
GT-P1000 گلکسی سامسونگتبلت  باتری آموزش درست کردن  

ثِ طَر ًبگْبًی تت خبهَش  ثعضب ضذُ دٍستبى ثب تجلتطَى کبر هیکٌي ٍلی ثب ایٌکِ هقذار زیبدی ضبرش دارُ

 هیطِ ٍ ثذٍى ایٌکِ لَگَی سبهسًَگ ثیبد خبهَش هیطِ یٌْی هطکل از توبم ضذى ثبتری ًیست

دیگِ ّن ایٌِ کِ تت  یب گبّی تجلتطَى کبر هیکٌِ ٍلی زهبًی کِ سیوکبرت رٍ هیسارى خبهَش هیطِ ٍ هطکل

 رٍ ثِ ضبرش هیسًي ٍلی هیساى ثبتری زیبد ًویطِ

پس هي ایي آهَزش رٍ هیذم ثرای کسبًی کِ ایي هطکل رٍ دارى ٍ اگِ هطکلطَى حل ضذ ثیبى ثِ سبیتن ٍ 

 ثگي کِ حل ضذُ ٍ یب ثِ حسبم ثگي تب ثقیِ ّن جرئت کٌي ایي کبر رٍ اًجبم ثذى

لیت خَدتَى ایي کبرٍ اًجبم هیذّیذ ٍ اگِ درست اًجبم ثذیذ ّیچ اتفبقی ثرا تجلتتَى ًوی افتَِ*ضوب ثب هسئ  

 آموزش :

ی پالستیکی زیر تجلت رٍ ثب یِ پٌس ثرداریذثبیذ اثتذا پَضص ّب  -1  

گَضتی سِ سر پیچ ّب را ثبز کٌیذ حبال ثب یک پیج -2  

ٍ  *تَجِ : اگِ پیج گَضتی هذاریذ ثِ ّیچ ٍجِ ثب چبقَ ٍ ایي گًَِ ٍسبیل اهتحبى ًکٌیذ چَى پیچ خراة هیطِ

از پیچ گَضتی آى ّب استفبدُ کٌیذٍ ثْترُ ثِ هَثبی فرٍضی ّب سری ثسًیذ ٍ  تجلتتَى دیگِ ثبز ًویطِ

 

 



از ّیچی  حبال از طرف هسطح تجلت )ّوًَطَر کِ تَی ضکل هطخص ضذُ( تجلت رٍ ثیرٍى ثیبریذ ٍ -3

 ًترسیذ چَى چیس ضکستٌی ًذارُ ٍ حبال ثب هٌظرُ دلخراش درٍى تجلت رٍثرٍ هیطیذ

 

حبال ًَثتِ ایٌِ کِ تعویرات اصلی رٍ اًجبم ثذین! -4  

ی ایٌکِ سیوی کِ تَی ضکل ّن هطخص ضذُ کِ از ثبتری ثِ ثرد اصلی ٍصل ضذُ رٍ از زیر ثِ ثبال ثذیذ یعٌ

 ثِ طَر عوَدی ثِ ثبال ثذیذ ٍ افقی رٍش کبر ًکٌیذ

 



حبال ثِ یِ چبقَ سَکت ّبی رٍی ثرد رٍ ثِ ّن اتصبل ثذیذ ٍ سَکت رٍ ٍصل کٌیذ -5  

 تعویرات توَم ضذ! ثِ ّویي راحتی

 

ثِ ایي صَرت کِ اٍل ثبالی تجلت رٍ جب هیذّیذ تجلتِ حبال ًَثتِ ثستي -6  

ثعذ سوت راست )سوتی کِ سیوکبرت را ٍارد هیکٌیذ( ثعذ سوت چپ ٍ سپس پبییي تت رٍ جب هیسًین ٍ در جب 

 اًذاختي ّن از ّیچ چیس ًترسیذ چَى ّیچ چیس ضکستٌی در کبر ًیست

 

تجلت رٍ ثجٌذیذ ٍ ثرای ّویطِ از ضر خبهَش ضذى ًبگْبًی تجلت راحت ثطیذحبال پیچ ّبی  -7  

 چٌذ ًکتِ هْن :

تتَى رٍ کبلیجرُ کٌیذ*ثْترُ کِ ثب ًرم افسار ثبتری تجل  

 *ثِ ّیچ ٍجِ درة پطت دستگبُ رٍ ثر ًذاریذ چَى اصال الزم ًیست

کردى کبر ًکٌیذ چَى لجِ ّبی تجلتَى رٍ خراة هیکٌِ *ثب ٍسبیل تیس ثرای ثبز  

 موفق باشید


