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PRAKTIKUM VI
TROUBLESHOOTING

PETUJUK PRAKTIKUM

Sebaiknya gunakan multitester digital.
Siapkan obeng (-) untuk kalibrasi trimpot optical drive.
Sortkan elco besar dan FBT sebelum mengecek komponen monitor.

TUTORIAL 

OPTICAL DRIVE

Cari posisi trimpot optic di seputar lokasi optic.
Gunakan obeng kecil sesuai dengan ukuran trimpot optic yang kira-kira 3 mm.
Putar trimpot optic ke arah kanan yang berfungsi mempercepat putaran disk dan jika diputar ke kiri, akan memperlabat putaran disk.
Pastikan kabel power dan kabel data sudah sudah dilepas saat memutar trimpot optic.
Sambungan kabel power kembali setelah pemutaran trimpot optic selesai untuk melihat hasil apakah kalibrasi yang kita lakukan sudah membuat kinerja putaran disk normal.
Dalam pengecekan putaran disk ini, gunakan kepingan CD audio pastikan putaran disk tidak berhenti minimal 5 menit.
Jika belum berhasil, tambahkan putaran trimpot optic ke kanan atau jika terasa putaran terlalu lambat, kurangi putarannya ke arah kiri.
	Lakukan kalibrasi hingga Cd-Rom atau DVD-Rom dapat memutar CD audio seama minimal 5 menit dan bisa menjalankan CD program lainnya.

REGULATOR

	Probe negatif (hitam).
Probe positif (merah).

Probe negatif / positif dihubungkan ke heatsink regulator tersebut.
Probe positif / negatif dihubungkan ke pin 1, pin 2 dan pin 3.

MONITOR

ZYXX : Z (kode penulisan nama komponen), Y (nomor urut suatu blok didalam monitor) & XX (nomor urut komponen dalam 1 blok). Contoh : C801 ; C (elco besar), 8 (kode penulisan untuk blok power supply) & 01 (nomor urut elco besar dalam blok power supply).



Ciri-ciri blok monitor :

Power supply : elco besar / trafo besar / kabel power.
Horizontal : FBT.
Vertical : IC sisir.
RGB : soket filament CRT.

Komponen utama blok monitor :

Power supply : sikring, dioda bridge, elco besar, trafo besar, dioda blocking dan elco blocking..
Horizontal : flyback, tansistor output horizontal, transistor driver horizontal, ic oscilator horizontal dan kumparan defleksi horizontal.
Vertical : ic penguat vertical (ic sisir), ic oscilator vertical dan kumparan defleksi vertical.
RGB : soket filament CRT, transistor matrik, ic RGB dan kabel data monitor.

Gejala kerusakan blok power supply :

Indikator power monitor mati dan layar gelap.
Gambar pada layar monitor tampak bergelombang.
Gambar pada layar bergetar.
Monitor sering mati tiba-tiba pada saat digunakan untuk kerja.
	Monitor sering hidup dan mati tiba-tiba untuk beberapa saat.

Gejala kerusakan blok horizontal :

	Indikator power monitor hidup, tetapi layar gelap.

Gambar pada layar terlalu ke kiri atau ke kanan.
Gambar melebar ke bagian kanan dan kiri.
Gambar pada layar tampak garis-garis.
Gambar pada layar tampak terlalu kontras.
Gambar pada layar tidak fokus.
Gambar di layar tampak redup.
Gambar tampak meengkung di pinggir kiri dan kanan pada layar.

Gejala kerusakan blok vertical :

	Gambar dilayar tampak turun-naik tidak berhenti.

Gambar dilayar tampak memendek ke tengah.
Gambar dilayar tampak terlalu ke atas atau ke bawah.
Gambar dilayar tampak melebar atau memanjang ke atas atau ke bawah. Gambar dilayar tampak turun-naik tidak berhenti.
Gambar dilayar tampak memendek ke tengah.
Gambar dilayar tampak terlalu ke atas atau ke bawah.
Gambar dilayar tampak melebar atau memanjang ke atas atau ke bawah.

Gejala kerusakan blok rgb :

	Tidak ada warna.

Gambar tampak tidak jelas di layar. 
Warna gambar tidak jelas dan timbul dominasi warna kemerahan, kehijauan atau kebiruan saja.

Gejala kerusakan kumparan defleksi :

	Raster satu garis horizontal atau vertical.

Gambar tampak berbentuk lingkaran di layar.
Gambar tampak miring ke kanan atau ke kiri di layar monitor.
Indikasi power monitor hidup, tetapi layar tampak gelap. Raster satu garis horizontal atau vertical.
Gambar tampak berbentuk lingkaran di layar.
Gambar tampak miring ke kanan atau ke kiri di layar monitor. 
Indikasi power monitor hidup, tetapi layar tampak gelap.

Gejala kerusakan tabung gambar :

	Indikasi power monitor hidup, tetapi layar tampak gelap.

Filamen tidak menyala.
Gambar dilayar tampak redup dan tidak jelas.
Pada saat monitor dimatikan, ada cahaya di tengah layar seperti korek api.
Ada blinking berwarna merah/hijau/biru. 
Ada bercak-bercak warna pada layar.

PC CLONING

	Siapkan 2 harddisk yang berkapasitas masing-masing 20 GB. Salah satu harddisk adalah harddisk yang ada isinya termasuk sistem operasinya. Harddisk yang kedua sebagai harddisk tujuan adalah harddisk kosong belum ada isinya sama sekali dan sudah dilakukan format sebelumnya.

Untuk keamanan, tempatkan posisi jumper harddisk sumber pada posisi master dan tempatkan posisi harddisk tujuan pada posisi slave.
Pasang kabel data harddisk (ATA) pada posisi yang benar sesuai dengan posisi pin, pastikan pada kabel yang bergaris merah dekat dengan power. Setelah itu, pasang kabel power masing-masing dengan benar.
Siapkan cd bootable yang berisi program ghost pada optical drive, nyalakan komputer dan setting pada BIOS untuk first bootnya dari cdrom, kemudian restart.
Masuk pada program Ghost, pilih menu local disk to disk. Pilih harddisk sumber dan harddisk tujuan, jangan sampai salah menentukannya. Jika perlu, lihat terlebih dahulu mereknya.
Ikuti prosesnya sampai selesai, tunggu beberapa saat sampai ada konfirmasi proses cloning sudah selesai.
Untuk mencoba dan memastikan berhasil, pasang posisi jumper harddisk tujuan pada master, kemudian  setting BIOS pada first boot harddisk. Jika berhasil, maka akan tampil sistem operasi yang di cloning.

TUGAS PRAKTIKUM

	Jelaskan sejauh mana peranan dan fungsi regulator dalam mainboard dan harddisk ?
Menurut Anda, apakah fungsi dari kalibrasi trimpot optical drive ?
Jelaskan secara singkat gan jelas maksud dari PC Clonning ?

