Toestellen die wij voor u kunnen herstellen. Toestel toch niet gevonden in de lijst? Neem dan contact met ons op en wij
bespreken de mogelijkheden. Herstellingen kunt u melden via mail of telefoon (Zie contact op onze website).

Grijsgoed (Informatieverwerking en telecommunicatie)
• Desktopcomputer
• Laptop
• Tablet
• Smartphone, GSM
• Smartwatch
• Telefoon, Semafoon, beeper
• Printer, scanner
• Monitor
• Fax
• Spelconsoles
• Controllers
• Andere invoerapparaten
• Router/switch
• Fototoestel
• …

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruingoed (Beeld en geluid)
DVD, Blue-Ray en cd-speler, video
Versterker
Televisie
Radio
Platenspeler
Beemer
Draagbare cd, DVD, Blue-Ray,
cassettespeler
Streamer
Elektronische instrumenten
…

•
•
•
•

Witgoed (Huishoudelektro)
Robot stofzuiger
Robot dweil
Robot maaier
Alle andere kleine huishoud elektro.

GEEN koelkasten, diepvries, wasmachine,
droogkast, microgolf…

Andere:
•
•
•
•
•

Autosleutel - Key fob
AC/DC lab voeding
Scooters/steps
Medisch gereedschap
…
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Welke soorten schade kunnen wij voor u herstellen?
De meeste vormen van schade waardoor het toestel niet meer functioneert zijn in de meeste gevallen nog perfect te herstellen. Cosmetische schade zoals
gebarsten of gebroken behuizingen vallen te lijmen maar de schade blijft over het algemeen nog zichtbaar. Problematischer wordt het wanneer uw toestel
niet langer werkt of correct werkt.
Enkele vaak voorkomende problemen van herstelbare fysieke schade zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebarsten scherm
Geen beeld
Geen achtergrond verlichting
Geen of slechtwerkend toetsenbord
Kapotte of onbereikbare batterijen vervangen
Gebroken scharnieren
Waterschade
Valschade
Overspanning of kortsluiting
Oververhitting
Gesprongen/verbrande zekering
Verbrande of versleten componenten/onderdelen
Gebroken schakelaar/drukknop
Gebroken snoeren en kabels
Loskomende componenten
Afgebroken connectoren, adapters en aansluitingen
Gesprongen riem, versleten tandwiel of motors
Vastgelopen motoren, onderdelen of media (DVD, CD…)
…

Start of werkt uw toestel niet of werkt het niet naar behoren? Breng het bij ons binnen en de kans is groot dat wij u een oplossing kunnen aanbieden.
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