اﭘﻞ واچ ﺳﺮی  ۵و  SEدارای ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺎرژ ﺑﻄﻮر
راﯾﮕﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﻞ واچ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﺖ  Power Reserveﯾﺎ
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺗﺮی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺎرژر روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آنﻫﺎ
ﺷﺎرژ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﭘﻞ در اﻃﻼﻋﯿﻪای اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
راﯾﮕﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﭘﻞ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺴﺘﯽ در ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﻞ واچ ﺳﺮی  ۵و اﭘﻞ واچ SE

ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  watchOS 7.2و  7.3ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺎرژ ﺷﺪن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﻌﻤﯿﺮ راﯾﮕﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی اﭘﻞ واچ ﺳﺮی  ۵ﯾﺎ اﭘﻞ واچ  SEرا دارﻧﺪ ،اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ  watchOS 7.3.1ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر،
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮد ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ وﺿﻌﯿﺖ
اﭘﻞ واچ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.

اﭘﻞ در اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﺧﯿﺮش ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ اﺑﺘﺪا
وﺿﻌﯿﺖ اﭘﻞ واچ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرت واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮدن ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﻞ واچ را ﺑﻪ ﺷﺎرژر ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺎرژ ﻧﺸﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮ دارد.

ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻧﺴﺨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ واچ ،ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ » «Watchروی ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ  Generalو ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  Aboutوارد ﺷﻮﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﭘﻞ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
اﭘﻞ واچ ﺳﺮی  ۵ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ از اﭘﻞ واچ ﺳﺮی ،۶
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .اﭘﻞ واچ  SEﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ دارد ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

