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Ik wil alle gegevens van mijn Computer \ Laptop weten.
CPU (Processor) Werkgeheugen, Harddisk, Videogeheugen, enz.
Heel handig om nu eens zelf zonder hulp van een kenner de gebruikswaarde van een 2e hands systeem te kunnen inschatten.

Deze Helpdesk Pagina bevat 3 delen.

Wij helpen u verder doormiddel van afbeeldingen en een eenvoudig te volgen uitleg.

 Deel 01: Eigenschappen

01 Rechtermuisklik voor Computereigenschappen.

02 U ziet nu de systeemeigenschappen met links extra snelkoppelingen.
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03 Alle apparaten op rij één voor één te openen.
     Alle drivers in ons voorbeeld zijn geinstalleerd.
     Ziet u een gele uitroepteken of vraagteken staan bij een apparaat dan missen we een driver, nodig 
     voor een juiste aansturing. Het apparaat zal niet werken.
     Drivers zijn te downloaden op de homepagina van de 
     ( Computer, moederbord of een later toegevoegd apparaat) makers ervan. 
     Dus voor Dell zoeken op Google naar Dell Drivers. Eenmaal op die download pagina wordt gevraagd 
     naar uw type en nummer. 
     Let goed op dat u bij de juiste pagina aanlogt. Dell.com HP.com Commerciële stites meer dan genoeg.
    Vandaar ook deze iets langere uitleg.

04 In ons voorbeeld staan we geen verbindingen op afstand toe.
Af en toe vinken wij aan om verbinding op afstand mogelijk te maken.
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05 Voor uitvoeren: Windows vlaggetje en r en u krijgt de uitvoeren dialoog.
      In uitvoeren de opdracht dxdiag

06 Hier een overzicht van het systeem. Handig als er drivers nodig zijn. 

07 De video gegevens. 
Let op!!!! Bij een schone installatie van Windows 7 is het mogelijk dat de video driver niet automatisch gevonden wordt.

     Hier staat aangegeven dat we een ATI aan boord hebben.
     Als er zou staan dat er gebruik gemaakt wordt van een Algemene Windows VGA adapter moet u op zoek naar drivers.
     Wordt uw kaart niet ondersteunt in Windows 7 ?   Probeer dan de Vista driver. 
     Wij hebben daar tot nu geluk mee gehad.
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08 Informatie over de geluidskaart.

09 Invoer apparaten.
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10 Op het moederbord aangesloten apparaten.  Eigenschappen van Deze Computer

Deel 02: Binnenkant.

Als u dan aan een inspectie bezig bent? Open de computer en bekijk de inhoud.
Een klein beetje stof is normaal. Wordt er gerookt in de ruimte waar de Computer staat is het oppassen.
De boel slaat vet, daarop stof en de poppen zijn aan het dansen.

11 Een stofboel, maar geen nicotine aanslag.
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12 Kan nooit goed zijn.

13 Deze Computer werkt niet meer.
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14 Achter het stof zit de ventilator om frisse lucht naar binnen te blazen.

15 Nicotine aanslag op de koelribben voor de Processor.
     Koeler is gedemonteerd.

16 Stof op de koeler van Processor.

17 Dit systeem werkt goed maar heeft een
schoonmaakbeurt nodig.

18 Hieronder zit de CPU (Processor)
Met deze vetaanslag wordt hij te warm.
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19 Vies. 20 Net op tijd bij Computer Club Voorburg

21 Laptop CPU Koeler.
Nicotine en stof de grootste vijand van iedere Laptop.

22 Stof en Vetvrij gemaakt in onze werkplaats.
Deze Laptop is gered.

Onderhoud van de Computer is dus belangrijk.
Af en toe aan, 1 x per jaar schoonmaakbeurt, van buiten en binnen. (Ook de USB ingangen enz.)
Bij regelmatig gebruik 2 x perjaar een schoonmaakbeurt. 
De hele dag aan ( 24 x 7 ) iedere 3 maanden.
Vraag een offerte aan bij Computer Club Voorburg.

Bij de schoonmaakbeurten worden alle draaiende delen schoon en vetvrij gemaakt. 
De lagers gesmeerd (Indien mogelijk).

Deel 03: Video kaart en Thema kiezen Vista \ Windows 7
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23 Thema veranderen. Geef een rechtermuisklik op uw buroblad en kies in de grijze wizzard voor:
      Aan persoonlijke voorkeur aanpassen

In dit scherm kunt u proberen of AERO werkt, kies Aero-thema Windows 7. De taakbalk is nu transparant.
      Ja? Fijn. Nee? Jammer. Kies dan voor klassiek, rode cirkel.

Conclusie:

Na bestuderen van deze helpdesk pagina komt u in ieder geval beslagen te ijs bij de aanschaf van een 2e hands computer of laptop.

Minimaal kiezen voor Pentium(R) 4 CPU.
Celeron minimaal 2.4 GHz.
AMD Athlon(tm) vanaf 2000 MHz.
AMD Sempron 2800 MHz. ( 2800+ )
Beter is een Dual Core of  Hyper Threading  (HT) CPU.

Pentium \ Celeron of AMD onder 1000 MHz zijn hiermee door ons betoog niet afgeschreven.
Hier komt LINUX als redder van oude afgeschreven systemen. (Komen we op terug met een aparte Helpdesk Pagina)

Genoeg DATA opslag. Vanaf 80 GB Harddisk.
Genoeg werkgeheugen. XP 512 MB - Video 64 MB . Vista 2 GB - Video 512 MB. Windows 7  1 GB - Video 512 MB.

Het gebruik van AREO (Vista & Windows 7) wij zeggen gewoon uit proberen.

Luister als het systeem open is ook naar ongebruikelijke geluiden zoals: brommen (Trafo en of Harddisk) Rammelen (Lagers) 
Pieptoon (Verkeerde Bios instellingen)
Voel met de hand achterzijde Voeding of er sprake is van een normale temperatuur die de voedingskoeler afvoert.

Bent u geschrokken? Neem dan iemand mee die er verstand van heeft zodat u geen kat in de zak in huis heeft gehaald.         

Wij van Computer Club Voorburg maken ook fouten. Dus mocht ondanks alle studie het verhaal niet goed voor u uitpakken.
CCV neemt geen enkele verantwoording voor aankopen die niet goed werken.
Bij ons gekocht? 3 maanden garantie. Tenzij anders vermeld.    
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Alles van deze helpdesk Pagina is vrij om te gebruiken met naamsvermelding van:  @computerclubvoorburg2011

Computer Club Voorburg
Van Barbansonstraat 88

2274 SP  Voorburg
Mob: 0624 692 855

www.computerclubvoorburg.com

computerclubvoorburg@gmail.com
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