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Заснемете две
сцени наведнъж:
Dual Camera
Функцията Dual Camera ми позволява да
заснема красивия пейзаж и автопортрет
едновременно. Вчера заснех сина си
да си играе с птиците, а с това и моята
реакция!
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Заснемане на две снимки едновременно в режим Dual Camera
Заснемете автопортрет в удивителна
обстановка. Устройството използва
предната и задната камера, за да
заснеме две сцени наведнъж.

На камерата чукнете , за да преминете в режим Dual Camera. Подравнете
визьора и заснемете изображението.

Вмъкване на изображение, за да регулирате размера и разположението
• Чукнете
му.
• Чукнете , за да добавите различни стилове към Вмъкни изображение.

5

Уловете
действието:
Drama Shot
Гледайки как синът ми гони гълъбите
около площада, ми се прииска да
уловя всички негови очарователни
лудории. Тогава си спомних, че Drama
Shot прави точно това!
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Заснемане на динамична снимка с Drama Shot
Използвайте режима Drama Shot, за да
заснемете поредица от изображения
на движещ се обект и ги комбинирайте
в изображение, което улавя цялото
действие. Можете да създадете
артистично и живо изображение на
движещ се обект в далечината.

На камерата чукнете РЕЖИМ > Драма, за да преминете към режим Drama
Shot, след което заснемете изображението.
За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети. Устройството
може да не заснеме снимки правилно при други условия на заснемане.
Дръжте фотоапарата стабилно и не се движете, докато правите снимки.
Направете снимки на обект, който се движи в една посока.
Направете снимки с фон, на който няма движещи се обекти.
Избягвайте да правите снимки на обект и фон със сходни цветове.
Избягвайте заснемането на обект, който е твърде близо или твърде далече за да
се помести в зрителното поле на визьора, както и на твърде дълги обекти като
автобус или влак.

•
•
•
•
•
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Вдъхнете живот
на снимките си:
Sound & Shot
Днес е рожденият ден на дъщеря ми и
празнувахме в нашия хотел. Благодарение
на устройството ще можем да уловим
нейната реакция в снимка и звук.
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Добавяне на звук към вашите изображения с режим Sound & Shot
Направете снимка и запишете няколко
секунди аудио с режима Sound & Shot.
Аудио звукът наистина вдъхва живот на
снимката.

На камерата чукнете РЕЖИМ > Звук и снимка, за да преминете към режим
Sound & Shot, след което заснемете изображението.
Чукнете, за да чуете записания аудио звук отново.
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Запишете
своята история
в снимки:
Story Album
Правя толкова много снимки, че ми
отнема много усилия да ги организирам.
За щастие устройството автоматично
сортира моите снимки и ги превръща в
атрактивен фото албум.
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Създаване на медиен албум
Устройството автоматично сортира
вашите снимки в албуми с критериите,
зададени от вас, а можете и да записвате
данни за тях.
Когато направите много снимки на
едно място в един ден, устройството ви
подканя да създадете албум.

В албума с история чукнете Създаване на албум > По информация за тагове
и въведете подробности. Въведете заглавие за албума, изберете подредбата на
изображенията и изображение за корицата и чукнете Създаване на албум.

критерии
• Определете
за албума като

местоположение, хора
и време.
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Добавяне на още към албума
Можете да запишете данни за страницата или
снимката. Докато прелиствате страниците, чукнете
дата на страницата. Чукнете , за да добавите
бележка към страницата.
Чукнете и задръжте снимка, за да промените
местоположението й на страницата, да я завъртите или
да я приближите или отдалечите.

СЪВЕТ
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Докато прелиствате страниците, чукнете
> Добавяне на съдържание и добавете
други снимки, бележки или информация за
местоположението.

За да добавите надпис към снимката, изберете снимка, докато
разлиствате страниците и чукнете .

, за да добавите ефекти
• Чукнете
към изображението.

Публикуване на албум
Можете да публикувате албум с
атрактивно оформление и да го запазите
на своята полица.

В албума с история изберете албум и чукнете
> Поръчване на
фотоалбум. Изберете валутата, размера на албума и въведете адреса за
доставка и другите необходими данни.

• Проверете
оформлението на

албума на екрана.
За да промените
оформлението,
върнете се до албума
>
и чукнете
Смяна тема.

СЪВЕТ

За да поръчате албум, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.
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Просто
приближете
пръста си:
Air view
Бях толкова развълнувана от изпълнението
на брат си, че записах наистина дълъг
видеоклип. По-късно исках да намеря
сцената, където той започва да танцува,
но видеоклипът беше толкова дълъг, че не
можах да я намеря! Точно когато започнах
да се отчайвам, майка ми дойде и посочи с
пръст към екрана, при което като по чудо
се появи визуализация. Изумително!
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Лесно търсене с Преглед на информация
Посочете към папката с албума на
екрана, за да видите снимките в
папката. Можете лесно да намерите
изображение, без да проверявате всяка
папка.

СЪВЕТ

За да използвате тази функция, чукнете Настройки > Моето устройство >
Въздушен изглед, плъзнете превключвателя Въздушен изглед надясно,
след което плъзнете превключвателя Преглед на информация надясно.

Можете също да визуализирате
информация за запис с бързо
набиране, когато посочите номер
на клавиатурата. За да използвате
тази функция, активирайте
функцията за визуализация на
информацията за бързо набиране.
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Лесно търсене с Преглед на напредъка
Посочете лентата за напредъка на
екрана, за да видите сегменти от
видеоклип, докато сте в режим на
възпроизвеждане. Можете да намерите
желаната точка бързо и лесно.
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За да използвате тази функция, чукнете Настройки > Моето устройство >
Въздушен изглед, плъзнете превключвателя Въздушен изглед надясно,
след което плъзнете превключвателя Преглед на напредъка надясно.

Лесно търсене с Лупа за уеб страници
Посочете към екрана, докато гледате уеб
страница, за да видите съдържанието
в по-голям размер. Тази функция ви
помага да видите уеб страницата и да
изберете препратки.

За да използвате тази функция, чукнете Настройки > Моето устройство >
Въздушен изглед, плъзнете превключвателя Въздушен изглед надясно,
след което плъзнете превключвателя Лупа за уебстраница надясно.
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Преглеждайте
без да
докосвате:
Air Gesture
Това устройство е наистина вълшебно.
Съпругът ми ми показа как да гледам
изображения, като просто махна
с ръка през екрана. Той може да
прелиства фото албуми, дори когато
има мазнина от пица по ръцете си!
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Преглед на снимки с Въздушен преглед
Махнете с ръката си наляво или надясно
през екрана, за да разглеждате снимки,
музика или страници.

За да използвате тази функция, чукнете Настройки > Моето устройство >
Движения и жестове > Air gesture, плъзнете превключвателя Air gesture
надясно, след което плъзнете превключвателя Преглеждане във въздуха
надясно.
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Отговор на повикване с Въздушно приемане на повикване
Махнете с ръката си през екрана, за да
отговорите на входящо повикване.
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За да използвате тази функция, чукнете Настройки > Моето устройство >
Движения и жестове > Air gesture, плъзнете превключвателя Air gesture
надясно, след което плъзнете превключвателя Приемане на повикване във
въздуха.

Преглед на ключова информация с Бърз поглед
Докато екранът е изключен, придвижете
ръката си над екрана, за да видите
известия, пропуснати повиквания, нови
съобщения, часа и датата и други.

За да използвате тази функция, чукнете Настройки > Моето устройство >
Движения и жестове > Air gesture, плъзнете превключвателя Air gesture
надясно, след което плъзнете превключвателя Бърз преглед надясно.
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Прелистване на страници с Въздушен скок
Докато гледате имейли или уеб
страници, придвижете ръката си
нагоре или надолу през екрана, за да
превъртите страницата нагоре или
надолу.
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За да използвате тази функция, чукнете Настройки > Моето устройство >
Движения и жестове > Air gesture, плъзнете превключвателя Air gesture
надясно, след което плъзнете превключвателя Прескачане във въздуха
надясно.

Преместване на икона с Въздушно преместване
На началния екран чукнете и задръжте
икона с една ръка, след което
придвижете другата си ръка наляво или
надясно през екрана, за да преместите
иконата на друго място.

СЪВЕТ

За да използвате тази функция, чукнете Настройки > Моето устройство >
Движения и жестове > Air gesture, плъзнете превключвателя Air gesture
надясно, след което плъзнете превключвателя Преместване във въздуха
надясно.

Можете да преместите събитието
до друг ден или седмица с тази
функция. Докато използвате
дневния или седмичния календар,
чукнете и задръжте събитие, след
което придвижете другата си ръка
наляво или надясно.
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Движения с глава:
Samsung
Smart Scroll,
Samsung
Smart Pause
Заварих съпруга си просто да се взира в
телефона си. Помислих си, че е заспал с
отворени очи, но той каза, че чете вестник.
Това устройство наистина му позволява да
превърта страници само чрез кимане с глава!
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Превъртане на страници със Samsung Smart Scroll
С функцията Smart Scroll можете да
превъртате имейли и уеб страници
нагоре или надолу. Кимнете с главата
си нагоре или надолу, или наклонете
устройството назад и напред.

За да използвате тази функция, чукнете Настройки > Моето устройство
> Умен екран, след което плъзнете превключвателя Умно превъртане
надясно.
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Пауза във видеоклип със Samsung Smart Pause
С функцията Smart Pause във
възпроизвеждането автоматично се
прави пауза, когато погледнете настрани
от екрана. То започва отново, когато
погледнете екрана.
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За да използвате тази функция, чукнете Настройки > Моето устройство >
Умен екран, след което чукнете полето за отметка до Умна пауза.

Споделете
радостта:
Group Play
Синът ми и дъщеря ми се забавляват,
редактирайки някои от нашите
снимки. Използвах устройството, за
да се присъединя към тяхната група
и да видя на какво се смееха толкова
високо. Какво е това? Аз... с огромен
мустак!
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Споделяне на снимки с Group Play
Създайте група с устройството и
позволете на други устройства да
споделят съдържание чрез Wi-Fi връзка.
Можете да споделяте и заедно да
редактирате изображения.

СЪВЕТ
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Чукнете , за да рисувате по
снимката.

За да споделите снимки от вашето устройство, чукнете Group Play >
Създаване на група, за да създадете група. След това чукнете Споделяне на
снимките и изберете снимките, които да споделите.
За да се присъедините към група и да гледате споделени снимки, чукнете
Group Play > Прис. към група > Споделяне на снимките.

Споделяне на документи с Group Play
Можете лесно да споделяте документи
на устройството си. Не е нужно да
изпращате имейли или да свързвате
към голям екран, за да споделите своите
документи.

За да споделите документи от вашето устройство, чукнете Group Play >
Създаване на група, за да създадете група. След това чукнете Споделяне на
документи и изберете документ, който да споделите.
За да се присъедините към група и да гледате споделен документ, чукнете
Group Play > Прис. към група > Споделяне на документи.
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Споделяне на музика със система за съраунд звук
Можете да споделите музика на
живо, както и да използвате свързани
устройства като система за съраунд
звук, за да се възползвате максимално от
своето музикално преживяване.

СЪВЕТ
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Чукнете , за да промените
силата на звука. Можете да
промените силата на звука на
всяко от свързаните устройства.

За да споделите музика от вашето устройство, чукнете Group Play >
Създаване на група, за да създадете група. След това чукнете Споделяне на
музика и изберете музика, които да споделите.
За да се присъедините към група и да слушате споделена музика, чукнете
Group Play > Прис. към група > Споделяне на музика.

Съвместни игри
Не играйте сами - вместо това се
наслаждавайте на игри и се състезавайте
със своите приятели. Играйте заедно на
онлайн игри с функцията Group Play.

За да играете заедно на игри, чукнете Group Play > Създаване на група, за
да създадете група. След това чукнете Играене на игри и изберете игра, на
която да играете.
За да се присъедините към група и да играете игри заедно, чукнете Group
Play > Прис. към група > Играене на игри.
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Следете
калориите:
S Health
Вълнуващо е да опитвате различна
храна, докато пътувате, но
калориите се натрупват толкова
бързо! С това полезно приложение
мога да следя колко калории съм
приела и колко съм изгорила.
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Следене на калориите с S Health
Следете калориите, които сте
консумирали или изхвърлили. Въведете
информация за себе си и си задайте
цели, които ще ви помогнат да живеете
здравословно.

В приложението S Health въведете физическите си данни като пол, височина,
тегло и необходимата информация, за да създадете профил.
Записвайте калориите, които поемате всеки ден. Можете да зададете цел за
прием на калории и да следите напредъка си.
Записвайте калориите, които сте изгорили, докато ходите или изпълнявате
други упражнения. Можете да зададете цел за изгаряне на калории.
Устройството показва колко близо сте до целта си и ви награждава със златен
медал, когато я постигнете.

СЪВЕТ

Мерните единици може да са различни в зависимост от региона.
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Проверка на идеалната околна среда
Устройството измерва температурата и
влажността в момента и ви препоръчва
идеална околна среда за вашето
удобство.

В приложението S Health чукнете
температура и влажност.

> Ниво на комфорт и вижте идеалната

с лице показва дали околната среда в момента
• Иконата
е комфортна.
в момента и идеалната температура са
• Температурата
показани отляво.
в момента и идеалната влажност са
• Влажността
показани отдясно.
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Контрол при студ
Подарихме на децата си красиви
ръкавици. Преди трябваше да ги свалят,
за да използват телефона, но не и с това
устройство. То разпознава допира дори и с
ръкавици на ръцете!
да използвате тази функция, чукнете
• ЗаНастройки
> Моето устройство > Дисплей,

•

след което чукнете полето за отметка до Висока
чувствит. на допир.
В зависимост от вида на материята, която носите,
докато докосвате устройството, някои команди
може да не бъдат разпознати.
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Част от съдържанието може да се различава от това на вашето устройство в зависимост от региона,
доставчика на услуги или версията на софтуера и подлежи на промяна без предизвестие.
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