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Pagi itu tiba-tiba temen saya datang ke rumah. Pasti ada hal yang penting!. Benar ternyata 
laptop ASUS kesayanganya mati, tidak bisa menyala dan sorenya akan dipakai presentasi. 
Karena tadi malam jatuh dari bagasi mobil. Analisis saya sementara adalah kendornya bagian-
bagian tertentu yang seharusnya terkoneksi dengan baik, sehingga perlu dikuatkan atau 
dipasang sesuai tempatnya. Berkat sebuah alamat internet yang menyediakan manual gratis. 
Setelah dibongkar bagian-bagiannya. Kemudian dipasang kembali. Alhamdulillah bisa 
menyala kembali. 

 

 

Memilih Netbook ? 

Laptop biasanya mempunyai garansi 1-2 
tahun. Saat-saat tersebut dan dalam kondisi 
ideal akan jarang sekali rusak karena 
memang didesain dengan quality control 
yang baik. Tetapi jika terpaksa rusak juga. 
Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan 

  

Gbr. Situs www.freeebookpdfmanual.com 
menyediakan panduan service laptop gratis 
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1. Backup data hardisk. Jika masih bisa 
dilakukan. Mengingat biasanya 
vendor service center tidak mau 
bertanggung jawab atas hilangnya 
data. Jadi kita sendiri yang harus 
membackup ulang. 

2. Persiapkan nota kuitansi dan kartu 
garansi sebagai bukti jaminan. Ini 
sangat penting, jadi coba ingat 
kembali dimana biasanya anda 
menaruhnya 

3. Dibawa ke toko tempat pembelian 
ataukah langsung ke service center?. 
Jika memang memungkinkan, maka 
yang paing efektif adalah langsung 
dibawa ke service centernya. 

4. Dimana alamatnya?. Kita bisa 
mengunjungi situs resmi laptop 
tersebut. Disana ada alamat dan 
telpon yang bisa dihubungi. Atau 
bertanya di toko dimana kita 
membelinya. 

5. Jika sudah menemukan kontak 
service center. Telepon dan tanyakan 
prosedur klaim, biaya service (jika 
ada), lama pengerjaan dan harga-
harga hardware andai jika nanti ada 
kerusakan. 

6. Jika semua masih bergaransi 
kemungkinan tanpa biaya atau gratis. 

7. Jika sudah tidak garansi. Maka ada 
biaya cek, biaya pembatalan dan juga 
biaya spare-part. Semua proses 
biasanya dikonformasikan dahulu. 

Beberapa situs resmi laptop ternama. 
Alamat-alamat tersebut juga  tercantum 
dalam buku garansi atau tertulis dalam dus 
paketnya. 

 

 

 

 

Merk Situs resmi 
ACER http://www.acer.co.id 
TOSHIBA http://www.toshiba.co.id 
IBM http://www.ibm.com 
HP/COMPAQ http://www.hp.com 

Lain lagi dengan pengalaman rekan saya. Dia 
spesialis reparasi laptop dengan merk 
Toshiba. Ternyata salah satu rahasia 
utamanya adalah mengikuti update 
informasi dari internet. Sehingga bisa 
bekerja lebih cepat dan aman dalam proses 
reparasi. 

 

Gbr. www.irisvista.com menyediakan tutorial 
service dan upgrade khusus TOSHIBA 

Web link diatas terbukti mudah untuk diikuti 
dan difahami karena disertai gambar-
gambar yg sangat jelas. Bila kita berniat 
untuk mencoba mengupgrade sendiri laptop 
atau memperbaiki kerusakan kecildan besar 
kita bisa membacanya.   
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Laptop bagi sebagian orang masih 
merupakan barang spesial. Maka barang ini 
sangat disayang-sayang. Untuk mencoba 
membongkarnya orang masih takut, perlu 
kepercayaan diri yang lebih walau seorang 
teknisi sekalipun. Banyak temen yang sering 
bongkar pasang computer desktop tapi 
begitu menghadapi laptop tidak berani. 
Padahal prinsip kerjanya gak jauh beda 
hanya ruangan dan ukuran bagian-
bagiannya yang diperkecil. 

Teman saya juga bercerita. Suatu saat 
menangani laptop yang mati total. 
Dikarenakan jatuh dari  meja.  Ternyata yang 
bermasalah adalah rusaknya slot RAM saja 
karena terjatuh itu. Akhirnya saya pindahkan 
ke slot yg lain (sebab ada 2) dan hasilnya 
laptop itu hidup kembali, meskipun LCDnya 
di bagian tengah terdapat garis pelangi 
vertikal. Tapi untuk presentasi hal itu gak 
masalah toh yg ditampilkan nantinya itu 
menggunakan LCD proyektor. Kemudian 
disarankan untuk lekas melakukan klaim 
garansi. 

Memang benar biaya service laptop lebih 
besar dari biaya untuk desktop computer. 
Maka dari itu bagi yang mempunyai 
keinginan dan waktu yang lebih atau bahkan 
hobby untuk mengulik laptop sendiri. Anda 
perlu sekali membaca dan mengupdate 
pengetahuan tentang laptop terutama cara 
membongkar dan memasangnya kembali. 
Membaca dan memperhatikan manual 
operasional, panduan membongkar 
(disassembly), tips trik dan kontak tempat 
penjualan spare part adalah modal utama. 
Apalagi yang memang berkehendak 
menjadikannya sebagai wira usaha yang 
menjanjikan di masa depan. 

http://www.notebookforums.com 
http://forum.eserviceinfo.com 
http://www.csd.toshiba.com 
http://www.irisvista.com 
http://www.freeebookpdfmanual.com 
http://www.laptoprepair101.com 
http://www.tim.id.au 
http://www.notebookrepairguide.com 
http://www.laptop-repair.info 

 

Berikut ini link-link yang menyediakan 
pengetahuan reparasi laptop. Mudah dan 
gratis.  

Semoga bermanfaat.  


