Serviços de reparação de portáteis Asus ao Domicílio / Reparação de portáteis Asus no Porto e arredores
Se o que procura é um serviço de Reparação de portáteis Asus no Porto e arredores, está à procura da Repara PC's. Assistência
informática ao domicílio, sinonimo de manutenção informática personalizada e dedicação ao apoio ao cliente. Com mais de 20 anos
de experiência acumulada na reparação de portáteis, computadores fixos e outros dispositivos tecnológicos, a Repara PC's é hoje
uma referência na reparação de portáteis Asus na região do Porto, mas também na Maia, em Gondomar, Valongo, Leça da Palmeira,
Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Espinho, Ovar ou Santa Maria da Feira.
Com 2 oficinas e um laboratório especifico, moderno e totalmente equipado para a reparação de computadores da marca Asus e
de muitas outras marcas, como a Sony, Toshiba, Acer, HP e outras, a Repara PC's conta com os técnicos mais experientes e
competentes do mercado a lidar com computador portátil, computador fixo e outros equipamentos. .
Da reparação de PC à instalação e reinstalação de software, da remoção e limpeza de vírus à colocação de peças novas e à
recuperação de ficheiros, a tecnologia não tem segredos para nós. Aquele problema que julgava insolúvel pode ser solucionado em
pouco tempo, nos laboratórios e oficinas da Repara PC's.
E ainda damos uma garantia de 360 dias sobre todas as reparações que incluam a substituição de peças avariadas por novas ,
vamos buscar o seu equipamento a sua casa, para que não tenha necessidade de se deslocar.

Serviços de reparação de portáteis Asus ao Domicílio
Se o que pretende é reparação de portáteis Asus, ligue para o sítio certo. Seja da zona do Grande Porto ou litoral norte, opte pelos
serviços da Repara PC's e fique cliente habitual. .
A Asus tem sido uma marca que tem evoluído bastante nos últimos anos. Começou com portáteis mais baratos para ganhar quota de
mercado e hoje fabrica computadores bastante sofisticados e fiáveis, tendo conhecido um aumento das vendas de ano para ano. .
É por isso que a reparação de portáteis Asus é um serviço cada vez mais requisitado pelos portugueses. Veja conhecer os nossos
serviços, ligando-nos e deixando a nosso cargo a reparação do seu portátil Asus avariado. Faça parte do extenso rol de clientes
satisfeitos da Repara PC's e volte a contactar sempre que precisar.

Reparação de portáteis Asus quando e onde precisa
Estamos abertos de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h00 e também aos sábados, das 10h00 às 19h00. Não fechamos para almoço
e ainda nos deslocamos ao domicílio. Não procure mais. O serviço de reparação de portáteis Asus que pretende está na Repara PC's.
Somos o maior e mais credenciado centro de reparação de computadores fixos e portáteis do Grande Porto e conhecemos
computadores fixos e portáteis como ninguém.

Reparação de Portáteis Toshiba: - Procura Reparação de Portáteis Toshiba?
Não procure mais. Na empresa de reparação de computadores do Porto Repara PC's, dispomos atualmente de 2 oficinas e de um
moderno e sofisticado laboratório de reparação de computadores, totalmente equipado para acolher portáteis, computadores fixos
de secretária(Torre/Desktop) e outros dispositivos da marca Toshiba e de outras marcas prestigiadas.
Embora os portáteis Toshiba sejam dos mais robustos e fiáveis do mercado, a verdade é que avariam como os portáteis de qualquer
outra marca. Ainda que a própria marca teime em apregoar que os portáteis Toshiba não avariam, todos sabemos que, mais tarde ou
mais cedo, vai ser necessário recorrer a um serviço de reparação de portáteis Toshiba.

Laboratório para reparação de portáteis Toshiba
No laboratório da Repara PC's, levamos a reparação de PC muito a sério, pelo que não poupámos na aquisição de equipamento ou na
contratação dos profissionais mais qualificados.
Estamos, por isso, especialmente equipados para a reparação de portáteis Toshiba, dispondo do know-how, maquinaria de reparação
e peças necessárias para deixar o seu portátil Toshiba como novo.
Quem precisa de reparação de portáteis Toshiba no Porto ou de reparação de portáteis Toshiba na Maia, em Gondomar, Valongo,
Leça da Palmeira, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Espinho, Ovar ou Santa Maria da Feira sabe que pode recorrer aos serviços da
Repara PC's e que o serviço é exemplar.
Substituímos peças, reinstalamos sistemas operativos e sistemas de segurança, bem como todo o tipo de programas, software e
aplicações. Removemos os vírus dos PC’s e portáteis infetados, recuperamos ficheiros e sistemas operativos. Além disso, no que
toca à reparação e manutenção de portáteis Toshiba, otimizamos a sua «máquina» e ainda lhe listamos uma série de boas práticas
para tirar o melhor rendimento do seu Toshiba.

Condições do serviço de Reparação de Portáteis Toshiba ao domicílio
Na Repara PC's, fazemos orçamentos e diagnósticos no local, com serviços de recolha e entregas gratuitos sempre que opte pelo
conserto do computador avariado, ao qual damos garantia de 360 dias sobre todas as reparações que incluam a substituição de
peças avariadas por novas, incluindo a reparação de portáteis Toshiba. A reparação de um portátil na Toshiba é mais morosa e
muito mais dispendiosa, por isso, se levar o seu portátil à marca vai estar a perder tempo e dinheiro.
Na Repara PC's, temos clientes fiéis há vários anos e que confiam a reparação de todos os seus equipamentos informáticos ao
nosso laboratório. Para obter uma reparação de portáteis Toshiba eficaz e em conta, basta contactar a Repara PC's.
Recebemos o seu portátil Toshiba avariado de segunda a sexta-feira, entre as 10h e as 20h00, e aos sábados, entre as 10h00 e as
19h00. Não fechamos para almoço. Mas, se for mais conveniente, recolhemos o seu portátil Toshiba em sua casa seja ela na Maia,
em Gondomar, Valongo, Leça da Palmeira, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Espinho, Ovar ou Santa Maria da Feira.

Reparação de portáteis HP ao domicílio?
Se procura serviços de manutenção e reparação de avarias em computadores fixos e portáteis da marca HP, saiba que metade do
mundo moderno vai precisar dos serviços de conserto ou de arranjo de computadores, mas há um sofisticado laboratório de
reparação de computadores de todas as marcas, incluindo os da marca HP.
Chama-se Repara PC's e contém a maquinaria de reparação de PC’s mais moderna e avançada do mercado. Na Repara PC's,
trabalham os técnicos mais competentes do mercado para a reparação de computadores.
Na Repara PC's, somos especialistas na reparação de portáteis e computadores de secretária (desktops) da HP.

Reparação de portáteis HP ao domicílio no Porto
Estamos localizados no Porto, mas, se precisar, recolhemos o seu portátil HP em sua casa seja ela na Maia, em Gondomar, Valongo,
Leça da Palmeira, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Espinho, Ovar ou Santa Maria da Feira. Basta ligar e fazer o agendamento conforme
a disponibilidade. Se procura reparação de portáteis HP, pode deixar de procurar, porque encontrou um dos melhores serviços de
reparação de portáteis HP do Grande Porto.
Na Repara PC's, sabemos que a HP é mais conhecida pelo fabrico de impressoras e que isso é o «core business» dessa multinacional.
No entanto, sabemos também que os portáteis da HP são bastante vendidos, uma vez que são normalmente mais baratos do que os
computadores equivalentes de outras marcas, como a Toshiba ou a Sony.
Por isso, há um grande procura de reparação de portáteis HP, sobretudo na área do Grande Porto, na Maia, em Gondomar, Valongo,
Leça da Palmeira, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Espinho, Ovar ou Santa Maria da Feira. O facto dos portáteis HP não serem tão
robustos e fiáveis como os de outras marcas, como a Sony ou a Toshiba, levou também a Repara PC's a preparar-se, quer a nível
técnico, quer a nível de recursos humanos especializados, para atender clientes que procuram reparação de portáteis HP.

Deixamos o seu portátil HP como novo
Deixamos o seu portátil HP como novo. Tratamos do seu computador pessoal a nível de hardware e software, substituindo peças e
instalando ou corrigindo sistemas operativos, programas e aplicações.
Recuperamos ficheiros e removemos vírus e ainda lhe listamos as melhores recomendações para o funcionamento otimizado do seu
portátil HP. Oferecemos uma garantia de 360 dias sobre todas as reparações que incluam a substituição de peças avariadas por
novas, damos orçamentos para reparação com recolha e entrega gratuitas.

Onde posso encontrar reparação de portáteis da marca Compaq?
Serviços de reparação ao domicílio de portáteis da marca Compaq
Os portáteis da marca Compaq foram perdendo mercado e sendo ultrapassados, em termos de vendas e de notoriedade, por
outras marcas, tais como a Toshiba, a Sony, a Samsung ou até mesmo a Asus e também a Acer. Por isso,

pode não ser

fácil encontrar bons serviços de reparação de portáteis Compaq.
Na Repara PC's, fruto dos muitos anos de experiência dos nossos técnicos, ganhámos especiais competências para a reparação de
portáteis Compaq. Embora tenhamos um moderno e bem equipado laboratório para a reparação de PC’s fixos e para a reparação de
portáteis de todas as marcas, temos uma especial inclinação para a reparação de portáteis Compaq.
Enquanto especialistas na reparação de computadores de várias marcas, com especial destaque para a Compaq, podemos acolher o
seu dispositivo e repará-lo sem mais demoras. Estamos abertos de segunda a sexta-feira, entre as 10h e as 20h00, e aos sábados,
entre as 10h00 e as 19h00. Não fechamos para almoço e, se necessário, vamos buscar o seu portátil Compaq a sua casa para o
podermos reparar.

Um laboratório equipado para reparação de portáteis Compaq
Somos um laboratório de reparação de portáteis multi-marca e também da Compaq dos mais bem equipados do Grande Porto, e
temos clientes que nos acompanham há muitos anos, de Matosinhos à Maia, de Espinho a Gaia, de Ovar a Santa Maria da Feira.
Investimos fortemente para ter o melhor equipamento de reparação de portáteis e computadores fixos do mercado e os técnicos
mais competentes e mais especializados. Tudo, para que nos possa confiar o seu portátil Compaq e ter o melhor serviço da região.
Fazemos todo o tipo de reparações de PC´s e reparações de portáteis, desde a simples reinstalação de programas, de software
diverso e das respetivas aplicações, nomeadamente de faturação e a suite Microsoft Office, à substituição das mais sofisticadas
peças de hardware. Atualizamos e otimizamos o seu portátil Compaq para que possa usufruir de todas as suas potencialidades.

Garantias e orçamentos para reparações
Damos uma garantia de 360 dias sobre todas as reparações que incluam a substituição de peças avariadas por novas , fazemos
orçamentos e diagnósticos de reparação no local, com serviços de recolha e entrega gratuitos sempre que o equipamento tenha
de ser reparado nas nossas oficinas, para que não gaste dinheiro desnecessário. Preferimos apostar em clientes satisfeitos, por isso,
temos uma base de clientes que nos acompanha há mais de 20 anos e que continua a confiar no nosso serviço de reparação de
portáteis Compaq e de outras marcas.

Melhor serviço de reparação de portáteis Acer ao domicílio
A Acer, à imagem da Asus, é uma empresa de tecnologia que tem conhecido um franco e rápido crescimento em vários sectores do
mercado, nomeadamente nos Tablets e nos portáteis domésticos , com especial enfoque também para o pequeno mercado empresarial.
Isto tem levado a um aumento da procura por reparação de portáteis Acer um pouco por todo o país, mas com especial
destaque para a área do Grande Porto, onde estão localizadas as oficinas da Repara PC's, empresa de referência no sector.

Embora não tenham a fama nem a credibilidade dos portáteis Toshiba, Sony ou até mesmo Samsung, os portáteis da Acer têm vindo
a ganhar em mercado e em qualidade, ao ponto de o computador do ano 2013 ter sido um Acer. Mas qual o melhor serviço de
reparação de portáteis Acer?

Serviço de Reparação ao domicílio de Portáteis Acer
Anos e anos de experiência tornaram a Repara PC's o local mais indicado para a reparação de portáteis Acer e computadores de
outras marcas. A experiência em reparação de PC’s e de todo o tipo de aparelhos tecnológicos tornou a Repara PC's na empresa
mais procurada no Grande Porto, mas também na Maia, em Gondomar, Valongo, Leça da Palmeira, Matosinhos, Vila Nova de Gaia,
Espinho, Ovar ou Santa Maria da Feira para a reparação de portáteis Acer.
Esta procura é, em boa parte, fruto dos modernos equipamentos do laboratório da Repara PC's e da excelência e competência dos
seus técnicos. É por isso que a Repara PC's é uma referência no que toca a reparação de portáteis Acer.
Aberta de segunda a sexta-feira, entre as 10h e as 20h00 e ainda aos sábados, entre as 10h00 e as 19h00, a Repara PC's não fecha
para almoço e dispõe ainda de um serviço de recolha e entrega de equipamentos informáticos, incluindo computadores e portáteis, ao
domicílio.

As melhores condições de reparação de portáteis Acer
Com diagnósticos e orçamentos no local sempre que possível, serviços de recolha e entrega grátis e ainda com os muito
apreciados 360 dias de garantia sobre todas as reparações que incluam a substituição de peças avariadas por novas , a Repara
PC's é o local indicado para a reparação de portáteis Acer. Os múltiplos clientes que acompanham a empresa ao longo dos anos são
uma prova viva disso mesmo.
A Repara PC's faz todo o tipo de reparações de portáteis Acer e reparações de PC´s de outras marcas. Substitui peças de
computadores fixos ou portáteis, formata, instala ou re-instala sistemas operativos Windows e todo o tipo de programas de
software, remove vírus e ainda lhe lista as principais recomendações para tirar melhor partido do seu portátil Acer.

Manutenção e reparação de computadores ao domicílio:
Como proceder à manutenção e reparação de computadores E-Escola e Magalhães, ou como repor todos os seus programas? Já
todos se devem ter apercebido da facilidade com que se faz o Recovery no Magalhães, ou seja, a reposição dos sistemas operativos.
Qualquer utilizador pode acidentalmente clicar na reposição do Sistema Operativo ou do Caixa Mágica, e sem querer, apagar todos os
programas que vêm de origem e instalar apenas alguns deles.
Se o leitor fez essa recuperação do sistema e apagou alguns dos programas como o Magic Desktop, a Diciopédia e outros programas
lúdicos que vinham com o Magalhães, saiba quais as soluções possíveis para recuperar esses programas e conseguir fazer a
manutenção e reparação de computadores Magalhães.
Saiba onde reparar o seu computador ou o do seu filho
O portátil Magalhães está concebido para ser resistente a utilização por crianças, no entanto, já se deve ter deparado com alguns
acidentes e com a dificuldade de arranjar profissionais ou até mesmo as próprias peças para reparar o portátil Magalhães.
Acompanhando o mercado, a Repara PC's disponibiliza um serviço de manutenção e reparação de computadores Magalhães,
mantendo o mesmo rigor e desempenho que caracterizam a assistência técnica de todas as outras marcas de computadores. Os
acidentes acontecem, e por muito que pensemos que apenas acontecem aos outros, por vezes toca-nos à porta. A queda ou um banho
inesperado do seu computador pode trazer alguns dissabores. O seu portátil precisa de reparação? Está lento ou não funciona de
todo? O que podemos fazer é deixar-lhe o portátil pronto e funcional. Não há razões para comprar um portátil novo quando pode
corrigir ou atualizar o sistema.
Avarias mais comum num computador Magalhães.
O seu filho não tem muita experiência com as novas tecnologias e ao colocar-lhe um computador nas mãos deve ter noção de que este
pode necessitar de ser reparado, pois é um equipamento sensível que requer algum cuidado, nomeadamente com as quedas. A
manutenção e reparação de computadores Magalhães passam a fazer parte da sua rotina, até porque não quer ver o seu filho
desesperado por não conseguir fazer um trabalho escolar ou jogar o seu jogo favorito. O Magalhães do seu filho pode apresentar os
seguintes problemas:
-O carregador/transformador do portátil Magalhães é suscetível a avariar devido a puxões nos cabos, ser roído pelo seu animal de
estimação, ou vincar e dobrar os cabos de forma a parti-los.
-O teclado do portátil Magalhães é das peças principais do seu computador visto que permite escrever e fazer os trabalhos da escola,
jogar e utilizar Internet. No entanto as teclas com uma utilização mais violeta poderão partir, sendo necessário a sua substituição por
completo
-O ecrã do portátil Magalhães requer alguns cuidados de utilização, como por exemplo ser limpo com produtos adequados para LCDs
e TFTs.
-O disco rígido do computador Magalhães é a peça mais sensível e talvez a mais importante porque lá são guardados todos os
trabalhos e todo o software do portátil. Quando se trata de um computador portátil, a fragilidade do disco rígido ainda é mais evidente,
pois qualquer pancada seca quando o portátil está em funcionamento poderá danificar o seu disco rígido.
Quando o seu computador apresentar anomalias, avarias ou outros problemas, contacte a Repara PC's.

Precisa de manutenção e reparação de computadores?

Ligue:

Upgrade de HD para SSD até 10 vezes mais rápido, 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
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