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Μινι Υσβ Βυχησε
Ψεαη, ρεϖιεωινγ α εβοοκ µινι υσβ βυχησε χουλδ γροω ψουρ νεαρ φριενδσ λιστινγσ. Τηισ ισ ϕυστ ονε οφ τηε σολυτιονσ φορ ψου το βε συχχεσσφυλ. Ασ υνδερστοοδ, αχηιεϖεµεντ δοεσ νοτ συγγεστ τηατ ψου
ηαϖε ωονδερφυλ ποιντσ.
Χοµπρεηενδινγ ασ ωιτη εασε ασ σεττλεµεντ εϖεν µορε τηαν οτηερ ωιλλ αλλοω εαχη συχχεσσ. νεξτ το, τηε ρεϖελατιον ασ χοµπετεντλψ ασ ινσιγητ οφ τηισ µινι υσβ βυχησε χαν βε τακεν ασ χοµπετεντλψ ασ
πιχκεδ το αχτ.
Φιξ Λοοσε Μιχρο Μινι ΥΣΒ − 3 Μινυτε Ρεπαιρ − ∆ΙΨ
Φιξ Λοοσε Μιχρο Μινι ΥΣΒ − 3 Μινυτε Ρεπαιρ − ∆ΙΨ βψ ΒριΠαρςιδεοσ 5 ψεαρσ αγο 1 µινυτε, 35 σεχονδσ 524,878 ϖιεωσ Θυιχκ, εασψ φιξ φορ ψουρ φαϖοριτε, λοοσε , µινι , µιχρο , ΥΣΒ , χαβλε. Σαϖε µονεψ
ανδ ρεπαιρ ϖσ. ρεπλαχε. Ηοπε τηισ ισ ηελπφυλ − Συβσχριβε!!!
Ηοω το ρεπαιρ α Μιχρο ΥΣΒ πορτ
Ηοω το ρεπαιρ α Μιχρο ΥΣΒ πορτ βψ βαχκοφφιχεσηοω 5 µοντησ αγο 6 µινυτεσ, 33 σεχονδσ 12,091 ϖιεωσ Ηοω το ρεπαιρ α Μιχρο , ΥΣΒ , πορτ Τηισ ισ α πρεττψ χοµµον οχχυρενχε! , ΥΣΒ , µιχρο ισντ α
παρτιχυλαρλψ στρονγ χοννεχτορ ανδ ιν
Μιχρο ΥΣΒ Βυχησε δεφεκτ υνδ Λειτερζγε αβγερισσεν ∆ΙΨ ρεπαριερεν
Μιχρο ΥΣΒ Βυχησε δεφεκτ υνδ Λειτερζγε αβγερισσεν ∆ΙΨ ρεπαριερεν βψ Γεοργ Ζ. 3 ψεαρσ αγο 5 µινυτεσ, 54 σεχονδσ 40,488 ϖιεωσ Ιχη εµπφεηλε ντζλιχηε Αρβειτσγερτε υνδ Ερσατζτειλε ωιε υντεν
αυφγεφηρτ. Σο λανγε Ιηρ µιχη υντερσττζτ, Ιηρ µεινε
ΥΣΒ − Στεχκερφορµεν, −φαρβεν υνδ −αρτεν
ΥΣΒ − Στεχκερφορµεν, −φαρβεν υνδ −αρτεν βψ ∆Ρ−ΛΑΝ 3 ψεαρσ αγο 10 µινυτεσ, 38 σεχονδσ 37,099 ϖιεωσ Ενδλιχη δασ ςιδεο ζυ , ΥΣΒ , ! Λανγε ηαβτ ιηρ νυν ωαρτεν µσσεν αβερ νυν ιστ εσ ενδλιχη ονλινε
:−) . Ιν δεµ ςιδεο ζειγε ιχη ευχη διε
Ρεπλαχε µιχρο υσβ φροµ ταβλετ ανδ σµαρτπηονεσ στεπ βψ στεπ
Ρεπλαχε µιχρο υσβ φροµ ταβλετ ανδ σµαρτπηονεσ στεπ βψ στεπ βψ ινφορµατιχαΙΤ 3 ψεαρσ αγο 4 µινυτεσ, 9 σεχονδσ 3,003,617 ϖιεωσ ςιδεο ωιτη στεπ βψ στεπ ρεπλαχεµεντ οφ µιχρο υσβ φροµ γενεριχ ταβλετ
µοτηερβοαρδ
5 Πιν Μιχρο ΥΣΒ ωεχησελν , λτεν , ρεπαριερεν / ρεπαιρ , σολδερινγ , χηανγινγ
5 Πιν Μιχρο ΥΣΒ ωεχησελν , λτεν , ρεπαριερεν / ρεπαιρ , σολδερινγ , χηανγινγ βψ ιδεµινακυραχ 5 ψεαρσ αγο 6 µινυτεσ, 11 σεχονδσ 518,786 ϖιεωσ Μιχρο , ΥΣΒ , λτεν , ταυσχηεν, ρεπαριερεν, ωεχησελν /
ρεπαιρ , σολδερινγ , χηανγε υνδ ωιε αυχη ιµµερ. Ηιερ ζειγε ιχη ευχη ωιε εσ
Ηοω Το Φιξ Μιχρο ΥΣΒ
Ηοω Το Φιξ Μιχρο ΥΣΒ βψ Λεο∋σ Βαγ οφ Τριχκσ 7 µοντησ αγο 8 µινυτεσ, 2 σεχονδσ 3,569 ϖιεωσ Ι αµ συρε εϖερψονε ρεαδινγ τηισ ηασ ατ λεαστ ονε προδυχτ τηατ ηασ α βροκεν Μιχρο , ΥΣΒ , χοννεχτορ,
µακινγ ιτ υσελεσσ. Ιν τηισ ϖιδεο
Ασυσ Τρανσφορµερ µινι Τ102ΗΑ βροκεν χηαργινγ πορτ χοννεχτορ ρεπαιρ
Ασυσ Τρανσφορµερ µινι Τ102ΗΑ βροκεν χηαργινγ πορτ χοννεχτορ ρεπαιρ βψ ΝορτηριδγεΦιξ 2 ψεαρσ αγο 14 µινυτεσ, 55 σεχονδσ 25,022 ϖιεωσ Ιφ ψου αρε λοχαλ, δροπ ιν ανδ σαψ ηελλο ΝορτηριδγεΦιξ
18473 ∆εϖονσηιρε στ, Υνιτ χ Νορτηριδγε, ΧΑ 91325 Πηονε: 818−668−7058
ταβλετ υσβ πορτ ρεπαιρ ωιτηουτ ρεπλαχινγ υσβ πορτ
ταβλετ υσβ πορτ ρεπαιρ ωιτηουτ ρεπλαχινγ υσβ πορτ βψ ΑνψΡεπαιρ 2 ψεαρσ αγο 16 µινυτεσ 52,695 ϖιεωσ τηισ ισ ωηατ ωε χαν δο ωηεν τηε , υσβ , πορτ ισ ιν γοοδ σηαπε βυτ τηε δεϖιχε ισ νοτ χηαργινγ.
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Νοτεβοοκ ΥΣΒ σοχκετ − ρεπαιρ γυιδε [4Κ]
Νοτεβοοκ ΥΣΒ σοχκετ − ρεπαιρ γυιδε [4Κ] βψ ΦΙΞστυδιο 2 ψεαρσ αγο 16 µινυτεσ 32,227 ϖιεωσ Μνχηεν / ∆ευτσχηλανδ.
Μιχρο ΥΣΒ Βυχησε Τολινο κοµπλεττ αυσγερισσεν υνδ τροτζδεµ δαυερηαφτ ρεπαριερτ
Μιχρο ΥΣΒ Βυχησε Τολινο κοµπλεττ αυσγερισσεν υνδ τροτζδεµ δαυερηαφτ ρεπαριερτ βψ Χηριστιαν Ρεβερ 1 ψεαρ αγο 10 µινυτεσ, 46 σεχονδσ 7,465 ϖιεωσ Ανφραγεν υνδ ωειτερε Βεισπιελε υντερ
ηττπσ://χηριστιαν−ρεβερ.ϕιµδοφρεε.χοµ/ ηιερ ωιρδ διε κοµπλεττ αυσγερισσενε Μιχρο , ΥΣΒ ,
Αλωαψσ ηαϖε ποωερ ον τηε ωαψ! Ωιτη Κατιε Στεινερ ον ΠΕΑΡΛ Τς (Μαψ 2019) 4Κ ΥΗ∆
Αλωαψσ ηαϖε ποωερ ον τηε ωαψ! Ωιτη Κατιε Στεινερ ον ΠΕΑΡΛ Τς (Μαψ 2019) 4Κ ΥΗ∆ βψ ΠΕΑΡΛ Τς 1 ψεαρ αγο 39 µινυτεσ 2,810 ϖιεωσ Ιν τηισ ϖιδεο, Κατιε Στεινερ ανδ Ραλφ ϑανσσεν σηοω αλλ αβουτ
ωιρελεσσ ποωερ βανκ, ρεπλαχεµεντ βαττερψ σολαρ λιγητ, ποωερ
Α Σλιγητλψ ∆ιφφερεντ Μινι Χαµπερϖαν Βυιλδ
Α Σλιγητλψ ∆ιφφερεντ Μινι Χαµπερϖαν Βυιλδ βψ Βρυχε Παρκσ 2 ψεαρσ αγο 11 µινυτεσ, 35 σεχονδσ 378,358 ϖιεωσ 2011 Τοψοτα Σιεννα ΜινιΧαµπερςαν Βυιλδ − Πηασε 1. ϑυστ α θυιχκ ϖιδεο το σηαρε σοµε
(ηοπεφυλλψ) υσεφυλ τιπσ ανδ ιδεασ φορ ψουρ
Τηισ ισ τηε βεστ ΥΣΒ−Χ ηυβ
Τηισ ισ τηε βεστ ΥΣΒ−Χ ηυβ βψ Τηε ςεργε 2 ψεαρσ αγο 5 µινυτεσ, 32 σεχονδσ 926,992 ϖιεωσ ΥΣΒ , −Χ ισ α χοµπλιχατεδ στανδαρδ, ανδ ιφ ψου∋ϖε γοτ α νεω , ΥΣΒ , −Χ λαπτοπ, ψου∋λλ προβαβλψ ωαντ αν
εξτερναλ ηυβ το γετ βαχκ σοµε οφ
Ωηιχη ιΠαδ σηουλδ ψου βυψ ιν Εαρλψ 2021?
Ωηιχη ιΠαδ σηουλδ ψου βυψ ιν Εαρλψ 2021? βψ Μαξ Τεχη 6 µοντησ αγο 16 µινυτεσ 372,799 ϖιεωσ Τιµεσταµπσ ?? Ιντροδυχτιον − 00:00 ∆εσιγν ∴υ0026 Σιζε ∆ιφφερενχεσ − 0:50 ∆ισπλαψ Θυαλιτψ
Χοµπαρισον − 3:33 120ηζ ΠροΜοτιον ον
Ηοω Το ΕΑΣΨ Εξτραχτ Βροκεν 3.5 µµ Ηεαδπηονεσ Αυδιο ϑαχκ/Πλυγ Τιπ στυχκ Ινσιδε σοχκετ − Λιφεηαχκ
Ηοω Το ΕΑΣΨ Εξτραχτ Βροκεν 3.5 µµ Ηεαδπηονεσ Αυδιο ϑαχκ/Πλυγ Τιπ στυχκ Ινσιδε σοχκετ − Λιφεηαχκ βψ ΛιφεΚακι − Χραφτσ − ∆ΙΨ − Ιδεασ ψ µανυαλιδαδεσ 1 ψεαρ αγο 2 µινυτεσ, 8 σεχονδσ 102,096
ϖιεωσ Τηε 3.5µµ πλυγ φροµ τηε ηεαδπηονεσ βροκε οφφ ανδ ρεµαινεδ ιν τηε σοχκετ αυδιο ϕαχκ. Σεε ηοω το ρεµοϖε α στυχκ ηεαδπηονε πλυγ
ΒΕΣΤ ΥΣΒ−Χ Ηυβ / ∆ονγλε − Ωηατ το βυψ??
ΒΕΣΤ ΥΣΒ−Χ Ηυβ / ∆ονγλε − Ωηατ το βυψ?? βψ Ματτ Γρανγερ 3 ψεαρσ αγο 18 µινυτεσ 1,837,740 ϖιεωσ Ωε χοµπαρε οϖερ 20 δεϖιχεσ ανδ σηοω ψου ωηιχη αρε φαστεστ ∴υ0026 µοστ σταβλε οπτιονσ φορ
µοβιλε ανδ ιν οφφιχε υσε. ΥΠ∆ΑΤΕ∆ 2020
Τηε ΜαχΒοοκ Ισ Γεττινγ Τοο Γοοδ.
Τηε ΜαχΒοοκ Ισ Γεττινγ Τοο Γοοδ. βψ ∆αϖε2∆ 2 µοντησ αγο 7 µινυτεσ, 3 σεχονδσ 1,681,134 ϖιεωσ Ιφ ψου ωαντ το συππορτ τηε χηαννελ, χονσιδερ α ∆αϖε2∆ µεµβερσηιπ βψ χλιχκινγ τηε ϑοιν βυττον
αβοϖε! ηττπ://τωιττερ.χοµ/∆αϖε2∆
Μοστ χοµµον φαυλτ ον α ∆εαδ Λαπτοπ
Μοστ χοµµον φαυλτ ον α ∆εαδ Λαπτοπ βψ Ελεχτρονιχσ ρεπαιρ σχηοολ 2 ψεαρσ αγο 23 µινυτεσ 1,235,620 ϖιεωσ Ηπ 15−αχ151σα δεαδ, νο ποωερ, νοτ χηαργινγ, µοτηερβοαρδ ρεπαιρ Φλυξ:
ηττπσ://ψουτυ.βε/9ξκ76ε7νζχω Τοολσ:
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Ηοω Το Ρεπλαχε Μιχρο Υσβ Πορτ Ον Πηονε, Βροκεν Μιχρο Υσβ Πορτ Ρεπλαχεµεντ
Ηοω Το Ρεπλαχε Μιχρο Υσβ Πορτ Ον Πηονε, Βροκεν Μιχρο Υσβ Πορτ Ρεπλαχεµεντ βψ Σµριτψ Χοµπυτερ 1 ψεαρ αγο 5 µινυτεσ, 38 σεχονδσ 24,736 ϖιεωσ Ηοω Το Ρεπλαχε Μιχρο , Υσβ , Πορτ Ον Πηονε,
Βροκεν Μιχρο , Υσβ , Πορτ Ρεπλαχεµεντ Ιν τηισ ϖιδεο ι ωιλλ σηοω ηοω Το Ρεπλαχε Μιχρο
Ηοω το τιγητεν τηε ΥΣΒ Πορτ ον (αλµοστ) ανψ δεϖιχε!/Λοοσε/βροκεν ΥΣΒ ΦΙΞ
Ηοω το τιγητεν τηε ΥΣΒ Πορτ ον (αλµοστ) ανψ δεϖιχε!/Λοοσε/βροκεν ΥΣΒ ΦΙΞ βψ ΛετσΓετΣταρτεδ 6 ψεαρσ αγο 2 µινυτεσ, 55 σεχονδσ 372,400 ϖιεωσ Συβτιτλεσ αϖαιλαβλε (ανδ ρεχοµµενδεδ)∗ Ηεψ Γυψσ,
τηε , ΥΣΒ , πλυγ ιν µψ λαπτοπ ωασ λοοσε δο ι δεχιδεδ το τιγητεν ιτ υπ!!! ∆Ο ΝΟΤ
ΟΠΕΝ ΜΕ ΥΠ! ΗΠ Προβοοκ 450 Γ1 ανδ Γ2 ∆ισασσεµβλψ
ΟΠΕΝ ΜΕ ΥΠ! ΗΠ Προβοοκ 450 Γ1 ανδ Γ2 ∆ισασσεµβλψ βψ ΟΠΕΝ ΜΕ ΥΠ 5 ψεαρσ αγο 17 µινυτεσ 235,095 ϖιεωσ ΧΠΥ χαν βε χηανγεδ, γραπηιχ χαρδ ισ σολδερ ον, ραµ χαν βε χηανγεδ το 16ΓΒ µαξ ωιτη 8
ΓΒ ιν εαχη σλοτ ανδ τηερε αρε 2 σλοτσ,
Λενοϖο ταβλετ χηαργινγ πορτ ρεπλαχεµεντ
Λενοϖο ταβλετ χηαργινγ πορτ ρεπλαχεµεντ βψ Ελεχτρονιχσ ρεπαιρ σχηοολ 4 ψεαρσ αγο 18 µινυτεσ 95,368 ϖιεωσ Λενοϖο ταβλετ, νο ποωερ, χηαργινγ πορτ ρεπλαχεµεντ Πατρεον :
ηττπσ://ωωω.πατρεον.χοµ/ελεχτρονιχσρεπαιρσχηοολ.
ΥΣΒ−Χ Αδαπτερ αυφ ΛΑΝ, ΥΣΒ 3, Η∆ΜΙ, ςΓΑ φρ ΜαχΒοοκ 12∴∀ | ι∆οµιΞ
ΥΣΒ−Χ Αδαπτερ αυφ ΛΑΝ, ΥΣΒ 3, Η∆ΜΙ, ςΓΑ φυ?ρ ΜαχΒοοκ 12∴∀ | ι∆οµιΞ βψ ι∆οµιΞ 4 ψεαρσ αγο 7 µινυτεσ, 39 σεχονδσ 38,099 ϖιεωσ ΥΣΒ , −Χ Αδαπτερ ερµγλιχητ Γερτεν µιτ , ΥΣΒ , 3.1 Χ , Ανσχηλυσσ ,
σχηνελλ εινε ςερβινδυνγ ζυ Η∆ΜΙ, , ΥΣΒ , 3.0, ςΓΑ, ∆ςΙ υνδ Γιγαβιτ
Τολινο Σηινε 2 Η∆ Χηαργινγ Πορτ Τιπσ Ρεπλαχε Μιχρο ΥΣΒ Πορτσ Λαδεβυχησε ωιτη Μισσινγ Σολδερ Παδσ Τωι
Τολινο Σηινε 2 Η∆ Χηαργινγ Πορτ Τιπσ Ρεπλαχε Μιχρο ΥΣΒ Πορτσ Λαδεβυχησε ωιτη Μισσινγ Σολδερ Παδσ Τωι βψ Τελριχηροσεφινα 1 ψεαρ αγο 6 µινυτεσ, 2 σεχονδσ 969 ϖιεωσ Τολινο Σηινε 2 Η∆
Χηαργινγ Πορτ Τιπσ Ρεπλαχε Μιχρο , ΥΣΒ , Πορτσ Λαδεβυχησε ωιτη Μισσινγ Σολδερ Παδσ Τωι Φορ µορε Ρεπαιρ
Σαµσυνγ Γαλαξψ Σ4 µινι − ΥΣΒ−Ανσχηλυσσ, ∆οχκ−Χοννεχτορ ρεπαριερεν, ρεπαιρ, ωεχησελν, ταυσχηεν
Σαµσυνγ Γαλαξψ Σ4 µινι − ΥΣΒ−Ανσχηλυσσ, ∆οχκ−Χοννεχτορ ρεπαριερεν, ρεπαιρ, ωεχησελν, ταυσχηεν βψ ΚΜΠ −Ηανδψρεπαρατυρ− ΓµβΗ 5 ψεαρσ αγο 5 µινυτεσ, 28 σεχονδσ 28,353 ϖιεωσ Βει εινεν
Σαµσυνγ Γαλαξψ Σ4 , Μινι , δεν , ΥΣΒ , −, Ανσχηλυσσ , , ∆οχκ−Χοννεχτορ ωεχησλεν, ταυσχηεν, ρεπαριερεν.
Σαµσυνγ Γαλαξψ Σ8+ ηοω το ρεπλαχε ΥΣΒ−Χ χηαργινγ πορτ ρεπαιρ γυιδε [Ενγλιση συβσ]
Σαµσυνγ Γαλαξψ Σ8+ ηοω το ρεπλαχε ΥΣΒ−Χ χηαργινγ πορτ ρεπαιρ γυιδε [Ενγλιση συβσ] βψ ι∆οχ Ευροπε 3 ψεαρσ αγο 10 µινυτεσ, 14 σεχονδσ 17,322 ϖιεωσ Οριγιναλ Σαµσυνγ Γαλαξψ Σ8+ υσβ χηαργινγ
πορτ: ηττπσ://ιδοχ.ευ/ψτ−εν/56162∴νΙφ ψουρ Σαµσυνγ Γαλαξψ Σ8 Πλυσ ισ νο λονγερ
Χηαργινγ ισσυε µιχρο ΥΣΒ ? βροκεν ∃1 ρεπαιρ φιξ ? Ταβλετ Λενοϖο ΑΣΥΣ ΑΧΕΡ Σαµσυνγ ετχ.
Χηαργινγ ισσυε µιχρο ΥΣΒ ? βροκεν ∃1 ρεπαιρ φιξ ? Ταβλετ Λενοϖο ΑΣΥΣ ΑΧΕΡ Σαµσυνγ ετχ. βψ ΡΧοµπΗαχκσ 3 ψεαρσ αγο 8 µινυτεσ, 17 σεχονδσ 201,882 ϖιεωσ Ηι. Τοδαψ Ι×δ λικε το σηοω ψου ηοω το φιξ
ψουρ ταβλετ ωιτη βροκεν µιχρο , ΥΣΒ , ποωερ ϕαχκ φορ ∃1. Μιχρο , ΥΣΒ , ποωερ ϕαχκ ισ ϖερψ φραγιλε
Τηισ Λαπτοπ ισ σο ΗΑΡ∆ το υσε! − Ωινγδινγσ Τυξεδο Λαπτοπ
Τηισ Λαπτοπ ισ σο ΗΑΡ∆ το υσε! − Ωινγδινγσ Τυξεδο Λαπτοπ βψ ΣηορτΧιρχυιτ 9 µοντησ αγο 11 µινυτεσ, 31 σεχονδσ 1,178,458 ϖιεωσ Ι χαν∋τ βελιεϖε Ι σπεντ οϖερ αν ηουρ τρψινγ το υσε τηισ λαπτοπ, βυτ
ηεψ ατ λεαστ ιτ ηασ Λινυξ! Χηεχκ ουτ τηε Τυξεδο Λαπτοπ ατ
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Αππλε Τηυνδερβολτ ∆ισπλαψ 27∴∀ − Φεηλερσυχηε, Φεηλερβερβρχκυνγ υνδ Λσυνγεν (ϑαηρ 2020)
Αππλε Τηυνδερβολτ ∆ισπλαψ 27∴∀ − Φεηλερσυχηε, Φεηλερβερβρχκυνγ υνδ Λσυνγεν (ϑαηρ 2020) βψ ΩεβΑππσΥνδΓαδγετσ 9 µοντησ αγο 11 µινυτεσ, 5 σεχονδσ 3,471 ϖιεωσ Αππλε Τηυνδερβολτ Καβελ:
ηττπσ://αµζν.το/3φΑΘιιµ Αππλε Τηυνδερβολδ , ΥΣΒ , Χ Αδαπτερ ηττπσ://αµζν.το/33τξ3οθ Ερσατζτειλ: Καβελ φρ

Χοπψριγητ χοδε : 28δβα3χ8080χ7φ052φχ3ε51αδδ39φε79
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