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INTRODUÇÃO
Use este guia para substituir o cabo plano do botão home. O cabo inclui o interruptor, mas não a
cobertura do botão.

FERRAMENTAS:

PEÇAS:

Phillips #000 Screwdriver (1)

iPhone 5 Home Button Ribbon Cable (1)

iFixit Opening Tools (1)
Suction Handle (1)
P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)

Este documento foi gerado em 2020-11-22 12:12:30 AM (MST).
© iFixit — CC BY-NC-SA

pt.iFixit.com

Página 2 de 15

Substituição do cabo plano do botão hom…

ID do guia: 10912 - Rascunho: 2019-01-14

Passo 1 — Conjunto do display



Se o vidro de seu display está quebrado, limite os danos e previna acidentes durante o reparo
aplicando uma fita no vidro.



Faça camadas com fita adesiva transparente para empacotamento sobre o display do iPhone até
que toda a sua face esteja coberta.

 Isso manterá os estilhaços de vidro sob controle e garantirá a integridade estrutural enquanto o
display é liberado e elevado.

 Use óculos de proteção para proteger seus olhos de qualquer vidro ejetado durante o reparo.

Passo 2

 Antes de desmontar seu iPhone,
certifique-se de que ele se encontra
desligado.


Remova os dois parafusos
Pentalobe 3,6 mm que se
encontram ao lado do conector
Lightning.
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Passo 3

 Nos seguintes passos, você irá puxar o display para fora da carcaça do telefone. O display é
composto por uma tela de vidro e uma vedação de plástico com clipes de metal.


Independente da ferramenta que você for usar, você precisa certificar-se de que está puxando o
display inteiro.



Se o vidro começar a se separar do plástico, conforme mostra a primeira imagem, introduza e
deslize uma ferramenta de abertura de plástico entre a estrutura de plástico e o corpo metálico do
telefone para liberar os clipes de metal para fora da estrutura.

 Se você estiver remontando um telefone com uma vedação de display separada, você certamente
vai querer posicionar uma fina faixa adesiva entre a vedação de plástico e o vidro, para manter
fechado o telefone.
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Passo 4 — Procedimento de Abertura com a iSclack

 Os próximos dois passos demonstram como usar a iSclack, uma ótima ferramenta para abrir o
iPhone 5 com segurança, a qual recomendamos a qualquer pessoa que queira fazer mais de um
reparo. Se você não estiver usando a iSclack, vá direto para o Passo 6.


Feche o punho da iSclack para abrir as garras das ventosas de sucção.



Ajeite a traseira de seu iPhone entre as ventosas de sucção, apoiando-a contra o medidor de
profundidade de plástico.




A ventosa de sucção superior deve acomodar-se logo acima do botão home.

Abra os punhos da iSclack para fechar suas garras. Centralizando as ventosas, pressione-as
firmemente contra a dianteira e a traseira do iPhone.
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Passo 5



Segure seu iPhone firmemente e feche o punho da iSclack para separar as ventosas de sucção,
puxando o painel frontal da estrutura traseira.



A iSclack foi desenhada para abrir seu iPhone de forma segura, separando somente as peças,
sem danificar os cabos do display.



Descole as duas ventosas do seu iPhone.



Pule os próximos três passos e siga para o Passo 9.
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Passo 6


Pressione uma ventosa de sucção
contra a tela, na área diretamente
acima do botão home.

 Certifique-se de que a ventosa se
encontra completamente sobre a
tela, para alcançar uma perfeita
aderência.

 Se você está abrindo um iPhone
com o vidro quebrado, faça
camadas ordenadamente com
algumas fitas de empacotamento ao
longo do visor e esprema o máximo
de bolhas que puder. Isso
concederá à ventosa de sucção
uma superfície à qual se agarrar e
minimizará o alastramento de vidro
quebrado.
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Passo 7

 Certifique-se de que a ventosa de
sucção encontra-se seguramente
fixa ao conjunto painel dianteiro.


Enquanto pressiona o iPhone para
baixo com uma mão, puxe a
ventosa de sucção para cima, de
modo a separar suavemente o
conjunto painel dianteiro da
estrutura traseira do dispositivo.

 Use o tempo que for necessário e
empregue força firme e
constantemente. O ajuste do
conjunto do display é mais apertado
do que na maioria dos dispositivos.


Usando uma ferramenta de abertura
de plástico, comece a mover
vagarosamente a estrutura traseira
do dispositivo para baixo enquanto
puxa para cima com a ventosa de
sucção.

 Existem diversos clipes segurando o
conjunto painel dianteiro à estrutura
traseira do dispositivo. Assim, você
provavelmente precisará combinar o
uso de uma ventosa e de uma
ferramenta de abertura de plástico
para liberar o conjunto painel
dianteiro.
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Passo 8


Continue a liberar as laterais do
conjunto painel dianteiro,
desprendendo os clipes ao longo
dos lados esquerdo e direito.

Passo 9

 Não tente separar completamente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira, pois ainda há
diversos cabos planos instalados na parte de cima do iPhone.


Uma vez liberados os clipes na parte inferior e nas laterais do conjunto painel dianteiro, puxe a
parte inferior do conjunto para a direção oposta à estrutura traseira.



Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está
trabalhando no telefone.


Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso
previne uma tensão indevida nos cabos do display.
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Passo 10


Remova os seguintes dois
parafusos que fixam o suporte do
conector da bateria à placa lógica:


Um parafuso Philips 1,8 mm



Um parafuso Philips 1,6 mm

Passo 11


Remova o suporte metálico do
conector da bateria do iPhone.
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Passo 12


Use uma ferramenta de abertura de
plástico para desprender
suavemente o conector da bateria
do seu soquete na placa lógica.

 Tome muito cuidado para
desprender somente o conector da
bateria, e não o soquete da placa
lógica. Se você mexer no soquete
da placa lógica, você pode
deteriorar completamente o
conector.

Passo 13


Remova os seguintes parafusos que
fixam o suporte para cabo do
conjunto painel dianteiro à placa
lógica:


Dois parafusos Philips 1,2 mm



Um parafuso Philips 1,6 mm

 Este parafuso geralmente não
é atraída por uma chave
magnetizada. Tome cuidado
para não deixá-lo cair
enquanto o remove e
certifique-se de que o
retornará à sua posição correta
—um parafuso magnetizado
pode interferir com o
compasso.
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Passo 14



Eleve o suporte do cabo do display em direção à bateria paradesenganchá-lo e remova-o do
iPhone.

 Durante a remontagem, enganche os ganchos do lado esquerdo debaixo da placa lógica e abaixe
o suporte na direção externa do telefone.
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Passo 15



Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar os três cabos do conjunto painel
dianteiro:


Câmera frontal e cabo do sensor



Cabo do LCD



Cabo do digitalizador

 Ao montar de novo seu telefone, o cabo de dados do display pode se desprender de seu
conector. Isso pode causar linhas brancas ou uma tela preta ao ligar seu telefone. Se isso
acontecer, simplesmente reconecte o cabo e faça power cycle no seu telefone. A melhor
forma de fazer power cycle é desconectar e reconectar o conector da bateria.
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Passo 16


Separe o conjunto painel dianteiro
da estrutura traseira.



Remova os dois parafusos Phillips
tipo #000 de 1,3 mm que estão
segurando o suporte do botão home
ao conjunto do display.



NOTA: Ao reinstalar os dois
parafusos Phillips tipo #000 de 1,3
mm, tome cuidado para não apertálos demais, pois eles podem
penetrar no outro lado do display.

Passo 17 — Cabo plano do botão home
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Passo 18



Use uma ferramenta de abertura de plástico para levantar a ponta do cabo plano do botão home
para fora do conjunto do display.



Comece pela direita, na área do cabo plano entre os pontos de contato a ouro, e continue
investindo para a esquerda.

 Se você começar pela esquerda e for para a direita, você pode romper o cabo plano, pois os
contatos foram bem colados ao painel dianteiro.

 Se você começar levantando diretamente um ou outro ponto de contato a ouro, a solda poderá
se romper e ela poderá se desprender do cabo plano.

 Caso você sinta problemas para deslizar a ferramenta de abertura de plástico por baixo dos
pontos de contato, vire a ferramenta e empurre levemente contra o lado direito dos contatos
para soltar a cola e, então, tente novamente.

Para montar seu dispositivo novamente, siga estas instruções na ordem inversa.
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