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Tips Merawat Notebook Anda dan Mencegah dari Kerusakan

admin, Tuesday 30 July 2013 - 04:07:22

Menggunakan, Membawa dan Melindungi Notebook

a. Dianjurkan
-> Menutup notebook, tanpa ada benda di antara layar dan keyboard
-> Membawa notebook dengan aman,baik dalam keadaan tertutup dengan menggunakan satu tangan ataupun dua tangan
-> Matikan notebook ketika dimasukkan ke dalam tas
-> Lepaskan kabel adaptor, mouse dan perangkat lainnya ketika memindahkan notebook
-> Jauhkan dari cairan seperti kopi, minuman bersoda air atau cairan lain dari keyboard.
-> Letakkan notebook pada permukaan yang keras dan datar.

b. Tidak dianjurkan
-> Tidak menempatkan benda, seperti pena dan kertas diantara layar dan keyboard dan kemudian mencoba untuk membawa dalam
keadaan tertutup.
-> Tidak membawa notebook dalam keadaan terbuka
-> Jangan meletakkan notebook di dalam tas, atau ransel dalam keadaan menyala atau standby atau hibernasi.
-> Jangan biarkan aksesoris atau kabel adaptor yang masih terhubung ke notebook saat beranjak
-> Jangan makan atau minum saat menggunakan notebook, dan tidak menggunakan komputer di lingkungan basah seperti kolam
renang, shower, terkena air hujan dan penyiram tanaman.
-> Jangan gunakan notebook pada permukaan yang lembut, seperti tempat tidur atau lantai berkarpet

Meningkatkan Kinerja Baterai Notebook

a. Cara merawat baterai yang dianjurkan
-> Menyimpan baterai Li-ion antara 200C 25

0C (680F dan 770F ) dengan 30% hingga 50% muatan

-> Jangan biarkan baterai terkena suhu tinggi untuk waktu yang lama. Sebagai contoh, di dalam mobil yang panas.
-> Lepaskan baterai jika notebook akan disimpan ( matikan dan tidak terhubung ke daya listrik ) selama lebih dari 2 minggu.
-> Kalibrasi baterai berdasarkan penggunaan. Penggunaan di bawah normal baterai harus dikalibrasi minimal sekali setiap 2-3 bulan.

b. Tips untuk menghemat tenaga baterai
-> Menutup aplikasi yang tidak diperlukan
-> Mengurangi tingkat kecerahan layar sampai tingkat minimum yang dapat di gunakan
-> Melepas perangkat lainnya saat tidak digunakan.
-> Menon-aktifkan nirkabel dengan tombol On-Off bila tidak digunakan.
-> Mengubah pilihan pengaturan tenaga dari High performance menjadi HP recomended atau power Saver untuk menghemat tenaga
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baterai.

Mengkalibrasi Baterai Notebook

a. Saat notebook digunakan
-> Menghubungkan kabel adaptor dan biarkan baterai untuk mengisi sampai 99%-100% dari kapasitas
-> Lepaskan kabel adaptor dari notebook apabila baterai telah terisi penuh
-> Mengatur notebook Never Turn Off atau Never Sleep dari pilihan pengaturan tenaga
-> Biarkan daya baterai habis terpakai sampai notebook padam
-> Hubungkan kabel adaptor dan nyalakan notebook
-> kembali ke kotak dialog Power Option dan pilih Default Power Plan Setting

b. Saat notebook tidak digunakan
-> Matikan notebook
-> Hubungkan kabel adaptor dan biarkan sampai baterai benar-benar terisi
-> Nyalakan notebook
-> Lepaskan kabel adaptor ketika notebook sudah masuk kedalam sistem Operasi
-> Biarkan daya baterai habis terpakai sampai notebook padam.

Merawat Layar LCD

-> Tidak menaruh benda berat di atas notebook
-> Ketika menggunakan tas notebook atau ransel, diharapkan tidak mengisi tas dengan penuh. Karena dapat menambah tekanan
pada notebook dan bagian belakang layar LCD.
-> Jangan menekan, memutar atau memukul permukaan layar LCD
-> Hindari layar LCD dari suhu Ekstrem
-> Hindari layar LCD terkena sinar matahari langsung dalam waktu lama

