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É necessário que o Técnico se acostume desde o início a ter a
idéia de ser ordeiro, organizado, visando obter uma condição de vida
mais aceitável entre os próprios elementos integrantes da classe.
Assim sendo, o Laboratório deve ter uma boa aparência e uma boaAssim sendo, o Laboratório deve ter uma boa aparência e uma boa
organização a fim de dar um aspecto agradável aos clientes e aos
próprios elementos que trabalham nele.

Tudo no Laboratório tem que ter seu respectivo lugar, desde osTudo no Laboratório tem que ter seu respectivo lugar, desde os
aparelhos pertencentes aos clientes e que estiverem sob a
responsabilidade do Técnico, até as ferramentas, instrumentos,
componentes, etc.
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BANCADA

A bancada é o móvel mais importante do Técnico.
Ela deve ser bem reforçada e fixa. Devem ter espaço
suficiente para acomodar seus instrumentos, suas
ferramentas e os aparelhos para consertos.

É i t t t t i ã éÉ importante a sua estrutura, pois não é
necessária uma bancada grande, mas sim uma bancada
bem aproveitada. A altura do chão é recomendado 80 cm.

A cadeira utilizada é a giratória, com encosto
lombar, possibilitando ao Técnico um conforto ao
t b lhtrabalhar.

A dimensão da superfície da bancada é a mínima
possível para a acomodação dos equipamentos, variando,
assim, com a quantidade de equipamentos.

A cor recomendada é a branca devido aos
componentescomponentes.

OBS.:
A bancada deve ser aterrada com manta anti-

estática e pulseiras para aterramento da placa e do 
Técnico
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Os componentes e PCI do 
aparelho celular por serem 
sensíveis a estática devem ser 
acondicionados em sacos 
antiestáticos. Recomenda-se 
guardá-los em armários de aço 
aterrados ou em compartimentos 
com proteção ESD.
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Recomenda-se a utilização de um adesivo 
(lacre) com a identificação da assistência (lacre) com a identificação da assistência 
técnica e data do reparo (mês e ano) com o 
objetivo de dar garantia dentro do prazo 
estipulado pela lei do consumidor (90 dias)estipulado pela lei do consumidor (90 dias).

Visa também garantir o orçamento dado ao 
cliente. Caso o mesmo retorne ao laboratório 
com o lacre rompido pressupõem que houve 
manuseio e alteração da características 
anteriormente analisadas.

Modelo de Ordem de serviço
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Estação de ar quente Estação de solda Microscópio  20X 40X

Instrumentos necessários ao reparo do aparelho 
celular (laboratório básico)

Fonte  15V  2A Osciloscópio FreqüencímetroMultiteste
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Eqto. Limpeza de PCI Exaustor Base Retrabalho BGA

AcessóriosAcessórios 
para 

bancada  

Suporte para Solda

Lupa c/Luminária 7X

celular

Lupa c/Luminária 7X
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Dispenser’s Jogo de chaves 
para abertura

chaves e 
suprimentos para 

para abertura 
de celular

limpeza e solda

Organizador Jogo de chaves 
torque

Base de aluminio 
para retrabalho 

SMD
q
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Clean Machine
Acessório utilizado para a 
limpeza da PCI.
No seu interior é colocado 
álcool isopropílicoálcool isopropílico.
A PCI imersa no álcool é 
limpa por vibrações ultra-
sônicas.

Botão on/off

TemporizaçãoTemporização


