •  វាជាសយោរល់ណដល្តវូស្រើកំណែថ្មីរំ្ុតននWindowsនិងកម្មវិធីកម្មវិធី្រូរេ័ពទេរបេ់អ្នកសដើម្ីស្រើមុខងារសនះឲ្យ
្ានសពញសលញ។

•  ្តូវការគែនីMicrosoftសដើម្ីស្រើមុខងារសនះ។សនៅសពលអ្នករសង្កើតគែនីMicrosoftមួយអ្នកអាចចុះសឈ្មោះ
ចូលឧរករែ៍និងស�វាMicrosoft្រាំងអ�់ដូចជាកម្មវិធីMicrosoft OfficeនិងWindows 10។

�ការភ្ាប់ផ្រៅកុំព្យដូ្័ររ

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះមុខងារក្មិតខ្ពេ ់→ ភ្ាប់ជាមួយWindows។

2 សធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង់សដើម្ីរញ្រ់ការ�្ារ់។

� ��ូមចូលសមើលhttps://aka.ms/setupltw�្មារ់ព័ត៌មានលម្អិត។

�ការបង្ាញ្រិន្នន័យនិងការជូនដំណឹងពីឧបករណ៍អ្នកផនៅផ�ើកុំព្យដូ្រ័រ
�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីកម្មវិធី្ូររេ័ពទេរបេ់អ្នកសលើកុំព្យចូ្័ររសហើយស្ជើ�្រស�្រមួយណដលអ្នកចង់្ ាន។

�

ឧបករណ៍ របស់ អ�ក

ការជូនដំណឹង

សារ
រូបថត
កម�វ�ធី

ការេហៅ

� �មុខងារនិងមុឺនុយណដលមានអាចខ�ុគ្នាអា្�័យសលើកំណែ�ុហវណវរឬម៉ូណដល។

https://aka.ms/setupltw
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�Samsung DeX

�ការខណនាំ
�Samsung DeXគឺជាស�វាណដលអនុញ្ាតឲ្យអ្នកស្រើ្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នកដូចជាកុំព្យចូ្រ័រសដោយ�្ារ់្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នក
ស្រៅសអ្កង់ខាងស្កៅដូចជាTVឬម៉ូន្័ីររឬក៏ស្រៅកុំព្យចូ្រ័រ។រំសពញកិច្ការណដលអ្នកចង់សធវើឲ្យរួចរាល់សលើ្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នក
យ៉ាងរហ�័និងងាយ្�ួលសនៅសលើសអ្កង់ធំសដោយស្រើក្ារចុចនិងសម៉ៅ�៍។ខែៈសពលកំពុងស្រើSamsung DeXអ្នកអាចស្រើ
្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នកក្នញងសពលដែំាលគ្នា។

�ការភា្ប់ឧបករណ៍និងការចាប់ផ្ដើមSamsung DeX

�ការភ្ាប់មានខខសែផ្រៅផអ្កង់ខាងផ្កៅ

�អ្នកអាច�្ារ់្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នកស្រៅសអ្កង់ខាងស្កៅសដោយស្រើអាដារ់្រ័រHDMI (USB Type-Cស្រៅHDMI)។

� �ស្រើស្គឿងរន្ំណដលគាំ្្រសដោយSamsung DeX្្ចូវការណដល្ ្ល់ជូនសដោយSamsungរ៉ុសែណោះ។រញ្ា្រ�ិ្រ្ធ
្លនិងការសធវើមុខងារខ�ុណដលរង្កស�ើងសដោយការស្រើស្គឿងរន្ំណដលមិន្រ្រួលការគាំ្ ្រជា្ ្ចូវការមិន្តូវ្ ានរ៉ារ់រង
ស្កោមការធានាស�ើយ។

1 �្ារ់អាដារ់្រ័រHDMIស្រៅ្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នក។

2 �្ារ់ណខ្HDMIស្រៅអាដារ់្រ័រHDMIនិងស្រៅ្ចកHDMIររ�់TVឬម៉ូនី្រ័រ។
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3 សលើសអ្កង់្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នក�ូមរ៉ះចាប់ផ្ដើម។
�សដោយមិនរ្ចូរសអ្កង់្ូររ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នកសអ្កង់Samsung DeXនឹងសលចស�ើងសលើTVឬម៉ូនី្័ររណដល្ ាន�្ារ់។

�

ែខ� HDMI

អាដាប់ទ័រ HDMI (USB Type-C េទៅ HDMI)

�ការភ្ាប់មានខខសែជាមួយកុំព្យដូ្រ័រ
�អ្នកអាចស្រើSamsung DeXសដោយ�្ារ់្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នកជាមួយកុំព្យចូ្័ររសដោយស្រើណខ្USB។សដើម្ីស្រើណខ្USB 
ណដលអមមកជាមួយឧរករែ៍កុំព្យចូ្័ររ្តូវណតមាន្ចកUSB Type-C។

1 សលើកុំព្យចូ្រ័រ�ូមសមើលwww.samsung.com/samsung-dexនិង្រាញយកកម្មវិធីSamsung DeX។

2 �្ារ់្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នកជាមួយកុំព្យចូ្័ររសដោយស្រើណខ្USB។

http://www.samsung.com/samsung-dex
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3 សលើសអ្កង់្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នក�ូមរ៉ះចាប់ផ្ដើមឥេដូវ។
�សនៅសពលពួកវា្ ាន�្ារ់គ្នាសអ្កង់Samsung DeXនឹងសលចស�ើងសលើកុំព្យចូ្រ័រ។

�

�ការភ្ាប់ឥតខខសែ
�អ្នកអាចស្រើSamsung DeXសដោយ�្ារ់្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នកជាមួយTVឬកុំព្យចូ្រ័រសដោយឥតស្រើណខ្។

1 សលើ្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នក�ូមសរើក្ ទេាំងជូនដែំឹង,អូ�ចុះស្កោមរួចសហើយរ៉ះ  (DeX)។

2 រ៉ះDeXផ�ើTVឬម៉ូន្ីរ័រឬDeXផ�ើPC។

3 ស្ជើ�TVឬកុំព្យចូ្័ររមួយពីរញ្ីឧរករែ៍ណដល្ ានរកសឃើញសហើយរ៉ះចាប់ផ្ដើមឥេដូវ។
�TVsខ្ះនឹង្តូវ្ ាន�គេាល់ណតសនៅសពល្រ្មង់Screen Mirroringររ�់វា្តូវ្ ានសរើករ៉ុសែណោះ។
�កុំព្យចូ្រ័រ្តូវណត្ ាន�្ារ់ជាមួយរែ្ាញWi-Fiដូចគ្នានឹង្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នកសហើយកម្មវិធីSamsung DeX្តូវណត
ដំសែើរការសលើវា។

4 សរើវីនដូវស�្នើការ�្ារ់សលចស�ើងសលើTVឬកុំព្យចូ្រ័រ�ូម្រ្រួលយក�ំសែើសនោះ។

5 សធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង់សដើម្ីរញ្រ់ការ�្ារ់។
�សនៅសពលពួកវា្ ាន�្ារ់គ្នាសអ្កង់Samsung DeXនឹងសលចស�ើងសលើTVឬកុំព្យចូ្័ររ។

� •  សយើងឲ្យសយោរល់ស្រើSamsung Smart TVណដល្ ាន្ លិតស្កោយ្ ្នាំ2019។

•  ្តូវ្្ាកដថាការ្្ញះសអ្កង់្រ្ួរលការគាំ្ ្រសលើTVណដលអ្នកចង់�្ារ់ជាមួយ។
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�ការ្តតួ្តាផអ្កង់Samsung DeX

�ការ្តួត្តាផ�ើផអ្កង់ខាងផ្កៅ

�ការ្តួត្តាជាមួយកដារចុចខាងផ្កៅនិងផម៉ៅេ៍

�អ្នកអាចស្រើក្ារចុច/សម៉ៅ�៍ឥតណខ្។�ូមសមើលស�ៀវស�ៅណែនាំឧរករែ៍នីមួយៗសដើម្ី្រ្រួលព័ត៌មានរណន្ថម។

� •  អ្នកអាចកែំត់�ញ្ាចង្អញលសម៉ៅ�៍ឲ្យ្ ង្ពីសអ្កង់ខាងស្កៅស្រៅសអ្កង់ររ�់្រូរ�ពទេនវ្្ាត។ចារ់ស្្ើម
កម្មវិធីការកំណត,់ ស្ជើ�Samsung DeX → ផម៉ៅេ៍និង្្រនាប់ដានរួចសហើយស្ជើ�កុងតាក់្្លាេ់្រីេញ្ា
ចង្ញ�ផ្រៅផអ្កង់្ូររេពទេ សដើម្ីសរើកដសំែើរការវា។

•  អ្នកក៏អាចស្រើកា្រចុចខាងស្កៅសលើសអ្កង់ររ�់្ូររ�ពទេនវ្្ាត្ ងណដរ។

�ការផ្បើ្រូរេពទេផវឆ្លាតរបេ់អ្នកជា្ ទេាំងប៉ះ

�អ្នកអាចស្រើ្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នកជា្ ទេាំងរ៉ះ។

�សលើ្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នក�ូមរ៉ះ សលើរ្ាររុករក។សរើអ្នក្ ានកំែត់ឲ្យរ្ាររុករកស្រើកាយវិការអូេ �ូមសរើក្ ទេាំង
ជូនដំែឹងសហើយរ៉ះផ្បើ្រូរេពទេរបេ់អ្នកជា្ ទេាំងប៉ះ។

� •  សរើអ្នករ៉ះពីរដងសលើ សនៅសលើ្ ទេាំងរ៉ះអ្នកអាចរង្ាញកាយវិការណដលអ្នកអាចស្រើជាមួយ្ ទេាំងរ៉ះ។

•  សរើស្�ោម្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នកមានគ្មរមុខ�ូមសរើកគ្មរមុខសដើម្ីស្រើ្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នកជា្ ទេាំងរ៉ះ។សរើ
គ្មរមុខរិ្រ្ទេាំងរ៉ះអាចមិនដំសែើរការ្តឹម្តូវ។

•  សរើសអ្កង់្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នករលត់�ូមចុច្គារ់ចុចខាងឬក៏រ៉ះសអ្កង់ពីរដងសដើម្ីសរើកសអ្កង់។

�
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�ការផ្បើកដារចុចផ�ើផអ្កង់

�សនៅសពលអ្នកវាយរញ្ចូលអត្ថរ្រសដើម្ីស្្ើ�ារ,រសង្កើតកែំត់�មគេាល់ឬក៏សធវើកិច្ការស្្ងស្រៀតក្ារចុចសលើសអ្កង់នឹងសលចស�ើង
សដោយ�វ័យ្រវត្ិសលើសអ្កង់្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នកសដោយមិន�្ារ់ក្ារចុចខាងស្កៅ។

�ការ្តួត្តាផ�ើកុំព្យដូ្រ័រ
�្តួត្តាសអ្កង់Samsung DeXសដោយស្រើកា្រចុចនិងសម៉ៅ�៍ណដល្ ាន�្ារ់ស្រៅកុំព្យចូ្រ័រ។

�អ្នកអាច្ ្ា�់្រីឯក�ារយ៉ាងងាយ្�ួលរវាងកុំព្យចូ្រ័រនិងSamsung DeXសដោយចារ់អូ�និង្រមា្ក់សហើយអ្នកក៏អាចចម្ង
និងរិ្រ�្ារ់អត្ថរ្រ្ ងណដរ។

� �សដើម្ីរង្ាញ្ ្ចូវកាត់ននក្ារចុចណដលមានខែៈសពលកំពុងស្រើSamsung DeX�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់ 
សហើយរ៉ះការ្្ប់្ ្ង្ូរផ្រៅ → កដារចុចជាកខ់េដង → ្្លដូវកាត់កដារចុច។

�ការផ្បើSamsung DeX
�ស្រើមុខងារនន្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នកក្នញងររិ�្ថានអ៊ីនសធើសហវ�្�សដៀងនឹងកុំព្យចូ្រ័រ។អ្នកអាចសធវើពហុកិច្ការសដោយដសំែើរការ
កម្មវិធីស្ចើនក្នញងសពលដំែាលគ្នា។អ្នកក៏អាចពិនិត្យការជូនដែំឹងនិង�្ថាន�ាពនន្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នក្ ងណដរ។

�

េគហេអ�កង ់
Samsung DeX

រ�ារ កិច�ការ

កម�វ�ធ ីសំណព�

រ�ារ ស�ានភាព

ការជូនដំណឹង

រ�ារ
 ឧបករណ៍ ចូលេ�បើ រហ័ស

ប៊ូតុង កម�វ�ធី

� •  រ្ង់សអ្កង់Samsung DeXអាចខ�ុគ្នាអា្�័យសលើឧរករែ៍ណដល្ ាន�្ារ់។

•  សនៅសពលចារ់ស្្ើមឬរញ្រ់Samsung DeXកម្មវិធីកំពុងដសំែើរការអាចរិ្រ។

•  កម្មវិធីនិងមុខងារខះ្្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយសនៅសពលស្រើSamsung DeX។

•  សដើម្ីនលត្មវូការកំែត់សអ្កង់�ូមស្រើការកំែត់សអ្កង់ររ�់TVឬម៉ូន្ីរ័រណដល្ ាន�្ារ់។

•  សដើម្ីរ្ចូរការរសញញ្អូឌីយ៉ូ�ូមរ៉ះរ្ារ�្ថាន�ាព,ស្ជើ�ផមផ�ៀផចញ រួចសហើយស្ជើ�ឧរករែ៍មួយ។
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�ការផ្បើSamsung DeXនិង្ូររេពទេផវឆ្លាតក្នញងផព�ដំណា�្្នា
�ខែៈសពលកំពុងស្រើSamsung DeXអ្នកអាចស្រើកម្មវិធីដាចស់ដោយណ�កសលើសអ្កង់ខាងស្កៅឬកុំព្យចូ្រ័រជាមួយនឹង្រូរ�ពទេ
នវ្្ាតររ�់អ្នកក្នញងសពលដំែាលគ្នា។

�ឧ្រាហរែ៍ខែៈសពលកំពុងសមើលវីសដអូសលើTVឬម៉ូន្ីរ័រណដល្ ាន�្ារ់អ្នកអាច្ ាតជាមួយមិត្�ក្ិររ�់អ្នកសលើ�ារហារីមួយ។

�សលើTVឬម៉ូនី្រ័រណដល្ ាន�្ារ់�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីមួយសដើម្ីដំសែើរការសលើសអ្កង់Samsung DeX។រនទេារ់មក�ូម
ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីមួយស្រៀតសលើ្ូររ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នក។

�ការចាក់ផេោផអ្កង់Samsung DeX
�សរើអ្នកចង់ចាក់ស�ោសអ្កង់Samsung DeXនិងសអ្កង់នន្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នកខែៈសពលកំពុងស្រើSamsung DeX 
�ូមស្ជើ�  → ចាកផ់េោDeX។

� �ខែៈសពលកំពុងស្រើSamsung DeXអ្នកមិនអាចចាក់ស�ោសអ្កង់Samsung DeXនិងសអ្កង់នន្រូរ�ពទេនវ្្ាត
ររ�់អ្នកសដោយចុច្គារ់ចុចខាងស�ើយ។

�ការផ្ទេរ្រិន្នន័យជាមួយកុំព្យដូ្រ័រ

�ការចម្លងឯកេារ

�សលើសអ្កង់Samsung DeX�ូមចុចឲ្យជារ់សលើឯក�ារសដើម្ីស្ជើ�វាក្នញងកម្មវិធីឯកេារខ្ញំ ឬកម្មវិធីវិចិ្តេា�សហើយចារ់
អូ�វាស្រៅសអ្កង់កុំព្យចូ្័ររ។សលើសអ្កង់កុំព្យចូ្័ររ�ូមស្ជើ�ឯក�ារមួយសហើយចារ់អូ�វាស្រៅសអ្កង់Samsung DeX,កម្មវិធី
 ឯកេារខ្ញំ ឬក៏កម្មវិធីវិចិ្តេា�។

�ការចម្លងនិងការប្ិរភ្ាប់អត្ថប្រ

�សដោយស្រើ្គារ់ចុចនន្ ្ចូវកាត់កា្រចុច�ូមចម្ងអត្ថរ្រសលើសអ្កង់Samsung DeXឬសអ្កង់កុំព្យចូ្័ររសហើយរិ្រ�្ារ់វាក្នញងវាល
រញ្ចូលអត្ថរ្រសលើសអ្កង់ស្្ងស្រៀត។
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�កម្មវិធីGoogle
�Google្្ល់ការកម្ាន្រែ្ាញ�ងគេមនិងកម្មវិធីអាជីវកម្មនានា។អ្នក្រណហលជា្តូវការគែនីGoogleសដើម្ីចូលស្រើ
កម្មវិធីខ្ះ។

�សដើម្ីរង្ាញព័ត៌មានកម្មវិធីស្ចើនស្រៀត�ូមចូលស្រើមុឺនុយជំនួយននកម្មវិធីនីមួយៗ។

•  Chrome៖ណ�វងរកព័ត៌មាននិងសរើកសមើល្រំព័រវរិ។

•  Gmail៖ស្្ើឬ្រ្ួរលអ៊ណីមលតាមស�វាGoogle Mail។

•  ខ្ន្រ៖ីណ�វងរក្រីកណនង្អ្នកសនៅសលើណ្ន្រីណ�វងរកណ្ន្រីពិ�ពសលោកនិងរង្ាញព័ត៌មាន្រីកណន្ង�្មារ់កណនង្ស្្ងៗសនៅ
ជុំវិញអ្នក។

•  YT Music៖�ូមរីករាយជាមួយតននី្និងវសីដអូជាស្ចើនណដល្ ាន្ ្ល់ជូនសដោយYouTube Music។អ្នកក៏អាចរង្ាញ
�មូហកម្មតនន្ីណដលអ្នក្ ានរក្ា្ុរកសលើឧរករែ៍អ្នកនិងចាក់ពួកវា្ ងណដរ។

•  Google Play Movies៖្ិរញឬជួលវីសដអូដូចជា�ាពយន្និងកម្មវិធីTVពីPlay Store។

•  ថាេ៖រក្ា្រុកខ្ឹមព័ត៌មានអ្នកសលើសកោ្ដ,ចូលស្រើវាពី្គរ់្រីកណន្ងនិងណចករំណលកវាជាមួយអ្នកដន្រ។

•  YouTube៖្រ�្នាឬរសង្កើតវសីដអូ្ពម្រាំងណចករំណលកពួកវាជាមួយអ្នកដន្រ។

•  រូបថត៖ណ�វងរក្គរ់្គងនិងណករូរ�ាពនិងវសីដអូអ្នក្រាំងអ�់ពី្រ�ពស្្ងៗក្នញងកណន្ងមួយ។

•  Google៖ណ�វងរកធាតុនានាសលើអ៊ីនសធើែិតឬឧរករែ៍អ្នកយ៉ាងរហ�័។

•  Duo៖សធវើការសហៅវីសដអូធម្មតា។

•  Messages៖ស្្ើនិង្រ្រួល�ារសលើឧរករែ៍ឬកុំព្យចូ្រ័រអ្នកសហើយណចករំណលកខ្ឹមព័ត៌មានស្្ងៗដូចជារូរនិងវីសដអូ។

� �កម្មវិធីខ្ះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយអា្�យ័សលើអ្នក្្ល់ស�វាឬម៉ូណដល។
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�ការកំណត់
�ការខណនាំ
�រ្ចូរការកែំត់ឧរករែ៍តាមរំែង។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត។់

�សដើម្ីណ�វងរកការកែំត់សដោយវាយរញ្ចូលពាក្យគន្ឹះ�ូមរ៉ះ ។អ្នកក៏អាចណ�វងរកការកំែត់្ ងណដរសដោយស្ជើ��្ាកមួយ
ស្កោមេំផណើ។

�Samsung Account
�ចុះសឈ្មោះចូលSamsung Accountររ�់អ្នកនិង្គរ់្គងវា។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះSamsung Account។

�ការភ្ាប់

�ជផ្មើេ
�រ្ចូរការកែំត់�្មារ់ការ�្ារ់ស្្ងៗដូចជាមុខងារWi-FiនិងBluetooth។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការភា្ប់។

•  Wi-Fi៖សរើកដំសែើរការមុខងារWi-Fiសដើម្ី�្ារ់ស្រៅរែ្ាញWi-Fiនិងចូលស្រើអ៊ីនសធើែិតឬឧរករែ៍រែ្ាញ
ស្្ងស្រៀត។�ូមសមើលWi-Fi�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  Bluetooth៖ស្រើBluetoothសដើម្ីសដោះដូរ្រិន្នន័យឬឯក�ារសមសឌៀជាមួយឧរករែ៍ស្្ងស្រៀតណដល្ ាន
សរើកស្រើBluetooth។�ូមសមើលBluetooth�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  NFCនិងការបង់្ ្ាក់ផដោយមិនប៉ះ៖កែំត់ឲ្យឧរករែ៍អនុញា្តឲ្យអ្នកអាន�្ាកគមនាគមន៍ក្នញងណដនជិតៗ(NFC) 
ណដលមានព័ត៌មានអំពី្ លិត្ល។អ្នកក៏អាចស្រើមុខងារសនះ្ ងណដរសដើម្ីសធវើការរង់្្ាក់និង្រិញ�ំរុ្ត�្មារ់ការ
សធវើដំសែើរឬ្ពឹត្ិការែ៍នានារនទេារ់ពី្រាញយកកម្មវិធីណដល្តូវការ។�ូមសមើលNFCនិងការរង់្្ាក់សដោយមិន
រ៉ះ �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។
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•  ្រ្មង់យន្តផហោះ៖កែំត់ឲ្យឧរករែ៍រិ្រមុខងារឥតណខ្្រាំងអ�់សលើឧរករែ៍អ្នក។អ្នកអាចស្រើស�វាណដល
មិនស្រើរែ្ាញរុ៉សែណោះ។

� ��ូមសគោរពតាមរ្ររញ្ាណដល្ ្ល់សដោយ្កុមហ៊ុនអាកា�ចរែ៍និងការណែនាំររ�់រុគគេលិករស្មើការសលើ
យន្សហោះ។ក្នញងករែីណដលមានការអនុញា្តឲ្យស្រើឧរករែ៍�ូមស្រើវាក្នញង្រ្មង់យន្សហោះជានិច្។

•  បណ្ាញច�័ត៖សធវើការកំែត់រចនា�ម្ពន្ធរែ្ាញចល័តររ�់អ្នក។

•  ការផ្បើ្្ាេ់្រិន្នន័យ៖រក្ាការតាមដានររិមាែននការស្រើ្្ា�់្រិន្នន័យររ�់អ្នកនិងរ្ចូរការកំែត់តាមរំែង�្មារ់
ណដនកំែត់។កំែត់ឲ្យឧរករែ៍រិ្រការ�្ារ់្រិន្នន័យចល័តសដោយ�វ័យ្រវត្ិសនៅសពលររិមាែ្រិន្នន័យចល័តណដលអ្នក
្ានស្រើឈានដល់ណដនកែំត់ណដលអ្នក្ ានរញ្ាក់។

�អ្នកអាចសរើកដំសែើរការមុខងារ�ំនច្ិរន្នន័យសដើម្ីរារាំងកម្មវិធីខះ្ណដលដំសែើរការសនៅន្ទេខាងស្កោយមិនឲ្យស្្ើឬ្រ្រួល
្រិន្នន័យ។�ូមសមើលមុខងារ�ំនច្ិរន្នន័យ �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

�អ្នកក៏អាចស្ជើ�កម្មវិធីឲ្យស្រើ្រិន្នន័យចល័តជានិច្្ ងណដរ�ូម្ីសនៅសពលឧរករែ៍អ្នក្ ាន�្ារ់ស្រៅរែ្ាញWi-Fiក៏
សដោយ។�ូមសមើលកម្មវិធីស្រើ្រិន្នន័យចល័តរ៉ុសែណោះ �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  អភិ្ា�កាតSIM៖សរើកដំសែើរការកាតSIMឬUSIMរួចរ្ចូរការកំែត់កាតSIMតាមរំែង។�ូមសមើលអ�ិ្ាល
កាតSIM�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  ហត់េបែ៉ត់ច�័តនិងចំណង៖ស្រើឧរករែ៍ជាហត�់្៉ត់ចល័តសដើម្ីណចករំណលកការ�្ារ់្រិន្នន័យចល័តននឧរករែ៍
ជាមួយឧរករែ៍ស្្ងស្រៀត។�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថមអំពីហត់�្៉ត់ចល័ត�ូមសមើលហត់�្៉ត់ចល័ត។

� �អ្នកអាចរង់្ ្ាក់រណន្ថមសនៅសពលស្រើមុខងារសនះ។

•  ការកំណត់ការភ្ាប់ផ្ចើនផ្រៀត៖រ្ចូរការកំែត់តាមរំែងសដើម្ី្តួត្តាមុខងារស្្ងស្រៀត។�ូមសមើលការកំែត់ការ�្ារ់
ស្ចើនស្រៀត �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។
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�Wi-Fi
�សរើកដំសែើរការមុខងារWi-Fiសដើម្ី�្ារ់ស្រៅរែ្ាញWi-Fiនិងចូលស្រើអ៊ីនសធើែិតឬឧរករែ៍រែ្ាញស្្ងស្រៀត។

�ការភ្ាប់ផ្រៅបណ្ាញWi-Fi

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការភា្ប់ → Wi-Fiរួចរ៉ះកុងតាក់សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

2 ស្ជើ�រែ្ាញមួយពីរញ្ីរែ្ាញWi-Fi។
�រែ្ាញណដលមានអាយខុនស�ោ្តវូការពាក្យ�មងៃាត់។

� •  សនៅសពលឧរករែ៍�្ារ់ស្រៅរែ្ាញWi-Fiមួយឧរករែ៍នឹង�្ារ់ស្រៅរែ្ាញសនោះស�ើងវិញ្គរ់សពលណដលអាច
ស្រើ្ ានសដោយមិន្តវូការពាក្យ�មងៃាត់។សដើម្ីរារាំងឧរករែ៍កុំឲ្យ�្ារ់ស្រៅរែ្ាញសនោះសដោយ�វ័យ្រវត្ិ�ូម
រ៉ះ ជារ់នឹងរែ្ាញសនោះសហើយរ៉ះកុងតាក់េ្័យភ្ាប់ផេើងវិញ សដើម្ីរិ្រដំសែើរការវា។

•  សរើអ្នកមិនអាច�្ារ់ស្រៅរែ្ាញWi-Fi្ាន្តឹម្តូវស្រ�ូមចារ់ស្្ើមមុខងារWi-Fiឬសរ៉ៅ្រ័រឥតណខ្ននឧរករែ៍អ្នក
ស�ើងវិញ។

�ការបង្ាញព័ត៌មាន្ ុណភាពបណា្ញWi-Fi
�រង្ាញព័ត៌មានគុែ�ាពរែ្ាញWi-Fiដូចជាសល្ឿននិង�្ថិរ�ាព។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការភា្ប់ → Wi-Fiរួចរ៉ះកុងតាក់សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។ព័ត៌មានគែុ�ាពរែ្ាញនឹង
សលចស�ើងស្កោមរែ្ាញWi-Fi។សរើវាមិនសលចស�ើងស្រ�ូមរ៉ះ  → ក្មិតខ្ពេ់សហើយរ៉ះកុងតាក់បង្ាញព័ត៌មាន
្ុណភាពបណ្ាញ សដើម្ីសរើកដសំែើរការវា។

� �ព័ត៌មានគុែ�ាព្រណហលជាមិនសលចស�ើងស្រអា្�័យសលើរែ្ាញWi-Fi។

�ការខចករំខ�កពាក្យេមា្ត់បណ្ាញWi-Fi
�សរើអ្នកសធវើ�ំសែើមួយស្រៅកាន់មនុ�្ណដល្ ាន�្ារ់ជាមួយរែ្ាញWi-Fiមាន�ន្ិ�ុខសដើម្ីណចករំណលកពាក្យ�មងៃាត់
ររ�់វាអ្នកអាច�្ារ់ស្រៅរែ្ាញសដោយមិនវាយរញ្ចូលពាក្យ�មងៃាត់។មុខងារសនះអាចស្រើ្ ានរវាងឧរករែ៍ណដលរ៉ះ
ជាមួយគ្នាសហើយសអ្កង់ននឧរករែ៍ស្្ងស្រៀត្តវូណត្ ានសរើក។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការភា្ប់ → Wi-Fiរួចរ៉ះកុងតាក់សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

2 ស្ជើ�រែ្ាញមួយពីរញ្ីរែ្ាញWi-Fi។

3 រ៉ះផេ្នើពាក្យេម្ាត។់

4 ្រ្រួលយក�ំសែើណចករំណលកសលើឧរករែ៍ស្្ងស្រៀតសនោះ។
�ពាក្យ�មងៃាត់Wi-Fi្តវូ្ ានវាយរញ្ចូលសលើឧរករែ៍អ្នកសហើយវា្ ាន�្ារ់ជាមួយរែ្ាញ។
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�Wi-Fi Direct
�Wi-Fi Direct�្ារ់ឧរករែ៍សដោយ្ ទេាល់តាមរែ្ាញWi-Fiសដោយមិន្តូវការចំែុចចូលស្រើ។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការភា្ប់ → Wi-Fiរួចរ៉ះកុងតាក់សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

2 រ៉ះ  → Wi-Fi Direct។
�ឧរករែ៍ណដលរកសឃើញ្តូវ្ ានរាយក្នញងរញ្ី។
�សរើឧរករែ៍ណដលអ្នកចង់�្ារ់ស្រៅមិន�្ថិតក្នញងរញ្ី�ូមស�្នើឲ្យឧរករែ៍សនោះសរើកមុខងារWi-Fi Direct។

3 ស្ជើ�ឧរករែ៍មួយណដល្តវូ�្ារ់ស្រៅ។
�ឧរករែ៍នឹង្តូវ្ ាន�្ារ់សនៅសពលឧរករែ៍ស្្ង្រ្រួលយក�ំសែើ�្ារ់Wi-Fi Direct។
�សដើម្ីរញ្រ់ការ�្ារ់ឧរករែ៍�ូមស្ជើ�ឧរករែ៍សដើម្ី្ ្ាច់ពីរញ្ី។

�Bluetooth
�ស្រើBluetoothសដើម្ីសដោះដូរ្រិន្នន័យឬឯក�ារសមសឌៀជាមួយឧរករែ៍ស្្ងស្រៀតណដល្ ានសរើកស្រើBluetooth។

� ការ្បុង្បយ័ត្នចផំពោះការផ្បើBluetooth

•  Samsungមិន្រ្ួរលខ�ុ្តូវសលើការ្ ាតរ់ង់ការរអាក់រអួលឬការស្រើមិន្តឹម្តូវសលើ្រិន្នន័យណដល្ ានស្្ើឬ្រ្រួល
តាមBluetoothស�ើយ។

•  ជានិច្កាល�ូម្្ាកដថាអ្នកណចករណំលកនិង្រ្រួល្រិន្នន័យជាមួយឧរករែ៍ណដលអាចសជឿ្រុកចិត្្ ាននិងមាន�ន្ិ�ុខ
្តឹម្តូវ។សរើមានឧរ�គគេរវាងឧរករែ៍្រាំងសនោះចមងៃាយ្រតិរត្ិការអាច្តូវ្ ានកាត់រន្ថយ។

•  ឧរករែ៍ខះ្ជាពិស��ឧរករែ៍ណដលមិន្តូវ្ ានសធវើសត�្ឬយល់្ ពមសដោយBluetooth SIG្រណហលជាមិន្តូវគ្នា
ជាមួយឧរករែ៍អ្នកស�ើយ។

•  ចូរកុំស្រើមុខងារBluetoothក្នញងសគោលរំែងខ�ុច្ារ់(ឧ្រាហរែ៍ការលួចចម្ងឯក�ារឬការរន្ំ្រាក់្រង
ខ�ុច្ារ់ក្នញងសគោលរំែងពាែិជ្កម្ម)។Samsungមិន្រ្រួលខ�ុ្តូវសលើ្ លវិ្ាកននការស្រើ្្ា�់ខុ�ច្ារ់សលើ
មុខងារBluetoothស�ើយ។

�ការ្្ដូជាមួយឧបករណ៍Bluetoothផ្សែងផ្រៀត

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការភា្ប់ → Bluetoothរួចរ៉ះកុងតាក់សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

�ឧរករែ៍ណដលរកសឃើញនឹង្តវូ្ ានរាយក្នញងរញ្ី។

2 ស្ជើ�ឧរករែ៍មួយសដើម្ី្ គេចូជាមួយ។
�សរើឧរករែ៍ណដលអ្នកចង់្ គេចូជាមួយមិនមានក្នញងរញ្ីស្រ�ូមកំែត់ឲ្យឧរករែ៍សនោះចូល្រ្មង់្ គេចូBluetooth។�ូមសមើល
ស�ៀវស�ៅណែនាំអ្នកស្រើ្ ្ា�់ររ�់ឧរករែ៍ស្្ងស្រៀត។

� �ឧរករែ៍អ្នកអាចឲ្យឧរករែ៍ស្្ងស្រៀតសមើលសឃើញខែៈសពលសអ្កង់ការកំែត់Bluetooth្ានសរើក។
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3 ្រ្រួលយក�ំសែើ�្ារ់Bluetoothសលើឧរករែ៍អ្នកសដើម្ីរញ្ាក់។
�ឧរករែ៍នឹង្តវូ្ ាន�្ារ់សនៅសពលឧរករែ៍ស្្ងស្រៀត្រ្រួលយក�ំសែើ�្ារ់Bluetooth។
�សដើម្ីឈរ់្គេចូឧរករែ៍�ូមរ៉ះ ជារ់នឹងសឈ្មោះឧរករែ៍សដើម្ីឈរ់្គេចូសហើយរ៉ះ្ប់្ ្ដូ។

�ការផ្្ើនិងការ្រ្រួ�្រិន្នន័យ
�កម្មវិធីជាស្ចើនគាំ្្រការស្ទេរ្ិរន្នន័យតាមBluetooth។អ្នកអាចណចករំណលក្រិន្នន័យដូចជា្រំនាក់្ំរនងឬឯក�ារសមសឌៀជាមួយ
ឧរករែ៍Bluetoothស្្ងស្រៀត។�កម្ម�ាពខាងស្កោមគឺជាឧ្រាហរែ៍ននការស្្ើរូរស្រៅឧរករែ៍ស្្ងស្រៀត។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីវិចិ្តេា�រួចសហើយស្ជើ�រូរមួយ។

2 រ៉ះ  → Bluetoothរួចស្ជើ�ឧរករែ៍មួយណដល្តូវស្ទេររូរស្រៅ។
�សរើឧរករែ៍ណដលអ្នកចង់្ គេចូជាមួយមិន�្ថិតក្នញងរញ្ី�ូមស�្នើឲ្យឧរករែ៍សនោះសរើកជស្មើ��ាពសមើលសឃើញររ�់វា។

3 ្រ្រួលយក�ំសែើ�្ារ់Bluetoothសលើឧរករែ៍ស្្ងស្រៀត។

�NFCនិងការបង់្ ្ាក់ផដោយមិនប៉ះ
�ឧរករែ៍អ្នកអនុញ្ាតឲ្យអ្នកអាន�្ាកគមនាគមន៍ក្នញងណដនជិតៗ(NFC)ណដលមានព័ត៌មានអំពី្ លិត្ល។អ្នកក៏អាចស្រើ
មុខងារសនះ្ ងណដរសដើម្ីសធវើការរង់្ ្ាក់និង្រិញ�ំរុ្ត�្មារ់ការសធវើដំសែើរឬ្ពឹត្ិការែ៍នានារនទេារ់ពី្រាញយកកម្មវិធីណដល
្តូវការ។

� �ឧរករែ៍មានអង់ណតនNFCជារ់មកជាមួយ។�ូមកាន់ឧរករែ៍សដោយយកចិត្្រុកដាក់សដើម្ីរសញ្ៀ�ការខូច
អងណ់តនNFC។

�ការអានព័ត៌មានពីេ្លាកNFC
�ស្រើមុខងារNFCសដើម្ីអានព័ត៌មាន្ លិត្លពី�្ាកNFC។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការភា្ប់សហើយរ៉ះកុងតាក់NFCនិងការបង់្ ្ាក់ផដោយមិនប៉ះ សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។
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2 ដាក់តំរន់អង់ណតនNFCសនៅខាងខ្នងននឧរករែ៍អ្នកជិត�្ាកNFC។
�ព័ត៌មានពី�្ាកនឹងសលចស�ើង។

�

� �្តូវ្្ាកដថាសអ្កង់ររ�់ឧរករែ៍្តូវ្ ានសរើកនិង្ ានសដោះស�ោ។ពុំសនោះស�ោតឧរករែ៍នឹងមិនអាន�្ាកNFCឬ
ក៏្រ្រួល្រិន្នន័យស�ើយ។

�ការផធ្ើការបង់្ ្ាក់ផដោយផ្បើមុខងារNFC
�មុនសពលអ្នកអាចស្រើមុខងារNFCសដើម្ីសធវើការរង់្ ្ាក់អ្នក្តូវណតចុះរញ្ី�្មារ់ស�វារង់្្ាក់ចល័ត។សដើម្ីចុះរញ្ីឬ្រ្រួល
ព័ត៌មានរណន្ថមអំពីស�វាសនះ�ូម្រាក្់រងអ្នក្ល្់ស�វាឲ្យអ្នក។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការភា្ប់សហើយរ៉ះកុងតាក់NFCនិងការបង់្ ្ាក់ផដោយមិនប៉ះ សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

2 រ៉ះតំរន់អង់ណតនNFCសនៅខាងខ្នងននឧរករែ៍អ្នកជាមួយ្រដារ់អានរែណNFC។

�សដើម្ីកំែត់កម្មវិធីរង់្្ាក់លំនាសំដើម�ូមសរើកសអ្កង់ការកំែត់សហើយរ៉ះការភ្ាប់ → NFCនិងការបង់្ ្ាក់ផដោយមិន
ប៉ះ → ការបង់្ ្ាក់ផដោយមិនប៉ះ → ការបង់្ ្ាក់រួចសហើយស្ជើ�កម្មវិធីមួយ។

� •  រញ្ីននស�វារង់្្ាក់អាចមិនរួមរញ្ចូលកម្មវិធីរង់្្ាក់ណដលមាន្រាំងអ�់។

•  សរើអ្នកអារ់សដតកម្មវិធីរង់្ ្ាក់ឬដំស�ើងថ្មីមួយស�វារង់្្ាក់ណដលអ្នក្ ានស្រើពីមុនអាចមិនដសំែើរការ
្តឹម្តូវ។សរើមានករែីសនោះសលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការភ្ាប់ → NFCនិងការបង់្ ្ាក់ផដោយមិនប៉ះ → 
ការបង់្្ាក់ផដោយមិនប៉ះ → ការបង់្ ្ាក់ឬផ្សែងផ្រៀតរួចសហើយស្ជើ�កម្មវិធីមួយស្រៀតជំនួ�ឲ្យកម្មវិធីណដល្ ាន
អារ់សដតឬដសំ�ើងថ្មី។ឬក៏ឈរ់ស្ជើ�កម្មវិធីណដល្ ានស្ជើ�។
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�មុខងារេំផច្រិន្នន័យ
�កាត់រន្ថយការស្រើ្្ា�់្ិរន្នន័យររ�់អ្នកសដោយរារាំងកម្មវិធីខ្ះណដលដំសែើរការសនៅន្ទេខាងស្កោយមិនឲ្យស្្ើឬ្រ្រួល្រិន្នន័យ។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការភា្ប់ → ការផ្បើ្្ាេ់្រិន្នន័យ → មុខងារេំផច្រិន្នន័យ សហើយរ៉ះកុងតាក់សដើម្ីសរើក
ដសំែើរការវា។

�សនៅសពលមុខងារ�ំនច្រិន្នន័យ្តវូ្ ានសរើកដំសែើរការអាយខុន នឹងសលចស�ើងសលើរ្ារ�្ថាន�ាព។

�

�ាន
 េបើកដំេណើរការ មុខងារ សំៃច ទិន�ន័យ

� �សដើម្ីស្ជើ�កម្មវិធីណដល្តវូស្រើ្ិរន្នន័យសដោយគ្មានកំហិត�ូមរ៉ះ្ានអនុញ្ាតឲ្យផ្បើ្រិន្នន័យផព�ផបើកមុខងារេំផច
្រិន្នន័យ រួចស្ជើ�កម្មវិធី។

�កម្មវិធីផ្បើ្ិរន្នន័យច�័តប៉ុផណណែោះ
�ស្ជើ�កម្មវិធីឲ្យស្រើ្រិន្នន័យចល័តជានិច្�ូម្ីសនៅសពលឧរករែ៍អ្នក្ ាន�្ារ់ស្រៅរែ្ាញWi-Fiក៏សដោយ។

�ឧ្រាហរែ៍អ្នកអាចកំែត់ឲ្យឧរករែ៍ស្រើ្រិន្នន័យចល័ត�្មារ់ណតកម្មវិធីណដលអ្នកចង់រក្ា�ន្ិ�ុខឬកម្មវិធី្�ទេីមីងណដលអាច
ដាច់រ៉ុសែណោះ។�ូម្ីណតអ្នកមិនរិ្រដសំែើរការមុខងារWi-Fiក៏សដោយក៏កម្មវិធី្រាំងសនោះនឹងចារ់ស្្ើមស្រើ្រិន្នន័យចល័តណដរ។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការភា្ប់ → ការផ្បើ្្ាេ់្រិន្នន័យ → កម្មវិធីផ្បើ្រិន្នន័យច�័តប៉ុផណណែោះ សហើយរ៉ះកុងតាក់ជារ់
នឹងកម្មវិធីណដលអ្នកចង់្ ាន។

� �អ្នកអាចរង់្្ាក់រណន្ថមសនៅសពលស្រើមុខងារសនះ។

�ហត់េបែ៉ត់ច�័ត
�ស្រើឧរករែ៍អ្នកជាហត់�្៉ត់ចល័តសដើម្ីណចករំណលកការ�្ារ់្រិន្នន័យចល័តននឧរករែ៍អ្នកជាមួយឧរករែ៍ស្្ងស្រៀត។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការភា្ប់ → ហតេ់បែ៉ត់ច�័តនិងចំណង → ហត់េបែត៉់ច�័ត។

2 រ៉ះកុងតាក់សដើម្ីសរើកដសំែើរការវា។
�អាយខុន សលចស�ើងសលើរ្ារ�្ថាន�ាព។
�អ្នកអាចរ្ចូរក្មិត�ន្ិ�ុខនិងពាក្យ�មងៃាត់សដោយរ៉ះកំណត់រចនាេម្ពន្ធ។
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3 សលើសអ្កង់ឧរករែ៍ស្្ងស្រៀត�ូមណ�វងរករួចស្ជើ�ឧរករែ៍អ្នកពីរញ្ីរែ្ាញWi-Fi។
�ជស្មើ�ស្្ង�ូមរ៉ះកូដQRសលើសអ្កង់ហត�់្៉ត់ចល័តនិងស�្កនកូដQRជាមួយឧរករែ៍ស្្ងស្រៀត។

� •  សរើហត់�្៉ត់ចល័តមិន្តវូ្ ានរកសឃើញស្រសលើឧរករែ៍អ្នក�ូមរ៉ះកំណត់រចនាេម្ពន្ធ សហើយកំែត់ផបនដ៍ស្រៅ
2.4 GHz,រ៉ះក្មតិខ្ពេ ់រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់បណ្ាញខដ�្ ាន�ាក់ សដើម្ីរិ្រដំសែើរការវា។

•  សរើអ្នកសរើកដសំែើរការមុខងារេ្័យហត់េបែត៉ ់អ្នកអាចណចករំណលកការ�្ារ់្រិន្នន័យចល័តននឧរករែ៍អ្នកជាមួយ
ឧរករែ៍ស្្ងស្រៀតណដល្ ានចុះសឈ្មោះចូលSamsung Accountររ�់អ្នក។

�ការកំណត់ការភា្ប់ផ្ចើនផ្រៀត
�រ្ចូរការកែំត់តាមរំែងសដើម្ី្តតួ្តាមុខងារការ�្ារ់ស្្ងស្រៀត។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការភា្ប់ → ការកំណត់ការភ្ាប់ផ្ចើនផ្រៀត។

•  ការផេកេនឧបករណ៍ផនៅខកបែរ៖កែំត់ឲ្យឧរករែ៍ស�្កនរកឧរករែ៍សនៅណក្រសដើម្ី�្ារ់ស្រៅ។

•  ការផ្ោះពុម្ព៖សធវើការកំែត់រចនា�ម្ពន្ធ�្មារ់កម្មវិធីរណន្ថមននម៉ា�ុីនស្ោះពុម្ពណដល្ ានដំស�ើងសលើឧរករែ៍។អ្នកអាច
ណ�វងរកម៉ា�ុីនស្ោះពុម្ពណដលអាចស្រើ្ ានឬក៏ណថមមួយសដោយនដសដើម្ីស្ោះពុម្ពឯក�ារនានា។�ូមសមើលការស្ោះពុម្ព
�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  VPN៖សរៀរចំរែ្ាញឯកជននិម្មិត(VPNs)សលើឧរករែ៍អ្នកសដើម្ី�្ារ់ស្រៅរែ្ាញឯកជនររ�់�ាលាសរៀនឬ
្កុមហ៊ុន។

•  DNSឯកជន៖កែំត់ឲ្យឧរករែ៍ស្រើDNSឯកជនណដល្ ានរសង្កើន�ន្ិ�ុខ។

•  អ៊ីេឺរណិត៖សនៅសពលអ្នក�្ារ់អាដារ់្័ររអ៊�ីឺរែិតអ្នកអាចស្រើរែ្ាញមានណខ្និងសធវើការកំែត់រចនា�ម្ពន្ធរែ្ាញ។

�ការផ្ោះពុម្ព
�សធវើការកែំត់រចនា�ម្ពន្ធ�្មារ់កម្មវិធីរណន្ថមននម៉ា�ុីនស្ោះពុម្ពណដល្ ានដំស�ើងសលើឧរករែ៍។អ្នកអាច�្ារ់ឧរករែ៍ស្រៅ
ម៉ា�ុីនស្ោះពុម្ពតាមWi-FiឬWi-Fi Direct្ពម្រាំងស្ោះពុម្ពរូរឬឯក�ារ។

� �ម៉ា�ុីនស្ោះពុម្ពខះ្អាចមិន្តវូគ្នាជាមួយឧរករែ៍សនះ។

�ការខថមកម្មវិធីបខន្ថមផនម៉ាេុីនផ្ោះពុម្ព

�ណថមកម្មវិធីរណន្ថមននម៉ា�ុីនស្ោះពុម្ព�្មារ់ម៉ា�ុីនស្ោះពុម្ពណដលអ្នកចង់�្ារ់ឧរករែ៍ស្រៅ។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការភា្ប់ → ការកំណត់ការភ្ាប់ផ្ចើនផ្រៀត → ការផ្ោះពុម្ព → ្រាញយកកម្មវិធីបខន្ថម។

2 ស្ជើ�កម្មវិធីរណន្ថមននម៉ា�ុីនស្ោះពុម្ពរួចដសំ�ើងវា។

3 ស្ជើ�កម្មវិធីរណន្ថមននម៉ា�ុីនស្ោះពុម្ពណដល្ ានដំស�ើង។
�ឧរករែ៍នឹងណ�វងរកម៉ា�ុីនស្ោះពុម្ពណដល្ ាន�្ារ់ស្រៅរែ្ាញWi-Fiណតមួយដូចនឹងឧរករែ៍អ្នកសដោយ�វ័យ្រវត្ិ។
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4 ស្ជើ�ម៉ា�ុីនស្ោះពុម្ពណដល្តូវណថម។

� �សដើម្ីណថមម៉ា�ុីនស្ោះពុម្ពសដោយនដ�ូមរ៉ះ  → ខថមម៉ាេុីនផ្ោះពុម្ព។

�ការផ្ោះពុម្ពខ្លឹមព័ត៌មាន

�ខែៈសពលកំពុងរង្ាញខ្ឹមព័ត៌មានដូចជារូរឬឯក�ារ�ូមចូលស្រើរញ្ីជស្មើ�,រ៉ះផ្ោះពុម្ព →  → ម៉ាេុីនផ្ោះពុម្ព
្រាំងអេ់...រួចសហើយស្ជើ�ម៉ា�ុីនស្ោះពុម្ពមួយ។

� �វិធីស្ោះពុម្ពអាចខ�ុគ្នាអា្�យ័សលើ្រស�្រខ្ឹមព័ត៌មាន។

�េំផេងនិងរំញ័រ

�ជផ្មើេ
�រ្ចូរការកែំត់�្មារ់�ំស�ងស្្ងៗសលើឧរករែ៍។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះេំផេងនិងរំញ័រ។

•  ្រ្មង់េំផេង៖កែំត់ឲ្យឧរករែ៍ស្រើ្រ្មង់�ំស�ង្រ្មង់ញ័រឬ្រ្មង់�ងៃាត់។

•  ញ័រខណៈផព�ផរោ្៍រ៖កំែត់ឲ្យឧរករែ៍ញ័រនិងចាក់�ូរសរោ្៍រ�្មារ់ការសហៅចូល។

•  បិ្រេំផេងបផណោ្ះអាេន្ន៖កែំត់ឲ្យឧរករែ៍ស្រើ្រ្មង់�ងៃាត់ក្នញងអ�ំញងសពលជាក់លាក់មួយ។

•  េូរផរោ្រ៍៖រ្ចូរ�ូរសរោ្៍រការសហៅ។

•  េំផេងជូនដំណឹង៖រ្ចូរ�ំស�ងននការជូនដែំឹង។

•  េំផេង្បព័ន្ធ៖រ្ចូរ�ំស�ងណដល្តវូស្រើ�្មារ់�កម្ម�ាពមួយចំនួនដូចជាការ�ាកឧរករែ៍។

•  ក្មិតេំផេង៖នលត្មវូក្មតិ�ំស�ងររ�់ឧរករែ៍។

•  �ំនាំរំញ័រការផហៅ៖រ្ចូរលំនាំរំញ័រការសហៅ។

•  �ំនាំរំញ័រការជូនដំណឹង៖រ្ចូរលំនាំរំញ័រការជូនដំែឹង។

•  ្បព�ភាពរំញ័រ៖នលត្មវូកម្ាំងននរំញ័រជូនដំែឹង។

•  េំផេង្បព័ន្ធ/ការ្តតួ្តារំញ័រ៖កំែត់ឲ្យឧរករែ៍រន្ឺ�ំស�ងឬញ័រ�្មារ់�កម្ម�ាពដូចជាការ្តួត្តាសអ្កង់រ៉ះ។

•  ្ ុណភាពនិងខបបខ្នេំផេង៖កំែត់គុែ�ាពនិងណររណ្ន�ំស�ងររ�់ឧរករែ៍។�ូមសមើលគុែ�ាពនិង
ណររណ្ន�ំស�ង �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  េំផេងកម្មវិធីដាចផ់ដោយខេក៖កំែត់ឲ្យឧរករែ៍ចាក់�ំស�ងសមសឌៀពីកម្មវិធីជាក់លាក់មួយដាចស់ដោយណ�កពីគ្នាសនៅ
សលើឧរករែ៍អូឌីយ៉ូស្្ងស្រៀត។�ូមសមើល�ំស�ងកម្មវិធីដាចស់ដោយណ�ក �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

� �មុខងារខ្ះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស្រអា្�័យសលើម៉ូណដល។



�ាាកកំងា

129

�្ុណភាពនិងខបបខ្នេំផេង
�កំែត់គុែ�ាពនិងណររណ្ន�ំស�ងររ�់ឧរករែ៍។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះេំផេងនិងរំញ័រ → ្ុណភាពនិងខបបខ្នេំផេង។

•  Dolby Atmos៖ស្ជើ�្រ្មង់�ំស�ងជុំវិញណដល្ ានណកលម្អ�្មារ់្រស�្រអូឌីយ៉ូស្្ងៗដូចជា�ាពយន្តនន្ីនិង
�ំស�ង។ជាមួយDolby Atmosអ្នកអាចរីករាយនឹង�ំស�ងអូឌីយ៉ូ្ ្ា�់្រីណដលលាន់ឮជុំវិញខ្ងួនអ្នក។

•  Dolby Atmosេ្មាប់ការផ�ងផហម្៖រីករាយនឹង�ំស�ងDolby Atmosណដល្ ានសធវើឲ្យ្រស�ើរ�្មារ់
សហគេមខែៈសពលសលងសហគេម។

•  ផអហ្ញយ៖ស្ជើ�ជស្មើ�មួយ�្មារ់ណររននតននី្ជាក់លាក់មួយសហើយរីករាយនឹង�ំស�ងណដល្ ានសធវើឲ្យល្អ្រស�ើរ។

•  ផ្្ឿងផ�ើកUHQ៖រសង្កើនរ�ីូលូ�ិន�ំស�ងននតនន្ីនិងវីសដអូសនៅសពលស្រើកា�មានណខ្។

•  េំផេងេ្មប៖កែំត់�ំស�ងល្អរំ្ុត�្មារ់អ្នក។

� �អា្�័យសលើម៉ណូដលអ្នក្តវូណត�្ារ់កា�សដើម្ីស្រើមុខងារខ្ះ។

�េំផេងកម្មវិធីដាចផ់ដោយខេក
�កំែត់ឲ្យឧរករែ៍ចាក់�ំស�ងសមសឌៀពីកម្មវិធីជាក់លាក់មួយសលើឧរល័រឬកា�Bluetoothណដល្ ាន�្ារ់។

�ឧ្រាហរែ៍អ្នកអាច�្ារ់កម្មវិធី្្ារ់្ិរ�សដៅតាមឧរល័រររ�់ឧរករែ៍អ្នកខែៈសពលកំពុង�្ារ់ការចាក់តនន្ីពីកម្មវិធីតនន្ី
តាមឧរល័រBluetoothររ�់យានយន្។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះេំផេងនិងរំញ័រ → េំផេងកម្មវិធីដាចផ់ដោយខេក សហើយរ៉ះកុងតាក់សដើម្ីសរើកដំសែើរការ
វា។

2 ស្ជើ�កម្មវិធីមួយសដើម្ីចាក់�ំស�ងសមសឌៀដាចស់ដោយណ�កសហើយរ៉ះរ៊ូតុងថយ។

3 ស្ជើ�ឧរករែ៍មួយ�្មារ់ការចាក់�ំស�ងសមសឌៀររ�់កម្មវិធីណដល្ ានស្ជើ�។
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�ការជូនដំណឹង
�រ្ចូរការកែំត់ននការជូនដំែឹង។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការជូនដំណឹង។

•  េទេី�បំ្ ុេជូនដំណឹង៖ស្ជើ��ទេីល្ ទេាំង្ុ�ជូនដំែឹងនិងរ្ចូរការកំែត់។

•  ្ ានផ្្ើថ្មីៗ៖រង្ាញកម្មវិធីណដល្ ាន្រ្រួលការជូនដែំឹងថ្មីៗ្ពម្រាំងរ្ចូរការកំែត់ននការជូនដំែឹង។សដើម្ីរ្ចូរ
តាមរំែង�្មារ់ការកែំត់ននការជូនដំែឹង�្មារ់កម្មវិធីស្ចើនស្រៀត�ូមរ៉ះផ្ចើនផ្រៀត →  → ្រាំងអេ់រួច
ស្ជើ�កម្មវិធីមួយពីរញ្ីកម្មវិធី។

•  កុំរំខាន៖កំែត់ឲ្យឧរករែ៍រិ្រ�ំស�ង្រាំងអ�់ស្កៅពីការសលើកណលងណដល្ ានអនុញ្ាត។

•  ការកំណត់ក្មិតខ្ពេ៖់សធវើការកំែត់រចនា�ម្ពន្ធក្មិតខ្ព�់�្មារ់ការជូនដំែឹង។

�ផអ្កង់

�ជផ្មើេ
�រ្ចូរការកែំត់ននសអ្កង់និងសគហសអ្កង់។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះផអ្កង។់

•  ្េា� / ងងឹត៖សរើកដសំែើរការឬរិ្រដសំែើរការ្រ្មង់ងងឹត។

•  ការកំណត់្រ្មង់ងងឹត៖កាត់រន្ថយការឈឺណ�្នកសដោយស្រើររូរាងងងឹតសនៅសពលស្រើឧរករែ៍សនៅសពលយរ់ឬក៏ក្នញងកណន្ង
ងងឹត។អ្នកអាចកំែត់កាលវិ�ាគឲ្យស្រើ្រ្មង់ងងឹត។

� �រូររាងងងឹត្រណហលជាមិនអាចស្រើស�ើយក្នញងកម្មវិធីខ្ះ។

•  ពន្លឺ៖នលត្មូវពន្ឺននសអ្កង់។

•  ពន្លឺេ្មប៖កំែត់ឲ្យឧរករែ៍តាមដានការនលត្មូវពន្ឺររ�់អ្នកនិងស្រើពួកវាសដោយ�វ័យ្រវត្ិក្នញង�្ថាន�ាពពន្ឺ
្�សដៀងគ្នា។

•  ពន្លឺបខន្ថម៖កំែត់ឲ្យសអ្កង់�្ឺជាងពន្ឺអតិររមា។មុខងារសនះអាចស្រើ្ ានសនៅសពលអ្នករិ្រដំសែើរការមុខងារពន្លឺ
េ្មប។

•  ភាពរ�ូនផនច�នា៖រ្ចូរអ្តាសធវើឲ្យ្��់ននសអ្កង់។សនៅសពលអ្តាសធវើឲ្យ្��់ខ្ព�់្តូវ្ ានកំែត់សអ្កង់នឹងរំកិល
កាន់ណតរលូន។�ូមសមើល�ាពរលូនននចលនា �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  ខខ�្ ាេុកខភ្នក៖កាត់រន្ថយការសរោយណ�្នកសដោយក្មិតររិមាែននពន្ឺសខៀវណដលរសញ្ញសដោយសអ្កង់។អ្នកអាចកែំត់
កាលវ�ិាគមួយ�្មារ់ការស្រើមុខងារសនះ។

•  ្រ្មង់ផអ្កង់៖រ្ចូរ្រ្មង់សអ្កង់សដើម្ីនលត្មវូពែ៌និងពន្ឺកុងររ�់សអ្កង់។�ូមសមើលការរ្ចូរ្រ្មង់សអ្កង់ឬការនល
ត្មូវពែ៌សអ្កង់ �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។
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•  ្រំហំពុម្ពអកសែរនិងេទេី�៖រ្ចូរ្ំរហំពុម្ពអក្រនិង�ទេីល។

•  ហសែ៊ូមផអ្កង់៖សធវើឲ្យធាតុសលើសអ្កង់កានណ់តធំឬកានណ់តតូច។

•  រីេូ�ូេិនផអ្កង់៖រ្ចូររី�ូលូ�ិនសអ្កង់។រី�ូល�ូិនកានណ់តខ្ព�់សធវើឲ្យសអ្កង់កានណ់តស្ើត�្អាតរ៉ុណន្វានឹង�ុីថាមពលថ្ម
ស្ចើន។កម្មវិធីកំពុងដំសែើរការរច្ញរ្ន្នខះ្អាចរិ្រសនៅសពលអ្នករ្ចូររី�ូល�ូិន។

•  កម្មវិធីផពញផអ្កង់៖ស្ជើ�កម្មវិធីណដល្តូវស្រើជាមួយអនុ្ាត្រិដ្ឋ�ាពសពញសអ្កង់។

•  ផអ្កង់្តូវរ�ត់៖កំែត់រយៈសពលណដលឧរករែ៍រង់ចាំមុនសពលរិ្រពន្ឺសអ្កង់។

•  ្រ្មង់ងាយ្េួ�៖រ្ចូរស្រៅ្រ្មង់ងាយ្�លួសដើម្ីរង្ាញអាយខុនធំៗនិងស្រើរ្ង់�ាមញ្ចំសពោះសគហសអ្កង់។

•  ្ ទេាំងខ្ម៖រ្ចូរការកំែត់�្មារ់្ ទេាំងណគម។

•  រ្ាររុករក៖រ្ចូរការកំែត់ននរ្ាររុករក។�ូមសមើលរ្ាររុករក(រ៊ូតុង្រន់) �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  ការការពារការប៉ះផដោយផចដន្យ៖កំែត់ឲ្យឧរករែ៍រារាំងសអ្កង់មិនឲ្យ�គេាល់ការរ៉ះសនៅសពលវា�្ថិតក្នញង្រីងងឹតដូចជាក្នញង
សហោស្៉ៅឬការូរ។

•  ភាពចាប់្ានការប៉ះ៖រសង្កើន�ាពងាយចារ់ននការរ៉ះសអ្កង់�្មារ់ការស្រើជាមួយស្គឿងការពារសអ្កង់។

•  បង្ាញព័ត៌មានេាក៖កំែត់ឲ្យឧរករែ៍រង្ាញព័ត៌មាន�ាកដូចជា�ាគរយថ្មសនៅ�ល់សនៅសពលសអ្កង់រលត់។

•  ធាតុរកសែាផអ្កង់៖កំែត់ឲ្យឧរករែ៍ចារ់ស្្ើមធាតុរក្ាសអ្កង់សនៅសពលឧរករែ៍កំពុង�ាកថ្ម។

� �មុខងារខះ្្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស្រអា្�័យសលើម៉ូណដល។

�ភាពរ�ូនផនច�នា
�អ្តាសធវើឲ្យ្��់គឺជាចំនួនដងណដលសអ្កង់្តវូ្ ានសធវើឲ្យ្��់សរៀងរាល់វិនា្រី។ស្រើអ្តាសធវើឲ្យ្��់ខ្ព�់សដើម្ីរង្ការសអ្កង់កុំ
ឲ្យសលោត�្ឹរណ�្តសនៅសពលរ្ចូររវាងសអ្កង់។សអ្កង់នឹងរំកិលកាន់ណតរលូន។សនៅសពលអ្នកស្ជើ�អ្តាសធវើឲ្យ្��់�្ង់ដាអ្នកអាច
ស្រើថ្មកាន់ណតណវង។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះផអ្កង ់→ ភាពរ�ូនផនច�នា។

2 ស្ជើ�អ្តាសធវើឲ្យ្��់។
•  េ្មប៖្រ្រួលជីវចលនិងការរំកិលកាន់ណតរលូនសដោយនលត្មវូអ្តាសធវើឲ្យសអ្កង់ររ�់អ្នក្��់សដោយ�វ័យ្រវត្ិ
ដល់ស្រៅ120 Hz។

•  េ្តង់ដា៖ស្រើអ្តាសធវើឲ្យ្��់�្ង់ដាក្នញង�្ថាន�ាពធម្មតាសដើម្ី�ំនចថាមពលថ្ម។
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�ការបដដូរ្រ្មង់ផអ្កង់ឬការផ�ត្មូវពណ៌ផអ្កង់
�រ្ចូរ្រ្មង់សអ្កង់ឬក៏នលត្មវូពែ៌សអ្កង់តាមចែំូលចិត្ររ�់អ្នក។

�ការបដដូរ្រ្មង់ផអ្កង់
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះផអ្កង ់→ ្រ្មង់ផអ្កង់ រួចស្ជើ�្រ្មង់ណដលអ្នកចង់ស្រើ។

•  រេ់រផវើក៖វាសធវើឲ្យវិ�ាល�ាពពែ៌�ាពស�ើមនិង�ាពមុតននសអ្កង់អ្នកល្អ្រស�ើរ។អ្នកក៏អាចនលត្មូវតុល្យ�ាពពែ៌
សអ្កង់តាមតនម្ពែ៌្ ងណដរ។

•  ធម្មជាត៖ិវានលត្មូវសអ្កង់ស្រៅតាម្រឹកពែ៌ធម្មជាតិ។

� •  អ្នកអាចនលត្មូវពែ៌សអ្កង់ណតក្នញង្រ្មង់រេ់រផវើករ៉ុសែណោះ។

•  ្រ្មង់រេ់រផវើកអាចមិន្តវូគ្នាជាមួយកម្មវិធីតតិយ�ាគី។

�ការផធ្ើឲ្យត�ុ្យភាពពណ៌ផពញផអ្កង់�្្បផេើរ
�សធវើឲ្យពែ៌សអ្កង់ល្អ្រស�ើរសដោយនលត្មវូ្ឹរកពែ៌តាមចែូំលចិត្ររ�់អ្នក។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះផអ្កង ់→ ្រ្មង់ផអ្កង់ → រេ់រផវើករួចនលត្មូវរ្ារនលត្មូវពែ៌ស្កោមតុ�្យភាពពណ៌េ។

�សនៅសពលអ្នកចារ់អូ�រ្ារនលត្មវូពែ៌ស្រៅ្តជាក់សនោះ្រឹកពែ៌សខៀវនឹងសកើនស�ើង។សនៅសពលអ្នកចារ់អូ�រ្ារសនោះ
ស្រៅកក់ផកដៅសនោះ្រឹកពែ៌្កហមនឹងសកើនស�ើង។

�

�ការផ�ត្មូវ្រឹកពណ៌ផអ្កង់តាមតផម្លពណ៌
�រសង្កើនឬរនទេារ្រឹកពែ៌មួយចំនួនសដោយនលត្មវូតនម្ពែ៌្កហមនរតងឬសខៀវមួយម្ងៗ។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះផអ្កង ់→ ្រ្មង់ផអ្កង់ → រេ់រផវើក។

2 រ៉ះការកំណត់ក្មតិខ្ពេ។់

3 នលត្មូវរ្ារពែ៌R (្កហម), G (នរតង),ឬB (សខៀវ) ស្រៅតាមចំែូលចិត្អ្នក។
�្រឹកពែ៌សអ្កង់នឹង្តវូ្ ាននលត្មវូ។
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�រូបផ្ទេផអ្កង់និងេទេី�
�រ្ចូរការកែំត់រូរន្ទេសអ្កង់�្មារ់សគហសអ្កង់និងសអ្កង់ជារ់ស�ោ។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះរូបផ ទ្េផអ្កង់និងេទេី�។

�រូបរាង
�ស្រើរូររាងស្្ងៗចំសពោះឧរករែ៍សដើម្ីរ្ចូរវត្ថញធាតុសមើលសឃើញននសគហសអ្កង់,សអ្កង់ជារ់ស�ោនិងអាយខុន។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះរូបរាង។

�ផ្ហផអ្កង់
�សធវើការកែំត់រចនា�ម្ពន្ធ�្មារ់សគហសអ្កង់ដូចជារ្ង់សអ្កង់។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះផ្ហផអ្កង់។

�ផអ្កង់ជាប់ផេោ

�ជផ្មើេ
�រ្ចូរការកែំត់�្មារ់សអ្កង់ជារ់ស�ោ។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះផអ្កង់ជាប់ផេោ។

•  ្បផភ្រផេោផអ្កង៖់រ្ចូរវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់។

•  Smart Lock៖កំែត់ឲ្យឧរករែ៍សដោះស�ោសដោយខ្ងួនឯងសនៅសពលចារ់្ ាន្រីកណន្ងឬឧរករែ៍ណដល្រុកចិត្។�ូម
សមើលSmart Lock�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  ការកំណត់ផេោេន្តិេុខ៖រ្ចូរការកំែត់ស�ោសអ្កង់�្មារ់វិធីចាក់ស�ោណដល្ ានស្ជើ�។

•  Always On Display៖កំែត់ឲ្យឧរករែ៍រងា្ញព័ត៌មានខែៈសពលសអ្កង់រិ្រ។�ូមសមើលAlways On 
Display�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  ផេវារូបផ្ទេផអ្កង៖់កែំត់ឲ្យឧរករែ៍ស្រើស�វាររូន ទ្េសអ្កង់ដូចជាសអ្កង់ជារ់ស�ោថាមវន្។

•  េទេី�នាេិកា៖រ្ចូរ្រស�្រនិងពែ៌នា�ិកាសលើសអ្កង់ជារ់ស�ោ។
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•  នាេិការ៉ូមីង៖រ្ចូរឲ្យនា�ិការង្ាញ្រាំងតំរន់សម៉ោងក្នញង្�ុក្រាំងតំរន់សម៉ោងសនៅសគហដ្ឋានសលើសអ្កង់ជារ់ស�ោសនៅសពល
កំពុងរ៉ូមីង។

•  វីដជីត៖រ្ចូរការកំែត់ននធាតុណដលរង្ាញសលើសអ្កង់ជារ់ស�ោ។

•  ព័ត៌មាន្រំនាក់្ំរនង៖កំែត់ឲ្យឧរករែ៍រងា្ញព័ត៌មាន្រំនាក់្ំរនងដូចជាអា�យដ្ឋានអ៊ីណមលអ្នកសលើសអ្កង់ជារ់ស�ោ។

•  ការជូនដំណឹង៖កំែត់រសរៀររង្ាញការជូនដំែឹងសលើសអ្កង់ជារ់ស�ោ។

•  ្ ្លដូវកាត់៖ស្ជើ�កម្មវិធីណដល្តូវរង្ាញ្ ្ចូវកាត់ស្រៅកាន់ពួកវាសលើសអ្កង់ជារ់ស�ោ។

•  អំពីផអ្កង់ជាប់ផេោ៖រង្ាញកំណែននសអ្កង់ជារ់ស�ោនិងព័ត៌មានអំពីច្ារ់។

� •  មុខងារខ្ះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយអា្�័យសលើអ្នក្្ល់ស�វាឬម៉ូណដល។

•  ជស្មើ�ណដលមានអាចខុ�គ្នាស្រៅតាមវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់ណដល្ ានស្ជើ�។

�Smart Lock
�អ្នកអាចកំែត់ឲ្យឧរករែ៍សដោះស�ោសដោយខ្ងួនឯងសហើយសនៅណតសដោះស�ោសនៅសពលចារ់្ ាន្រីកណនង្ឬឧរករែ៍ណដល្រុកចិត្។

�ឧ្រាហរែ៍សរើអ្នក្ ានកំែត់្ ទេះអ្នកជា្រីកណនង្ណដល្រុកចិត្សនៅសពលអ្នកមកដល់្ ទេះឧរករែ៍អ្នកនឹង�គេាល់្រីកណន្ងសនះរួច
សដោះស�ោខ្ងួនឯងសដោយ�វ័យ្រវត្ិ។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះផអ្កង់ជាប់ផេោ → Smart Lockរួចសធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង់សដើម្ីរញ្រ់ការសរៀរចំ។

� •  មុខងារសនះនឹងអាចស្រើ្ ានរនទេារ់ពីអ្នក្ ានកំែត់វិធីចាក់ស�ោសអ្កង់មួយ។

•  សរើអ្នកមិនស្រើឧរករែ៍អ្នកក្នញងសពលរួនសម៉ោងឬក៏សនៅសពលអ្នកសរើកថាមពលឧរករែ៍អ្នក្តវូណតសដោះស�ោសអ្កង់
សដោយស្រើលំនាំ,PINឬពាក្យ�មងៃាត់ណដលអ្នក្ ានកំែត់។

�Always On Display
�អ្នកអាចសមើលព័ត៌មានដូចជានា�ិកាឬ្រតិ្ិរនឬក៏រញ្ាការចាក់តនន្ីសលើសអ្កង់ជានិច្សនៅសពលវារលត់។

�អ្នកក៏អាចពិនិត្យសមើលការជូនដំែឹង�្មារ់�ារថ្មីៗឬការសហៅណដល្ ានខកខាន្ ងណដរ។

�Always On Display្តវូ្ ានកំែត់ឲ្យសលចស�ើងណតសនៅសពលអ្នករ៉ះសអ្កង់សនោះរ៉ុសែណោះ។សដើម្ីរ្ចូរការកំែត់សធវើឲ្យ
វាសលចស�ើងជារន្រនទេារ់ឬក៏ក្នញងអ�ំញងសពលណដល្ ានកំែត់ឬសពល្រ្រួលការជូនដំែឹងសលើសអ្កង់ការកំែត់�ូម
រ៉ះផអ្កង់ជាប់ផេោ → Always On Displayរួចសហើយស្ជើ�្រ្មង់ណដលអ្នកចង់្ ាន។

� �ពន្ឺននAlways On Displayអាច្ ្ា�់រ្ចូរសដោយ�វ័យ្រវត្ិស្រៅតាម�្ថាន�ាពពន្ឺ។
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�ការផបើកការជូនដំណឹងផ�ើAlways On Display
�សនៅសពលអ្នក្រ្រួល�ារការសហៅណដល្ ានខកខានឬការជូនដំែឹងននកម្មវិធីអាយខុនការជូនដំែឹងនឹង
សលចស�ើងសលើAlways On Display។រ៉ះពីរដងសលើអាយខុនការជូនដំែឹងសដើម្ីរង្ាញការជូនដំែឹងររ�់វា។

�

� �សរើសអ្កង់ជារ់ស�ោអ្នក្តវូណតសដោះស�ោវាសដើម្ីរង្ាញការជូនដំែឹង។

�ការបិ្រដំផណើរការមុខងារAlways On Display
�សរើក្ ទេាំងជូនដំែឹង,អូ�ចុះស្កោមរួចសហើយរ៉ះ  (Always On Display)សដើម្ីរិ្រដំសែើរការវា។សរើអ្នកមិនអាច
រកសឃើញ  (Always On Display)សលើ្ ទេាំងរហ័�ស្រ�ូមរ៉ះ សហើយចារ់អូ�រ៊ូតុងសនោះស្រៅសលើ្ ទេាំងរហ័�សដើម្ី
ណថមវា។

�ជស្មើ�ស្្ងសលើសអ្កង់ការកែំត់�ូមរ៉ះផអ្កង់ជាប់ផេោ រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់Always On Displayសដើម្ីរិ្រ
ដំសែើរការវា។

�ជីវមា្តនិងេន្តិេុខ

�ជផ្មើេ
�រ្ចូរការកែំត់សដើម្ីរក្ា�ន្ិ�ុខឧរករែ៍។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះជីវមា្តនិងេន្តិេុខ។

•  ការេ្ា�់ផ្ទេមុខ៖កំែត់ឲ្យឧរករែ៍សដោះស�ោសអ្កង់តាមរយៈការ�គេាល់ន្ទេមុខអ្នក។�ូមសមើលការ�គេាល់ន ទ្េមុខ �្មារ់
ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  ផខ្ៅផដ៖ចុះរញ្ីសខៅ្នដអ្នកសដើម្ីសដោះស�ោសអ្កង់។�ូមសមើលការ�គេាល់សខ្ៅនដ �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  ការកំណត់ជីវមា្តផ្ចើនផ្រៀត៖រ្ចូរការកំែត់�្មារ់្រិន្នន័យជីវមា្ត។អ្នកក៏អាចរង្ាញ្ ងណដរនូវកំណែននរំែះ
�ន្ិ�ុខជីវមា្តនិងពិនិត្យរកអារ់សដត។

•  Google Play Protect៖កែំត់ឲ្យឧរករែ៍ពិនិត្យរកកម្មវិធីនិងអំសពើរង្កអន្រាយសហើយ្ពមានអំពីអន្រាយណដលអាច
សកើតមានរួចលុរពួកវា។

•  បច្ញបបែន្នភាពេុវត្ថិភាព៖រង្ាញកំណែនន�ុហវណវរររ�់ឧរករែ៍អ្នកនិងពិនិត្យរកអារ់សដត។
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•  រកឧបករណ៍ច�័តខ្ញំ៖សរើកដំសែើរការឬរិ្រដសំែើរការមុខងាររកឧរករែ៍ចល័តខ្ញំ។ចូលស្រៅវរិន�រកឧរករែ៍ចល័ត
ខ្ញំ(findmymobile.samsung.com)សដើម្ីតាមដាននិង្តួត្តាឧរករែ៍ណដលអ្នក្ ាត់ឬ្តូវ្ ានសគលួច។

•  Samsung Pass៖ស្ទេៀង្ទេាត់អត្�ញ្ាែអ្នកយ៉ាងងាយ្�ួលនិងមាន�ន្ិ�ុខតាម្រិន្នន័យជីវមា្តអ្នក។�ូម
សមើលSamsung Pass�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  េឺមីេន្តិេុខ៖រសង្កើត�ឺមី�ន្ិ�ុខមួយសដើម្ីការពារខ្ឹមព័ត៌មានឯកជននិងកម្មវិធីអ្នកពីអ្នកដន្រ។�ូមសមើល�ឺមី
�ន្ិ�ុខ �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  Wi-Fiមានេន្តិេុខ៖កែំត់ឲ្យឧរករែ៍ការពារ្រិន្នន័យអ្នកខែៈសពលកំពុងស្រើរែ្ាញWi-Fiអ�ន្ិ�ុខ។�ូម
សមើលWi-Fiមាន�ន្ិ�ុខ �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  Private Share៖ណចករំណលកឯក�ារជាមួយអ្នកដន្រយ៉ាងមាន�ន្ិ�ុខសដោយស្រើរសច្កវិ្រ្យារ្ញកស្ន។

•  Samsung Blockchain Keystore៖្គរ់្គងស�ោឯកជនននរ្ញកស្នររ�់អ្នកយ៉ាងមាន�ុវត្ថិ�ាព។

•  ដំផេើងកម្មវិធីមិនេ្ា�៖់កំែត់ឲ្យឧរករែ៍អនុញា្តការដំស�ើងកម្មវិធីពី្រ�ពមិន�គេាល់។

•  ការកំណត់េន្តិេុខផ្សែងផ្រៀត៖សធវើការកំែត់រចនា�ម្ពន្ធ�ន្ិ�ុខរណន្ថម។

� �មុខងារខះ្្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយអា្�័យសលើអ្នក្្ល់ស�វាឬម៉ូណដល។

�ការេ្ា�់ផ្ទេមុខ
�អ្នកអាចកំែត់ឲ្យឧរករែ៍សដោះស�ោសអ្កង់តាមរយៈការ�គេាល់ន្ទេមុខអ្នក។

� •  សរើអ្នកស្រើន្ទេមុខអ្នកជាវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់អ្នកនឹងមិនអាចស្រើន្ទេមុខអ្នកសដោះស�ោសអ្កង់ជាសលើកដំរូងស�ើយរនទេារ់
ពីអ្នកសរើកឧរករែ៍។សដើម្ីស្រើឧរករែ៍អ្នក្តូវណតសដោះស�ោសអ្កង់សដោយស្រើលំនាំ,PINឬពាក្យ�មងៃាត់ណដលអ្នក
្ានកំែត់សនៅសពលចុះរញ្ីន្ទេមុខ។�ូម្រយ័ត្នកុំស�្ចលំនាំ,PINឬពាក្យ�មងៃាត់អ្នកឲ្យស�ោះ។

•  សរើអ្នករ្ចូរវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់ស្រៅអូេឬ្្មានណដលអ�ន្ិ�ុខ្ិរន្នន័យជីវមា្តអ្នក្រាំងអ�់នឹង្តវូ្ ានលុរ។

� ការ្បុង្បយ័ត្នចផំពោះការផ្បើការេ្ា�់ផ្ទេមុខ
�មុនសពលស្រើការ�គេាល់ន្ទេមុខសដើម្ីសដោះស�ោឧរករែ៍អ្នក�ូម្រុង្រយ័ត្នដូចខាងស្កោម។

•  ឧរករែ៍អ្នកអាច្តវូ្ ានសដោះស�ោសដោយនរែាម្នាក់ឬអវីមួយណដលសមើលស្រៅដូចររូអ្នក។

•  ការ�គេាល់ន្ទេមុខមិន�ូវមាន�ន្ិ�ុខដូចលំនាំ,PINឬពាក្យ�មងៃាត់ស�ើយ។

http://findmymobile.samsung.com
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�ផដើមបែីេ្ា�់ផ្ទេមុខកានខ់ត្បផេើរ
��ូមពិចារែាខាងស្កោមសនៅសពលស្រើការ�គេាល់ន ទ្េមុខ៖

•  គិតអំពី�្ថាន�ាពសនៅសពលចុះរញ្ីដូចជាការពាក់ណវ៉នតាមួករ្ាំងមុខពុកមាត់ឬការ្ាត់មុខខ្ាំង

•  ្តូវ្្ាកដថាអ្នក�្ថិតក្នញងកណនង្ណដលមានពន្ឺ�្ឺល្អសហើយ�ិនកាសមរ៉ា�្អាតល្អសនៅសពលចុះរញ្ី

•  ្តូវ្្ាកដថារូរអ្នកមិន្ពិលសដើម្ី្រ្ួរលល្រ្ធ្ល្ គេចូ្គេងកានណ់ត្រស�ើរ

�ការចុះបញ្ីផ្ទេមុខអ្នក
�សដើម្ីចុះរញ្ីន្ទេមុខឲ្យ្ ានល្អ្រស�ើរ�ូមចុះរញ្ីន្ទេមុខអ្នកសនៅក្នញងអគារនិងមិន្តូវពន្ឺនថងៃ្ ទេាល់។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះជីវមា្តនិងេន្តិេុខ → ការេ្ា�់ផ្ទេមុខ។

2 �ូមអានការណែនាំសលើសអ្កង់ សហើយរ៉ះបន្ត។

3 កំែត់វិធីចាក់ស�ោសអ្កង់។

4 កំែត់្រីតាំងន្ទេមុខអ្នកឲ្យសនៅក្នញង�៊ុមសលើសអ្កង់។
�កាសមរ៉ានឹងស�្កនន្ទេមុខអ្នក។

� •  សរើការសដោះស�ោសអ្កង់សដោយស្រើន្ទេមុខអ្នកមិនដសំែើរការ្តឹម្តូវស្រ�ូមរ៉ះ�ុប្រិន្នន័យផ្ទេមុខ សដើម្ីលុរន្ទេមុខ
ណដលអ្នក្ ានចុះរញ្ីរួចចុះរញ្ីន្ទេមុខអ្នកម្ងស្រៀត។

•  សដើម្ីណកលម្អការ�គេាល់ន្ទេមុខ�ូមរ៉ះខថមរូបរាងឆ្លាេ់ផដើមបែីខក�ម្ការេ្ា�់ សហើយណថមរូររាង្ ្ា�់មួយ។

�ការផដោះផេោផអ្កង់ផដោយផ្បើផ ទ្េមុខអ្នក
�អ្នកអាចសដោះស�ោសអ្កង់សដោយស្រើន ទ្េមុខអ្នកជំនួ�ឲ្យការស្រើលំនាំ,PINឬពាក្យ�មងៃាត់។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះជីវមា្តនិងេន្តិេុខ → ការេ្ា�់ផ្ទេមុខ។

2 សដោះស�ោសអ្កង់សដោយស្រើវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់រុសរកំែត់។

3 រ៉ះកុងតាក់ផ្ទេមុខផដោះផេោ សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

4 សលើសអ្កង់ជារ់ស�ោ�ូមសមើលសអ្កង់។
�សនៅសពលន្ទេមុខអ្នក្តូវ្ ាន�គេាល់អ្នកអាចសដោះស�ោសអ្កង់សដោយមិនចាំ្ាច់ស្រើវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់រណន្ថមស្រៀតស�ើយ។សរើ
ន្ទេមុខអ្នកមិន្តូវ្ ាន�គេាល់ស្រ�ូមស្រើវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់រុសរកំែត់។
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�ការ�ុប្រិន្នន័យផ ទ្េមុខខដ�្ ានចុះបញ្ី
�អ្នកអាចលុរ្រិន្នន័យន្ទេមុខណដលអ្នក្ ានចុះរញ្ីសហើយ។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះជីវមា្តនិងេន្តិេុខ → ការេ្ា�់ផ្ទេមុខ។

2 សដោះស�ោសអ្កង់សដោយស្រើវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់រុសរកំែត់។

3 រ៉ះ�ុប្រិន្នន័យផ្ទេមុខ → �ុប។
�សនៅសពលន្ទេមុខណដល្ ានចុះរញ្ី្តវូ្ ានលុរសហើយមុខងារពាក់ព័ន្ធ្រាំងអ�់ក៏នឹង្តូវ្ ានរិ្រដំសែើរការ្ ងណដរ។

�ការេ្ា�់ផខ្ៅផដ
�សដើម្ីឲ្យការ�គេាល់សខ្ៅនដសធវើមុខងារអ្នក្តវូចុះរញ្ីព័ត៌មានសខ្ៅនដអ្នកនិងរក្ា្ុរកវាក្នញងឧរករែ៍អ្នក។

� •  មុខងារសនះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយអា្�យ័សលើអ្នក្្ល់ស�វាឬម៉ូណដល។

•  ការ�គេាល់សខ្ៅនដស្រើឯកលក្ខែៈននសខៅ្នដនីមួយៗសដើម្ីរសង្កើន�ន្ិ�ុខននឧរករែ៍អ្នក។ល្រ្ធ�ាពណដល�ិន�ឺ
សខ្ៅនដ្ច�ំសខ្ៅនដពីរស្្ងគ្នាគឺ្រារែា�់។ស្រោះជាយ៉ាងសនះក៏សដោយក្នញងករែីក្មណដលសខ្ៅនដពីរស្្ងគ្នាមាន
លក្ខែៈ្�សដៀងគ្នាខា្ំង�ិន�ឺអាចនឹង�មគេាល់ពួកវាថាដូចគ្នា។

•  ហវីលការពារ្កា�់អាចរ៉ះពាល់ដល់្រ�ិ្រ្ធ្ល។សរើអ្នកស្រើ្�គេីនការពារសអ្កង់�ូមពិនិត្យសដើម្ីឲ្យ្្ាកដថាវា្តូវ
្ានដាក់�្ាកថា្តូវគ្នាជាមួយ�ិន�ឺសខៅ្នដសលើសអ្កង់។(ដូចជា្�គេីនការពារសអ្កង់លក់សដោយSamsung)

•  សរើអ្នកស្រើសខៅ្នដអ្នកជាវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់សនោះអ្នកនឹងមិនអាចស្រើសខ្ៅនដអ្នកសដោះស�ោសអ្កង់ជាសលើកដំរូង
ស�ើយរនទេារ់ពីសរើកឧរករែ៍។សដើម្ីស្រើឧរករែ៍អ្នក្តូវណតសដោះស�ោសអ្កង់សដោយស្រើលំនាំ,PINឬពាក្យ�មងៃាត់
ណដលអ្នក្ ានកំែត់សនៅសពលចុះរញ្ីសខៅ្នដ។�ូម្រយ័ត្នកុំស�្ចលំនាំ,PINឬពាក្យ�មងៃាត់អ្នកឲ្យស�ោះ។

•  សរើសខ្ៅនដអ្នកមិន្តវូ្ ាន�គេាល់ស្រ�ូមសដោះស�ោឧរករែ៍សដោយស្រើលំនាំ,PINឬពាក្យ�មងៃាត់ណដលអ្នក្ ានកំែត់
សនៅសពលចុះរញ្ីសខៅ្នដរួចសហើយ�ូមចុះរញ្ីសខ្ៅនដអ្នកម្ងស្រៀត។សរើអ្នកស�្ចលំនាំ,PINឬពាក្យ�មងៃាត់អ្នកអ្នក
នឹងមិនអាចស្រើឧរករែ៍ស�ើយសរើអ្នកមិនកំែត់វាស�ើងវិញ។Samsungមិន្រ្រួលខ�ុ្តវូសលើការ្ាត់រង់
្រិន្នន័យឬក៏�ាពមិន�ុខ្�ួលណដលសកើតស�ើងសដោយការស�ច្កូដសដោះស�ោស្រ។

•  សរើអ្នករ្ចូរវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់ស្រៅអេូឬ្្មានណដលអ�ន្ិ�ុខ្រិន្នន័យជីវមា្តអ្នក្រាំងអ�់នឹង្តូវ្ ានលរុ។



�ាាកកំងា

139

�ផដើមបែីេ្ា�់ផខ្ៅផដកាន់ខត្បផេើរ
�សនៅសពលអ្នកស�្កនសខ្ៅនដអ្នកសលើឧរករែ៍�ូមយកចិត្្រុកដាក់សលើ�្ថាន�ាពខាងស្កោមណដលអាចរ៉ះពាល់ដល់្រ�ិ្រ្ធ្លនន
មុខងារសនះ៖

•  ឧរករែ៍អាចមិន�គេាល់សខ្ៅនដណដលមាន�្នាម្ជួញឬ�ម្ាក។

•  ឧរករែ៍អាចមិន�គេាល់សខ្ៅនដពី្មាមនដណដលតូចឬស�្ើង។

•  សដើម្ីរសង្កើន្រ�ិ្រ្ធ្លននការ�គេាល់�ូមចុះរញ្ីសខ្ៅនដពី្មាមនដណដលអ្នកស្រើញឹកញារ់សដើម្ីសធវើកិច្ការនានាសលើ
ឧរករែ៍។

•  ឧរករែ៍អ្នកមាន�ិន�ឺ�គេាល់សខៅ្នដជារ់មកជាមួយសនៅណ្្នកកែ្ាលខាងស្កោមននសអ្កង់។្តូវ្្ាកដថា្�គេនីការពារ
សអ្កង់ឬសអ្កង់រ៉ះសលើតំរន់�ិន�ឺ�គេាល់សខៅ្នដមិន្ ្កចូតឬខូចសដោយ�ារវត្ថញដូចជាកាក់ស�ោរ៊ិចនិងណខ្ក។

•  ្តូវ្្ាកដថាតំរន់�ិន�ឺ�គេាល់សខៅ្នដសនៅណ ្្នកកែ្ាលខាងស្កោមននសអ្កង់និង្មាមនដររ�់អ្នក�្អាតនិង�ងៃងួត។

•  សរើអ្នករត់្មាមនដអ្នកឬក៏ស្រើចុង្មាមនដឧរករែ៍អាចមិន�គេាល់សខ្ៅនដអ្នក។�ង្កត់សអ្កង់សដើម្ីឲ្យចុង្មាមនដអ្នកលាត
សលើន្ទេ្រូលាយននតំរន់�ិន�ឺ�គេាល់សខ្ៅនដ។

�ការចុះបញ្ីផខ្ៅផដ

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះជីវមា្តនិងេន្តិេុខ → ផខ្ៅផដ។

2 �ូមអានការណែនាំសលើសអ្កង់សហើយរ៉ះបន្ត។

3 កំែត់វិធីចាក់ស�ោសអ្កង់។

4 ដាក់្មាមនដររ�់អ្នកសលើ�ិន�ឺ�គេាល់សខ្ៅនដ។រនទេារ់ពីឧរករែ៍�គេាល់្មាមនដអ្នក�ូមសលើកវាស�ើងរួចដាក់វាសលើ�ិន�ឺ
�គេាល់សខ្ៅនដម្ងស្រៀត។
��ូមសធវើ�កម្ម�ាពសនះស�ើងវិញរហូត្រាលណ់តសខៅ្នដអ្នក្តូវ្ ានចុះរញ្ី។

�
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5 សនៅសពលអ្នក្ ានរញ្រ់ការចុះរញ្ីសខៅ្នដអ្នកសហើយ�ូមរ៉ះរួចរា�់។
�អ្នកអាចពិនិត្យថាសតើសខ្ៅនដអ្នក្តវូ្ ានចុះរញ្ីឬស្រសដោយរ៉ះពិនិត្យផខ្ៅផដខដ�្ ានខថម។

�ការផដោះផេោផអ្កង់ផដោយផ្បើផខ្ៅផដអ្នក
�អ្នកអាចសដោះស�ោសអ្កង់សដោយស្រើសខៅ្នដអ្នកជំន�ួឲ្យការស្រើលំនាំ,PINឬពាក្យ�មងៃាត់។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះជីវមា្តនិងេន្តិេុខ → ផខ្ៅផដ។

2 សដោះស�ោសអ្កង់សដោយស្រើវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់រុសរកំែត់។

3 រ៉ះកុងតាក់ផខ្ៅផដផដោះផេោ សដើម្ីសរើកដសំែើរការវា។

4 សលើសអ្កង់ជារ់ស�ោ�ូមដាក់្មាមនដអ្នកសលើ�ិន�ឺ�គេាល់សខ្ៅនដរួចស�្កនសខ្ៅនដអ្នក។

�ការបដដូរការកំណត់អាយខុនេ្ា�់ផខ្ៅផដ
�កំែត់ឲ្យឧរករែ៍រង្ាញឬលាក់អាយខុន�គេាល់សខៅ្នដសនៅសពលអ្នករ៉ះសអ្កង់ខែៈសពលសអ្កង់រលត់។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះជីវមា្តនិងេន្តិេុខ → ផខ្ៅផដ។

2 សដោះស�ោសអ្កង់សដោយស្រើវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់រុសរកំែត់។

3 រ៉ះបង្ាញអាយខុនផនៅផព�ផអ្កង់រ�ត់ និងស្ជើ�ជស្មើ�មួយ។

�ការ�ុបផខ្ៅផដខដ�្ ានចុះបញ្ី
�អ្នកអាចលុរសខ្ៅនដណដល្ ានចុះរញ្ី។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះជីវមា្តនិងេន្តិេុខ → ផខ្ៅផដ។

2 សដោះស�ោសអ្កង់សដោយស្រើវិធីចាក់ស�ោសអ្កង់រុសរកំែត់។

3 ស្ជើ�សខ្ៅនដមួយណដល្តវូលុរសហើយរ៉ះ�ុប។
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�Samsung Pass
�ចុះរញ្ី្រិន្នន័យជីវមា្តអ្នកជាមួយSamsung Passសហើយស្ទេៀង្ទេាត់អត្�ញ្ាែអ្នកយ៉ាងងាយ្�ួលសនៅសពលស្រើស�វា
ណដល្តូវការនូវព័ត៌មានចុះសឈ្មោះចូលឬព័ត៌មាន្ ទេាល់ខ្ងួនររ�់អ្នក។

� •  មុខងារចុះសឈ្មោះចូលវរិន�អាចស្រើ្ ានណតចំសពោះវិរន�ណដលអ្នកចូលស្រើតាមកម្មវិធីអ៊ីនផធើណិតរ៉ុសែណោះ។វិរន�
ខ្ះអាចមិនគាំ្ ្រមុខងារសនះ។

•  ្រិន្នន័យជីវមា្តណដល្ ានចុះរញ្ី្តវូ្ ានរក្ា្ុរកក្នញងឧរករែ៍អ្នករ៉ុសែណោះសហើយមិន្តូវ្ ានសធវើ�មកាលជាមួយ
ឧរករែ៍ឬ�ឺសវើស្្ងស្រៀតស�ើយ។

�ការចុះបញ្ីSamsung Pass
�មុនសពលស្រើSamsung Pass�ូមចុះរញ្ី្រិន្នន័យជីវមា្តអ្នកក្នញងSamsung Pass។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះជីវមា្តនិងេន្តិេុខ → Samsung Pass។សធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង់សដើម្ីរញ្រ់
ការសរៀរចំ។

�ការផ្ទេៀង្ទេាត់ពាក្យេម្ាត់Samsung Account
�អ្នកអាចស្រើ្រិន្នន័យជីវមា្តណដលអ្នក្ ានចុះរញ្ីសដើម្ីស្ទេៀង្ទេាត់អត្�ញ្ាែអ្នកជំនួ�ឲ្យការវាយរញ្ចូលពាក្យ�មងៃាត់
ននSamsung Accountររ�់អ្នកឧ្រាហរែ៍សនៅសពលអ្នក្រិញខ្ឹមព័ត៌មានពីGalaxy Store។

�សលើសអ្កង់សមននSamsung Pass�ូមរ៉ះ  → ការកំណត់ → ្ណនីនិងការផធ្ើេមកា� រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់ផ្ទេៀង្ទេាត់
ជាមួយSamsung Passសដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

�ការផ្បើSamsung Passផដើមបែីចុះផ្្មោះចូ�វិបផេ
�អ្នកអាចស្រើSamsung Passសដើម្ីចុះសឈ្មោះចូលវរិន�ណដលគាំ្្រ�វ័យរំសពញIDនិងពាក្យ�មងៃាត់យ៉ាងងាយ្�ួល។

1 សលើ្រំព័រចុះសឈ្មោះចូលររ�់វរិន��ូមវាយរញ្ចូលIDនិងពាក្យ�មងៃាត់អ្នករួចសហើយរ៉ះរ៊ូតុងចុះសឈ្មោះចូលររ�់វរិន�
សនោះ។

2 សនៅសពលវីនដូវ្ ុ�សលចស�ើង�ួរថាសតើអ្នកចង់រក្ា្រុកព័ត៌មានននការចុះសឈ្មោះចូលឬស្រ�ូមធីកចុះផ្្មោះចូ�ផដោយ
ផ្បើSamsung Passសហើយរ៉ះចងចា។ំ

�ការផ្បើSamsung Passផដើមបែីចុះផ្្មោះច�ូកម្មវិធីនានា
�អ្នកអាចស្រើSamsung Passសដើម្ីចុះសឈ្មោះចូលកម្មវិធីណដលគាំ្្រ�វ័យរំសពញIDនិងពាក្យ�មងៃាត់យ៉ាងងាយ្�ួល។

1 សលើ្រំព័រចុះសឈ្មោះចូលររ�់កម្មវិធី�ូមវាយរញ្ចូលIDនិងពាក្យ�មងៃាត់អ្នករួចសហើយរ៉ះរ៊ូតុងចុះសឈ្មោះចូលររ�់កម្មវិធី
សនោះ។

2 សនៅសពលវីនដូវ្ ុ�សលចស�ើង�ួរថាសតើអ្នកចង់រក្ា្រុកព័ត៌មានននការចុះសឈ្មោះចូលឬស្រ�ូមរ៉ះរកសែា្រុក។
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�ការ្្ប់្្ងព័ត៌មានចុះផ្្មោះចូ�
�រង្ាញរញ្ីននវិរន�និងកម្មវិធីណដលអ្នក្ ានកំែត់ឲ្យស្រើSamsung Passនិង្គរ់្គងព័ត៌មានចុះសឈ្មោះចូលររ�់អ្នក។

1 សលើសអ្កង់សមននSamsung Pass�ូមរ៉ះកម្មវិធីឬវិបផេសហើយស្ជើ�វិរន�ឬកម្មវិធីមួយពីរញ្ី។

2 រ៉ះខករួចណកIDររ�់អ្នក,ពាក្យ�មងៃាត់និងសឈ្មោះររ�់វិរន�ឬកម្មវិធីសនោះ។
�សដើម្ីលុរព័ត៌មានចុះសឈ្មោះចូលររ�់អ្នក�ូមរ៉ះ�ុប។

�ការផ្បើSamsung Passជាមួយវិបផេនិងកម្មវិធី
�សនៅសពលស្រើវិរន�ឬកម្មវិធីណដលគាំ្ ្រSamsung Passអ្នកអាចចុះសឈ្មោះចូលយ៉ាងងាយ្�ួលសដោយស្រើSamsung 
Pass។

�សដើម្ីសមើលរញ្ីននវិរន�និងកម្មវិធីណដលគាំ្ ្រSamsung Passសនៅសលើសអ្កង់សមននSamsung Pass�ូមរ៉ះ  → 
ការកំណត់ → ផដ្ូ។សរើគ្មានវរិន�ឬកម្មវិធីណដលគាំ្្រSamsung Passស្រផដ្ូនឹងមិនសលចស�ើងស�ើយ។

� •  វិរន�និងកម្មវិធីណដលអាចស្រើ្ ានអាចខុ�គ្នាអា្�័យសលើអ្នក្្ល់ស�វាឬម៉ូណដល។

•  Samsungមិន្រ្ួរលខ�ុ្តវូសលើការ្ាត់រង់ែាមួយឬក៏�ាពមិន�ុខ្�ួលណដលសកើតស�ើងសដោយ�ារការ
ចុះសឈ្មោះចូលវរិន�ឬកម្មវិធីតាមSamsung Passស�ើយ។

�ការវាយបញ្ដូ�ព័ត៌មាន្ ទេា�់ខ្លទួនរបេ់អ្នកផដោយេ្័យ្បវត្តិ
�អ្នកអាចស្រើSamsung Passសដើម្ីវាយរញ្ចូលព័ត៌មាន្ ទេាល់ខ្ងួនររ�់អ្នកយ៉ាងងាយ្�ួលដូចជាព័ត៌មានអា�យដ្ឋានឬ
រែណរង់្្ាក់ររ�់អ្នកសលើកម្មវិធីណដលគាំ្្រ�វយ័រំសពញ។

1 សលើសអ្កង់សមននSamsung Pass�ូមស្ជើ�ជស្មើ�មួយស្កោមព័ត៌មានឯកជន។

2 វាយរញ្ចូលព័ត៌មានសហើយរ៉ះរកសែា្ុរក។
�ឥ�ចូវអ្នកអាចស្រើ្រិន្នន័យជីវមា្តណដលអ្នក្ ានចុះរញ្ីក្នញងSamsung Passសនៅសពលវាយរញ្ចូលព័ត៌មាន្ ទេាល់ខ្ងួន
សដោយ�វ័យ្រវត្ិសលើកម្មវិធីណដល្ ានគាំ្ ្រ។
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�ការផ្បើផេោ�ីជីថ�ជាមួយSamsung Pass
�ចុះរញ្ីស�ោឌីជីថលននយានយន្អ្នកក្នញង្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នកសដើម្ីឲ្យអ្នកអាចសដោះស�ោឬចាក់ស�ោ្រវារយានយន្និងចារ់ស្្ើម
យានយន្។

�ចារ់ស្្ើមការចុះរញ្ីស�ោឌីជីថលសដោយដសំ�ើងកម្មវិធីស�ោឌីជីថលររ�់យានយន្អ្នកឬក៏ស្រើ�ារមគគេស្រ�ក៍ដូចជាអ៊ីណមលឬ
�ារអត្ថរ្រណដលស្្ើសដោយ្ លិតករយានយន្ររ�់អ្នក។រនទេារ់មក�ូមសធវើតាមស�ចក្ីណែនាំសលើសអ្កង់្្ារ់្ិរ�សដៅររ�់
យានយន្និងសអ្កង់Samsung Passនន្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នកសដើម្ីរញ្រ់ការចុះរញ្ី។

� •  មុខងារសនះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស្រអា្�័យសលើតំរន់។

•  សដើម្ីស្រើមុខងារសនះយានយន្្តូវណតគាំ្្រមុខងារស�ោឌីជីថល។្រឹក្ាជាមួយ្ លិតករយានយន្ររ�់អ្នក�្មារ់
ការគាំ្ ្រស�ោឌីជីថល។

•  ស�ោឌីជីថលណដល្ ានចុះរញ្ី្តវូ្ ានរក្ា្ុរកក្នញង្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នករ៉ុសែណោះសហើយសរើ្រូរ�ពទេនវ្្ាត្តូវ្ ាន
រ្ចូរស�ោឌីជីថល្តូវណតចុះរញ្ីម្ងស្រៀត។

�ការផ្បើផេោ�ីជីថ�ជាមួយមុខងារNFC

�រ៉ះតំរន់អង់ណតនNFCនន្រូរ�ពទេនវ្្ាតជាមួយស�ោឌីជីថលណដល្ ានចុះរញ្ីជាមួយ្រវារយានយន្។្រវារនឹងសដោះស�ោឬ
ចាក់ស�ោ។

�រនទេារ់ពីអ្នកដាក់្រូរ�ពទេនវ្្ាតសលើ្្រនារ់�ាកឥតណខ្ររ�់យានយន្សហើយស�ោឌីជីថល្តូវ្ ានស្ទេៀង្ទេាត់�ាពពិតរួចអ្នកអាច
ចារ់ស្្ើមយានយន្សដោយស្រើរ៊ូតុងចារ់ស្្ើម។

� •  សដើម្ីស្រើមុខងារសនះ្ូររ�ពទេនវ្្ាតនិងយានយន្្តូវណតគាំ្្រមុខងារNFC។

•  សដើម្ីសរើកដំសែើរការមុខងារNFCសលើ្ូររ�ពទេនវ្្ាត�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះការភ្ាប់ → NFCនិង
ការបង់្្ាក់ផដោយមិនប៉ះ រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

•  សដើម្ីដឹងពី្ីរកណនង្នន្្រនារ់�ាកឥតណខ្និងថាសតើ្រវារយានយន្ែាមួយគាំ្ ្រNFC�ូមសមើលស�ៀវស�ៅណែនាំ
អ្នកស្រើ្្ា�់ររ�់យានយន្អ្នក។

�ការផ្បើផេោ�ីជីថ�ជាមួយមុខងារខបនដ៍្រូ�ាយបំ្ុត(UWB) (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+)

�្រវារយានយន្នឹងសដោះស�ោសនៅសពលអ្នកស្រៅជិតយានយន្ជាមួយ្រូរ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នកសហើយនឹងចាក់ស�ោសនៅសពលអ្នកសចញ
្ ងៃាយ។

�រនទេារ់ពីស�ោឌីជីថល្តវូ្ ានស្ទេៀង្ទេាត់�ាពពិតរួចសពលអ្នកចូលស្រៅក្នញងយានយន្អ្នកអាចចារ់ស្្ើមយានយន្សដោយស្រើរ៊ូតុង
ចារ់ស្្ើម។

� •  សដើម្ីស្រើមុខងារសនះ្ូររ�ពទេនវ្្ាតនិងយានយន្្តូវណតគាំ្្រមុខងារណរនដ៍្រូលាយរំ្ុត(UWB)។

•  សរើយានយន្គាំ្្រ្រាំងមុខងារNFC្រាំងណរនដ៍្រូលាយរំ្ុត(UWB)អ្នកអាចស្ជើ�វិធីណដលអ្នកចង់្ ាន។�ូម
សមើលស�ៀវស�ៅណែនាំអ្នកស្រើ្ ្ា�់ររ�់យានយន្អ្នកសដើម្ី្រ្រួលព័ត៌មានរណន្ថម។

•  មុខងារណរនដ៍្រូលាយរំ្ុត(UWB)្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយអា្�យ័សលើតំរន់។
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�ការ�ុបផេោ�ីជីថ�

�អ្នកអាចលុរស�ោឌីជីថលណដល្ ានចុះរញ្ីពី្ូររ�ពទេនវ្្ាតររ�់អ្នក។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះជីវមា្តនិងេន្តិេុខ → Samsung Pass,រ៉ះស�ោឌីជីថលណដល្ ានចុះរញ្ីរួចសហើយ
រ៉ះ  → �ុប។

�ការ�ុប្រិន្នន័យSamsung Pass
�អ្នកអាចលុរ្រិន្នន័យជីវមា្តអ្នកព័ត៌មានចុះសឈ្មោះចូលនិង្រិន្នន័យកម្មវិធីណដល្ ានចុះរញ្ីជាមួយSamsung Pass។

�សលើសអ្កង់សមSamsung Pass�ូមរ៉ះ  → ការកំណត់ → ផឃើញឧបករណ៍្រាំងអេ់ខដ�ផ្បើSamsung Pass →  
→ ចាកផចញពីSamsung Pass។

� •  Samsung Accountររ�់អ្នកនឹងសនៅណត�កម្មដណដល។

•  ្រិន្នន័យSamsung Passសលើឧរករែ៍ស្្ងស្រៀតណដល្ ានចុះសឈ្មោះចូលSamsung Accountររ�់អ្នកក៏
នឹង្តូវ្ ានលុរ្ ងណដរ។

�េឺមីេន្តិេុខ
��ឺមី�ន្ិ�ុខការពារខ្ឹមព័ត៌មាននិងកម្មវិធីឯកជនររ�់អ្នកដូចជារូរ�ាពនិង្រំនាក់្រំនងមិនឲ្យអ្នកដន្រចូលស្រើពួកវា។អ្នក
អាចរក្ា�ន្ិ�ុខននខ្ឹមព័ត៌មាននិងកម្មវិធីឯកជនររ�់អ្នក�ូម្ីសនៅសពលឧរករែ៍្តូវ្ ានសដោះស�ោក៏សដោយ។

� ��ឺមី�ន្ិ�ុខគឺជាកណនង្ឃា្ំង្ទេញកដាចស់ដោយណ�កនិងមាន�ន្ិ�ុខ។្រិន្នន័យក្នញង�ឺមី�ន្ិ�ុខមិនអាចស្ទេរស្រៅ
ឧរករែ៍ស្្ងស្រៀតតាមវិធីណចករណំលកណដលមិន្រ្រួលការយល់្ពមដូចជាUSBឬWi-Fi Directស�ើយ។
ការរ៉ុនរ៉ងរ្ចូរ្រព័ន្ធ្រតរិត្ិការតាមរំែងឬក៏ការណក�ុហវណវរនឹងសធវើឲ្យ�ឺមី�ន្ិ�ុខចាក់ស�ោសដោយ�វ័យ្រវត្ិនិងមិន
អាចចូលស្រើ្ ានស�ើយ។មុនសពលរក្ា្រុក្រិន្នន័យក្នញង�ឺមី�ន្ិ�ុខ្តូវ្្ាកដថាអ្នក្ ានចម្ង្រុក្រិន្នន័យសនោះក្នញង
្រីកណន្ងណដលមាន�ន្ិ�ុខស្្ងស្រៀត។

�ការផរៀបចំេឺមីេន្តិេុខ

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះជីវមា្តនិងេន្តិេុខ → េឺមីេន្តិេុខ។

2 សធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង់ សដើម្ីរញ្រ់ការសរៀរចំ។
�សអ្កង់�ឺមី�ន្ិ�ុខនឹងសលចស�ើងសហើយអាយខុនកម្មវិធី�ឺមី�ន្ិ�ុខ( )នឹង្តូវ្ ានណថមស្រៅសអ្កង់កម្មវិធី។
�សដើម្ីរ្ចូរសឈ្មោះឬអាយខុននន�ឺមី�ន្ិ�ុខ�ូមរ៉ះ  → បដដូរតាមបំណង។

� •  សនៅសពលអ្នកចារ់ស្្ើមកម្មវិធីេឺមីេន្តិេុខ អ្នក្តូវណតសដោះស�ោកម្មវិធីសនោះសដោយស្រើវិធីចាក់ស�ោរុសរកំែត់ររ�់
អ្នក។

•  សរើអ្នកស�្ចកូដសដោះស�ោ�ឺមី�ន្ិ�ុខររ�់អ្នកអ្នកអាចកែំត់វាស�ើងវិញសដោយស្រើSamsung Accountររ�់
អ្នក។រ៉ះរ៊ូតុងសនៅណ ្្នកខាងស្កោមននសអ្កង់ជារ់ស�ោរួចវាយរញ្ចូលពាក្យ�មងៃាត់Samsung Accountររ�់
អ្នក។
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�ការកំណត់�ក្ខណ្ឌេ្័យចាក់ផេោេ្មាប់េឺមីេន្តិេុខ

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីេឺមីេន្តិេុខ សហើយរ៉ះ  → ការកំណត់ → េ្័យចាកផ់េោេឺមីេន្តិេុខ។

2 ស្ជើ�ជស្មើ�ចាក់ស�ោមួយ។

� �សដើម្ីចាក់ស�ោ�ឺមី�ន្ិ�ុខររ�់អ្នកសដោយនដ�ូមរ៉ះ  → ចាក់ផេោនិងចាកផចញ។

�ការ្្លាេ់្រីខ្លឹមព័ត៌មានផ្រៅេឺមីេន្តិេុខ
�្្ា�់្រីខ្ឹមព័ត៌មានដូចជារូរ�ាពនិងវីសដអូស្រៅ�ឺមី�ន្ិ�ុខ។�កម្ម�ាពខាងស្កោមគឺជាឧ្រាហរែ៍ននការ្្ា�់្ីររូរពីឃា្ំង
្ទេញកលំនាំសដើមស្រៅ�ឺមី�ន្ិ�ុខ។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីេឺមីេន្តិេុខ សហើយរ៉ះ  → ខថមឯកេារ។

2 រ៉ះរូប, ធីកររូណដល្តូវ្ ្ា�់្ីររួចសហើយរ៉ះរួចរា�់។

3 រ៉ះ្្លាេ់្រ។ី
�ធាតុណដល្ ានស្ជើ�នឹង្តវូ្ ានលុរពី�ឺមីសដើមសហើយ្ ្ា�់្រីស្រៅ�ឺមី�ន្ិ�ុខ។សដើម្ីចម្ងធាតុនានា�ូមរ៉ះចម្លង។

� �វិធី�្មារ់ការ្្ា�់្រីខ្ឹមព័ត៌មានអាចខ�ុគ្នាស្រៅតាម្រស�្រខ្ឹមព័ត៌មាន។

�ការ្្លាេ់្រីខ្លឹមព័ត៌មានពីេឺមីេន្តិេុខ
�្្ា�់្រីខ្ឹមព័ត៌មានពី�ឺមី�ន្ិ�ុខស្រៅកម្មវិធី្តូវគ្នាក្នញងឃា្ំង្ទេញកលំនាំសដើម។�កម្ម�ាពខាងស្កោមគឺជាឧ្រាហរែ៍ននការ
្្ា�់្រីររូមួយពី�ឺមី�ន្ិ�ុខស្រៅឃា្ំង្ទេញកលំនាសំដើម។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីេឺមីេន្តិេុខ សហើយរ៉ះវិចិ្ តេា�។

2 ស្ជើ�រូរមួយសហើយរ៉ះ  → ្្លាេ់្ីរផចញពីេឺមីេន្តិេុខ។
�ធាតុណដល្ានស្ជើ�នឹង្តវូ្ ាន្ ្ា�់្រីស្រៅវិចិ្ តេា�ក្នញងឃា្ំង្ទេញកលំនាំសដើម។

�ការខថមកម្មវិធី
�ណថមកម្មវិធីមួយណដល្តូវស្រើក្នញង�ឺមី�ន្ិ�ុខ។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីេឺមីេន្តិេុខ សហើយរ៉ះ ។

2 ធីកកម្មវិធីមួយឬស្ចើនណដល្ ានដំស�ើងសលើឧរករែ៍សហើយរ៉ះខថម។

�ការ�ុបកម្មវិធីពីេឺមីេន្តិេុខ

�រ៉ះឲ្យជារ់សលើកម្មវិធីមួយណដល្តូវលុរសហើយរ៉ះ�ុប។
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�ការខថម្ ណនី
�ណថមSamsung AccountនិងគែនីGoogleររ�់អ្នកឬក៏គែនីស្្ងស្រៀតសដើម្ីសធវើ�មកាលជាមួយកម្មវិធីក្នញង�ឺមី
�ន្ិ�ុខ។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីេឺមីេន្តិេុខ សហើយរ៉ះ  → ការកំណត់ → ្្ប់្្ង្ ណនី → ខថម្ ណនី។

2 ស្ជើ�ស�វាគែនីមួយ។

3 សធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង់ សដើម្ីរញ្រ់ការសរៀរចំគែនី។

�ការ�ាក់េឺមីេន្តិេុខ
�អ្នកអាចលាក់្ ្ចូវកាត់នន�ឺមី�ន្ិ�ុខពីសអ្កង់កម្មវិធី។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីេឺមីេន្តិេុខ, រ៉ះ  → ការកំណត់រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់ខថមេឺមីេន្តិេុខផ្រៅផអ្កង់កម្មវិធ ីសដើម្ីរិ្រ
ដសំែើរការវា។

�ជស្មើ�ស្្ង�ូមសរើក្ ទេាំងជូនដែឹំង,អូ�ចុះស្កោមរួចសហើយរ៉ះ  (េឺមីេន្តិេុខ) សដើម្ីរិ្រដំសែើរការមុខងារសនះ។សរើ
អ្នកមិនអាចរកសឃើញ  (េឺមីេន្តិេុខ) សលើ្ ទេាំងរហ័�ស្រ�ូមរ៉ះ សហើយចារ់អូ�រ៊ូតុងសនោះស្រៅសលើ្ ទេាំងរហ័�សដើម្ី
ណថមវា។

�សរើអ្នកចង់រង្ាញ�ឺមី�ន្ិ�ុខម្ងស្រៀត�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះជីវមា្តនិងេន្តិេុខ → េឺមីេន្តិេុខ រួច
សហើយរ៉ះកុងតាក់ខថមេឺមីេន្តិេុខផ្រៅផអ្កង់កម្មវិធ ីសដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

�ការ�ុបេឺមីេន្តិេុខ
�អ្នកអាចលុរ�ឺមី�ន្ិ�ុខរួម្រាំងខ្ឹមព័ត៌មាននិងកម្មវិធីក្នញងសនោះ។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីេឺមីេន្តិេុខ សហើយរ៉ះ  → ការកំណត់ → ការកំណត់ផ្ចើនផ្រៀត → �ុប។

�សដើម្ីចម្ង្រុកខ្ឹមព័ត៌មានមុនសពលលរុ�ឺមី�ន្ិ�ុខ�ូមធីក្្លាេ់្រីឯកេារផមផ�ៀផចញពីេឺមីេន្តិេុខ សហើយរ៉ះ�ុប
។សដើម្ីចូលស្រើ្រិន្នន័យណដល្ ានចម្ង្រុកពី�ឺមី�ន្ិ�ុខ�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីឯកេារខ្ញំ សហើយរ៉ះឃ្លាំង្ទេញកខាងក្នញង → 
Download → Secure Folder។

� �កំែត់�មគេាល់ណដល្ ានរក្ា្ុរកក្នញងSamsung Notesនឹងមិន្តូវ្ ានចម្ង្រុកស�ើយ។
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�Wi-Fiមានេន្តិេុខ
�Wi-Fiមាន�ន្ិ�ុខគឺជាស�វាមួយណដលរក្ា�ន្ិ�ុខការ�្ារ់រែ្ាញWi-Fiររ�់អ្នក។វាអ៊ិន្គីរ្រិន្នន័យណដលស្រើ
រែ្ាញWi-Fiនិងរិ្រការតាមដានកម្មវិធីនិងវរិន�សដើម្ីឲ្យអ្នកអាចស្រើរែ្ាញWi-Fiយ៉ាងមាន�ុវត្ថិ�ាព។ឧ្រាហរែ៍
សនៅសពលស្រើរែ្ាញWi-Fiអ�ន្ិ�ុខក្នញងកណន្ង�ាធារែៈដូចជាហាងកាសហវឬអាកា�យានដ្ឋានWi-Fiមាន�ន្ិ�ុខ្តូវ
្ានសរើកដំសែើរការសដោយ�វ័យ្រវត្ិដសូច្នះសហើយនឹងគ្មាននរែាម្នាក់អាចលួចព័ត៌មានចុះសឈ្មោះចូលររ�់អ្នកឬក៏្តួតពិនិត្យ
�កម្ម�ាពររ�់អ្នកក្នញងកម្មវិធីនិងវិរន�នានាស្រ។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះជីវមា្តនិងេន្តិេុខ → Wi-Fiមានេន្តិេុខ រួចសធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង់ សដើម្ីរញ្រ់
ការសរៀរចំ។

�សនៅសពលWi-Fiមាន�ន្ិ�ុខ្តវូ្ ានសរើកដសំែើរការអាយខុន នឹងសលចស�ើងសលើរ្ារ�្ថាន�ាព។

� •  ការស្រើមុខងារសនះអាចនាំឲ្យគិតនថ្រណន្ថមក្នញងសល្ឿនរែ្ាញWi-Fiយឺត។

•  មុខងារសនះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយអា្�យ័សលើរែ្ាញWi-Fi,អ្នក្្ល់ស�វាឬម៉ូណដល។

�ការផ្ជើេកម្មវិធី្តវូការពារផដោយផ្បើWi-Fiមានេន្តិេុខ
�ស្ជើ�កម្មវិធី្តូវការពារសដោយស្រើWi-Fiមាន�ន្ិ�ុខដូសច្នះអ្នកអាចការពារ្រិន្នន័យដូចជាពាក្យ�មងៃាត់អ្នកឬ�កម្ម�ាពអ្នក
ក្នញងកម្មវិធី្រាំងសនោះយ៉ាងមាន�ុវត្ថិ�ាពកុំឲ្យអ្នកដន្រចូលស្រើវា។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះជីវមា្តនិងេន្តិេុខ → Wi-Fiមានេន្តិេុខ →  → ការកំណត់ → កម្មវិធីខដ�្ ាន
ការពារ សហើយរ៉ះកុងតាក់ជារ់នឹងកម្មវិធីណដលអ្នកចង់ការពារសដោយស្រើWi-Fiមាន�ន្ិ�ុខ។

� �កម្មវិធីខ្ះ្រណហលជាមិនគាំ្្រមុខងារសនះស្រ។

�ការ្រិញ្ ផ្មោងការពារ
�អ្នក្ ាន្រ្រួលគស្មោងការពារឥតគិតនថ្�្មារ់រែ្ាញWi-Fiជាសរៀងរាល់ណខ។អ្នកក៏អាច្រិញគស្មោងការពារគិតនថ្
្ ងណដរនិង្រ្រួលការការពារវ�ិាល�ាពណរនដ៍គ្មានណដនកំែត់ក្នញងអ�ំញងសពលគ្មានណដនកំែត់។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះជីវមា្តនិងេន្តិេុខ → Wi-Fiមានេន្តិេុខ។

2 រ៉ះ្ផ្មោងការពារ → ដផំេើងថ្នាក់សហើយស្ជើ�គស្មោងណដលអ្នកចង់្ ាន។

� �ចំសពោះគស្មោងការពារមួយចំនួនអ្នកអាចស្ទេរគស្មោងការពារស្រៅឧរករែ៍មួយស្រៀតណដល្ ាន
ចុះសឈ្មោះចូលSamsung Accountររ�់អ្នក។

3 សធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង់ សដើម្ីរញ្រ់ការ្រិញ។
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�ភាពឯកជន
�រ្ចូរការកែំត់�្មារ់�ាពឯកជន។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះភាពឯកជន។

•  ការអនុញ្ាតខដ�្ ានផ្បើ24ផម៉ោងចុងផ្កោយ៖រង្ាញ្រវត្ិស្រើ្្ា�់ការអនុញ្ាតររ�់កម្មវិធីឬមុខងារ។

•  អភិ្ា�ការអនុញា្ត៖រង្ាញរញ្ីននមុខងារនិងកម្មវិធីណដលមានការជូនដំែឹងសដើម្ីស្រើពួកវា។អ្នកក៏អាចណកការកំែត់
ននការអនុញ្ាត្ ងណដរ។

•  ការ្តួត្តានិងការ្្ាប់ដំណឹង៖សធវើការកំែត់រចនា�ម្ពន្ធ�្មារ់ការចូលស្រើកម្មវិធី។

•  Samsung៖្គរ់្គង្ិរន្នន័យ្ ទេាល់ខ្ងួនពាក់ព័ន្ធជាមួយSamsung Accountររ�់អ្នកនិងរ្ចូរការកំែត់�្មារ់
ស�វាការរ្ចូរតាមរំែង។

•  Google៖សធវើការកំែត់រចនា�ម្ពន្ធក្មតិខ្ព�់�្មារ់�ាពឯកជន។

� �មុខងារខះ្្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយអា្�័យសលើអ្នក្្ល់ស�វាឬម៉ូណដល។

�្ីរកខន្លង
�រ្ចូរការកែំត់�្មារ់ការអនុញ្ាតព័ត៌មាន្រីកណនង្។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះ្រីកខន្លង។

•  ការអនុញ្ាតកម្មវិធ៖ីរង្ាញរញ្ីននកម្មវិធីណដលមានការអនុញា្តក្នញងការចូលស្រើ្រីកណន្ងររ�់ឧរករែ៍្ពម្រាំងណក
ការកំែត់ការអនុញ្ាត។

•  ផេវា្រីកខន្លង៖រង្ាញស�វា្ីរកណន្ងណដលឧរករែ៍អ្នកកំពុងស្រើ។

•  ការចូ�ផ្បើថ្មីៗ៖រង្ាញកម្មវិធីែាណដលស�្នើព័ត៌មាន្រីកណន្ងអ្នករច្ញរ្ន្ន។
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�េុវត្ថិភាពនិងភាពអាេន្ន
�្គរ់្គងព័ត៌មានសវជ្�ា្�្ររ�់អ្នកនិង្រំនាក់្ំរនងសពលអា�ន្ន។អ្នកក៏អាចរ្ចូរការកំែត់�្មារ់មុខងារ�ាពអា�ន្ន
្ ងណដរដូចជាការ្្ារ់ដំែឹងអា�ន្នឥតណខ្។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះេុវត្ថិភាពនិងភាពអាេន្ន។

•  ព័ត៌មានផវជ្េា្េ្ត៖វាយរញ្ចូលព័ត៌មានសវជ្�ា្�្ររ�់អ្នក។

•  ្រំនាក់្រំនងផព�អាេន្ន៖វាយរញ្ចូល្រំនាក្់រំនងសពលអា�ន្នររ�់អ្នក។

•  ផ្្ើេារSOS៖កែំត់ឲ្យឧរករែ៍ស្្ើ�ារជំនួយសដោយចុច្គារ់ចុចខាងជាស្ចើនដង។

•  ការ្្ាប់ដំណឹងអាេន្នឥតខខសែ៖រ្ចូរការកំែត់�្មារ់ការ្្ារ់ដំែឹងអា�ន្នឥតណខ្។

•  ផេវាកម្ម្រីតាំងផព�មានអាេន្ន៖សរើកដំសែើរការមុខងារស�វា្រីកណន្ងអា�ន្ន(ELS)។

•  ្រ្មង់អាេន្ន៖រ្ចូរឧរករែ៍ស្រៅ្រ្មង់អា�ន្នសដើម្ីកាត់រន្ថយការស្រើថ្ម។�ូមសមើល្រ្មង់អា�ន្ន �្មារ់ព័ត៌មាន
រណន្ថម។

� �មុខងារខះ្្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស្រអា្�័យសលើម៉ូណដល។

�្ណនីនិងការចម្លង្រុក

�ជផ្មើេ
�សធវើ�មកាលចម្ង្រុកឬ�្ារ្រិន្នន័យននឧរករែ៍អ្នកសដោយស្រើSamsung Cloud។អ្នកក៏អាចចុះសឈ្មោះចូល
គែនីដូចជាSamsung AccountឬគែនីGoogleររ�់អ្នកឬក៏ស្ទេរ្រិន្នន័យស្រៅឬពីឧរករែ៍ស្្ងស្រៀតតាមSmart 
Switch្ងណដរ។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះ្ណនីនិងការចម្លង្រុក។

•  ្្ប់្្ង្ ណនី៖ណថមSamsung AccountនិងគែនីGoogleររ�់អ្នកឬក៏គែនីស្្ងស្រៀតសដើម្ីសធវើ�មកាល
ជាមួយ។

•  Samsung Cloud៖ចម្ង្ុរក្រិន្នន័យនិងការកែំត់ររ�់អ្នកសហើយ�្ារ្រិន្នន័យនិងការកំែត់ររ�់ឧរករែ៍
ពីមុន�ូម្ីសនៅសពលអ្នកមិនមានវាក៏សដោយ។�ូមសមើលSamsung Cloud�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  Google Drive៖រក្ាព័ត៌មាន្ ទេាល់ខ្ងួន្ិរន្នន័យកម្មវិធីនិងការកំែត់ររ�់អ្នកសដោយ�ុវត្ថិ�ាពសលើឧរករែ៍អ្នក។អ្នក
អាចចម្ង្ុរកព័ត៌មានរស�ើរររ�់អ្នក។អ្នក្តូវណតចុះសឈ្មោះចូលគែនីGoogleររ�់អ្នកសដើម្ីចម្ង្រុក្រិន្នន័យ។
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•  Smart Switch៖ចារ់ស្្ើមSmart Switchរួចស្ទេរ្រិន្នន័យពីឧរករែ៍អ្នកពីមុន។�ូមសមើលការស្ទេរ្រិន្នន័យពី
ឧរករែ៍អ្នកពីមុន(Smart Switch)�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

� �ចម្ង្រុក្រិន្នន័យអ្នកជា្រចាំស្រៅ្ីរកណនង្មាន�ុវត្ថិ�ាពដូចជាSamsung Cloudឬកុំព្យចូ្រ័រសដើម្ីឲ្យអ្នកអាច�្ារ
វាសរើ្រិន្នន័យសនោះខូចឬ្ ាត់សដោយ�ារការកែំត់្រិន្នន័យពីសរោងច្កស�ើងវិញសដោយអសចតនា។

�Samsung Cloud
�ចម្ង្រុក្រិន្នន័យររ�់ឧរករែ៍អ្នកស្រៅSamsung Cloudនិង�្ារវាមកវិញសពលស្កោយ។

�ការចម្លង្រុក្រិន្នន័យ
�អ្នកអាចចម្ង្រុក្រិន្នន័យររ�់ឧរករែ៍អ្នកស្រៅSamsung Cloud។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះ្ណនីនិងការចម្លង្រុកសហើយរ៉ះចម្លង្រុក្រិន្នន័យ ស្កោមSamsung Cloud។

2 រ៉ះកុងតាក់ជារ់នឹងធាតុណដលអ្នកចង់ចម្ង្ុរកសហើយរ៉ះចម្លង្រុកឥេដូវ។

3 រ៉ះរួចរា�់។

� •  ្រិន្នន័យខះ្នឹងមិន្តវូ្ ានចម្ង្រុកស�ើយ។សដើម្ីពិនិត្យថា្រិន្នន័យែានឹង្តូវ្ ានចម្ង្រុកសលើសអ្កង់
ការកែំត់�ូមរ៉ះ្ណនីនិងការចម្លង្រុកសហើយរ៉ះចម្លង្រុក្រិន្នន័យ ស្កោមSamsung Cloud។

•  សដើម្ីរង្ាញ្ិរន្នន័យចម្ង្ុរក�្មារ់ឧរករែ៍ស្្ងស្រៀតក្នញងSamsung Cloudររ�់អ្នកសលើសអ្កង់
ការកំែត់�ូមរ៉ះ្ណនីនិងការចម្លង្រុក → េដារ្រិន្នន័យ រួចសហើយស្ជើ�ឧរករែ៍មួយណដលអ្នកចង់។

�ការេ្តារ្រិន្នន័យ
�អ្នកអាច�្ារ្រិន្នន័យចម្ង្ុរកររ�់អ្នកពីSamsung Cloudដាក់ឧរករែ៍អ្នក។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះ្ណនីនិងការចម្លង្រុក។

2 រ៉ះេដារ្រិន្នន័យ សហើយស្ជើ�ឧរករែ៍មួយណដលអ្នកចង់្ ាន។

3 ធីកធាតុណដលអ្នកចង់�្ារសហើយរ៉ះេដារ។

�Google
�សធវើការកែំត់រចនា�ម្ពន្ធ�្មារ់មុខងារខះ្ណដលGoogle្ាន្ ្ល់ជូន។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះGoogle។
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�មុខងារក្មិតខ្ពេ់

�ជផ្មើេ
�សរើកដំសែើរការមុខងារក្មតិខ្ព�់និងរ្ចូរការកំែត់ណដល្តួត្តាពួកវា។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះមុខងារក្មតិខ្ពេ។់

•  ភ្ាប់ជាមួយWindows៖ចូលស្រើ្រិន្នន័យណដល្ ានរក្ា្រុកក្នញងឧរករែ៍អ្នក�្ាមៗសនៅសលើកុំព្យចូ្រ័រររ�់អ្នក។�ូម
សមើល�្ារ់ជាមួយWindows�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  ការផហៅ&េារអត្ថប្រផ�ើឧបករណ៍ផ្សែងផ្រៀត៖ស្រើមុខងារសហៅនិង�ារររ�់ឧរករែ៍អ្នកសលើឧរករែ៍
ស្្ងស្រៀតណដល្ ានចុះសឈ្មោះចូលSamsung Accountររ�់អ្នក។

•  បន្តកម្មវិធីផ�ើឧបករណ៍ដផ្រ៖ស្រើកម្មវិធីសលើឧរករែ៍អ្នកសនៅសលើឧរករែ៍ស្្ងស្រៀតណដល្ ាន
ចុះសឈ្មោះចូលSamsung Accountររ�់អ្នក។

•  Samsung DeX៖កំែត់ឧរករែ៍ឲ្យស្រើដូចជាកុំព្យចូ្រ័រ។�ូមសមើលSamsung DeX�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  Android Auto៖�្ារ់ឧរករែ៍អ្នកជាមួយយានយន្និង្តួត្តាមុខងារននឧរករែ៍អ្នកសលើសអ្កង់យានយន្។

•  ខចករំខ�ករហ័េ៖រ្ចូរការកំែត់ណចករណំលករហ័�។�ូមសមើលណចករំណលករហ័� �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  មនទេីរពិផេោធន៖៍ស្រើមុខងារថ្មីៗររ�់ឧរករែ៍។

•  S Pen៖រ្ចូរការកំែត់�្មារ់ការស្រើS Pen។�ូមសមើលS Pen (Galaxy S22 Ultra)�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  ្្ាប់ចុចខាង៖ស្ជើ�កម្មវិធីឬមុខងារមួយណដល្តូវចារ់ស្្ើមសដោយស្រើ្គារ់ចុចខាង។�ូមសមើលការកំែត់្គារ់ចុច
ខាង �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  ច�នានិងកាយវិការ៖សរើកដសំែើរការមុខងារចលនានិងសធវើការកំែត់រចនា�ម្ពន្ធ។�ូមសមើលចលនានិង
កាយវិការ �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  ្រ្មង់ផ្បើផដម្ាង៖សរើកដសំែើរការ្រ្មង់្រតរិត្ិការស្រើនដម្ខាងសដើម្ីឲ្យអ្នកមាន�ាពងាយ្�ួលសនៅសពលស្រើឧរករែ៍
ជាមួយនដម្ខាង។

•  Bixby Routines៖ណថម្រមា្រ់សដើម្ីសធវើ�វ័យ្រវត្ិកម្មការកែំត់ណដលអ្នកស្រើដណដលៗ។ឧរករែ៍ក៏ស�្នើ្រម្ារ់មាន
្រសយោជន៍្ ងណដរស្រៅតាម�្ថាន�ាពញឹកញារ់ររ�់អ្នក។�ូមសមើលBixby Routines�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  េំផណើផវឆ្លាត៖កំែត់ឲ្យឧរករែ៍វ�ិាគព័ត៌មាន�ំខាន់ក្នញងអត្ថរ្រណដល្ ានស្ជើ�ឬ�ារណដល្ ាន្រ្រួលដូចជា
្ពឹត្ិការែ៍និងអា�យដ្ឋាននិងស�្នើឲ្យណថមពួកវាជា្ពឹត្ិការែ៍ស្រៅ្រតិ្រិនឬក៏ស្រើកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធ។អ្នកក៏អាច្រ្រួល
�ំសែើ្ ងណដរ�្មារ់�កម្ម�ាពមាន្រសយោជន៍ឬអត្ថរ្រ្តូវវាយរញ្ចូលណ្្អកសលើ្រវត្ិននការស្រើ្្ា�់កម្មវិធីររ�់
អ្នក។សនៅសពលអ្នក្រ្រួល�ំសែើនវ្្ាតអាយខុន នឹងសលចស�ើង។

� �ព័ត៌មានណដល្ ាន្រមូល្តូវ្ ានរក្ានិងស្រើណតក្នញងឧរករែ៍សនះរ៉ុសែណោះសដើម្ីការពារព័ត៌មាន្ ទេាល់ខ្ងួនររ�់
អ្នក។
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•  រូបថតផអ្កង់និងកម្មវិធីថតផអ្កង់៖រ្ចូរការកំែត់�្មារ់ររូថតសអ្កង់និងកម្មវិធីថតសអ្កង់។

•  បង្ាញ្រំនាក់្រំនងផនៅផព�ខចករខំ�កខ្លឹមព័ត៌មាន៖កំែត់ឲ្យឧរករែ៍រង្ាញមនុ�្ណដលអ្នក្ ាន្រាក់្រងសលើ្ ទេាំង
ជស្មើ�ណចករំណលកសដើម្ីអនុញ្ាតឲ្យអ្នកណចករណំលកខ្ឹមព័ត៌មានសដោយ្ ទេាល់។

•  ខបបខ្នផនការផហៅវផីដអូ៖កែំត់សដើម្ីស្រើមុខងារណដលរ្ចូរន្ទេខាងស្កោយឬខទេរ់�ំស�ងអ៊ណូអសនៅន្ទេខាងស្កោយក្នញងអ�ំញង
ការសហៅវីសដអូ។�ូមសមើលណររណ្នននការសហៅវសីដអូ �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

� •  មុខងារសនះអាចស្រើ្ ានណតក្នញងកម្មវិធីខ្ះរ៉ុសែណោះ។

•  មុខងារខះ្្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស្រអា្�យ័សលើម៉ណូដល។

•  Game Launcher៖សរើកដំសែើរការGame Launcher។�ូមសមើលGame Launcher�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  ពន្លឺវីផដអូ៖រសង្កើនគែុ�ាពរូរននវីសដអូអ្នកសដើម្ីរីករាយនឹងពែ៌កាន់ណត�្ឺនិងកានណ់តរ�់រសវើក។

� �មុខងារសនះអាចមិនមានក្នញងកម្មវិធីខះ្។

•  Dual Messenger៖ដំស�ើងកម្មវិធី្រីពីរនិងស្រើគែនីដាច់ពីគ្នាពីរ�្មារ់កម្មវិធីស្្ើ�ារណតមួយ។�ូមសមើលDual 
Messenger�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

� �មុខងារខះ្្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយអា្�័យសលើអ្នក្្ល់ស�វាឬម៉ូណដល។

�ច�នានិងកាយវិការ
�សរើកដំសែើរការមុខងារចលនានិងសធវើការកំែត់រចនា�ម្ពន្ធ។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះមុខងារក្មិតខ្ពេ ់→ ច�នានិងកាយវិការ។

•  ផ�ើកផដើមបែីដាេ់៖កំែត់ឲ្យឧរករែ៍សរើកសអ្កង់សនៅសពលអ្នកសលើកវា។

•  ប៉ះពីរដងផដើមបែីផបើកផអ្កង់៖កែំត់ឲ្យឧរករែ៍សរើកសអ្កង់សដោយរ៉ះពីរដងសលើកណន្ងែាមួយសនៅសលើសអ្កង់ខែៈ
សពលសអ្កង់រលត់។

•  ប៉ះពីរដងផដើមបែីបិ្រផអ្កង់៖កែំត់ឲ្យឧរករែ៍រិ្រសអ្កង់សដោយរ៉ះពីរដងសលើតំរន់្រស្រសនៅសលើសគហសអ្កង់ឬក៏សអ្កង់
ជារ់ស�ោ។

•  រកសែាការផបើកផអ្កង់ខណៈផព�កំពុងបងា្ញ៖កំែត់ឲ្យឧរករែ៍រារាំងសអ្កង់កុំឲ្យរិ្រខែៈសពលអ្នក�ំ�ឹងសមើលវា។

•  ្្ាប់ដំណឹងផនៅផព�ផ�ើក្រូរេពទេ៖កែំត់ឲ្យឧរករែ៍្្ារ់ដំែឹងអ្នកសរើអ្នក្ ានខកខានការសហៅឬ្ ាន្រ្រួល�ារ
ថ្មីៗសនៅសពលអ្នកសលើកឧរករែ៍។

� �មុខងារសនះ្រណហលជាមិនដំសែើរការស្រសរើសអ្កង់សរើកឬឧរករែ៍មិន�្ថិតសលើន្ទេរារស�្មើ។
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•  បិ្រេំផេងជាមួយកាយវិការ៖កែំត់ឲ្យឧរករែ៍រិ្រ�ំស�ងមួយចំនួនសដោយស្រើចលនាឬកាយវិការ។

•  អូេ្ ាតផដផដើមបែីថតផអ្កង់៖កំែត់ឲ្យឧរករែ៍ថតររូសអ្កង់សនៅសពលអ្នកអ�ូនដសលើសអ្កង់មកស វ្ងឬស្រៅ�្ាំ។អ្នក
អាចរង្ាញរូរណដល្ ានថតក្នញងវិចិ្តេា�។អ្នកមិនអាចថតរូរសអ្កង់ស្រខែៈសពលកំពុងស្រើកម្មវិធីនិងមុខងារខ្ះ។

� �ការអ្ងួនខ្ាំងឬការរ៉ះ្រងគេិចឧរករែ៍អាចសធវើឲ្យមានការរញ្ចូលសដោយអសចតនា�្មារ់មុខងារខ្ះណដលស្រើ�ិន�ឺ។

�ខបបខ្នផនការផហៅវផីដអូ
�អ្នកអាចស្រើមុខងារណដល្ ្ា�់រ្ចូរន ទ្េខាងស្កោយឬខទេរ់�ំស�ងអ៊ណូអសនៅន្ទេខាងស្កោយក្នញងអ�ំញងការសហៅវសីដអូ។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះមុខងារក្មតិខ្ពេ ់→ ខបបខ្នផនការផហៅវីផដអូ សហើយរ៉ះកុងតាក់សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។អាយ
ខុន នឹង្តូវ្ ានណថមសលើសអ្កង់កម្មវិធីសហៅវសីដអូ។

�ការផ្បើខបបខ្នផនការផហៅវីផដអូ
�សលើសអ្កង់កម្មវិធីសហៅវសីដអូ�ូមរ៉ះ ។

•  កំណត់ផេើងវិញ្រាំងអេ៖់សធវើការកំែត់ស�ើងវិញ។

•  ផ្ទេខាងផ្កោយ៖រ្ចូរឬសធវើឲ្យ្ពលិន្ទេខាងស្កោយក្នញងអំ�ញងសពលសហៅវសីដអូ។

•  េ្័យផ្ហ្ម៖សរើកដសំែើរការឬរិ្រដសំែើរការមុខងារ�វ័យស្ហវម។សនៅសពលអ្នកសរើកដំសែើរការមុខងារសនះឧរករែ៍រ្ចូរមុំ
ថតនិងហ្ូ៊មសដោយ�វ័យ្រវត្ិតាមរយៈការ្រ្ួរល�គេាល់និងតាមដានមនុ�្ក្នញងអំ�ញងសពលសហៅវសីដអូ។

•  ្រ្មង់មី្កូហ្ដូន៖ខទេរ់�ំស�ងអ៊ណូអសនៅន្ទេខាងស្កោយសដើម្ីសធវើឲ្យ�ំស�ងសនោះកាន់ណតច្ា�់។

–  េ្តង់ដា៖លុរ�ំស�ងអ៊ូណអសដើម្ីឲ្យវាឮ�ំស�ងដូចជាការសហៅ�ំស�ងធម្មតា។

–  ផ្ដោតផ�ើេំផេង៖ស្្ោតសលើ�ំស�ងណដលសចញពី្រិ�សដៅននកាសមរ៉ាមុខ។

–  េំផេង្រាំងអេ៖់រញ្ចូន�ំស�ង្រាំងអ�់ជុំវិញអ្នកដូចជា�ំស�ងននតនន្ី។

•  ការកំណត់៖ស្ជើ�ឬណថមពែ៌ឬររូន្ទេខាងស្កោយណដល្តូវស្រើក្នញងសពលសហៅវីសដអូ។

� •  មុខងារខ្ះ្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស្រអា្�័យសលើម៉ូណដល។

•  មុខងារខ្ះអាចស្រើ្ ានណតសនៅសពលស្រើកាសមរ៉ាមុខរ៉ុសែណោះ។
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�Dual Messenger
�ដំស�ើងកម្មវិធី្រីពីរនិងស្រើគែនីដាច់ពីគ្នាពីរ�្មារ់កម្មវិធីស្្ើ�ារណតមួយ។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះមុខងារក្មិតខ្ពេ ់→ Dual Messenger។

�កម្មវិធីណដល្រ្រួលការគាំ្ ្រនឹងសលចស�ើង។

2 រ៉ះកុងតាក់ននកម្មវិធីមួយសដើម្ីដំស�ើងកម្មវិធី្ីរពីរ។
�កម្មវិធី្រីពីរនឹង្តូវ្ ានដសំ�ើង។អាយខុនននកម្មវិធី្រីពីរនឹង្តូវ្ ានរង្ាញជាមួយ ។

�

កម�វ�ធ ីទីពីរ

� •  មុខងារDual Messenger្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស្រអា្�យ័សលើកម្មវិធី។

•  មុខងារខ្ះននកម្មវិធីសនះអាចមានក្មតិ�្មារ់កម្មវិធី្រីពីរ។

�ការ�ុបកម្មវិធី្រីពីរ

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះមុខងារក្មិតខ្ពេ ់→ Dual Messenger។

2 រ៉ះកុងតាក់ននកម្មវិធីណដលអ្នកចង់លរុសហើយរ៉ះ�ុប។
�្រិន្នន័យ្រាំងអ�់ណដល្រាក្់រងនឹងកម្មវិធី្ីរពីរនឹង្តូវ្ ានលុរ។

� �សរើអ្នកលុរកម្មវិធី្រីមួយកម្មវិធី្រីពីរក៏នឹង្តូវ្ ានលុរ្ ងណដរ។
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�េុខុមា�ភាព�ីជីថ�និងការ្តួត្តារបេ់ឪពុកមដាយ
�រង្ាញ្រវត្ិននការស្រើ្្ា�់ឧរករែ៍អ្នក្ពម្រាំងស្រើមុខងារសដើម្ីរារាំងកុំឲ្យឧរករែ៍អ្នករំខានដល់ជីវិតអ្នក។អ្នកក៏អាច
សរៀរចំការ្តួត្តាររ�់ឪពុកម្ាយ�្មារ់កូនអ្នក្ពម្រាំង្គរ់្គងការស្រើ្្ា�់ឌីជីថលររ�់ពួកសគ្ ងណដរ។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះេុខុមា�ភាព�ីជីថ�និងការ្តួត្តារបេ់ឪពុកមដាយ។

•  ផព�ផបើកផអ្កង់៖កែំត់សគោលរំែងរយៈសពលរ៉ុន្មានណដលអ្នកស្រើឧរករែ៍អ្នកក្នញងមួយនថងៃ។

•  រង្ាេ់ផព�កម្មវិធ៖ីក្មតិរយៈសពលននការស្រើ្ ្ា�់្រចាំនថងៃ�្មារ់កម្មវិធីនីមួយៗសដោយកែំត់រងវា�់សពល
មួយ។សនៅសពលអ្នកឈានដល់ណដនកែំត់សនះកម្មវិធីសនោះនឹង្តូវ្ ានរិ្រដំសែើរការសហើយអ្នកមិនអាចស្រើវាស�ើយ។

•  ្រ្មង់ផ្ដោត៖សរើកដសំែើរការ្រ្មង់ស្្ោតសដើម្ីសជៀ�វាងការរំខានពីឧរករែ៍អ្នកសហើយរក្ាការស្្ោតសលើអវីណដលអ្នក
ចង់។អ្នកអាចស្រើកម្មវិធីណដលអ្នក្ ានអនុញ្ាតឲ្យស្រើក្នញង្រ្មង់ស្្ោត។

•  ្រ្មង់ផព�ផ្ង៖សរើកដសំែើរការ្រ្មង់សពលសគងសដើម្ីកាត់រន្ថយការឈឺណ�្នកមុនសពលសគង្ពម្រាំងរារាំងការរំខាន
ដសំែកអ្នក។

•  ឧប្រេសែន៍ក្មិតេំផេង៖សរើកដសំែើរការឧរ្រ�្ន៍ក្មិត�ំស�ងសដើម្ីការពារ្តសចៀកអ្នក។

•  ឧប្រេសែន៍ផបើកបរ៖សរើកដំសែើរការឧរ្រ�្ន៍សរើកររសដើម្ី្តួតពិនិត្យររិមាែសពលសវលាណដលអ្នកស្រើឧរករែ៍
អ្នកខែៈសពលសរើកររ។

•  ការ្តួត្តារបេ់ឪពុកមដាយ៖្គរ់្គងការស្រើ្ ្ា�់ឌីជីថលររ�់កូនអ្នក។

�ការខថ្រាំថ្មនិងឧបករណ៍

�ការខណនាំ
�មុខងារណថ្រាំឧរករែ៍្ ល្់នូវ្រិដ្ឋ�ាព្ូរស្រៅនន�្ថាន�ាពថ្មឃ្ាំង្ទេញកសមម៉ូរីនិង�ន្ិ�ុខ្រព័ន្ធននឧរករែ៍អ្នក។អ្នកក៏អាចសធវើ
ឲ្យឧរករែ៍ល្អ្រស�ើរសដោយស្រើ្មាមនដអ្នករ៉ះម្ង្ ងណដរ។

�ការផធ្ើឲ្យឧបករណ៍អ្នក�្្បផេើរ
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការខថ្រាំថ្មនិងឧបករណ៍ → ផធ្ើឲ្យ�្្បផេើរឥេដូវ។

�មុខងារសធវើឲ្យល្អ្រស�ើររហ�័នឹងរសង្កើន្រ�ិ្រ្ធ្លននឧរករែ៍តាមរយៈ�កម្ម�ាពខាងស្កោម។

•  ការរិ្រកម្មវិធីណដលកំពុងដំសែើរការសនៅន្ទេខាងស្កោយ។

•  ការ្គរ់្គងការស្រើ្្ា�់ថ្មមិន្រ្កតី។

•  ការស�្កនរកសមើលកម្មវិធីគាំងនិង�ុហវណវរព្យា្ា្រ។
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�ការផ្បើមុខងារផធ្ើឲ្យ�្្បផេើរេ្័យ្បវត្តិ
�អ្នកអាចកំែត់ឲ្យឧរករែ៍អនុវត្ការសធវើឲ្យល្អ្រស�ើរ�វ័យ្រវត្ិសនៅសពលមិនកំពុងស្រើឧរករែ៍អ្នក។រ៉ះ  → េ្័យ្បវត្តិកម្ម
 → េ្័យផធ្ើឲ្យ�្្បផេើរ្បចាំផថ ្សហើយរ៉ះកុងតាក់សនោះសដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។សរើអ្នកចង់កំែត់សពល្តូវអនុវត្ការសធវើឲ្យល្អ
្រស�ើរ�វយ័្រវត្ិ�ូមរ៉ះផម៉ោង។

�ថ្ម
�ពិនិត្យថាមពលថ្មសនៅ�ល់និងរយៈសពលស្រើឧរករែ៍។ចំសពោះឧរករែ៍ណដលមានក្មិតថ្មសខ្ោយនឹង�ំនចថាមពលថ្មសដោយ
ការសរើកដំសែើរការមុខងារ�ំនចថាមពល។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការខថ្រាំថ្មនិងឧបករណ៍ → ថ្ម។

•  ការេំផចថាមព�៖សរើកដសំែើរការ្រ្មង់�ំនចថាមពលសដើម្ីពន្យារសពលស្រើ្្ា�់ថ្ម។

•  ខដនកំណត់ការផ្បើ្្ាេ់ផ ទ្េខាងផ្កោយ៖ក្មតិការស្រើ្្ា�់ថ្ម�្មារ់កម្មវិធីណដលអ្នកមិនស្រើញឹកញារ់។

•  ការខចករំខ�កថាមព�ឥតខខសែ៖�ាកឧរករែ៍មួយស្រៀតសដោយស្រើថ្មររ�់ឧរករែ៍អ្នក។�ូមសមើលការណចករំណលក
ថាមពលឥតណខ្ �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  ការកំណត់ថ្មផ្ចើនផ្រៀត៖សធវើការកំែត់រចនា�ម្ពន្ធក្មិតខ្ព�់�្មារ់ថ្ម។

� •  រយៈសពលស្រើ្ ្ា�់សនៅ�ល់រង្ាញពីរយៈសពលណដលសនៅ�ល់មុនសពលអ�់ថ្ម។រយៈសពលស្រើ្ ្ា�់សនៅ�ល់អាច
ខ�ុគ្នាអា្�័យសលើការកំែត់ននឧរករែ៍អ្នកនិងលក្ខខែ្ឌ្រតិរត្ិការ។

•  អ្នកអាចមិន្រ្ួរលការជូនដែំឹងពីកម្មវិធីខ្ះណដលស្រើ្រ្មង់�ំនចថាមពល។

�ឃ្លាំង្ ទេញក
�ពិនិត្យ�្ថាន�ាពននសមម៉ូរីណដល្ ានស្រើនិង្ំរសនរ។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការខថ្រាំថ្មនិងឧបករណ៍ → ឃ្លាំង្ ទេញក។សដើម្ីលុរឯក�ារឬក៏លរុកម្មវិធីណដលអ្នកមិនស្រើ
ស្រៀត�ូមស្ជើ�្រស�្រមួយ។រួចរ៉ះឲ្យជារ់ឬក៏ស្ជើ�ធាតុមួយសហើយរ៉ះ�ុបឬ�ុប។

� •  ចំែុះសមម៉ូរី្រំសនរជាក់ណ�្ងននសមម៉ូរីខាងក្នញងតិចជាងចែំុះណដល្ ានរញ្ាក់សដោយ�ារ្រព័ន្ធ្រតិរត្ិការនិងកម្មវិធី
លំនាសំដើមស្រើសមម៉ូរីសនោះអ�់មួយណ ្្នក។ចំែុះសមម៉ូរី្រំសនរអាចណ្រ្រលួសនៅសពលអ្នកអារ់សដតឧរករែ៍។

•  អ្នកអាចរង្ាញចំែុះ្រំសនរននសមម៉ូរីខាងក្នញងសនៅក្នញងណ្្នកលក្ខែៈពិស��រសច្កស្រ��្មារ់ឧរករែ៍អ្នកសលើ
វិរន�Samsung។
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�ផមម៉ូរី
�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការខថ្រាំថ្មនិងឧបករណ៍ → ផមម៉ូរី។

�សដើម្ីរសង្កើនសល្ឿនឧរករែ៍អ្នកសដោយរញ្ឈរ់កម្មវិធីណដលដំសែើរការសនៅន្ទេខាងស្កោយ�ូមធីកកម្មវិធី្រាំងសនោះពីរញ្ី
កម្មវិធីសហើយរ៉ះេមា្តឥេដូវ។

�ការការពារឧបករណ៍
�ពិនិត្យ�្ថាន�ាព�ន្ិ�ុខររ�់ឧរករែ៍។មុខងារសនះស�្កនឧរករែ៍អ្នករកសមើល�ុហវណវរព្យា្ា្រ។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការខថ្រាំថ្មនិងឧបករណ៍ → ការការពារឧបករណ៍ → ផេកេន្រូរេពទេ។

�អាប់ផដតផនេុហ្ខវរ
�អារ់សដត�ុហវណវរននឧរករែ៍អ្នកតាមស�វាហវឺមណវរតាមអាកា�(FOTA)។អ្នកក៏អាចសរៀរកាលវ�ិាគអារ់សដត�ុហវណវរ្ ងណដរ។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការខថ្រាំថ្មនិងឧបករណ៍ → អាប់ផដតផនេុហ្ខវរ។

�កំហុេវិនិច្ឆយ
�សធវើសត�្ឧរករែ៍អ្នកសដោយស្រើSamsung Members។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការខថ្រាំថ្មនិងឧបករណ៍ → កំហុេវិនិច្ឆយ។ស្ជើ�ធាតុមួយ្តូវសធវើសត�្ឬក៏រ៉ះផធ្ើផតេ្ត
្រាំងអេ ់សដើម្ីសធវើសត�្ធាតុ្រាំងអ�់។

�កម្មវិធី
�្គរ់្គងកម្មវិធីររ�់ឧរករែ៍និងរ្ចូរការកំែត់ររ�់ពួកវា។អ្នកអាចរង្ាញព័ត៌មានននការស្រើ្្ា�់ររ�់កម្មវិធី,រ្ចូរការ
ជូនដែឹំងររ�់ពួកវាឬការកែំត់ការអនុញា្តឬក៏លុរឬរិ្រកម្មវិធីណដលមិនចាំ្ាច់។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះកម្មវិធ។ី
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�ការ្្ប់្្ង្រូផ្រៅ
�រ្ចូរការកែំត់្រព័ន្ធននឧរករែ៍អ្នកតាមរំែងឬក៏កែំត់ឧរករែ៍ស�ើងវិញ។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការ្្ប់្ ្ង្ូរផ្រៅ។

•  ភាេា៖ស្ជើ��ា�ាឧរករែ៍។�ូមសមើលការណថម�ា�ាឧរករែ៍ �្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

•  អត្ថប្រ-ផ្រៅ-េមដ៖ីរ្ចូរការកំែត់�្មារ់មុខងារអត្ថរ្រ-ស្រៅ-�ម្ីណដល្ ានស្រើសនៅសពល្ ានសរើកដំសែើរការTalkBack 
ដូចជា�ា�ាសល្ឿនជាសដើម។

•  កា�បរិផច្ឆ្រនិងផម៉ោង៖ចូលស្រើនិងណកការកំែត់សដើម្ី្តួត្តារសរៀរណដលឧរករែ៍រង្ាញសម៉ោងនិងកាលររិសច្ឆ្រ។

� �សរើថ្មសនៅណតអ�់រនទេញក្រាំង្�ុងសនោះសម៉ោងនិងកាលររសិច្ឆ្រនឹង្តូវ្ ានកំែត់ស�ើងវិញ។

•  ការកំណត់កដារចុចSamsung៖រ្ចូរការកំែត់�្មារ់ក្ារចុចSamsung។

•  បញ្ីកដារចុចនិង�ំនាផំដើម៖ស្ជើ�ក្ារចុច្តវូស្រើតាមលំនាំសដើមនិងរ្ចូរការកំែត់ក្ារចុច។

•  កដារចុចជាក់ខេដង៖រ្ចូរការកំែត់�្មារ់ក្ារចុចខាងស្កៅ។

•  ផម៉ៅេ៍និង្្រនាប់ដាន៖រ្ចូរការកំែត់�្មារ់សម៉ៅ�៍ឬ្ ទេាំងដានខាងស្កៅ។

•  ពាក្យេម្ាត់និងេ្័យបំផពញ៖ស្ជើ�ស�វា�វ័យរំសពញមួយណដល្តូវស្រើ។

•  កំណត់ផេើងវិញ៖សធវើការកំែត់ឧរករែ៍អ្នកស�ើងវិញឬក៏សធវើការកំែត់្រិន្នន័យពីសរោងច្កស�ើងវិញ។

•  ផេវាការបដដូរតាមបំណង៖កំែត់ឲ្យ្រ្រួលស�វាតាមរុគគេលណ្្អកសលើចំែារ់អារម្មែ៍ររ�់អ្នកនិងរសរៀរណដលអ្នកស្រើ
ឧរករែ៍អ្នក។

•  ្រាក់្រងផយើង៖�ួរ�ំែួរឬរងា្ញ�ំែួរណដល�ួរញឹកញារ់។

�ការខថមភាេាឧបករណ៍
�អ្នកអាចណថម�ា�ាណដល្តូវស្រើសលើឧរករែ៍អ្នក។

1 សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះការ្្ប់្្ង្រូផ្រៅ → ភាេា → ខថមភាេា។

�សដើម្ីរង្ាញ�ា�ា្រាំងអ�់ណដលអាចណថម្ ាន�ូមរ៉ះ  → ភាេា្រាំងអេ។់

2 ស្ជើ��ា�ាមួយណដល្តូវណថម។

3 សដើម្ីកំែត់�ា�ាណដល្ ានស្ជើ�ជា�ា�ាលំនាំសដើម�ូមរ៉ះកំណត់ជា�ំនាំផដើម។សដើម្ីរក្ាការកែំត់�ា�ា
រច្ញរ្ន្ន�ូមរ៉ះរកសែាបច្ញបបែន្ន។
��ា�ាណដល្ ានស្ជើ�នឹង្តវូ្ ានណថមស្រៅរញ្ី�ា�ាអ្នក។សរើអ្នក្ ានរ្ចូរ�ា�ាលំនាំសដើម�ា�ាណដល្ ានស្ជើ�នឹង្តូវ
្ានណថមស្រៅណ្្នកខាងសលើននរញ្ី។

�សដើម្ីរ្ចូរ�ា�ាលំនាំសដើមពីរញ្ី�ា�ាអ្នក�ូមស្ជើ��ា�ាណដលអ្នកចង់្ ានសហើយរ៉ះផ្បើ។សរើកម្មវិធីមួយមិនគាំ្ ្រ�ា�ា
លំនាំសដើមស្រ�ា�ាណដល្ ានគាំ្្ររនទេារ់សនៅក្នញងរញ្ីនឹង្តូវ្ ានស្រើ។
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�ភាព្េួ�ផ្បើ
�សធវើការកែំត់រចនា�ម្ពន្ធស្្ងៗសដើម្ីរសង្កើន�ាព្�ួលស្រើឧរករែ៍។�ូមសមើល�ាព្�លួស្រើ�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ។

�អាប់ផដតផនេុហ្ខវរ
�អារ់សដត�ុហវណវរននឧរករែ៍អ្នកតាមស�វាហវឺមណវរតាមអាកា�(FOTA)។អ្នកក៏អាចសរៀរកាលវ�ិាគអារ់សដត�ុហវណវរ្ ងណដរ។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះអាប់ផដតផនេុហ្ខវរ។

•  ្រាញយកនិងដំផេើង៖ពិនិត្យរកនិងដំស�ើងអារ់សដតសដោយនដ។

•  េ្័យ្រាញយកតាមWi-Fi៖កែំត់ឲ្យឧរករែ៍្រាញយកអារ់សដតសដោយ�វ័យ្រវត្ិសនៅសពល្ ាន�្ារ់ស្រៅ
រែ្ាញWi-Fi។

•  អាប់ផដតចុងផ្កោយ៖រង្ាញព័ត៌មានអំពីអារ់សដតនន�ុហវណវរចុងស្កោយ។

� �សរើអារ់សដតនន�ុហវណវរអា�ន្ន្តវូ្ ានរសញញ្សដើម្ីការពារ�ន្ិ�ុខននឧរករែ៍អ្នកសហើយសដើម្ីខទេរ់្រស�្រននការ
គំរាមកំណហង�ន្ិ�ុខថ្មីៗពួកវានឹង្តវូ្ ានដំស�ើងសដោយ�វ័យ្រវត្ិសដោយគ្មានការយល់្ពមពីអ្នក។

�ព័ត៌មានអំពីអាប់ផដតផនេន្តិេុខ
�អារ់សដតនន�ន្ិ�ុខ្តូវ្ ាន្ ្ល់ជូនសដើម្ីព្ងងឹ�ន្ិ�ុខននឧរករែ៍អ្នកនិងការពារព័ត៌មាន្ ទេាល់ខ្ងួនររ�់អ្នក។ចំសពោះអារ់
សដតនន�ន្ិ�ុខ�្មារ់ម៉ូណដលអ្នក�ូមសមើលsecurity.samsungmobile.com។

� �វិរន�សនះគាំ្្រជា�ា�ាខ្ះរ៉ុសែណោះ។

http://security.samsungmobile.com
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�អំពី្ូររេពទេ
�ចូលសមើលព័ត៌មានននឧរករែ៍អ្នក។

�សលើសអ្កង់ការកំែត់�ូមរ៉ះអំពី្ូររេពទេ។

�សដើម្ីរ្ចូរសឈ្មោះននឧរករែ៍អ្នក�ូមរ៉ះខក។

•  ព័ត៌មានេ្ថានភាព៖រងា្ញព័ត៌មានស្្ងៗររ�់ឧរករែ៍ដូចជា�្ថាន�ាពកាតSIM,អា�យដ្ឋានMACននWi-Fiនិង
សលខស�ៀសរៀលជាសដើម។

•  ព័ត៌មានអំពីចបែាប់៖រងា្ញព័ត៌មាន្ ្ចូវច្ារ់ណដលពាក់ព័ន្ធនឹងឧរករែ៍ដូចជាព័ត៌មាន�ុវត្ថិ�ាពនិងអាជ្ារែណ្រ�ព
សរើក្រូលាយជាសដើម។

•  ព័ត៌មានេុហ្ខវរ៖រង្ាញព័ត៌មាន�ុហវណវរររ�់ឧរករែ៍ដូចជាកំណែ្រព័ន្ធ្រតិរត្ិការររ�់វានិងកំណែហវឺមណវរជាសដើម
។

•  ព័ត៌មានថ្ម៖រង្ាញ�្ថាន�ាពនិងព័ត៌មានអំពីថ្មររ�់ឧរករែ៍។
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�ផេចកដីជូនដំណឹងពីការផ្បើ្្ាេ់
�ការ្បុង្បយ័ត្នចំផពោះការផ្បើឧបករណ៍
��ូមអានស�ៀវស�ៅណែនាំសនះសនៅសពលស្រើឧរករែ៍សដើម្ីធានាឲ្យ្ ាននូវការស្រើ្្ា�់ណដល្តឹម្តូវនិងមាន�ុវត្ថិ�ាព។

•  ការពែ៌នា្រាំង�ាយគឺណ ្្អកសលើការកំែត់លំនាំសដើមររ�់ឧរករែ៍។

•  ខ្ឹមព័ត៌មានមួយចំនួនអាចខុ�ពីឧរករែ៍អ្នកអា្�័យសលើតំរន់អ្នក្្ល់ស�វាលក្ខែៈពិស��រសច្កស្រ�ននម៉ណូដលឬ
�ុហវណវរឧរករែ៍។

•  ឧរករែ៍សនះអាច្តវូការនូវការ�្ារ់ស្រៅWi-Fiឬរែ្ាញចល័តសនៅសពលស្រើកម្មវិធីឬមុខងារខះ្។

•  ខ្ឹមព័ត៌មាន(ខ្ឹមព័ត៌មានគុែ�ាពខ្ព�)់ ណដលត្មូវឲ្យស្រើCPUនិងRAMខ្ព�់នឹងរ៉ះពាល់ដល់្រ�ិ្រ្ធ្ល្រូស្រៅររ�់
ឧរករែ៍។កម្មវិធីណដលពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ឹមព័ត៌មានសនោះអាចមិនដសំែើរការ្រ្កតីអា្�័យសលើលក្ខែៈពិស��រសច្កស្រ�
ឧរករែ៍និងររ�ិ្ថានណដលស្រើវាក្នញងសនោះ។

•  Samsungមិន្រ្ួរលខ�ុ្តូវសលើរញ្ា្រ�ិ្រ្ធ្លណដលរង្កស�ើងសដោយកម្មវិធីណដល្ ាន្ ្ល់ជូនសដោយអ្នក្ល្់ស្កៅ
ពីSamsungស�ើយ។

•  Samsungមិន្រ្ួរលខ�ុ្តវូសលើរញ្ា្រ�ិ្រ្ធ្លឬ�ាពមិន្តូវគ្នាណដលរង្កស�ើងសដោយការណកការកំែត់នន
កែំត់សហតុចុះរញ្ីឬការណក�ុហវណវរ្រព័ន្ធ្រតិរត្ិការស�ើយ។ការរ៉ុនរ៉ងរ្ចូរ្រព័ន្ធ្រតិរត្ិការតាមរំែងអាចសធវើឲ្យ
ឧរករែ៍ឬកម្មវិធីដំសែើរការមិន្រ្កតី។

•  �ុហវណវរ្រ�ព�ំស�ងរូរន ទ្េសអ្កង់រូរនិងសមសឌៀស្្ងស្រៀតណដល្ ាន្ ្ល់ជូនសលើឧរករែ៍សនះ្តូវ្ ាន្រ្រួលអាជា្
រែណ�្មារ់ការស្រើ្ ្ា�់មានក្មតិ។ការ្�ង់និងការស្រើ្្ា�់ឯក�ារ្រាំងសនះក្នញងសគោលរំែងពាែិជ្កម្មឬ
សគោលរំែងស្្ងស្រៀតគឺជាការរំពានសលើច្ារ់�ិ្រ្ធិអ្នកនិពន្ធ។អ្នកស្រើ្្ា�់្តូវ្រ្រួលខ�ុ្តវូ្រាំង្�ុងសលើការស្រើ
្្ា�់ខុ�ច្ារ់សលើសមសឌៀសនោះ។

•  អ្នកអាចរង់្្ាក់រណន្ថម�្មារ់ស�វា្ិរន្នន័យដូចជាការស្្ើ�ារការរញ្ចូននិងការ្រាញយក�វ័យ�មកាលឬការស្រើស�វា
្រីកណន្ងអា្�័យសលើគស្មោង្រិន្នន័យអ្នក។�្មារ់ការស្ទេរ្រិន្នន័យធំសយើង�ូមណែនាំឲ្យស្រើមុខងារWi-Fi។

•  កម្មវិធីលំនាំសដើមណដលអមមកជាមួយឧរករែ៍អាចនឹង្តូវ្ ានអារ់សដតសហើយអាចនឹងណលងស្រើ្ ានសដោយគ្មានការ
ជូនដំែឹងជាមុន។

•  ការណក្រព័ន្ធ្រតិរត្ិការឧរករែ៍ឬក៏ការដសំ�ើង�ុហវណវរពី្រ�ពស្កៅ្ ្ចូវការអាចនាំឲ្យឧរករែ៍សធវើមុខងារខុ�្ពម្រាំង
ខូចឬ្ ាត់្រិន្នន័យ។�កម្ម�ាព្រាំងសនះគឺជាការរំពានសលើកិច្្ពមស្ពៀងអាជា្រែណSamsungររ�់អ្នកសហើយសធវើឲ្យ
ការធានាជូនអ្នក្រុកជាសមោឃៈ។



�បេចកផ ធ ជី នកំណរងធាាបរច្រើេា

162

•  អ្នកអាចសឃើញសអ្កងរ់៉ះយ៉ាងច្ា�់�ូម្ីស្កោមពន្ឺនថងៃស្កៅអគារចាំងខ្ាំងក៏សដោយតាមរយៈការនលត្មូវវិ�ាល�ាពពន្ឺ
កុងសដោយ�វ័យ្រវត្ិណ ្្អកសលើររ�ិ្ថានជុំវិញ។សដោយ�ារ��ាពនន្ លិត្លការរង្ាញ្កាហវិកនឹងក្នញងរយៈសពលយូរអាច
រែ្ាលឲ្យមាន�ំែល់រូរ(ស្ះសអ្កង់) ឬរូរ្�សមោលសខ្មៅ។

–  �ូមកុំស្រើ្កាហវិកនឹងសនៅសលើណ្្នកែាមួយឬ្រាំងមូលននសអ្កង់រ៉ះក្នញងរយៈសពលយូរសហើយ្តូវរិ្រ
សអ្កង់រ៉ះសនៅសពលមិនស្រើឧរករែ៍។

–  អ្នកអាចកំែត់ឲ្យសអ្កងរ់៉ះរិ្រសដោយ�វ័យ្រវត្ិសនៅសពលអ្នកមិនកំពុងស្រើវា។ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះ
ផអ្កង់ → ផអ្កង់្តវូរ�ត់ រួចសហើយស្ជើ�រយៈសពលណដលអ្នកចង់ឲ្យឧរករែ៍រង់ចាំមុនសពលរិ្រសអ្កង់រ៉ះ។

–  សដើម្ីកំែត់ឲ្យសអ្កងរ់៉ះនលត្មវូពន្ឺររ�់វាសដោយ�វ័យ្រវត្ិណ្្អកសលើររ�ិ្ថានជុំវិញ�ូមចារ់ស្្ើម
កម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះផអ្កង់រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់ពន្លឺេ្មប សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

•  អា្�័យសលើតំរន់ឬម៉ណូដលឧរករែ៍ខ្ះ្តវូ្ ានត្មូវឲ្យ្រ្រួលការយល់្ ពមពីគែៈកម្មការគមនាគមន៍
�ហព័ន្ធ(FCC)។

�សរើឧរករែ៍អ្នក្រ្ួរលការយល់្ ពមពីFCCអ្នកអាចសឃើញFCC IDននឧរកែ៍សនះ។សដើម្ីរង្ាញFCC ID�ូម
ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់រួចរ៉ះអំពី្រូរេពទេ → ព័ត៌មានេ្ថានភាព។សរើឧរករែ៍អ្នកមិនមានFCC IDស្រវា
មានន័យថាឧរករែ៍សនោះមិន្ ាន្រ្រួល�ិ្រ្ធិ�្មារ់ការលក់សនៅ�ហរដ្ឋអាសមរិកឬណដនដីររ�់ខ្ងួនស្រសហើយអាចនាំមក
�ហរដ្ឋអាសមរិក�្មារ់ការស្រើ្្ា�់្ ទេាល់ខ្ងួនររ�់ម្ា�់រ៉ុសែណោះ។

•  ការស្រើឧរករែ៍ចល័តសលើយន្សហោះឬក្៉ាល់អាច�្ថិតស្កោមសគោលការែ៍ណែនាំឬកំហិតក្នញង្�ុកនិងររ�់
�ហព័ន្ធ។ការស្រើឧរករែ៍រញ្ចូនណរនដ៍្រូលាយរំ្ុត(UWB)្តូវ្ ានហាម្្ាមសពលស�ើងជិះយន្សហោះឬ
ក្៉ាល់។្រ្មង់យន្សហោះនឹងរិ្រUWB។ពសិ្គោះជាមួយអាជា្ធរ�ម្�រសហើយជានិច្កាល្តូវសគោរពតាមការណែនាំ
ររ�់នាវិកពាក់ព័ន្ធនឹងសពលសវលានិងរសរៀរណដលអ្នកអាចស្រើឧរករែ៍អ្នក។(Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+)

•  វិ�ាល�ាពណរនដ៍ណដលគាំ្្រសដោយឧរករែ៍អាចខុ�គ្នាអា្�យ័សលើតំរន់ឬអ្នក្្ល់ស�វា។

•  �ាពមានននរែ្ាញ5Gអាចខ�ុគ្នាអា្�័យសលើ្រស្រ�អ្នក្្ល់រែ្ាញនិងររិ�្ថានអ្នកស្រើ្ ្ា�់។
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•  ឧរករែ៍អ្នកមានសមណដក។�ូមរក្ាចមងៃាយ�ុវត្ថិ�ាពរវាងឧរករែ៍ររ�់អ្នកនិងវត្ថញណដលអាច្រ្រួលរងពីសមណដកដូចជា
រែណឥែ្រាននិងឧរករែ៍សវជ្�ា្�្ណដល្ ានរំពាក់ក្នញងខ្ងួន។សរើអ្នកមានឧរករែ៍សវជ្�ា្�្ណដល្ ានរំពាក់ក្នញង
ខ្ងួន�ូមពសិ្គោះជាមួយ្គូសព្រ្យអ្នកមុនសពលស្រើ។

�អាយខុនខណនាំ

� �្ពមាន៖�្ថាន�ាពណដលអាចរង្កស្គោះថ្នាក់ដល់ខ្ងួនអ្នកឬអ្នកដន្រ

� �្បុង្បយ័ត្ន៖�្ថាន�ាពណដលអាចរង្កការខូចខាតដល់ឧរករែ៍ឬស្គឿងររិក្ខារអ្នកស្្ងស្រៀត

� �ផេចកដីជូនដំណឹង៖កំែត�់មគេាល់រណែណអំពីការស្រើ្្ា�់ឬព័ត៌មានរណន្ថម
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�កំណត់េម្ា�់អំពីរបេ់និងផ្្ឿងបនសែំក្នញង្បអប់
��ូមសមើលមគគេស្រ�ក៍ចារ់ស្្ើមរហ័�សដើម្ីដឹងថាមានររ�់អវីខ្ះសនៅក្នញង្រអរ់។

•  ររ�់ណដលអមមកជាមួយឧរករែ៍និងស្គឿងរន្ំណដលមានអាចខុ�គ្នាអា្�័យសលើតំរន់ឬអ្នក្្ល់ស�វា។

•  ររ�់ណដល្ ាន្ ្ល់ជូន្តវូ្ ានរចនាស�ើង�្មារ់ណតឧរករែ៍សនះរ៉ុសែណោះសហើយអាចមិន្តូវគ្នាជាមួយឧរករែ៍ស្្ង។

•  រូររាងនិងលក្ខែៈពិស��រសចក្ស្រ�អាច្តវូ្ ាន្ ្ា�់រ្ចូរសដោយគ្មានការជូនដំែឹងជាមុន។

•  អ្នកអាច្រិញស្គឿងរន្ំរណន្ថមពីអ្នកលក់រាយ្ លិត្លSamsungក្នញង្�ុក។�ូម្្ាកដថាពួកវា្តូវគ្នាជាមួយ
ឧរករែ៍មុនសពល្ិរញ។

•  �ូមស្រើណតស្គឿងរន្ំណដលSamsung្ានយល់្ ពមឲ្យស្រើរ៉ុសែណោះ។ការស្រើស្គឿងរន្ំណដលមិន្ ានយល់្ពមឲ្យ
ស្រើអាចសធវើឲ្យមានរញ្ា្រ�ិ្រ្ធ្លនិងការសធវើមុខងារខុ�ណដលមិន្តូវ្ ានរ៉ារ់រងស្កោមការធានាស�ើយ។

•  �ាពមានននស្គឿងរន្ំអាចមានការ្្ា�់រ្ចូរអា្�័យ្រាំង្�ុងសលើ្កុមហ៊ុន្ លិត។�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថមអំពីស្គឿងរន្ំ
ណដលមាន�ូមសមើលវិរន�Samsung។

•  កា�(USB Type-C)ណដលគាំ្ ្រស្គឿងរសញញ្ឌីជីថលអាចស្រើជាមួយឧរករែ៍សនះ។ស្រោះជាយ៉ាងសនះ
កស៏ដោយឧរករែ៍សនះអាចមិន្តូវគ្នាជាមួយកា�ណដលស្រើវិធីរសញ្ញអូឌីយ៉ូស្្ងឬក៏្ លិតសដោយឧ�្ាហករស្្ង។
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�ការខថ្រាំផ្្ឿងការពារជ្មាប្រឹកនិងធូ�ី
�ឧរករែ៍សនះ្តូវ្ ានសធវើសត�្ក្នញងររិ�្ថាន្គរ់្គងនិង្រ្រួលការឲ្យតនម្IP68ស្កោម�្ង់ដាIEC 60529ពីមនទេីរពិស�ោធន៍សធវើ
សត�្ណដលមានការ្រ្រួល�គេាល់។(លក្ខខែ្ឌសត�្៖្រឹក�ារ,1.5 m, 30 នា្រី, 15–35 °C, 86–106 kPa)

�អ្នក្តូវណតសគោរពតាមសគោលការែ៍ណែនាំខាងស្កោមសដើម្ីរក្ា�ាពធន់នឹង្រឹកនិងធូលីននឧរករែ៍អ្នក។

•  ចូរកុំ្ជមុជឧរករែ៍ក្នញង្រឹកស្ជៅជាង1.5 mសលើ�ពី30នា្ីរ។

•  ចូរកុំដាក់ឲ្យឧរករែ៍្តូវ្រឹកមិន�្អាតឬវត្ថញរាវស្្ងស្រៀតដូចជា្រឹកន្រ,្រឹកអាងណហល្រឹក,្រឹក�ារ៊ូ,ស្រង,្រឹកអរ់,ស�
ការពារកសម្ៅនថងៃ,្រឹក�ម្អាតនដ,្លិត្លគីមីដូចជាស្គឿង�ម្អាងឬវត្ថញរាវណដលមានអាកុល។

•  ចូរកុំដាក់ឧរករែ៍ឲ្យរ៉ះ្តវូ្ឹរកណដលមានចលនាខាំ្ង។

•  ចូរកុំស្រើឧរករែ៍ក្នញងកណនង្ណដលមាន�ីតែុ្ហ�ាពខ្ព�់ជាងវ�ិាល�ាពធម្មតាឬមាន�ំសែើមស្ចើនដូចជារនទេរ់ស�ោែា។

•  ចូរកុំឲ្យឧរករែ៍ធា្ក់ឬក៏ឲ្យវា្រ្រួលការរ៉ះ្រងគេិចខ្ាំង។

�សរើឧរករែ៍រ៉ះ្តូវ្រឹកឬ�ារធាតុពុល�ូមសធវើតាមសគោលការែ៍ណែនាំខាងស្កោម៖

•  ជូតឧរករែ៍សដោយស្រើ្កែាត់្រន់�្អាតឲ្យវា�ងៃងួត�ពវ។

•  សរើមី្កូហវចូនឬឧរល័រមិន�ងៃងួត្រាំង្�ុងវាអាចនាំឲ្យមាន�ំស�ងមិនច្ា�់ក្នញងអ�ំញងសពលសហៅ។

•  សអ្កង់រ៉ះនិងមុខងារស្្ងស្រៀតអាចមិនដំសែើរការ្រ្កតីសរើឧរករែ៍សនោះ្តូវ្ ានស្រើក្នញង្រឹក។

•  ចូរកុំ�្ារ់ស្គឿង�ាកឬស្គឿងរន្ំែាមួយ្រាល់ណតឧរករែ៍�ងៃងួត្រាំង្�ុង។ឧរករែ៍អាចខូចសរើស្គឿងរន្ំឬស្គឿង
�ាក្ ាន�្ារ់សនៅសពល�្នចូកពហរុំែងមិន្រាន់�ងៃងួត។
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�េ្ថានភាពឧបករណ៍ផេើងកផមដៅនិងដំផណោះ្េាយ

�ផនៅផព�ឧបករណ៍ផេើងកផមដៅខណៈផព�កំពុងេាកថ្ម
�ខែៈសពលកំពុង�ាកថ្មឧរករែ៍និងស្គឿង�ាកអាចនឹងសក្ៅ។ក្នញងអ�ំញងសពល�ាកថ្មឥតណខ្ឬ�ាកថ្មរហ័�ឧរករែ៍អាច
សក្ៅជាងមុនសនៅសពលរ៉ះ។វាមិនរ៉ះពាល់ដល់អាយុកាលឬ្រ�ិ្រ្ធ្លឧរករែ៍ស្រសហើយវាជា�្ថាន�ាពធម្មតានន្រតរិត្ិការ
ឧរករែ៍។សរើថ្មសក្ៅខ្ាំងសពកសល្ឿន�ាកអាចថយចុះឬក៏ស្គឿង�ាកអាចឈរ់�ាក។

�េូមផធ្ើដូចខាងផ្កោមផនៅផព�ឧបករណ៍ផេើងកផមដៅ៖
•  ្ ្ាច់ស្គឿង�ាកពីឧរករែ៍រួចរិ្រកម្មវិធីណដលកំពុងដំសែើរការ។រង់ចាំឲ្យឧរករែ៍ចុះ្តជាក់�ិន�ឹមចារ់ស្្ើម
�ាកថ្មឧរករែ៍ម្ងស្រៀត។

•  សរើណ ្្នកខាងស្កោមននឧរករែ៍សកៅ្្ជលុវាអាចរែ្ាលមកពីណខ្USBណដល្ ាន�្ារ់សនោះខូច។្្ា�់ណខ្USB 
ណដលខូចសដោយណខ្ថ្មីមួយណដលSamsung្ានយល់្ ពមឲ្យស្រើ។

•  សនៅសពលស្រើស្គឿង�ាកឥតណខ្ចូរកុំដាក់�ម្ារៈស្្ងស្រៀតដូចជាវត្ថញសលោហៈសមណដករែណណដលមានចស្មៀក
ម៉ាសញ៉្រិកសនៅចសនោ្ះឧរករែ៍និងស្គឿង�ាកឥតណខ្។

� �មុខងារ�ាកថ្មឥតណខ្ឬ�ាករហ�័អាចស្រើ្ ានណតចំសពោះម៉ូណដលណដល្រ្រួលការគាំ្ ្ររ៉ុសែណោះ។

�ផនៅផព�ឧបករណ៍ផេើងកផមដៅក្នញងអំេញងផព�ផ្បើ
�សនៅសពលអ្នកស្រើមុខងារឬកម្មវិធីណដល្តូវការថាមពលស្ចើនឬក៏ស្រើវាក្នញងរយៈសពលយូរឧរករែ៍ររ�់អ្នកអាចនឹងស�ើងកសម្ៅ
ជារសែ្ោះអា�ន្នសដោយ�ារមានការស្រើ្ ្ា�់ថ្មស្ចើន។រិ្រកម្មវិធីណដលកំពុងដំសែើរការសហើយ�ូមកុំស្រើឧរករែ៍សនោះមួយ
រយៈ។

��ូមសមើលឧ្រាហរែ៍អំពី�្ថានការែ៍ខាងស្កោមណដលអាចសធវើឲ្យឧរករែ៍ស�ើងកសម្ៅ។

•  អំ�ញងសពលសរៀរចំដំរូងរនទេារ់ពី្រិញឬក៏សនៅសពល�្ារ្រិន្នន័យមកវិញ

•  សនៅសពល្រាញយកឯក�ារធំ

•  សនៅសពលស្រើកម្មវិធីណដល្តវូការថាមពលស្ចើនឬក៏ស្រើកម្មវិធីក្នញងរយៈសពលយូរ

–  សនៅសពលសលងសហគេមគុែ�ាពខ្ព�់រយៈសពលយូរ

–  សនៅសពលថតវីសដអូរយៈសពលយូរ

–  សនៅសពល្�ទេីមីងវសីដអូខែៈសពលកំពុងស្រើការកំែត់ពន្ឺអតិររមា

–  សនៅសពល�្ារ់ស្រៅTV
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•  ខែៈសពលកំពុងសធវើពហុកិច្ការ(ឬក៏សនៅសពលដំសែើរការកម្មវិធីស្ចើនសនៅន្ទេខាងស្កោយ)

–  សនៅសពលស្រើពហុវីនដូវ

–  សនៅសពលអារ់សដតឬក៏ដំស�ើងកម្មវិធីខែៈសពលកំពុងថតវសីដអូ

–  សនៅសពល្រាញយកឯក�ារធំក្នញងអំ�ញងសពលសហៅវីសដអូ

–  សនៅសពលថតវីសដអូខែៈសពលកំពុងស្រើកម្មវិធី្្ារ់្រិ�សដៅ

•  សនៅសពលស្រើ្រិន្នន័យស្ចើន�្មារ់ការសធវើ�មកាលជាមួយសក្ោដអ៊ីណមលឬគែនីស្្ង

•  សនៅសពលស្រើកម្មវិធី្្ារ់្ិរ�សដៅក្នញង�ានខែៈសពលឧរករែ៍្តូវ្ ានដាក់ស្កោមកសម្ៅនថងៃ្ ទេាល់

•  សនៅសពលស្រើមុខងារហត�់្៉ត់ចល័តនិងចំែង

•  សនៅសពលស្រើឧរករែ៍ក្នញងតរំន់ណដលមានរលក�ញា្សខ្ោយឬគ្មានស�វា

•  សនៅសពល�ាកថ្មសដោយស្រើណខ្USBខូច

•  សនៅសពល�្នចូកពហរុំែងររ�់ឧរករែ៍ខូចឬក៏រ៉ះនឹងររ�់ខាងស្កៅដូចជា្រឹកធូលីសម្ៅសលោហៈនិងរែ្ចូលសខ្មៅនដ

•  សនៅសពលអ្នកកំពុងស្រើរ៉ូមីង

�េូមផធ្ើដូចខាងផ្កោមផនៅផព�ឧបករណ៍ផេើងកផមដៅ៖
•  រក្ារច្ញរ្ន្ន�ាពឧរករែ៍ជាមួយ�ុហវណវរថ្មីរំ្ុត។

•  �ាពមិន�ុីគ្នារវាងកម្មវិធីកំពុងដសំែើរការអាចរែ្ាលឲ្យឧរករែ៍ស�ើងកសម្ៅ។�ូមចារ់ស្្ើមឧរករែ៍
ស�ើងវិញ។

•  រិ្រដំសែើរការមុខងារWi-Fi, GPSនិងBluetoothសនៅសពលឈរ់ស្រើពួកវា។

•  រិ្រកម្មវិធីណដលរសង្កើនការស្រើ្ ្ា�់ថ្មឬក៏កម្មវិធីណដលដំសែើរការសនៅន ទ្េខាងស្កោយសនៅសពលឈរ់ស្រើ។

•  លុរឯក�ារមិនចាំ្ ាច់ឬកម្មវិធីមិន្ ានស្រើ។

•  រន្ថយពន្ឺសអ្កង់។

•  សរើឧរករែ៍ស�ើងកសមៅ្្ជលុឬក៏រ៉ះស្រៅសកៅ្ក្នញងរយៈសពលយូរចូរកុំស្រើវាមួយរយៈ។សរើឧរករែ៍រន្ស�ើងកសមៅ្
្ជុល�ូម្រាក្់រងមជ្ឈមែ្ឌលស�វាSamsung។
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�ការ្បងុ្បយ័ត្នចផំពោះឧបករណ៍ផេើងកផមដៅ្ជុ�
�សរើអ្នកចារ់ស្្ើម្រ្រួលអារម្មែ៍អ្ា�ុកសដោយ�ារឧរករែ៍កំពុងស�ើងកសមៅ្្ជុល�ូមរញ្ឈរ់ការស្រើឧរករែ៍សនោះ។

�សនៅសពលឧរករែ៍ស�ើងកសមៅ្មុខងារនិង្រ�ិ្រ្ធ្លអាច្តូវ្ ានក្មិតឬក៏ឧរករែ៍អាចនឹងរិ្រសដើម្ីឲ្យវាចុះ
្តជាក់។មុខងារសនះមានណតសនៅសលើម៉ូណដលណដល្រ្ួរលការគាំ្ ្ររ៉ុសែណោះ។

•  សរើឧរករែ៍ស�ើងកសមៅ្្ជុលនិងឈានដល់�ីតែុ្ហ�ាពជាក់លាក់មួយ�ារ្ពមាននឹងសលចស�ើងសដើម្ីរង្ការការខូច
ឧរករែ៍ការរលាកនិងការខូចណ�្ក្ពម្រាំងការសលចធ្ាយថ្ម។សដើម្ីរនទេារ�ីតុែ្ហ�ាពឧរករែ៍ពន្ឺសអ្កង់និង
សល្ឿន្រ�ិ្រ្ធ្លនឹង្តវូក្មតិសហើយការ�ាកថ្មនឹងឈរ់។កម្មវិធីណដលកំពុងដំសែើរការនឹង្តូវ្ ានរិ្រសហើយការសហៅ
្រាំងអ�់្ពម្រាំងមុខងារស្្ងស្រៀតនឹងមានក្មតិសលើកណលងណតការសហៅអា�ន្នរ៉ុសែណោះរហូត្រាលណ់តឧរករែ៍ចុះ
្តជាក់វិញ។

•  សរើ�ារ្រីពីរសលចស�ើងសដោយ�ារការសកើនស�ើងរណន្ថមស្រៀតនន�ីតុែ្ហ�ាពឧរករែ៍វានឹងរិ្រថាមពល។ចូរកុំស្រើ
ឧរករែ៍្រាល់ណត�ីតុែ្ហ�ាពឧរករែ៍ធ្ាក់ស្កោមក្មតិណដល្ ានរញ្ាក់។សរើ�ារ្ពមាន្រីពីរសលចស�ើងក្នញងអំ�ញង
សពលសហៅអា�ន្នការសហៅនឹងមិន្តូវ្ ាន្ ្ាច់សដោយការរិ្ររង្ខំស�ើយ។

�ការ្បងុ្បយ័ត្នចផំពោះបរេិ្ថាន្បតិបត្តិការ
�ឧរករែ៍អ្នកអាចនឹងស�ើងកសមៅ្សដោយ�ារររិ�្ថានសនៅក្នញង�្ថាន�ាព្រាំងសនះ។�ូម្រុង្រយ័ត្នសដើម្ីរសញ្ៀ�ការកាត់រន្ថយ
អាយុថ្មការសធវើឲ្យឧរករែ៍ខូចឬការរង្កអគគេិ�័យ។

•  កុំ្រុកឧរករែ៍ររ�់អ្នកក្នញង�ីតែុ្ហ�ាព្តជាក់ខា្ំងឬសក្ៅខ្ាំង។

•  ចូរកុំដាក់ឧរករែ៍អ្នកឲ្យរ៉ះ្តូវកសមៅ្នថងៃ្ ទេាល់ក្នញងអ�ំញងសពលយូរ។

•  ចូរកុំស្រើឬ្រុកឧរករែ៍អ្នកសនៅកណនង្សក្ៅខា្ំងក្នញងរយៈសពលយូរដូចជាសនៅក្នញង�ាននារដូវសក្ៅ។

•  ចូរកុំដាក់ឧរករែ៍សនៅកណនង្ណដលអាចស�ើងកសម្ៅ្ជុលដូចជាក្មាល�្អំអគគេិ�នី។

•  ចូរកុំ្រុកឧរករែ៍ណក្រឬក្នញងម៉ា�ុីនកសមៅ្ម៉ា�ុីនដុតនំស្គឿងររិក្ខារចម្អិនណដលសក្ៅឬ្រដារ់ដាក់ណដលមាន�ម្ពាធខា្ំង។

•  ចូរកុំស្រើណខ្ណដលររក�ម្កឬខូចសហើយចូរកុំស្រើស្គឿង�ាកឬថ្មណដលខូចឬដំសែើរការខ�ុ្រ្កតី។
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�ឧបេម្ពន្ធ
�ភាព្េួ�ផ្បើ

�អំពីភាព្េួ�ផ្បើ
�រសង្កើន�ាព្�ួលស្រើជាមួយមុខងារណដលសធវើឲ្យឧរករែ៍កានណ់តងាយ្�ួលស្រើ�្មារ់អ្នកស្រើ្្ា�់ណដលអន់ណ�្នក្តសចៀកនិង
�ាពថ្នឹកនននដ។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ។សដើម្ីពិនិត្យមុខងារណដល្ ានឲ្យសយោរល់និងមុខងារ�ាព្�ួលស្រើណដល
អ្នកកំពុងស្រើ�ូមរ៉ះ្ានឲ្យផយោប�់អ្នក។សដើម្ីរិ្រមុខងារកំពុងស្រើ�ូមរ៉ះបិ្រ។

�TalkBack (េំផេងតប)

�ការបិ្រដំផណើរការឬក៏ការប្ិរដំផណើរការTalkBack
�សនៅសពលអ្នកសរើកដំសែើរការTalkBackឧរករែ៍នឹងចារ់ស្្ើម�ំស�ងតរ។សនៅសពលអ្នករ៉ះមុខងារណដល្ ានស្ជើ�
ម្ងឧរករែ៍នឹងអានអត្ថរ្រសលើសអ្កង់ឮៗ។ការរ៉ះមុខងារសនះពីរដងនឹងសរើកដំសែើរការមុខងារសនះ។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → TalkBackរួចសហើយរ៉ះកុងតាក់សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

�សដើម្ីរិ្រដំសែើរការTalkBack�ូមរ៉ះកុងតាក់សហើយរ៉ះកណន្ងែាមួយសលើសអ្កង់ពីរដងយ៉ាងរហ័�។

�សដើម្ីរង្ាញរសរៀរស្រើTalkBack�ូមរ៉ះការកំណត់ → ផមផរៀននិងជំនួយ។

� �មុខងារខះ្មិនអាចស្រើ្ ានស្រខែៈសពលអ្នកកំពុងស្រើTalkBack។

�ការ្តួត្តាផអ្កង់ជាមួយកាយវិការ្មាមផដ
�អ្នកអាចស្រើកាយវិការ្មាមនដស្្ងៗសដើម្ី្តួត្តាសអ្កង់ខែៈសពលអ្នកកំពុងស្រើTalkBack។

�សដើម្ីរង្ាញនិងរ្ចូរតាមរំែងនូវកាយវិការ្មាមនដណដលអាចស្រើ្ ាន�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ 
→ TalkBack → ការកំណត់ → បដដូរច�នាតាមបំណង។
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�ការផ្បើមុឺនុយអាន
�ខែៈសពលអ្នកកំពុងស្រើTalkBack�ូមស្រើ្មាមនដរីអូ�មកស្វងឬក៏ស្រៅ�្ាំ។មុឺនុយអាននឹងសលចស�ើងសហើយឧរករែ៍
នឹងអានជស្មើ�ឮៗ។អូ�មកស្វងឬស្រៅ�្ាំសដោយស្រើ្មាមនដរីសដើម្ីរំកិលតាមជស្មើ�។សនៅសពលអ្នកឮជស្មើ�ណដលអ្នកចង់
្ ាន�ូមអូ�ស�ើងសលើឬចុះស្កោមសដើម្ីស្រើជស្មើ�សនោះឬក៏នលត្មូវការកំែត់�្មារ់ជស្មើ�សនោះ។ឧ្រាហរែ៍សនៅសពល
អ្នកឮផ�បែឿនផនការនិយាយ អ្នកអាចនលត្មវូអ្តា�ម្ីសដោយអ�ូស�ើងសលើឬចុះស្កោម។

�ការខថមនិងការ្្ប់្ ្ងេ្លាករូប
�អ្នកអាចដាក់�្ាកឲ្យរូរសលើសអ្កង់។ឧរករែ៍អានឮៗនូវ�្ាកនានាសនៅសពលរូរ្តូវ្ ានស្ជើ�។ណថម្ ្ាកស្រៅររូមិនមាន
�្ាកសដោយអ�ូស�ើងឬចុះរួចស្រៅ�្ាំ។រួចរ៉ះបខន្ថមេ្លាក សនៅសពលមុឺនុយTalkBackសលចស�ើង។

�សដើម្ី្គរ់្គង្ ្ាក�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → TalkBack → ការកំណត់ → ការកំណត់
ក្មិតខ្ពេ ់→ េ្លាក្ ទេា�់ខ្លទួន។

�ការផធ្ើការកំណត់រចនាេម្ពន្ធេ្មាប់TalkBack។
�សធវើការកែំត់រចនា�ម្ពន្ធ�្មារ់TalkBackសដើម្ី�ាពងាយ្�ួលររ�់អ្នក។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → TalkBack → ការកំណត់។

•  មុខងារថ្មីៗផនៅក្នញងមុខងារតបវិញ៖ពិនិត្យរកអារ់សដតនិងការ្្ា�់រ្ចូរ�ំខាន់ៗចំសពោះTalkBack។

•  ការកំណត់ការបំខប្លងអត្ថប្រផ្រៅជាការនិយាយ៖រ្ចូរការកំែត់�្មារ់មុខងារអត្ថរ្រ-ស្រៅ-�ម្ីណដល្ ានស្រើសនៅសពល្ ាន
សរើកដំសែើរការTalkBackដូចជា�ា�ាសល្ឿនជាសដើម។

•  មុខងារបរិយាយ៖រ្ចូរការកំែត់លម្អិតតាមរំែង�្មារ់�ំស�ងតរ។

•  អានពាក្យេម្ាត៖់កែំត់ឲ្យឧរករែ៍អានតួអក្រឮៗសនៅសពលអ្នកវាយរញ្ចូលពាក្យ�មងៃាត់ររ�់អ្នក។សរើអ្នករិ្រ
ដំសែើរការមុខងារសនះឧរករែ៍នឹងអានពាក្យ�មងៃាត់ឮៗណតសនៅសពលអ្នកកំពុងស្រើកា�រ៉ុសែណោះ។

•  េំផេងនិងការញ័រ៖រ្ចូរការកំែត់�ំស�ង�្មារ់TalkBack។

•  បដដូរេូចនាករ"ផ្ដោត" តាមបំណង៖កែំត់ឲ្យឧរករែ៍រសង្កើនក្មា�់្ពំនន�ញ្ារង្ាញការស្្ោតណដលសលចស�ើង
សនៅសពលអ្នករ៉ះធាតុនានា។អ្នកក៏អាចរ្ចូរពែ៌នន�ញ្ារង្ាញ្ ងណដរ។

•  បដដូរច�នាតាមបំណង៖រង្ាញកាយវិការ្មាមនដស្្ងៗសដើម្ី្តួត្តាសអ្កង់ខែៈសពលអ្នកកំពុងស្រើTalkBackនិងរ្ចូរ
ការកំែត់តាមរំែង�្មារ់កាយវិការ។

•  បដដូរមុឺនុយតាមបំណង៖ស្ជើ�មុឺនុយTalkBackែានិងមុឺនុយអានែាណដល្តូវស្រើ។

•  កដារចុចអកសែរេទេាប៖វាយរញ្ចូលអក្រនិងសលខយ៉ាងងាយ្�ួលសលើសអ្កង់សដោយស្រើក្ារចុចជនពិការណ�្នក6-ចំែុច។
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•  ផមផរៀននិងជំនួយ៖សរៀនរសរៀរស្រើTalkBack។

•  ការកំណត់ក្មិតខ្ពេ៖់សធវើការកំែត់រចនា�ម្ពន្ធក្មិតខ្ព�់�្មារ់TalkBack។

•  ផបើកTalkBackក្នញងGalaxy Store៖ចារ់ស្្ើមTalkBackពីGalaxy Storeនិងពិនិត្យរកអារ់សដត។

�ការវាយបញ្ដូ�អត្ថប្រផដោយផ្បើកដារចុច
�សដើម្ីរង្ាញក្ារចុច�ូមរ៉ះវាលរញ្ចូលអត្ថរ្ររួចរ៉ះសលើកណនង្ែាមួយសលើសអ្កង់ពីរដងយ៉ាងរហ័�។

�សដើម្ីសរើកដំសែើរការមុខងាររញ្ចូល្គារ់ចុចរហ�័�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → TalkBack 
→ ការកំណត់ → ការកំណត់ក្មតិខ្ពេ ់→ ចំណ�ូចិត្តផនការវាយបញ្ដូ� → េងកេត់្មាមផដឱ្យជាប់ផដើមបែីផ្ជើេផរើេ
្្ាប់ចុចរួចដក្មាមផដផចញ។

�សនៅសពលអ្នកស្រើ្មាមនដររ�់អ្នករ៉ះក្ារចុចឧរករែ៍នឹងអានឮៗនូវ្គារ់ចុចតួអក្រស្កោម្មាមនដររ�់អ្នក។សនៅសពលអ្នកឮ
តួអក្រណដលអ្នកចង់�ូមណលង្មាមនដររ�់អ្នកពីសអ្កង់សដើម្ីស្ជើ�វា។តួអក្រ្តូវ្ ានវាយរញ្ចូលសហើយឧរករែ៍នឹងអាន
អត្ថរ្រឮៗ។

�សរើ្ ានស្ជើ�េងកេត់្មាមផដឱ្យជាប់ផដើមបែីផ្ជើេផរើេ្្ាប់ចុចរួចចុចពីរដង �ូមណលង្មាមនដពីតួណដលអ្នកចង់្ ានរួចសហើយរ៉ះ
សលើកណន្ងែាមួយសលើសអ្កង់ពីរដងយ៉ាងរហ�័។

�ការវាយបញ្ដូ�តួអកសែរបខន្ថម

�រ៉ះឲ្យជារ់សលើ្គារ់ចុចមួយសលើក្ារចុចសដើម្ីវាយរញ្ចូលតួអក្ររណន្ថមណដលមាន�្មារ់្គារ់ចុចសនោះ។វីនដូវ្ ុ�សលចស�ើង
ខាងសលើ្គារ់ចុចណដលរង្ាញតួអក្រណដលមាន។សដើម្ីស្ជើ�តួអក្រមួយ�ូមចារ់អូ�្មាមនដររ�់អ្នកសលើវីនដូវ្ ុ�្រាល់ណត
អ្នកឮតួអក្រណដលអ្នកចង់សហើយណលងវា។

�ការខក�ម្�្រ្ធភាពផមើ�ផឃើញ

�្រ្មង់បង្ាញ
�រ្ចូរ្រ្មង់រង្ាញ។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការខក�ម្�្រ្ធភាពផមើ�ផឃើញ រួចសហើយស្ជើ�្រ្មង់ណដលអ្នកចង់្ ាន
ស្កោម្រ្មង់បង្ាញ។

�ការផ្បើរូបរាងពន្លឺកុងខ្ពេ់
�ស្រើរូររាងថ្ាណដលរង្ាញខ្ឹមព័ត៌មានមានពែ៌្�ាលសលើន្ទេខាងស្កោយងងឹត។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការខក�ម្�្រ្ធភាពផមើ�ផឃើញ → រូបរាងពន្លឺកុងខ្ពេ ់រួចសហើយស្ជើ�រូររាង
ណដលអ្នកចង់្ ាន។
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�ការផ្បើពុម្ពអកសែរពន្លឺកុងខ្ពេ់
�នលត្មូវពែ៌និងស្គោងពុម្ពអក្រសដើម្ីរសង្កើន�ាពកុងរវាងអត្ថរ្រនិងន្ទេខាងស្កោយ។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការខក�ម្�្រ្ធភាពផមើ�ផឃើញ រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់ពុម្ពអកសែរពន្លឺកុង
ខ្ពេ ់សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

�ការផ្បើកដារចុចពន្លឺកុងខ្ពេ់
�រ្ចូរពែ៌ននក្ារចុចSamsungសដើម្ីរសង្កើន�ាពកុងរវាងអត្ថរ្រនិងន្ទេខាងស្កោយ។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការខក�ម្�្រ្ធភាពផមើ�ផឃើញ រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់កដារចុចពន្លឺកុង
ខ្ពេ ់សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

�ការបង្ាញរូបេណ្ានប៊ូតុង
�រង្ាញរូរ�ែ្ានរ៊ូតុងជាមួយ�៊ុមសដើម្ីសធវើឲ្យពួកវាសលចសធ្ោ។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការខក�ម្�្រ្ធភាពផមើ�ផឃើញ រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់រំផ�ចប៊ូតុង សដើម្ីសរើក
ដំសែើរការវា។

�ការប្ញ្ាេពណ៌បងា្ញ
�រសង្កើន�ាពសមើលសឃើញសអ្កង់សដើម្ីជួយអ្នកស្រើ្្ា�់ឲ្យ�គេាល់អត្ថរ្រសលើសអ្កង់កានណ់តងាយ្�លួ។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការខក�ម្�្រ្ធភាពផមើ�ផឃើញ រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់ពណ៌ប្ញ្ាេ សដើម្ី
សរើកដំសែើរការវា។

�ការផ�ត្មូវពណ៌
�នលត្មូវថាសតើពែ៌្តូវ្ ានរង្ាញដូចសមច្សលើសអ្កង់សរើអ្នកមានការលំ្ាកក្នញងការ�មគេាល់ពែ៌។ឧរករែ៍រ្ចូរពែ៌ស្រៅជា
ពែ៌ណដលកាន់ណតអាច្រ្ួរល�គេាល់។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការខក�ម្�្រ្ធភាពផមើ�ផឃើញ → ការផ�ត្មវូពណ៌ រួចសហើយរ៉ះ
កុងតាក់សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។ស្ជើ�ជស្មើ�មួយ។

�សដើម្ីនលត្មូវ្រពល�ាពននពែ៌�ូមចារ់អ�ូរ្ារនលត្មូវស្កោម្បព�ភាព។

�សរើអ្នកស្ជើ�ពណ៌តាមបុ្ ្� អ្នកអាចត្មវូពែ៌សអ្កង់តាមរុគគេល។សធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង់ សដើម្ីរញ្រ់្រ្មង់ការនល
ត្មូវពែ៌។
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�ខថមចផ្មោះពណ៌
�នលត្មូវពែ៌សអ្កង់សរើអ្នកមានការលំ្ ាកក្នញងការអានអត្ថរ្រ។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការខក�ម្�្រ្ធភាពផមើ�ផឃើញ → ខថមចផ្មោះពណ៌ រួចសហើយរ៉ះ
កុងតាក់សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។ស្ជើ�ពែ៌ណដលអ្នកចង់្ ាន។

�សដើម្ីនលត្មូវក្មិត្រពល�ាព�ូមចារ់អ�ូរ្ារនលត្មូវស្កោមភាព្េអាប។់

�ការបន្ថយខបបខ្នច�នាផអ្កង់
�រន្ថយណររណ្នជីវចលសរើអ្នកងាយ្រ្ួរលរងពីជីវចលឬចលនាសអ្កង់។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការខក�ម្�្រ្ធភាពផមើ�ផឃើញ រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់�ុបជីវច� សដើម្ីសរើក
ដំសែើរការវា។

�ការបន្ថយខបបខ្នថ្លានិង្ពិ�
�រន្ថយណររណ្នថា្និង្ពិលសដើម្ីសធវើឲ្យខ្ឹមព័ត៌មានសលើសអ្កង់កានណ់តសឃើញច្ា�់។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការខក�ម្�្រ្ធភាពផមើ�ផឃើញ រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់បន្ថយភាពថ្លានិង
្ពិ� សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

�ការផធ្ើឲ្យផអ្កង់្េអាប់
�សធវើឲ្យសអ្កង់្�អារ់ស្កោមការកំែត់ពន្ឺអរ្ររមាសដើម្ី្រ្រួលរ្រពិស�ោធន៍សមើលកាន់ណតមាន្ ា�ុក។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការខក�ម្�្រ្ធភាពផមើ�ផឃើញ រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់្េអាប់បខន្ថម សដើម្ី
សរើកដំសែើរការវា។

�ការព្ងីកផអ្កង់
�ព្ងីកសអ្កង់និងព្ងកីសលើតំរន់ជាក់លាក់មួយ។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការខក�ម្�្រ្ធភាពផមើ�ផឃើញ → ការព្ងីក → ្្លដូវកាត់ការព្ងកីរួច
សហើយរ៉ះកុងតាក់សដើម្ីសរើកដសំែើរការវា។រួចធីក�កម្ម�ាព្តូវស្រើសដើម្ីចារ់ស្្ើមស្រើមុខងារសនះសដោយ្ ទេាល់។

•  ប៉ះប៊ូតុងភាព្េួ�ផ្បើ៖ព្ងីកសដោយរ៉ះ សលើរ្ាររុករករួចសហើយរ៉ះកណន្ងណដលអ្នកចង់ព្ងីកសអ្កង់។សដើម្ីព្ងីក
សអ្កង់ជារសែ្ោះអា�ន្ន�ូមរ៉ះឲ្យជារ់សលើកណន្ងណដលអ្នកចង់ព្ងីកសអ្កង់។

•  ចុចឲ្យជាប់ផ�ើ្្ាប់ចុចបផងកេើននិងបន្ថយក្មតិេំផេងក្នញងផព�3វិនា្រ៖ីព្ងីកសដោយចុចឲ្យជារ់សលើ្គារ់ចុចរសង្កើននិង
រន្ថយក្មិត�ំស�ងក្នញងសពលដំែាលគ្នា3វិនា្រីរួចសហើយរ៉ះកណន្ងណដលអ្នកចង់ព្ងីកសអ្កង់។សដើម្ីព្ងីកសអ្កង់ជា
រសែោ្ះអា�ន្ន�ូមរ៉ះឲ្យជារ់សលើកណនង្ណដលអ្នកចង់ព្ងីកសអ្កង់។
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•  ចុច្្ាប់ចុចខាងនិងបផងកេើនក្មតិេំផេង៖ព្ងីកសដោយចុច្គារ់ចុចខាងនិង្គារ់ចុចរសង្កើនក្មិត�ំស�ងក្នញងសពល
ដំែាលគ្នារួចសហើយរ៉ះកណនង្ណដលអ្នកចង់ព្ងកីសអ្កង់។សដើម្ីព្ងីកសអ្កង់ជារសែ្ោះអា�ន្ន�ូមរ៉ះឲ្យជារ់សលើកណន្ង
ណដលអ្នកចង់ព្ងីកសអ្កង់។

•  ប៉ះបីដងផ�ើផអ្កង់៖ព្ងកីសដោយរ៉ះសអ្កង់រីដង។សដើម្ីព្ងីកសអ្កង់ជារសែ្ោះអា�ន្ន�ូមរ៉ះសអ្កង់រីដងសហើយឲ្យ
ជារ់។

�សដើម្ីព្ងីកសអ្កង់ណតមួយណ្្នកសដោយស្រើវីនដូវណកវព្ងកី�ូមរ៉ះ ។សដើម្ី្ ្ា�់្រីណកវព្ងីក�ូមចារ់អូ�ណគមនន�៊ុម
ណកវព្ងកី។

�សដើម្ីរុករកសអ្កង់�ូមចារ់អូ�្មាមនដពីរកាត់សអ្កង់ណដល្ ានព្ងីក។

�សដើម្ីនលត្មូវអនុ្ាតហ្ូ៊ម�ូមសកៀរ្មាមនដពីរសលើសអ្កង់ណដល្ ានព្ងីកឬក៏ណញកពួកវាសចញពីគ្នា។

� •  ក្ារចុចនិងរ្ាររុករកសលើសអ្កង់មិនអាចព្ងីកស�ើយ។

•  សនៅសពលមុខងារសនះ្តវូ្ ានសរើកដសំែើរការ្រ�ិ្រ្ធ្លននកម្មវិធីខះ្អាច្រ្រួលរង្ លរ៉ះពាល់។

�ការព្ងីកេញ្ាចង្ញ�ផម៉ៅេ៍ឬ្ ទេាំងប៉ះ
�ព្ងីក�ញ្ាចង្អញលសនៅសពលស្រើសម៉ៅ�៍ឬ្ ទេាំងរ៉ះខាងស្កៅ។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការខក�ម្�្រ្ធភាពផមើ�ផឃើញ រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់េញ្ាចង្ញ�ផមៅេ៍/ 
្ទេាំងប៉ះធំ សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

�ការបដដូរពុម្ពអកសែរ
�រ្ចូរ្រំហំពុម្ពអក្រនិង�ទេីល។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការខក�ម្�្រ្ធភាពផមើ�ផឃើញ → ្រំហំពុម្ពអកសែរនិងេទេី�។

�ការបដដូរហសែ៊ូមផអ្កង់
�សធវើឲ្យធាតុសលើសអ្កង់កាន់ណតធំឬកានណ់តតូច។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការខក�ម្�្រ្ធភាពផមើ�ផឃើញ → ហសែ៊ូមផអ្កង់។
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�ការខក�ម្ការេដាប់

�ផធ្ើ្បតិចារឹកភ្លាមៗ
�កំែត់ឲ្យឧរករែ៍ចារ់�ម្ីសដោយស្រើមី្កហូវចូនររ�់ឧរករែ៍សហើយរំណរ្ងវាជាអត្ថរ្រសលើសអ្កង់។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការខក�ម្ការេដាប់ → ផធ្ើ្បតិចារឹកភ្លាមៗ → ្្លដូវកាត់ផធ្ើ្បតិចារឹក
ភ្លាមៗ រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់សដើម្ីសរើកដសំែើរការវា។រួចរ៉ះ សដើម្ីសធវើ្រតិចារឹក�ម្ី។

�អកសែររត់ក្នញងផព�ជាក់ខេដង
�កំែត់ឧរករែ៍ឲ្យ�គេាល់�ម្ីនិងរសង្កើតចែំងសជើងសដោយ�វ័យ្រវត្ិសនៅសពលអ្នកចាក់ខ្ឹមព័ត៌មានសមសឌៀដូចជាវសីដអូឬ
្ ដខា�្។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការខក�ម្ការេដាប់ → អកសែររត់ក្នញងផព�ជាក់ខេដងរួចសហើយរ៉ះកុងតាក់ផ្បើ
អកសែររត់ក្នញងផព�ជាក់ខេដង សដើម្ីសរើកដសំែើរការវា។

�ការកំណត់ចំណងផជើង
�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការខក�ម្ការេដាប់ → ចំណូ�ចិត្តផនចំណងផជើង រួចសហើយរ៉ះ
កុងតាក់បង្ាញចំណងផជើង សដើម្ីសរើកដសំែើរការវា។

�ស្ជើ�ជស្មើ�មួយ�្មារ់សធវើការកំែត់រចនា�ម្ពន្ធចែំងសជើង។

�ការជូនដំណឹងអំពីេំផេង
�កំែត់ឲ្យឧរករែ៍ចារ់�ំស�ងដូចជាការរន្ឺ�ូររ៊ីរននស្គឿងចារ់ណ្្ងឬ្រារកយំ។ឧរករែ៍នឹងញ័រសនៅសពលវាចារ់្ ាន
�ំស�ងសហើយការ្្ារ់ដំែឹងនឹង្តវូ្ ានរក្ា្ុរកជាកែំត់សហតុមួយ។

� �ខែៈសពលមុខងារសនះ្តវូ្ ានសរើកដសំែើរការការ�គេាល់�ំស�ងនឹងមិនសធវើ្រតិរត្ិការស�ើយ។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការខក�ម្ការេដាប់ → ការជូនដំណឹងអំពីេំផេង → ផបើកការ
ជូនដំណឹងអំពីេំផេង។

2 សធវើតាមការណែនាំសលើសអ្កង់សដើម្ីសរើកដំសែើរការមុខងារ�ំស�ងជូនដំែឹង។
�សនៅសពលចារ់្ាន�ំស�ងកំែត់សហតុនឹងរងា្ញសលើកាលរ្វត្ិ។សដើម្ីសមើលកំែត់សហតុ�ូមរ៉ះ ។

3 សរើអ្នកចង់រិ្រដំសែើរការមុខងារសនះ�ូមរ៉ះ សហើយរ៉ះកុងតាក់ការជូនដំណឹងអំពីេំផេងកំពុងដំផណើរការ សដើម្ីរិ្រ
ដំសែើរការវា។
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�ការ្ាំ្្រេ្មាប់ជំនួយ្តផចៀក
�កំែត់ឲ្យឧរករែ៍រសង្កើនគែុ�ាព�ំស�ងសដើម្ីដំសែើរការកានណ់ត្រស�ើរជាមួយឧរករែ៍ជំនួយការឮ។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការខក�ម្ការេដាប់ → ការ្ាំ្្រេ្មាប់ជំនួយ្តផចៀក រួចសហើយរ៉ះ
កុងតាក់ភាព្តូវ្្នាផនជំនួយ្តផចៀក សដើម្ីសរើកដសំែើរការវា។

�ព្ងីកេំផេងជុំវិញ
�កំែត់ឲ្យឧរករែ៍ព្ងកី�ំស�ងជុំវិញអ្នកសដើម្ីជួយឲ្យអ្នកឮកាន់ណត្រស�ើរសនៅសពលស្រើកា�។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការខក�ម្ការេដាប់ → ព្ងីកេំផេងជុំវិញ រួចសហើយរ៉ះ
កុងតាក់្្លដូវកាត់ព្ងកីេំផេងជុំវិញ សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

2 �្ារ់កា�ជាមួយឧរករែ៍សហើយពាក់វា។

3 រ៉ះ ។

�េំផេងេ្មប
�សធវើឲ្យការកំែត់�ំស�ងល្អ្រស�ើរសដើម្ីរកគុែ�ាព�ំស�ងល្អរំ្ុត្ពម្រាំងស្រើវា�្មារ់ការសហៅឬការចាក់សមសឌៀ។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការខក�ម្ការេដាប់ → េំផេងេ្មប រួចសហើយសធវើឲ្យការកំែត់�ំស�ង
ល្អ្រស�ើរ។

�ការបិ្រេំផេង្រាំងអេ់
�កំែត់ឲ្យឧរករែ៍រិ្រ�ំស�ងឧរករែ៍្រាំងអ�់ដូចជា�ំស�ងសមសឌៀនិង�ំស�ងររ�់អ្នកសហៅក្នញងអំ�ញងសពលសហៅ។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការខក�ម្ការេដាប់ រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់បិ្រេំផេង្រាំងអេ ់សដើម្ីសរើក
ដំសែើរការវា។

�អ�ូីយ៉ូម៉ូណូ
��ំស�ងរសញ្ញម៉ែូូ្ ្ំ�ំស�ងស�្សរអូស្រៅជារលក�ញ្ាមួយណដលចាក់តាមឧរល័រររ�់កា�្រាំងអ�់។ស្រើជស្មើ�សនះសរើ
អ្នកមានរញ្ា្តសចៀកឬក៏សរើកា�ស្រោលងាយ្�ួលជាង។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការខក�ម្ការេដាប់ រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់អូ�ីយ៉ូម៉ូណូ សដើម្ីសរើកដំសែើរការ
វា។
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�ការផ�ត្មូវតុ�្យភាពេំផេង
�កំែត់ឲ្យឧរករែ៍នលត្មវូតុល្យ�ាព�ំស�ង។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការខក�ម្ការេដាប់។

2 ចារ់អូ�រ្ារនលត្មវូស្កោមតុ�្យភាពេំផេងផឆ្ង/េដាំ មកស្វងឬស្រៅ�្ាំសដើម្ីនលត្មូវតុល្យ�ាព�ំស�ង។

�អន្តរកម្មនិងហត្ថផកោេ�្យ

�កុងតាក់េាក�
�អ្នកអាច្តួត្តាសអ្កង់រ៉ះសដោយ�្ារ់កុងតាក់ខាងស្កៅឬក៏សដោយស្រើចលនាក្ាលនិងកាយវិការន ទ្េមុខ។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → អន្តរកម្មនិងហត្ថផកោេ�្យ → កុងតាក់េាក�។

2 �ូមអានការណែនាំសលើសអ្កង់ សហើយរ៉ះរួចរា�់។

3 រ៉ះកុងតាក់សដើម្ីសរើកដសំែើរការវា។

4 សរើកុងតាក់�ាកលមិន្តវូ្ ានចុះរញ្ីសលើឧរករែ៍ស្រ�ូមរ៉ះខថមកុងតាក ់សហើយកំែត់កុងតាក់នានាសដើម្ី្តួត្តា
ឧរករែ៍។

� �សដើម្ីសរើកដំសែើរការមុខងារកុងតាក់�ាកលអ្នក្តូវណតចុះរញ្ីកុងតាក់យ៉ាងតិចមួយសលើឧរករែ៍។

�សដើម្ីកំែត់កុងតាក់នានាឲ្យ្តតួ្តាឧរករែ៍�ូមរ៉ះកុងតាក់ស្កោមកុងតាក។់

�សដើម្ីរិ្រដំសែើរការមុខងារសនះ�ូមចុច្គារ់ចុចខាងនិង្គារ់ចុចរសង្កើនក្មិត�ំស�ងក្នញងសពលដំែាលគ្នា។

�មឺុនុយជំនួយ

�ការបងា្ញអាយខុន្ ្លដូវកាត់ជំនួយ

�កំែត់ឲ្យឧរករែ៍រង្ាញអាយខុន្ ្ចូវកាត់ជំនួយ�្មារ់ការចូលស្រើកម្មវិធី,មុខងារនិងការកំែត់។អ្នកអាច្តួត្តា
ឧរករែ៍យ៉ាងងាយ្�ួលសដោយរ៉ះមុឺនុយជំនួយក្នញងអាយខុន។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → អន្តរកម្មនិងហត្ថផកោេ�្យ → មុឺនុយជំនួយ។

2 រ៉ះកុងតាក់សដើម្ីសរើកដសំែើរការវា។
�អាយខុន្ ្ចូវកាត់ជំនួយសលចស�ើងសនៅណ ្្នកខាងស្កោមននសអ្កង់។
�សដើម្ីនលត្មូវក្មតិថា្ននអាយខុន្ ្ចូវកាត់ជំនួយការ�ូមចារ់អូ�រ្ារនលត្មូវស្កោមភាពថ្លា។
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�ការច�ូផ្បើមុឺនុយជំនួយការ

�អាយខុន្ ្ចូវកាត់ជំនួយសលចស�ើងជាអាយខុនអណែ្ត�្មារ់ការចូលស្រើងាយ្�ួលស្រៅកាន់មុឺនុយជំនួយពីសអ្កង់ែាមួយ។

�សនៅសពលអ្នករ៉ះអាយខុន្ ្ចូវកាត់ជំនួយអាយខុនសនោះព្ងីករន្ិចសហើយមុឺនុយជំនួយសលចស�ើងសលើអាយខុន។រ៉ះ្ពួញស្វងឬ
�្ាំឬក៏អូ�មកស្វងឬស្រៅ�្ាំសដើម្ីស្ជើ�មុឺនុយស្្ងស្រៀត។

�ការផ្បើ្រេសែន៍្្រនិច

�សលើមុឺនុយជំនួយ�ូមរ៉ះ្រេសែន៍្ ្រនិច។អ្នកអាច្តួត្តាសអ្កង់សដោយស្រើចលនា្មាមនដតូចសលើតំរន់រ៉ះ។ចារ់អូ�្មាមនដ
ររ�់អ្នកសលើតំរន់រ៉ះសដើម្ី្ ្ា�់្រី្រ�្ន៍្ ្រនិច។ដូចគ្នាសនះណដរ�ូមរ៉ះសលើសអ្កង់សដើម្ីស្ជើ�ធាតុស្កោម្រ�្ន៍្្រនិច។

�ស្រើជស្មើ�ខាងស្កោម៖

•   / ៖រំកិលមកស្វងឬស្រៅ�្ាំសលើសអ្កង់។

•   / ៖រំកិលស�ើងសលើឬចុះស្កោមសលើសអ្កង់។

•  ៖ព្ងីកតំរន់ណដល្រ�្ន៍្្រនិច�្ថិតសនៅ។

•  ៖រ្ចូរការកំែត់្ ទេាំងរ៉ះនិង្រ�្ន៍្ ្រនិច។

•  ៖្្ា�់្រីតំរន់រ៉ះស្រៅ្រីកណនង្មួយស្រៀត។

•  ៖រិ្រតំរន់រ៉ះ។

�ការផ្បើមុឺនុយជំនួយខដ�្ ានខក�ម្

�កំែត់ឲ្យឧរករែ៍រង្ាញមុឺនុយជំនួយណដល្ ានណកលម្អ�្មារ់កម្មវិធីណដល្ ានស្ជើ�។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → អន្តរកម្មនិងហត្ថផកោេ�្យ → មុឺនុយជំនួយ → ផ្ជើេកម្មវិធី្តូវបង្ាញ
មឺុនុយតាមបរិការណ៍ជាមួយ រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់ជារ់នឹងកម្មវិធីណដលអ្នកចង់សរើកដំសែើរការ។

�Voice Access
�ស្រើមុខងារសនះសដើម្ីរញ្ាឧរករែ៍អ្នកតាម�ំស�ង។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → អន្តរកម្មនិងហត្ថផកោេ�្យ → Voice Accessរួចសហើយរ៉ះកុងតាក់សដើម្ី
សរើកដំសែើរការវា។
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�ការផឆ្លើយឬបញ្ប់ការផហៅ
�រ្ចូរវិធី�្មារ់ការស្្ើយឬការរញ្រ់ការសហៅ។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → អន្តរកម្មនិងហត្ថផកោេ�្យ → ការផឆ្លើយនិងការបញ្ប់ការផហៅ រួចសហើយរ៉ះ
កុងតាក់ននវិធីណដលអ្នកចង់្ ាន។

�ការ្តួត្តាអន្តរកម្ម
�សរើកដំសែើរការ្រ្មង់អន្រកម្មរញ្ាសដើម្ីកំហិត្រតិកម្មររ�់ឧរករែ៍ចំសពោះការរញ្ចូលខែៈសពលកំពុងស្រើកម្មវិធី។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → អន្តរកម្មនិងហត្ថផកោេ�្យ → ការ្តួត្តាអន្តរកម្ម។

2 រ៉ះកុងតាក់្្លដូវកាត់ការ្តតួ្តាអន្តរកម្ម សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

3 ចុច្គារ់ចុចខាងនិង្គារ់ចុចរសង្កើនក្មតិ�ំស�ងក្នញងសពលដំែាលគ្នាខែៈសពលកំពុងស្រើកម្មវិធីមួយ។

4 នលត្មូវ្រំហំនន�៊ុមឬក៏គូ�រនទេាត់ជុំវិញតរំន់មួយណដលអ្នកចង់កំហិត។

5 រ៉ះរួចរា�់។
�ឧរករែ៍នឹងរងា្ញតំរន់ណដល្ ានកំហិត។តរំន់ណដល្ ានកំហិតនឹងមិន្រតិកម្មស�ើយសនៅសពលអ្នករ៉ះវាសហើយ្គារ់ចុច
ររ�់ឧរករែ៍នឹង្តវូ្ ានរិ្រ។ស្រោះជាយ៉ាងសនះក៏សដោយអ្នកអាចសរើកស្រើមុខងារ�្មារ់្គារ់ចុចខាង្គារ់ចុចក្មិត
�ំស�ងនិងក្ារចុចក្នញង្រ្មង់អន្រកម្មរញ្ា។

�សដើម្ីរិ្រដំសែើរការ្រ្មង់អន្រកម្មរញ្ា�ូមចុច្គារ់ចុចខាងនិង្គារ់ចុចរសង្កើនក្មិត�ំស�ងក្នញងសពលដំែាលគ្នា។

�សដើម្ីកំែត់ឲ្យឧរករែ៍ចាក់ស�ោសអ្កង់រនទេារ់ពីរិ្រដសំែើរការ្រ្មង់អន្រកម្មរញ្ា�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះ
 ភាព្េួ�ផ្បើ → អន្តរកម្មនិងហត្ថផកោេ�្យ → ការ្តួត្តាអន្តរកម្ម រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់ចាក់ផេោផអ្កង់ផនៅផព�្ ានបិ្រ
ដំផណើរការ សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

�ការពន្យារផព�ប៉ះជាប់
�កំែត់សពល្រ្រួល�គេាល់�្មារ់ការរ៉ះជារ់សលើសអ្កង់។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → អន្តរកម្មនិងហត្ថផកោេ�្យ → ការពន្យារផព�ប៉ះជាប់ រួចសហើយស្ជើ�
ជស្មើ�មួយ។

�ថិរផវ�ាប៉ះ
�កំែត់ថិរសវលាណដលអ្នក្តវូណតរ៉ះជារ់សលើសអ្កង់សដើម្ីឲ្យឧរករែ៍�គេាល់វាជាការរ៉ះមួយ។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → អន្តរកម្មនិងហត្ថផកោេ�្យ → ថិរផវ�ាប៉ះ, រ៉ះកុងតាក់សដើម្ីសរើកដំសែើរការ
វារួចសហើយកំែត់រយៈសពល។
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�កុំផអើផពើនឹងការប៉ះដខដ�ៗ
�កំែត់ឲ្យឧរករែ៍�គេាល់ណតការរ៉ះម្ងរ៉ុសែណោះក្នញងរយៈសពលណដល្ ានកំែត់សនៅសពលអ្នករ៉ះសអ្កង់ដណដលៗ។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → អន្តរកម្មនិងហត្ថផកោេ�្យ → កុំផអើផពើនឹងការប៉ះដខដ�ៗ, រ៉ះកុងតាក់សដើម្ី
សរើកដំសែើរការវារួចសហើយកំែត់រយៈសពល។

�េ័្យេកម្មភាពបនទេាប់ពីេញ្ាចង្ញ�្ ប់
�កំែត់ឲ្យឧរករែ៍ស្ជើ�ធាតុមួយសដោយ�វ័យ្រវត្ិសនៅសពលអ្នកដាក់�ញ្ាចង្អញលសម៉ៅ�៍សលើធាតុ។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → អន្តរកម្មនិងហត្ថផកោេ�្យ → េ្័យេកម្មភាពបនទេាប់ពីេញ្ាចង្ញ�
្ ប់ → េ្័យេកម្មភាព រួចសហើយស្ជើ�ជស្មើ�មួយ។

�្្ាប់ចុចេ្ិត
�កំែត់្គារ់ចុច�្មួលននក្ារចុចខាងស្កៅដូចជាShift, CtrlឬAltឲ្យសនៅណតរក្ាការចុចដណដល។សនះជួយឲ្យអ្នកស្រើ្ ្ចូវកាត់
ននក្ារចុចសដោយមិនចុច្គារ់ចុចពីរក្នញងសពលណតមួយ។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → អន្តរកម្មនិងហត្ថផកោេ�្យ រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់្្ាប់ចុចេ្ិត សដើម្ីសរើក
ដំសែើរការវា។

�្្ាប់ចុចយឺត
�កំែត់សពល្រ្រួល�គេាល់�្មារ់ការចុច្គារ់ចុចមួយសលើក្ារចុចខាងស្កៅ។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → អន្តរកម្មនិងហត្ថផកោេ�្យ → ្្ាប់ចុចយឺត, រ៉ះកុងតាក់សដើម្ីសរើក
ដសំែើរការវារួចសហើយកែំត់រយៈសពល។

�្្ាប់ចុចផ�ោត
�កំែត់ឲ្យឧរករែ៍�គេាល់ណតសនៅសពលដំរូងរ៉ុសែណោះណដលអ្នកចុច្គារ់ចុចមួយក្នញងរយៈសពលណដល្ ានកំែត់សនៅសពលចុច
្គារ់ចុចណតមួយដណដលៗ។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → អន្តរកម្មនិងហត្ថផកោេ�្យ → ្្ាប់ចុចផ�ោត, រ៉ះកុងតាក់សដើម្ីសរើក
ដសំែើរការវារួចសហើយកំែត់រយៈសពល។
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�ការកំណត់ក្មិតខ្ពេ់

�ការចាប់ផ្ដើមមុខងារភាព្េួ�ផ្បើយ៉ាងរហ័េ
�កំែត់ឲ្យសរើកមុខងារ�ាព្�ួលស្រើយ៉ាងរហ�័។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការកំណត់ក្មិតខ្ពេ់។រ៉ះប៊ូតុងភាព្េួ�ផ្បើ → ផ្ជើេ
េកម្មភាព ឬក៏ស្ជើ�្្ាប់ចុចខាងនិងបផងកេើនក្មតិេំផេង ឬ្្ាប់ចុចបផងកេើននិងបន្ថយក្មិតេំផេង រួចសហើយធីកមុខងារ
�ាព្�ួលស្រើណដលអ្នកចង់ស្រើ។

�ការកំណត់ពន្លឺជូនដំណឹង
�កំែត់ឲ្យឧរករែ៍រំ�្ឺ�្ា�ឬសអ្កង់�ឹ្រណ�្តសនៅសពលសម៉ោងសរោ្រ៍រន្ឺ�ំស�ងឬក៏សនៅសពលអ្នកមានការជូនដែំឹងដូចជាការ
សហៅចូលឬ�ារថ្មីៗ។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់, រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការកំណត់ក្មតិខ្ពេ ់→ ការជូនដំណឹងភ្លាេ រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់ជារ់នឹង
ជស្មើ�ណដលអ្នកចង់សរើកដសំែើរការ។

�ផព�្តូវផធ្ើេកម្មភាព
�កំែត់រយៈសពលរង្ាញវីនដូវ្ ុ�ណដល�ុំឲ្យអ្នកថត�កម្ម�ាពដូចជាការជូនដំែឹងឬ្រដារ់្តតួ្តាក្មិត�ំស�ង។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការកំណត់ក្មិតខ្ពេ ់→ ផព�្តូវផធ្ើេកម្មភាព រួចសហើយស្ជើ�ជស្មើ�
មួយ។

�និយាយការបញ្ដូ�ផដោយកដារចុចឲ្យឮ
�កំែត់ឲ្យឧរករែ៍អានឮៗនូវអវីណដលអ្នកវាយរញ្ចូលសលើក្ារចុច។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការកំណត់ក្មិតខ្ពេ ់→ និយាយការបញ្ដូ�ផដោយកដារចុចឲ្យឮ, រ៉ះ
កុងតាក់សដើម្ីសរើកដំសែើរការវារួចសហើយស្ជើ�ជស្មើ�មួយ។

�Bixby Visionេ្មាប់ភាព្េួ�ផ្បើ
�សនៅសពលអ្នកសរើកដំសែើរការមុខងារ�ាព្�ួលស្រើននBixby Visionអ្នកអាចស្រើមុខងារBixby Visionរណន្ថម។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការកំណត់ក្មិតខ្ពេ ់→ Bixby Visionេ្មាប់ភាព្េួ�ផ្បើ រួច
សហើយរ៉ះកុងតាក់សដើម្ីសរើកដំសែើរការវា។

2 រ៉ះផបើកBixby Vision។
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3 ស្ជើ�មុខងារមួយណដលអ្នកចង់ស្រើ។
•  ៖វិ�ាគ្រិដ្ឋ�ាពណដលអ្នក្ ានថតនិងពែ៌នាវាតាម�ំស�ង។
•  ៖�គេាល់វត្ថញ្ពម្រាំងពែ៌នាពួកវាតាម�ំស�ង។
•  ៖�គេាល់អត្ថរ្រនិងអានវាឮៗ។
•  ៖�គេាល់ពែ៌ននវត្ថញនិងនិយាយវាឮៗ។

� �មុខងារខះ្្រណហលជាមិនអាចស្រើ្ ានស�ើយអា្�័យសលើអ្នក្្ល់ស�វាឬម៉ូណដល។

�ការខថមការថតេំផេងផ្រៅេ្លាកេំផេង
�អ្នកអាចស្រើ�្ាក�ំស�ងសដើម្ី�មគេាល់វត្ថញណដលមានររូ�ែ្ាន្�សដៀងគ្នាសដោយការ�្ារ់�្ាកឲ្យពួកវា។អ្នកអាចថតនិងដាក់
ការថត�ំស�ងឲ្យ�្ាក�ំស�ងណដល្ ានសរើកស្រើNFC។ការថត�ំស�ង្តូវ្ ានចាក់សនៅសពលអ្នកដាក់ឧរករែ៍អ្នកជិត
�្ាក។

� �សរើកមុខងារNFCមុនសពលស្រើមុខងារសនះ។

1 ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → ការកំណត់ក្មិតខ្ពេ់ → េ្លាកេំផេង។

�កម្មវិធីថត�ំស�ងនឹងចារ់ស្្ើម។

2 រ៉ះ សដើម្ីចារ់ស្្ើមការថត។�ូមនិយាយដាក់មី្កូហវចូន។

3 សនៅសពលអ្នក្ ានរញ្រ់ការថត�ូមរ៉ះរួចរា�់សដើម្ីរញ្ឈរ់។

4 កាន់ខ្នងននឧរករែ៍អ្នកដាក់សលើ�្ាក�ំស�ង។
�ព័ត៌មានក្នញងការថត�ំស�ងនឹង�រស�រដាក់�្ាក�ំស�ង។

�កម្មវិធីខដ�្ ានដផំេើង
�រង្ាញស�វា�ាព្�ួលស្រើណដល្ ានដំស�ើងសលើឧរករែ៍សនះ។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះភាព្េួ�ផ្បើ → កម្មវិធីខដ�្ ានដំផេើង។
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�ការផដោះ្េាយបញ្ា
�មុនសពល្រាក់្រងមជ្ឈមែ្ឌលស�វាSamsung�ូមព្យាយាមរកដំសែោះ្�ាយខាងស្កោមជាមុន�ិន។�្ថានការែ៍ខ្ះអាច
នឹងមិន្តូវចំសពោះឧរករែ៍អ្នក។

�អ្នកអាចក៏ស្រើSamsung Membersសដើម្ីសដោះ្�ាយរញ្ា្រាំង�ាយណដលអ្នកអាចជួរ្រ្រះ្ ងណដរខែៈសពលកំពុងស្រើ
ឧរករែ៍អ្នក។

�ផនៅផព�អ្នកផបើកឧបករណ៍អ្នកឬក៏ខណៈផព�អ្នកកំពុងផ្បើឧបករណ៍ផនោះវាេុំឲ្យអ្នកវាយ
បញ្ដូ�កូដណាមួយខាងផ្កោម៖

•  ពាក្យ�មងៃាត់៖សនៅសពលមុខងារចាក់ស�ោឧរករែ៍្តូវ្ ានសរើកស្រើអ្នក្តូវណតវាយរញ្ចូលពាក្យ�មងៃាត់ណដលអ្នក្ ានកំែត់
�្មារ់ឧរករែ៍។

•  PIN៖សនៅសពលស្រើឧរករែ៍ជាសលើកដរូំងឬក៏សនៅសពលត្មូវការPIN្តូវ្ ានសរើកស្រើអ្នក្តូវណតវាយរញ្ចូលPINណដល
្្ល់មកជាមួយកាតSIMឬUSIM។អ្នកអាចរិ្រមុខងារសនះសដោយស្រើមុឺនុយចាក់ស�ោកាតSIM។

•  PUK៖កាតSIMឬUSIMររ�់អ្នក្តវូ្ ានខទេរ់ជាធម្មតាសដោយ�ារអ្នកវាយរញ្ចូលPINមិន្តឹម្តូវជាស្ចើន
ដង។អ្នក្តូវណតវាយរញ្ចូលPUKណដល្ ្ល់ឲ្យសដោយអ្នក្ល្់ស�វាឲ្យអ្នក។

•  PIN2៖សនៅសពលអ្នកចូលស្រើមឺុនុយណដល្តវូការPIN2អ្នក្តូវណតវាយរញ្ចូលPIN2ណដល្ ល្់មកជាមួយកាតSIMឬ
USIM។�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម�ូម្រាក្់រងអ្នក្្ល់ស�វាឲ្យអ្នក។

�ឧបករណ៍អ្នកបង្ាញេារកំហុេបណា្ញឬផេវា
•  សនៅសពលអ្នក�្ថិតក្នញងកណន្ងណដលមានរលក�ញា្សខ្ោយឬការ្រ្រួលស�វាសខ្ោយអ្នកអាច្ ាត់រង់ការ្រ្រួល។�ូម្ ្ា�់្រី
ស្រៅកណន្ងស្្ងរួច�ាកល្ងម្ងស្រៀត។ខែៈសពលកំពុង្ ្ា�់្រី�ារកំហុ�អាចសលចស�ើងដណដលៗ។

•  អ្នកមិនអាចចូលស្រើជស្មើ�ខ្ះស�ើយសដោយគ្មានការចុះសឈ្មោះជាវ។�្មារ់ព័ត៌មានរណន្ថម�ូម្រាក់្រងអ្នក្ល្់ស�វាឲ្យ
អ្នក។

�ឧបករណ៍អ្នកមិនផបើក
�សនៅសពលថ្មអ�់រនទេញក្រាំង្�ុងឧរករែ៍អ្នកនឹងមិនសរើកស�ើយ។�ូម�ាកថ្មឲ្យសពញមុនសពលសរើកឧរករែ៍។
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�ផអ្កង់ប៉ះតបតយឺតឬមិន្តមឹ្តវូ
•  សរើអ្នករិ្រ្�គេីនការពារសអ្កង់ឬ�្ារ់ស្គឿងរន្ំស្�ចចិត្សលើសអ្កង់រ៉ះសអ្កង់រ៉ះអាចមិនសធវើមុខងារ្តឹម្តវូ។

•  សរើអ្នកកំពុងពាក់ស្�ោមនដ,សរើនដអ្នកកខវក់ខែៈសពលរ៉ះសអ្កង់រ៉ះឬក៏សរើអ្នករ៉ះសអ្កង់សដោយស្រើវត្ថញ្�ួចឬចុង្មាមនដ
អ្នកសអ្កង់រ៉ះអាចសធវើមុខងារខ�ុ្រ្កតី។

•  សអ្កង់រ៉ះអាចសធវើមុខងារខ�ុ្រ្កតីក្នញង�្ថាន�ាពស�ើមឬក៏សនៅសពល្តូវ្រឹក។

•  ចារ់ស្្ើមឧរករែ៍អ្នកស�ើងវិញសដើម្ីជ្មះកំហ�ុ�ុហវណវររសែ្ោះអា�ន្ន្រាំង�ាយ។

•  ្តូវ្្ាកដថា�ុហវណវរននឧរករែ៍អ្នក្តវូ្ ានអារ់សដតស្រៅកំណែថ្មីរំ្ុត។

•  សរើសអ្កង់រ៉ះ្ ្កចូតឬខូច�ូមស្រៅមជ្ឈមែ្ឌលស�វាSamsung។

�ឧបករណ៍អ្នក្ ាំងឬជួបកំហុេដ៏អា្កក់
��ូម�ាកល្ងដសំែោះ្�ាយខាងស្កោម។សរើរញ្ាសនោះសនៅណតមិនអាចសដោះ្�ាយ្ ានស្រ�ូម្រាក់្រងមជ្ឈមែ្ឌល
ស�វាSamsung។

�ការចាប់ផ្ដើមឧបករណ៍ផេើងវិញ
�សរើឧរករែ៍អ្នកគាំងឬជារ់អ្នក្រណហលជា្តវូរិ្រកម្មវិធីឬក៏រិ្រឧរករែ៍រួចសរើកវាស�ើងវិញ។

�ការបង្ំឲ្យចាប់ផ្ដើមផេើងវិញ
�សរើឧរករែ៍អ្នកគាំងឬមិនតរត�ូមចុចឲ្យជារ់សលើ្គារ់ចុចខាងនិង្គារ់ចុចរន្ថយក្មិត�ំស�ងក្នញងសពលដំែាលគ្នា
សលើ�ពី7វិនា្រីសដើម្ីចារ់ស្្ើមវាស�ើងវិញ។

�ការកំណត់ឧបករណ៍ផេើងវិញ
�សរើវិធីខាងសលើមិនអាចសដោះ្�ាយរញ្ាររ�់អ្នក្ ានស្រ�ូមសធវើការកំែត់្រិន្នន័យពីសរោងច្កស�ើងវិញ។

�ចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត់សហើយរ៉ះការ្្ប់្្ង្រូផ្រៅ → កំណត់ផេើងវិញ → ការកំណត់្រិន្នន័យផរោងច្កផេើងវិញ → 
កំណត់ផេើងវិញ → �ុប្រាំងអេ។់មុនសពលសធវើការកំែត់្រិន្នន័យពីសរោងច្កស�ើងវិញ�ូមចងចាំថា្តូវចម្ង្ុរក្រិន្នន័យ�ំ
ខាន់ៗ្រាំងអ�់ណដល្ ានរក្ា្ុរកក្នញងឧរករែ៍។

�ការផហៅមិន្ ានភ្ាប់
•  �ូម្្ាកដថាអ្នកអាចស្រើរែ្ាញ្រូរ�ពទេចល័ត្តឹម្តូវ។

•  �ូម្្ាកដថាអ្នកមិន្ ានកំែត់ការរារាំងការសហៅ�្មារ់សលខ្រូរ�ពទេណដលអ្នកកំពុងសហៅ។

•  �ូម្្ាកដថាអ្នកមិន្ ានកំែត់ការរារាំងការសហៅ�្មារ់សលខ្រូរ�ពទេសហៅចូល។
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�អ្នកដផ្រមិនអាចឮអ្នកនិយាយតាមការផហៅ
•  �ូម្្ាកដថាអ្នកមិន្ ាន្គរសលើមី្កហូវចូនជារ់មកជាមួយ។

•  �ូម្្ាកដថាមី្កហូវចូន�្ថិតសនៅជិតមាត់ររ�់អ្នក។

•  សរើស្រើកា��ូម្្ាកដថាអ្នក្ ាន�្ារ់វា្តមឹ្តូវ។

�េំផេងខទេរក្នញងអំេញងផព�ផហៅ
�នលត្មូវក្មិត�ំស�ងសដោយចុច្គារ់ចុចក្មតិ�ំស�ងឬក៏្ ្ា�់្រីស្រៅកណន្ងស្្ង។

�បណ្ាញច�័តឬអ៊ីនផធើណិតដាច់ញឹកញាប់ឬក៏្ ុណភាពអូ�ីយ៉ូអន់
•  �ូម្្ាកដថាអ្នកមិនកំពុងខទេរ់អង់ណតនខាងក្នញងររ�់ឧរករែ៍។

•  សនៅសពលអ្នក�្ថិតក្នញងកណន្ងណដលមានរលក�ញា្សខ្ោយឬការ្រ្រួលស�វាសខ្ោយអ្នកអាច្ ាតរ់ង់ការ្រ្រួល។អ្នកអាចមាន
រញ្ាក្នញងការ�្ារ់សដោយ�ាររញ្ាជាមួយ�្ថានីយមូលដ្ឋានររ�់អ្នក្្ល់ស�វា។�ូម្ ្ា�់្រីស្រៅកណន្ងស្្ងរួច�ាកល្ង
ម្ងស្រៀត។

•  សនៅសពលស្រើឧរករែ៍ខែៈសពលកំពុង្ ្ា�់្ីរស�វារែ្ាញឥតណខ្អាច្តូវ្ ានរិ្រសដោយ�ាររញ្ាជាមួយរែ្ាញ
ររ�់អ្នក្ល្់ស�វា។

�ថ្មមិនេាក្ប្កតី(េ្មាប់ផ្្ឿងេាកខដ�Samsung្ានយ�់្ពម)
•  �ូម្្ាកដថាស្គឿង�ាក្តវូ្ ាន�្ារ់្តឹម្តវូ។

•  �ូមស្រៅមជ្ឈមែ្ឌលស�វាSamsungសដើម្ី្ ្ា�់ថ្ម។

�ថ្មឆាប់អេ់ផ�ឿនជាងផព�ផ្រើប្រិញដំបូង
•  សនៅសពលអ្នកដាក់ឧរករែ៍ឬថ្មឲ្យរ៉ះនឹង�ីតុែ្ហ�ាព្តជាក់ឬសក្ៅខា្ំងរនទេញកណដលអាចស្រើ្ ានអាចធ្ាក់ចុះ។

•  ការស្រើ្្ា�់ថ្មនឹងសកើនស�ើងសនៅសពលអ្នកស្រើមុខងារឬកម្មវិធីមួយចំនួនដូចជាGPS,សហគេមឬអ៊ីនសធើែិត។

•  ថ្មមានអាយុកាលកែំត់សហើយរនទេញកណដលអាចស្រើ្ ាននឹងខ្ីជាងមុនតាមសពល។
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�េារកំហេុផ�ចផេើងផនៅផព�ចាប់ផ្ដើមកាផមរ៉ា
�ឧរករែ៍អ្នក្តូវមានសមម៉ូរី្រំសនរនិងថាមពលថ្ម្គរ់្គាន់សដើម្ីដំសែើរការកម្មវិធីកាសមរ៉ា។សរើអ្នក្រ្រួល�ារកំហ�ុសនៅសពល
ចារ់ស្្ើមកាសមរ៉ា�ូម�ាកល្ងខាងស្កោម៖

•  ចូរ�ាកថ្ម។

•  សធវើឲ្យមានសមម៉ូរី្រំសនរខះ្សដោយស្ទេរឯក�ារស្រៅកុំព្យចូ្័ររឬក៏លុរឯក�ារសចញពីឧរករែ៍អ្នក។

•  �ូមចារ់ស្្ើមឧរករែ៍ស�ើងវិញ។សរើអ្នកសនៅណតមានរញ្ាជាមួយកម្មវិធីកាសមរ៉ារនទេារ់ពី�ាកល្ងសធវើតាមរណែណ្រាំងសនះ
សហើយ�ូម្រាក់្រងមជ្ឈមែ្ឌលស�វាSamsung។

�្ុណភាពរូបភាពអន់ជាងការបង្ាញ
•  គុែ�ាពននររូ�ាពអ្នកអាចណ្រ្រលួអា្�័យសលើររិ�្ថានជុំវិញនិងរសច្កស្រ�ថតណដលអ្នកស្រើ។

•  សរើអ្នកថតរូរ�ាពក្នញង្រីងងឹតសពលយរ់ឬក៏ក្នញងអគារ�ាពអ៊ូណអននរូរអាចសកើតស�ើងឬក៏ររូអាចមិនស្្ោត។

�េារកំហេុផ�ចផេើងផនៅផព�ផបើកឯកេារពហុព័ត៌មាន
�សរើអ្នក្រ្រួល�ារកំហុ�ឬក៏ឯក�ារពហុព័ត៌មានមិនដសំែើរការសនៅសពលអ្នកសរើកពួកវាសលើឧរករែ៍អ្នក�ូម�ាកល្ង
ខាងស្កោម៖

•  សធវើឲ្យមានសមម៉ូរី្រំសនរខះ្សដោយស្ទេរឯក�ារស្រៅកុំព្យចូ្័ររឬក៏លុរឯក�ារសចញពីឧរករែ៍អ្នក។

•  �ូម្្ាកដថាឯក�ារតនន្ីមិនមានការការពារសដោយរសច្កវិ្រ្យា្គរ់្គង�ិ្រ្ធិឌីជីថល(DRM)។សរើឯក�ារសនោះ្តវូ្ ាន
ការពារសដោយDRM�ូម្្ាកដថាអ្នកមានអាជា្រែណឬស�ោ�ម្�រសដើម្ីចាក់ឯក�ារសនោះ។

•  �ូម្្ាកដថាឧរករែ៍គាំ្្រ្្រង់្ ្រាយឯក�ារ្រាំងសនោះ។សរើ្្រង់្្រាយឯក�ារដូចជាDivXឬAC3មិន្តូវ្ ាន
គាំ្្រ�ូមដសំ�ើងកម្មវិធីមួយណដលគាំ្្រវា។សដើម្ីរញ្ាក់្្រង់្្រាយឯក�ារណដលឧរករែ៍អ្នកគាំ្ ្រ�ូមចូលសមើល
វិរន�Samsung។

•  ឧរករែ៍អ្នកគាំ្ ្ររូរ�ាពនិងវសីដអូណដលថតសដោយឧរករែ៍។រូរ�ាពនិងវសីដអូណដលថតសដោយឧរករែ៍ស្្ងអាចមិន
ដសំែើរការ្តឹម្តូវ។

•  ឧរករែ៍អ្នកគាំ្ ្រឯក�ារពហុព័ត៌មានណដល្ ាន្រ្រួលអនុញា្តពីអ្នក្្ល់ស�វារែ្ាញឲ្យអ្នកឬក៏អ្នក្្ល់ស�វា
រណន្ថម។ខ្ឹមព័ត៌មានខ្ះណដល្ ានណចកចាយសលើអ៊ីនសធើែិតដូចជា�ូរសរោ្រ៍វសីដអូឬរូរន្ទេសអ្កង់អាចមិនដសំែើរការ
្តឹម្តូវ។
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�Bluetoothមិនដផំណើរការ�្
�សរើឧរករែ៍Bluetoothមួយស្រៀតមិន្តូវ្ ានរកសឃើញឬក៏មានរញ្ាការ�្ារ់ឬការសធវើមុខងារខុ�្រ្កតី�ូម�ាកល្ង
ខាងស្កោម៖

•  �ូម្្ាកដថាឧរករែ៍ណដលអ្នកចង់�្ារ់ជាមួយ្ ានស្តៀមរួចរាល់�្មារ់ការស�្កនរកឬ�្ារ់ស្រៅ។

•  �ូម្្ាកដថាឧរករែ៍អ្នកនិងឧរករែ៍Bluetoothស្្ងស្រៀត�្ថិតក្នញងវិ�ាល�ាពBluetoothអតិររមា
 (10 m)។

•  សលើឧរករែ៍អ្នក�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះការភ្ាប់រួចសហើយរ៉ះកុងតាក់Bluetoothសដើម្ីសរើកដំសែើរការវា
ស�ើងវិញ។

•  សលើឧរករែ៍អ្នក�ូមចារ់ស្្ើមកម្មវិធីការកំណត,់ រ៉ះការ្្ប់្្ង្រូផ្រៅ → កំណត់ផេើងវិញ → ផធ្ើការកំណត់បណ្ាញ
ផេើងវិញ → កំណត់ការកំណត់ផេើងវិញ → កំណត់ផេើងវិញ សដើម្ីសធវើការកំែត់រែ្ាញស�ើងវិញ។អ្នកអាច្ ាតរ់ង់
ព័ត៌មានណដល្ ានចុះរញ្ីសនៅសពលសធវើការកំែត់ស�ើងវិញ។

�សរើរណែណខាងសលើមិនអាចសដោះ្�ាយរញ្ា្ ានស្រ�ូម្រាក់្រងមជ្ឈមែ្ឌលស�វាSamsung។

�រ្ារផ�ត្មូវពន្លឺផអ្កង់មិនផ�ចផេើងផ�ើ្ ទេាំងជូនដំណឹង
�សរើក្ ទេាំងជូនដំែឹងសដោយចារ់អូ�រ្ារ�្ថាន�ាពចុះស្កោមរួចសហើយចារ់អូ�្ ទេាំងជូនដំែឹងចុះស្កោម។រ៉ះ  → ប្លង់្ ទេាំង
រហេ័ → ការ្តតួ្តាពន្ល ឺ→ បងា្ញជានិច្។

�ការភ្ាប់មិន្តូវ្ ានបផងកេើតផនៅផព�អ្នកភា្ប់ឧបករណ៍ជាមួយកុំព្យដូ្រ័រ
•  �ូម្្ាកដថាណខ្USBណដលអ្នកកំពុងស្រើ្តវូគ្នាជាមួយឧរករែ៍អ្នក។

•  �ូម្្ាកដថាអ្នក្ ានដំស�ើង្ដាយសវើនិង្ ានអារ់សដតវា្តឹម្តូវសលើកុំព្យចូ្រ័រអ្នក។

�ឧបករណ៍អ្នករកមិនផឃើញ្រីកខន្លងអ្នកបច្ញបបែន្ន
�រលក�ញ្ាGPSអាចមានឧរ�គគេក្នញង្រីកណនង្ខ្ះដូចជាក្នញងអគារជាសដើម។កំែត់ឲ្យឧរករែ៍ស្រើWi-Fiឬរែ្ាញ
ចល័តសដើម្ីណ�វងរក្រីកណនង្អ្នករច្ញរ្ន្នក្នញង�្ថាន�ាព្រាំងសនះ។
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�្រិន្នន័យខដ�្ ានរកសែា្រុកក្នញងឧបករណ៍្ ាន្ ាត់
�ជានិច្កាល�ូមរសង្កើតការចម្ង្ុរក្ិរន្នន័យ�ំខាន់ៗ្រាំងអ�់ណដល្ ានរក្ា្រុកក្នញងឧរករែ៍។ពុំសនោះស�ោតអ្នកមិនអាច�្ារ
្រិន្នន័យសនោះស�ើយសរើវាខូចឬ្ ាត់។Samsungមិន្រ្រួលខ�ុ្តូវចំសពោះការ្ាត់រង់្រិន្នន័យណដល្ ានរក្ា្រុកក្នញងឧរករែ៍
ស�ើយ។

�មានចផន្លោះតូចមួយផ�ចផេើងជុំវិញខ្្នកខាងផ្កៅផនេមបែកឧបករណ៍
•  ចសន្ោះសនះគឺជាលក្ខែៈពិស��នន្ លិតកម្មសហើយការសយោកឬរំញ័រតិចតួចខះ្ននស្គឿងនានាអាចសកើតស�ើង។

•  តាមសពលការកកិតរវាងស្គឿងនានាអាចសធវើឲ្យចសន្ោះសនះរីករន្ិច។

��ំហមិន្្ប់្្ាន់ក្នញងឃ្លាំង្ទេញករបេ់ឧបករណ៍
�លរុ្រិន្នន័យមិនចាំ្ាច់សចញដូចជាឃា្ំង�មងៃាត់សដោយស្រើមុខងារណថ្រាំឧរករែ៍ឬក៏លុរសដោយនដនូវកម្មវិធីឬឯក�ារណដល
មិនស្រើសដើម្ីសធវើឲ្យមានលំហឃ្ាំង្ទេញក្ំរសនរ។

�ផ្ហប៊ូតុងមិនផ�ចផេើង
�រ្ាររុករកណដលមានសគហរ៊ូតុងអាចនឹង្ ាត់ខែៈសពលកំពុងស្រើកម្មវិធីឬមុខងារមួយចំនួន។សដើម្ីរង្ាញរ្ាររុករក�ូមចារ់
អ�ូស�ើងសលើពីណ្្នកខាងស្កោមននសអ្កង់។
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�ស�ៀវស�ៅណែនាំសនះ្តវូ្ ានការពារសដោយច្ារ់�ិ្រ្ធិអ្នកនិពន្ធអន្រជាតិ។

�គ្មានណ្្នកែាមួយននស�ៀវស�ៅណែនាំសនះអាច្តវូ្ ាន្ លិតស�ើងវិញណចកចាយរកណ្រឬរញ្ចូនជា្រ្មង់ែាមួយឬក៏តាម
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្ទេញកព័ត៌មាននិង្រព័ន្ធ្រាញយក្រិន្នន័យមកវិញ។

�ពាណិជ្េញ្ា
•  SAMSUNGនិង�ចូសហគេោSAMSUNGគឺជាពាែិជ្�ញា្ណដល្ ានចុះរញ្ីររ�់Samsung Electronics Co., 

Ltd.។

•  Bluetooth®គឺជាពាែិជ្�ញ្ាណដល្ ានចុះរញ្ីររ�់Bluetooth SIG, Inc.្រូ្រាំងពិ�ពសលោក។

•  Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™និង�ចូសហគេោWi-Fiគឺជាពាែិជ្�ញ្ាណដល្ ានចុះរញ្ី
ររ�់Wi-Fi Alliance។

•  ្ លិតស�ើងស្កោមអាជ្ារែណពីDolby Laboratories។Dolby, Dolby Atmosនិងនិមិត្�ញ្ាDស�ោ្ះគឺជា
ពាែិជ្�ញ្ាររ�់Dolby Laboratories។
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