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پنج راه برای خنک نگهداشتن لپتاپ
لپ تاپ ّا بِطَر طبیعی ایجاد گرها هیوٌٌذ ٍ اگر بِ هذت طَالًی ٍ زیاد در ایي حالت ( گرها) بواًٌذ هوىي
است خسارت جذی ایجاد وٌٌذ ٍ حتی آتص بگیرًذ.
برخی بِ علت بیتجربِگی با عالئن ّطذار ٍ خطرات پیص رٍ در اثر ایجاد گرها در لپ تاپ آضٌا ًیستٌذ .راُ
سادُ ٍ ون خرج ٍ هعمَل حفاظت ٍ جلَگیری از آسیب ّای بعذی پاییي ًگِ داضتي درجِ گرهای لپ تاپ
است .ایي وار ووه خَاّذ ورد وِ لپ تاپ خٌه تر ٍ با اطویٌاى بیطتر وار وٌذ.
 -۱تٌظین برق هصرفی از حذاوثر استفادُ بِ حالت تعادل :ایي تٌظین بِ سیستن هیگَیذ وِ فمط از برلی وِ
درخَاست ضذُ استفادُ وٌذ .اگر ًیاز داریذ وِ از لپ تاپ برای بازی وردى ٍ یا وارّای سخت تر استفادُ وٌیذ،
ترجیحااز سرعت پردازش باال استفادُ وٌیذ .بِ عبارت دیگر ضرٍری است وِ تٌظیوات بر رٍی حذاوثر وارایی
صَرت بگیرد.
 -۲از اسپریّای حاٍی َّای فطردُ جْت تویسوردى ٍ برداضتي گرد ٍ خان در درزّا ٍ هجراّْای لپ تاپ
استفادُ وٌیذ .هطىل با ایي اسپریّا بِ راحتی حل هیضَد .برای ایٌىار لپ تاپ را خاهَش وٌیذ ٍ اسپری را
الی درزّا ٍ سَراخّا (جْت بیرٍى راًذى گردٍ خان) بسًیذ.
 -۳بر اساس اطالعات ًطریِ ارتباطات ،از دستگاُّای خٌه وٌٌذُی هَجَد لپ تاپ وِ دارای یه في یا دٍفي
است ،استفادُ وٌیذ .بعضی از دستگاُّای خٌه وٌٌذُی هَجَد وِ في ًذارًذ هیتَاًٌذ حتی دهای اطراف لپ
تاپ را افسایص دٌّذ .بٌابرایي ًیاز بِ یه دستگاُ خٌه وٌٌذُ لَی داریذ وِ في آى وارایی باالیی داضتِ باضذ.
اگر توایل داریذ وِ از یىی از ایي دستگاُّا تْیِ ٍ استفادُ وٌیذ ،تحمیك وٌیذ وِ وذام بْتر ٍ دارای وارایی باال
ّستٌذ.
 -۴در هحیطّایی از واهپیَتر استفادُ وٌیذ وِ َّای خٌه ٍجَد داضتِ باضذ .واهپیَترّا ّواًٌذ بیطتر هردم
ّستٌذ وِ در هحیط دارای َّای خٌه خیلی بْتر وار هیوٌٌذ .بیطتر اطاقّای سرٍر یا هراوس دیتا در دهای
 ۷۰درجِ یا پاییي تر وار هیوٌٌذ .بٌابرایي چِ در هٌسل ٍ چِ در هحل وار از درجِ حرارت ایذُآل استفادُ
وٌیذ.
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ّ -۵ر ٍلت بِ واهپیَتر ًیاز ًذاریذ بْتر است آى را خاهَش وٌیذ هخصَصا زهاًی وِ در هٌسل ّن ًیستیذ ،زیرا
هوىي است پس از هراجعِ با لپ تاپ آتص گرفتِ رٍبِرٍ ضَیذ.
درجِ حرارت داخلی لپ تاپ لذیوی پس از یه ساعت فعالیت  ۱۸۱درجِ فارًْایت برابر با  ۸۳درجِ سلسیَس
ٍ خیلی باال ٍ خطرًان است وِ با استفادُ از دستگاُ خٌه وٌٌذُ لپ تاپ بِ  ۱۰۶درجِ فارًْایت یا  ۴۱درجِ
سلسیَس هیرسذ ،یعٌی یه اختالف  ۴۱درصذی وِ حرارت اطاق تا  ۶۸درجِ پاییي هیآٍرد.
والم آخر :اگر وواواى با هطىل گرمضذى لپ تاپ رٍبِرٍ ّستیذ با فرٍضٌذُ لپ تاپ تواس بگیریذ ،زیرا هوىي
است ًطاًِای باضذ وِ هثال في لپ تاپ تعَیض ضَد یا برًاهِ بایَس ًیاز بِ آپذیت ضذى داضتِ باضذ ٍ یا چیس
دیگری باعث خرابی سیستن ضذُ است.
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