
 

 

 4آموزش تعویض باتری آیفون 

 1 مرحله

درصذ  52خْد را تَ زیر  شارژ باتری گوشی موبایلرا ضرّع کٌیذ ،  تعویض باطری آیفونقثل از ایٌکَ 

 .ترساًیذ

 .سْراخ ضْدهوکي است آتص گرفتَ یا هٌفجر ضْدچْى تاتری پلیور لیتین دارای ضارژ، اگرتَ طْراتفاقی 

 .خْدرا قثل از تاز کردى، خاهْش کٌیذ گوشی آیفون

 .کَ در عکس زیر تا دایرٍ قرهس هطخص ضذٍ را تاز کٌیذ گوشی سپس پیچ ُایی پاییي

 

  2 مرحله

 .هیلیوتر حرکت خْاُذ کرد 5فطار دُیذ، درب، حذّد  گوشی آیفون درب پطت را تَ طرف لثَ ی تاالی



 

 

 

  3مرحله 

 .جذا کٌیذ گوشی موبایلدرب پطت را از 

 ترای سادٍ تر ضذى کار هی تْاًیذ از یک تلوثَ ی هکطی استفادٍ کٌیذ؛

 .هْاظة تاضیذ کَ تَ خطاب پالستیکی کَ تَ درب پطت ّصل ُست آسیة ًسًیذ

ُستیذ، حتوا ترچسة هحافع پالستیکی داخلی را از لٌس دّرتیي اگر در حال ًصة یک درب پطت جذیذ 

 .ترداریذ



 

 

 

  4مرحله 

 .هیلیوتری ( را تاز کٌیذ 5.2پیچی کَ در عکس زیر تا دایرٍ قرهس هطخص ضذٍ )پیچ 



 

 

 

  5مرحله 

 .را هطاتق عکس زیر از ترد اصلی جذا کٌیذ باتری تَ ّسیلَ یک اسپاتْل )ترجیحا پالستیکی( فلت

 .فلسی فلت آًتي را جذا کٌیذهحافع 

 .ایي هحافع تا دایرٍ سثس رًگ هطخص ضذٍ کَ در عکس زیر ایي هحافع جذا ضذٍ است 4در عکس هرحلَ 



 

 

 

  6مرحله 

 .ًْار ضفاف را تَ آراهی تکطیذ تا تاتری از هحل خْد خارج ضْد

،حتوا آى را گوشیجذیذ یک رّکص پالستیکی ّجْد داضت، قثل از قرار دادى آى در  باتریاگر تر رّی 

 .جذا کٌیذ باتری از

 .در جای خْد فلت آى را تَ ترد ّصل کردٍ ّ پیچ آى را تثٌذیذ باتری پس از قرار دادى

 .هحلِایی کَ دّ فلس تا ُن اتصال دارًذ را حتوا پاک کٌیذ

 .ضذٍ تاضذچْى هوکي است در ٌُگام کار کثیف 



 

 

 

  



 

 

 

تَ  شارژ باطریپس از تستي کاهل گْضی آى را طثق رّش زیر ریستارت کٌیذ. از گْضی استفادٍ کٌیذ تا 

 .درصذ ترسذ 01

 .جذا ًکٌیذ شارژرساعت گْضی را از  8ّصل کردٍ ّ تَ هذت  شارژرسپس گْضی را تَ 

خْد تِرٍ  حداکثر ظرفیت باتریاز  هیتْاًیذ جذیذ استفادٍ کٌیذ شارژ باتریاگر از رّش پیطٌِادی ترای 

 .هٌذ ضْیذ

 .دکوَ ُْم گْضی خْد را ًگَ داریذ :ریستارت کردن گوشی

 .سپس ُوسهاى تا دکوَ ُْم، دکوَ پاّر را ُن ًگَ داریذ

 .ًوایص دادٍ ضْد اپل ثاًیَ اداهَ دُیذ تا لْگْی 01ایٌکار راتَ هذت حذّدا 

 .سپس دکوَ ُا را رُا کٌیذ

 آموزش تعمیراتتخص  تَ… ّ  تعویض باتری، تعویض ال سی دیترای آهْزش ُای تیطتر از قثیل 

 .هراجعَ کٌیذ امدادموبایلسایت 

https://emdadmobile.net/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84/
https://emdadmobile.net/

