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Laptopul a devenit din ce în ce mai utilizat în ziua de azi. Oameni de toate vârstele au ajuns să
folosească zilnic laptopul pentru lucratul de acasă, pentru jocuri video, școală online sau pur și
simplu pentru a naviga pe internet. Indiferent de activitatea pentru care folosești laptopul, cu
siguranță știi că funcționarea optimă a acestuia este necesară atât pentru utilizarea în interes
personal și profesional.

În majoritatea cazurilor, fiecare membru al familiei are propriul laptop, însă, cu toate acestea,
există riscul ca unul dintre acestea să cedeze în urma unor probleme ale componentelor.
Pentru a avea un nivel optim de funcționare este esențial să ai grijă de întreținerea
echipamentului. Dacă vrei să descoperi care sunt soluțiile potrivite pe care le poți aplica pentru
mentenanță laptopului tău, citește în continuare acest articol.

Află care sunt soluțiile optime care să-ți mențină laptopul la
capacitate maximă

Reinstalează sistemul de operare

Sistemul de operare poate fi una din cauzele pentru care la un moment dat laptopul tău să
proceseze mai greu sau să se blocheze mai des. Motivul cel mai des întâlnit este că sistemul
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de operare este depășit sau nu are update-ul făcut. Pentru garanția funcționalității alege un
sistem de operare cu licență.

Șterge fișierele inutile

Dacă memoria laptopului tău este suprasolicitată, este posibil ca acesta să fie motivul pentru
care funcționalitatea acestuia a fost afectată. Șterge fișierele inutile, precum pozele sau filmele
sau stochează-le într-un hard extern sau în cloud pentru a le accesa la nevoie.

Instalează un antivirus performant

E posibil ca laptopul tău să nu funcționeze din cauza unui virus. Acest lucru poate fi evitat
ușor dacă îți instalezi un antivirus performant. Astfel, vei putea face rapid scanarea
dispozitivului pentru a elimina problema.

Folosește un cooler

Pentru a preveni defectarea componentelor hardware, trebuie să te asiguri că laptopul nu
este supraîncălzit. Chiar dacă laptopul are instalat un cooler intern, odată cu trecerea timpului
poți prelungi durata de viață a componentelor laptopului cu ajutorul unui cooler extern.
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Apelează la un service autorizat

În majoritatea cazurilor, atunci când simți că ai încercat toate variantele sau pur și simplu nu
ai idee ce s-a întâmplat cu laptopul tău, trebuie să apelezi la un service autorizat. Oricare ar fi
cauza blocării laptopului tău, service-ul pentru laptop de la Depanarelaptop este pregătit să
îți ofere cele mai bune soluții pentru problemele tale.

Tehnologia face parte din viețile noastre, iar laptopul este dispozitivul de care avem cea mai
mare nevoie zilnic. Fiindcă este utilizat atât de mult se poate întâmpla ca acesta să nu mai
funcționeze, chiar în ziua în care urmează să ai o prezentare, un interviu sau un examen
important. Rezolvă rapid și sigur problema cu ajutorul unui service autorizat și apelează la
profesioniștii din domeniu pentru a avea garanția unui serviciu bine făcut!
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