
Programy do naprawy błędów PC  

za darmo 
Od kilku tygodni Twoja karta kredytowa staje się szczególnie niestabilna i często wyświetla komunikaty o 

błędach? Cóż, taka sytuacja nie jest dokładnie przyjemna, szczególnie jeśli z jakiegoś powodu musimy 

korzystać z komputera z pewną częstotliwością. Jak sądzisz, co zrobimy, jeśli spróbujemy poradzić sobie z 

użyciem jednego z wielu darmowych programów dostępnych w sieci zaprojektowanych specjalnie do tego 

celu? Ty? Bardzo dobrze, przeczytaj ten poradnik i odkryj ze mną tych, którzy w mojej skromnej opinii 

reprezentują najlepsze programy do poprawiania błędów na PC na tym kwadracie. Ale wyjaśnijmy od 

razu w jednym punkcie, biorąc pod uwagę ogromną liczbę problemów, które mogą dotknąć komputer, nie 

mogę zaproponować uniwersalnych rozwiązań, które są dobre dla każdego, ale na pewno, jeśli spróbujesz 

użyć jednego z poniższych programów Windows i zachowasz według moich wskazań, masz dobre, 

naprawdę bardzo dobre szanse na rozwiązanie sytuacji, na tym nie ma deszczu. 

Poświęć 5 minut wolnego czasu, skoncentruj się na lekturze tego przewodnika i spróbuj określić, który z 

programów naprawiania błędów w oprogramowaniu, proponowanych poniżej, może Ci się najbardziej 

przydać. Jestem pewien, że na koniec będziesz mógł powiedzieć przynajmniej minimum spełnione i że w 

razie potrzeby będziesz również gotowy i gotowy doradzić wszystkim swoim przyjaciołom potrzebującym 

otrzymania podobnej porady. Jak myślisz, co obstawiamy? 

FixWin 

FixWin 

 



to bez wątpienia jeden z najlepszych programów do naprawiania błędów PC, zaprojektowanych 

specjalnie dla Windows Vista i jego nowszych wersji. Dzięki bardzo prostemu interfejsowi 

użytkownika, umożliwia proste naprawienie wszystkich najczęstszych błędów PC dotyczących 
Eksploratora, Internetu, Windows Media Player, Narzędzi systemowych i wielu innych. Wśród 

najbardziej przydatnych funkcji, takich jak przywracanie kosza, naprawa podglądu plików, przywracanie 

Windows Media Player, gadżety pulpitu i naprawy opcji wyświetlania folderów. 

Aby połączyć się ze stroną internetową w celu pobrania FixWin dla Windows Vista i 7 na komputer, 

kliknij tutaj. Aby pobrać wersję oprogramowania zgodną z Windows 8 / 8x, kliknij tutaj. Jeśli korzystasz z 

systemu Windows 10, możesz pobrać odpowiednią wersję FixWin, klikając tutaj. Następnie, niezależnie od 

wersji wybranego oprogramowania, przewiń w dół wyświetloną stronę internetową i kliknij przycisk 

Pobierz plik. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie archiwum ZIP, które zostało pobrane na 

komputer, naciśnij przycisk, aby wyodrębnić wszystkie zawarte w nim elementy, a następnie kliknij 

dwukrotnie plik 

FixWin.Iobit Advanced SystemCare 

Iobit Advanced SystemCare 

 

to jeden z najpopularniejszych zestaw narzędzi do naprawy błędów w komputerze, dzięki któremu 

nawet nowi użytkownicy mogą wykonywać prace konserwacyjne i optymalizować wydajność 

komputera. Zawiera szeroką gamę funkcji i tryb 1 kliknięcia, który pozwala natychmiast naprawić 

10 najczęstszych błędów PC.Czyści dysk twardy, rejestru i optymalizuje wszystkie ustawienia systemu 

Windows, aby system zawsze utrzymywał najwyższy poziom wydajności. 

Aby połączyć się ze stroną internetową, aby pobrać Iobit Advanced SystemCare na komputer, kliknij tutaj, 

a następnie kliknij najpierw przycisk 

Free Download, a następnie onDarmowe pobieranie.Gdy pobieranie zostanie zakończone, dwukrotnie 

klikając na niego, plik właśnie pobrany i, w oknie, które zostanie otwarte, kliknijTak 



najpierw, a następnie Zaakceptuj i zainstaluj, a następnie naciśnie link Odrzuć moje pri ...umieszczona 

w prawej dolnej części okna, która jest wyświetlana, aby zakończyć proces instalacji i uruchomić IObit 

Advanced SystemCare Free.Glary UtilitiesGlary Utilities 

to bardzo popularny pakiet programów do naprawiania 

błędów PC za darmo dzięki dostosowywanemu interfejsowi 

poprzez skórki. Obejmuje on dwa tryby pracy: automatyczny, 

który rozwiązuje wszystkie najczęstsze problemy z 

komputerem za pomocą kliknięcia i instrukcji, co pozwala 

najbardziej zaawansowanym użytkownikom na wykonanie 

jednego po drugim wszystkich narzędzi zawartych w pakiecie. 

 

Oprogramowanie pozwala również zwolnić dysk twardy z niepotrzebnych plików, naprawić błędy w 

rejestrze systemu, wyłączyć niepotrzebne programy z automatycznego uruchamiania i wiele więcej. 
Obejmuje również język włoski.Aby połączyć się ze stroną internetową w celu pobrania Glary Utilites na 

swoim komputerze, kliknij tutaj, a następnie naciśnij 

Pobierz teraz 

.Pobieranie jest kompletne otwarte, podwójne kliknięcie, typ plikuguxsetup.exe 

właśnie pobrane iw otwartym oknie kliknij najpierw Kontynuuj, a następnie Przekaz. Następnie 
zaakceptuj warunki korzystania z programu, naciskając przycisk Zaakceptuj and i kliknij Dalej, 

następnie kliknij Zainstaluj, a następnie Zakończ, aby zakończyć proces instalacji i uruchom Glary 



Utilities. Pamiętaj także o usunięciu znacznika wyboru z Dołącz do programu poprawy jakości obsługi 

klienta, jeśli nie chcesz wysyłać anonimowych statystyk użytkowania do producenta 

oprogramowania. CCleaner Program, który nie wymaga wprowadzenia. Lekki, intuicyjny, 

bezpieczny i całkowicie w języku włoskim CCleaner 

jest jednym z najpopularniejszych programów do 

wykonywania konserwacji i przyspieszania systemów Windows 

(i nie tylko). Umożliwia zwolnienie miejsca na dyskach 

twardych poprzez usunięcie plików tymczasowych i ścieżek 

przeglądania Internetu. 

 

Oprogramowanie jest również w stanie skorygować błędy w rejestrze systemu, pozwala zarządzać 

ustawionymi programami tak, aby uruchamiały się automatycznie i wiele więcej. Aby połączyć się ze 

stroną internetową w celu pobrania oprogramowania CCleaner na komputer, kliknij tutaj, a 

następnie naciśnijCCleaner.com 

. 

zakończeniu pobierania otwarte, dwukrotne kliknięcie na nim plik wystarczy pobrać (ccsetupxx.exe) iw 

oknie, które zostanie otwarte, kliknij przycisk 

Tak. W tym momencie wybierz włoski z rozwijanego menu, aby wybrać język (w prawym górnym 

rogu), usuń zaznaczenie z wpisu instalacji Google Chrome (lub innego dodatkowego 



oprogramowania) i ukończ najpierw obliczenia instalacji Instalacja, a następnie Uruchom CCleaner 

Wise Registry Cleaner Wiele błędów komputerów PC z systemem Windows powstaje z powodu 

nieaktualnych lub już nieaktualnych kluczy w rejestrze. Wise Registry Cleaner 

to bardzo zaawansowany darmowy program, który pozwala 

wyczyścić i wyeliminować błędy z rejestru w łatwy, szybki, ale 

przede wszystkim bezpieczny. 

 

W przeciwieństwie do wielu podobnych rozwiązań, pomaga początkującym użytkownikom wyczyścić 

rejestr, wskazując, które klucze można wyeliminować lekko i które wymagają więcej uwagi. Aby połączyć 

się ze stroną internetową w celu pobrania programu Wise Registry Cleaner na komputerze, kliknij 

tutaj, a następnie kliknij przycisk Pobierz bezpłatnie. Następnie kliknij dwukrotnie plik 

WRCFree.exe that pobrany na komputer, sprawdź element 

Akceptuję umowę 

dodaną do okna otwartego na pulpicie i dwa razy z rzędu kliknij przycisk Dalej. Następnie naciśnij 

Odrzuć, aby odrzucić instalację niechcianych dodatkowych programów, a następnie kliknij przycisk 

Zainstaluj. Na koniec naciśnijZakończ.7 Szybka korekta7 Szybka korekta to małe darmowe narzędzie 

przeznaczone dla systemu Windows 7, które umożliwia naprawianie najczęstszych błędów 

komputera. Przywraca połączenia sieciowe, Windows Media Player, Explorer i wszystkie problemy 

związane z paskiem zadań, Moim komputerem, obszarem powiadomień i wieloma innymi "zwrotami 

akcji" systemu. Jest niezwykle łatwy w użyciu, ale, podobnie jak wszystkie podobne programy, musi być 

traktowany ostrożnie. 



Aby połączyć się ze stroną internetową, przez które do Pobierz 

7 Quick Fix na komputerze, kliknij tutaj, a następnie naciska 

przycisk przedstawiający 

 

strzałkę skierowaną w dół, a następnie kliknij zielony przycisk pobierania 

.Po podwójnym kliknięciu na archiwum qf.zip które zostały pobrane do komputera, rozpakować 

pliki 

qf.exe w nim zawarte, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Smart DefragSmart Defragto darmowy 

program w języku włoskim, który skutecznie defragmentuje dane na dyskach twardych i utrzymuje 
wydajność systemu Windows stabilny. Dzięki funkcji automatycznej defragmentacji, domyślnie 

włączona, defragmentacji dysku jest wykonywana automatycznie przez oprogramowanie, gdy jest 

bezczynny PC, bez konieczności interweniowania użytkownika w dowolny sposób. 

Aby pobrać Smart Defrag na komputer, kliknij tutaj, a 

następnie on Pobierz bezpłatny 



 

, a następnie na przyciskFree Download 

. 

ukończeniu pobierania kliknij dwukrotnie plik zsmart-defrag-setup_xxx.exe, kliknij przycisk Zgadzam się 

i instaluję, 

wybrać pozycje i Saltamogę odstąpić mój dar, aby uniknąć instalowania dodatkowego 

oprogramowania niechciane na twoim komputerze i zaczekaj, aż okno programu będzie widoczne na 
twoim pulpicie. Inne rozwiązania Biorąc pod uwagę, że czasami obecność denerwujących błędów na 

komputerze jest spowodowana przez wirusy i złośliwe oprogramowanie, oprócz korzystania z 

programów do czyszczenia komputera za darmo, co zasugerowałem w poprzednich liniach sugeruję 

wykonanie pełnego skanowania przy pomocy oprogramowanie antywirusowe używane na 

komputerze. Jeśli go nie zainstalowałeś (źle, bardzo źle!), Natychmiast przerób czytanie mojego 

przewodnika poświęconego temu tematowi i pobieranie oprogramowania antywirusowego, które 

Twoim zdaniem może zrobić dla ciebie najwięcej. Po zakończeniu skanowania, zapraszam do wydania 

dodatkowej "przepustki" z dobrym antymalwarem, jak te, które wskazałem w moim samouczku na temat 

darmowego anty malware. Jeśli żadne z powyższych narzędzi nie zostało użyte do naprawienia błędów 

na twoim komputerze, możesz spróbować sformatować komputer, postępując zgodnie z moim 

przewodnikiem, jak sformatować komputer lub zadzwonić do technika, aby sprawdzić uszkodzenie 

sprzętu na komputerze , 

POLECENIA DO WYKONANIA NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Czy po przetestowaniu komputera poprawiła się praca na komputerze czy nic się nie zmieniło 

czy komputer uruchamia się szybciej programy nie zawieszają się, który program pomógł itp.. 

Wnioski i spostrzeżenia proszę wysład na e-mail: r.sozoniuk@zdzbp.pl  do dnia –7.11.2020 

mailto:r.sozoniuk@zdzbp.pl

