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Як збільшити шрифт?

Шрифт, фото, галерея

1. Знаходимо значок налаштування на
екрані, що зазвичай позначений зубчастим
колесом і натискаємо на нього
2. Знаходимо пункт "Екран"

3. Натискаємо
4. Шукаємо опцію "Розмір шрифту"

 
" .

5.Обираємо шрифт, який буде найбільш
комфортним для очей

1. Знаходимо значок налаштування на
екрані, що зазвичай позначений зубчастим
колесом і натискаємо на нього
2. Знаходимо пункт "Екран"

3. Натискаємо
4. Шукаємо опцію "Розмір шрифту"

 Якщо не знайшли, то натискаємо
"додаткові функції і продовжуємо пошук

1. Знаходимо значок налаштування на
екрані, що зазвичай позначений зубчастим
колесом і натискаємо на нього
2. Знаходимо пункт "Екран"

3. Натискаємо
4. Шукаємо опцію "Розмір шрифту"

 

Фото та відеозйомка

1. Знаходимо значок камери на
екрані та натискаємо на нього.
2. Щоб зробити знімок, натисніть на
нижню передню кнопку.
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3. Ваше фото збережено!

1. Знайдіть значок блискавки     та натисніть   
   на нього.
2. Він має три режими:
   -спалах увімкнено;
   -спалах вимкнено;
   -автоматичний режим.
Виберіть режим, який найкраще вам 
підходить при даному освітленні.

Потрібне додаткове освітлення?
Скористайтеся спалахом.

Режим фронтальної камери

Для переходу в нього нам потрібно знайти
відповідну кнопку     , натиснувши на неї ми 

побачимо своє відображення. 
До речі, фото зроблені в цьому режимі

 називаються "селфі"

Для зйомки відео знаходимо кнопку з 
написом "відео" або значок.
      Щоб почати запис потрібно натиснути на 
червоне коло.

      Щоб завершити - натиснути на квадрат.

Режим фронтальної камери

Stamp



1 спосіб:
Затискаємо одночасно 
кнопки включення (1)
та зменшення звуку (2)

Щоб зробити скріншот ви маєте відкрити той
екран, знімок якого вам слід зробити.
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Скріншот

Скріншот - це знімок екрану. Тобто фото того, 
що ви бачите на екрані.

2 спосіб:
Утримання кнопки (1) 
включення та "додому"
                                        (2)

1

2

3 спосіб:
Провести трьома
пальцями по екрану
зверху вниз.

4 спосіб:
Утримування кнопки 
включення (1) до 
появи меню:
Обираємо
пункт 
"Знімок 
екрана"
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1. Знайдіть значок галереї.
2. Натисніть на ньго.
Перед вами - ваші фотографії.
Щоб відкрити конкретне фото - натисніть
на нього. 

Перегляд фотографій

Гортаючи по картинці вліво або вправо, ви 
будете переходити до попереднього або 
наступного фото відповідно.  
Натискаючи кнопку "назад" на телефоні, ви 
повертаєтесь до всіх зображень. 

Зробили невдалий знімок?
Видаліть його!

1, У режимі, коли ви можете бачити всі фото 
утримуйте на фото, яке хочете видалити, 
палець протягом 1-2 секунд.
Перед вами з’явилися нові функції. 
2. Натискаємо на значок зі смітником.
3. Підтверджуємо видалення зображення. 
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