
برنامج iPhone 6s *عالجة مشاكل 

توقف التشغيل ا*فاجئ

تب? لشركة Apple أن عدًدا محدوًدا جًدا من أجهزة iPhone 6s قد يتوقف عن التشغيل بشكل 
مفاجئ. وهذه اQشكلة H تتعلق بالسMمة، وH تؤثر إH على عدد محدود من ارقام 


التسلسلية لجهزة التي تم تصنيعها في سبتمبر وأكتوبر 2015.

إذا واجهتك هذه اQشكلة، فالرجاء استخدام أداة التحقق من الرقم التسلسلي أدناه للتأكد 

.H ستبدال البطارية مجاًنا أمH ًMالخاص بك مؤه iPhone 6s مما إذا كان


عملية ا?ستبدال
ابحث عن مقدم خدمة معتمد من Apple مشارك في البرنامج Hستبدال البطارية من خMله. 

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

من هذا البرنامج وعمله على نحو سليم.

الرجاء اHتصال بمقدم الخدمة للتأكد من توفر خدمة استبدال البطارية في اليوم الذي 

ستتوجه فيه إليه.


مMحظة: الشركاء من شركات اHتصاHت الMسلكية غير مشارك? في هذا البرنامج.


لتجهيز iPhone 6s لعملية استبدال البطارية، الرجاء اتباع الخطوات أدناه:

•
.iCloud أو iTunes انسخ بياناتك احتياطًيا إلى

•
"iPhone أوقف تشغيل "العثور على الـ

البحث عن الرقم التسلسلي لـ iPhone أمر بسيط. تعرّف على الطريقة.

�

https://locate.apple.com/bh/en
https://support.apple.com/ar-ae/HT204136
https://support.apple.com/kb/PH2702?locale=en_BH&viewlocale=ar_AE
https://support.apple.com/ar-ae/HT204073


امسح البيانات واعدادات في "اعدادات" > "عام" > "إعادة تعي?" > "مسح جميع •

اQحتويات واعدادات"

مMحظة: إذا كان iPhone 6s به أي تلف، ككسر بالشاشة، والذي من شأنه أن ُيعيق استبدال البطارية، فيجب حل هذه 

اQشكلة قبل الشروع في استبدال البطارية. في بعض الحاHت، قد تكون هناك تكلفة مقابل عملية اصMح.


معلومات إضافية

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

إذا كنت تعتقد أن هذه اQشكلة تؤثر على iPhone 6s الخاص بك، وأنك دفعت مبلًغا Hستبدال 

البطارية، فيمكنك اHتصال بـ Apple لMستفسار عن استرداد اQبلغ.


.iPhone 6s تغطية الضمان القياسية لـ Apple ي منQيمد هذا البرنامج العا H

يغطي البرنامج بطاريات iPhone 6s اQتضررة Qدة 3 سنوات بعد بيع الجهاز بالتجزئة ول 

مرة.




اQعلومات سارية اعتباًرا من 30-11-2016

https://getsupport.apple.com/?caller=erep&locale=en_BH&PRKEYS=500016&category_id=SC0998&symptom_id=23230&locale=en_BH

