ﻟﺤﻈﻪ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﺗﺮی آﯾﻔﻮن  ۵sﺣﯿﻦ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۸
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ردﯾﺖ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﺗﺮی آﯾﻔﻮن  5sرا
ً
ﻇﺎﻫﺮا دوﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎد ﮐﺮده اﯾﻦ آﯾﻔﻮن را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺎﺗﺮی ﺣﯿﻦ ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﮑﺎﻓﯽ آﺗﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﮐﺎرﺑﺮ  tryagainin47secondsﮐﻪ وﯾﺪﯾﻮ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮی اﯾﻦ آﯾﻔﻮن ﻓﺎﺑﺮﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻧﺒﻮده و ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

»ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﺷﯽ را ﺷﺎرژ ﮐﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎد ﮐﺮده .ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﻪ دوﺳﺘﻢ دادم ﺗﺎ
ﻣﺸﮑﻞ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ داد«.
وﯾﺪﯾﻮی آﺗﺶ ﺳﻮزی اﯾﻦ آﯾﻔﻮن را در زﯾﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق او ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آﺗﺶ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی
ﻟﯿﺘﯿﻮم-ﯾﻮن در دﻣﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد )ﺣﺪود  537درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس( ﻣﯽ ﺳﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ذوب
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﺳﺖ.
ﺷﺪت آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ آﻧﻘﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮐﻔﺶ را ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﭘﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع آﺗﺶ ﻫﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻤﯽ دوام ﻣﯽ آورﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آن اﺟﺎزه داد ﺗﺎ آﺗﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد .دود ﻧﺎﺷﯽ از آﺗﺶ ﺑﺎﺗﺮی
ﻫﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮم-ﯾﻮن ﻧﯿﺰ ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ردﯾﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻼش اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آﺗﺶ ﮔﻔﺖ:

»ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻄﻞ ﺷﻦ ﻧﺪارﯾﺪ ،اﺻ ًﻼ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آﺗﺶ ﺑﺎﺗﺮی ﻟﯿﺘﯿﻮم-ﯾﻮن ﻧﺮوﯾﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺷﻦ ﻫﻢ آﺗﺶ را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺴﺘﺮش آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﻋﻨﻮان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺎ آن را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد«.
آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮم ﯾﻮن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر اﺳﺖ وﻟﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  7اﺗﻔﺎق

اﻓﺘﺎده .در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ آﯾﻔﻮن  6ﯾﮏ دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ  ۱۱ﺳﺎﻟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎل آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ راﺑﻄﻪ ای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺑﺎﺗﺮی ،ﮐﺎﺑﻞ و ﺷﺎرژر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻟﻮازﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ.
دارد و
ً
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

