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AVARIAS – MANUTENÇÃO – REPARAÇÃO - OPTIMIZAÇÃO
Porque é que os PC’s aquecem em demasia?
O sobreaquecimento do computador é uma das principais causas de avaria dos componentes, especialmente dos equipamentos
portáteis, sendo aconselhável, o quanto antes, levar o seu dispositivo a um centro de assistência informática. Quando algo não
está bem com o nosso dispositivo, raras sãos as vezes em ele que não se faz ouvir(ventoinhas a zumbir) e a sua temperatura não
começa também a subir, chegando em certos casos a escaldar! Resultado, muitas vezes, de uma utilização menos cuidada ou da
acumulação de pó na ventoinha do nosso computador, os problemas de ventilação e de aquecimento dos portáteis são
transversais à maioria dos computadores e podem causar pesados transtornos ou, inclusivamente, danificar com gravidade o
equipamento em questão. Antes que seja necessário levar o nosso computador a um centro de assistência informática, há alguns
cuidados que devemos ter em conta quando utilizamos o nosso equipamento, tal como a necessidade de fazer, sempre que
possível, uma limpeza ao nosso computador e procurar utilizá-lo em superfícies planas e divisões bem arejadas (facilitando assim
a circulação de ar). Utilizar o portátil na cama ou no sofá em cima das pernas, é desaconselhado, pois regularmente são
obstruídas as saídas de ventilação e é aspirado cotão dos tecidos para os canais de ventilação do portátil.

Sobreaquecimento do computador: os sinais que podem evitar males maiores
De forma a que os utilizadores possam antecipar o problema do sobreaquecimento do computador, evitar avarias e levar o seu
dispositivo a um centro de assistência informática antes que os danos se agravem, existem determinados sintomas de
aquecimento excessivo a que devemos estar atentos: . O nosso sistema operativo deixou de responder . As ventoinhas no interior
do computador emitem ruídos altos devido ao calor excessivo . O arranque do computador é lento e fica muitas vezes “preso”
num ecrã preto . O rato e o teclado deixaram de responder...

Assistência informática: quando as coisas começam a aquecer
Para os casos em que o sobreaquecimento do computador torna a utilização do nosso computador verdadeiramente
incomportável, a melhor saída é procurar um centro de assistência informática, sob pena de causar danos graves ao nosso PC.
Desta forma, para precaver males maiores e possibilitar que estes equipamentos tenham a melhor performance possível, a área
de reparação de portáteis da Repara PC's oferece um serviço de assistência informática preparado fazer a reparação deste tipo de
problemas para uma vasta rede de utilizadores nas áreas de Porto e Vila Nova de Gaia. Inserido na área de assistência informática
da Repara PC's, o projecto Repara PC's garante toda a assistência técnica necessária à reparação das inúmeras avarias dos
computadores. Temos serviços de limpeza interna, manutenção preventiva e de optimização de funcionalidades.
Assistência informática domicilio Porto, Assistência informática domicilio Barcelos, Assistência informática domicilio Viana do Castelo, Assistência informática domicilio Póvoa de Varzim, Assistência informática domicilio Vila do Conde, Assistência informática
domicilio Santa Maria da Feira, Assistência informática domicilio Ovar, Assistência informática domicilio São João da Madeira, Assistência informática domicilio Matosinhos, Assistência informática domicilio Porto, Assistência informática domicilio Gondomar,
Assistência informática domicilio Vila Nova de Gaia.

Saiba tudo sobre assistência informática
Reparar é mais barato do que comprar novo?
Frequentemente, por muito que não queiramos ouvir falar em reparação de computadores e o nosso primeiro impulso seja
comprar um novo dispositivo, o melhor a fazer é consultar um centro de assistência informática, para saber se a avaria do nosso
equipamento tem conserto, se justifica, e, se o orçamento vai de encontro às nossas possibilidades. Companheiros de todas as
horas no desempenho de grande parte das tarefas laborais e lúdicas dos tempos modernos, os computadores são atualmente
uma ferramenta indispensável, sem a qual não saberíamos viver, causando avultados transtornos quando necessita de ser
reparado num centro de assistência informática.

Computador: uma nova forma de interagir com o mundo
Realmente, com o exponencial aumento das velocidades de Internet, aumento das suas capacidades de processamento e
introdução de novas funcionalidades, o computador é um dispositivo multi-facetado que tem vindo a revolucionar,
progressivamente, a forma como comunicamos uns com os outros e com o mundo. Começando pelo hardware, passando por
todo o tipo de periféricos e pelos mais minuciosos detalhes de personalização do software desejado, a Repara PC's, empresa com
mais de vinte anos de experiência no mercado, oferece, na sua gama de serviços, assistência informática aos utilizadores de Porto
e Vila Nova de Gaia, garantindo todo o equipamento necessário para criar e fazer a manutenção de qualquer computador ou
sistema informático (no caso dos sistemas empresariais).

Assistência informática: devolva a performance inicial ao seu PC
Caso pretenda garantir que o seu computador tem uma optima performance, seja equipado com os melhores componentes e
passe ao lado de qualquer problema relacionado com o seu sistema operativo, a assistência informática da Repara PC's está
preparada para proceder à reparação de portáteis na área de Porto e Vila Nova de Gaia. Dotado de uma oficina bem apetrechada,
o serviço de assistência informática da Repara PC's procede, não só à montagem de componentes e periféricos, deteção,
reparação e substituição de peças e à manutenção interna do seu PC, mas também à deteção e remoção de vírus, recuperação do
sistema operativo e ficheiros, à instalação de software e aplicações de segurança e ainda, à reinstalação de software de gestão.
Para além disso, quer se encontre em Porto ou em Vila Nova de Gaia, a assistência informática da Repara PC's oferece também
serviços ao domicílio para apoio informático a idosos, terceira idade e pessoas com incapacidade motora.
Reparação computador portátil domicilio Porto, Reparação computador portátil domicilio Barcelos, Reparação computador portátil domicilio Viana
do Castelo, Reparação computador portátil domicilio Póvoa de Varzim, Reparação computador portátil domicilio Vila do Conde, Reparação
computador portátil domicilio Santa Maria da Feira, Reparação computador portátil domicilio Ovar, Reparação computador portátil domicilio São
João da Madeira, Reparação computador portátil domicilio Matosinhos, Reparação computador portátil domicilio Porto, Reparação computador
portátil domicilio Gondomar, Reparação computador portátil domicilio Vila Nova de Gaia.

Quer saber mais sobre assistência informática? Contacte-nos
Remoção de vírus: não deixe ninguém aceder aos seus dados pessoais
A remoção de vírus deve ser uma prioridade para qualquer utilizador. De facto, quer seja num centro de assistência informática
ou através de um software dedicado, quando o nosso computador está infetado é imprescindível proceder rapidamente à
remoção de vírus e restantes ameaças informáticas que podem vir, por exemplo, sob a forma de malware ou spam, sob pena, não
só de piorar a performance do nosso equipamento, mas sobretudo de podermos ver os nossos dados pessoais violados,
removidos ou alterados. Sem nos apercebermos, com a complexificação das nossas vidas digitais transportamos sempre nos
nossos dispositivos informáticos (smartphones e tablets incluídos) um conjunto precioso de informações pessoais que inclui
passwords, documentos e contas de email e que, se calha a ir parar às mãos erradas, pode causar avultados transtornos.

Tem vírus? Consulte um centro de assistência informática
Apesar de normalmente, nestes casos específicos, só recorrermos à assistência informática quando a situação é incomportável e
o nosso computador já não suporta executar nem mais uma tarefa, o rastreio e a remoção de vírus do nosso dispositivo deve ser
feito regularmente através de software específico (anti-vírus). No caso de não o fazer ou de o seu anti-vírus ser incapaz de rastrear
convenientemente os vírus que ameaçam o seu computador, consulte um centro de assistência informática. Integrado no serviço
de assistência informática da Repara PC's (empresa com mais de 20 anos de experiência no mercado) oferece um serviço
completo de deteção e remoção de vírus, que promete ser capaz de devolver a melhor performance ao seu dispositivo e
recuperar eventuais perdas de dados.

Repara PC's: assistência informática em Porto e Vila Nova de Gaia
Caso pretenda devolver uma boa performance ao seu computador e proteger-se contra eventuais acessos indesejados à sua
privacidade e aos seus dados pessoais, a assistência informática da Repara PC's está preparada para fazer um check-up ao seu
equipamento ou proceder à remoção de vírus, nas áreas de Porto e Vila Nova de Gaia. Com uma oficina bem apetrechada, o
serviço de assistência informática da Repara PC's procede, não só à deteção e remoção de vírus, mas também à recuperação do
sistema operativo e ficheiros, à instalação de software e aplicações de segurança e ainda à reinstalação de software de gestão e
optimização do seu PC. Proteja-se contra o cada vez mais complexo mundo do crime digital. Previna-se e procure um centro de
assistência informática sempre que necessário.

Um acidente com o computador está sempre à espreita
Parece um problema menor, mas não é. De facto, ao contrário daquilo que parece, levar o computador a um centro de assistência
informática devido ao derrame de líquidos é bastante comum. Este risco constantemente eminente no local de trabalho ou em
casa, pode afectar não apenas o teclado, mas também, em casos mais graves, alguns componentes internos do seu PC, sendo
aconselhável levar o seu dispositivo a um centro para reparação de computadores o mais depressa possível.

O que fazer imediatamente após o acidente com o computador?
Contudo, antes de levar o seu computador a um centro de assistência informática, quando o acidente com o computador
acontece, existem alguns procedimentos que deve ter em conta, não só para salvaguardar o funcionamento do seu equipamento,
mas também a sua própria segurança. Desta forma, se porventura entornar água, café, sumo, chá, etc…, por cima do teclado do
seu computador, a primeira coisa a fazer é desligar imediatamente o seu computador de forma a afastar todo e qualquer risco de
curto circuito ou choque elétrico. Antes de levar o seu dispositivo a um centro de assistência informática deverá ainda desligar
todos os periféricos que se encontrem acoplados ao seu computador e proceder, em seguida, à sua secagem com aquilo que tiver
à mão: toalhas, papel, panos, secador de cabelo ou um pequeno aspirador doméstico. Depois disso, deixe o seu computador
secar pelo menos 24 horas antes de o tentar ligar e verificar se está tudo bem.

Tire as teimas num centro de assistência informática
Se após estes procedimento o seu computador teimar em não funcionar, chegou a hora de contactar um centro de assistência
informática para resolver o seu acidente com o computador. Desta forma, caso pretenda devolver uma boa performance ao seu
dispositivo e fazer a reparação do seu computador afetado com o derrame de líquidos, a assistência informática da Repara PC's
está preparada para fazer um check-up ao seu equipamento na a área de Porto e Vila Nova de Gaia. Com uma oficina dedicada, o
serviço de assistência informática da Repara PC's procede, não só à substituição do seu teclado, mas também à reparação de
componentes de hardware do seu equipamento, recuperação do sistema operativo e ficheiros, à instalação de software e
aplicações de segurança e ainda à reinstalação de software de gestão e optimização do seu PC, independentemente da sua marca.
Resolvendo o seu acidente com o computador da melhor forma possível.

Quer saber mais sobre assistência informática? Visite-nos e tire as suas dúvidas
REPARA PCs Informática oferece-lhe um serviço de reparação do seu computador sem precisar de sair do conforto de
sua casa. Vamos até si com a garantia de um serviço especializado de qualidade e segurança. Não hesite em contactarnos.
A REPARA PCs Informática tem uma vasta experiência na área do diagnóstico de desktops e computadores portáteis,
pelo que lhe oferecemos um serviço de confiança e acompanhamento personalizado. Não hesite em contactar-nos.

Reparação
de Desktops,
Reparação
de Motherboards
Portáteis e Tablets

Criação e Configuração de Contas de Email.

Gravação de Cassetes VHS
para CD/DVD

Instalação de periféricos (scanner, impressoras,
discos rígidos, CD-ROM, placas de TV,
webcam, maquinas digitais etc..)

Instalação de sistemas operativos
Recuperação de Dados
Criação de Web Sites Para o seu
Negócio ou Para Nivel Pessoal

Reparação de Monitores/LCDs
A REPARA PCs Informática REPARA PCs Informática é uma empresa de assistência informática especializada na
reparação e manutenção de computadores.
Os nossos serviços de informática são:
Reparação de Computadores
Análise geral ao equipamento através da realização de testes exaustivos ao hardware e ao software para identificar as
causas para os problemas de mau funcionamento e informação dos procedimentos necessários para as corrigir e para
melhorar o desempenho e a segurança do equipamento.

Instalação de Redes Wireless
Instalação e configuração de redes wireless a particular ou empresarial
Atualização de Software
Assistência Remota (não se desloque vamos até si)
Recuperação de Dados
Esta avaliação analisa a viabilidade técnica para a recuperação da informação. Está disponível para discos rígidos dos
computadores, pen drives, cartões de memória, CD, DVD e outros suportes de armazenamento.
Remoção de vírus e Spywares
Limpeza Interior do Computador
As zonas onde fazemos Assistência técnica informática são:
Assistência informática Porto, Assistência informática Barcelos, Assistência informática Viana do Castelo,
Assistência informática Póvoa de Varzim, Assistência informática Vila do Conde, Assistência informática
Santa Maria da Feira, Assistência informática Ovar, Assistência informática São João da Madeira,
Assistência informática Matosinhos, Assistência informática Porto, Assistência informática Gondomar,
Assistência informática Vila Nova de Gaia.
As nossas reparações podem ser feitas ao domicílio ou remotamente (assistência remota).
O seu diagnóstico é gratuito, sempre que avançar para a reparação do equipamento.
A REPARA PCs Informática é uma empresa de assistência informática especializada na reparação e manutenção rápida de
computadores. Temos orgulho da nossa marca e ambicionamos a excelência em todos os serviços que prestamos a cada um
dos nossos clientes.

Reparação de Computadores
Análise geral ao equipamento através da realização de testes exaustivos ao hardware e ao software para identificar as
causas para os problemas de mau funcionamento e informação dos procedimentos necessários para as corrigir e para
melhorar o desempenho e a segurança do equipamento.
Instalação de Redes Wireless
Instalação e configuração de redes wireless a particular ou empresarial
Workshops de Informática
Desenvolvemos formações em diversos temas Criação de e-mail, Redes Socias: Facebook e Instagram.
Atualização de Software
Assistência Remota (não se desloque, vamos até si)
Diagnóstico REPARA PCs Informática Para Recuperação de Dados
Esta avaliação analisa a viabilidade técnica para a recuperação da informação. Está disponível para discos rígidos dos
computadores, pen drives, cartões de memória,CD, DVD e outros suportes de armazenamento.
Remoção de vírus e Spywares
Instalação de Antivirus e Remoção de Virus e Spywares.

Limpeza Interior do Computador, Etc...
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