
 DM نحوه استفاده از واکنش اینستاگرام در

مکالمه مورد نظر خود را باز کنید، روی پیامی که می خواهید به آن واکنش نشان دهید ضربه بزنید و نگه دارید. 

ایموجی نمایش داده می شود، و می توانید برای نشان دادن واکنش خود، روی هر کدام از آنها  ۶مجموعه ای از 
 .ضربه بزنید

 .ضربه بزنید و نگه داریدنکته: برای حذف ایموجی واکنشی خود می توانید 

 ایموجی های واکنش های اینستاگرام را تغییر دهید

اگر شش ایموجی پیش فرض را دوست ندارید، روی یک پیام تصادفی ضربه بزنید و نگه دارید و نماد مثبت )+( را در 

خود را سفارشی  کنار شکلک ها انتخاب کنید. شما را به یک برگه جدید می برد که در آن می توانید واکنش های

خواهید آن را با آن خواهید جایگزین کنید ضربه بزنید، سپس روی شکلکی که میای که میکنید. روی ایموجی
 .مبادله کنید ضربه بزنید. )شما می توانید شکلک ها را با استفاده از نوار جستجو جستجو کنید(

 ی پیدا کنم؟چرا نمی توانم به واکنش های اینستاگرام دسترس

استفاده  DM های ایموجیسه دلیل اصلی وجود دارد که ممکن است نتوانید از واکنش
 :کنید

 .کنیدتر برنامه استفاده میشمااز نسخه قدیمی .1

این ویژگی در آخرین به روز رسانی برنامه موجود است. بنابراین، باید از قبل اطمینان حاصل کنید که برنامه شما به 

 .های خود نخواهید دید DM یر این صورت، ایموجی ها را درروز است. در غ

 .اینستاگرام همگام سازی نشده است DM مسنجر شما با .2

در واقع یک ویژگی فیس بوک مسنجر است. شما نمی توانید از آنها استفاده کنید مگر اینکه مرکز  IG واکنش های

 .رام خود همگام سازی کنیدخود را با اینستاگ FB حساب خود را راه اندازی کنید و حساب

 .این ویژگی در منطقه شما در دسترس نیست .3

در حال حاضر در چندین کشور موجود  DM های ایموجیاینستاگرام چندین ویژگی خاص منطقه ای دارد. واکنش

های سازی حساباست. و برنامه برنامه ای برای انتشار جهانی آن اعالم نکرده است. بنابراین، اگر با وجود همگام

خود مشاهده کنید، به این دلیل است که در یک منطقه  DM توانید این گزینه را درروزرسانی برنامه، نمیخود و به
 IG کنید. متاسفانه هیچ راه حلی برای رفع این مشکل وجود ندارد. باید صبور باشید تا زمانی کهمحدود زندگی می

 .این ویژگی را در منطقه شما منتشر کند

 


