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Komputery przenośne to cudowne urządzenia. Dzięki swojej mobilności z powodzeniem można grać w swoje
ulubione gry, jadąc pociągiem lub oglądać nowe odcinki serialu leżąc na plaży.
Niestety ta mobilność okupiona jest również bardzo dużym ryzykiem uszkodzenia się laptopa.
Co psuje się najbardziej i gdzie dokonywać napraw?

Co psuje się najczęściej?

Naprawa laptopów wbrew pozorom jest znacznie częstszym zjawiskiem, niż by się można tego było
spodziewać. Serwis komputerowy zdecydowanie najczęściej zajmuje się naprawami matryc, układów
zasilania, a także uszkodzeniami płyt głównych. Dlaczego właśnie te elementy?
Wszystkie one wynikają z nieprawidłowego użytkowania danego sprzętu. Przykładowo matryca z reguły
pęka, gdy laptop zostanie upuszczony, płyta główna ulega spaleniu, gdy na obudowę komputera wyleje się
jakikolwiek płyn, a gniazdo zasilania pada, gdy końcówka od zasilacza jest zbyt mocno naprężana i wyginana.

Gdzie naprawiać?

Choć wydawać by się mogło, że serwis komputerów, to jedyne miejsce, gdzie można naprawić uszkodzony w
podobny sposób komputer przenośnym, to jednak nie zawsze jest to najlepszym miejscem.
Po pierwsze warto się upewnić, czy aby na pewno komputer nie posiada jeszcze na określone elementy
gwarancji. Często zdarza się, że tak właśnie jest, a klienci niepotrzebnie płacą za dodatkową naprawę.
Kolejnym krokiem, który dotyczy przede wszystkim układu zasilania, jest upewnienie się, co do zakresu
usterki. Bardzo często w przypadku nieładowania się komputera lub jego zbyt szybkiego rozładowywania się,
wystarczy po prostu wymienić zużytą już baterię na nową, co można zrobić całkowicie ręcznie i samodzielnie
w domu.
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