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5. Technisch onderhoud en 
uitbreiden van uw pc

In dit hoofdstuk leert u het volgende:

systeemkast openschroeven en stofvrij maken;
inbouwen USB 2, firewire, tv & video of netwerkkaart;
geheugen uitbreiden;
inbouwen cd-/dvd-station;
aansluiten externe apparatuur.

Als u beschikt over een laptop kunt u de paragrafen over vervanging van
onderdelen alleen doorlezen. Het binnenwerk van een laptop is te compact om zelf
aan te sleutelen. Niet aan beginnen dus! 

Lees eerst de paragraaf Zelf doen of laten doen door voordat u de rest van het
hoofdstuk doorneemt. 

Computers lijken snel te verouderen omdat er steeds nieuwe, snellere pc’s op de
markt verschijnen. Toch hoeft u uw desktopcomputer echt niet ieder jaar in te ruilen
voor een nieuw exemplaar. U heeft namelijk de mogelijkheid om interne onderdelen
toe te voegen of te verbeteren. Dit verbeteren wordt ook wel upgraden van de
computer genoemd. Leidraad hierbij is het gebruik. Wilt u bijvoorbeeld video-
bewerken, maar is uw pc hiervoor niet helemaal geschikt? Mogelijk lost u dit al op
met het plaatsen van meer werkgeheugen en een firewirekaart. Beschikt uw pc
alleen over een cd-speler/brander? Dan kunt u overwegen om deze te vervangen
door een dvd-speler/brander of zo’n apparaat toe te voegen als daarvoor ruimte is.
Ook op het gebied van externe apparatuur gaan de ontwikkelingen snel. Denk aan
Bluetooth bijvoorbeeld, of aan externe opslagmedia zoals USB-geheugensticks en
externe vaste schijven (handig als u veel foto- of videobestanden bewaart). Als uw
computer nog niet de juiste aansluitmogelijkheden heeft voor dergelijke apparatuur,
kunt u die zelf inbouwen. Ook het onderhoud van de hardware wordt steeds
belangrijker als u uw pc al wat langer heeft. Wist u bijvoorbeeld dat de binnenkant
van de systeemkast erg stoffig kan worden? Zoiets kan problemen opleveren. In dit
hoofdstuk gaat u na hoe het met uw computer gesteld is.

Let op!

Let op!
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Zelf doen of laten doen?
Als u een beetje handig bent, is de verleiding groot om zelf te gaan sleutelen aan
allerlei apparatuur. U kunt immers op arbeidsloon besparen door reparaties of
vervanging van onderdelen zelf uit te voeren. Toch moet u er zich bij computers van
bewust zijn, dat een foutje snel gemaakt is. Door uw handelingen kan een apparaat
ook defect raken. Een stukje gereedschap laten vallen in een systeemkast van een
pc kan een onderdeel onherstelbaar beschadigen. Ook door elektrostatische
ontladingen die kunnen plaatsvinden als u zonder voorzorgsmaatregelen de
elektronica in de binnenkant van de systeemkast aanraakt, kan een computer van
slag raken of beschadigd worden. Daarom de volgende waarschuwing:

Als u besluit om handelingen in dit hoofdstuk uit te voeren, doet u dat 
volledig op eigen risico

Twijfelt u - ook al is dat maar een beetje - aan uw handigheid? Neem dan absoluut
geen risico en schakel voor reparaties of vervanging/uitbreiding van onderdelen
vakmensen in. Arbeidsloon betalen en een goed werkend apparaat terugkrijgen is
altijd een betere optie dan het risico lopen dat u door uw eigen werkzaamheden met
een defect apparaat blijft zitten.

Garantie?
Als u beschikt over een (vrij) nieuwe computer, ga dan altijd eerst na of een defect
onderdeel onder de garantievoorwaarden valt. In veel gevallen vervalt de garantie
op een apparaat als u er zelf aan gaat sleutelen. Lees daarom de
garantievoorwaarden zorgvuldig door. Neem bij twijfel altijd eerst contact op met uw
hardwareleverancier.

Let op!



Een kruiskop-
schroevendraaier die past op
de kruiskop van de
schroeven:
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Verwijder alle andere
kabeltjes uit de
computer

Let er op dat u altijd de
stekkertjes vastpakt. Nooit
aan de kabeltjes zelf trekken.
Bij sommige stekkers moet u
eerst met de hand schroefjes
naast de stekker losdraaien
voor u ze kunt verwijderen.

Trek de netstekker van
de computer uit het
stopcontact

Zorg ervoor dat u hierbij niet
tegelijkertijd de systeemkast
vasthoudt.

Verwijder de
stroomkabel uit de
computer

Wat heeft u nodig?
Om de systeemkast van een desktopcomputer te openen, heeft u in de meeste
gevallen slechts een eenvoudig stukje gereedschap nodig:

Systeemkast openschroeven
Voordat u de systeemkast gaat openen, doet u eerst het volgende:



U ziet nu de binnenkant van
de systeemkast:
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De meeste systeemkasten
hebben aan de zijkant een
plaat die u kunt verwijderen.
Die plaat zit aan de
achterkant met enkele
schroefjes vast:

Maak de schroefjes
van de zijplaat los

Verwijder de zijplaat
van de systeemkast

Meestal kan de zijplaat
schuivend verwijderd worden.

Tekens voordat u de
elektronica in de systeemkast
aanraakt, moet u eerst uzelf
en de systeemkast op
dezelfde spanning brengen:

Leg uw hand op de
metalen behuizing van
de systeemkast

Nu kunt u aan het werk
binnenin de systeemkast.

Let op!
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Binnenkant stofvrij maken
De binnenkant van de systeemkast kan in de loop der tijd erg stoffig worden.
Daardoor kan bijvoorbeeld de ventilator die zorgt voor koeling van de elektronica,
minder goed werken. Bovendien wordt de ventilator door stofophoping steeds
luidruchtiger. Ook de overige elektronica kan oververhit raken door te veel stof.
Vooral als u rookt of als de pc in een stoffige omgeving staat, is het goed om
regelmatig de binnenkant te reinigen.

Wat heeft u nodig?
Om de systeemkast stofvrij te maken, heeft u een stofzuiger en een zacht kwastje
nodig:

stofzuiger kwastje

U begint met het verwijderen
van stof:

Doe een smal
mondstuk op de
stofzuiger

Zet de stofzuiger in de
laagste stand

Zuig aan de achterkant
van de systeemkast de
ventilatoropening
voorzichtig schoon
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Stof met het kwastje
voorzichtig de
verschillende
onderdelen binnenin
de systeemkast af

Zuig het stof op de
bodem van de
systeemkast weg

Gebruik géén doek of vloeibaar reinigingsmiddel voor het reinigen van de
binnenkant van de systeemkast. U zou daarmee de elektronica beschadigen.

Let op!




