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فراهم  یکدیگردر کنار  یدبا یاری، موارد بس یلموبا یها یهرچه بهتر گوش یرتعم برای

و متخصصینی بر می آید که  یرکارانتعم یموارد ، تنها از عهده  ینا یتمام یشوند . اجرا

 یحصح یابی عیب. دانش و تجربه ی کافی در حوزه ی تعمیرات تلفن همراه داشته باشند

 یانادرست و  اجرایمهم ترین رکن در تعمیر هر دستگاه ، از جمله تعمیرات موبایل است. 

کند ؛ چرا  یشتریب یبشما را دچار معا یلموبا یتواند گوش ی، م یابی یبع یندناقص فرا

ارشد  ین. متخصصشود یانجام نم یبه درست یزن یردرست نباشد ، تعم یابی یبکه اگر ع

 یابی یبعجهت  یادن یننو ی، از دستگاه ها و روش  ها مرکز سخت افزار ایرانما در 

 یابی یبقطعات و بخش ها ، ع ی یهکل یقدق ی. پس از بررسبرند یبهره م شما یگوش

تعمیرات موبایل  ،با توجه به این که . آغاز می شود یلموبا یخصصت یرصورت گرفته و تعم

از جمله مهم ترین حوزه های تعمیراتی می باشد و کاربران تلفن همراه بیش از سایر 

ضمن معرفی قطعات  برآن شدیم تا جهت رفع نیاز کاربران گرامیدستگاه ها هستند، 

مشکالت رایج در قطعات ، نکات کاربردی و آموزشی در مورد تعمیر قطعات تلفن موبایل ، 

 ارائه دهیم.در قالب یک کتاب الکترونیکی همراه را 

مشکالت  قطعات موبایل،  ابتدا به معرفی ،شیوه ی نگارش کتاب به این گونه است که 

در مورد مشکالت و سپس به شرح توضیحاتی  پرداخته سخت افزاری و نرم افزاری موبایل 

کتاب جهت آموزش کاربران  می پردازیم.ها مورد نظر و اقدامات الزم جهت تعمیر آن 

کاران نوشته شده است و برای دو سطح مبتدی و پیشرفته مناسب عمیرتلفن همراه و ت

می خواهند با مطالعه ی کتاب تعمیرات موبایل را به تمامی افرادی که خواهد بود. لذا 

در این راه و چگونگی تعمیرات آن آشنا شوند و همچنین تعمیرکارانی که قطعات تلفن هم
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حوزه فعالیت می کنند و یا افرادی که قصد دارند وارد حوزه ی تعمیر موبایل شوند، توصیه 

 می کنیم.

 

 تعمیرات سخت افزاری تلفن همراه -1

 یگوش ال سی دی یرتعم یاو  یضتعو 

 یلموبا ییزدارسوب

  USBسوکت   تعمیر

 یلموبا یچسب یها یس یآ تعویض

 یلموبا ید یال س تعویض

 یلبرد موبا یضتعو

 یلموبا ید یتاچ و ال س تعویض

 یلقاب پشت موبا تعویض

  یلقطعات موبا تعویض

 یلموبا یکروفونم تعویض

 یچسب یهتغذ یس یآ تعمیرات

 صدا سوخته است یس یآ تعمیرات

 مکالمه یکراسپ یرادا رفع
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 یلموبا یدهمشکالت آنتن اصالح

 کارت  یممشکالت مربوط به س رفع

 یلموبا یباتر یضتعو یاو  ترمیم

 یلقطعات موبا یهمربوط به تغذ یهاتست انجام

 یلموبا هاییننواقص موجود در دورب اصالح

 کارت  یمکردن مشکل عدم خواندن س برطرف

 یلموبا یکرمشکالت مربوط به اسپ رفع

 یلموبا یکرو اسپ یکروفننواقص مربوط به م رفع

 یلکردن مشکل سوختن هارد موبا برطرف

 یلمشکالت مربوط به سوکت شارژ موبا رفع

 یمشکل کار نکردن تاچ گوش رفع

 کنند یکه ضربه خورده و کار نم ییها  یلموبا تعمیرات

 یلفرم موبا یمشکل شکستگ حل

 

 تعمیرات نرم افزاری تلفن همراه  -2

 یلموبا یرفع مشکل عدم آنتن ده

 به کارت حافظه  یلدر انتقال اطالعات از موبا ییمشکل عدم توانا رفع



 

WWW.HARDWARECENTER.IR 

 و رفع آن یلموبا یرمشکالت تصاو یابی عیب

 یلموبا ینرم افزار فلش

 یلموبا یتِمشکل قطع و وصل شدن ال حل

 یلمشکالت بلوتوث در موبا رفع

 یلموبا یمشکالت خاموش رفع

 یلمشکالت پرش آنتن موبا رفع

 یگوش یامدنمشکل روشن شدن و باالن رفع

 دارند یکه شارژ نگه نم یها یلمشکل موبا رفع

 کنند یم یخال یکه گرم شده و باتر ییها یلموبا تعمیرات

 یلمشکل روشن خاموش شدن موبا حل

 یلموبا یدنمشکل سوت کش حل

 یلموبا یدر صدا یزمشکل نو حل

 یلموبا یفا یمشکل وا حل

 یلشدن موبا یروسیمشکل و حل

 یلمشکل کند کار کردن موبا حل

 یلمشکل هنگ کردن موبا حل

 یلمشکل خاموش شدن موبا رفع
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 یلخود به خود خاموش شدن موبا یرادا رفع

 یلرفع داغ شدن موبا

 یلشارژ شدن موبا یرمشکل د

 یلموبا ینرم افزار یمشکل آنتن ده رفع

 یلشدن موبا یستمشکل ر رفع

 یلموبا یطرف کردن ارور ها بر

 ضربه خورده یلدن مشکل موباطرف کر بر

 یلصدا در موبا یزطرف کردن نو بر

 یلموبا یستکردن مشکل هنگ و ر برطرف

 اطالعات هارد بازیابی

 یلافت ولتاژ موبا تست

 یلموبا یبرهعدم کارکرد و تعمیرات

 یلکارت موبا یممور تعمیر

 در صورت عدم کارکرد تاچ یلموبا تعمیرات

 یلموباکردن پروگرام 

 یلبوتوث موباحل مشکل 
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 تعمیر اسپیکر گوشی -1

گاها با بستر سخت  ،است که یعشامشکلی  یگوش یکرمشکل در عملکرد اسپ یدایشپ

دستگاه ارتباط دارد، اما خوشبختانه در  یافزار

 یکشده مربوط به  یجاداغلب موارد مشکل ا

 یو عملکرد یباگ نرم افزار یا یسهل انگار

 ی،بخش از گوش ینا یقدق ی. با بررسشودیم

 یرامکان پذ یبه راحت یگوش یکراسپ یرتعم

خواهد بود. در موارد نادر ممکن است که مشکل 

که اصوال  یگرعامل د یکدستگاه باشد، اما در اغلب اوقات  یمربوط به قطعه سخت افزار

  .شودیم یگوش یکراست، منجر به بروز مشکل در اسپ ینرم افزار یعامل

 یحت یا یاتفاق رخ داده باشد که در هنگام صحبت کردن با گوش ینشما هم ا یبرا یدشا

از آن خارج  ییدستگاه دچار مشکل شود و صدا یکرناگهان اسپ یقی،گوش دادن به موس

 ینبهتر است چند ید،فکر کن یگوش یکراسپ یربه تعم ینکهقبل از ا یطشرا یننشود. در ا

موفق به  یدشا ید؛گاه را چک کندست Volumeاصطالحا  یاکاهش صدا  و یشبار دکمه افزا

 . یدشو یرادرفع ا

که دستگاه با  افتدیاتفاق م یلدل ینبه ا یگوش یکراز اسپ یخروج یقطع شدن صدا غالبا

 یهدست بلوتوث ارتباط دارد و اختالل یا یبلوتوث هندزفر یرنظ یگرید یلوازم جانب یک

 یرتعم در گام نخستِ ینشده است. بنابرا یجادا یصدا در گوش یخروج یتوضع ینماب

بلوتوث،  یکراسپ یرنظ یگریبا گجت د یگوش یاکه آ یمکن بررسی یدبا یگوش یکراسپ

 ی. قبل از مراجعه برایرخ یاشده است  یسازبلوتوث همگام یهندزفر یاهدست بلوتوث 
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اتصال  ینمحصوالت متصل است، ا یناز ا یکاگر دستگاهتان به هر  ، یگوش یکراسپ یرتعم

. یدهوشمندتان را تست کن وشیگ یکرهایعملکرد اسپ یتو سپس وضع یدرا قطع کن

 .شودیشده رفع م یجادمشکل ا یطشرا یناحتماال در ا

بهتر  یست،مربوط ن یگرد یاز لوازم جانب یک یچبه ه یگوش یکرکه مشکل اسپ یطیشرا در

 یبرا .یدکن Force Restartخود را  یدیدستگاه اندرو ، یگوش یکراسپ یرتعم یاست برا

مدت  یرا به طور همزمان برا Volume Downو دکمه  Powerست که دکمه ا یکار کاف ینا

 .شودیم Force Restartکار دستگاهتان  ین. با ایددار گهن یهثان ۵در حدود  یزمان

 

 یگوش یباتر یرتعم-2

شد.  یدمتفاوت تول یها یژگیبا و یمختلف باتر ینوع و مدل ها یعلم و فناور یشرفتبا پ

 ینههز یکننده  یینتع یلموبا یباتر یضتعو یا یربه تعم یازتفاوت ها در زمان ن ینهم

توان نام برد که از نظر سرعت شارژ شدن و  یم یهستند. چهار نوع باتر یاحتمال یها

مورد استفاده در  یبا هم دارند.  انواع باتر یشارژ تفاوت عمده ا ینگهدار زمانمدت 

  است: یرهوشمند به شرح ز یرهوشمند و غ یها یگوش

 یمریپل یتیومل های یباتر 

 یونی یتیومل یها باتری 

 فلز یدریده یکلن یها باتری 

 یومیکادم یکلن یها باتری 
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شارژ کردن  یشود شارژ و د یم یهبه کاربران توص یلموبا یرتعم یکه برا یراه اولین

 ی یهمشکل تخل یدارابوده و  یون یتیومهوشمند از نوع ل یگوش یاست. اگر باتر یباتر

 یرا باز م یباتر ی یهشارژ، کارکرد اول یباشد استفاده از روش شارژ و د یشارژ م یعسر

خود  یون یتیومل یباتر یعمل را برا ینبار ا یک یماه اقلشود حد یم یهگرداند. توص

سپس تا حداقل  یدکن یهرا کامال تخل یلموبا یکه شارژ باتر یقطر ین. به ایدانجام ده

 .یدساعت مداوم به شارژ متصل نگاه دار۴۸

بهتر است ابتدا سر کوچکتر  یرادا ینا یرتعم یشارژ نشدن است. برا ی،باتر یگرد مشکل

 یمس یگرسپس طرف د یدآن ذکر شده را قطع کن یرو Bکه عالمت  یاس ب یو یمس یک

را به  یاهس یمقرمز را به قطب مثبت و س یملپ تاپ متصل کرده و س یا یوتررا به کامپ

 یادبه احتمال ز یتوضع ین. در ایدمتصل کن یلموبا یجدا شده از گوش یباتر یقطب منف

 کند. یشروع به شارژ شدن م یباتر

آن وجود نداشت  یردچار حادثه و صدمه شد و امکان تعم یلیبه هر دل یلموبا یباتر اگر

مجبور خواهد شد.  یلموبا یباتر یضخود به تعو یگوش یازمورد ن یانرژ ینتام یکاربر برا

مجاز ارائه  یها یندگینما یاست که از سو یگزینیجا ینالاورج یانتخاب، قطعه  ینبهتر

 شود.  یم
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 یگلس گوش یضتعو-3

“Glass” در زبان  یگرد یگانهاز واژگان ب یاریاست که امروزه همچون بس ینی، واژه الت

 ییکه گو یخوش نشسته، به طور یفارس

 یزبان فارس واژه در یندارد. ا یذات فارس

است و اصطالحا در دانش  یشهش یبه معن

 ”یشهش“هوشمند  یدستگاه ها یتخصص

 یمحافظت م یاست که از تاچ و ال س یا

تر همان  یتر و عموم یاما در اصطالح سطح ی،ا یشهقاب ش یکمثل  درستکند، 

 همان به – یو گاه حرارت پالستیکی گاه –برگه نازک  یکاست که در قالب  یمحافظ

و خط و خش حفظ  یاحتمال یها یبچسبد تا دستگاه را از آس یدستگاه م یرونیب شیشه

 کدام قسمت است. یقاما دق نظورکه م یمدرست بدان یدبا یگلس گوش یضتعو یکند. برا

 

 گلس محافظ تعویض3-1

 یفآن تعر یبرا یگرید ییکارا یچکاربرد دارد و ه یمحافظت از سطح گوش یگلس برا این

. یمکن یاداز آن  ”یشمحافظ صفحه نما“پس با عنوان  یننشده است. لذا بهتر است از ا

دستگاه  ینا یهته یکه برا ییباال یها ینههوشمند به واسطه هز یها یهمه کاربران گوش

تا در صورت وقوع هر حادثه  یشنداند یرا از همان ابتدا م الزم یداتتمه یوستهکنند، پ یم

 به دستگاه شان وارد شود. یبآس ینشوند و کمترن یرغافلگ ی،ناگهان
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 یشمحافظ صفحه نما انواع -3-1-1

 PETمحافظالف : 

پوشش مات مقاوم  یکاستر دارند و از  یساختار پل ، PET یشمحافظ صفحه نما یها فیلم

ساخته  یلمف یگرد یدر سو یلیکونیچسب س یهال یکسمت و  یکدر  یدگیدر برابر خراش

 یا یشهبا مدل ش یسهدر مقا یدگیدر برابر ضربه و خراش یشده اند، اما حفاظت موثر

از ناخن،  یناش یدگیهایرا در برابر خراش تگاهندارند و فقط دس( TG) یدهحرارت د

 ضعف بزرگ است. یکخود  ینکنند که ا یحفظ م یلقب ینو از ا یدسکه،کل

 

 TPUمحافظب : 

ها، انواع در برابر خط و خش یاست و مقاومت بهتر PETتر از نوع محافظ با دوام این

 یها را به خود جذب و تا حدتواند شوک یم TPU آشغال دارد. ماده یا یچرب ی،باکتر

خواهد  یمحافظت نسب یشدر صورت افتادن دستگاه، از صفحه نما ینکند، بنابر یخنث

 یداپ TPUنسبت به  یبهتر یهااشت که هنوز هم محافظد ررا در نظ ینا یدکرد. البته با

 .شودیم

 

 TG محافظج : 

جذب کننده  یهال یکها با  یهال یناست. معموالً ا شده یلتشک یهال ینمحافظ از چند ینا 

 یحکه توض PET یلمف یهال یکآن  یها و سپس بر رو یهال یدر انتها یلیکونیشوک س

 یهگفته شده با دو ال یهدو ال ینچسباندن ا یشفاف برا یارچسب بس یهال یکو  یمداد
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 یزیگر یچرب یا Oleo phobicپوشش  یهال یکو  یدهد رتحرا یشهش یها یهال یعنی یبعد

 شده است. یلتشک

شما را  یاست، گوش یلیمترم ۰٫۴محافظ که به صورت فشرده و در ضخامت کمتر از  این

 کند. یکامال حفظ م یضربه ا یو شوک ها یزیگر یبرابر خراش و چرب

 

 ترفتاالت  یلنات یپل– Polyethylene Terephthalate 

 اورتان  یپل یکترموپالست– Thermoplstic Polyurethane 

 یدهحرارت د یشهش – Tempered Glass 

 

 یگوش یگلس اصل یضتعو-3-2

است  یو تاچ دستگاه قرار گرفته است، در واقع گلس اصل ید یال س یکه رو یا شیشه

شود. توجه  یم یاست که دچار شکستگ یقسمت یناول ی،احتمال یها یبکه در هنگام آس

است  یرامکان پذ یفقط زمان یرونیب یشههمان ش یا یگلس گوش یضتعو ،که یدداشته باش

 گلس باشد. یباشد و تنها مشکل شکستگ دهوارد نش یبو تاچ آس ید یکه به ال س

امکان  OCAو چسب  ینالگلس اورج یدجد یستگاه هابا استفاده از د یگلس گوش تعویض

 یایگردد. از جمله مزا یخود باز م یهبه حالت اول یگلس گوش یرنوع تعم یناست. با ا یرپذ

و  ید یو ال س ینتو مسطح بودن صفحه لم یبه دقت باال در صاف توانیروش م ینا

 آن اشاره نمود. یباال یمنیا
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باشد، در  یرونیب یشهش یمشکل دستگاه شما فقط شکستگ ینکهروش به شرط ا ینا با

 یجینالاور یششود و به عالوه صفحه نما یم یقابل توجه ییصرفه جو یاحتمال یها ینههز

 نخواهد اشت. یضبه تعو یازیخواهد ماند و ن یدستگاهتان همچنان باق

 

 یست؟ن یرامکان پذ یگلس گوش یضتعو یزمان چه-3-2-1

 ید یتار ال س تصویر

 ید یال س یجوهر رو یرگه ها پیداشدن

 یتار عنکبوت یا یرهت یلکه ها وجود

 یدهد یبدستگاه آس ید یال س عاز مشکالت باال را دارد، در واق یکشما هر  یگوش اگر

 یپل ارتباط یشنخواهد شد و از آنجا که صفحه نما لگلس ح یضو مشکل تنها با تعو

 .یدهست ید یال س یضکاربر و دستگاه است، شما مجبور به تعو

 

 تعویض ال سی دی گوشی  -4

باشد، به  یگریموارد د یلبه دل یسوسا یگوش ید یاختالل در ال س یجادو ا یخراب اگر

باشد،  یقطعه جد ینوارد شده به ا یبکه آس یطور

 یدموارد حتما با ینوجود ندارد و در ا یرامکان تعم یگرد

که در  یمهم یارکرد. اما نکته بس یضرا تعو یال س د

کار افتاده حتما  ازقطعه  ،است که ینامر وجود دارد ا ینا

 ینگردد. بنابرا یضو اصل آن تعو ینالبا قطعه اورج یدبا
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 یجهکاربران دارد، در صورت اصل نبودن و در نت یکار برا ینکه ا ییباال ینهبا توجه به هز

 یشود،حل نم اهگشده، نه تنها مشکل دست ینجاگز ید یال س یفیتبودن ک یینآن پا

 .گردد یآن م به یتر یجد های یببلکه باعث بروز آس

 

 ینیتاز دستگاه لم استفاده -4-1

کار توسط  ین، ا یگوش ید یال س یضو تعو یردر مرکز تعم ،است که ینقابل ذکر ا نکته

اجزاء  ینشامل چند جزء است که ا ینیت. دستگاه لمگردد یانجام م ینیتدستگاه لم

باز شونده  ی یچهدر ی،اگزوز دست یاتور،راد ی: رابط برق، پنکه  شود یموارد م ینشامل ا

آب، کمپرسور و  یدرب اتوکالو، صاف ینت،، پنل لمید یسکنترل ال  سیستم ی،اضطرار

 ی یجهو در نت ید یگلس ال س یضکه تعو دهد یامکان را م ینا ینیتپاور. دستگاه لم

با استفاده از  دییتوان. میردشکل ممکن انجام گ ینبه بهتر  یلموبا ید یال س یرآن، تعم

احتمال  ی،گوش یکاور مستحکم برا یهته یزو ن یگوش ید یال س یمرغوب برا یگلس ها

 .یاوریدب یینخود را تا حد امکان پا یگوش ید یبه ال س یبآس

 

 یلبلوتوث موبا یرتعم -5

 ینب یمس یارتباط به صورت ب یبرقرار یروش ها ینتر یجو را یناز محبوب تر یکی

همراه،  یهمچون تلفن ها یمختلف یدستگاه ها

بلوتوث است.  یپد،و آ یکرهاهدفون، اسپ یها یگوش

مناسب و سودمند  یاربس یبلوتوث، روش ارتباط
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برقرار شود.  یمشکل هیچموثر است که ارتباط بدون  یاما استفاده از بلوتوث، زمان .است

است.  یلکه کاربران با آن مواجهند، عدم کارکرد بلوتوث موبا یمهم یاراز مشکالت بس یکی

 ینباشد. متخصص ینرم افزار یاو  یحالت مشکل شما ممکن است؛ سخت افزار یندر ا

مشکل عدم کارکرد  یابی، یبمراحل ع یپس از ط یران،درمرکز سخت افزار ا یلموبا یرتعم

عدم کارکرد  یلدال یه به بررسمقال ینرا در اسرع وقت حل خواهند کرد. در ا توثبلو

 .یمپرداز یم یلبلوتوث موبا

 

 بلوتوث یسخت افزار  مشکل -1 -5

که به  یدداشته باش یاردر اخت یشمربوط به دو سال پ یاست شما تلفن همراه ممکن

 ییارتباط با دستگاه ها یبرقرار ییصورت دستگاه  شما  ، توانا ینبلوتوث مجهز است، در ا

.  مجهز هستند، نخواهد داشت ۴بلوتوث همچون بلوتوث  یدجد یرا که فقط به نسل ها

وارد بازار شده اند که با   ییدارد ، امروزه  دستگاه ها شکلم ینکه  ا یتیباتوجه به اهم

نسل  یکند هم با دستگاه ها یکاربر را قادر م ی،بلوتوث یوییاز دو ارتباط راد یریبهره گ

 .یمنسل قد یار کند و هم با دستگاه هاارتباط برقر یدجد

 

 بلوتوث  ینرم افزار مشکل  -5-2

است. به عنوان  یاز مشکالت نرم افزار یدستگاه ها، ناش ینارتباط ب یعدم برقرا گاهی

که تلفن همراه شما به بلوتوث نسل  یمکن یمشاهده م یدیاندرو یمثال؛ در دستگاه ها

است. متاسفانه  ۲/۲/۴ یدآن اندرو یعامل نصب شده رو یستمباشد، اما س یچهارم مجهز م
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ارتباط با نسل  یاز آن به برقرار یشپ یو نسخه ها اندرویدعامل  یستمنسخه از س ینا

نسل  یندستگاه شما از ا یسخت افزار یبانیو باوجود پشت یستندچهارم بلوتوث قادر ن

تا مشکل جفت نشدن  یدرتقا دها ۳/۴ یدبه اندرو یزعامل دستگاه را ن یستمس یدبلوتوث، با

 حل شود. یکدیگردستگاه ها با 

 

 یارتباط یلپروفا مشکل -5-3

کنند.  یارتباط برقرار م یکدیگراست که در آن دو دستگاه با  یطیمح ی،ارتباط پروفایل

 یشما نم ،داشته باشد. به عنوان مثال یاز دستگاه ها همخوان یکبا هر یدبا  یطمح ینا

دو  ینا یراز ید،مجهز به بلوتوث وصل کن یجیتالد ینرا به دورب یماوس بلوتوث یک یدتوان

به تبادل  یارتباط یطمح یکتوانند در  یندارند و نم یکدیگربا  یطیتناسب مح یچه

هدست  یکتلفن همراه را به  یک یراحته ب یدتوان یشما م ،یناطالعات بپردازند. عالوه بر ا

 یبانیپشت یهندزفر یلدستگاه ها از پروفا ینا یدو هر رایز .یدوصل کن یبلوتوث یمس یب

 کنند. یارتباط برقرار م یکدیگربا  یطمح ینکرده و در ا
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 تعمیر ویبره موبایل  -6

تلفن همراه،  یها یها، گوش یجرکودکان، پ یها یمعموال  در اسباب باز  یبرهو یموتور ها

تلفن همراه ، مجهز به موتور  یها یگوش ی. تمامشوند یم یافت یرهو غ یالغر یکمربندها

 یموتور چرخش یکاز  یبره. موتور وهستند یبرهو

به محور آن  ،شده است که یلساده تشک یکیالکتر

باال نصب شده است. در  ینسبت چگال اوزنه ب یک

از  یهمراه هوشمند، لرزش ناش یاز تلفن ها یبرخ

 یکه گوش یاست. هنگام یمصنوع یستالکر یک

امر باعث  ینشود و هم یاعمال م یستالدر دو سر کر یلیخورد ، اختالف پتانس یزنگ م

 شود. یم یللرزش موبا

 یشود. کاربرد اصل یساخته م یزیکدر رشته ف یعلم بلورشناس یقاز طر یستالکر این

شلوغ متوجه زنگ تلفن  یها یطکند ،  در مح یاست که به ما کمک م ینا یبرهموتور و

نکرده است  ییرقبل تغ یدهه  ین، از چند یبرهساخت موتور و یفناور.  یمهمراه خود شو

 شود. یمحسوب م یهمراه کنون ایقطعات تلفن ه ینو جزو ساده تر

مورد  یلکار نکردن آن است. دال یبره،اختالل و ینتر یکه اصل یممتذکر شو یددر ابتدا با

در  یبرهو یتبودن قابل: خاموش  همچون یشامل موارد یل،موبا ی یبرهو یردر تعم یبررس

عامل دستگاه و مشکالت سخت  یستمس یدر اثر بروز رسان یبرهاز کار افتادن و ی،گوش

باشد. با مراجعه به بخش  یمورد نظر م یدر گوش یبرهموتور و ادناز کار افت یرنظ یافزار

کار نکردن  یلاز دل یدتوان یخاص، م یدستور یکدها یسر یک یریو شماره گ یماتتنظ

 .ییدحاصل نما ینانخود اطم یگوش ی یبرهو
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 یلموبا ی یبرهو یرتعم یروش ها -1 -6

 اشاره نمود: یرتوان به موارد ز یم یل،موبا ی یبرهو یرتعم یجمله روش ها از

 iosدر  یبرهو فعالسازی

دستگاه  ینا یماتاز بخش تنظ یکند و مشکل ناش یشما کار نم یفونآ ی یبرهاگر و 

. سپس یدشو Settings » General » Accessibility » Vibration یراست وارد مس یاست، کاف

 یلموبا ی یبرهو یرتعم یب،ترت ینرا فعال کرده و به ا Vibration ی ینهقسمت، گز یندر ا

 .یدخود را انجام ده

 

 

  یددر اندرو یبرهو یساز فعال -6-1-1

 « Settings یرمس یقاز طر یدبا ید،عامل اندرو یستمس یدارا یلموبا ی یبرهو یرتعم برای

Sounds & vibrations » vibrate while ringing ی ینه. پس از فعال کردن گزییداقدام نما 

مراحل، مشکل حل نشد،  ین. اگر با انجام اییدنما یستخود را ر یدیاندرو یگوش یبرشن،و

 .یدرا انجام ده یلموبا ی یبرهو عمیرت یروش ها یگرد

 

 عامل یستمس یبروزرسان 6-1-2

 یکیباشد، هم  یبرهبروز مشکالت و یلاز دال یکیتواند  یعامل، هم م یستمس یروزرسان به

 یکردن گوش یتآپد یقسمت، نحوه  ین. در ایدآ یمشکل به حساب م ینرفع ا یاز راه ها

 :یمکن یم یحرا تشر iosو  یدیاندرو یها
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 ios یرسان بروز  -3 -6-1

 Settings » General » Reset یربه مس یبه دسترس زیان ی،به صورت دست ios یرسان بروز

» Reset All Settings مراحل در  ینا یپس از ط، باشد. الزم به ذکر است یآن م یو اجرا

 گردد. یاستارت م یر یدستگاه پاک شده و گوش یماتتمام تنظ یفون،آ یها یگوش

 

 یداندرو یرسان بروز - 6-1-4

  Settings » About device ید،اندرو یبروزرسان یقاز طر یلموبا ی یبرهو یرتعم برای

Sotware update  »یت،مراحل آپد یان. معموال پس از پایدکن یشده و مراحل الزم را ط 

 شود. یحل م یبرهمشکل و

 

 یدستور یاستفاده از کدها - 6-1-4

 یکد دستور ید،خود نشد یلموبا ی یبرهو یرمراحل گفته شده موفق به تعم یبا اجرا اگر

 low ی ینهگز یین،. سپس با اسکرول کردن به سمت پایدکن یریرا شماره گ* #۹۹۰۰#

Battery Dump ی ینهگز یرا انتخاب کرده و بر رو Turn on یکد، برا ین. البته ایدتپ کن 

 باشد. یمناسب م یدکنند از اندرو یبانیپشت یدستگاه ها
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 جک هدفون تعمیر - 7

امکان گوش دادن به  یهوشمند امروز یها یلموبا یها یتقابل یناز لذت بخش تر یکی

هدفون است.  یقدلخواه از طر یها یقیموس

 یزن یلموبا یگوش یها یکرالبته استفاده از اسپ

است و اتصال هدفون در اوقات مورد  یرامکان پذ

 یاو  یقیگوش دادن به موس یاز راه ها یکی یازن

باشد. در  یها م یلمف یصدا یدنشن یحت

جک هدفون به  یازاتصال مورد ن که یصورت

 ییها ینباشد کاربران امکان استفاده از هدفون را ندارند و با نگران یردستگاه امکان پذ

ارائه می مشکل  ینجک هدفون و حل ا یرتعم یبرا ییراه کارهادر ادامه شوند.  یمواجه م

 .شود

 

 جک هدفون یرو تعم یابییبع یبرا ییروش ها -7-1

 یم یدکه با مشکل عدم کارکرد جک هدفون و عمل نکردن آن مواجه شد یصورت در

 ی. برایدحاصل کن ینانسالم بودن هدفون اطم یاو   یاز خراب یرمراحل ز یقاز طر یدتوان

کرده  یبند یمتقس یراه حل اساس ۵جک هدفون را به  یرکاربران مراحل تعم یشتررفاه ب

 . یما
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 تست هدفون-7-1-1

است.  یگرد یگوش یک یادستگاه  یککار متصل کردن هدفون به  ینتست هدفون اول برای

بهره  یمتر یلیم ۳٫۵جک  یگاهاز جا یددستگاه مورد نظر شما حتما با یدداشته باش یادبه 

 یقهدفون خود را از طر یدتوان یرا دارند و م یتقابل ینها ا یزیونتلو یمند باشند. بعض

 یاز خراب یدتوان یم ،که باز هم عمل نکرد ی. در صورتیدنک ستت یزیوناتصال به تلو

که هدفون به  ی. اما در صورتید. کنیدداشته باش ینانهدفون مورد استفاده خود اطم

باشد که در  ین مآ یصوت یماتو تنظ یه از گوشدکار کرد مشکل به وجود آم یدرست

هدفون با  یعدم سازگار دودمح یپرداخت. البته در موارد یمآن ها خواه یادامه به بررس

بهتر است هدفون  ینشود. بنابرا یمشکل م ینشما منجر به بروز ا یمورد استفاده  یگوش

 .یدخود امتحان کن یرا با اتصال به گوش یگرید یها

 

 کردن جک یزتم-7-1-2

آن با مشکل عدم  یجک هدفون و ماندگار یبر اثر نفوذ گرد و غبار به محل ورود عموما

 یکاختالل با استفاده از  ینرفع ا یشد. برا یدهدفون مواجه خواه یقدا از طرص یافتدر

از  یدداشته باش یادزمان به  ین. در ایدکن یزجک را تم یگاهالکل جا یاسفنج آغشته به کم

ممکن است بخش  یرا، ز نمایید یجک خوددار یگاهبه داخل جا نجاز حد اسف یشفشار ب

 یبرا یگر. راه کار دیدکن یداپ یازن یتر یجد یراتبماند و به تعم یاز آن در داخل باق

 باشد. یمناسب م یجک هدفون استفاده از کمپرس هوا یرتعم
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 یدلوتوث را چک کنب -7-1-3

مثل  یمس یب یآن ها به دستگاه ها یاتصاالت قبل ،مشکل در هدفون ها یلدال یگرد از

بلوتوث وارد شده  یماتموضوع به  تنظ ینا یسبرر یباشد. برا یهدفون ها و بلندگو ها م

. پس از آن اتصال یدکن یدامتصل شده به آن را پ یدستگاه ها ،و اگر بلوتوث روشن است

که مشکل ادامه داشت  ی. در صورتنماییدهدفون را تست  ددابلوتوث را خاموش کرده و مج

 .یدرا دنبال کن یمراحل بعد

 

 یصوت یماتتنظ یبررس -7-1-4

مشکل  ینباعث بروز ا یصوت یماتتنظ ییجا به جا یانبودن دستگاه و  یماوقات تنظ گاهی

موارد  یو تمام یدرا باز کن یگوش یصوت یماتجک هدفون تنظ یرتعم یشود. برا یم

بخش  یم. تنظیدکن یمو مجددا آن ها را تنظ یددستگاه را چک کن یبر صدا یرگذارتاث

 یجهدر نت ،ندارد یازن یمهارت و اطالعات خاص بهو  یستن یچیدهاصال پ یلموبا یصوت

را خاموش کرده و با  یگوش یمات. پس از اعمال تنظاست یرتوسط خود کاربران امکان پذ

. پس از روشن شدن مجدد دستگاه یداستارت کن یرا ر یگوش ،پاور یدکمه  نگه داشتنِ

حل نشد  مشکل راه ینبا ا ،که ی. در صورتیدهدفون را متصل کرده و صدا را تست کن

 تعمیرکاران موبایل بپردازید.مراجعه به  یعنی یبعد یالزم است به مرحله 
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 تعمیر مموری کارت  -8

وجود دارد که  ییآن ، راه کارها یدند یباز آس یریکارت و جلوگ یمراقبت از ممور برای

به کار بستن آن ها به شما در جهت حفظ و نگه 

از  کارت خود را SDآن کمک خواهد کرد .   یدار

 یکه ممور ی، هنگامییدنما یدمعتبر خر یهابرند

SD یکبارابتدا آن را  کنید،یم یافتخود را در 

صورت و به  یماًرا مستقکارت  ی، مموریدکن رمتف

 یاکارت را از تلفن همراه  یممور خواهیدیکه م یوقت ید،از دستگاه خارج نکن یناگهان

 یمقدار یشهتان ابتدا خاموش شده باشد ، هم دستگاه دیکن یسع ید،خود خارج کن یندورب

 . .یدنگه دار   یکارت را خال یممور یاز فضا

 یرقابلغ یابرود ، خراب شده و  ینکارت شما از ب SD یستمیس هاییلکه فا زمانی

 یمختلف یحالت با خطاها ینکارت متوقف خواهد شد . در اSDکار کرد   ،باشد یدسترس

 از آن ها عبارتند از ؛ یشد ، که برخ یدمواجه خواه

 

“Unsupported media card inserted, format now” 

“Media is not formatted. Would you like to format now” 

“The SD card cannot be recognized.” 

Please insert the drive … 

“Access denied”, when SD card is corrupted or broken. 
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کارت شما مشکل  ی. ممور یدخطاها مواجه هست ینکارت با ا یهنگام استفاده از ممور اگر

تماس  یلموبا یرتعم ینبا متخصص ید، باآن  یابی یبو ع یکرده است و جهت بررس یداپ

رفع شود . اما  یساده باشد و به راحت ینرم افزار یرادا یک. ممکن است مشکل یریدبگ

 . دباش یم یآن ضرور یضحالت تعو ینشده و در ا یوبمع یت به کلکار یممور  یگاه

 

 یم؟کن یررا تعم یوبکارت مع یممور چگونه - 8-1

 یگرکارت شما از کار افتاده و د یممور یلیآمده که بنا به دال یششما هم پ یبرا حتما

 یراه ها متخصصین مرکز سخت افزار ایران یراز یدباشد. اصال نگران نباشقابل استفاده ن

 .می آموزندکار آمد را به شما  یساده ول

 

 اول روش -8-1-1

 .ییدرا رفع نما یاحتمال یراداتاو کارت خود خطاها  یبا اسکن کردن ممور توانیدیم شما

وارد  کارتتان،یممور یودرا یکردن بر رو یککه با راست کل یستکاف کار، ینا یبرا

roperties  شده و با انتخاب سربرگToolsی، رو Check Now یدکن یککل. 
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 دوم روش -8-1-2

که  یست! کافیدشانس هستخوش یارشما بس ید،مواجه شد Card Lockedخطا  ینبا ا اگر

 Unlockحالت  یرو ،کارت را از دستگاهتان خارج کرده و ضامن سمت چپ آن را یممور

 .یدو مجدد امتحان کن یدقرار ده

 

 سوم روش - 8-1-3

 یستکاف یست،درون آن قابل مشاهده ن یلیفا یچکارت شما خراب شده و ه یممور اگر

 Show hidden files and folder ینهگز یر،ز یرشده و مطابق تصو Folder Optionکه ابتدا وارد 

شده و عبارت  Runوارد  Command Prompt )یط. پس از آن، با ورود به محیدرا انتخاب کن

CMD یکه بجا ید. دقت داشته باشیدصبر کن یرا نوشته و کم یرز دستور ، (یدکن یپرا تا 

 : یدکارت خودتان را قرار ده یممور یو، حرف درا Hحرف 

 

chkdsk H:/ \r 

 

 چهارم روش - 8-1-4

 یممور ید،مواجه شد Unsupported media card inserted, format now? یغاماگر که با پ 

 توانیدیشما م ،یداطالعات خود نگران نباش . بابت از دست رفتنیدکارت خود را فرمت کن

 .ییدها نماکردن آن یکاوریکارت، اقدام به ر یاطالعات ممور یابیباز یبا استفاده از ابزارها
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 یلموبا USBکارکرد  یرتعم -9

 یحالت گوش ینشارژ نشدن تلفن همراه را به دنبال دارد. در ا ی،اس ب یوکارکرد  عدم

در هنگام  یاشما ممکن است اصال شارژ نشود 

بروز  یبرا یمختلف یلشارژ، قطع و وصل شود. دال

انتقال  یبرا ین،مشکل وجود دارد. عالوه برا ینا

. یمکن یاستفاده م یاس ب یواز پورت  یزناطالعات 

نشده  یشارژکردن طراح یفقط برا USBپورت 

است. دراکثر موارد مشکل به علت عدم  آن انتقال داده ها یطراح یبرا یبلکه هدف اصل

باشد. ممکن است کابل  یم یاس ب یو یکروو شارژر م usbداخل درگاه  یتماس سطح فلز

پورت  خلکوچک دا یفلز یلبه  یدحالت با ینبه طور مناسب اتصال را برقرار نکند. در ا

usb گرد  یاد کرده باش یرداخل  پورت گ یزیممکن است چ ی. گاهیمکن یرا بررس یلموبا

 اتصال مناسب شود. یمانع برقرار یادو خاک ز

نفوذ کند.  یگوش  یتواند به روزنه ها یم یزر یآشغال ها یاو پشم، گرد و خاک  کرک

 یا یاس ب یو یکروالزم است داخل پورت م یموضوع قبل از هر کار یناز ا یناناطم یبرا

بدون وصل  یاگر حت یاشود  ی. اگرشارژر قطع و وصل میمکن یزداخل کابل شارژررا تم

دهد، مشکل از اتصال نادرست  یشارژ شدن را نشان م تشما عالم یکردن شارژر، گوش

 یضحالت تعو یندر ا ،باشد یوباست که، کابل مع ینا یباشد. احتمال بعد یم Usbپورت 

 شود. یم یشنهادکابل پ
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