ویزیت مجازی که بر شخص متمرک
راهنمای فیس تایم جهت استفاده بستگان
برای استفاده چه کسانی است؟
این راهنما برای استفاده بستگانی است که از طریق فیس تایم با آنها تماس خواهیم گرفت.
در مورد این راهنما
فیس تایم صرفأ با دستگاههای اپل کار میکند یعنی آیفون ،آی پَد ،کامپیوترها  /لپ تاپهای َمک.
چه کار میکند؟
فیس تایم برنامه ویدیو-چت است .این برنامه در آیفون ،آی پَد و کامپیوترهای َمک جاسازی شده است .تعداد متعددی مردم میتوانند در آن
واحد با یکدیگر در یک تماس ارتباط برقرار کنند.
راه اندازی برای اولین بار
➢ برنامه را باز کنید و اگر قبأل استفاده ننموده اید ،کاربر خود را ثبت کنید .برای ثبت نام دستورالعمل روی صفحه را دنبال کنید.
➢ اگر قصدتان اینست که از آیفون خود استفاده کنید ،شماره تلفن خود را برای کارکنان بیمارستان بفرستید .اگر مایلید از آی پَد و یا
دستگاه دیگری استفاده کنید ،شناسه ِاپل خود را ارسال کنید.
➢ اگر مطمئن نیستید چگونه شناسه ِاپل خود را روی آیفون و یا آی پَد پیدا کنید- :
 oبه قسمت تنظیمات مراجعه کنید
 oبرنامه فیس تایم را پیدا کنید ،روی یک خطی شناسه ِاپل شما ثبت شده است.
یا با مراجعه به این ویدیو یو تیوب میبینید که چگونه آنرا بدست بیاورید https://www.youtube.com/watch?v=GbE-
IaIfpCk
چگونه تلفن دریافت کنید

➢

دایره سبز را کلیک کنید  /دست بزنید تا گزینه های پذیرش  /رد کردن را مشاهده کنید

➢ طی تماس فیس تایم میتوانید برخی کارها را انجام دهید- :

➢ برای خاموش کردن صدا دگمه  Muteرا بزنید .وقتی دو باره این دگمه را بزنید صدا برمیگردد.
برای قطع کردن تماس:
➢ دایره سرخ رنگ که ضربدر سفیدی در آن قرار دارد را فشار بدهید و یا دگمه ”[ “endپایان] را بزنید.
عیب یابی
➢ اگر مایلید این دستورالعمل ها را در فُرمت دیگری در اختیار داشته باشید ،این ویدیو را

تماشا کنیدhttps://www.youtube.com/watch?v=TXLZ-egtIe0 :
اگر نیاز به اطالعات یا کمک بیشتر دارید ،لطفأ با این ایمیل تماس حاصل کنیدvirtual.visit@ggc.scot.nhs.uk :
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