Qual é o melhor local para reparação de computadores fixos e portáteis na região do Porto?
Olá a todos. Eu sou o Pedro Ferreira, moro em V. N. de Gaia, mesmo junto a Espinho, na divisa com Santa Maria da Feira e estudo no
Porto. Tenho um PC portátil ASUS desde os meus 14 anos de idade, um fiel companheiro que passou comigo todo o ensino
secundário e a faculdade que recentemente terminei!
Já tive alguns sustos, uma vez que reconheço que nem sempre tive todos os cuidados necessários: Já me caiu uma vez, já derramei
café em cima dele, já partiu o monitor uma vez e outras anomalias menores! Sempre consegui que rapidamente o reparassem e
colocassem novamente funcional. Não lhe chamo um milagre, pois foi uma pesquisa no Google que me ajudou a encontrar um
excelente serviço de reparação de portáteis, mais especificamente «reparação de portáteis ASUS».
Vale a pena fazer a reparação de portáteis ASUS?
Ultimamente, o meu computador portátil já há algum tempo que fazia muito barulho, em especial quando tinha várias aplicações
em simultâneo, mas achei normal para os anos que tem e a utilização desmedida que lhe dei. Foi um portátil que não foi muito
barato na altura em que o comprei, pois já trazia 8GB de RAM, mas consegui sempre fazer tudo aquilo que precisei. Desde fazer a
criação de conteúdos gráficos, cálculos matemáticos e pesquisas na Internet, utilizar certos programas de desenho profissional e
ainda jogar uns quantos jogos mais pesados.
Há duas semanas, o portátil encravou a meio da utilização de um programa, desliguei-o no botão ligar/desligar e… não voltou a ligar.
Pensei logo: “Preciso de alguém que faça uma reparação rápida do meu portátil!”
Comecei por pesquisar erros parecidos em blogs onde falavam de reparação de portáteis mas não encontrei nada semelhante para
a marca ASUS. Pesquisei então no site da ASUS e também não encontrei nada. Nem sempre é fácil encontrar informação especifica
sobre uma avaria. Neste caso estava difícil!
Dada a urgência, comecei a pensar em comprar um outro portátil em segunda mão, porque um novo não estava ao meu alcance no
momento atual, pois ainda não estou a obter rendimentos certos no mercado de trabalho. No entanto, havia mais um obstáculo
importantíssimo para mim, pois tinha toda a minha informação, dos últimos 10 anos, dentro do meu portátil e precisava de a
recuperar.

Como encontrei um serviço fiável para a reparação do meu portátil no Porto?
Comecei por usar certas palavras-chave de pesquisa específicas para otimizar a busca no Google. Utilizei «reparação de portátil no
Porto» e «reparação de portáteis».
A primeira pesquisa por «reparação de portátil no Porto», devolveu-me resultados de reparação de portáteis no Porto e reparação
de portáteis HP. Abri uns dois ou três e não fiquei muito convencido com o design dos sites e a sua complexidade, também me
deparei com algumas condicionantes e por isso apaguei logo o «no Porto» e decidi ficar-me por «reparação de portáteis».
Agora sim! Primeiro vi como resultado da pesquisa a «reparação de portáteis HP», «reparação de portáteis ACER» e, seguidamente,
«reparação de portáteis ASUS». Preparar o portatil vila nova gaia, reparar ventilador portatil, reparar ventilador portatil hp, reparar portatil vila nova gaia, reparar portatil vila nova de gaia, arranjar pc gaia porto, reparar portatil xpc,
reparar portatil xp, pcmedico, pc medicos, reparar portatil msi, pcdiga recondicionados, chip7 prioritaria reparação, Acer, ativar o Boot Menu na BIOS, Asus, Dell, Dynabook, Insys, HP, Huawei, lenovo, LG, Microsoft Surface, MSI, Positivo, Samsung, Sony (Vaio), Toshiba,
a preparar reparaçao automatica, o meu pc liga mas não arranca, pc liga mas não arranca, pc liga mas não arranca windows, pc nao arranca, pc nao arranca ecra preto, pc não arranca ecrã preto, portatil asus liga mas nao arranca, portátil asus liga mas não arranca,
portatil nao arranca, problemas no arranque do pc windows 7, restaurar windows 7, windows 7 nao arranca, windows 7 não arranca, windows não inicia,

Cliquei num dos primeiros resultados obtidos na pesquisa Google e felizmente era o site da Repara PC’s

Se tiver problemas com computadores, aconselho-o(a) a visitar o site da Repara PC's!

Porque utilizar o serviço de reparação de computadores fixos e portáteis da Repara PC's?
Tem saudades do desempenho do seu computador portátil no dia em que o comprou ou simplesmente não sabe o que se passa?
Também eu estava nestas duas situações!
A minha situação inicial era não saber o que se passava, mas depois do arranjo lembrei-me que tinha já realmente saudades do meu
portátil ASUS voltar ao que era no início, ou seja, bem mais rápido quando novo. O que fizeram com a clonagem HD para SSD.
O que me cativou no site foi a informação direta e simplificada, que nos remete para um simples contacto telefónico e para a
possibilidade de podermos falar com uma pessoa real, que tem experiência técnica, sabe esclarecer e aconselhar.
Numa primeira fase, bastou dizer qual era o sintoma de ocorrência anómala, que verificava no meu PC, para me informarem que
teria de ser visto fisicamente por um técnico, idealmente no meu domicílio, em minha casa ou no meu local de trabalho, como fosse
mais conveniente para mim. Assim não teria de me deslocar, de gastar combustível, nem de perder tempo, o que era excelente!
Marcamos uma data e hora e o técnico compareceu tal como previamente agendado. Tentou diagnosticar e solucionar o problema
no local, mas tal não foi possível uma vez que precisava de meter uma peça nova e usar equipamento de laboratório. Informou qual
era o valor daquele tipo de reparação e quanto tempo demorava, um orçamento bem em conta que eu aceitei de imediato. Fez a
recolha do computador portátil à oficina e dois dias depois realizou a entrega do mesmo sem custos adicionais, ou seja
gratuitamente. Só paguei a reparação, tal como foi orçamentado, não perdi tempo, não gastei combustível para levar e buscar a
uma loja, nem fiquei dependente de prazos alargados!
Valeu a pena ter utilizado o serviço de reparação de portáteis da Repara PC’s porque agora tenho o meu portátil a funcionar melhor
do que quando o comprei novo. Está muito, muitíssimo mais rápido do que anteriormente. Não sei como o fizeram, mas estou
mesmo muito satisfeito.
Tenho toda a informação intacta, o mesmo sistema operativo, mas devidamente atualizado e ainda me limparam o portátil por
dentro e por fora. Durante 360 dias posso voltar a contactar a Repara PC’s caso falhe alguma coisa relacionada com as substituições
e reparações que fizeram. A única coisa que falta é que a minha bateria continua viciada, mas como me informaram o valor e até
não é caro, para o mês que vem vou lá outra vez! ABISM, ACER, AMD, ANTEC, AOC, APC, ARCHOS, ASUS, ATI, AVERMEDIA, BENQ, BIRCH, BROTHER, CANON, COMPAC, CONCEPTRONIC, COOLERMASTER, CORSAIR,
CREATIVE, CRUCIAL, DATALOGIC, DELL, DIBAL, DINIARGED, D-LINK, DRIFT, DYNABOOK, EATON, EDIMAX, EGG, EPSON, EQUIP, FEC, FUJITSU SIEMENS, GENIUS, GIGABYTE, GODEX, GOODRAM, HD, HDD, HEWLETT PACKARD, HONEYWELL, HP, HUAWEI, IBM, IDENTIVE,
INSYS, INTEGRAL, INTEL, IRIS, KASPERSKY, KGUARD, KINGSTON, LACIE, LENOVO, LEVELONE, LEXMARK, LG, METRONIC, MICROSOFT, MICROSOFTSURFACE, MSI, NAPOFIX, NETGEAR, NGS, NIKON, NOMADESK, NOX, NVIDEA, OFFICE, OKI, OLYMPUS, OMEN, PACKARD BELL,
PANDA, PARROT, PHILIPS, PORT, POSITIVO, PRESTIGIO, RAZER, ROG, RTX, SAMSUNG, SEAGATE, SITTEN, SONY, SONY(VAIO), SSD, STOREX, SYMANTEC, TARGUS, TOSHIBA, TPLINK, TRUST, UNYKA, WD, WINDOWS, XEROX, XPRINTER, Etc.

O site deles é muito simples de navegar, relativamente à reparação de computadores fixos ou portáteis, mas basta um simples
telefonema que logo esclarecem se tem condições de reparar rapidamente o nosso equipamento, sendo que reparam quase todas
as marcas existentes no mercado Português e ainda algumas que não são muito vistas por aqui, porque são mais usuais no Brasil ou
na América:
A informação é direta e simplificada, mas óbvia: “ Se precisa de uma manutenção, reparação ou afinação do seu computador fixo ou
portátil, tendo a proteção confidencial dos dados existentes, a recuperação e melhoria das capacidades de rapidez, com o serviço
realizado na sua presença, no seu domicílio, seja em sua casa ou escritório, não hesite em ligar e fazer a sua marcação prévia... ” Isto era
tudo o que eu pretendia e confirmei que tudo estava apenas à distancia de um telefonema para o número 93. .910. .2000 indicado
ali mesmo ao lado!
Eles reparam computadores fixos e portáteis com arquitetura IBM e com o sistema operativo Microsoft Windows de quase todas as
marcas. Pelas minhas boas experiências, só posso recomendar muito os serviços informáticos, pois fazem um excelente trabalho.
Entretanto, a minha mãe também já ficou cliente, pois fizeram a manutenção e atualização da sua lenta torre HP do escritório de
casa, com um “Upgrade” para SSD e espelhamento integral do Sistema Operacional(clonagem), com todos os ficheiros, programas e
aplicações. Ela ficou muito espantada com a nova rapidez de funcionamento, algo que nunca havia experimentado antes neste
computador fixo, o qual já possui há mais de 15 anos, mas que está agora muito otimizado e plenamente funcional.
Se tiver dúvidas sobre a variedade de serviços de assistência informática, disponibilidade e preços, contacte-os!
Avarias mais comuns nos computadores:
1. Avarias mais comuns nos computadores, Gestão Informática :
2.  Os sintomas mais comuns de avarias são:  problemas de arranque;  problemas de vídeo;  problemas com placa principal,  problemas com os teclados,  problemas com a CMOS,  problemas com a memória,  problemas com o disco rígidos,  problemas com portas de impressora.
3. Sintomas  Nos problemas de arranque temos os sintomas:  o computador não liga.  Nos problemas com vídeo:  não aparece nada no monitor;  aparecem caracteres aleatório no ecrã;  a imagem rola horizontalmente ou verticalmente;  as linhas de cima de imagem são mais largas
do que as de baixo.  Nos problemas com a placa principal:  A placa principal está estalada. • Nos problemas com os teclados: • keyboard error ou keyboard not found.
4.  Nos problemas com a CMOS:  esqueceu-se da password;  o sistema perde a hora;  O sistema perde a hora, as informações ou dá erro de baterias;  a bateria só trabalha às vezes.  Nos problemas com as memórias:  a cache está avariada;  após a instalação de um Pentium
overdrive, a memória cache deixou de funcionar;  o upgrade da RAM parece não funcionar.
5.  Nos problemas com o disco rígido:  o disco não funciona;  o disco não arranca e aparece a mensagem;  o disco rígido trabalha bem, mais deixou de funcionar quando mudou a placa principal;  não consegue arrancar com o disco rígido, mais este trabalha bem quando arranca com
uma disquete de sistema;  tem um disco de grande capacidade, mas o sistema somente reconhece 512 MB;  o computador não consegue criar superiores a 2GB;  quando corre o scandisk, encontra alguns erros ocasionais. • Nos problemas com as portas de impressora: • não reconhece a
impressora.
6. Problemas no arranque  Computador não liga:  Verificar se ligámos o computador à corrente, tomada da rede de alimentação;  Avaria na fonte de alimentação. Verificar se a ventoinha está a funcionar e se os leds acendem;  O computador liga mas não arranca ou arranca
parcialmente:  Verificar se:  tem sinal no monitor, caso tenhamos imagem no monitor, verificar se aparece alguma indicação;  o que pode estar errado através da tabela da mensagem de erro;  se emite “beeps”;  se cabos de periféricos IDE estão correctamente ligados;  os contactos da
memoria.
7. Soluções dos sintomas
8. Problemas de vídeo  Não aparece nada no monitor:  Verificar se:  o monitor está devidamente ligado, tanto ao nível de alimentação como de cabo de vídeo;  os controlos de brilho e contraste;  aparece imagem;  os pinos de cabo de vídeo.  Aparecer caracteres aleatórios no ecrã: 
Muito provavelmente, tem uma falha na memoria de vídeo e uma das RAM de vídeo deve ter problemas.
9.  A imagem rola horizontalmente e verticalmente:  Alguns monitores tem botões para controlar o sincronismo;  Se a imagem rola verticalmente/horizontalmente, isso quer dizer que terá de ajustar o sincronismo vertical/horizontal;  Se nada disso resultar, terá de mandar reparar
monitor.  As linhas de cima da imagem são mais largas do que as de baixo  a linha vertical do monitor está desalinhada, terá de o mandar reparar.
10. Problemas com a placa principal  Verificar se:  inicialmente as ligações a outro hardware( se os cabos estão ligados, se as placas estão bem encaixadas);  as configurações dos jumpers estão corretas para o tipo de processador, velocidade, tensão de alimentação( É muito importante o
manual da placa para isso);  Se efectuou alterações à configuração no BIOS:  vá ao Setup da máquina carregue os valores predefinidos.  Na configuração do Setup há uma opção intitulada "Load BIOS Defaults" e, em caso de dúvida, use-a;  o estado físico da placa principal e veja se
não tem nenhuma rachadura - ou pinos dobrados que possam fazer algum contacto indevido.
11.  Veja se a fonte de alimentação tem potência suficiente para alimentar todos os periféricos instalados. Uma fonte de alimentação deve ter uma potência entre os 200 e os 250 watts, pelo menos;  Verifique, se possível, na Internet, se há algum bug conhecido para esse modelo de placa e
verifique no site do fabricante se há alguma informação ou update para o BIOS;  Outro problema pode ser que a placa principal pode estar estalada.
12. Problemas com a CMOS  Esqueceu-se da Password:  A maior parte das actuais placas tem um jumper para isso. Para o fazer, coloque o jumper na posição devida e, após alguns segundos, novamente na posição inicial. Tenha em atenção que deve fazer isso com o computador desligado.
 O Sistema Perde a Hora: • Às vezes trabalha tudo bem, mas o relógio não trabalha e, mais uma vez, é devido a bateria fraca. Algumas placas são desenhadas de modo a desligar o relógio quando a bateria começa a enfraquecer, de modo a poupar energia e não perder as informações de
setup.
13.  O Sistema Perde a Hora, as Informações ou Dá Erro de Bateria:  Quando o sistema perde a hora, as informações de setup ou dá erros de bateria, isso quer dizer que a bateria está "morta“. A Bateria Só Trabalha às Vezes: • Por vezes, a bateria trabalha bem, mas outras vezes temos
erros, as informações de setup perderam-se ou a máquina perde as horas. Grande parte das vezes isto é devido ao facto de a bateria estar a ficar fraca e a perder tensão. Pode também ser devido a um mau contacto entre a bateria e os terminais que ligam à placa principal.
14. Problemas com o Disco Rígido  O Disco Rígido Não Funciona:  Verifique se:  as ligações da alimentação do disco e, se tiver outra ficha de alimentação livre, experimente ligá-la ao disco;  as ligações do flat cable do disco;  os jumpers do disco, pois pode dar-se o caso de estar a
instalar um disco como slave e ele ter os jumpers configurados para master, ou vice-versa.  O Disco Não Arranca e Aparece a Mensagem: • "c: drive faiiure insert boot disk“  O Disco Rígido Trabalhava Bem, mas Deixou de Funcionar quando Mudou a Placa Principal: • Primeiro
verifique todas as configurações, assim como as ligações; • Verifique se o BIOS está configurado convenientemente.
15.  Não Consegue Arrancar com o Disco Rígido, mas este Trabalha Bem quando Arranca com uma Disquete de Sistema:  Verifique o disco com um antivírus e verifique, com o FDISK, se a partição está criada e activa.  Tem um Disco de Grande Capacidade, mas o Sistema Somente
Reconhece 512 MB:  Se possível, faça um upgrade do BIOS;  Uma outra solução é instalar um utilitário, normalmente fornecido pelos fabricantes dos discos, chamado "Dynamic Disc Overlay"'.' Este utilitário serve de interface entre um disco de grande capacidade e os BIOS mais
antigos.  O Computador Não Consegue Criar Partições Superiores a 2:  Se possível, faça um upgrade do sistema operativo para Windows 95 OSR2, ou superior;  Caso contrário, divida o disco em várias partições, tendo como limite máximo os 2 GB para cada uma.
16.  Quando Corre o Scandisk, Encontra Alguns Erros Ocasionais:  Verifique a existência de eventuais vírus.
17. Problemas com teclado  Keyboard Error ou Keyboard Not Found:  verifique inicialmente se o teclado está devidamente ligado;  Caso o teclado esteja em boas condições, tem duas hipóteses de avaria: ou tem o integrado do controlador do teclado avariado na placa principal, ou
queimou o fusível do teclado, também na placa principal;  Com um multímetro, verifique o microfusível que, normalmente, está junto à ficha de ligação do teclado; no caso de o fusível estar queimado, facilmente poderá substituí-lo;  Se estiver bom, o mais provável é ter uma avaria no
circuito integrado controlador de teclado embora a sua substituição seja possível, nem sempre é fácil - nesse caso, terá de substituir a placa principal.
18. Problemas com a Memória  A Cache Está Avariada:  Se suspeitar de alguma falha na memória cache, experimente desligá-la no Setup do BIO;  verifique se está a utilizar o tipo de memória correcto ou se esta está devidamente colocada nos suportes.  Após a Instalação de um
Pentium Overdrive, a Memória Cache Deixou de Funcionar:  Por vezes, instalar um processador Overdrive pode provocar a desabilitação da cache secundária. Isso é devido a incompatibilidades entre o BIOS da placa e o Overdrive;  Tente fazer um upgrade do BIOS.
19.  O Upgrade da RAM Parece Não Funcionar:  Verificar se:  estamos a utilizar o tipo de memória correcta;  se possível, no manual qual o tipo de memórias que a placa aceita, pois há placas que só aceitam configurações específicas;  não é necessário configurar algum jumper,
principalmente se utilizar tipos de SIMM diferentes, por exemplo, SIMM de 30 pinos e de 72 pinos, ou SIMM de 72 pinos e 3IMM.
20. Problemas com a Porta de Impressora  verifique se:  a impressora está ligada e se o cabo paralelo está devidamente ligado na porta Centronics paralela.  o cabo está bem ligado e, se possível, experimente com outro cabo que saiba que está bom.  Caso esteja a trabalhar com o
Windows, experimente reinstalar o drive.  Todas as impressoras têm um programa de testes que permite verificar as condições de impressão da mesma e se não funcionar, definitivamente a impressora tem uma avaria. reparações informática, reparação informática, reparações informatica,
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inverter portatil, reparar impresora portatil, reparar portatil ja hoje, reparar jack portatil, reparar portatil lenovo, reparação portáteis economica, reparar lcd portáteis, reparar teclado portatil lenovo, reparar portatil las palmas, reparar portatil lenovo maia gaia, reparar portatil lenovo
esposende barcelos, loja de portateis, reparar portátil msi, reparação monitor portátil, reparação motherboard portátil, reparar monitor portátil, reparar motherboard portatil, reparar portatil molhado agua, reparar portatil maias, reparar portatil media markt, portatil avariado, reparar
portatil se nao acende, reparar portatil navegar, reparar nevera portatil, reparar portatil que não liga, reparar bocina portatil não prende, reparar dvd portatil não liga, reparar portatil ecra negra, reparar portatil hp não liga, n reparações, reparar portatil o comprar novo, reparar
computador portatil, reparar computador portatil maia, reparar computador portatil castelo, reparar computadores portatil, reparar monitor portatil santo ovideo, reparar portatil partido, reparar portatil pc, reparar plastico portatil, portatil para reparaçao, reparar portatil preço, para
reparar portátiles, computador não liga, não liga portatil, como reparar portatil que nao arranca, como reparar portatil que nao acende liga, reparar radio portatil, reparar raton portatil, reparar carcasa portatil rota, reparar portatil sony vaio, reparar portatil samsung, reparação portatil
toshiba satellite, reparar portatil argoncilhe, reparar portatil pedroso, reparar portatil lourosa, reparar portatil sao joao madeira, reparar portatil santa maria da feira, reparar teclado portatil, reparar teclado portátil asus, reparar transformador portatil, reparar teclado portatil acer
aspire, reparar usb portatil, reparar parlante portatil usb, reparar portatil vilar paraiso, reparar portatil valadares, reparar portatil grijó, reparar portatil canelas, reparar portatil custoias, reparar portatil leça, reparar portatil viana, portateis avariados, vendo portátil, reparar webcam
portatil, reparar windows portatil, reparação portátil, reparação portateis antas, reparação portateis lourosa, reparação portateis hp, reparação portateis lenovo, reparação portateis toshiba, reparação de portateis porto, reparar portatil asus maia, reparação de portateis campanhã,
reparação de portáteis boavista, reparar board portatil que nao acende, reparar portatil pc barcelos, reparar ecra portátil hp, reparar monitor portatil msi, reparar vidro portatil toshiba, reparar surface portatil, reparação portáteis recolha, reparar portatil comput, reparar câmara portatil,
reparar carregadores portatil, reparar carcaça portátil, reparar portatil en valongo, oficinas reparação portateis, reparar falha portatil, reparar portatil fino, reparação portateis gaia, reparar portatil grelha, reparar portatil vgn, reparar portatil baixa porto, reparar portatil gaia espinho,
reparação portátil hp, reparar portatil hp, reparar portatil hp maia, reparar portatil garantia, reparação portátil toshiba, reparação portateis asus, reparar portatil ja velho, reparar portatil lenovo maia, reparar portatil lenovo barcelos, reparar portátil lenovo, reparar portatil legion, lojas
de reparação de pc, reparar portatil molhado café, reparar portatil molhado, reparar portatil nao se acende, reparar portatil navarra, reparar pc portatil, n reparações informáticas, reparar portatil estragado, reparar portatil antigo, reparar portatil velho, reparar portatil preco, pcdiga
reparações, reparar portatil que nao se acende, reparar rato portatil, reparar portatil micro, reparar portatil LG, reparar portatil acer asus, reparar portatil sanyo, reparar portatil serio, reparação portateis torre, reparar teclado portatil toshiba satellite, reparar portatil valongos,

