Kỹ Thuật Hàng Ngày
Tháo Rời
Những gì bạn cần:
• Một thứ gì đó để tháo rời! Đây có thể là một
thiết bị điện tử cũ như VCR hoặc điện thoại bàn,
radio hoặc máy ghi âm hỏng, hoặc bàn phím
không còn cần thiết. Để đảm bảo an toàn, hãy
nhớ lấy hết pin, tránh các vật bằng thủy tinh, và
luôn đeo kính bảo hộ.*
• Dụng cụ! Bạn không cần tất cả những thứ này
nhưng đây là những dụng cụ chúng tôi thấy hữu
ích cho hầu hết mọi dự án Tháo Rời:
		 • Tuốc nơ vít đầu Phillips
• Tuốc vít đầu dẹt
• Kìm
• Kẹp mũi thẳng nhỏ
• Kìm cắt dây
• Đèn pin
* Phải đeo kính bảo hộ hoặc kính bảo vệ khác
khi sử dụng bất kỳ loại dụng cụ nào.

Bạn phải làm gì:
Mở đồ vật của bạn ra! Bước đầu tiên tuyệt vời là tìm
kiếm bất kỳ ốc vít nào giữ một món đồ lại với nhau.
Sau đó, bạn có thể xác định dụng cụ thích hợp cho
tình huống. Việc tháo rời một món đồ có thể mất
một khoảng thời gian, nhưng đây là cơ hội tuyệt vời
để thực hành cách sử dụng các dụng cụ đúng cách
và an toàn. Hãy nhớ, "nới lỏng bên trái" và "siết chặt
bên phải" với ốc vít.

Những điều cần suy nghĩ:
• Dụng cụ này có dễ sử dụng hơn một dụng cụ khác không?
• Có những bộ phận bạn nhận ra? Những thứ như bánh
răng, dây điện, hoặc lò xo thường được tìm thấy trong
các thiết bị.
• Những bộ phận nào được kết nối với nhau? Chúng được
kết nối với nhau như thế nào?
• Nếu bạn có nhiều hơn một món đồ cần tháo rời, hãy tìm các bộ phận và chi tiết tương tự giữa các sản phẩm
công nghệ. VCR có những thứ tương tự trong đó so với điện thoại có dây không?
• Món đồ này so với một phiên bản mới hơn của nó thì như thế nào? Một ví dụ là một chiếc điện thoại cũ trông
như thế nào so với một chiếc điện thoại mới? Bạn có cho rằng rằng có các chi tiết giống nhau ở bên trong?
• Cuối cùng, nếu bạn muốn có thêm thử thách, bạn có thể thử ráp chúng lại!
Đảm bảo tái chế đúng cách bất kỳ món đồ điện tử nào khi bạn đã hoàn tất.
Hỏi thị trấn hoặc thành phố địa phương của bạn để biết các chương trình tái chế rác thải điện tử.
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