
Sony Ericson K750i
Har du problemer med støv i din SE K750i ? Tag et kig her så ..
Skrevet den 04. Feb 2009 af inctor I kategorien Generelt IT / Andet | 

OBS! OBS! OBS! GARANTIEN BORTFALDER VED ÅBNING AF MOBIL INDEN FOR GARANTI
PERIODEN !!!! Efter opfordring fra min tidligere artikel, om at lave en om SE K750i, har jeg nu lavet en ..
:) Det kan være der kommer flere hvis der er nogen der laver en Request på det .. :P
I denne guide viser jeg simpelt hvordan du kan gøre det ..

Det nemme:

Først skal du fjerne batteri coveret, og fjerne de 4 skruer som sidder der .. Og gem dem et sikkert sted !
:)

Derefter:

Tag en kniv eller noget fladt noget, som kan holde til lidt .. Tag genstanden og kør rundt i kanten af Bag
coveret og "vip" det af.

Så skal du:

Brug samme teknik til at gøre det med Front coveret, pas dog på med LCD skærmen, da den er meget
dyr at erstatte !

Så, nu fik vi fjernet front coveret og Bag coveret, den skulle gerne være delt i 5 dele nu, selve
elektronikken, tastaturet, front cover, bag cover og batteri coveret ..
Det var den nemmeste del af det hele ..

Så langt så godt .. Nu er telefonen lidt bar .. :)

Så skal vi:

Have fjernet tastaturet og skærmen for at kunne rense derunder .. Dette er ikke nødvendigt men vi
tager det med alligevel, riv bare tastaturet af, men vær alligevel forsigtig .. Heeh .. Bare pil det fra
Board'et .. Derefter gør du det samme med skærmen .. Nu er der et hul i midten under der hvor
skærmen sad, det er Kameraet, Det skal oSs lige tages fra ..

og så:

Nu kan vi tage selve Board'et ud fra coveret .. Gør det og du kan rense det hele ..

Jaa, nu kan du faktisk rense hver enkelt eneste lille del i din mobil .. Havde lavet en billed guide hvis man
kunne lave billede med .. Når du skal samle den igen, kan du jo bare læse denne guide baglæns .. :) Heeh
..

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



God Fornøjelse .. :)
Er du ikke sikker på om du kan og ikke vil ødelægge noget, så lad være med at gøre som i guiden og betal
en Prof til at gøre det, men det er simplere end man tror det er .. :)

Vh. Inctor Aka Mads .. :)

Skriv endelig hvis der er andre jeg skal lave med.. :)

:P Godt nok WebGon, laver snart en hjemmeside hvor jeg ligger alle mulige guides op .. Til forskellige
ting .. Sig til hvis du gerne vil have en guide med billeder i , for så kan jeg lave såN en , men kan jeg
desværre ikke herinde på Exp .. Sys at det skal være en vigtig ting i udviklingen af exp at man kan ligge
billeder i artiklerne .. Da det kan hjælpe meget ..

Kunne det bruges WebGon ? :P

Besked til Pacroon

HeeJ Kaspar .. Tja Det har jeg, men kan jeg desværre ikke forklare over her da det er lidt svært .. Kan du
skrive til min mail ? Så kan jeg forklare det bedre .. Min mail er: mads(at)4701(dot)dk = mads@4701.dk
.. Ved ikk om jeg må skrive min mail her, ellers må en Moderator lige fjerne det .. Grunden til jeg kender
dit navn er jeg selv chatter på NS .. Men skriv til min mail og så finder vi lige ud af noget .. :) Ps. Sys du
er den sygeste bruger derinde .. altså godt ment .. :)
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Fed artikel - min garanti er løbet ud alligevel, så det vil jeg da prøve :) - Mit "joystick" på min er stort set
ubrugeligt efterhånden. Har du nogle råd til at fikse det?
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syns lige du skal tilføje at GARANTI BORTFALDER hvis man selv åbner sin mobi inden for garanti perioden.
ellers meget go lille mobi guide
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Hehe.. super :)


