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Arbeide på datamaskinen
 

Emner:

• Sikkerhetsregler

• Før du foretar arbeid inne i datamaskinen

• Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen

Sikkerhetsregler
Kapitlet om sikkerhetsregler tar for seg viktige forholdsregler som skal følges før du begynner demonteringen.

Følgende forholdsregler skal tas før du utfører en installasjon eller reparasjonsprosedyre som involverer demontering eller montering:

• Slå av systemet og alle tilkoblede eksterne enheter.

• Koble systemet og alle eksterne enheter fra strømnettet.

• Koble alle nettverkskabler, telefon- og telekommunikasjonslinjer fra systemet.

• Bruk et beskyttelsessett for statisk elektrisitet når du arbeider inne i bærbar PC, for å unngå skader forårsaket av statisk elektrisitet.

• Når du har fjernet en systemkomponent, plasserer du den forsiktig på en antistatisk matte.

• Bruk sko med ikke-ledende gummisåler for å redusere faren for å få elektrisk støt.

Ventemodus
Dell-produkter med ventemodus skal være koblet fra strømkilden før du åpner kabinettet. I systemer med ventemodus er strømmen koblet 
til også når de er slått av. Ventemodusen gjør det mulig å slå på systemet og sette det i hvilemodus eksternt (Wake on LAN), og den gir 
også andre avanserte strømstyringsmuligheter.

Kople fra og trykk og hold strøm-knappen i 15 sekunder for å utlade reststrømmen i hovedkortet. notebooks.

Avledning
Avledning er en metode for sammenkobling av to eller flere jordingsledere til det samme elektriske potensialet. Dette gjøres ved hjelp av et 
beskyttelsessett for statisk elektrisitet. Når du kobler til trådforbindelsen, må du kontrollere at den er koblet til bart metall og aldri til en 
lakkert flate eller flate som ikke er av metall. Armbåndet må være godt festet og ligge tett inntil huden, og alle smykker og klokker skal 
fjernes før du oppretter den jordforbindelsen mellom deg og utstyret.

Beskyttelse mot elektrostatisk utladning (ESD)
ESD er en stor bekymring når du håndterer elektroniske komponenter, spesielt følsomme komponenter som utvidelseskort, prosessorer, 
DIMM-moduler og hovedkort. Svært små ladninger kan skade kretser på måter som kanskje ikke åpenbart, og kan gi for eksempel 
midlertidige problemer eller forkortet levetid for produktet. Etter som bransjen jobber for lavere strømbehov og økt tetthet, er ESD-
beskyttelse en stadig større bekymring.

På grunn av den økte tettheten i halvledere som brukes i de nyeste Dell-produktene, er følsomheten for statisk skade nå høyere enn i 
tidligere Dell-produkter. Derfor er en del tidligere godkjente metoder for håndtering av deler ikke lenger aktuelt.
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To kjente typer av elektrostatisk utladning er katastrofale og midlertidige feil.

• Katastrofale – katastrofale feil står for omtrent 20 prosent av ESD-relaterte feil. Skaden fører til et umiddelbart og fullstendig tap av 
enhetens funksjonalitet. Et eksempel på katastrofal feil er en DIMM-modul som er utsatt for statisk støt og umiddelbart genererer et 
"No POST/No Video" (Ingen POST / ingen video)-symptom med en signalkode som avgis for manglende eller ikke funksjonelt minne.

• Midlertidige – midlertidige feil står for omtrent 80 prosent av ESD-relaterte feil. Det store antallet midlertidige feil betyr at skade som 
oppstår ikke umiddelbart oppdages størsteparten av tiden. DIMM-modulen utsettes for statisk støt, men sporingen bare svekkes og gir 
ikke umiddelbare symptomer relatert til skaden. Det kan ta opptil flere uker eller måneder å smelte den reduserte sporingen, og i 
mellomtiden kan det føre til redusert minneintegritet, midlertidige minnefeil osv.

En type skade som er vanskeligere å oppdage og feilsøke er en midlertidig feil (latent eller "såret" feil).

Utfør følgende trinn for å hindre ESD-skade:

• Bruk et kablet ESD-håndleddsbånd som er skikkelig jordet. Bruk av trådløse antistatiske bånd er ikke lenger tillatt, da de ikke gir 
tilstrekkelig beskyttelse. Det er ikke nok å berøre kabinettet før du håndterer deler, da det ikke sikrer tilstrekkelig ESD-beskyttelse på 
deler med økt følsomhet for ESD-skade.

• Håndter alle komponenter som er følsomme for statisk elektrisitet på et sted som er sikret mot statisk elektrisitet. Hvis det er mulig, bør 
du bruke antistatiske gulvmatter og antistatisk underlag på arbeidsbenken.

• Når du pakker ut en komponent som er følsom overfor statisk elektrisitet, må du ikke fjerne komponenten fra den antistatiske 
emballasjen før du er klar til å installere komponenten. Før du åpner den antistatiske emballasjen, må du passe på å utlade statisk 
elektrisitet fra kroppen.

• Før du transporterer en følsom komponent, må du plassere den i en antistatisk beholder eller et antistatisk pakkemateriale.

ESD feltservicesett
Det uovervåkede feltservicesettet er det mest brukte servicesettet. Hvert feltservicesett inkluderer tre hovedkomponenter: Antistatisk 
matte, håndleddstropp, og jordingsledning.

Komponenter i et ESD feltservicesett

Komponentene i et ESD feltservicesett er:

• Antistatisk matte – den antistatiske matten er elektrisk avledende, og delene kan plasseres på matten under serviceprosedyrene. Når 
du bruker en antistatisk matte, skal håndleddstroppen være tettsittende og jordingsledningen skal kobles til matten og bart metall på 
systemet som du arbeider med. Når dette er gjort på riktig måte, kan reservedelene tas opp av ESD-posen og plasseres direkte på 
matten. ESD-sensitive artikler kan plasseres trygt i hånden, på ESD-matten, i systemet, eller i vesken.

• Håndleddstropp og jordingsledning – håndleddstroppen og jordingsledningen kan være koblet enten direkte mellom håndleddet og 
bart metall på maskinvaren hvis det ikke er nødvendig med ESD-matte, eller koblet til antistatisk materiale for å beskytte maskinvaren 
som er plassert midlertidig på matten. Den fysiske tilkoblingen av håndleddstroppen og jordingsledingen mellom huden, ESD-matten og 
maskinvaren kalles jording. Bruk bare feltservicesett med håndleddstropp, matte og jordingsledning. Bruk aldri håndleddstropper uten 
ledning. Vær alltid klar over at de innebygde ledningene i håndleddstroppen er utsatt for skader på grunn av av normal slitasje, og må 
regelmessig kontrolleres ved hjelp av en håndleddstropptester for å unngå utilsiktet skade på ESD-maskinvaren. Det anbefales å teste 
håndleddstroppen og jordingsledningen minst én gang per uke.

• ESD håndleddstropptester – ledningene inne i ESD-stroppen er utsatt for skader over tid. Når du bruker et uovervåket sett, er beste 
praksis å jevnlig teste stroppen før hver servicehenvendelse, og minst én gang per uke. En håndleddstropptester er den beste metoden 
for å utføre denne testen. Hvis du ikke har din egen håndleddstropptester, kontakt ditt regionkontor. For å utføre testen, plugger du 
håndleddstroppens jordingsledning inn i testeren mens stroppen er festet rundt håndleddet og trykker på knappen for å teste. En grønn 
LED-lampe lyser hvis testen er vellykket og en rød LED-lampe lyser og det høres en alarm hvis testen er mislykket.

• Isolatorelementer – det er svært viktig å holde ESD-sensitive enheter, for eksempel varmeavlederens plastinnfatning borte fra de 
interne delene som er isolatorer og ofte svært strømførende.

• Arbeidsmiljø – før du tar i bruk ESD feltservicesett, må du vurdere situasjonen hos kunden. Bruk av settet for et servermiljø er 
forskjellig fra et stasjonært eller bærbart miljø. Servere er normalt installert i et kabinett i et datasenter, stasjonære PC-er eller bærbare 
PC-er er vanligvis plassert på skrivebord eller i båser på kontoret. Finn alltid et stort og flatt arbeidsområde som er ryddig og stort nok 
til å plassere ESD-settet og med ekstra plass til systemet som skal repareres. Arbeidsområdet bør også være fritt for isolatorer som kan 
forårsake en ESD-hendelse. På arbeidsområdet, bør isolatorer som isopor og annen plast alltid flyttes minst 12 tommer eller 30 
centimeter bort fra sensitive deler før du fysisk håndtere maskinvarekomponenter

• ESD-emballasje – alle ESD-sensitive enheter må sendes og mottas i statisk sikker emballasje. Statisk beskyttede poser i metall er det 
beste. Du bør imidlertid alltid returnere den ødelagte delen i samme ESD-koffert og emballasje som ble brukt til den nye delen. ESD-
posen bør brettes og tapes godt, og den samme isoporemballasjen skal brukes i originalesken som den nye delen ble sendt i. ESD-
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sensitive enheter bør bare fjernes fra emballasjen på et ESD-beskyttet arbeidsområde, og delene skal aldri plasseres på en ESD-pose 
fordi bare innsiden av posen er skjermet. Plasser alltid deler i hånden, på ESD-matten, i systemet eller i en antistatisk pose.

• Transportere Sensitive komponenter – når du skal transportere ESD-sensitive komponenter som for eksempel reservedeler eller deler 
som skal returneres til Dell, er det viktig å plassere disse delene i en antistatisk pose for sikker transport.

ESD-beskyttelse – sammendrag

Det anbefales at alle feltserviceteknikere bruker den tradisjonelle, kablede ESD-jordede håndleddstroppen og beskyttende antistatisk 
materiell hele tiden ved service på Dell-produkter. I tillegg er det viktig at teknikerne holder sensitive deler atskilt fra alle isolasjonsdeler ved 
service, og at de bruker antistatiske poser for transport av sensitive komponenter.

Transportere følsomme komponenter
Når du skal transportere komponenter som er følsomme for statisk elektrisitet, f.eks. nye deler eller deler som skal returneres til Dell, er det 
svært viktig å legge disse i antistatiske poser for sikker transport.

Løfteutstyr 

Følg følgende retningslinjer når du løfter tungt utstyr:

FORSIKTIG: Løft aldri mer enn 50 pund. Be om hjelp eller bruk en mekanisk løfteinnretning.

1 Sørg for å ha godt fotfeste. Stå med føttene et stykke fra hverandre og med tærne pekende utover.

2 Stram magemusklene. Magemusklene støtter ryggraden når du løfter, og jevner ut belastningen.

3 Løft med beina, ikke ryggen.

4 Holde børen tett inntil kroppen. Jo nærmere ryggsøylen du holder den, jo mindre belaster du ryggen.

5 Hold ryggen rett både når du løfter opp og setter fra deg børen. Ikke legg egen kroppsvekt til belastningen. Unngå å vri kroppen og 
ryggen.

6 Følg de samme teknikkene i omvendt rekkefølge når du skal sette fra deg børen.

Før du foretar arbeid inne i datamaskinen
1 Pass på at arbeidsunderlaget er plant og rent, slik at du unngår riper i datamaskindekselet.

2 Slå av datamaskinen.

3 Hvis datamaskinen er koblet til en forankringsstasjon, frakoble denne.

4 Koble alle nettverkskabler fra datamaskinen, dersom dette er tilgjengelig.

FORSIKTIG: Hvis datamaskinen har en RJ45-port, koble fra nettverkskabelen ved først å trekke ut kabelen fra 
datamaskinen.

5 Trekk strømledningen for datamaskinen, samt alle tilkoblede enheter, ut av de respektive elektriske stikkontaktene.

6 Åpne skjermen.

7 Trykk og hold inne av- og på-knappen i noen sekunder for å jorde hovedkortet.

FORSIKTIG: Trekk alltid ut strømledningen til datamaskinen fra stikkontakten før du utfører trinn 8, for å unngå elektrisk 
støt.

FORSIKTIG: Unngå elektrostatisk utlading. Forbind deg selv til jord med en jordingsstropp rundt håndleddet eller berør med 
jevne mellomrom en umalt metallflate samtidig som du berører en kontakt på baksiden av datamaskinen.

8 Ta alle installerte ExpressCard- eller Smart-kort ut av de aktuelle sporene.
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Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen
Når du er ferdig med å sette alt tilbake, må du passe på at du kobler til eventuelle eksterne enheter, kort og kabler før du slår på 
datamaskinen.

FORSIKTIG: For å unngå skade på datamaskinen må du kun bruke batteriet som er laget for denne bestemte Dell-datamaskinen. 
Ikke bruk batterier som er laget for andre Dell-datamaskiner.

1 Sett inn batteriet.

2 Sett på bunndekselet.

3 Koble til eksternt utstyr, for eksempel portreplikator eller mediebase, og sett inn igjen eventuelle kort, som ExpressCard.

4 Koble telefon- og nettverkskablene til datamaskinen.

FORSIKTIG: Hvis du skal koble til en nettverkskabel, kobles først kabelen til nettverksenheten og deretter til datamaskinen.

5 Koble til datamaskinen og alle tilkoblede enheter i strømuttakene.

6 Slå på datamaskinen.
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Ta ut og installere komponenter

microSD-kort

Fjerne microSD-kortet
1 Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.

2 Trykk inn microSD-kortet for å frigjøre det fra datamaskinen.

3 Fjern microSD-kortet fra datamaskinen.

Sette inn microSD-kortet
1 Skyv SD-kortet inn i sporet til det klikker på plass.

2 Sett inn micro-SD-kortet.

3 Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Bunndeksel

Ta av bunndekselet
1 Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.

2 Ta ut microSD-kortet.

3 Slik fjerner du bunndekselet:

a Skru ut de 9 skruene (M2,5x7,5) som holder bunndekselet til systemet.

2
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b Lirk bunndekselet fra kanten ved hjelp av en plastspiss [1] og løft bunndekselet fra systemet [2].

MERK: Teknikerne på stedet må være forsiktig når de tar av bunndekselet etter at skruene til bunndekselet er fjernet. 
Det finnes fordypninger der du kan lirke ved siden av venstre og høyre hengsel som vil lette demonteringen. Ved hjelp 
av en plastspiss, lirk fra øvre venstre side av bunndekslet, fortsett rundt på venstre og høyre side av bunndekselet og 
ta deretter av dekselet fra systemet.

10 Ta ut og installere komponenter



c Løft bunndekselet bort fra systemet.
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Sette på bunndekselet
1 Sett den fremre kanten på bunndekselet inn i systemet.

2 Trykk på kantene av dekselet til det klikker på plass.

3 Sett inn M2,5xL7,5-skruene for å feste bunndekslet til systemet.

4 Sett inn micro-SD-kortet.

5 Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Batteri

Ta ut batteriet
1 Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.

2 Ta av:

a microSD-kort
b bunndeksel

3 Slik tar du ut batteriet:

a Skru av den ene (M2x3) skruen og løft den høyre metallbraketten som fester batterikabelen til hovedkortet [1, 2].
b Fjern den selvklebende teipen som holder tastaturkabelen på plass [3].
c Koble tastaturkabelen fra kontakten på hovedkortet [4].
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d Skru av den ene (M2x3) skruen og løft den venstre metallbraketten som fester batterikabelen til kontakten på batteriet [1, 2].
e Løsne batterikabelen [3].
f Fjern teipen som fester batterikabelen til hovedkortet [4].
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g Skru ut de 3 skruene (M2x3) som fester batteriet til systemet [1].
h Løft batteriet bort fra systemet [2].
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Sette inn batteriet
1 Sett batteriet inn i sporet på systemet.

2 Skru inn igjen de 3 skruene (M2x3) som fester batteriet til systemet.

3 Før batterikabelen og koble kabelen til kontakten på hovedkortet.

4 Fest de 2 teipene for å feste kabelen til hovedkortet.

5 Plasser de 2 metallbrakettene for å feste batteriet til kontakten på hovedkortet og batteriet.

6 Sett på plass de 2 skruene (M2x3), én på hver metallbrakett, for å feste hver brakett til systemet.

7 Sett på plass:

a bunndeksel
b microSD-kort

8 Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Høyttaler

Fjerne høyttaleren
1 Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.

2 Ta av:

a microSD-kort
b bunndeksel
c batteri

3 Slik fjerner du høyttaleren:

a Koble høyttalerkabelen fra kontakten på hovedkortet [1].
b Fjern teipen som fester høyttalerkabelen til systemet [2, 3].
c Ta høyttalerkabelen ut av kabelføringen [4].
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d Løft høyttaleren vekk fra systemet.
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Installere høyttaler
1 Plasser høyttalerne i sporene på systemet.

2 Før høyttalerkabelen gjennom festeklemmene i kabelføringene.

3 Fest teipen som fester høyttalerkabelen til systemet.

4 Sett kontakten til høyttalerkabelen inn i kontakten på hovedkortet.

5 Sett på plass:

a batteri
b bunndeksel
c microSD-kort

6 Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

WLAN-kort

Ta ut WLAN-kortet
1 Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.

2 Ta av:

a microSD-kort
b bunndeksel
c batteri

3 Slik tar du ut WLAN-kortet:

a Fjern den ene skruen (M2x3) som fester WLAN-kortbraketten til systemet [1].
b Fjern WLAN-kortbraketten som fester WLAN-antennekablene [2].
c Koble WLAN-antennekablene fra kontaktene på WLAN-kortet [3].
d Skyv og løft WLAN-kortet vekk fra systemet [4].
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Sette inn WLAN-kortet
1 Sett WLAN-kortet inn i sporet på systemet.

2 Koble WLAN-antennekablene til kontaktene på WLAN-kortet.

3 Plasser WLAN-kortbraketten som fester WLAN-kablene til WLAN-kortet.

4 Stram den ene M2x3-skruen for å feste WLAN-kortbraketten til systemet.

5 Sett på plass:

a batteri
b bunndeksel
c microSD-kort

6 Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.
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Inn- og utgangskort

Fjerne inn- og utgangskort
1 Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.

2 Ta av:

a microSD-kort
b bunndeksel
c batteri

3 Slik fjerner du inn- og utgangskortet (I/U-kortet):

a Løft låsen og koble de to I/U-kablene fra kontakten på I/U-kortet [1].
b Fjern de 2 skruene (M2x4) som fester I/U-braketten til systemet [2].
c Åpne I/U-braketten opp til 90° bakover og løsne braketten fra sporet på systemet [3].
d Løft braketten bort fra systemet.

e Fjern de 2 skruene (M2x3) som fester I/U-kortet til systemet [1].
f Løft I/U-kortet vekk fra systemet [2].

Ta ut og installere komponenter 19



Installere inn- og utgangskort
1 Sett inn- og utgangskortet (I/U-kortet) i sporet i systemet.

2 Skru inn de 2 skruene (M2x3) som fester I/U-kortet til hovedkortet.

3 Koble de to I/U-kablene og lukk låsen for å feste den til I/U-kortet.

4 Plasser I/U-braketten og sett inn de 2 skruene (M2x4) for å feste braketten til systemet.

5 Sett på plass:

a batteri
b bunndeksel
c microSD-kort

6 Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.
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Pekeflate

Fjerne styreplaten
1 Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.

2 Ta av:

a microSD-kort
b bunndeksel
c batteri

3 Slik fjerner du styreplaten:

a Fjern de 3 skruene (M2x3) som fester styreplatebraketten til systemet [1].
b Ta ut styreplatebraketten [2].

c Løft låsen og koble kabelen til styreplaten fra kontakten på styreplaterammen [1].
d Trekk av den selvklebende teipen som fester styreplaterammen til systemet [2].
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e Fjern de 3 skruene (M2x2) som fester styreplaterammen til systemet [1].
f Løft styreplaten bort fra systemet [2].
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Sette inn styreplaten
1 Plasser styreplaten i sporet på systemet.

2 Skru inn de 3 skruene som holder styreplaterammen til systemet.

3 Koble styreplatekabelen til kontakten på styreplaterammen.

4 Fest den selvklebende teipen som fester styreplaterammen til systemet.

5 Plasser styreplatebraketten i sporet.

6 Skru inn de 3 skruene som holder styreplatebraketten til systemet.

7 Sett på plass:

a batteri
b bunndeksel
c microSD-kort

8 Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Tastatur

Fjerne tastaturet
1 Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.

2 Ta av:

a microSD-kort
b bunndeksel
c batteri

3 Slik tar du av tastaturet:

a Åpne låsen og koble tastaturkabelen fra kontakten på hovedkortet [1].
b Bruk en plastspiss til å løsne tastaturet fra de to hullene i systemet [2].

MERK: De to utløserhullene for tastaturet er angitt med "KB"-merke.
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c Snu systemet og trekk forsiktig ut tastaturkabelen gjennom åpningen i håndleddstøtten.
d Løft tastaturet bort fra datamaskinen.
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Sette inn tastaturet
1 Sett forsiktig inn tastaturkabelen gjennom åpningen på håndleddstøtten før du fester tastaturet til systemet.

2 Plasser tastaturrammen i flukt med tappene på systemet, og trykk til den klikker på plass

3 Snu systemet og koble tastaturkabelen til kontakten på hovedkortet.

4 Sett på plass:

a batteri
b bunndeksel
c microSD-kort

5 Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Hovedkort

Ta ut hovedkortet
1 Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.

2 Ta av:

a microSD-kort
b bunndeksel
c batteri
d WLAN

3 Slik tar du ut hovedkortet:
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a Løft låsen og koble de 2 inn-/utgangskablene fra kontakten på hovedkortet [1].
b Løft låsen og koble kabelen til styreplaten fra kontakten på hovedkortet [2].
c Løft tappene og koble tastaturkabelen fra kontakten på hovedkortet [3].
d Koble høyttalerkabelen fra kontakten på hovedkortet [4].

e Koble fra følgende kabler [1]:

• EMR-kabel

• Forovervendt kamerakabel

• Sensorkortkabel
f Fjern den ene skruen (M2x4) som fester eDP-braketten til hovedkortet [2].
g Fjern eDP-braketten fra systemet [3].
h Trekk av teipen som fester eDP-kabelen til hovedkortet [4].
i Løft låsen og koble eDP-kabelen fra kontakten på hovedkortet [5].
j Trekk av teipen som fester kabelen til systemet [6].
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k Skru ut den ene skruen (M2x4) som fester hovedkortbraketten til systemet [1].
l Løft hovedkortbraketten [2] og løsne kroken på braketten fra låsetappen i systemet [3].
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m Fjern de 3 skruene (M2x3) som fester hovedkortet til systemet [1].
n Løft hovedkortet vekk fra systemet [2].

28 Ta ut og installere komponenter



MERK: I tilfelle du må skifte ut hovedkortet, må teknikeren kjøre RMA Shim. USB-nøkkelen for RMA-Shim sendes med 
hovedkortet ved service. Et teknisk dokument som følger med USB-nøkkelen for RMA Shim, inneholder instruksjonene for å 
kjøre RMA Shim.

Sette inn hovedkortet
1 Juster skruehullene på hovedkortet etter skruehullene på systemet.

2 Skru inn de 3 skruene som fester hovedkortet til systemet.

3 Juster hovedkortbraketten og smett kroken på braketten til festetappen i systemet.

4 Plasser hovedkortbraketten og sett inn den ene skruen for å feste braketten til systemet.

5 Koble eDP-kabelen til kontakten på hovedkortet.

6 Fest teipen for å feste eDP-kabelen til hovedkortet.

7 Plasser eDP-braketten over kontakten, og stram til den ene skruen som fester eDP-kabelen til hovedkortet.

8 Koble til følgende kabler:

• EMR-kabel

• Forovervendt kamerakabel

• Sensorkortkabel

9 Sett høyttalerkabelen inn i kontakten på hovedkortet.

10 Koble de 2 inn- og utgangskablene, styreplatekabelen og tastaturkabelen til kontaktene på systemkortet.

11 Sett på plass:

a WLAN
b batteri
c bunndeksel
d microSD-kort

12 Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Forovervendt kamera

Fjerne forovervendt kamera
1 Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.

a microSD-kort
b bunndeksel
c batteri
d hovedkort

2 Slik fjerner du det forovervendte kameraet:

a Skru av den ene skruen (M2x2) som fester det forovervendte kameraet til håndleddstøtten [1].
b Løft kameraet bort fra systemet [2].
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Montere forovervendt kamera
1 Juster og plasser det forovervendte kameraet i sporet på håndleddsstøtten.

2 Sett på plass skruen som fester kameraet til håndleddsstøtten.

3 Sett på plass:

a hovedkort
b batteri
c bunndeksel
d microSD-kort

4 Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Skjermenhet

Ta av skjermenheten
1 Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.

2 Ta av:

a microSD-kort
b bunndeksel
c batteri
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3 Slik fjerner du skjermenheten.

a Koble fra følgende kabler [1]:

• EMR-kabel

• Forovervendt kamerakabel

• sensorkabel
b Fjern den ene skruen (M2x4) som fester eDP-braketten til hovedkortet [2].
c Fjern eDP-braketten fra systemet [3].
d Trekk av teipen som fester eDP-kabelen til hovedkortet [4].
e Løft låsen og koble eDP-kabelen fra kontakten på hovedkortet [5].
f Trekk av teipen som fester kabelen til systemet [6].

g Snu systemet.
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h Plasser systemet i en 90°-posisjon på kanten av en plan overflate slik at skjermen vender ned.
i Fjern de 6 (M2,5x5) skjermhengselsbrakett-skruene som fester skjermenheten til systemet [1].
j Løft skjermenheten bort fra systemet [2].
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Montere skjermenheten
1 Plasser kabinettet på kanten av en plan overflate.

2 Juster skjermenheten etter skrueholderne på systemet.

3 Skru inn igjen de 6 skjermhengselbrakett-skruene som fester skjermenheten til systemet.

4 Løft systemet og lukk skjermen.

5 Koble eDP-kabelen til kontakten på hovedkortet.

6 Fest teipen som fester eDP-kabelen til systemet.

7 Plasser eDP-metallbraketten for å feste eDP-kabelen.

8 Stram den ene skruen for å feste eDP-braketten til systemet.

9 Koble til følgende kabler:

• EMR-kabel

• Forovervendt kamerakabel

• sensorkabel

10 Sett på plass:

a batteri
b bunndeksel
c microSD-kort

11 Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.
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Skjermpanel – berøringsskjerm

Fjerne skjermpanelet – berøringsskjerm
1 Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.

2 Ta av:

a microSD-kort
b bunndeksel
c batteri
d skjermenhet

3 Slik fjerner du berøringsskjermpanelet:

a Fjern gummidekselet som fester eDP-kabelen, WLAN-kabelen og sensorkabelen inni skjermhengseldekselet [1, 2].

b Bruk en plastspiss til å lirke kantene som fester skjermpanelet til skjermenheten [1, 2].
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c Løft skjermpanelet bort fra skjermenheten.

Sette inn skjermpanel – berøringsskjerm
1 Plasser skjermpanelet i sporet på skjermenheten.

2 Trykk skjermpanelet til det låses på plass med et klikk.
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3 Fest gummidekselet for å feste eDP-kabelen, WLAN-kabelen og sensorkabelen inni skjermhengseldekselet.

4 Sett på plass:

a skjermenhet
b batteri
c bunndeksel
d microSD-kort

5 Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Skjermhengsler

Fjerne skjermhengselet
1 Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.

2 Ta av:

a microSD-kort
b bunndeksel
c batteri
d skjermenhet
e skjermpanel – berøringsskjerm

3 Slik fjerner du skjermhengslet:

a Fjern de 2 (M2x3) skruene og de 6 (M2,5x2,5) skruene som fester skjermhengslet til skjermenheten.

b Løft skjermhengselet fra skjermenheten.
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Sette på skjermhengselet
1 Plasser skjermhengseldekselet på skjermenheten.

2 Sett på plass de 2 (M2x3) skruene og de 6 (M2,5x2,5) skruene som fester skjermhengslet til skjermenheten.

3 Sett på plass:
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a skjermpanel – berøringsskjerm
b skjermenhet
c batteri
d bunndeksel
e microSD-kort

4 Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Skjermkabel

Fjerne skjermkabelen
1 Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.

2 Ta av:

a microSD-kort
b bunndeksel
c batteri
d skjermenhet
e skjermpanel – berøringsskjerm

3 Slik fjerner du skjermkabelen:

a Fjern teipen som fester skjermkabelen til skjermenheten [1].
b Løft låsen og koble skjermkabelen fra kontakten på skjermenheten [2, 3].

c Fjern skjermkabelen fra skjermenheten [1].
d Trekk den selvklebende teipen som fester skjermkabelen til skjermenheten, og ta den ut av systemet [2].
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Montere skjermkabel
1 Sett på teipen som holder skjermkabelen til skjermenheten.

2 Før skjermkabelen til sporet på skjermenheten.

3 Koble skjermkabelen til kontakten på skjermenheten og sett på teipen for å feste skjermkabelen til systemet.

4 Sett på plass:

a skjermpanel – berøringsskjerm
b skjermenhet
c batteri
d bunndeksel
e microSD-kort

5 Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Kamera

Fjerne kameraet
1 Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.

2 Ta av:

a microSD-kort
b bunndeksel
c batteri
d skjermenhet
e skjermpanel – berøringsskjerm

3 Slik fjerner du kameraet:

a Bruk en plastspiss til å dra kameraet ut fra kabinettet [1].
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b Snu kameraet [2].
c Koble kamerakabelen fra kontakten [3].

d Løft og ta kameraet ut av skjermenheten.

Montere kameraet
1 Koble kamerakabelen til kontakten på skjermenheten.

2 Snu kameraet og juster det i sporet i skjermenheten.

3 Sett på plass:

a skjermpanel – berøringsskjerm
b skjermenhet
c batteri
d bunndeksel
e microSD-kort

4 Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Håndleddstøtte

Sette på håndleddstøtten
1 Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.

2 Ta av:
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a microSD-kort
b bunndeksel
c batteri
d høyttaler
e inn- og utgangskort
f WLAN-kort
g styreplate
h tastatur
i hovedkort
j skjermenhet

3 Komponenten du står igjen med er håndleddstøtten.

4 Skru inn skruene på håndleddstøtten:

a skjermenhet
b hovedkort
c tastatur
d styreplate
e WLAN-kort
f inn- og utgangskort
g høyttaler
h batteri
i bunndeksel
j microSD-kort

5 Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.
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Teknologi og komponenter
I dette kapittelet finner du informasjon om teknologien og komponentene som er tilgjengelig i systemet.
 

Emner:

• Tastatur

• Pekeflate

• Bluetooth

Tastatur
Dell Chromebook 5190 2-i-1-tastaturer har et par ekstra funksjoner for å hjelpe deg med å surfe på nettet enkelt og effektivt. Tastaturet 
inneholder en dedikert søketast og en ny rad med web-snarveistaster. Et standard USB Windows-tastatur kan også brukes med 
Chromebook-maskinen, med de samme tastatursnarveiene. Bildet nedenfor viser tastaturoppsett.

Tastaturfunksjon
Chrome-enhetens tastatur er utformet for å hjelpe deg med å få til tingene du trenger mest. Tabellen nedenfor er en oversikt over 
spesialtaster på den øverste raden på tastaturet:

Tabell 1. Spesialtaster

Spesialtaster

Gå til forrige side i nettleserloggen

Gå til neste side i nettleserloggen
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Spesialtaster

Last inn gjeldende side

Angi altoppslukende modus (Immersive mode), som skjuler flikene og programvelgeren

Angi oversiktsmodus (Overview mode), som viser alle vinduene

Reduser lysstyrken på skjermen

Øk lysstyrken på skjermen

Lyd av

Reduser volumet

Øk volumet

Søk programmer og nettet samtidig. På en Chromebook, er denne nøkkelen på siden, der Caps Lock-tasten vanligvis er 
plassert.

Snarveistaster på tastaturet

Tabell 2. Snarveistaster

Snarveistaster

Funksjon Tastekombinasjon

Side opp Trykk på Alt og pil opp

Side ned Trykk på Alt og pil ned

Hjem Trykk Ctrl + Alt, og pil opp

Slutt Trykk Ctrl + Alt og pil ned

Slett Trykk på Alt + Tilbaketast

Veksle til bokmerke-raden Ctrl + Shift + B

Søk i gjeldende nettside Ctrl + F

Åpne en ny fane: Ctrl + T

Åpne et nytt vindu Ctrl + N

Åpne koblingen du klikket i en ny fane i bakgrunnen Trykk på Alt og klikk på en kobling

Gå til neste fane Ctrl + Tab

Logge av Google-kontoen Ctrl + SKIFT + Q
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Snarveistaster

Lukk gjeldende fane Ctrl + W

For å se flere snarveier kan du ganske enkelt trykke på Ctrl + Alt + ? For å åpne tastaturvisningen på skjermen din.

Pekeflate
Denne siden inneholder informasjon for Dell Chromebook 5190 2-i-1-bevegelser på styreplaten.

Følgende tabell viser noen bevegelser og handlinger som støttes av Chromebook-styreplaten:

Tabell 3. Styreplatebevegelser

Bevegelser på styreplaten

Bevegelser Forklaring

Ganske enkelt beveg fingeren over styreplaten.

Trykk ned på den nedre halvdelen av pekeplaten. Siden Tap-to-Click-funksjonen (trykk for å klikke) er aktivert 
som standard, kan du trykke raskt på styreplaten for å klikke.

Klikk på styreplaten med to fingre.

Plasser to fingre på styreplaten og flytt dem opp og ned for å bla vertikalt, og til venstre og høyre for å bla 
horisontalt. Hvis “Australian scrolling” er aktivert, beveger du to fingre opp for å bla ned. (Den fungerer på 
samme måte som for eksempel smarttelefonen eller nettbrettet.) Hvis du har flere åpne nettlesersider, kan du 
også dra til venstre og høyre med tre fingre raskt for å bevege deg mellom fanene.

Sveipe Beveg to fingre raskt mot venstre eller høyre for å gå bakover eller fremover på websider, eller mens du bruker 
apper.
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Bevegelser på styreplaten

Klikk på elementet du vil flytte med én finger. Flytt elementet med en annen finger. Slipp begge fingrene for å 
slippe elementet på det nye stedet.

Bluetooth
Dette avsnittet inneholder veiledningen for å pare en Bluetooth-enhet med Chrome-enheter.

Bluetooth-teknologi gjør det mulig å koble enheter trådløst over korte avstander. For å bruke Bluetooth-tilbehør sammen med Chromebook, 
må du først kontrollere om Chromebook-maskinen støtter Bluetooth. Du vil da måtte pare den med tilbehøret.

For å se om du kan bruke Bluetooth-tilbehøret sammen med Chromebook-maskinen, klikker du på status-området i nedre høyre hjørne, der 

kontobildet vises. Hvis du ser ikonet for Bluetooth  eller i menyen, støtter Chromebook-maskinen Bluetooth. Hvis du ikke ser 
noen av disse ikonene, støtter ikke Chromebook-maskinen Bluetooth. Hvis Chromebook-maskinen støtter Bluetooth, kan den koble seg til 
et bredt utvalg av Bluetooth-tilbehør, inkludert følgende:

• Tastaturer

• Mus

• Høyttalere

• Hodetelefoner

• Hodetelefoner (kun lyd)

For å koble til en Bluetooth-enhet med Chromebook-maskinen, må du pare dem. Slik gjør du det:

1 Logg inn på Chromebook-maskinen.

2 Klikk på statusområdet nederst i høyre hjørne der kontobildet vises.

3 Velg Bluetooth-status i menyen som vises.

4 Hvis Bluetooth er frakoblet, klikker du på det frakoblede ikonet.  eller klikk på Aktiver Bluetooth i menyen. Chromebook-
maskinen vil automatisk begynne å søke etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.

5 Velg enheten du vil legge til fra listen over tilgjengelige Bluetooth-enheter og klikk Koble til.

6 Følg anvisningene på skjermen for å koble til Bluetooth-enheten.

• Hvis du kobler til en mus, kreves det vanligvis ingen PIN-kode. Hvis du blir bedt om en PIN-kode, angir du PIN-koden for musen 
ved hjelp av Chrome-enhetens tastatur.

• Hvis du kobler til et tastatur, skriver du inn den tilfeldig genererte pin-koden på tastaturet du vil pare og trykker på Enter.

For å bekrefte at Bluetooth-enheten er tilkoblet, må du kontrollere Bluetooth-statusen. Du bør se enheten oppført der.

MERK: Ny Chromebook eller Chromebox? Hvis du slår på Chrome-enheten for første gang, og du har en Bluetooth-enheten i 
nærheten som også er slått på, kan Chrome-enheten automatisk oppdage enheten og vise deg hvordan den pares. Du vil bare se 
disse instruksjonene hvis Chrome-enheten ikke allerede har en lignende enhet koblet til, eller funksjonaliteten er ikke er innebygd 
i den, for eksempel i et tastatur eller styrefeltet.
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Produktspesifikasjoner for Chromebook 5190 2-
i-1, konvertibel

Dette emnet inneholder de tekniske spesifikasjonene for Chromebook 5190 2-i-1, konvertibel.

Tabell 4. Spesifikasjoner

Type Funksjonene for 5190 2-i-1

Modellnummer Chromebook 5190 2-i-1

Prosessorserie Intel Apollo Lake Celeron-prosessor

Prosessor Intel Apollo Lake Celeron Dual Core N3350 og Quad Core N3450 (6 W, 2 M 
buffer, opptil 2,2 GHz)

Operativsystem Google Chrome OS

Minne • LPDDR4 2400 MHz

• Maks RAM: opptil 8 GB

• Minnekonfigurasjon: 4 GB, 8 GB

Brikkesett Intel Apollo Lake

Grafikk Intel HD graphics 500 med 12 EU-er (integrert med prosessoren)

Skjerm • 11,6-tommer (16:9)

• HD IPS-berøringsskjerm

• Gorilla Glass, vektstang EMR-panel, ingen digitizer

• 220 nit

• Med kapasitet for digitalisert EMR-penn

MERK: Pennen fungerer bare på systemer som har installert EMR 
digitizer.

Lagringsalternativer eMMC: 16 GB, 32 GB, 64 GB

Multimedia • HD med fast fokus og m-jpeg delt med alle CY2018-plattformer

• Vidvinkel 720 p-1080 p

• Valgfritt 5 MP USB-kamera (forovervendt kamera)

• Integrert digital mikrofon: 1 på rammen og 1 på håndleddstøtten

• To integrerte stereohøyttalere

Batterialternativer 3S1P-batteri (3 lipo-celler koblet i serie)

Strømadapter 45 W USB-C-adapter

Tilkobling • Intern Bluetooth BT4.x med lav energi via kombinert WLAN-kort

• Google AVL: Intel 7265 D1 M.2 2230 2x2ac

• Uten WWAN

• Støtter tobånds WLAN-antenner

4
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• 1x M.2-sokkel for WLAN

Porter, spor og kabinett • 1 x universell lydkontakt

• 2 x USB 3.1 Gen 1-porter

• 2 x USB type-C-porter

• microSD-kortlesersokkel, Push-Push-type

• Noble Wedge-låsspor

• Strømknapp på venstre side

• Fysisk opp/ned-volumkontroll på høyre side

• System-/batteriindikator (LED) – venstre side

• Strømknapplampe (LED) – Nei

Inndataenhet • Clickpad-styreplate

• Ett enkelt kontaktpunkt; sabotasjesikkert tastatur

Security (Sikkerhet) • Noble Wedge-låsspor

• Kompatibel med TPM 2.0-standard

Vekt • For EMR: 1440,1 g (3,17 pund)

• For annet enn EMR: 1396,7 g (3,08 pund)

Dimensjon • Høyde: 21,65 mm (0,85 tommer)

• Høyde + EMR: 21,65 mm (0,85 tommer)

• Bredde: 303,9 mm (11,96 tommer)

• Dybde: 207,9 mm (8,18 tommer)
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Programvare

Dette avsnittet inneholder informasjon om operativsystemet, kommandoer og medfølgende programvare for Dell .

 

Emner:

• Operativsystem

• View System Information (Vis systeminformasjon)

Operativsystem
Denne siden inneholder informasjon om hvilket operativsystem som brukes av Dell Chromebook 5190 2-i-1.

Chrome OS

Chromebook-maskiner drives av Google Chrome-operativsystemet, basert på Googles populære Chrome-nettleser. Den har blitt utarbeidet 
for å gi en rask, enkel og sikrere datamaskinopplevelse for brukere som bruker mesteparten av tiden sin på internett.

De viktigste fordelene

• Hastighet

• Enkelhet

• Security (Sikkerhet)

• Oppdateringsevne

• Synkroniseringsevne

5
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• Høy spenning til lav pris

• Lett å lære og bruke

• Dokumenter, kalender, e-post, kontakter og oppgaver tilgjengelig online og offline, og alt godt sikkerhetskopiert og synkronisert i 
nettskyen.

• Tilgang til Chrome Web App Store

• "Killer web-apper"

• De nyeste Intel Core-prosessorne

• Morsomme spill

• Innebygd støtte for populære filtyper og eksterne enheter

Du kan finne mer informasjon om Chrome OS på Chrome OS-opplæringssiden.

Bekreftet oppstart

Skrivebeskyttet fastvare bekrefter integriteten til R/W-fastvare (Read/Write firmware). R/W-fastvare bekrefter den aktive Linux-kjernen. 
Under kjøring bekrefter kjernen hver blokk som blir lest fra disk.

Hvis et kontrolltrinn feiler, og det er ingen sikkerhetskopi-alternativer. Maskinen går inn i gjenopprettingsmodus.
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Utviklermodus-bryteren slår av bekreftet oppstart (på kjernenivå) slik at brukerne kan kjøre Chromium OS (eller et annet operativsystem). 
BIOS blir alltid verifisert.

Diskpartisjonskart

Det finnes to kopier av Chrome OS på disk: en aktiv kopi og en sikkerhetskopi. Hver kopi består av en kjernepartisjon og et rotfilsystem. 
Sikkerhetskopien blir oppdatert automatisk i bakgrunnen. Brukere trenger bare å starte på nytt. Partisjonen inneholder krypterte brukerdata, 
og brukes også på fabrikken til lagring av testprogramvare.
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Utvikler- og gjenopprettingsmodus

Tabell 5. Utvikler- og gjenopprettingsmodus

Utviklermodus Gjenopprettingsmodus

• Brukes til oppstart uten kontrollkrav.

• Kan være slått på via tastekombinasjon under oppstart.

• Tilstandskontrollert partisjon (Stateful partition) blir tømt under 
overganger.

• Brukes på fabrikken for å starte testbilde.

• Her kan en bruker installere Chrome OS fra en USB-nøkkel eller 
et SD-kort.

• Gjenopprettingsmodus blir registrert hvis bekreftet oppstart 
mislykkes.

• En bruker kan tvinge gjenopprettingsmodus via en 
tastekombinasjon under oppstart.

Coreboot- og U-Boot Custom-fastvare
Coreboot (bare x86)

• Minne- og brikkesett-initialisering

• Åpen kilde, unntatt for binær MRC fra Intel.

U-oppstart

• Utfører bekreftet oppstart

• Håndterer gjenopprettings- og utviklermodus

• Åpen kildekode

Normal oppstart er veldig rask, siden det tar mindre enn 1 sekund å starte lasting av kjernen. Chromebook starter ikke opp andre 
operativsystemer, som for eksempel Windows eller OS X.
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Chrome eller Chromium OS

Tabell 6. Forskjellen mellom Chromium og Chrome OS

Forskjellen mellom Chromium og Chrome OS

Chromium OS Chrome OS

• Er et åpen kildekode-prosjekt: http://www.chromium.org/
chromium-os

• Kan kjøres på vanlige PC-er og Chrome-enheter

• Er basert på Chromium OS

• Kan bare kjøres på Chrome-enheter med nødvendige 
maskinvarefunksjoner (TPM, RO-fastvare, 
gjenopprettingsknapp, utvikler-svitsj).

• Inkluderer flere lisensierte funksjoner, for eksempel 
programtillegg for Netflix, videokodeker og fonter

View System Information (Vis systeminformasjon)
Denne siden inneholder all informasjon om visning av systeminformasjon for Dell Chromebook.

Dell Chromebook 5190 2-i-1 støtter ikke Dell BIOS. Derfor finnes det flere måter å kontrollere systemets spesifikasjoner, avhengig av hvilken 
informasjon du leter etter. Tabellen nedenfor viser noen av de mest brukte metodene for å vise systeminformasjon og -spesifikasjoner.
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Tabell 7. View System Information (Vis systeminformasjon)

Kommandoer Handling og formål Skjermbilde

Chrome:hjelp Vis grunnleggende OS-
informasjon.

Chrome:innstillinger Vis informasjon, som for 
eksempel 
skjermoppløsningsalternativer 
(Enhet>skjerminnstillinger), 
styreplate og annen 
grunnleggende informasjon.

Programvare 53



Kommandoer Handling og formål Skjermbilde

Chrome:system Vis avansert informasjon, for 
eksempel Google Chrome-
versjon, BIOS-informasjon, 
prosessorinformasjon, 
minneinformasjon, 
nettverksstatus, informasjon 
om strømforsyning og så 
videre.
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Kommandoer Handling og formål Skjermbilde

Chrome:net-
internals

Vis avansert 
nettverksinformasjon.
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Diagnostisering og feilsøking

Dette avsnittet omhandler diagnostiseringsverktøyet og informasjon om feilsøking for serviceteknikere.

 

Emner:

• Grunnleggende feilsøking

• CROSH

• CROSH-kommandoer

• Chrome-kommandoer

• Vanlig CROSH-kommando

• Tilbakestille Chromebooken

• Gjenoppretting Chromebook

Grunnleggende feilsøking
Denne siden inneholder all informasjon om Dell grunnleggende feilsøking

MERK: Se Googles hjelpesenter for online-feilsøking.

MERK: Tilbakestilling av Chromebook, også kjent som Powerwash, kan prøves på nytt før gjenoppretting av Chromebook. 
Gjenoppretting av Chromebook er siste utvei.

Strømproblemer

Tabell 8. Strømproblemer

Strømproblemer

Problem Mulige løsninger

Chromebook ville ikke slå seg på

Hvis Chromebook ikke slår seg på, følger du disse trinnene:

1 Fjern alle eksterne enheter.

a Hvis Chromebook starter, koble til enhetene én om 
gangen mens du starter datamaskinen på nytt for å finne 
ut hvilken enhet som forårsaker problemet. Du er ferdig.

b Hvis Chromebook fremdeles ikke starter, eller har det 
samme problemet, må du ikke koble til noe, og fortsette 
feilsøkingen.

2 Levetiden til batteriet er kanskje for dårlig. Plugg Chromebook 
til strømadapteren og la den lade i minst en time, og prøv å slå 
den på igjen.

MERK: Når en ny Chromebook brukes for første 
gang, er batteriet fremdeles i frakt-modus. For å 
løse dette problemet kan du slå av Chromebook og 
plugge inn strømadapteren og slå på Chromebook 
igjen.

3 Avhengig av hvilken Chromebook du har, kan du se en 
strømindikatorlampe like ved batteriladeporten. Hvis du har 

6
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Strømproblemer

latt Chromebook lade og lyset ikke slås på, utfør en hard 
tilbakestilling.

MERK: Du kan utføre en hard tilbakestilling ved å 
trykke Oppdater + strøm (refresh + power).

4 Bruk en annen strømadapter med den samme spenningen.

5 Ta ut strømadapteren og slå på med bare batteristrøm.

Problem med skjermen

Tabell 9. Problem med skjermen

Problem med skjermen

Problem Mulige løsninger

Skjermen er tom

Hvis Chromebook-skjermen er tom, kan du prøve følgende 
feilsøkingstrinn for å løse problemet, og sjekke om skjermen slås på 
etter hvert trinn:

1 Kontroller at Chromebook-maskinen er på. Hvis du bruker 
batteriet, koble til Chromebook og trykk på strømknappen.

2 Start Chromebook på nytt ved å holde nede strømknappen 
helt til enheten slår seg av, og slå den deretter på igjen.

3 Tilbakestille eller gjenopprette Chromebook.

Lyd-, skjerm- og kameraproblemer

Tabell 10. Lyd-, skjerm- og kameraproblemer

Lyd-, skjerm- og kameraproblemer

Problemer Mulige løsninger

Lydproblemer

Hvis du hører statisk elektrisitet, eller hvis volumet fra høyttalerne 
er lavt når du forsøker å lytte til lyden:

1 Kontroller at enheten ikke er dempet. Prøv å justere volumet.

2 Prøv å starte Chromebook-maskinen på nytt.

3 Prøve å spille av lyd fra ulike kilder, inkludert YouTube og 
lydfiler du har lagret lokalt på Chromebook-maskinen.

Hvis høyttalerne ikke svarer når du forsøker å lytte til lyd:

1 Koble enheten fra alle kabler (USB, hodetelefoner og 
skjermer).

2 Prøve å spille av lyd fra ulike kilder, inkludert YouTube og 
lydfiler du har lagret lokalt på Chromebook-maskinen.

3 Prøv å starte Chromebook-maskinen på nytt.

4 Hvis lyden fremdeles ikke svarer, kan du prøve å tilbakestille 
eller gjenopprette Chomebook-maskinen.

Problemer med skjerm

Hvis skjermen ikke fungerer riktig (bilder er for mørke eller ingen 
bilder vises):

1 Prøv å justere lysstyrken med lysstyrke-tastene øverst på 
tastaturet.
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Lyd-, skjerm- og kameraproblemer

2 I statusfeltet nederst til høyre på skjermen kontroller du at det 
ikke er noen problemer med en speilet eller utvidet skjerm.

3 Prøv å starte Chromebook på nytt

4 Hvis skjermproblemet fortsatt er til stede, kan du prøve å 
tilbakestille eller gjenopprette Chomebook.

Problemer med kameraet

Hvis kameraet ikke fungerer riktig (uskarpe bilder eller dårlig ytelse):

1 Kontroller at kameraet ikke blokkeres eller dekkes av en 
personvernsskjerm eller andre hindringer.

2 Prøv å bruke forskjellige apper som bruker kameraet. Prøv en 
Google+ Hangout eller innebygd kamera-app

3 Prøv å starte Chromebook på nytt

4 Hvis kameraproblemene fremdeles er til stede, kan du prøve å 
tilbakestille eller gjenopprette Chomebook.

Bluetooth-problem

Tabell 11. Bluetooth-problem

Bluetooth-problem

Problem Mulige løsninger

Bluetooth-problemer

Hvis du opplever problemer mens du prøver å koble eller bruke en 
Bluetooth-enhet med Chromebook, kan du prøve følgende trinn for 
å løse problemet:

1 Først kontrollerer du at Bluetooth-enheten du prøver å pare er 
støttet av Chromebook.

2 Prøv å deaktivere og reaktivere Bluetooth-tilkoblingen fra 
statusfeltet nederst i høyre hjørne.

3 Prøv å starte Chromebook på nytt.

4 Hvis du fremdeles opplever problemer med bluetooth, kan du 
prøve å tilbakestille eller gjenopprette Chomebook.

Problemer med styreplate og hurtigtaster

Tabell 12. Problemer med styreplate og hurtigtaster

Styreplate-/Hurtigtastproblemer

Problem Mulige løsninger

Styreplaten svarer ikke

Om styreplaten har sluttet å reagere, kan du prøve følgende trinn 
for å løse problemet: Forsøk å flytte markøren etter hvert trinn:

1 Trykk på Esc-tasten flere ganger.

2 Trykk og bla med fingrene på tvers av styreplaten i noen 
sekunder.

3 Start Chrome OS ved å holde inne knappen til enheten slås av, 
og slå den deretter på igjen.

4 Hvis markøren fremdeles ikke beveger seg når du bruker 
styreplaten, prøv å logge inn fra gjestekontoen ved hjelp av 
Tab-tasten for å navigere.

5 Hvis en bruker opplever styreplateproblemer med kontoen 
som er ikke eierkontoen (primærkontoen), slett brukerkontoen 
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Styreplate-/Hurtigtastproblemer

og opprett en ny. Deretter bruker man TAB-tasten på nytt for 
å navigere.

6 Hvis ingen av trinnene ovenfor virker, prøv å tilbakestille eller 
gjenopprette Chomebook.

Den øverste raden med taster (hurtigtaster) svarer ikke

Hvis en hurtigtast (f.eks. volum- eller lysstyrketaster) ikke svarer, 
kan du prøve følgende feilsøkingstrinn. Husk å teste taster etter 
hvert trinn:

1 Hvis den berørte tasten er lydstyrken eller lysstyrken, må du 
kontrollere at du ikke er på den øvre eller nedre grensen for 
den innstillingen.

2 Hvis bakover- eller foroverknappene ikke fungerer, må du 
kontrollere at de samme ikonene i en nettleser er ikke 
gråtonet. For eksempel, hvis tilbakeknappen på en webside er 
nedtonet, kan dette skyldes at nettleseren ikke er 
oppmerksom på å gå tilbake til en side.

3 Start Chrome OS ved å holde inne knappen til enheten slås av, 
og slå den deretter på igjen.

4 Prøv å bruke tastene i gjestekontoen.

5 Hvis brukerne opplever hurtigtast-problemer med kontoen 
som er ikke eierkontoen (primærkontoen), slett brukerkontoen 
og opprett en ny.

6 Hvis ingen av trinnene ovenfor virker, prøv å tilbakestille eller 
gjenopprette Chomebook.

Chrome OS-problem

Tabell 13. Chrome OS-problem

Chrome OS-problemer

He’s Dead, Jim! feilmelding

Hvis Chromebook blir treg eller utilgjengelig, og He's Dead, Jim! -
feilmeldingen vises, er det mulig at systemet kjører med lite minne.

MERK: Hvis du avsluttet prosessen ved hjelp av 
oppgavebehandling i Google Chrome, systemets 
oppgavebehandling, eller med et kommandolinje-verktøy, 
vil denne meldingen også vises.

1 Hvis siden ikke ble avsluttet med vilje, kan du oppdatere siden 
for å fortsette. Hvis meldingen fortsetter å vises, kan du prøve 
å lukke inaktive faner eller andre programmer for å frigjøre mer 
minne.

2 Hvis problemet vedvarer, kan du gå til He's Dead, Jim! i 
Googles kunnskapsbase.

Chrome OS mangler eller er skadet

Hvis Chromebook ikke starter og viser meldingen, Chrome OS 
mangler eller er skadet. Sett inn en USB-minnepinne for 
gjenoppretting i USB-portene på enheten:

Utfør en systemgjenoppretting. Gå til Gjenopprette Chromebook 
for mer informasjon.

Chrome OS slutter å svare, og ingenting beveger seg på skjermen 
på datamaskinen

Hvis Chrome OS slutter å svare, og ingenting beveger seg på 
skjermen på datamaskinen:

1 Slå av datamaskinen.

2 Koble fra alle eksterne enheter, og ta ut alle USB-enheter og 
mediekort.
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Chrome OS-problemer

3 Koble fra strømadapteren.

4 Trykk og hold strømknappen i 10 sekunder.

5 Koble til strømadapteren og slå på systemet.

6 Hvis problemet vedvarer, må du utføre en nullstilling eller 
gjenopprette Chromebook.

Mistet/Glemt innloggingspassordet (Chrome OS)

Hvis du har mistet/glemt innloggingspassordet til Chromebook:

1 Kontroller om dette er en styrt enhet (virksomhetsregistrert 
enhet).

a Hvis dette er en styrt enhet, kan du kontakte 
administratoren for å få tilbakestilt passordet via Google 
Admin Console.

b Hvis dette ikke er en styrt enhet, kan du utføre følgende 
trinn:

2 Logge på som Gjest, eller bruke en annen PC.

3 Åpne en nettleser og gå til https://www.google.com/
accounts/recovery/

4 Velg Jeg husker ikke passordet mitt, og angi deretter e-
postadressen som du bruker til å logge deg inn på Google.

5 Klikk på Fortsett og følg instruksjonene på skjermen for å 
tilbakestille passordet.

Andre symptomer på låsing eller blokkering av Chromebook som 
ikke er oppført her

Hvis ingen av de ovennevnte symptomene stemmer overens med 
Chromebook-maskinens problem, kan du se Google Hjelpesenter 
for online-feilsøkingsverktøy for maskinvare og mer hjelp.

CROSH
Dette emnet dekker informasjon du trenger å vite om Chrome Shell (CROSH). Med CROSH og Google Chrome URL-kommandoene finner 
du noen feilsøkingsverktøyer, informasjon og avanserte innstillinger.

Chrome OS støtter ikke ePSA, Dell BIOS, F12-oppstartsmenyen eller DellConnect. Det finnes ingen diagnostikk før oppstart. All feilsøking 
må gjøres i operativsystemet. Med Chrome Shell (CROSH) og Chrome URL-kommandoene finner du noen feilsøkingsverktøyer, informasjon 
og avanserte innstillinger. CROSH er et kommandolinje-grensesnitt som ligner Linux BASH eller kommandolinjen i Windows-terminalen 
(cmd.exe). Chrome OS er basert på Linux, men CROSH gjenkjenner ikke de fleste Linux-kommandoer. De nyttigste kommandoene for 
feilsøking er memory_test (minnetest), storage_test_1, storage_test_2 (lagringstest 1 og 2), ping og tracepath. Ping fungerer annerledes 
enn i Windows. Som standard gjentas den til du trykker på <Ctrl> + <C>, og den viser ikke noen statistikk. Tracepath-kommandoen ligner 
traceroute-kommandoen i Windows. Du kan se en detaljert forklaring på kommandoene nedenfor ved å skrive inn help (hjelp), eller 
help_advanced (avansert hjelp) i CROSH.

1 Åpne Chrome-nettleseren.
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2 Trykk på <Ctrl> + <Alt> + <T>. Grensesnittet vises som på skjermbildet nedenfor:

3 Skriv inn CROSH-kommandoen for diagnostikk. Skriv inn "help" (hjelp) for å få en liste over tilgjengelige kommandoer. Skriv inn 
help_advanced (avansert hjelp) for å vise en komplett liste over kommandoer for feilretting.

Du kan også se CROSH-kommandoer for listen over CROSH-kommandoene som er tilgjengelige for diagnostikk.

CROSH-kommandoer
Tabellen under viser de tilgjengelige kommandoene i Chrome Shell (CROSH).

Tabell 14. Hjelpekommandoer

Kommando Formål

exit Avslutter CROSH Shell.

hjelp Viser denne hjelpen.

help_advanced Viser hjelp for mer avanserte kommandoer, brukes til å rette feil.

ping [-c count] [-i interval] [-n] [-s packetsize] [-W waittime] – sender 
ICMP ECHO_REQUEST-pakker til en nettverksverten. Hvis det er 
"gw", brukes next hop (neste hopp)-portalen for standardruten. Det 
fungerer akkurat som ping-kommandoen på andre 
operativsystemer. Trykk på <Ctrl> + <C> for å stoppe ping-
prosessen eller hvilken som helst annen kommando i CROSH.

ssh [optional args...] – starter ssh-delsystemet hvis det startes uten 
noen argumenter. "ssh <user> <host>", "ssh <user> <host> <port>", 
"ssh< user>@<host>". eller "ssh <user>@<host> <port>" kobler til 
uten å gå inn i undersystemet.

ssh_forget_host Fjerner en vert fra listen over kjente ssh-verter. Denne 
kommandoen viser en meny over kjente verter og ber verten om å 
glemme.

top Angir chaps-loggingsnivået for feilretting. Ingen argumenter vil 
starte utførlig logging.
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Tabell 15. Avansert hjelpekommando

Kommando Formål

battery_test[<test length>] Tester batteriets utladningshastighet for et gitt antall sekunder. 
Ingen argumenter settes til 300 s test som standard.

bt_console [<agent capability>] Går til en Bluetooth-feilsøkingskonsoll. Det valgfrie argumentet 
angir den muligheten for en paringsagent som konsollen gir. Se 
Bluetooth Core-spesifikasjonen for gyldige alternativer.

chaps_debug [start|stop|<log_level>] Angir chaps-loggingsnivået for feilretting. Ingen argumenter vil 
starte utførlig logging.

connectivity Viser status for tilkobling.

experimental_storage<status|enable|disable> Aktiverer eller deaktiverer eksperimentelle lagringsfunksjoner.

ff_debug [<tag_expr>] [--help] [--list_valid_tags] [--reset] Legger til og fjerner flimflam-feilsøkingstagger.

memory_test Utfører omfattende minnetesting på det tilgjengelige, ledige minnet.

modem <command> [args...] Samhandler med 3G-modemet. Kjør modem help (modemhjelp) for 
detaljert hjelp.

modem_set_carrier carrier-name Konfigurerer modemet for den angitte operatøren.

network_diag[--date] [--link] [--show-macs] [--wifi] [--help] [--wifi-
mon] <host>

Utfører en mengde nettverksdiagnostikk og lagrer en kopi av 
utdataene til nedlastingskatalogen.

network_logging <wifi|cellular|ethernet> Aktiverer et forhåndsdefinert sett med tagger som er nyttige for 
feilsøking av den angitte enheten.

p2p_update [enable | disable] Aktiverer eller deaktiverer P2P-deling av oppdateringer over det 
lokale nettverket. Dette vil prøve å hente oppdateringer fra andre 
datamaskiner i nettverket og dele de nedlastede oppdateringene 
med dem. Kjør denne kommandoen uten argumenter for å se 
gjeldende status.

rlz < status | enable | disable> Aktiverer eller deaktiverer RLZ.

rollback Prøver å tilbakestille til den forrige oppdateringen som er bufret i 
systemet. Bare tilgjengelig på ikke-stabile kanaler og enheter som 
ikke er registrert som virksomhet. Merk at dette vil gjenopprette 
fabrikkinnstillingene på enheten.

route [-n] [-6] Viser rutingtabeller.

set_apn [-n <network-id>] [-u <username>] [-p <password>] <apn> Angir APN som skal brukes når du kobler til nettverket angitt av 
<network-id>. Hvis <network-id> ikke er angitt, bruker du 
nettverks-ID-en på det nettverket som er registrert nå.

set_apn - c Fjerner APN-en som skal brukes, slik at standard APN blir brukt i 
stedet.

set_arpgw <true | false> Slår på ekstra tilstandskontroll for nettverk for å sikre at 
standardportalen kan nås.

set_cellular_ppp [-u <username>] [-p <password>] Angir PPP-brukernavn og/eller -passord for en eksisterende 
mobilforbindelse. Hvis verken -u eller -p er angitt, vises det 
eksisterende PPP-brukernavnet for mobiltilkobling.

set_cellular_ppp -c Fjerner eventuelle eksisterende PPP-brukernavn og PPP-passord 
for en eksisterende mobilforbindelse.

sound <command> <argument> Lydkonfigurasjon på lavt nivå. Kan brukes til å spille av / ta opp 
lydprøver og aktivere stråledannelse på Pixel. sound beamforming 
<on|off > aktiverer/deaktiverer funksjonen. sound record 
[duration] starter innspillingen. sound play <filename> spiller av de 
innspilte lydprøvene.
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Kommando Formål

storage_status Leser lagringsenheten SMARTs helsetilstand, forhandlerattributter 
og feillogger.

storage_test_1 Utfører en kort frakoblet SMART-test.

storage_test_2 Utfører en omfattende lesbarhetstest.

syslog <message> Logger en melding i systemloggen.

tpcontrol{status | taptoclick [on|off] sensitivity [1-5] | set 
<property>< value>} tpcontrol {syntp [on|off]}

Lar brukeren justere avanserte styreplateinnstillinger manuelt.

tracepath [-n] <destination>[/port] Sporer banen/ruten til en nettverksvert.

update_over_cellular [enable|disable] Aktiverer eller deaktiverer de automatiske oppdateringene over 
mobilnettverk. Kjør uten argumenter for å se gjeldende status.

upload crashes Laster opp tilgjengelige krasjrapporter til krasjserveren.

wpa_debug [<debug_level>] [--help] [--list_valid_level] [--reset] Angir wpa_supplicant-feilrettingsnivå.

xset m [acc_mult[/acc_div] [thr]] xset m default Finjusterer musens akselerasjonsgrad.

xset r rate [delay [rate]] Finjusterer autogjentakelsesverdiene. Forsinkelsen er antall 
millisekunder før autogjentakelse starter. Verdien er antall 
gjentakelser per sekund.

xset r [keycode] < on|off > Slår autogjentakelse av/på. Hvis nøkkelkode er angitt, påvirker det 
bare den tasten. Hvis det ikke er angitt, påvirker det den globale 
virkemåten.

Chrome-kommandoer
Chrome://-sider inneholder eksperimentelle funksjoner, diagnoseverktøyer og detaljert statistikk. De er skjult i brukergrensesnittet for 
Chrome. Chrome://about (om)-sider viser alle de interne sidene i Chrome. Du kan vise alle kommandoene ved å skrive inn chrome://about 
i adressefeltet i Chrome-nettleseren som vist nedenfor.

Tabell 16. Snarveier for Chrome-nettleseren

Formål Snarvei i nettleseren Forklaring

Systeminformasjon chrome://system/ "Hvem er jeg …" BIOS-versjon osv.

Grunnleggende tilkoblingsdiagrammer chrome://diagnostics/ Test av NIC og Internett-tilkobling
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Formål Snarvei i nettleseren Forklaring

Informasjon om Chrome chrome://version Mer informasjon av typen "Hvem er jeg"

Opprette USB-minnepinne for 
gjenoppretting

chrome://imageburner/ Googles versjon av DBAR/DBRM

Chrome-flagg chrome://flags Eksperimentelle funksjoner som ikke støttes 
av Dell

Feilsøking av minne chrome://memory Vise løpende prosesser og minnebruk

Modul-lasting chrome://conflicts Viser konflikter i alle moduler lastet av 
Chrome

Chrome-synkroniseringsstatus chrome://syncchrome://sync-internals Lar deg feilsøke tilkoblede kontoer

Feilsøking av tilkobling chrome://net-internals Omfattende nettverk-/tilkoblingsdiagnostikk, 
inkludert DNS-analyse, vannfalls- og 
båndbreddediagnostikk osv.

Histogram chrome://histograms Faktisk arbeid og I/U-kontroll

Kilder chrome://credits Referanser til alle modul-/bibliotekbidrag og 
deres respektive Wiki-/lisensnettadresser

Krasjrapportering chrome://crashes Viser detaljert krasjrapport hvis funksjonen 
er aktivert

RAM-bruk for apper chrome://appcache-internals Detaljert minnebruk for apper/utvidelser, 
spesielt nyttig for Chromebooker på 2 GB

Her er de tolv nyttigste chrome://-kommandoene du bør kjenne til:
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Tabell 17. Nyttige Chrome-kommandoer

Chrome-kommandoer Formål Skjermbilde

chrome://flags Herfra kan du aktivere noen av de 
eksperimentelle funksjonene som er skjult i 
Google Chrome-nettleseren. Dette er 
eksperimentelle funksjoner, så vær 
oppmerksom på at det kan være at de ikke 
fungerer som forventet og kan forårsake 
problemer, som nevnt på selve siden. Aktiver 
disse funksjonene, og bruk den på egen 
risiko.

chrome://dns Dette viser listen over alle vertsnavnene som 
nettleseren forhåndshenter DNS-poster for.
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Chrome-kommandoer Formål Skjermbilde

chrome://downloads Dette er også tilgjengelig fra Menu > 
Downloads (Meny > Nedlastinger). 
Hurtigtasten er Ctrl+J.

chrome://extensions Dette er også tilgjengelig fra Menu > Tools > 
Extensions (Meny > Verktøyer > Utvidelser).

chrome://bookmarks Dette er også tilgjengelig fra Menu > 
Bookmarks > Bookmark Manager (Meny > 
Bokmerker > Bokmerkebehandling). 
Hurtigtasten er Ctrl+SKIFT+O.

66 Diagnostisering og feilsøking



Chrome-kommandoer Formål Skjermbilde

chrome://history Dette er også tilgjengelig fra Menu > History 
(Meny > Logg). Hurtigtasten er Ctrl+H.

chrome://memory Dette sender deg videre til "chrome://
memory-redirect/". Dette vil vise minnet 
som brukes av Google Chrome-nettleseren. 
Det viser også alle prosessene relatert til 
nettleseren med deres PID, prosessnavn og 
hvor mye minne de bruker.

chrome://net-internals Dette viser all nettverksrelatert informasjon. 
Bruk denne til å registrere 
nettverkshendelser generert av nettleseren. 
Du kan også eksportere disse dataene. Du 
kan vise Resolver-hurtigbufferen for DNS-
verten. Én av de viktigste funksjonene her er 
"Test". Hvis en URL ikke kunne lastes, kan du 
gå til "chrome://net-internals", klikke på 
"Tests" (tester)-fanen, skrive inn URL-en 
som ikke ble lastet og klikke på "Start Test". 
Dermed gjennomføres en test, og du får en 
rapport om hvorfor URL-en ikke fungerte. 
chrome://plugins/.
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Chrome-kommandoer Formål Skjermbilde

chrome://quota-internals Her får du informasjon om diskplass som ble 
brukt av nettleseren, inkludert en oversikt 
over hvor mye plass de enkelte nettstedene 
brukte ved midlertidige filer.

chrome://sessions Dette viser antall økter og hvilken Magic List 
(magisk liste) som for tiden kjører.

chrome://settings Dette er også tilgjengelig fra Menu > 
Options (Meny > Alternativer) (på Windows) 
og Menu > Preferences (Meny > 
Preferanser) (på Linux). Herfra kan du 
kontrollere ulike nettleserrelaterte 
innstillinger.
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Chrome-kommandoer Formål Skjermbilde

chrome://sync-internals Her får du informasjon om 
synkroniseringsfunksjonen i Chrome, 
inkludert synkroniseringsnettadressen som 
brukes av Google samt 
synkroniseringsstatistikk.

Vanlig CROSH-kommando
Denne siden inneholder informasjon om de mest brukte CROSH-kommandoer for å diagnostisere Dell .

Nedenfor finner du noen av de mest brukte CROSH-kommandoene for å feilsøke et maskinvareproblem.

MERK: CROSH storage_test_1 og storage_test_2 støttes ikke på eMMC-lagringsenheten.

Kontroller batteriets ladestatus
Chrome Shell (CROSH) inkluderer en enkel diagnostisk test for batteristatus. Dette er for å bekrefte at batteriet lades og for å kontrollere 
batteristatus og graden av utlading. Følg instruksjonene på skjermen for å kontrollere batteriladestatusen:

1 Koble strømadapteren til Chromebook-maskinen og en stikkontakt.

2 Slå på og logg på Chromebook.

3 Åpne Chrome-nettleseren.

4 Trykk CTRL + ALT + T for å åpne CROSH.
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5 Skriv battery_test 1 i CROSH, og deretter trykker du på Enter.

6 Kontroller resultatet for å bekrefte at batteriet lades.

Kontroller batteristatus

Følg trinnene for å evaluere statusen for Chromebook batteriet, og kontroller graden av utlading:

1 Koble strømadapteren fra Chromebook.

2 Slå på og logge på Chromebook.

3 Åpne Chrome-nettleseren.

70 Diagnostisering og feilsøking



4 Trykk CTRL + ALT + T for å åpne CROSH.

5 Type batteri_test 1 i CROSH, og trykk deretter Enter.

6 Et skjermbilde viser gjeldende batteristatus og graden av utlading.

• Hvis prosenten for batteristatus er større enn 50 %, er batteriet innen forventede slitasjegrenser.

• Hvis prosenten for batteristatus er lik eller mindre enn 50 %, og batteriet er mindre enn ett år gammelt, er batteriet utenfor forventet 
slitasjegrense ,og må kanskje byttes.
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• Hvis testresultatene viser at batteriet er ukjent, kan det hende at batteriet må byttes.

Kontrollere minne

Følg trinnene nedenfor for å utføre en minnesjekk for Chromebook:

MERK: Det vil ta ca. 20 minutter å fullføre testen, og det er også avhengig av minnekapasiteten.

1 Slå på og logge på Chromebook.

2 Åpne Chrome-nettleseren.

3 Trykk CTRL + ALT + T for å åpne CROSH.

4 Skriv memory_test i CROSH, og deretter trykker du på Enter.
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5 Et skjermbilde for diagnostikk viser resultatet av minnetesten bestått uten feil.

Eksempel på en minnetestfeil.
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Kontrollerer nettverkstatus

Hvis du har problemer med å kople deg til Internett, følger du fremgangsmåten i én eller flere av følgende avsnitt for å teste 
nettverksadapteren:

Følg veiledningen for å samle informasjon om nettverket og diagnostisere nettverksfeil.

1 Slå på og logge på Chromebook.

2 Åpne Chrome-nettleseren.

3 Trykk CTRL + ALT + T for å åpne CROSH.

4 Skriv network_diag i CROSH, og trykk deretter på Enter. 
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5 Vent mens CROSH utfører et sett med diagnostiseringstester av nettverket. Et diagnostiseringsskjermbilde viser resultatene av 
statustest for nettverksadapter.

6 Testloggen for diagnostikk lagres som en.txt-fil (ren tekst) i Fil-appene. 
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7 Hvis diagnosetesten returnerer en feilmelding, kontroller at Wi-Fi-adapteren er aktivert og koble til et nettverk. 

Tilbakestille Chromebooken
Denne siden inneholder all informasjon om hvordan du tilbakestiller Dell .

Du kan fjerne all lokal brukerdata lagret på Chromebooken ved å tilbakestille den til fabrikkinnstillingene (også kjent som Powerwash).

Dette trinnet kan være nyttig hvis du vil tilbakestille eiertillatelsene eller hvis du opplever problemer med brukerprofilen.

MERK: All data som er lagret på Chromebooken, som nedlastede filer, bilder, eiertillatelser og lagrede nettverk, blir slettet for alle 
kontoer når du tilbakestiller til fabrikkinnstillingene. Når disse dataene er slettet, veiledes du gjennom den første installeringen på 
nytt. Når du nullstiller enheten, påvirker det ikke selve kontoene eller data som er synkronisert med disse kontoene.

MERK: Ikke følg instruksjonene nedenfor hvis du bruker en styrt Chrome-enhet, da du ikke vil være i stand til å registrere 
enheten på nytt etter tilbakestillingen.

Følg disse trinnene for å tilbakestille Chromebooken til fabrikkinnstillingene:
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1 Klikk på statusområdet nederst i høyre hjørne der kontobildet vises. 
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2 Klikk på Settings (Innstillinger) som markert på skjermbildet nedenfor. 
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3 Klikk på Show advanced settings (Vis avanserte innstillinger) for å utvide menyen. 

Diagnostisering og feilsøking 79



4 Klikk på Powerwash-knappen. 
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5 Klikk på Restart (Start på nytt) når du blir bedt om det. 

Du kan også tilbakestille Chromebooken fra påloggingsskjermbildet ved å holde tastene Ctrl+Alt+Shift+R nede og klikke på Restart 

(Starte på nytt). (Hvis du er logget inn på Chromebook, logger du ut før du trykker på Ctrl+Alt+Shift+R, og deretter klikker du på 

Restart (Starte på nytt). Når Chromebooken er startet på nytt, klikker du på Reset (Tilbakestill).

Når du har startet Chromebooken på nytt, skal du se skjermbildet for oppsett. Følg anvisningene på skjermen for å sette opp 
Chromebooken igjen. Pass på at du logger deg inn med den primære Google-kontoen din, da denne kontoen blir angitt som eierkonto.

Gjenoppretting Chromebook
Denne siden inneholder informasjon om å gjenopprette Dell .

Gjenoppretting av Chromebook
Installere en ny versjon av Chrome-operativsystemet på Chromebook-maskinen ved å gå gjennom gjenopprettingsprosedyren. Du ønsker 
kanskje å gå gjennom denne prosessen hvis du har problemer med å oppdatere Chromebook-maskinen, eller hvis den slutter å virke.
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MERK: All kontoinformasjon og data som er lagret på Chromebook-maskinen, for eksempel bilder, nedlastede filer og lagrede 
nettverk vil bli slettet. Eierrettigheter for primærkontoen din vil også tilbakestilles. Men de faktiske Google-kontoene og alle data 
som er synkronisert til disse kontoene blir ikke berørt av gjenopprettingsprosedyren. Når gjenopprettingsprosedyren er fullført, 
veiledes du gjennom den første installeringen på nytt.

Før jobben:

Før du starter denne prosessen må du ha følgende:

• En Chrome-enhet, Windows-, Mac-, eller Linux-datamaskin med administrative rettigheter.

• En 4 GB eller større USB-flashstasjon eller SD-kort som du ikke har noe i mot at blir slettet.

Trinn 1- Kontroller Chrome OS for mangler eller melding om skade

Hvis du ser denne meldingen, kan du først prøve å utføre en hard tilbakestilling på Chromebook ved å trykke oppdater + strøm (Refresh + 
Power). Hvis du fortsatt ser denne meldingen etter å ha utført en hard tilbakestilling, går du til trinn 2.

Hvis du ser meldingen Chrome OS-verifisering er slått av, kan du gå til delen for Chrome OS-verifisering er slått av nedenfor.

Trinn 2 - Opprette USB-flashstasjon eller SD-kort for gjenoppretting

Sett inn en USB-flashstasjon eller et SD-kort i datamaskinen og følg instruksjonene nedenfor

Tabell 18. USB-flashstasjon eller SD-kort

Operativsystem Instruksjoner

Instruksjoner for Chrome-enheten

Opprett en flashstasjon for gjenoppretting ved hjelp av Image-
brenneren. Verktøyet er ikke tilgjengelige på alle språk.

1 Skriv chrome://imageburner i omnibox (nettleserens 
adresserad).

2 Kjør verktøyet og følg instruksjonene som vises på skjermen.

MERK: Ved gjenoppretting av Chromebook-maskinen, 
sørg for å opprette en flashstasjon for gjenoppretting etter 
samme modell.

Windows-instruksjoner

1 Klikk på denne koblingen for å laste ned verktøyet for 
systemgjenoppretting. Hvis du er nettverksadministrator for 
skolen, virksomheten eller organisasjonen din, kan du klikke på 
denne koblingen for å laste ned verktøyet for 
systemgjenoppretting: 2. 3.

2 Kjør verktøyet og følg instruksjonene som vises på skjermen.

3 Etter at du gjenoppretter Chromebook-maskinen, må du 
formatere USB-flashstasjonen eller SD-kortet ved hjelp av 
verktøyet for systemgjenoppretting. Hvis du ikke formater 
USB-flashstasjonen eller SD-kortet, vil du ikke kunne bruke 
hele lagringsplassen på den eksterne enheten. I tillegg kan ikke 
USB-flashstasjonen eller SD-kortet gjenkjennes av Windows.

Instruksjoner for Mac

Opprett en flashstasjon for gjenoppretting ved hjelp av verktøyet 
for systemgjenoppretting. Verktøyet er ikke tilgjengelige på alle 
språk.

1 Klikk på denne koblingen for å laste ned verktøyet for 
systemgjenoppretting.

2 Kjør verktøyet og følg instruksjonene som vises på skjermen.

Etter at prosessen er fullført, får du kanskje se et varsel med 
melding om at USB-stasjonen eller SD-kortet er uleselig. Hvis dette 
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Operativsystem Instruksjoner

mislykkes, kan du ta ut og sette inn igjen USB-stasjonen eller SD-
kortet. USB-stasjonen eller SD-kortet skal nå være klar til bruk for 
gjenoppretting.

Instruksjoner for Linux

Opprett en flashstasjon for gjenoppretting ved hjelp av verktøyet 
for systemgjenoppretting. Verktøyet er ikke tilgjengelige på alle 
språk.

1 1. Klikk på denne koblingen for å laste ned verktøyet for 
systemgjenoppretting.

2 Modifisere skript-tillatelsene til å tillate ekstern kjøring med 
følgende kommando: $ & sudo chmod 755 linux_recovery.sh

3 Kjøre skriptet med rot-rettigheter med følgende kommando:$ 
sudo bash linux_recovery.sh 

4 Følg anvisningene fra verktøyet for å fullføre byggingen av 
operativsystemimaget.

Installere Chrome-operativsystem på nytt

1 Start Chromebook-maskinen.

2 Når Chrome OS mangler eller er skadet-skjermbildet vises, setter du USB-flashstasjonen eller SD-kortet du opprettet i USB-porten 
eller SD-kortsporet på Chrome-enheten

3 Vent på at Chromebook-maskinen starter opp fra flashstasjonen

4 Følg anvisningene på skjermen.

5 Etter en vellykket installasjon av Chrome-operativsystemet, vil du bli bedt om å ta ut USB-flashstasjonen eller SD-kortet.

6 Fjern USB-flashstasjonen eller SD-kortet når du blir bedt om det, og Chromebook-maskinen vil starte automatisk på nytt.

Du skal nå kunne starte Chromebook-maskinen som normalt. Siden dataene lagret på Chromebook er blitt fjernet, må du gå gjennom den 
første installeringen på nytt. Pass på at du logger deg inn med den primære Google-kontoen din, da denne kontoen blir angitt som 
eierkonto.

Chrome OS-verifisering er slått av-melding

Som standard, er Chromebook-maskinene angitt med normal brukermodus. Hvis du har angitt brukermodus til utviklermodus i stedet, får 
du se et skjermbilde med meldingen "Chrome OS-verifisering er skrudd av" når du starter opp. Bruk utviklermodus hvis du vil teste din egen 
versjon av Chrome-operativsystemet.

Trykk på Ctrl+D for å angi utviklermodus. Hvis du trykker på mellomromstasten i stedet, får du se et skjermbilde som ber deg gjenopprette 
enheten.

Feilsøkingstips

Tabell 19. Feilsøkingstips

Spørsmål Løsning

Jeg klarer ikke å gjenopprette Chromebook-maskinen For å sikre at du kjører den nyeste versjonen av Chrome OS når du 
gjenoppretter Chromebook, anbefaler vi å opprette 
gjenopprettingsmedier med den nyeste versjonen av Chrome OS, 
og unngå å bruke gjenopprettingsmedier som kan inneholde en eldre 
versjon av operativsystemet.

En feilmelding En uventet feil har oppstått. Utfør følgende trinn:
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Spørsmål Løsning

1 Bekreft at du har fullført alle instruksjonene nøyaktig som 
angitt i trinn 2: Opprette USB-flashstasjonen eller SD-kortet 
ovenfor.

2 Forsøk med en annen USB-minnepinne eller SD-kort.

3 Hvis problemet vedvarer, kontakter du Google Chrome sitt 
støtteteam.

En feilmelding Du bruker et utgått Chrome OS-
gjenopprettingsimage.

Du bør laste ned et oppdatert gjenopprettingimage. Bare følg alle 
instruksjonene nøyaktig som angitt i trinn 2 ovenfor.

Du klarte å gjenopprette Chromebook, men nå kan du ikke bruke 
USB-stasjonen eller SD-kortet med Windows

Etter at du har fullført gjenoppretting, må du formatere USB-
stasjonen eller SD-kortet ved hjelp av verktøyet for 
systemgjenoppretting.

Du klarte å gjenopprette Chromebook, men nå gjenkjenner ikke 
Windows hele størrelsen på USB-stasjonen eller SD-kortet brukt for 
gjenoppretting.

Etter at du har fullført gjenoppretting, må du formatere USB-
stasjonen eller SD-kortet ved hjelp av verktøyet for 
systemgjenoppretting.
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Kontakte Dell
MERK: Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på fakturaen, følgeseddelen, regningen eller 
i Dells produktkatalog.

Dell tilbyr flere nettbaserte og telefonbaserte støtte- og servicealternativer. Tilgjengeligheten varierer etter land og produkt. Det kan hende 
at enkelte tjenester ikke er tilgjengelige i ditt område. For å kontakte Dell for spørsmål om salg, teknisk støtte eller kundeservice:

1 Gå til Dell.com/support.

2 Velg din støttekategori.

3 Kontroller at land eller område stemmer i nedtrekksmenyen Choose A Country/Region (Velg et land/område) nederst på siden.

4 Velg ønsket tjenestetype eller kundestøttetype basert på de behovene du har.
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