
 راه حل قطعی رفع مشکل   14چرا یکی از ایرپادها کار نمیکند ؟  

حل آنها چیست ؟ چرا یکی از ایرپادها صدا ندارد ؟ چرا چراغ ایرپاد  یرپاد و راه چرا یکی از ایرپادها کار نمیکند با اینکه ایرپاد نو خریدم ؟ چرا بعد از مدت کوتاهی یکی از ایرپادهام از کار افتاد ؟ مشکالت رایج ا
اي این عوامل میپردازیم.ممکنه این مشکالت از سخت افزار ایرپاد خصوصا باتري اون باشه و  ی از ما میپرسن و به بررسی ریشهروشن نمیشود ؟ حل مشکل صداي ایرپاد ؟ این سواالتیست که خیل 

 .ممکنه مشکل نرم افزاري و یا حتی مشکل این باشه که نمیتونید به گوشی وصلش کنید 

رو مطالعه   راهنماي استفاده از ایرپاد چه اورجینال چه ایرپاد کپی و با این مشکالت برخوردي پس تاپایان با ما همراه باش البته قبل از اینکه به مشکالت برسیم پیشنهاد میکنم ایرپاد خریدي اگه تو هم
 .کنید

  ا اي مشکل کار نکردن یکی از ایرپاده بررسی علل ریشه 
ي  یا ایرپاد شیائومی یا اینکه گوش چپ یا راست باشه فرقی نمیکنه بر اساس تجربه  ایرپاد سامسونگ   باشه چه ایرپاد اپل   اگه ایرپادي دارید که هر دو گوش یا یکی از گوشیهاش کار نمیکنه حاال چه

  .نیم که قطعا نتیجه بگیرید زیادي که در این زمینه داریم علل رو میگیم و بعد راه حلها رو یکی یکی براتون عنوان میک 
 ي مشکل باتر

کپی این مشکل بیشتر پیش میاد حاال ممکنه    شایعترین مشکل کار نکردن یک گوش ایرپاد یا دوگوش ایرپاد مشکل باتري هست که حتی توي ایرپاد نو هم این مشکل هست البته توي ایرپادهاي
 .بهتون میدم باتري خواب بمونه یا کال خراب باشه . در ادامه راه حل هم 

 ن مشکل کانکت شد 

ه و نیاز به یه سري اقدامات هست. ابتدا باید ایرپاد به  خیلی وقتا کانکت شدن با گوشی حاال میخواد اندروید باشه یا اي او اس فرقی نداره براي بار اول خصوصا امکان این هست که باگ داشته باش
 . درستی وصل بشه و بعد به مشکالتش برسیم

 ن مادر بود   مشکل تک گوش 

ادر بودن یعنی اینکه هر کدوم رو بخوایی استفاده  ي هندزفري بلوتوثیها و ایرپادها دوگوش مادر نیستن و این موضوع میتونه مشکل در پخش صدا در دوگوش یا حتی تک گوش ایجاد کنه. دو گوش مهمه
در نباشه میتونه مشکل کار نکردن یکی از ایرپادها همین باشه. البته این قضیه توي اکثر هدفون بلوتوثیها حل شده  کنی مشکلی نداشته باشه و خیلی راحت به گوشیتون وصل بشه و اگه دوتا گوش ما

 .ی از ایرپادها صدا ندارداومد از خودت نپرسی چرا یک  هست و هر دو گوش مادر هستند و میتونی بصورت جدا و تک تک استفاده کنی اما باید دقت نظر هم داشته باشی این مورد رو که اگه مشکلی پیش 

 ه استفاده نادرست از ایرپاد و نداشتن تجرب 

میگردي. در    و برا اینه که دنبال حل مشکل صداي ایرپاد  از دید اول و ابتدا ممکنه اتصال گوشی و ایرپاد ساده بنظر بیاد ولی اگه با ر اولتون هست ممکنه که ایرپاد رو به گوشی درست وصل نکردي 
 .ي مقاله روادامه آموزش اتصال ایرپاد به گوشی رو هم براتون گذاشتم. نکات مهمی داره که خالی از لطف نیست که حتما بخونی همه 

 ؟ ارائه راه حل براي سوال چرا یکی از ایرپادها کار نمیکند  
اي که بیان کردیم باتري بود. یکی خواب باتري و یکی خرابی باتري. خواب باتري بخاطر اینه که از تولید تا رسیدن ایرپاد  اولین مشکلی ریشه. . . حل آنهابا ما همراه باشید با مشکالت رایج ایرپاد و راه 

تصال ایرپاد به کیس باشه که باعث شده ایرپاد د  ا به دست مصرف کننده ممکنه تایم زیادي طول بکشه و این مورد باعث به اصطالح خواب رفتگی باتري شود یا اینکه برچسب پلمپ روي کانکتورهاي 
 .شارژ ( خالی شدن شارژ) شود

 حل آنها حل مشکل باتري در مشکالت رایج ایرپاد و راه  – 1

یکی از شایعترینهاست و براي رفع این مشکل کافیست ابتدا اگر برچسب و پالستیک پلمپ روي کانکتور    اگه ایرپاد رو تازه خریدید و دو یا یکی از ایرپادها کار نمیکند اصال نگران نباشید چرا که این مورد 
رژ شوند . چند ساعتی طول میکشد  بذارید ایرپادها در آن قرار بگیرند و ریشاایرپاد هست بردارید و بذارید ایرپادها شارژ شوند و اگر برچسب پلمپ ندارن و بازهم ایرپاد کار نمیکند کیس شارژ رو بزنید به شارژر و 

نیز مربوط به باتري هست و مشکالت باتري که البته دقت کنید اگر باز یکی از ایرپادها کار نکرد راه حلهاي پایین رو امتحان    چراغ ایرپاد روشن نمیشود  چرا   مورد بعدي .اما نگران نباشید مشکل رفع میشود
 .مشکل بعدي مشکل اتصال و کانکت بلوتوث و اتصال بیسیم هست که با چند راه حل ساده این مشکلم رفع میشه .براي تعویض باتري و تعمیر اون کنید و اگه باز کار نکرد آخرین گزینه برید

 حل مشکل اتصال بلوتوث، انتخاب بلوتوث دقیق  – 2

https://www.myairpods.ir/shop/
https://www.myairpods.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%be%d8%a7%d8%af/
https://www.myairpods.ir/product-category/airpods-apple/
https://www.myairpods.ir/product-category/samsung-buds/
https://www.myairpods.ir/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%be%d8%a7%d8%af-%d9%81%db%8c%da%a9/


دي ؟ شاید براثر عجله یا حواس پرتی به درستی دستگاه و ایرپاد رو در گوشی خود انتخاب نکرده اید که  قبل از هرچیزي چک کنید که آیا در جست و جوي بلوتوث خود و انتخاب نام ایرپاد درست عمل کر 
 .باعث شده فکر کنید که ایرپاد کار نمکند

 بلوتوث را خاوش کنید  – 3

 .یک سري بلوتوث را خاوش و دوباره روشن کنید و دوباره اتصال رو برقرا کنید. این امر باعث جفت سازي دقیقتري با گوشی میکند

 ایرپاد را خاموش و روشن کنید  – 4

خاموش بشن تا مطمئن بشید هر دوگوش خاموش میشن و بعد از چند دقیقه (   ثانیه خاموش نکنید بذارید با قرار گرفتن در کیس شارژ و بستن درب کیس شارژ 5ایرپادهارو داخل کیس بذارید و با لمس 
 . بررسی کنید  دقیقه ) دوباره تست کنید و اتصال رو  5تا  3حداقل 

 فراموشی بلوتوث بزنید  – 5

فرایند اتصال دوباره انجام بشه. این چند مورد میتونه تا اینجا مشکلتون رو برطرف کرده    ها بزنید که داخل تنظیمات چه آیفون دارید و چه اندروید فرقی نمیکنه یکبار فراموشی بلوتوث در قسمت نام دستگاه 
 .باشه اگه نه بریم براي موارد بعدي

ایم. به رسم امانت  گرفته سالم دنیا  رو از سایت  9د چون مربوط به آپدیت ایرپاد از طریق آیفون هست . این بخش از مطالب پیش رو تا گزینه به کار میا ایرپادهاي اورجینال اپل نکات بعدي بیشتر براي
 .اینجا عنوان کردیم

6 – FIRMWARE را در AIRPODS  به روز کنید 

ها و اطمینان از عملکرد هدفون است. این  افزار روي ایرپاد مسئول تمام ویژگی بر روي سیستم عامل توسعه یافته توسط اپل اجرا می شود. سخت افزار یا نرم  AirPodsدرست مانند آیفون شما،  
 .باگ باشد AirPods افزاراحتمال وجود دارد که سخت 

خود   AirPods شما موجود است، تنها کاري که باید انجام دهید این است که AirPods خود را به روز کنید. اگر نسخه جدیدتري براي AirPods راه حل این مشکل این است که سیستم عامل
 .خود وصل کنید و آپدیت سیستم عامل باید شروع شود  را در حالی که به تلفن شما متصل هستند، داخل قاب قرار دهید. اکنون، یک کابل الیتنینگ را به آیفون

  

 

7 – AUDIO BALANCE  را در آیفون بررسی کنید 

  به  را آن  اگر   حتی  .داد تغییر  شما آیفون در  صوتی تعادل  تنظیم  طریق  از  توان  می  را   این   اما، ایرپادهاي شما قرار است به طور پیش فرض صداي استریویی با اندازه یکسان در هر دو طرف تولید کنند.
 .شما وجود داشته باشد که می تواند تعادل صوتی را تغییر دهد آیفون  در  ثالث  شخص برنامه  یک  یا باگ یک است ممکن  باشید،  نداده تغییر   دستی صورت 

 .خود تجربه کنید AirPods در اینجا نحوه بازگرداندن آن به حالت عادي آورده شده است تا صدا را از هر دو طرف در 

 .بروید Accessibility برنامه تنظیمات را در آیفون خود باز کنید و به تب  :1مرحله  

  

https://www.myairpods.ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%be%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d9%88-%d9%81%db%8c%da%a9/
https://www.myairpods.ir/product-category/airpods-apple/
https://salamdonya.com/tech/top-ways-to-fix-airpods-not-working-in-one-ear


 

 .را انتخاب کنید Audio/Visual به پایین بروید و  :2ه  مرحل 

  

 

 .ن از هر دو هدفون در مرکز قرار دهید. اگر سمت چپ یا راست باشد، صدا را فقط از یک طرف خواهید شنیدنوار لغزنده را براي خروجی یکسا  :3مرحله  

  

 

8 – AIRPODS کنید   ریست     را 



 .خود را به اجبار تنظیم مجدد کنید تا ببینید آیا تغییري می کند یا خیر. در اینجا نحوه انجام آن آمده است AirPods راه حل هاي باال جواب نداد، می توانید اگر هیچ یک از  

 .خود را در کیس قرار دهید و آن را شارژ کنید AirPods  :1مرحله  

 .را باز کنید AirPods درب قاب   :2مرحله  

  رها  را  دکمه افتاد  اتفاق  این وقتی به رنگ سفید شروع به چشمک زدن می کند. AirPods در جلوي قاب LED .ثانیه نگه دارید 15را فشار داده و به مدت  AirPods دکمه پشت قاب  :3مرحله  
 .کنید

 .امی در آیفون خود دریافت خواهید کردخود به آیفون، پی  AirPods اتصال  براي را ببندید و دوباره آن را باز کنید. AirPods قاب  :4مرحله  

 

 شما بخشی از برنامه جایگزینی اپل است  AIRPODS بررسی کنید که آیا – 9

  هاي  روش   از   استفاده  با  .دارد  وجود  افزاري  سخت   نقص   یک   کنید  فرض   حال،  این   با  شما مشکلی داشته باشد، همه راه حل هاي ذکر شده در باال می توانند کار کنند. AirPods ه نرم افزار در صورتی ک
 .وجود داشته باشد، اپل با یک برنامه جایگزین آن را تصدیق می کند AirPods از خاصی مدل در  اي  گسترده  افزاري سخت  مشکل  اگر .کرد حل  را  آن  توان نمی  این مانند اي ساده

  به  را  جدید   جفت یک  بتوانید باید  و  ببرید،  نزدیک  اپل  فروشگاه  یک  به را  آن است، چنین  اگر  شما واجد شرایط جایگزینی هستند یا خیر. AirPods به صفحه برنامه جایگزین اپل بروید و بررسی کنید که آیا
 .گان دریافت کنیدرای صورت 

 یکی از ایرپادها کثیف هست  – 10

ي شخصی خودم اصال امکان اینکه یه همچین  حل آنها ” توسط برخی از همکارهاي محترم شامل این بخش هم میشود که من بعنوان تجربه یکی از راه حلهاي عنوان شده براي ” مشکالت رایج ایرپاد و راه 
 .داي یک گوش جلوگیري کنه رو ندیدم و بعید میدونم همچین چیزي باشه ولی به هرحال گفتنش خالی از لطف نیستموردي باشه که باعث بشه از خروجی ص

 ایرپاد شیائومی   و ایرپاد سامسونگ  حل مشکل  – 11

هایی که گفتیم رو اجرا کنید، ابتدا کانکت شدن رو تست کنید بعد شارژ شدن مجدد ایرپادهارو تست کنید و در انتها برید براي تعویض  ایرپاد سامسونگ یا هر برندي دیگه باشه فرق نداره شما این راه حل 
 .زیر همین پست کامنت بذارید و مشکلتون رو شرح دهید کامل توضیحات مربوطه رو حتما اضافه خواهیم کرد ي ایرپاد. حتما با این روشها نتیجه میگیرید اگه نگرفتیدباتري یا قطعات دیگه

 چرا چراغ ایرپاد روشن نمیشود  – 12

https://www.myairpods.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%be%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af/
https://www.myairpods.ir/product-category/samsung-buds/
https://www.myairpods.ir/product-category/xiaomi-airdots/


پادتون بدون مشکل وصل میشه و تایم کاریش متعادل و  ایرعلت روشن نشدن چراغ ایرپاد یا چراغ کیس شارژ میتونه باتري مربوطه یا حتی خرابی چراغ خود ایرپاد و یا کیس باشه که این مورد رو اگه  
 .طبق دفترچه هست میتونه از خود چراغ باشه اگه نه که روشن نمیشه و هیچ عکس العملی از خودش نشون نمیده یعنی باتري خرابه

 )   ؟   ضعیفه   ایرپاد  صداي   چرا (    – حل مشکل صداي ایرپاد  – 13

کافیست که اونو دوباره  کردید و دارید استفاده میکنید یا فقط تستش کردید و صداش ضعیفه مهمترین دلیلش بخاطر کمبود شارژ خود ایرپاد هست ، نگران نباشید فقط  اگه ایرپاد نو خرید کردید و هنوز شارژش ن 
مورد سوم که خیلی کم پیش    .تیم یه بار دیگه برید و ببینیدشراه حل رو گف  AUDIO BALANCE و تنظیمات مربوط به 7شارژ کنید. دلیل دوم مربوط به تنظیمات داخل گوشی هست که در مورد 

باشه که اشتباها هنگام مونتاژ اونو برنداشتن و با برداشتنش مشکل حل میشه که البته این کار تعمیر   میاد ولی من باهاش برخورد کردم امکان داره اسپیکر ایرپاد یک کاغذ یا پالستیک پلمپ روش مونده 
فیک رو بجاي هاي   مورد چهارم جنس هاي کپی رو به جاي اورجینال یا جنس کپی و .ي خودم در این زمینه مربوط به یک کاالي اورجینال بود نه کپی و نه هایی کپیکار هست کار شما نیست. اتفاقا تجربه

مورد پنج و شش مربوط به خرابی اسپیکر و باتري هست که اگه ایرپادتون گارانتی داره از گارانتیش    .کامل بررسی کردیم تفاوت ایرپاد اصل و فیک کپی فروشنده بهتون فروخته که این مورد رو در مقاله
 استفاده کنید اگه نداره بدید تعمیرکار مطمئن براتون مشکلش رو حل کنن 

 آموزش اتصال ایرپاد به گوشی  – 14

د و  ض بر این بود که همه اتصال ایرپاد به گوشی رو بلدید. اگه ایرپادها صدا ندارن ممکنه اصال به گوشی وصل نشده باشن که مسیر زیر رو بریشاید باید این آموزش رو ابتداي مقاله میذاشتم اما فر 
 .مطمئن بشید ایرپاد به موبایل وصله

 ابتدا ایرپاد رو از کیس شارژ دربیارید . ١
 بلوتوث گوشی خودتون رو روشن کنید و بذارید اسکن بلوتوث شروع بشه . ٢
روي جعبه و کارتون   GM5 ي ایرپاد رو نگاه کنید و نام ایرپاد یا کد ایرپاد مثالهایی که بلوتوث پیدا کرده، ایرپاد مورد نظر رو انتخاب کنید ( اگه نام ایرپاد رو نمیدونید روي جعبه از لیست دستگاه . ٣

 ( نوشته شده که اسم ایرپاد همینه
 میخواد که این اجازه رو بهش بدید  ( pair ) گوشی موبایل از شما اجازه جفت سازي . ٤
 چند ثانیه صبر کنید تا گوشی به ایرپاد وصل بشه . ٥
بعد از اتصال بصورت اتوماتیک آخرین موزیکی که پلی داشتید رو پلی  ایرپاد پرو هاي کپی و در مدلهاي هاي کپی مثل ایرپاد پرو اصل لینال مثاتصال به ایرپاد و تمام. ( در مدلهاي اورج . ٦

 ( میکنه
 .مجدد همینکه بلوتوث گوشی روشن و ایرپاد رو از کیس خارج کنید کافیه. اتوماتیک کانکت برفرا میشه براي اتصال . ٧

 ی سخن پایان 
چرا یکی از ایرپادها کار نمیکند رو جواب بدید. ما در این مقاله ”    امیدوارم که تا اینجا تونسته باشم راه حل مناسب براي حل مشکل صداي ایرپاد رو بهتون داده باشم. و خودتون بتونید این سوال مهم که

اي از مشکالت رو بیان کردم و راه  اد رو خودتون حل کنید. مجموعهچرا یکی از ایرپادها کار نمیکند ” سعی کردیم بیشتر تجربی و عملی راه حل عنوان کنیم که بتونید بدون مراجعه به تعمیرگاه مشکالت ایرپ
 ћћћدتون رو به گورستان ایرپادها هدایت کنیدم که بعید میدونم اگه اینا رو انجام دادي و مشکلت حل نشه . اگه حل نشد و دادید تعمیر کار و بازم حل نشد مطمئن باشید که باید ایرپاحل داد
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