
Destinado 
A profissionais que já atuam em reparo de smartphones, porém tem dificuldades de
executar reparos avançados em placas e necessitam desse conhecimento.  

CARGA HORÁRIA E VALORES 
Intensivo com 40 horas / aula - 5 Dias com 8 hora cada aula. (Segunda a sexta-feira)

Valor R$ 1790,00 à vista ou 10X R$ 199,00 No cartão 

Cronograma microsoldagem:
*Abordagem;
- Fuga de corrente 
- Curto circuito 
- Malha aberta 

• Av. Afonso Pena 262 - Sala 1111 - Centro BH - MG Tel:  (31) 3271 - 9829RM TELEFONIA 

OBJETIVO DO CURSO DA RM TELEFONIA:
O curso de microsoldagem para iPhones é capacitar profissionais
em reparos avançados em iPhone de maneira rápida e objetiva.
O aluno aprenderá em sala de aula equipada com bancadas
individuais e todos os equipamentos necessários para esses
reparos avançados. 
O curso de microsoldagem é ministrado pelo professor
Christopher com certificação internacional.
Recebemos alunos de todo Brasil.

CURSO DE MICROSOLDAGEM 
Para iPhone!

Metodologia
Curso de microsoldagem avançado em reparos em placas de iPhone, tem como foco
aulas práticas e objetivas, voltadas em qualificar alunos através de práticas e
procedimento dirigidos e encaminhados por instrutor altamente qualificado.

Temos convênio com hotel, restaurante e estacionamento próximo a 
RM Telefonia, saiba mais pelo whatsapp (31) 99819-7433 

Prof: Christopher

*Diagrama em bloco;
- Método Kelvin 

- Não liga 
- Não carrega 
- Wifi inoperante 

- Touch não funciona 
- Câmeras não funcionam  
- Sem imagem

- Sem imagem
- Black light não funciona 
- Buscando rede

- Buscar de rede
- Sem serviço
- Sem IMEI 

*Plataforma utilizada;
- Wuxinjó 
- zxw 
- irepair p10

*Defeitos crônicos;

*Erros itunes;
- (9,4013,4014,2005) e outros 
   erros gerados no itunes

Objetivos:
Aulas com foco prático totalmente objetivo, acompanha material didático com vários
manuais técnicos, esquema elétricos, layout's de placas, tutoriais de treinamentos e
certificado de conclusão ao final do curso.

Observação:
O Aluno deverá trazer iPhone para aulas práticas, sendo os mesmos tendo
procedência lícita, pois é de total responsabilidade dos treinados.

SEU SUCESSO COMEÇA AQUI!!!


