
 
  !کنید Pause چگونه ایمیل خود را

 

سا تاص کاستشد ایي افضًَّ هشتْط تَ صهاًی اعت کَ شوا تشای هذت چٌذیي سّص تَ یک هغافشت سفتَ ایذ ّ ٌُگام تاصگشت اص هغافشت ّقتی ایویل خْد 
 پش اص ایویل جذیذ سّتشّ هیشْیذ کَ تاص کشدى ّ پاعخ دادى تَ ُوَ آًِا یک ُفتَ  Inboxهیکٌیذ، تا یک 

ًِا سا دسیافت شایذ ایي اهش کَ هیتْاى دسیافت ایویل سا تشای یک هذت صهاى هؼیي هتْقف کشد ّ ایویل ُا سا دس صف اًتظاس ًگَ داشت تا عش فشصت تتْاى آ

تشعذ. اها ّاقؼیت ایي اعت کَ ایي اهکاى ّجْد داسد ّ تشای تغیاسی اص کاستشاى ایشاًی کَ اغلة فشصت کشدٍ ّ پاعخ داد، دس اتتذا کوی ػجیة تَ ًظش 

 اًذکی تشای تشسعی ایویل ُای خْد داسًذ، یک ضشّست جذی تلقی هیشْد.

َ ای تشای جی هیل آشٌا هیغاصی کَ تَ ّاعطَ آى هیتْاًیذ ایویل خْد سا دس حالت هک تا دس صهاًی  قشاس دُیذ Pauseث یا ُواى دس ایٌجا شوا سا تا افضًّ

ُواى چیضی اعت کَ تَ شوا ایي  Inbox Pauseخْد ًذاشتَ تاشیذ. اتضاس  Inboxکَ اهکاى تشسعی ایویل ُای خْد سا ًذاسیذ، ًگشاًی اص پش شذى یکثاسٍ 

 اهکاى سا هیذُذ ّ فؼال تٌِا تشای جی هیل کاستشدی اعت:

 

 در آوریم؟ Pauseخود را به حالت  Inboxچگونه 

َ ّ دس صفحَ ّب عایت اتضاس تش سّی دکوَ َ کٌیذ. تشای ایي کاس تَ آدسط صیش سفت  Download Inbox تشای ششّع اتتذا تایذ ایي اتضاس سا تَ جی هیل خْد اضاف

Pause  ٌَکلیک کٌیذ. تا کلیک تش سّی ایي دکوَ پیاهی ُواًٌذ پیام ًصة افضًَّ دس کشّم ًوایش دادٍ هیشْد کَ تا اًتخاب گضیAdd  ایي اتضاس تَ هشّسگش

 شوا اضافَ هیشْد:

http://inboxpause.com 

 

http://inboxpause.com/
http://inboxpause.com/


ادٍ هیشْد کَ تَ شوا اطالع هیذُذ کَ اتضاس تَ هشّسگش اضافَ شذٍ اعت ّ ُوچٌیي شوا تَ ایویل خْد تؼذ اص داًلْد ّ ًصة ایي اتضاس پیاهی ًوایش د

 ّاسد هیشْیذ:

 

دس عوت چپ صفحَ جی هیل هتْجَ هیشْیذ کَ یک  Composeاّلیي اتفاقی کَ دس صفحَ جی هیل تا آى سّتشّ هیشْیذ ایي اعت کَ دس تاالی دکوَ 

 اضافَ شذٍ اعت: Pauseدکوَ 

 

َ کاس تایذ چٌذ ًکتَ اس هتزکش شذ. کاس تا  کلیک کٌیذ. دس ایي صْست  Pauseتغیاس عادٍ اعت. تٌِا کافی اعت کَ تش سّی دکوَ  Inbox Pauseقثل اص اداه

ٍ اص ُش دعتگاُی اص جولَ گْشی ُْشو ّ تا اعتفاد َ ای  ٌذ، چک کشدى ایویل شوا دس ُش جایی تَ حالت هکث دس خْاُذ آهذ. تَ ایي هؼٌی دس ُش ًقط

 شذٍ اعت ّ ُیچ ایویلی دسیافت ًویکٌیذ. Pauseشوا  Inboxایویل شوا ًشاى هیذُذ کَ 

 تَ جی هیل سا صادس کشدیذ پٌجشٍ ای ًوایش دادٍ هیشْد کَ شاهل چٌذ گضیٌَ اعت: Inbox Pauseدس هشحلَ قثل تؼذ اص آًکَ هجْص دعتشعی 

 



اعت کَ تَ شوا ایي اهکاى سا هیذُذ کَ ّقتی ایویل دس حالت هکث اعت، تَ کغاًی کَ تَ شوا ایویل  Auto Replyاّلیي گضیٌَ هشتْط تَ اهکاى 

ٌیذ یا اص هتي هیضًٌذ، پیاهی اسعال شذٍ ّ تَ آًِا یادآّس شْد کَ دس حال حاضش پیاهِای آًِا تَ دعت شوا ًوی سعذ. هتي پیام سا هیتْاًیذ خْد تٌظین ک

 پیش فشض اعتفادٍ کٌیذ:

 

قشاس داسد. تشای ػذم ًوایش ایي پیام، ایي گضیٌَ Pauseٌَ دّم هشتْط تَ ًوایش پیاهی اعت کَ تَ شوا یاد آّس هیشْد کَ اکٌْى ایویل شوا دس حالت گضی

 سا فؼال کٌیذ:

 

ذ  Pauseکشدى ایویل یا خاسج کشدى آى اص حالت  Unpauseّ دس ًِایت گضیٌَ عْم تَ شوا ایي اهکاى سا هیذُذ کَ تؼذ اص  پیاهِایی کَ دس صف اًتظاس هاًذٍ ًا

 شوا ّاسد شًْذ: Inboxدس یک صهاًثٌذی هشخص تَ 

 

 ایمیل های شما در حالت توقف به کجا میروند؟

ّ ایویل شوا دس حالت تْقف اعت، ایي  تَ پیاهِا شایذ تشای شوا یک عْال پیش تیایذ ّ آ ایٌکَ دس حالی کَ دّعتاى شوا تشای شوا پیام اسعال هیکٌٌذ 

 کجا سفتَ ّ دس کذام هکاى رخیشٍ هیشًْذ؟

یشًْذ ّ ُش ایي ایویل ُا دس ّاقغ ُیچ جایی خاسج اص ایویل خْد شوا ًوی سًّذ! تَ ایي هؼٌی کَ آًِا تا اعتفادٍ اص تشچغة ُا دس خْد ایویل رخیشٍ ه

َ ای اص یکی اص ایي تشچغة کذام اص ایي تشچغة ُا یک آدسط هٌحصش تَ فشد تشای خْد داسد کَ هشتْط تَ سّص ّ عاػت  اسعال ایویل اعت. تصْیش صیش ًوًْ

 ُا اعت:

 

کلیک کٌیذ ّ ُوَ ایویل  Unpauseخاسج کٌیذ، تٌِا کافی اعت کَ تش سّی دکوَ  Pauseدس ًِایت ُش صهاى کَ ًیاص داشتیذ کَ ایویل خْد سا اص حالت 

 شوا خْاٌُذ شذ: Inboxجذدا ساُی ُایی کَ دس صف اًتظاس هاًذٍ اًذ، تا عاػت ّ تاسیخ دقیق خْد ه



 

َ کَ دیذین، هیتْاى تشای هذت صهاًی هشخص اقذام تَ  کشدى جی هیل کشد ّ ایي اهش اهکاى کوی تٌفظ سا تشای شوا ّ  Pauseعخي آخش آًکَ ُواًگًْ

ّ هغتقین اعت، اتضاسی اعت کَ داشتي آى تش اص آى جِت کَ یک اتضاس یکپاسچَ تا اهکاًات کلی Inbox Pauseشوا فشاُن هی آّسد! اتضاس  Inboxُوچٌیي 

 سّی جی هیل تَ شذت تْصیَ هیشْد.

 
ٌثَ ُشتن تِوي   تْعط عیذ سّح هللا عاداتی 2931اسعال دس تاسيخ عَ ش

 


