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 یبرا ما د؟یخود هست یسوکت هندزفر  ریتعم یبرا ی به دنبال راه ایآ
 یتماس از هندزفر  یو برقرار  لمیمشاهده ف ک،ی گوش دادن به موز

تا به حال با   حتما .میدار ازیروزانه به آن ن نیبنابرا م؛یکن ی استفاده م 
به  میدار  ی مقاله سع نیا در .دیمواجه شده ا یهندزفر  ی مشکل خراب 

سوکت آن  یعن ی یهندزفر  ی خراب لیدال نی از بزرگ تر ی ک یو رفع  ی بررس
 .میبپرداز

 .دیما همراه باش با

 

 دیبدان دی با یسوکت هندزفر  ریقبل از تعم 1#

با ساختار  دیخراب ابتدا با یسوکت هندزفر  ریو تعم ی ابی بیع یبرا
انتقال صدا   یبرا یا لهیوس یهندزفر  .دیبه طور مختصر آشنا شو یهندزفر 
از بخش  ی به صورت کل یهندزفر  کی  .به گوش شما است لیموبا ی از گوش

 :شده است لیتشک ریز یها

 ل یبه موبا یاتصال هندزفر  سوکت •
 میس •
 بلندگو •
 ها وجود ندارد( ی)در همه هندزفر  کروفونیم •

صدا   م،یس ی ب یها یکار آمدن هندزفر  یکه با رو دینظر داشته باش در
و سوکت اتصال   میبخش س جهینت  در .شود ی منتقل م   ی اتصال چیبدون ه
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 ری تعم یروش ها انیبه ب میدار ی مقاله سع  نیدر ا  اما شود؛ ی حذف م 
 .میدار بپرداز میس یها  یسوکت هندزفر 

 :دهند ی شما را انجام م ی به گوش یاتصال هندزفر  فهیوظ ری سوکت ز دو

را بر   لی موبا  ی صدا از گوش افتیدر فهی: وظیهندزفر  ینر  سوکت •
معروف    زین (Handsfree Plug) یپالگ هندزفر  به عهده دارد و

 .است

 

را بر عهده  یارسال صدا به هندزفر  فهی: وظلی موبا  ی مادگ  سوکت •
 .معروف است زین (Handsfree Jack) یجک هندزفر  به د ودار
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از متداول   ی ک ی د،یمشکل دار یصدا توسط هندزفر   افتیاگر در در حال
 با .دو سوکت است نیاز ا ی کیمشکل بروز نقص در  نی وقوع ا لیدال نی تر

نداشته باشد  یمشکل  ی داخل مات یشما در بخش تنظ یکه گوش  نیفرض ا
 ریاز اقدام به تعم قبل دچار نقص در بخش بلندگو نباشد، زین یو هندزفر 

که از سالم بودن بخش  ی ل یموبا ی را به گوش یهندزفر  ،یسوکت هندزفر 
 د،یدیشن یصدا را در هندزفر  اگر .دیمتصل کن دیدار نانیآن اطم یصدا

سالم  یهندزفر  کیکار را با  نیهم  .است لیمشکل در بخش سوکت موبا
  ای یسوکت )نر  کدام که دیتا متوجه شو دیانجام ده زین ی گوش یبرا

 .( خراب شده استیمادگ 
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  یرخ م یسوکت هندزفر  یبرا یچه مشکالت 2#
 دهند؟ 

 :کنند عبارت اند از ی م  ریرا درگ یکه سوکت هندزفر  ی مشکالت

 بودن و لق زدن سوکت به هنگام اتصال شل .1
 م یس ی پارگ  ای یهندزفر  ی شدن اتصاالت داخل قطع  .2
 یشدن سوکت هندزفر  خم .3
 مانند گرد و غبار در محل اتصاالت سوکت  ی موانع  وجود .4

بروز هر دو   تواند سبب ی م یمدت از هندزفر  ی طوالن  ای نادرست  استفاده
  یاقع سوکت هندزفر مو ی در بعض یطرف از .شود ی مشکل شل شدن و پارگ

ارزان  یها یدر هندزفر  شتریمشکل ب نیا .شود ی م دیتول هیبا نقص اول
  میحالت ظاهر سوکت و س نیا در  .خورد ی به چشم م   تیفیک ی و ب متیق

نامرغوب و  هیاستفاده از مواد اول لیبه دل اما رسند؛ ی سالم به نظر م 
 .شود ی خراب م  یهندزفر  ،ی بودن اتصاالت، بعد از مدت فیضع
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در معرض رطوبت   یادی مدت ز یکه سوکت هندزفر  یدر صورت نیهمچن
امر سبب  نیهم .افتد ی اتفاق م  ی و خوردگ ی در آن زنگ زدگ رد،یقرار گ

 ای میضخ یاز قاب ها استفاده .شود ی سوکت و لق زدن آن م زیسا  رییتغ
و   یسوکت هندزفر  نیشود اتصال ب ی باعث م  زین ی نامناسب با مدل گوش

 .انجام نشود ی به خوب لیموبا

  ی آن م ری و تعم یسوکت هندزفر  گریدو مشکل د  حیادامه به توض در
 .می پرداز

 خم شدن سوکت 1-2#

 :اشاره کرد ر ی توان به موارد ز ی م  یخم شدن سوکت هندزفر  لیدال از
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 .دیکش  ی را م  میسوکت، س یبه جا یهنگام درآوردن هندزفر  به •
 .دیکن ی سوکت را جدا نم د،ی کن ی استفاده نم  یکه از هندزفر  ی زمان  •
 .دیکن  ی از حد تا م شیرا ب میس ،یهنگام جمع کردن هندزفر  به •

 

 :شود  ی م  ریسبب بروز مشکالت ز یشدن سوکت هندزفر  خم

 .رود یجا نم  لیاموب  ی در سوکت مادگ  ی خم شده به درست سوکت •
در صورت جا رفتن ممکن است دوباره از محل خود خارج شود  ی حت •

 .شود ی سوکت مادگ ی سبب خراب ای
کند و سبب   ی م  جادیمشکل ا ی خم شده در اتصاالت داخل سوکت •

 .شود ی م ی داخل یها میاتصال س
کند و  ی م  جادیمشکل ا (Stereo) ویدر حالت استر  ی داخل اتصال •

 .شود ی طرفه م کی یهندزفر 
 .کند یم  جادیا نهیدر پس زم یی ها صدا میاوقات تداخل س ی گاه •
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  ر؛یخ ایدر حال پخش باشد  ی ک یکند که موز ی نم یصورت فرق نیا در •
 .شود ی م دهیشن وستهیصدا به صورت پ

 .شود ی م ی سبب کم شدن حجم خروج فیضع اتصال •
  د،یده ریی تغ لیصدا را در موبا مات یحالت هر چقدر هم تنظ نیا در •

 .شود ی نم  جادیدر حجم صدا ا یر ییتغ

نکته   نیبه ا م،یخم شده بپرداز یسوکت هندزفر  ریکه به تعم نیاز ا قبل
تخصص   ایدر صورت نداشتن دقت  رات ی تعم انجام که دیتوجه داشته باش

 زین گرید یه بخش ها ب بلکه شود؛ ی نه تنها سبب رفع مشکل نم  ،یکاف
 کیبه  یدر صورت نداشتن تخصص کاف  پس .کند ی وارد م  بیآس

به جک  یاستفاده شده در هندزفر  جک .دیمتخصص مراجعه کن رکاریتعم
شکننده هستند؛ پس در  اریجک ها بس نیا .معروف است یمتر  ی لیم 3.5
 .دیدقت را داشته باش تینها دیآن ها با ریتعم

 :کاربرد دارند ریخم شده دو روش ز یسوکت هندزفر  ریتعم یبرا

 یصاف کردن سوکت هندزفر  (1

 :دیدار ازین ریز لیصاف کردن سوکت خم شده به وسا یبرا

 عدد انبر نازک  دو •
 کش خط •

شکننده است، وارد کردن فشار   اریبس یکه سوکت هندزفر  یی آن جا از
 .شود ی سبب شکستن آن م ی اضاف
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عمل   ریو صاف کردن سوکت آن به صورت ز یر هندزف ری تعم یبرا پس
 :دیکن

 .دیریوسط سوکت را بگ گریانبر سر سوکت و با انبر د کی با •
 .دیرا برطرف کن ی دگیخم ی به آرام  ی ول ی قو یرویکمک ن به •
 .که کامالً صاف شده باشد دیکن ی کمک خط کش بررس با •
سوکت برطرف نشده بود، مراحل باال را  ی که هنوز خم ی صورت در •

 .دیمجددا تکرار کن

 

 سوکت  ضیتعو  (2

سوکت  ضی مجبور به تعو فتدیاتفاق ب ریز طیاز شرا ی ک یکه  ی صورت در
 :میهست

 .سر سوکت بشکند ایباشد  ادیز  اریبس ی دگیخم اگر •
 .شده باشند  ی اتصال ا ی ی ها از داخل دچار قطع میچه س چنان •
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که   ی از اندازه شل شده باشد، به صورت شیکه سوکت ب ی صورت در •
 .مکررا خارج شود  ی از سوکت مادگ

 ازین ریز لیبه وسا  یسوکت هندزفر  ضی و تعو ریتعم  یحالت برا نیا در
 :میدار

 ی متر  ی لیم  3.5 وی استر شیف •
 ه یهو •
 قلع  میس •
 ش یوارن •
 پارچه مرطوب  ای اسفنج •
 یچیق ای نیچ میس •
 ز ی ت  یچاقو کی  ایلخت کن  میس •
 تر ی ه ای سشوار •

 .میرو ی م  شیپ ریسوکت طبق مراحل ز ضیتعو  یبرا حال

 جدا کردن سوکت خراب  -1

 :دیعمل کن ریجدا کردن سوکت خراب به صورت ز یبرا

 .دیجدا کن میسوکت خراب را از س ی چیق ای  نیچ میکمک س به .1
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کابل را   ی رونیروکش ب زی ت  یچاقو کی  ایلخت کن  میکمک س با .2
 .دیکنلخت 

استفاده   ی کیروکش پالست یبه جا ی ها از روکش لعاب یهندزفر  ی برخ در
 هیآن را به مدت چند ثان م،یمدل س نی لخت کردن ا یبرا .شده است

ذوب شده و    میس یلعاب رو بیترت نیا به .دیتوسط شعله فندک بسوزان
 .شوند  ی م  انیها نما میس

 :هستند ریز یبه رنگ ها ی داخل یها میس

از  ی : متصل به نوک سوکت و کانال سمت چپ )در بعض دیسف •
 و سبز هستند(  ی آب یها به رنگ ها یهندزفر 
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ها  یهندزفر  ی کانال سمت راست )در بعض ای: متصل به حلقه قرمز •
 شود(  ی م  دهید زین ی به رنگ نارنج

  اهیها به رنگ س  یاز هندزفر  ی )در بعض نیبدون روکش: متصل به زم میس
 شود(  ی م  دهید زین

 

 د یاتصال سوکت جد -2

به آن انجام   دیو اتصال سوکت جد یهندزفر  ریتعم یرا برا ریز مراحل
 :دیده

 .دیکن یدار یخر  3.5mm سوکت .1

داخل   میس ی قطع  د،یاستفاده کن (Right-Angle) تیاز سوکت را اگر
 .رسد ی به حداقل م یاستفاده مداوم از هندزفر  لیسوکت به دل
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 .کامال داغ شود دیو اجازه ده  دیرا روشن کن هیهو .2
 عمل .دیها بمال میس یقلع به انتها  یاز آماده شدن مقدار  پس .3

شما  یهندزفر  اگر .دیکن  ی مشاهده م  ریز ریقلع اندود را در تصو 
و  دیها را به هم بتابان میدارد، س نیاتصال به زم میدو عدد س

 .دیسپس عمل قلع اندود را انجام بده
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را   هی شده به هو دهیقلع چسب یتکه ها زیاسفنج تم ایپارچه  با .4
چسبند و سبب بروز اتصال  ی ها م میتکه ها به س نیا .دیپاک کن
 .شوند ی م یاستفاده از هندزفر  نیکوتاه ح

 میو داخل س دهیرا بر شی وارن یشدن اتصاالت تکه ا قیعا یراب .5
 .دیزندایها ب



 

14 www.namatek.com 

 

  ی کیها را از بخش پالست می. سدیجدا کن یرا از بخش فلز  جک .6
دقت  یسوکت هندزفر   ریمرحله از تعم نیا در .دیجک عبور ده

 .جهت جک درست باشد دیکن

 

 .دیکن میجک لح یها را به سمت فلز  میس .7
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نحوه اتصاالت را در  دیتوان  ی م د،یکه انتخاب کرده ا ی توجه به سوکت با
از   دیکن ی استفاده م مهیمثال اگر از جک سه س یبرا .دیکن دایپ نترنتیا

 .دیاستفاده کن یکار  میلح یبرا ریز ری تصو
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با وجود   اگر .دیمتصل کن لیرا به موبا یهندزفر  یکار  میاز لح بعد .8
احتماال کانال چپ و راست را  د،یدینشن یی صدا ی قی پخش موس

ها  میس یی بعد از جا به جا نیبنابرا د؛یجا به جا وصل کرده ا
 ی عن ی دیدیشن یی اگر صدا اما د؛یرا انجام ده یکار  میمجددا لح

اتصاالت   یرا تا باال شیوارن پس شده؛ ریتعم یسوکت هندزفر 
 .تا محکم شود  دیآورده و به آن گرما بده
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 .دیا به هم متصل کنر یو فلز  ی کیپالست بخش .9

 

 ی وجود مانع در سوکت هندزفر  2-2#

مستعد تجمع گرد و غبار  اریبس یسوکت هندزفر  ،یار یساختار ش لیدل به
به   ی و مادگ یدو بخش نر  نیانباشته شدن گرد و غبار، اتصال ب با .است
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 نیا .میشنو ی نم یرا در هندزفر  یمناسب  یصدا شود و ی انجام نم ی خوب
 یهندزفر  ریتعم  یبرا .دهد ی سوکت رخ م ی بخش مادگ  یبرا شتریاتفاق ب

 .دیعمل کن ریکردن سوکت ها به روش ز زیو تم

با   دیتوان ی مراحل را م نی)ا دینگهدارنده کاغذ را صاف کن رهیگ کی •
 .(د یانجام ده زیگوش پاک کن ن کی
 .دیچسب دوطرفه بزن رهیگ یاز لبه ها ی کی به •
 .دیکن ی گوش  ی را از سمت چسب دار داخل سوکت مادگ  رهیگ •
 یکار گرد و غبار به انتها  نی. با ادیفشار داده و بچرخان  نی را به پا  رهیگ •

 چسبد.  ی م  رهیگ

 


