
 S7 سامسىنگ گلکسی آمىزش تعىیض باتری

 1مرحلو 

 .تاس کزدى ایي گْضی خاغیت ضذ آب تْدى آى را اس تیي هیثزد

ساًتی تپْضاًیذ کَ اس ضکستَ ضذى تیطتز آى  5چٌاچَ درب گْضی ضواضکستَ، آًزا تا چسة ًْاری 

 .جلْگیزی کٌیذ ّ ٌُگام جذاساسی ُوگی تا ُن تػْرت یکپارچَ تلٌذ ضْد

 .ُای درب پطت را تَ ّسیلَ ُیتزیاسطْار گزم کٌیذ تا چسثِای ایي ًاحیَ ًزم ضًْذکٌارٍ 

 .در عکس سیز ایي کار را تا کیسَ آب گزم هخػْظ اًجام دادٍ این

هوکي است چٌذیي تارتحزارت هجذدّ اعوال کیسَ آب گزم ًیاسپیذاکٌیذ تا گْضی ضواتاًذاسٍ کافی گزم 

 .ضْد

 

 2مرحلو 

گْضی تاًذاسٍ کافی گزم ضذ، چسثاًک راتزپطت گْضی)ًشدیک تْسط گْضی سهاًی کَ درب پطت 

 .ّدرًشدیکتزیي ًقطَ تَ لثَ سوت دکوَ ُای تٌظین غذا(تچسثاًیذّدرب پطت گْضی راتسوت تاالتکطیذ



 

کارت پالستیکی رادرضکاف ایجاد ضذٍ تیي درب پطت ّضاسی گْضی قزاردُیذتااستستَ ضذى دّتارٍ درب 

 .پطت جلْگیزی کٌیذ

 .تْجَ کٌیذ کَ چٌاچَ ًیزّی سیادی ّارد کٌیذ

 .یا اس ّسیلَ فلشی تزای تاس کزدى درب پطت گْضی استفادٍ کٌیذ، درب پطت خْاُذضکست



 

چٌاچَ تَ هطکل تزخْرد ًوْدیذ، دّتارٍ کٌارٍ ُای درب پطت را گزم ًوْدٍ تا چسة ًگِذارًذٍ ًزم تز 

 .ضْد

 .ضْد تْجَ ًوائیذ کَ ایي چسة تَ سزعت سزد هی

 .تٌاتزایي ضایذ ًیاس تاضذ ایي عول را چٌذیي تار تکزار ًوائیذ

 3مرحلو 

 .تَ هحض ایٌکَ کارت را در ضکاف ایجاد ضذٍ ّارد ًوْدیذ، دّتارٍ اطزاف درب پطت را گزم کٌیذ



 

 4مرحلو 

پس اس ّارد ًوْدى کارت پالستیکی تَ داخل ضکاف ایجاد ضذٍ در سوت راست درب پطت)سوت دکوَ ُای 

 .تٌظین غذا(، کارت را جِت تزش کاهل چسة تَ اطزاف حزکت دُیذ





 

 .کارت را تَ آراهی حزکت دُیذتا اس درس خارج ًطْد

چٌاًچَ کارت تَ سختی حزکت هیکٌذ، در حالی کَ کارت در ضکاف قزار دارددّتارٍ اطزاف درب پطت 

 .راگزم کٌیذ

هحل را رُا کزدٍ ّ اس کارت دیگزی تزای  جِت جلْگیزی اس چسثیذى هجذد، کارت پالستیکی را در ایي

 .ایجاد فاغلَ استفادٍ ًوائیذ

 5مرحلو 

 .هزاحل قثل را تزای سَ طزف دیگز گْضی اًجام دُیذ

در ُزطزف گْضی کَ هزاحل قثل رااًجام هیذُیذکارت رادرضکاف تاقی تگذاریذتااسچسثیذى ّ سخت ضذى 

 .چسثِا هواًعت تعول آّریذ





 

 6مرحلو 

 .ارت پالستیکی تزای تزش چسة ُای تاقیواًذٍ استفادٍ کٌیذاس یک عذد ک

 .درب پطت گْضی را تزداریذ



 

 7مرحلو 

 .چسة ُای تاقی هاًذٍ رّی ضاسی ّ درب پطت را تزداریذ

 .سپس تا الکل جای چسثِای تزداضتَ ضذٍ را تویش کٌیذ تا سطح هْرد ًظز تزای چسة جذیذ آهادٍ ضْد



 

اعوال چسة جذیذ، فزاهْش ًکٌیذ کَ اتتذا یکثار گْضی را رّضي ًوائیذ  در هزحلَ تستي گْضی، قثل اس

 .سپس اقذام تَ چسة سدى ًوائیذ

تِتز است ٌُگاهی کَ تَ درب گْضی تَ اًذاسٍ کافی چسة اعوال ًوْدیذ گْضی را تزای هذتی در هحیطی 

 .تحت فطار قزار دُیذ

ذ تا چسة تعذ خطک ضذى، درب پطت گْضی را هثال هیتْاًیذ گْضی را سیز تعذادی کتاب سٌگیي قزار دُی

 .هحکن ًگَ دارد

چٌاچَ هی خْاُیذ درب پطت گْضی را تذّى اعوال چسة جایگشیي تچسثاًیذ، سعی کٌیذ تا اتتذا تکَ ُای 

 . تشرگ چسة را حذف ًوْدٍ تا درب گْضی تَ درستی در جای خْد قزار تگیزد

 .هٌاسة درب پطت را تچسثاًیذسپس تَ اًذاسٍ کافی تا اعوال حزارت ّ فطار 

تْجَ کٌیذ کَ ایي رّش چسثاًذى، گْضی ضوا را اس حالت ضذ آتی خارج خْاُذ کزد؛ اها قذرت چسثٌذگی 

 .چسة، تَ اًذاسٍ ای است کَ درب پطت گْضی را هحکن در جای خْد ًگَ دارد

 8مرحلو 

 .پیچ ُایی کَ در عکس سیز تا دایزٍ قزهش رًگ هطخع ضذٍ را تاس کٌیذ



 

 9مرحلو 

سز سْسًی اسپاتْل را در هیاى درس کْچک ًگِذارًذٍ کیت آًتي کَ در طزف تاال سوت چپ قزار دارد؛ 

 .ّارد ًوْدٍ ّ آى را اس قاب گْضی خارج هی کٌین





 

 11مرحلو 

 .تا استفادٍ اس اسپاتْل پْضص پالستیکی تاتزی ّ دّرتیي ّ تزد اغلی را اس گْضی جذا کٌیذ



.السم جِت ضارژ تی سین تاتزی ّجْد دارد. پس هزاقة تاضیذ خزاب ًطْددر ایي پْضص قطعات 

 

 11مرحلو 

 .اس سز تخت اسپاتْل تزای تزداضتي اسپیکز استفادٍ کٌیذ ّ آى را اس قاب گْضی خارج ًوائیذ



 

 12مرحلو 

 .تا استفادٍ اس اسپاتْل فلت تاتزی را اس تزد اغلی جذا کٌیذ



 

 13مرحلو 

 .ْار تاتزی را گزم کٌیذ تا چسة ُای سیز آى ًزم ضًْذتَ ّسیلَ ُیتز یا سط

خیلی خیلی مراقب باضیذ کو گرمای بیص از انذازه وارد نکنیذ کو بو اجسای داخل گىضی صذمو وارد 

 .نطىد
تزای جذا کزدى تاتزی اس جای خْد، تزجیحا هی تْاًیذ در ُز چِار گْضَ سیز تاتزی، کوی الکل اعوال 

 .کٌیذ تا چسة ًگِذارًذٍ ضعیف ضْد ًوْدٍ ّ چٌذ دقیقَ غثز



 

      14مرحلو 

 .یک کارت پالستیکی را در ضکاف تیي تاتزی ّ هحل قزار گیزی آى ّارد کٌیذ

 .ایي کارت را در قسوت پائیي تاتزی ّارد ًوائیذ



 

 .هزاقة تاضیذ کَ ٌُگام اُزم ًوْدى تَ تزد ّ سین آًتي گْضی آسیة ًزسذ

 .هوکي است ًیاس ضْد تا چٌذیي تار آى را گزم کٌیذ نگهذارنذه باتریچسب جِت تاس ًوْدى 

 .تاتزی را هقذاری تلٌذ کٌیذ

 .دقت کٌیذ کَ تاتزی خن ّ یا پارٍ ًطْد

 .تَ دلیل ایٌکَ سیز تاتزی چسة ّجْد دارد ایٌکار را تَ آراهی ّ تا دقت اًجام دُیذ



 

 15مرحلو 

 .ًوْدٍ ّ در طْل ضکاف حزکت دُیذکارت را در ضکاف سوت راست تاتزی ّارد 





 

 .را اس گْضی خارج کٌیذ باتری اکٌْى هی تْاًیذ



 

تواهی چسثِای تاقیواًذٍ رّی هحل قزار گیزی تاتزی راجذا ًوْدٍ ّ جِت پاک ًوْدى ًِایی هیتْاًیذ اس 

 .هقذاری الکل استفادٍ ًوائیذ

 .چسثِای ًْاری دّ طزفَ استفادٍ کٌیذ ّ یا چسب مخصىظ باتریجِت چسثاًذى تاتزی جذیذ هی تْاًیذ اس

جِت قزار گیزی درست تاتزی ّ اعوال چسة در تِتزیي هحل دقت ًوائیذکَ چسة راتایذ در اطزاف هحل 

 .قزار گیزی تاتزی اعوال کٌیذ

 .اس اعوال چسة در قسوت ّسط تاتزی )دقیقاً پطت ال سی دی( تپزُیشیذ

 .ثاًیَ فطار دُیذ 01تا  5ت را در جای خْد قزار دادیذ تَ هذ باتریّقتی 

 .درغذتزسذ01تَ  ضارژ باطری پس اس تستي کاهل گْضی، اس آى استفادٍ کٌیذ تا

 .جذا ًکٌیذ ضارژرساعت گْضی را اس  8ّغل کزدٍ ّ تَ هذت  ضارژر سپس گْضی را تَ

خْد تِزٍ هٌذ  حذاکثر ظرفیت باتریجذیذ استفادٍ کٌیذ، هیتْاًیذاس ضارژ باتریاگز اس رّش پیطٌِادی تزای 

 .ضْیذ

 آموزش تعمیراتتخص  تَ… ّ  تعىیض باتری، تعىیض ال سی دیتزای آهْسش ُای تیطتز اس قثیل 

 .هزاجعَ کٌیذ امدادموبایلسایت 
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