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A D V E R T O R I A L

Vă  prezentăm mai jos câteva sfaturi prin 
care se poate evita pierderea de date 
datorate caniculei sau condiţiilor meteo 
nefavorabile: 

1Canicula poate fi  o problemă care 
duce la supraîncălzirea calculatorului 

implicit a mediului de stocare a datelor.  
În timpul funcţionării, calculatorul trebuie 
ţinut în condiţii optime  la o temperatură 
de maxim 25 de grade.

2În lunile de vară asiguraţi-vă că 
serverele au aer conditionat adecvat.  

Este foarte important ca serverele să fi e 
menţinute la o temperatură cores pun-
zătoare astfel încât să nu se producă 
supraîncalzirea şi implicit deteriorarea 
me diului de stocare a datelor.

3Investiţi într-un  UPS pentru a vă proteja  
de variaţiile nedorite de tensiune. 

Variaţiile de tensiune şi  oprirea bruscă a 
calculatorului poate să ducă la pierederea 
datelor. Peste 50% din defectele hard-uri-
lor sunt cauzate de fl uctuaţii de curent.

4În cazul în care aveţi  deja un dispozitiv 
de protecţie de tensiune, verifi caţi-l 

în mod regulat: cel puţin o dată la 6 luni, 
pentru a vă asigura că acesta funcţionează 
corespunzător.

Sfaturi ce trebuie avute în vedere în cazul 
pierderilor de date cauzate de caniculă 
sau condiţii meteo nefavorabile:

1 Nu încercaţi în nenumărate rânduri 
pornirea calculatorului dacă un Hard 

Disk scoate sunete şi nu mai este detectat 
de calculator;

2 Nu încercaţi desfacerea hardului de-
fect, nu veţi găsi acolo nimic ce poate 

fi  rezolvat cu o şurubelniţă;

3 Dacă un HDD miroase a ars în urma 
unei fl uctuaţii de curent nu încercaţi 

schimbarea părţii electrice a hardului;

4 Nu utilizaţi softuri de recuperare de 
date pentru a încerca recuperarea da-

telor de pe un hard fi zic deteriorat, ali-
mentându-l nu veţi face altceva decât să îi 
accentuaţi problemele.

5 Luaţi legatura cu BIT DATA RECOVERY 
la numărul de telefon 021.326.44.70 

sau pe www.recuperaridate.ro pentru 
o DIAGNOSTICARE GRATUITĂ privind 

recu perarea  datelor.  Experţii noştri vă 
pot explica opţiunile şi vă pot răspunde 
la orice întrebare cu privire la mediile de 
stocare deteriorate.

BIT DATA RECOVERY, cea mai specializată 
fi rmă de recuperare date din România, 
poate să vă ofere DIAGNOSTICARE 
GRATUITĂ în maxim 24 de ore indiferent 
de natura sau cauza deteriorării Hard Disk-
ului dumneavoastră.  

Protejaţi-vă datele 
de caniculă şi condiţii 
meteo nefavorabile
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Tenhicienii în recuperare date se confruntă anual cu un val de cereri de servicii de recuperare 
date odată cu începutul şi în timpul sezonului de vară.  Veţi spune, ce legătură au lunile de vară cu 
datele?  Totul provine de la supraîncălzire şi de la consumul ridicat de curent din zilele călduroase 
când furnizorii de electricitate nu reuşesc să facă faţă consumului, să-l stabilizeze şi astfel se 
produc acele fl uctuaţii de curent care nu fac bine nimănui.
Puteţi proteja datele dvs. prin luarea  unor măsuri  de precauţie! 


