
 

 

 S8 plus آموزش تعویض تاتری سامسونگ گلکسی

 1مرحله 

 .اتتذا تا کوک سطْار یا دیگز اتشارُای هْجْد درب پطت گْضی را گزم کٌیذ

 .تا چسة پطت درب گْضی تاسضْد

 .دقت کٌیذ کَ تاس کزدى ایي گْضی خاغیت ضذ آب تْدى آى را اس تیي هی تزد

 .کٌیذ قثل اس تاس ًوْدى گْضی، چسة جایگشیي را آهادٍ

 .دقت ًوائیذ کَ در غْرتی کَ اس چسة جایگشیي استفادٍ ًوی کٌیذ هزاقة رطْتت ّ پخص آب تاضیذ

 .چزا کَ ُواًطْر کَ گفتَ ضذ تاس کزدى ایي گْضی ضذ آب تْدى گْضی ضوا را اس تیي هی تزد

کٌیذ تا چسة ًگِذارًذٍ دقیقَ گزم  2کیسَ آب گزم هخػْظ را آهادٍ ساسیذ ّ قسوت سوت چپ پطت گْضی را تَ هذت 

 .درب گْضی ضوا ًزم ضْد

هوکي است چٌذیي تار تَ حزارت هجذد ّ قزار دادى کیسَ آب گزم هخػْظ تز رّی درب پطت ًیاس پیذا کٌیذ تا گْضی 

 .ضوا تَ اًذاسٍ کافی گزم ضْد

 

 2مرحله 

 ُواًطْر کَ در عکس هطاُذٍ هیکٌیذ

 .رًذٍ اعوال ضْددر دّ قسوت قزهش ّ ًارًجی تایستی چسة ًگِذا



 

 

 .در ًْاحی قزهش رًگ چسة سیاد استفادٍ ضذٍ است

 .در ًْاحی ًارًجی رًگ چسة کوتز استفادٍ ضذٍ است

 .اس ًاحیَ سرد رًگ دّری کزدٍ ّ کاهال هزاقة ایي ًاحیَ تاضیذ

 .چْى فلت سٌسْر اثز اًگطت در ایي ًاحیَ قزار دارد

 

 3مرحله 

  .ذٍ استدرب پطت ایي گْضی تسیار ظزیف ّ ضکٌٌ

 .ٌُگام تلٌذ کزدى آى تسیار هزاقة تاضیذ

 )چسثاًک را تز پطت گْضی تچسثاًیذ )در ًشدیک تزیي ًقطَ حزارت دیذٍ



 

 

 

چسثاًک در ًْاحی اطزاف گْضی کَ خویذگی دارد تَ درستی ًویچسثذ تٌاتزایي تزای چسثاًذى چسثاًک تاحذاهکاى اس لثَ 

 .ُای خویذٍ دّرضْیذ

 .قسوت ُایی کَ خظ ّ خص ّجْددارد احتوال چسثٌذگی چسثاًک کاُص هییاتذچٌاًچَ چسثاًک را در 

 .لثَ سوت چپ را تا کوک چسثاًک تَ آراهی تلٌذ کٌیذ تا هیاى قاب ّ درب پطت گْضی فاغلَ ای ایجاد ضْد

 .یک کارت پالستیکی را ّارد ایي ضکاف کٌیذ



 

 

 

 .داضتجذاساسی درب گْضی اس ضاسی تَ ًیزّی تسیار سیادی ًیاسخْاُذ

 .اها کافی است تا ضوا تتْاًیذ فاغلَ هیاى درب گْضی ّ قاب را ایجادًوائیذ

 .چٌاچَ تَ هطکل تزخْرد ًوْدیذ،حزارت تیطتزی اعوال کٌیذتاچسة ًگِذارًذٍ ًزهتزضْد

 .تْجَ ًوائیذ کَ ایي چسة تَ سزعت سزد هیطْد تٌاتزایي ضایذ ًیاس تاضذ ایي عول راچٌذیي تارتکزارًوائیذ

 4مرحله 

 .کارت پالستیکی را هطاتق تػْیز تَ فاغلَ ایجاد ضذٍ ّارد کٌیذ

تْجَ کٌیذ کَ چٌاًچَ اس کارت فلشی جِت تلٌذ کزدى درب پطت استفادٍ کٌین یاایٌکَ ًیزّی سیاد اس حذ تَ درب پطت 

 .هوکي است تطکٌذ درب پشت گوشیگْضی ّارد کٌین؛ 

 .هیاى درس ایجاد ضذٍ ّارد ًوائیذضوا ُوچٌیي هیتْاًیذ تزای تضعیف چسة کوی الکل 



 

 

 

 5مرحله 

پس اسّاردًوْدى کارت پالستیکی تَ داخل درسایجادضذٍ درسوت چپ گْضی،کارتزاجِت تزش کاهل چسة تَ سوت پائیي 

 . ّتاالحزکت دُیذ



 

 

 

 .کارت راهحلی کَ آى را ّارد درس ًوْدٍ ایذرُاساسیذّ اسکارت دیگزی جِت اداهَ فزایٌذاستفادٍ ًوائیذ

 .ي کار تَ دلیل ایجاد فاغلَ، هْجة جلْگیزی اسچسثیذى دّتارٍ چسة درآى ًاحیَ هیطْدای

  6مرحله 

 .ایٌکارراُوچٌیي تزای تزش کاهل چسة درقسوت پائیي گْضی اداهَ دُیذ



 

 

 

 .جِت هواًعت اس چسثٌذگی ّ سختی چسة پطت گْضی را دّتارٍ حزارت دُیذ

 .چسة استفادٍ ضذٍ درایي قسوت اس تقیَ ًْاحی تیطتزاستُواًطْر کَ درعکس قثال ًطاى دادٍ ضذهیشاى 

 .تٌاتزایي کارت پالستیکی خْدرادر ایي ًاحیَ تیطتز فزّ تثزیذ تا جذایی کاهل ضکل تگیزد

تْجَ ًوائیذ کَ هوکي است جِت جلْگیزی اسچسثیذى هجذد،دّتارٍ ًیاس ضْد کارت پالستیکی رادرایي هحل رارُاکزدٍ 

 .جادفاغلَ استفادٍ ًوائیذّاسکارت دیگزی تزای ای

 7مرحله 

 . تزش رادرطزف راست تا تاالی گْضی تِویي غْرت اداهَ دُیذ

 .دقت کٌیذ کَ فزّ تزدى تیص اس حذ کارت تاس کٌٌذٍ در ایي ًاحیَ هیتْاًذ تَ فلت سٌْر اثز اًگطت گْضی غذهَ تشًذ



 

 

 

  8مرحله 

 .سعی ًکٌیذ کَ درب پطت را تَ غْرت کاهل جذا ًوائیذ

 .است تا درب پطت تز رّی لثَ چپ تلٌذ ًوْدٍ تا تػْرت لْال تَ آراهی تاس ضْد تِتز



 

 

 

  9مرحله 

 .اس سز سْسًی اسپاتْل جِت جذاساسی کاهل فلت سٌسْر اثز اًگطت استفادٍ ًوائیذ



 

 

 

 11مرحله 

سٌسْراثزاًگطت راهتػل تْجَ کٌیذکَ هطاتق عکس ٌُگام هًْتاژهجذدگْضی تایستی تذرب گْضی ساّیَ تذُیذسپس فلت 

 .کٌیذ



 

 

 

 .سپس ٌُگاهی کَ فلت در جای خْد قزار گزفت تا لثَ تخت اسپاتْل کوی فطار ّارد ًوْدٍ تا اتػال هجذد تزقزار گزدد

 .هزاقة تاضیذ تا تَ فلت آسیثی ّارد ًطْد

 .در ایي هزحلَ کوی ًیاس تَ غثز تیطتز است



 

 

 

 11مرحله 

 .تاقی هاًذٍ در داخل درب گْضی ّ ُوچٌیي داخل گْضی را تزدارینچسثِای   در ایي هزحلَ اتتذا تایذ



 

 

 

 



 

 

 .سپس تا الکل جای چسة ُای تزداضتَ ضذٍ را تویش هی کٌین تا سطح هْرد ًظز تزای تزای چسة جذیذ آهادٍ ضْد

چسة سدى  در هزحلَ هًْتاژ قثل اعوال چسة جذیذ فزاهْش ًکٌیذ کَ اتتذا یکثار گْضی را رّضي ًوائیذ سپس اقذام تَ

 .ًوائیذ

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

 دُیذ

 .هثال هیتْاًیذ گْضی را سیز تعذای کتاب سٌگیي قزار دُیذ تا چسة تعذ اس خطک ضذى درب گْضی ضوا را هحکن ًگَ دارد

 گْضی را تذّى اعوال چسة جایگشیي تچسثاًیذ،چٌاًچَ هی خْاُیذ درب 

سعی کٌیذ تا اتتذا تکَ ُای تشرگ چسة را حذف ًوْدٍ تا درب گْضی تَ درستی در جای خْد قزار تگیزد سپس تَ اًذاسٍ 

 .کافی تا اعوال حزارت ّ فطار هٌاسة درب پطت را تچسثاًیذ

خارج خْاُذ ضذ اها قذرت چسثٌذگی چسة، تَ اًذاسٍ تْجَ کٌیذ کَ تا ایي رّش چسثاًذى گْضی ضوا اس حالت ضذ آتی 

 .ایاست کَ درب گْضی را هحکن در جای خْد ًگَ دارد

 12مرحله 

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

 

  13مرحله 

ل ضذٍ است. ایي دّ ستاًَ را پْضص پالستیکی تاتزی ّ تزد اغلی گْضی تْسظ دّ ستاًَ کَ در عکس سیز هطخع ضذٍ، قف

 .آساد کٌیذ



 

 

 

 14مرحله 

 .پْضص پالستیکی را تزداریذ



 

 

 

در ٌُگام هًْتاژ هجذد در ایي هزحلَ اتتذا لثَ تاالیی پْضص پالستیکی را در جای خْد قزار دُیذ ّ پس اس قزار دادى آى 

 .خْدقزارگیزددر جای خْد، تقیَ قسوتِای آى را تَ آراهی فطاردادٍ تا کاهال درجای 



 

 

 

  15مرحله 

 .فلت تاتزی را تَ ّسیلَ اسپاتْل اس تزد اغلی جذا کٌیذ



 

 

 

 16مرحله 

 .تاتزی تسیار هحکن در جای خْد قزار گزفتَ است

تزای جذا کزدى تاتزی اس جای خْد در ُز چِار گْضَ سیز تاتزی کوی الکل اعوال کٌیذ ّ چٌذ دقیقَ غثز کٌیذ تا چسة 

 .جای خْد ًگَ داضتَ ضعیف ضْد ُایی کَ تاتزی را در



 

 

 

تعثیَ ضذٍ است  تاتریتزجیحاً هی تْاًیذ اس کیسَ آب گزم هخػْظ استفادٍ کزدٍ ّ تَ غال سی دی کَ در پطت آى 

 .کوی ًزم ضْد چسة پشت تاتریحزارت دُیذ تا 



 

 

 

 17مرحله 

 .هطاتق عکس اس تعذادی کارت پالستیکی جِت تلٌذ کزدى تاتزی استفادٍ کٌیذ

 .فطار ثاتت ّ آرام، تاتزی را اُزم کٌیذ تا اس جای خْد خارج ضْد تا یک

 .تاتزی را تَ ّسیلَ یک اسپاتْل)تزجیحا پالستیکی( 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



 

 

 

 18مرحله 

 .اس جای خْد خارج کزدٍ ّ تاتزی جذیذ را سزجای خْد قزار دُیذ  تاتزی را



 

 

 

را جذا ًوْدٍ ّ جِت پاک ًوْدى ًِایی هیتْاًیذ اس هقذاری الکل  محل قرار گیری تاتریتواهی چسثِای تاقیواًذٍ تز رّی 

 .استفادٍ ًوائیذ

 .جذیذ هی تْاًیذ اس چسة هخػْظ تاتزی ّ یا چسة ُای ًْاری دّ طزفَ استفادٍ کٌیذ تاتری جِت چسثاًذى

جِت قزار گیزی درست تاتزی ّ اعوال چسة در تِتزیي هحل دقت ًوائیذ کَ چسة را تایذ در اطزاف هحل قزار گیزی 

 .تاتزی اعوال کٌیذ

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

 .ثاًیَ فطاردُیذ 01تا  5ّقتی تاتزی را در جای خْد قزاردادیذ تَ هذت 

 درغذتزسذ 01تَ  شارژ تاتریپس اس تستي کاهل گْضی، اس آى استفادٍ کٌیذ تا 

 .جذاًکٌیذشارژر ساعت گْضی را اس 8سپس گْضی را تَ ضارژر ّغل کزدٍ ّ تَ هذت 

 .خْد تِزٍ هٌذ ضْیذ حداکثر ظرفیت تاتریٍ کٌیذهیتْاًیذاسجذیذ استفاد شارژ تاتریاگز اس رّش پیطٌِادی تزای 

 امدادموبایلسایت  آموزش تعمیراتتخص  تَ… ّ  تعویض تاتری، تعویض ال سی دیتزای آهْسش ُای تیطتز اس قثیل 

 .هزاجعَ کٌیذ
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