
 

 های اندرویدیتنظیمات هندزفری در گوشی

شوند که قبال غیرفعال بودند. تنظیمات هندزفری بلوتوث با اتصال هندزفری به گوشی امکانات و تنظیمات جدیدی هم فعال می

های  هندزفریها بسیار بیشتر از تنظیمات موردنیاز برای هندزفری سیمی است. مخصوصا اگر روی گوشی سامسونگ و سایر گوشی

  .کنید تنظیمات هوشمند مختلفی در اختیار شما قرار دارندنسبتا هوشمند مانند گلکسی بادز و یا ایرپادهای اپل استفاده می

های اندروید این است که برخی  نکته دیگر در مورد تنظیمات هدفون روی گوشی سامسونگ و هواوی و شیائومی و سایر گوشی

ها را حل کنیم. مثل  توانیم آنآیند که نمیها خبر نداریم. یا مشکالتی پیش میدارند که ما عمدتا از آنترفندها و امکانات وجود 

گذارد. اگر تنظیمات هندزفری در  ها تاثیر میکه روی تماس و پخش آهنگ مشکل اتصال همزمان ساعت هوشمند و هندزفری

 .توانید به سادگی این مشکالت را حل کنیدمی  های اندرویدی را به صورت کامل بلد باشیدسامسونگ و گوشی

 تنظیمات هندزفری روی اندروید

 .قصد داریم راهنمای کار با هندزفری روی گوشی اندروید را به طور کامل در این مطلب بررسی کنیم

 اتصال هندزفری سیمی به سامسونگ

کنید و  به گوشی بسیار راحت است. قسمت جک هدفون یا هندزفری را به پورت جک گوشی وصل می هندزفری سیمیاتصال 

سامسونگ جک هدفون   Note های جدیدهای جدید مانند ورژنشود. برخی گوشیهندزفری در کسری از ثانیه به گوشی وصل می

 .دستگاه وصل کنید USB-Cتوانید هندزفری را به قسمت یل استفاده کنید. با این تبدیل یا آداپتور میندارند و باید از یک تبد
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ها قصد دارند کاربران به خرید  های جدید این است که کمپانینکته مهم اینکه دلیل حذف پورت جک هدفون از روی گوشی

های بلوثوت را هم قبضه کند در  لوژی قصد دارد بازار هندزفریهای بلوتوث تشویق شوند و اپل به عنوان پیشرو تکنوهندزفری

 .متری هدفون حذف شده استمیلی 3.5به بعد جک  7نتیجه از آیفون 

 اتصال هندزفری بلوتوث به گوشی 

 .برای اتصال هندزفری بلوتوث به گوشی و فعال شدن تنظیمات هدفون بلوتوث روی گوشی سامسونگ مراحل زیر را انجام دهید

ی اتصال است. معموال روی کاتالوگ یا توضیحات محصول و دفترچه  تان را روشن کنید و مطمئن باشید که آماده دزفری بلوتوث هن .1

 .راهنما نحوه روشن و آماده به کار شدن هندزفری آورده شده است

دهد.( در اندرویدهای  ی های جدید اندروید جواب مکلیک کنید. )این برای ورژن  Connected Device روی Setting در قسمت .2

 .های وصل شده را خواهید دیدکلیک کنید و بعد دستگاه  Bluetooth روی Setting قدیمی داخل

 .کلیک کنید Pair New Device روی .3



های در دسترس  کند و اگر هندزفری شما و آماده به کار باشد در قسمت دستگاههای در دسترس را اسکن می حاال گوشی دستگاه  .4

 .شوده می نمایش داد

 .سازی انجام شودروی دستگاه موردنظرتان کلیک کنید تا عملیات جفت .5

 

ها را جفت  های بعدی نیازی نیست مجددا آنشود و برای استفادهبار اتصال هندزفری کامال با گوشی جفت میبعد از یک :نکته

 .شناسایی شود تان را روشن کنید تا هندزفری به صورت اتوماتیککنید. کافیست بلوتوث گوشی

 کردن یا عدم اتصال هندزفری به گوشی  UnPair نحوه

کنید و دوست  تان را برای کار دیگری روشن میگاهی اوقات دوست دارید از یک هندزفری دیگر استفاده کنید و یا بلوتوث گوشی 

روی دستگاه موردنظرتان   Connected Devices توانید در همان منویندارید که به هندزفری وصل شود. در این حالت می

خواهید به صورت موقت شده خارج شود. یا اینکه اگر میرا بزنید تا دستگاه کامال از حالت جفت  Forget کلیک کنید و بعد گزینه

  .کلیک کنید Disconnect توانید رویدستگاه را جدا کنید می



 

 تنظیم صدای گوشی چپ و راست هندزفری

معموال دوست داریم صدای گوشی چپ و راست به یک اندازه باشد. یعنی کامال باالنس داشته باشد. اما گاهی اوقات دوست داریم  

توانید مراحل تمام صدا را از گوشی راست یا چپ بشنویم. یا دوست داریم یک گوشی صدای بیشتری داشته باشد. در این حالت می

 .زیر را انجام بدهید

 .را طی کنید Setting > Accessibility > Hearing مسیر .1

 .ها کم و زیاد کنیدتوانید با تغییر آن صدای گوشی خواهید دید و می  Left/Right Sound Balance یدر اینجا گزینه .2

 

 



  این جزو تنظیمات هندزفری روی گوشی اندروید است که شاید برای برخی افراد کاربردی باشد. مثال اگر دچار مشکالت گوش

ها آن را توانید با این گزینههای شما متغیر است میکند یا اینکه شنوایی گوشتان میهستید و صدای زیاد داخل یک گوش اذیت

 .تنظیم کنید

 اکوالیزر صدا 

د  توانید بیس آن را کم و زیاد کنیهای مختلف وجود دارد. یعنی میدانید که امکان تنظیم صدای موزیک در گوشی روی پروفایلمی

گویند. برای اکوالیز کردن صدا این  های باال و پایین آن را تنظیم کنید. اصطالحا به این تنظیمات اکوالیزر صدا میو یا برای فرکانس

 :.مسیر را طی کنید

Setting > Sounds and Notifications > Volume > … 

 :کردید این مسیر را دنبال کنیدهای اندرویدی است. اگر در این مسیر چیزی پیدا ناین برای برخی گوشی

Setting > Sounds and Notifications > Advanced Sound Setting > Sound Effects 

 

 

توانید آن را به صورت دستی تنظیم کنید و میهای مختلف را مشاهده میشوید. در این منو فرکانسدر اینجا وارد منوی اکوالیز می

شوند و در  مات هندزفری روی گوشی سامسونگ یا سایر اندرویدها تنها با اتصال هندزفری فعال میکنید. نکته مهم اینکه این تنظی

 .مانندها غیرفعال میغیر این صورت بسیاری از این بخش

 UHQ و یا Amp Pro یا Concert Hallتوانید انتخاب کنید. به طور مثال های آماده هم وجود دارند که میبرخی پروفایل

Enhancer  های صوتی شخصی بسازید و  توانید پروفایلکنند. حتی میدهند و یا تقویت میمی تغییر را صدا هایویژگی … و

 .شده گوش کنیدسازیتان را شخصیموزیک 



 عالمت هندزفری باالی گوشی

یم اما همچنان عالمت  کنکنیم یا حتی بلوتوث را هم قطع میبرخی اوقات با اینکه هندزفری را به طور کامل از گوشی خارج می

حلی برای آن پیدا کرد. در اینجا  توان راهماند. حتی با خاموش روشن کردن هم نمیهندزفری باالی قسمت نوتیفیکیشن گوشی می

توانید این مشکل را به سادگی حل  ایم که با اجرای این تنظیمات میهایی را گفتهحل راه برای مشکل عالمت هندزفری باالی گوشی

 .کنید

 مشکل کار کردن یک گوشی هندزفری

های سیمی معموال مشکل از سیم است و یا ممکن است یکی  کند. در هندزفریگاهی اوقات هم فقط یک گوشی هندزفزی کار می

 .هایی در اینجا آورده شده استحلهم راه ها آسیب دیده باشد. برای قطع شدن صدای یک گوشی هندزفریاز گوشی

 س با هندزفری بلوتوث روی اندروید فعال کردن جواب تما

کند و صدای تماس به جای اینکه از هندزفری پخش شود از طریق  های ورودی را قبول نمیبرخی مواقع هندزفری بلوتوث تماس

شود. این  شود. یعنی هندزفری به طور کلی برای جواب دادن تماس یا زنگ زدن به کسی استفاده نمیاسپیکر گوشی منتقل می

آید. برای حل مشکل، این تنظیمات هندزفری بلوتوث روی گوشی سامسونگ و یا  های بلوتوث به وجود میمشکل فقط روی هدفون

 .های اندرویدی را انجام دهیدسایر گوشی

 .بروید و دستگاه هندزفری موردنظرتان را پیدا کنید Connected Devices به بخش .1

 .ها وجود داردر کدام از دستگاه در قسمت کناری یک آیکن تنظیمات برای ه .2

 .روی آن کلیک کنید تا وارد تنظیمات مربوط به هر دستگاه شوید .3

های شما از طریق هندزفری منتقل شوند. البته زمانی که  را فعال کنید تا تمام تماس  Call Audio یا Phone Calls حاال گزینه .4

 .هندزفری وصل باشد



 

 توانید گزینهها از هندزفری استفاده کنید میاز روی اسپیکر پخش کنید و یا فقط برای تماسخواهید موزیک را در حالتی که می

Media کنید بسیار ضروری است. اگر همزمان را خاموش کنید. این قابلیت برای وقتی که گوشی را به اسپیکر ماشین وصل می

هندزفری خاموش کنید و برای ضبط ماشین فعال   را برای Media هندزفری و ضبط ماشین به گوشی وصل باشند باید گزینه

ها را هم برای هندزفری فعال کنید و بدون هیچ مشکلی هم  توانید تماسکنید تا موزیک از روی اسپیکر ماشین پخش شود. می

 .هایتان را بدهیدموزیک گوش بدهید و هم جواب تماس

 مشکل کم و زیاد شدن صدای هندزفری روی گوشی سامسونگ

های اندرویدی بسیار کمتر است و یا دائم در حال کم و زیاد  قات صدای هندزفری روی گوشی سامسونگ یا سایر گوشیگاهی او

 Developers Options ماند. در این حالت باید از تنظیمات هندزفری در گوشی سامسونگ و در قسمتشدن است و ثابت نمی

 .استفاده کنید

 .یست. این مراحل را دنبال کنیدگوشی شما فعال ن Developer اگر حالت

 .شوید About Phone وارد قسمت اطالعات گوشی یا Setting از •

• Build Number   دهنده فعال شودبار پشت سر هم روی آن کلیک کنید تا حالت توسعه   7را پیدا کنید و. 

ا اضافه شده کلیک کنید. در  که حاال به منوه Developer Options روی Setting حاال برای حل این مشکل باید از قسمت

 .تان را تست کنیدرا پیدا و فعال کنید. یا اگر فعال است غیرفعال کنید و هندزفری  Disable Absolute Volume اینجا



 

 

 رفع مشکالت از کار افتادن مشکل میکروفن

دستگاه آنها    میکروفنصدا از طریق  های هوشمند اندروید با آن مواجه هستند عدم ارسالیکی از مشکالت رایجی که کاربران تلفن

گوشی شما به ویژه در زمان برقراری تماس تلفنی کار    میکروفنشود تواند وجود داشته باشد که باعث میاست. دالیل متعددی می

 های هوشمند اندروید آشنا خواهید شد. روی تلفن میکروفن های رفع مشکل  نکند. در این مقاله با برخی روش

را  گوشی شما شود  میکروفنها، اجازه دهید ابتدا دالیلی که ممکن است باعث از کار افتادن  اما قبل از آشنا شدن با این روش

 بررسی کنیم. 

شود. اگر شما در   میکروفن  مشکل بروز باعث  ظاهر در تواندمی مخابراتی شبکه به مربوط مشکالت معموال – مشکالت شبکه

تواند صدای شما را بشنود، به احتمال زیاد  کند که نمیحال مکالمه تلفنی هستید و ناگهان مخاطب شما در آن سوی خط اعالم می

 شبکه برقرار کننده ارتباط شما دچار مشکل شده است.



دهیم و به این شکل راه  قرار می میکروفن روی را خود انگشت تصادفا مکالمه حین در ما  اوقات گاهی  – مسدود شدن میکروفن

 را مسدود نکرده باشید.  میکروفن کنیم. بنابراین حین مکالمه مطمئن شوید که راه عبور صدا را مسدود می

تواند باعث عدم عبور صدا به سمت در اثر انباشت گرد و غبار و آلودگی نیز می میکروفن ود شدن شیار مسد  –انباشت گرد و غبار 

دهد، اما به مرور زمان و بعد از گذشت چند ماهی از خرید گوشی ممکن است الزم  شود. چنین مشکلی یک شبه رخ نمی میکروفن 

 های آن را گردگیری کنید. باشد محفظه

شود. این   میکروفن تواند باعث بروز مشکالتی در  ها در اینترنت وجود دارد که میانواع مختلفی از اپلیکیشن – اپلیکیشن های ثالث 

 را از کار بیاندازد.  میکروفنها و تنظیمات  تواند با تغییر برخی فایلمورد صدمات سخت افزاری در پی نخواهد داشت، اما می

 را روی اندروید برطرف کنیم؟  میکروفن چگونه مشکل 

 های هوشمند اندروید آشنا خواهید شد. روی تلفن میکروفن های رفع مشکل در اینجا با برخی روش

 رت دستگاه استا. ری1

 

استارت کردن آن است. یک شروع های اندروید باید انجام دهید ریروی دستگاه میکروفن که شما برای رفع مشکل   اولین اقدامی

به کار تازه برای یک دستگاه اندروید نه تنها این مشکل که بسیار دیگری از خطاهای اندروید را نیز برطرف خواهد کرد. بعد از 

 برطرف شده است یا خیر. نمیکروف استارت کردن یک بار تماس تلفنی برقرار کنید و ببینید آیا مشکل ری 

 . چند ثانیه دستگاه خود را خاموش کنید2



 

روی گوشی اندروید شما شود این است که آن را برای چند ثانیه  میکروفنتواند باعث حل مشکل هایی که مییکی دیگر از روش

روشن کنید. با این کار سخت افزار ثانیه منتظر باشید و بعد مجدد آن را  30تا  10خاموش کنید. بعد از خاموش کردن دستگاه 

 را برطرف کند.  میکروفنشما نوسازی شده و ممکن است بتواند مشکل 

 . محفظه میکروفن را با یک سنجاق تمیز کنید3

 

تواند باعث عدم عبور صدا در اثر انباشت گرد و غبار و آلودگی نیز می میکروفن طور که قبال هم اشاره شد مسدود شدن شیار  همان

های پر گرد و خاک استفاده  و خرابی آن شود. در صورتی که برای مدت طوالنی از گوشی خود در محیط میکروفن سمت به 

را تمیز کنید. توجه داشته باشید که این کار باید با دقت بسیار باال انجام   میکروفناید، با استفاده از یک سنجاق باریک حفره کرده

توانید از یک اسپری فشار هوا  صدمه فیزیکی وارد کنید. شما همچنین می میکروفن خود  شود، در غیر این صورت ممکن است به

کنید این کار برای شما دشوار های الکترونیکی تولید شده است نیز استفاده کنید. اگر فکر میکه مخصوص تمیز کردن دستگاه

 است از یک متخصص کمک بگیرید. 



 . قابلیت کاهش نویز را غیرفعال کنید4

 

اند. در واقع این  یا کاهش سر و صدای مزاحم مجهز شده Noise Reductionهای هوشمند جدید به یک قابلیت به نام تلفن

تر ارسال شود. اما در صورت وجود دهد تا صدای شما واضحقابلیت صداهای مزاحم پس زمینه را در حین مکالمات کاهش می

شما مربوط به   وفن میکرکند. بنابراین اگر مشکل باگهای نرم افزاری گاهی اوقات این قابلیت کل صدای دریافت شده را مسدود می

 را غیرفعال کنید.  Noise Reductionکاهش نویز باشد باید قابلیت  

 گوشی خود بروید.  Settingsابتدا به بخش  •

 تقه بزنید.  Call، روی گزینه  Settingsدر صفحه  •

 را پیدا کرده و آن را غیرفعال کنید.  Noise Reduction، گزینه Callحاال در صفحه تنظیمات  •

 بار گوشی خود را ری استارت کنید تا از اعمال تنظیمات اطمینان پیدا کنید. حاال یک  •

 . اپلیکیشن ثالث مقصر را پیدا کرده و حذف کنید5

  میکروفن تواند باعث بروز مشکالتی در ها در اینترنت وجود دارد که میگونه که قبال اشاره کردیم انواع مختلفی از اپلیکیشن همان

را از کار   میکروفن ها و تنظیمات تواند با تغییر برخی از فایلسخت افزاری در پی نخواهد داشت، اما میشود. این مورد صدمات 

دستگاه اندروید شما را برطرف نکرد، فکر کنید ببینید اخیرا چه    میکروفنهای باال مشکل بیاندازد. اگر هیچ کدام از روش

شما درست بعد از نصب یک اپلیکیشن اتفاق افتاده است، تلفن خود   وفن میکراید. اگر مشکل های جدیدی را نصب کردهاپلیکیشن 

را امتحان کنید و   میکروفنهای ثالث موقتا غیرفعال شود، سپس بارگذاری کرده تا تمام اپلیکیشن safe modeرا در حالت 

ی نصب شده را به ترتیب پاک کنید  هاکند یا خیر. در صورت مثبت بودن پاسخ باید آخرین اپلیکیشنببینید آیا به درستی کار می

 تا اپلیکیشن مقصر پیدا شود. 

 


