
 iPhone لـ iSight برنامج استبدال كاميرا

6 Plus

تبD لشركة Apple أن نسبة ضئيلة من أجهزة iPhone 6 Plus بها مكّون قد يتعطل في كاميرا 
iSight، ولذلك قد تبدو صورك ضبابية. وتقع الوحدات اNتضررة في نطاق محدود من ارقام 


التسلسلية وتم بيعها بشكل رئيسي بD سبتمبر 2014 ويناير 2015.

إذا كان iPhone 6 Plus ينتج صوًرا ضبابية ويقع ضمن نطاق ارقام التسلسلية اNؤهل، 

فستقوم Apple باستبدال كاميرا iSight مجاًنا.


:iPhone 6 Plus في الجزء الخلفي من iSight توجد كاميرا


اهلية
إذا كان iPhone 6 Plus يعمل على نحو سليم، ولكن تظهر عليه اعراض اNوضحة أعkه، 

فاستخدم أداة التحقق من الرقم التسلسلي للتعرّف على ما إذا كان مؤهkً لkستفادة من 

.iPhone 6 Plus ينطبق هذا البرنامج فقط على أجهزة .t هذا البرنامج أم

العثور على الرقم التسلسلي لـ iPhone أمر بسيط. تعرّف على الطريقة.

�

https://support.apple.com/ar-sa/HT204073



عملية ا6ستبدال
 .iSight ستبدال كاميراt مشارك في البرنامج Apple ابحث عن مقدم خدمة معتمد من

سيخضع iPhone للفحص قبل إجراء أي عملية خدمة عليه بهدف التأكد من أهليته لkستفادة 

من هذا البرنامج وعمله على نحو سليم.


.iCloud أو iTunes ستبدال، ُيرجى نسخ بياناتك احتياطًيا إلىtلعملية ا iPhone 6 Plus لتحضير

مkحظة: إذا كان iPhone 6 Plus به أي تلف، مثل كسر في الشاشة يعوق استبدال الكاميرا، فيجب حل هذه اNشكلة قبل 

الخدمة. في بعض الحاtت، قد تكون هناك تكلفة مقابل عملية اصkح.


معلومات إضافية

ر Apple أو تحدد عملية اصkح على بلد أو منطقة الشراء اصلية. �قد ُتقص

t يتيح برنامج Apple هذا اNتوفر على مستوى العالم تمديد تغطية الضمان القياسي لـ 

.iPhone 6 Plus

يغطي البرنامج كاميرات iSight في أجهزة iPhone 6 Plus اNتأثرة Nدة 4 سنوات بعد بيع 

الوحدة بالتجزئة ول مرة.



 ،(eXtra) وإكسترا ،(Zain) وزين ،(Mobily) وموبايلي ،(STC) ت السعوديةtتصاtكشركة ا ،Apple عتمدون منNيشارك مقدمو الخدمة ا *


ومكتبة جرير (Jarir Bookstore) وغيرها، في هذا البرنامج.

تسري اNعلومات اعتباًرا من 06/09/2017

https://getsupport.apple.com/?caller=erep&PGF=PGF31005&category_id=SC0999&symptom_id=99986&locale=en_SA
https://support.apple.com/ar-sa/HT204136

