افزایش فضای مفید ایمیل
چٌبًچِ هیخَاّیذ فضبی ایویلی کِ در اختیبر داریذ را افسایص دّ یذ ،هی تَاًیذ بب چٌذ اقذام کَچک ایي هطکل را بْبَد

دّیذ .پَضِّبی Sent ٍTrash ، Spamحبٍی اطالعبتی ّستٌذ کِ هعوَال پس از هذت کَتبّی بِ آًْب ًیبزی ًخَاّیذ
داضت ٍ هیتَاًیذ بب خبلی کردًطبى فضبی بیطتری در اختیبر داضتِ ببضیذ.
Spam
هعوَال ایویلْبی تبلیغبتی ٍ ًبخَاستِ را کِ هی خَاّین بالک ضًَذ ،بِ ایي پَضِ هٌتقل هی کٌینّ .ر از گبّی هی تَاًیذ بب
کلیک راست بر رٍی پَضِ  ٍ Spamاًتخبة گسیٌِ  Empty folderاسپن ّب را پبک کٌیذ .

Trash:
ایویلْبیی کِ  Deleteضذّبًذ ٍ دیگر بِ آًْب ًیبزی ًیست بِ ایي پَضِ هٌتقل هیضًَذ .ایي ایویل ّب ًگْذاری هی ضًَذ
تب اگر ًبهِای بِ اضتببُ پبک ضذ بتَاًیذ آى را برگرداًیذ .چٌبًچِ از پبک ضذى ایهیل ّبی ایي پَضِ هطوئي ّستیذ هی
تَاًیذ هثل گسیٌِ قبل بب کلیک راست رٍی پَضِ  Trashآى را خبلی کٌیذ .
Sent:
یک ًسخِ از توبهی ایویل ّبیی کِ ارسبل هی کٌیذ در پَضِ ًSentگْذاری هی ضًَذ تب بِ عٌَاى سٌذ ارسبل برایتبى ببقی
بوبًذ .اگر ًیبزی بِ ًگِ داضتي ایویل ّبی ارسبلی ًذاریذ هی تَاًیذ هثل قبل بب کلیک راست بر رٍی پَضِ  Sentآى را
خبلی کٌیذ .بعضی از ایویل ّبی ارسبلی دارای فبیلّبی حجین پیَست ّستٌذ کِ بب خبلی کردى ایي پَضِ فضبی زیبدی در
ایهیلتبى آزاد خَاّذ ضذ .

Draft:
ّوبًطَر کِ هی داًیذ ،حیي ًَضتي ًبهِ ّبی الکترًٍیکی ،در صَرتیکِ ًبهِ بِ پبیبى ًرسیذُ ٍ ارسبل ًطذُ ببضذ ،بِ صَرت

خَدکبر ًسخِ پیص ًَیس آى در پَضِ  Draftرخیرُ خَاّذ ضذ .گبّی تعذاد ایي ًسخِ ّبی پیص ًَیس بسیبر زیبد هی
ضَد ٍ ضوٌب ضوب ًسخِ ًْبیی آى را تْیِ کردُ ٍ ارسبل ًوَدُ ایذ .حبال ٍقت آى است کِ ایي پیص ًَیس ّبی اضبفی را ّن
پبک کٌیذ .بِ ّوبى رٍش قبلی بب کلیلک راست رٍی  Draftهی تَاًیذ پَضِ آى را خبلی کٌیذ.
هٌبع

