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اﯾﻤﯿﻞ
اﯾﻤﯿﻞ ﯾﮏ راه آﺳﺎن ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
ارﺳﺎل ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺗﺼﺎل
ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دارد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ/درھﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﮭﺎن
ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺻﻮرت
ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد.

اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﺷﺘﺮاک ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن
ﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﯿﻞ راﯾﮕﺎن وﺟﻮد
دارد .ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ:
)G-mailاراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ( ،ﯾﺎھﻮ اﯾﻤﯿﻞ و ﺑﺴﯿﺎری
دﯾﮕﺮ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺤﻮه اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺣﺴﺎب اﯾﻤﯿﻞ در G-mail
ﭘﺴﺖ را ﺷﺮح ﺧﻮاھﯿﻢ داد.

http://ww.google.com

آدرس ﮔﻮﮔﻞ را در ﻣﺮورﮔﺮ وارد ﮐﻨﯿﺪ:
روی ﺟﯽ ﻣﯾل ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.

اﮔﺮ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﻧﺪارﯾﺪ و ﯾﮏ ﺣﺴﺎب اﯾﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ،روی Skapa ett konto
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺒﻼ آدرس ﺟﯽ ﻣﯿﻞ دارﯾﺪ ،آدرس اﯾﻤﯿﻞ )در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ) ((usernameو
ﮔﺬرواژه ﺧﻮد را وارد ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ  Logga inرا ﺑﺰﻧﯿﺪ.

آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد
را وارد ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﮔﺬرواژه ،دﮐﻤﻪ
 Nextرا ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﺣﺴﺎب ﺟﯽ ﻣﯿﻞ،
اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ
•
•

•
•
•

•

اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ از ﮐﺪام ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ )ﻣﺜﻼ ً ﺟﯽ ﻣﯿﻞ )((Gmail
ھﺮ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آدرﺳﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد
دﯾﮕﺮی آن را ﻧﺪارد .ﺳﺮوﯾﺲ دھﻨﺪه اﯾﻤﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن آدرﺳﯽ ﮐﻪ وارد ﮐﺮدﯾﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ و ﺳﭙﺲ
اﮔﺮ آن آدرس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آدرس ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ دھﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از
ﺣﺮوف  å, ä or öاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﺳﻢ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﯾﺎ ﯾﮏ اﺳﻢ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﺬرواژه ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ  6ﮐﺎراﮐﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺮوف ،اﻋﺪاد و ﯾﺎ ﮐﺎراﮐﺘﺮھﺎی ﺧﺎص )ﻣﺜﻞ !,
*  (@, #, $, %, ^, &,اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﮔﺬرواژه اﻣﻦ ﺑﺴﺎزﯾﺪ .از اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺬرواژه ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ اطﻼﻋﺎت ﻓﺮدی ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ را وارد ﮐﻨﯿﺪ.
از آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﺳﻮاﻻت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪھﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از اطﻼﻋﺎت ﻓﻮق را اراﯾﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ،راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ .اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آدرس اﯾﻤﯿﻠﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آدرس دوم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﯾﺪ .اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﺑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد و ھﯿﭻ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮاب ﺳﻮال اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ
)ﺟﯽ ﻣﯿﻞ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﻧﺪارد(.
ﮔﺬرواژه ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن اﻣﻦ ﻗﺮار دھﯿﺪ ﺗﺎ ھﯿﭻ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺣﺴﺎب اﯾﻤﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
وارد ﮐﻨﯿﺪ

ﻧﺎم ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ

آدرس اﯾﻤﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاھﯿﺪ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ
روز ﺗﻮﻟﺪ
ﺳﺎل ،ﻣﺎه و

ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮏ ﮔﺬرواژه اﻧﺘﺨﺎب ﻧﯿﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ زن ھﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ
وارد .ﮐﻨﯿﺪ
ﮔﺬرواژه را
دوﺑﺎرهﺑﺰﻧﯿﺪ
ﺳﺎﯾﺮ را
ﻣﺮد ﯾﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ

اﯾﺠﺎد ﯾﮏ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ

ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮوﯾﺲ دھﯽ را
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺎ از ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

روی  Next stepﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎ ﺟﯽ ﻣﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ
ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﺗﯿﮏ زدن ﻗﺒﻮل
ﮐﻨﯿﺪ

ﺻﻨﺪوق ورودی )(INBOX

وﻗﺘﯽ ﺻﻨﺪوق ورودی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ھﻤﻪ ﭘﯿﺎم ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ
را آن ﺟﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ .ھﺮ ﭘﯿﺎم در ﯾﮏ ردﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎت زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﻮﺿﻮع/ﻋﻨﻮان ،ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮐﺎدری ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ھﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﺧﻂ ،ﭘﯿﺎم را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
• ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:
 -Selectﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﯿﺎم ھﺎی ﺧﺎص از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ )اﻧﺘﺨﺎب( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮای
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺣﺬف ﭘﯿﺎم ھﺎ.
 -Refreshاز اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎم ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ارﺳﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 -Composeاز اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 -Spamاﯾﻦ ھﺎ اﯾﻤﯿﻞ ھﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺪف ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ارﺳﺎل
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺎم ھﺎی ھﺴﺘﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﻟﯿﻨﮏ ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه ای ﺑﻪ آن ھﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ
اﺳﺖ.

اﯾﻤﯿﻞ ھﺎی ﺷﻤﺎ در
اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

روی  Inkorgenﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎم ھﺎی
اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ زدن آﯾﮑﻮن ﺳﺘﺎره
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺎم ھﺎ را
ﺳﺘﺎره دار ﮐﻨﯿﺪ

ﺳﺘﺎره ) (Stjärnorﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ
دھﺪ ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ را ﻧﺸﺎن دار ﮐﺮده و راﺣﺖ
ﺗﺮ آن را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ
 Skickade mailﺣﺎوی ﭘﯿﺎم ھﺎی اﯾﻤﯿﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﮐﺮدﯾﺪ

 Utkastﻗﺴﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﯿﻞ ھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ارﺳﺎل ﻧﮑﺮدﯾﺪ در آن ﺟﺎ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ
ﺷﻮد
دﮐﻤﻪ  Merرا ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ،papperskorg
 spamو  Chattو ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﯾﺪ.

ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی
دﯾﮕﺮ

ﺑﺮﭼﺴﺐ ھﺎ

Etiketter

ﺟﺎ ﺑﺠﺎ
ﮐﺮدن
ﺑﻪ Flytta
till

ﮔﺰارش ھﺮزﻧﺎﻣﻪ
)(Spam

ﺣﺬف اﯾﻤﯿﻞ ھﺎ )(Ta bort

اﮔﺮ ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،ﯾﮏ ﻧﻮار اﺑﺰار
دﯾﮕﺮ ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﯾﻤﯿﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده
و آن ھﺎ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮده ﯾﺎ در
ﻓﻮﻟﺪر  papperskorgenﺑﺮﯾﺰﯾﺪ

آرﺷﯿﻮ Arkiv

ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮐﺮدھﺎ

ﺑﺮﭼﺴﺐ
ھﺎ
Etiketter

ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ
Flytta till

از  Flytta tillﺑﺮای
ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞ ھﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﺑﺮﭼﺴﺐ ھﺎ
)ﻋﻨﺎوﯾﻦ( ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺮﭼﺴﺐ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﯿﺪ.

Under ”Mer” finns olika
val för att tilldela status
till markerade
e-postmeddelanden.

ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از
””Tilldela etiketterﺑﺮای
اﺗﺼﺎل ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ آدرس
اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ھﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ SKRIVروی
ﺗﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎز
ﺷﻮد.

از ﻓﯿﻠﺪ  Bccﺑﺮای
ارﺳﺎل ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از
ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﯾﮏ آدرس
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ طﻮری
ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ آن آدرس
را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ.

از ﻓﯿﻠﺪ  Ccﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻓﺮدی
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﯾﮏ
ﻧﺴﺨﻪ از ﭘﯿﺎم را درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ
ﻋﮑﺲ اﯾﻨﺠﺎ راﻓﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ از
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدن ﻟﯿﻨﮏ،
ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ
از ﺷﮑﻠﮏ ھﺎی
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
اﯾﻤﻮﺟﯽ اﯾﻨﺎ را
اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ
اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﻓﺎﯾﻞ ،اﯾﻨﺠﺎ را
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

در ﻓﯿﻠﺪ  Tillآدرس اﯾﻤﯿﻞ
ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادی را اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ
ﭘﯿﺎم ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ارﺳﺎل
ﺷﻮد .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺎم را
ﺑﻪ ھﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﯿﺮﻧﺪه
ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.

ﻓﯿﻠﺪ ﻣﻮﺿﻮع
) (Ämneﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دھﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﭘﯿﺎم ﭼﯿﺴﺖ
ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ھﺎی ﻓﺮﻣﺖ ﮐﺮدن ﻣﺘﻦ
اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

روی  Openﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﺷﻮد
اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ
ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ!

روی
Bläddra
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

روی  Openﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم
ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد
ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن روی
 Skickaﮐﺎر را ﺗﻤﺎم
ﮐﺮده و ﭘﯿﺎم را ارﺳﺎل
ﮐﻨﯿﺪ
وارد ﮐﺮدن
ﺗﺼﻮﯾﺮ

اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ
ﻓﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ را از ﮔﻮﮔﻞ
دراﯾﻮ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ!
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﻣﺪل ﺣﺴﺎب را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ!

روی ﭼﺮخ دﻧﺪه ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﻣﻨﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺑﯿﺎﯾﺪ
ﮐﻪ در آن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و
ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ.

روی Inställningar
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

ﺳﭙﺲ اﯾﻨﺠﺎ را
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ!

ﺑﺮای اطﻤﯿﻨﺎن از آن ﮐﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی
ﭘﯿﺎم ھﺎی ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ
از اﺳﺘﻔﺎده از آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺧﺎرج
ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه وﻗﺘﯽ ﻣﮭﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ
زﺑﺎن ،اﯾﻨﺠﺎ را
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ!

ﺣﺬف ﯾﮏ ﺣﺴﺎب

