
 را در اینستاگرام روشن و خاموش کنیم؟ Vanish Mode چگونه حالت

 اینستاگرام را در دستگاه خود باز کنید: ۱مرحله 

د با اطالعات ابتدا با ضربه زدن بر روی اپلیکیشن اینستاگرام در دستگاه خود، روی آن ضربه بزنید. سپس می توانی

 .کاربری خود وارد اپلیکیشن اینستاگرام خود شوید

 به پیام های مستقیم بروید: ۲مرحله 

از آنجایی که ویژگی حالت ناپدید شدن برای چت باکس شما است، باید با ضربه زدن بر روی نماد صفحه کاغذی در 
 .گوشه سمت راست باالی صفحه، به تب پیام های مستقیم خود بروید

 روی پیام چت ضربه بزنید: ۳ه مرحل

خواهید یک مکالمه خصوصی با او شروع کنید ضربه بزنید تا مکالمه توانید روی پیام چت با کاربری که میسپس، می
 باز شود

 ، انگشت خود را به سمت باال بکشیدVanish Mode برای باز کردن حالت: ۴مرحله 

ی توانید از پایین جعبه چت به باال بکشید تا حالت ناپدید شدن هنگامی که مکالمه با کاربر را باز کردید، سپس م

فعال شود. سپس به شما اطالع داده می شود که در حالت ناپدید شدن هستید و کاربر دیگر نیز همین اعالن را 
 .خواهد دید

 را خاموش کنید Vanish Mode حالت: ۵مرحله 

با کشیدن مجدد انگشت به باال از پایین جعبه گفتگو، آن را  توانیدپس از اتمام مکالمه در حالت ناپدید شدن، می
 .خاموش کنید. پس از انجام این کار، پیام ها برای همیشه ناپدید می شوند

 :روشی جایگزین برای روشن کردن حالت ناپدید شدن در اینستاگرام

رفتن به جعبه چت و تغییر تنظیمات  های جایگزین برای روشن کردن حالت ناپدید شدن در اینستاگرام،یکی دیگر از راه

 .خود دنبال کنید Android یا iOS چت است. برای انجام این کار، مراحل زیر را در دستگاه

 اینستاگرام را در دستگاه خود باز کنید: ۱مرحله 

ت کاربری خود ابتدا اپلیکیشن اینستاگرام را با ضربه زدن روی آن باز کنید. همچنین می توانید با استفاده از اطالعا

 وارد حساب اینستاگرام خود شوید

 به پیام های مستقیم بروید: ۲مرحله 

در صفحه اصلی اینستاگرام خود، روی نماد پیام های مستقیم در گوشه سمت راست باالی صفحه به شکل یک 

 .صفحه کاغذی ضربه بزنید

 ضربه بزنید Chat برای باز کردن روی: ۳مرحله 

 خواهید باز شود ضربه بزنید تا به حالت ناپدید شدن تبدیل شودسپس، روی چتی که می

 به تنظیمات چت بروید: ۴مرحله 



 از چت، روی نام کاربری کاربر در باالی صفحه ضربه بزنید. با این کار تنظیمات چت باز می شود

 را روشن کنید Vanish Mode حالت: ۵مرحله 

شدن را خواهید دید. می توانید حالت ناپدید شدن را روشن کنید تا آن را روشن کنید و در گزینه ها حالت ناپدید 
 .سپس نماد را خاموش کنید تا دوباره خاموش شود و به طور معمول پیام دهید

 آیا می توانید پیام هایی را که در حالت ناپدید می نویسید بازیابی کنید

خیر، شما نمی توانید پیام هایی را که در حالت ناپدید شدن در اینستاگرام ارسال می کنید، بازیابی کنید. تمام هدف 
های موجود در آن جعبه چت خاص با ویژگی روشن برای حالت ناپدید شدن این است که اطمینان حاصل شود که پیام

و مطمئن باشید که پیام های ارسال شده در حین استفاده از دیگران قابل دسترسی نیستند. بنابراین، نگران نباشید 

 .این ویژگی توسط همه دیده نمی شود

 


