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Este guia contém informações práticas de uso imediato para a
reparação de diversos tipos de aparelhos eletrônicos, tais
como rádios transistorizados, walkmans, amplificadores, tocafitas, toca-CDs, intercomunicadores, alarmes, calculadoras,
televisores, monitores de vídeo, computadores, flashes
eletrônicos, alarmes, fontes de alimentação, e muitos outros.
A maneira como as informações são ordenadas permite que,
iniciantes, estudantes, amadores e mesmo pessoas sem
muitos conhecimentos práticos de eletrônica, possam realizar
consertos simples nesses aparelhos.
De fato, a finalidade deste guia é também ensinar a todos que
certos reparos simples em aparelhos eletrônicos, podem ser
feitos em casa, bastando para isso que se disponha de alguns
equipamentos de baixo custo, como um ferro de soldar,
algumas ferramentas e, eventualmente um multímetro ou
outro instrumento de prova.
Com a possibilidade de uma boa parte dos reparos poder ser
feita em casa, existe um atrativo importante neste trabalho
que é o de permitir ao leitor economizar muito dinheiro, ou
mesmo ganhar algum, se fizer o trabalho para terceiros, pois o preço de uma oficina não é baixo, e
para o profissional iniciante existe ainda a possibilidade de se aprender, ganhando algum dinheiro.
Enfim, o livro será de grande ajuda para todos que pretendem aprender a fazer a manutenção de
seus próprios aparelhos eletrônicos, dependendo o mínimo possível dos serviços de profissionais
caros.
É claro que não é possível prever todos os tipos de defeitos que ocorrem, principalmente em função
da enorme variedade de tipos, complexidade, circuitos e procedência dos aparelhos.
A partir da experiência que temos na redação de artigos técnicos, reunimos neste livro o máximo de
informações que tanto podem servir para a solução imediata do defeito do aparelho que o leitor
tenha em mãos, como também servir de ponto de partida para a determinação de procedimentos
alternativos.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
Why Not:Como os irmãos Joesley e Wesley, da JBS, transformaram um
açougue em Goiás na maior empresa de carnes do mundo
[PDF]

http://new.beebok.info/br-1463062504/why-not-como-os-irmaos-joesley-e-wesley-da-jbs-transf
ormaram-um-acougue-em-goias-na-maior-empresa-de.html

O Brasil assistiu nos últimos anos ao rápido crescimento da JBS, que, nas mãos dos
irmãos Wesley e Joesley Batista, saiu da condição de pequena empresa familiar para
transformar-se em gigante mundial. Já no auge do sucesso, Joesley trocou seu...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...
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轨迹天使
http://new.beebok.info/br-1462040622/轨迹天使.html

满脸红霞,不好意思再朝台下那么多头颅多看一眼,羞答答的样子却一点也不造作和扭捏,看上
去就跟一穿着粗衣的下凡仙子一样干净可人。

[PDF]

三江五湖
http://new.beebok.info/br-1462049640/三江五湖.html
某日来了个白面书生,干干净净的尔雅相貌,根本没有半点江湖阅历的模样。怎知这男子一开口,
说的竟然是近年来轰动武林、惊动万教,却是人人不知内情的大事。
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夏沫和洛熙
http://new.beebok.info/br-1462046778/夏沫和洛熙.html

少年坐在盛开的樱花树下,头发黑玉般有淡淡的光泽,脖颈处的肌肤细致如美瓷。一阵微风,花
瓣轻盈飘落,晶莹如雪,细细碎碎,仿佛听到了她的脚步声,少年轻轻侧转回头来。

[PDF]

形同陌路
http://new.beebok.info/br-1461664956/形同陌路.html

班代的话立刻吓住了蛀书虫。他是圣华高中里难得会认真念书的学生之一,而且他是标准的乖
宝宝,他可是一点都不想让师长们对他有一丝不好的印象!

[PDF]

昨天的遗书
http://new.beebok.info/br-1461664290/昨天的遗书.html

将它运回来后,第一件事就直接进入了浴室,打开笼门。我准备为它全身上下洗个彻底的澡。但
它竟向我的身体攀附上来。利爪的猴子,我将它推开。

[PDF]

浅叶组
http://new.beebok.info/br-1461663829/浅叶组.html

地无常,犯天罡。五浊恶世,三毒炽盛,无有尽已。人与天地,参比三极,灾祥之兴,各以类至。时
天垂象,见吉凶,日月薄食、神返优玄,不遐有临。

[PDF]

耀眼光芒
http://new.beebok.info/br-1461663366/耀眼光芒.html

前方那个身材修长的短发女孩一边甩着手里的史努比包包,一边随意浏览架上的物品。而引人
侧目的声响,便是由那沉甸甸的史努比包包中传出。

[PDF]

O Livro dos Espíritos
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http://new.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Os seres materiais constituem o
mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espiritual,&#xa0;
isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em 1857, O livro dos espíritos...
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小鸟同在
http://new.beebok.info/br-1462053490/小鸟同在.html

小鸟说话倒也干脆:回吧,男人应该以事业为重,偶不喜欢整天拴在女人裤腰带上的男人。

[PDF]

淘气校花
http://new.beebok.info/br-1462052234/淘气校花.html

柔柔的晚风拂过脸颊,皎洁的月光洒在喧闹的城市,人群。市中心花花绿绿的霓虹灯照在满面春
风的少女脸上,少女有着如洋娃娃般粉嫩白皙的脸颊,一双仿佛会说话的黑瞳大眼睛更如SD娃
娃般可爱。
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水晶许墨
http://new.beebok.info/br-1462050342/水晶许墨.html

许墨,二十三岁,大学毕业任职于一家金融公司,目前是一家著名金融机构的投资经理的助理,看
似一个颇为瞩目的位子,那个投资经理在业界名声也颇为响亮

[PDF]

琥珀色的梦
http://new.beebok.info/br-1462044720/琥珀色的梦.html
明亮得晃眼的白色小屋里什么都没有。空气是被净化过的,绝少尘埃。只有人工制造出的宁静。
看到房间里有一把孤零零的铝制金属椅子,于是她走过去坐下。
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