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Memperbaiki Acer Aspire One No Display
Memperbaiki Acer Aspire One No Display
Halo sobat share-tutorial.com, Admin kali ini berbagi cara memperbaiki netbook acer aspire one no display. kembali lagi semua dalam kondisi no display kita cek
pertama adalah apakah LCD dalam keadaan baik atau tidak. coba hubungkan port VGA dengan layar monitor external. jika laptop tampil maka kerusakan pada layar
LCD, tetapi kalau tetap blank berarti kita lakukan langkah selanjutnya. aspire one no displayLangkah-langkah memperbaiki Acer Aspire One no display:Siapkan
flashdisk ukuran masimal 2GB lalu format flashdisk tersebut dengan partisi FAT.Download file bios Acer Aspire One di Ekstrak file zipnya, kemudian ekstrak lagi.
copy 2 file hasil ekstrak yang ada didalamnya. file tersebut FLASHIT.EXE dan ZG5IA32.FD. masukkan dan paste ke flashdisk tanpa folder / direktori.Tancapkan
Flashdisk ke port USB sebelah kiri netbook acer aspire one. colokkan charger dan psatikan baterai dalam keadaan terpasang dan tidak low bat.Tekan tombol Fn dan
Esc kemudian tahan dan tekan tombol power satu kali. Setelah kira-kira 15-20 detik lepaskan tombol Fn+Esc, maka tombol power akan blinking.Berikutnya tekan
tombol power sekali lagi, maka lampu flashdisk akan kedip. pertanda file dalam flashdisk sedang di akses. (penting !!! biarkan beberapa saat karena proses sedang
berjalan walaupun lampu power kelihatan tidak menyala).Tunggu beberapa saat, kemudian lampu power akan berhenti blinking dan kemudian netbook akan restart
dengan sendirinya.Setelah restart selesai, acer aspire one akan kembali dengan normal. proses recovery bios ini memakan waktu sekitar 10 menit.selesaiApabila
dengan langkah diatas laptop masih tetap no display, maka kemungkinan lain adalah terdaat kerusakan pada chipset IO. silahkan lakukan pembloweran dengan suhu
sekitar 250 derajat dengan waktu sekitar 4 menit. pada proses pembloweran perlu hati-hati jangan sampai terjadi over heating atau panas yang berlebihan, karena
akan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah lagi. bawa ke teknisi laptop jika masih merasa ragu-ragu pada proses ini.Demikian tutorial ini, jangan lupa share
kepada rekan-rekan lain. semoga bermanfaat dan salam sukses….
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