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Mobilā telefona labošana paša spēkiem
Šoreiz uzrakstīšu par savu jauno aizraušanos - mobilo telefonu /Nokia/ ārdīšanu, likšanu kopā. Ja pirms
vairākiem gadiem es pat necentos domāt, ka ko tādu varētu, tad tagad ar lielu aizrautību paņemu un
izjauco mobilo telefonu pilnībā. Galvenais pareiza izmēra skrūvgrieznītis /cik nu zinu - T6, T5, T4/.
Pirmo telefonu pilnībā izjaucu mazāk kā 5min - domāju, tīri labs laiks iesācējam, kas nezina, kur kas kā
vispār vienojas nost no shēmas. Laikam man tik ātri sanāca tāpēc, ka diži daudz nedomāju, tikai ņēmos,
paļaujoties uz saviem spēkiem. Tad kad biju paskatījusies kas tam puncītī, ķēros pie nākamā un atkal
nākamā. Bet kāpēc gan man tas būtu jādara? Protams, doma par telefona izjaukšanu neradās no zila gaisa,
visa pamatā ir telefonu bojājumi. Izjaukt ir viens, bet konstatēt, kur tieši bojājums, pavisam kas cits.
Zinot, kā Latvijas mobilo remontdarbnīcās plēš nost naudu pat par itkā sīkumiem + zinot reālās detaļu
cenas, apetīte par darbnīcu tiešām pārgāja, iedomājoties cik reizes vairāk es varētu samaksāt. Tā kā
parasti paļaujos uz saviem spēkiem, izlēmu paspēlēties šinī lauciņā. Vienu Nokia telefonu salaboju
/darbnīcā droši noplēstu vismaz 10ls/, nu plānā ir pasūtīt displeju citam un apmainīt pašai /nafig man
darbnīcā maksāt ap 30ls vai vairāk, ja es varu ziedot 10min laika apmaiņai + ap 10ls/, tā pat arī vienam
jauns skaļrunīts jāpasūta un jāapmaina. Diemžēl šāda veida spēlēšanos piekopj mazs daudzums cilvēku,
laikam tomēr daudziem bail ko nodarīt savam telefonam vēl trakāku un nepaļaujas uz saviem spēkiem :)
Bet nu nedaudz piedomāt pie tā, ko dari, kas tur par vainu un ir ok. Var ietaupīt gan savu laiku, gan
naudu. Nezinu kā ir citiem, bet man nav diži lielas uzticības darbnīcām, ka pēkšņi nekas nemaz nav
darīts, ielikts kaut kas vecs iekšā vai arī telefons ir sabojāts krietni vairāk. Pieredze ir bijusi visāda, gan
pašas, gan no citiem dzirdēta. Tāpēc es laikam tiešām būšu atradusi sev aizraušanos, vismaz uz laiku,
kamēr ir ko savest kārtībā. Ja kāds grib kādreiz izmēģināt pats labot - droši, vajag tikai ticību saviem
spēkiem un zināt, kur ir vaina telefonam un galvenais - pareizu skrūvgrieznīti, lai nesabojātu skrūves tā,
ka pat darbnīcā mocīsies, lai telefonu atskrūvētu :p
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