وﻗﺘﯽ ﮐﻪ  Xperia Z3ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻤﺎد ﺳﺎﻋﺪی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۳
ﮔﺮوه  myfixguideدﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﺎت  Xperia Z3ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﯿﻢ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ در ﺑﺎز ﮐﺮدن زد  1و زد  2داﺷﺘﻪ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ
ﻣﺪل ﺑﻪ ﻫﻢ ،زد  3را ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮﻧﯽ از ﭼﯿﭗ  MSM8974ACاﺳﻨﭗ دراﮔﻮن ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ 2.5
ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و  3ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  5.2اﯾﻨﭽﯽ ،Full HD

دورﺑﯿﻦ  20.7ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  3100ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.

در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺟﺰای داﺧﻠﯽ زد  3و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺎز ﮐﺮدن آن آﺷﻨﺎ
ﺷﻮﯾﻢ.

در اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ،ﺑﺎﯾﺪ درب ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎز ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،آن را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﮔﺮم ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﻫﺮم ،آن را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﭘﺲ از ﺑﺎز ﮐﺮدن درب ﭘﺸﺘﯽ ،ﭼﯿﻨﺶ ﻗﻄﻌﺎت داﺧﻞ زد  3ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻻﺳﺘﯿﮏ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ آب ﺑﻪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه در ﻟﺒﻪ ﻫﺎی درب ﭘﺸﺘﯽ
وﺟﻮد دارد.

ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺎور ﺑﺎﺗﺮی را ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن آن ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﺗﺮی را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺸﺖ ﺑﺎﺗﺮی دارای
ﻣﻘﺪاری ﭼﺴﺐ اﺳﺖ .ﺑﺎﺗﺮی زد  3100 ،3ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  3200ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ زد
 ،2ﺣﺪود  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﯿﭻ ﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺑﻮرد اﺻﻠﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﭘﺲ از ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻮرد اﺻﻠﯽ ﮔﻮﺷﯽ را ﺟﺪا ﮐﺮد .ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎﯾﯽ
ﻓﻠﺰی ،ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺑﻮرد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺎژول آﻧﺘﻦ را ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﯿﭻ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﺪا ﮐﺮد .دو ﺑﺮد و ﯾﮏ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻫﻢ داﺧﻞ ﻣﺎژول
آﻧﺘﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺪاﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎژول ﺳﻮﮐﺖ  3.5ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮی ﻫﺪﻓﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺎژول ﻫﺪﻓﻮن را ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺎری ،در داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﮏ ﻧﻮار ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ و ﮐﺎﺑﻞ آن ،ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ ای ﻓﻠﺰی در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ.

زد  3از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮدی ﮐﻪ دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺎری ،وﯾﺒﺮاﺗﻮر ،ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن و ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ روی آن ﻗﺮار دارﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﺑﺮد ،ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  16ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ)ﻗﺮﻣﺰ( ،رم  3ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ)ﺻﻮرﺗﯽ( ،ﭼﯿﭗ ﭘﺎور)ﺳﺒﺰ( و ﭼﯿﭗ
ﭘﺮدازش وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ)ﻧﺎرﻧﺠﯽ( را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

