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VASTGESTELD PROBLEEM WAT KUNT U DOEN?MOGELIJKE OORZAAK

Deel 1/4

Het toestel werkt niet. Er is geen stroomvoorziening.

Het scherm krijgt geen stroom.

Controleer de werking van het 
stopcontact met een lamp.

Controleer de zekeringen.

Het snoer is niet aangesloten.

Controleer de schakelaar op de 
achterkant van de computer 
(systeemeenheid of toren).

De systeemeenheid  of 
computer werkt maar er 
verschijnt niets op het 
scherm.

Controleer de stroomvoorziening 
van het scherm. Ofwel 
rechtstreeks op het stopcontact 
ofwel via de systeemeenheid 
(computer of toren).

Het scherm is niet ingescha-
Schakel het scherm in met de 
knop op de voorkant van het 
scherm.

Het scherm is niet verbon-
den met de computer.

Sluit de VGA-kabel van het 
scherm aan op de VGA-aanslui-
ting van de computer (rech-
thoekige fiche met 3 rijen pinnet-
jes en 2 schroefjes).

De computer werkt 
maar er is geen geluid.

De luidsprekers zijn niet 
aangesloten.

Controleer de stroomvoorzie-
ning van de luidsprekers. Ofwel 
rechtstreeks op het stopcontact 
ofwel via de systeemeenheid 
(computer of toren) ofwel via 
een verdeelstekker.

De kabel voor het geluid die de 
computer met de luidsprekers 
verbindt is niet aangesloten.

Sluit de kabel voor het geluid van 
de luidsprekers (lichtgroene fiche) 
aan op de lichtgroene aansluiting 
achteraan op de computer. Stel 
het juiste volume in op de compu-
ter of op de luidsprekers.
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VASTGESTELD PROBLEEM WAT KUNT U DOEN?MOGELIJKE OORZAAK

Deel 2/4

Het toetsenbord en/of de 
muis werken niet.

Ze zijn niet aangesloten.

Sluit het toetsenbord en de muis 
aan op de computer met de 
ronde PS2-aansluitingen (paars 
voor het toetsenbord, groen voor 
de muis), of sluit aan via USB.

Als het toetsenbord en de muis 
inactief blijven na aansluiting 
kunt u de computer opnieuw 
opstarten door op de resetknop te 
drukken op de computer (zie 
handleiding).

Het toetsenbord en/of de 
muis werken dradloos.

Controleer de synchronisatie 
tussen de computer en het 
toetsenbord en/of de muis. Druk 
op de knop van de muis en/of het 
toetsenbord en op de knop van de 
ontvanger (USB of op computer).

Er is geen internetverbin-
ding via de Ethernetkabel. De telefoonkabel of 

netwerkkabel is niet 

Controleer de telefoonkabel tussen 
de muur (RJ11-aansluiting) en de 
computer of de ethernetkabel 
(RJ45) tussen de muur en/of 
computer 

Plaats een ADSL-filter op uw 
telefoonaansluiting als u een 
ADSL-verbinding heeft.

Er is geen draadloze 
verbinding met internet.

Wifi is niet geactiveerd op de 
modem of de computer.

Activeer de Wifi-functie op uw 
computer via het configura-
tiescherm van Windows.

De beveiligingssleutel is 
niet correct.

Controleer de beveiligingssleutel 
voor de draadloze verbinding.
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Deel 3/4

ENKELE EENVOUDIGE HANDELINGEN VOOR WINDOWS:

De computer lijkt 
« langzamer » 
dan gewoonlijk.

U moet de harde schijf 
« schoonmaken ». 
U kunt ongebruikte bestanden 
van uw computer verwijderen.  
Dit moet regelmatig gebeuren 
als u op internet surft.

1/ Maak de prullenmand leeg:
U kunt de Prullenbak leegmaken 
zonder deze te openen door met 
de rechtermuisknop op de 
Prullenbak te klikken en 
vervolgens op 'Prullenbak 
leegmaken' te klikken.

2/ U kunt Schijfopruiming als 
volgt openen: Klik op de knop 
Start. Typ in het vak Zoeken het 
woord Schijfopruiming en klik 
vervolgens in de lijst met zoekre-
sultaten op Schijfopruiming.

U moet de harde schijf 
« defragmenteren».  Deze actie 
moet u regelmatig uitvoeren als 
de computer veel gebruikt 
wordt. 

1/ Maak de prullenbak leeg (zie 

2/ Open 'Schijfdefragmentatie' door 
te klikken op de knop Start. 
Typ 'Schijfdefragmentatie' in het 
zoekvak en klik vervolgens in de 
lijst met zoekresultaten op 'Schi-
jfdefragmentatie'.

De computer werkt niet 
normaal, programma's 
openen en/of sluiten 
willekeurig of bestanden 
kunnen niet geopend 
worden.

Er bevindt zich misschien een 
virus op uw computer.

Start een antivirusprogramma en 
laat uw computer volledig 
scannen.
(Het antivirusprogramma moet 
altijd up-to-date zijn!).
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VASTGESTELD PROBLEEM WAT KUNT U DOEN?MOGELIJKE OORZAAK

Deel 4/4

ENKELE EENVOUDIGE HANDELINGEN VOOR WINDOWS:

Contacteer bij elk probleem onmiddelijk de fabrikant van uw computer. U krijgt 
een bekwame technicus aan de lijn die u zal helpen met de eerste vaststellingen 
en die u zal verder helpen met de Dienst Na Verkoop. Het telefoonnummer vindt u 
in de handleiding van uw toestel.

De computer functioneert 
niet goed meer (plots of 
na installatie software).

U kunt de computer herstellen 
door gebruik te maken van de 
functie Systeemherstel.

Open Systeemherstel door te 
klikken op de knop Start. Typ 
Systeemherstel in het zoekvak en 
klik op Systeemherstel in de lijst 
met resultaten. Als u om het 
beheerderswachtwoord of een 
bevestiging wordt gevraagd, typt u 
het wachtwoord of een bevestiging.
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