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Serwisowanie komputera
 

Tematy:

• Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

• Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

• Po zakończeniu serwisowania komputera

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Rozdział o środkach bezpieczeństwa zawiera szczegółowe informacje dotyczące podstawowych czynności, które należy podjąć przed 
wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z demontażem.

Przestrzegaj następujących środków bezpieczeństwa przed przystąpieniem do procedury podziału/naprawy, która uwzględnia demontaż 
lub ponowny montaż czegokolwiek:

• Wyłącz komputer i wszelkie podłączone urządzenia peryferyjne.

• Odłącz komputer oraz wszystkie urządzenia peryferyjne od zasilania.

• Odłącz wszystkie kable sieciowe, linie telefoniczne i telekomunikacyjne od komputera.

• Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD), w trakcie pracy z wewnętrznymi komponentami 
notebooka użyj terenowego zestawu serwisowego.

• Po wymontowaniu podzespołu komputera umieść go na macie antystatycznej.

• Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, załóż buty z nieprzewodzącymi gumowymi podeszwami.

Zasilanie w stanie gotowości
Produkty Dell znajdujące się w stanie gotowości, należy odłączyć od prądu przed przystąpieniem do otwierania obudowy. Urządzenia, które 
mają funkcję stanu gotowości, są zasilane, nawet gdy są wyłączone. Wewnętrzne zasilanie umożliwia urządzeniu włączenie się po 
otrzymaniu zewnętrznego sygnału (funkcja Wake on LAN), a następnie przełączenie w tryb uśpienia. Ponadto urządzenia te są 
wyposażone w inne zaawansowane funkcje zarządzania energią.

Odłączenie zasilania sieciowego oraz naciśniecie i przytrzymanie przez 15 sekund przycisku zasilania powinno spowodować rozładowanie 
napięcia pozostałego w płycie systemowej. notebooka.

Łączenie
Łączenie polega na połączeniu co najmniej dwóch przewodów uziemiających z tym samym potencjałem elektrycznym. Wykonuje się je za 
pomocą terenowego zestawu serwisowego zabezpieczającego przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD). Podczas takiego łączenia 
upewnij się zawsze, że przewód jest podłączony do nielakierowanego i niemalowanego obiektu metalowego (a nie do powierzchni 
niemetalowej). Opaska na nadgarstek powinna być dobrze na nim zamocowana, w pełnym kontakcie ze skórą. Przed połączeniem się ze 
sprzętem zdejmij całą biżuterię, taką jak zegarki, bransoletki lub pierścionki.

Zabezpieczenie przed wyładowaniem elektrostatycznym
Wyładowania elektrostatyczne (ESD) to główny problem podczas korzystania z podzespołów elektronicznych, a zwłaszcza wrażliwych 
komponentów, takich jak karty rozszerzeń, procesory, moduły DIMM pamięci i płyty systemowe. Nawet najmniejsze wyładowania potrafią 
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uszkodzić obwody w niezauważalny sposób, powodując sporadycznie występujące problemy lub skracając żywotność produktu. Ze 
względu na rosnące wymagania dotyczące energooszczędności i zagęszczenia układów ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi 
staje się coraz poważniejszym problemem.

Z powodu większej gęstości półprzewodników w najnowszych produktach firmy Dell ich wrażliwość na uszkodzenia elektrostatyczne jest 
większa niż w przypadku wcześniejszych modeli. Dlatego niektóre wcześniej stosowane metody postępowania z częściami są już 
nieprzydatne.

Uszkodzenia spowodowane wyładowaniami elektrostatycznymi można podzielić na dwie kategorie: katastrofalne i przejściowe.

• Katastrofalne — zdarzenia tego typu stanowią około 20 procent awarii związanych z wyładowaniami elektrostatycznymi. Uszkodzenie 
powoduje natychmiastową i całkowitą utratę funkcjonalności urządzenia. Przykładem katastrofalnej awarii może być moduł DIMM, który 
uległ wstrząsowi elektrostatycznemu i generuje błąd dotyczący braku testu POST lub braku sygnału wideo z sygnałem dźwiękowym 
oznaczającym niedziałającą pamięć.

• Przejściowe — takie sporadyczne problemy stanowią około 80 procent awarii związanych z wyładowaniami elektrostatycznymi. Duża 
liczba przejściowych awarii oznacza, że w większości przypadków nie można ich natychmiast rozpoznać. Moduł DIMM ulega 
wstrząsowi elektrostatycznemu, ale ścieżki są tylko osłabione, więc podzespół nie powoduje bezpośrednich objawów związanych z 
uszkodzeniem. Faktyczne uszkodzenie osłabionych ścieżek może nastąpić po wielu tygodniach, a do tego czasu mogą występować 
pogorszenie integralności pamięci, sporadyczne błędy i inne problemy.

Awarie przejściowe (sporadyczne) są trudniejsze do wykrycia i usunięcia.

Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wyładowania elektrostatyczne, pamiętaj o następujących kwestiach:

• Korzystaj z opaski uziemiającej, która jest prawidłowo uziemiona. Używanie bezprzewodowych opasek uziemiających jest niedozwolone, 
ponieważ nie zapewniają one odpowiedniej ochrony. Dotknięcie obudowy przed dotknięciem części o zwiększonej wrażliwości na 
wyładowania elektrostatyczne nie zapewnia wystarczającej ochrony przed tymi zagrożeniami.

• Wszelkie czynności związane z komponentami wrażliwymi na ładunki statyczne wykonuj w obszarze zabezpieczonym przed ładunkiem. 
Jeżeli to możliwe, korzystaj z antystatycznych mat na podłogę i biurko.

• Podczas wyciągania z kartonu komponentów wrażliwych na ładunki statyczne nie wyciągaj ich z opakowania antystatycznego do 
momentu przygotowania się do ich montażu. Przed wyciągnięciem komponentu z opakowania antystatycznego rozładuj najpierw 
ładunki statyczne ze swojego ciała.

• W celu przetransportowania komponentu wrażliwego na ładunki statyczne umieść go w pojemniku lub opakowaniu antystatycznym.

Zestaw serwisowy ESD
Najczęściej używany jest niemonitorowany zestaw serwisowy. Każdy zestaw serwisowy zawiera trzy głównie elementy — matę 
antystatyczną, pasek na nadgarstek i przewód łączący.

Elementy zestawu serwisowego ESD

Zestaw serwisowy ESD zawiera następujące elementy:

• Mata antystatyczna — rozprasza ładunki elektrostatyczne i można na niej umieszczać części podczas serwisowania. W przypadku 
korzystania z maty antystatycznej należy założyć pasek na nadgarstek i połączyć matę przewodem z dowolną metalową częścią 
serwisowanego systemu. Po prawidłowym podłączeniu tych elementów części serwisowe można wyjąć z torby antyelektrostatycznej i 
położyć bezpośrednio na macie. Komponenty wrażliwe na ładunki elektrostatyczne można bezpiecznie trzymać w dłoni, na macie 
antystatycznej, w komputerze i w torbie.

• Pasek na nadgarstek i przewód łączący — pasek i przewód można połączyć bezpośrednio z metalowym komponentem sprzętowym, 
jeśli mata antystatyczna nie jest wymagana, albo połączyć z matą, aby zabezpieczyć sprzęt tymczasowo umieszczony na macie. 
Fizyczne połączenie między paskiem na nadgarstek, przewodem łączącym, matą antystatyczną i sprzętem jest nazywane wiązaniem. 
Należy używać wyłącznie zestawów serwisowych zawierających pasek na nadgarstek, matę i przewód łączący. Nie wolno korzystać z 
opasek bez przewodów. Należy pamiętać, że wewnętrzne przewody paska na nadgarstek są podatne na uszkodzenia podczas 
normalnego użytkowania. Należy je regularnie sprawdzać za pomocą testera, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia sprzętu przez 
wyładowania elektrostatyczne. Zaleca się testowanie paska na nadgarstek i przewodu łączącego co najmniej raz w tygodniu.

• Tester paska antystatycznego na nadgarstek — przewody wewnątrz paska są podatne na uszkodzenia. W przypadku korzystania z 
zestawu niemonitorowanego najlepiej jest testować pasek przed obsługą każdego zlecenia serwisowego, co najmniej raz w tygodniu. 
Najlepiej jest używać testera paska na nadgarstek. W przypadku braku takiego testera należy skontaktować się z biurem regionalnym. 
Aby przeprowadzić test, podłącz przewód łączący do testera założonego na nadgarstek, a następnie naciśnij przycisk. Świecąca zielona 
dioda LED oznacza, że test zakończył się pomyślnie. Czerwona dioda LED i sygnał dźwiękowy oznaczają niepowodzenie testu.
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• Elementy izolacyjne — urządzenia wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne, takie jak obudowa radiatora z tworzywa sztucznego, 
należy trzymać z dala od wewnętrznych części o właściwościach izolujących, które często mają duży ładunek elektryczny.

• Środowisko pracy — przed użyciem zestawu serwisowego ESD należy ocenić sytuację w lokalizacji klienta. Przykładowo sposób 
użycia zestawu w środowisku serwerów jest inny niż w przypadku komputerów stacjonarnych lub przenośnych. Serwery są zwykle 
montowane w stelażu w centrum danych, a komputery stacjonarne i przenośne zazwyczaj znajdują się na biurkach lub w boksach 
pracowników. Poszukaj dużej, otwartej i płaskiej powierzchni roboczej, która pomieści zestaw ESD i zapewni dodatkowe miejsce na 
naprawiany system. W tym miejscu nie powinno być także elementów izolacyjnych, które mogą powodować wyładowania 
elektrostatyczne. Przed rozpoczęciem pracy z elementami sprzętowymi izolatory w obszarze roboczym, takie jak styropian i inne 
tworzywa sztuczne, należy odsunąć co najmniej 30 cm od wrażliwych części.

• Opakowanie antyelektrostatyczne — wszystkie urządzenia wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne należy wysyłać i dostarczać w 
odpowiednio bezpiecznym opakowaniu. Zalecane są metalowe torby ekranowane. Uszkodzone części należy zawsze zwracać w torbie 
elektrostatycznej i opakowaniu, w których zostały dostarczone. Torbę antyelektrostatyczną trzeba złożyć i szczelnie zakleić. Należy 
również użyć tej samej pianki i opakowania, w którym dostarczono nową część. Urządzenia wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne 
należy po wyjęciu z opakowania umieścić na powierzchni roboczej zabezpieczonej przed ładunkami elektrostatycznymi. Nie wolno kłaść 
części na zewnętrznej powierzchni torby antyelektrostatycznej, ponieważ tylko jej wnętrze jest ekranowane. Części należy zawsze 
trzymać w ręce albo umieścić na macie antystatycznej, w systemie lub wewnątrz torby antyelektrostatycznej.

• Transportowanie wrażliwych elementów — elementy wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne, takie jak części zamienne lub 
zwracane do firmy Dell, należy bezpiecznie transportować w torbach antyelektrostatycznych.

Ochrona przed ładunkami elektrostatycznymi — podsumowanie

Zaleca się, aby podczas naprawy produktów Dell wszyscy serwisanci używali tradycyjnego, przewodowego uziemiającego paska na 
nadgarstek i ochronnej maty antystatycznej. Ponadto podczas serwisowania części wrażliwe należy trzymać z dala od elementów 
izolacyjnych, a wrażliwe elementy trzeba transportować w torbach antyelektrostatycznych.

Transportowanie delikatnych komponentów
Podczas transportowania komponentów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne, takich jak części zamienne lub części, które mają 
być zwrócone do firmy Dell, należy koniecznie włożyć je do torebek antystatycznych, aby umożliwić bezpieczny transport.

Podnoszenie sprzętu 

Podczas podnoszenia bardzo ciężkiego sprzętu stosuj się do następujących zaleceń:

PRZESTROGA: Nie podnoś ciężaru o wadze większej niż ok. 22 kg. Zawsze poproś o pomoc lub używaj mechanicznego 
urządzenia do podnoszenia.

1 Rozstaw stopy tak, aby zachować równowagę. Ustaw je szeroko i stabilnie, a palce skieruj na zewnątrz.

2 Napnij mięśnie brzucha. Mięśnie brzucha wspierają kręgosłup podczas unoszenia, przenosząc ciężar ładunku.

3 Ciężary podnoś nogami, a nie plecami.

4 Trzymaj ładunek blisko siebie. Im bliżej kręgosłupa się on znajduje, tym mniejszy wywiera nacisk na plecy.

5 Podczas podnoszenia i kładzenia ładunku miej wyprostowane plecy. Nie zwiększaj ciężaru ładunku ciężarem swojego ciała. Unikaj 
skręcania ciała i kręgosłupa.

6 Stosuj się do tych samych zaleceń w odwrotnej kolejności podczas kładzenia ładunku.

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera
1 Sprawdź, czy powierzchnia robocza jest płaska i czysta, aby uniknąć porysowania komputera.

2 Wyłącz komputer.

3 Oddokuj komputer, jeśli jest podłączony do urządzenia dokującego (zadokowany).

4 Odłącz od komputera wszystkie kable sieciowe (jeśli są dostępne).

PRZESTROGA: Jeśli komputer jest wyposażony w port RJ45, odłączając kabel sieciowy, najpierw odłącz go od komputera.

5 Odłącz komputer i wszystkie urządzenia peryferyjne od gniazdek elektrycznych.

6 Otwórz wyświetlacz.
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7 Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez kilka sekund, aby odprowadzić ładunki elektryczne z płyty systemowej.

PRZESTROGA: Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, przed wykonaniem czynności w punkcie 8 zawsze należy 
odłączyć komputer od źródła zasilania, wyjmując kabel z gniazdka elektrycznego.

PRZESTROGA: Aby uniknąć wyładowania elektrostatycznego, należy odprowadzać ładunki z ciała za pomocą opaski 
uziemiającej zakładanej na nadgarstek lub dotykając co pewien czas nielakierowanej metalowej powierzchni (np. złącza z 
tyłu komputera).

8 Wyjmij wszelkie zainstalowane w komputerze karty ExpressCard lub karty inteligentne z odpowiednich gniazd.

Po zakończeniu serwisowania komputera
Po zainstalowaniu lub dokonaniu wymiany sprzętu, ale jeszcze przed włączeniem komputera, podłącz wszelkie urządzenia zewnętrzne, 
karty i kable.

PRZESTROGA: Aby uniknąć uszkodzenia komputera, należy używać akumulatorów przeznaczonych dla danego modelu 
komputera Dell. Nie należy stosować akumulatorów przeznaczonych do innych komputerów Dell.

1 Zainstaluj akumulator.

2 Zainstaluj pokrywę dolną.

3 Podłącz urządzenia zewnętrzne, takie jak replikator portów lub baza multimedialna, oraz zainstaluj wszelkie używane karty, na przykład 
karty ExpressCard.

4 Podłącz do komputera kable telefoniczne lub sieciowe.

PRZESTROGA: Aby podłączyć kabel sieciowy, należy najpierw podłączyć go do urządzenia sieciowego, a następnie do 
komputera.

5 Podłącz komputer i wszystkie urządzenia peryferyjne do gniazdek elektrycznych.

6 Włącz komputer.
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Wymontowywanie i instalowanie komponentów

karta MicroSD

Wymontowywanie karty MicroSD
1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2 Naciśnij kartę MicroSD, aby ją zwolnić.

3 Wyjmij kartę MicroSD z komputera.

Instalowanie karty MicroSD
1 Umieść i zablokuj kartę SD w gnieździe (charakterystyczne kliknięcie).

2 Zainstaluj kartę MicroSD.

3 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.

Pokrywa dolna

Wymontowywanie pokrywy dolnej
1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2 Wyjmij kartę microSD.

3 Aby zdjąć pokrywę dolną:

a Wykręć 9 śrub (M2,5x7,5) mocujących pokrywę dolną do systemu.

2
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b Rysikiem z tworzywa sztucznego [1] podważ krawędzie pokrywy dolnej, a następnie zdejmij pokrywę dolną z systemu [2].

UWAGA: Po wykręceniu śrub pokrywy dolnej technik musi ostrożnie ją zdjąć. Przy lewym i prawym zawiasie znajdują 
się zagłębienia ułatwiające podważenie i wymontowanie płyty. Za pomocą plastikowego rysika podważ pokrywę dolną 
w lewej górnej części, a następnie przesuwaj rysik wzdłuż brzegu pokrywy, aby ostatecznie wyjąć ją z systemu.
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c Wyjmij pokrywę dolną z systemu.
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Instalowanie pokrywy dolnej
1 Wciśnij przednią krawędź pokrywy dolnej do systemu.

2 Dociśnij krawędzie pokrywy, aby ją osadzić (charakterystyczne kliknięcie).

3 Wkręć śruby M2,5x7,5 mocujące pokrywę dolną do systemu.

4 Zainstaluj kartę microSD.

5 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.

Akumulator

Wymontowywanie akumulatora
1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2 Wymontuj następujące elementy:

a karta MicroSD
b pokrywa dolna

3 Aby wyjąć akumulator:

a Wykręć jedną śrubę (M2x3) i unieś prawy metalowy wspornik mocujący kabel akumulatora do płyty systemowej [1, 2].
b Odklej taśmę mocującą kabel klawiatury [3].
c Odłącz kabel klawiatury od złącza na płycie systemowej [4].
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d Wykręć jedną śrubę (M2x3) i unieś lewy metalowy wspornik mocujący kabel akumulatora do złącza na akumulatorze [1, 2].
e Wyjmij kabel akumulatora [3].
f Odklej taśmę mocującą kabel akumulatora do płyty systemowej [4].
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g Wykręć 3 śruby (M2x3) mocujące akumulator do systemu [1].
h Wyjmij akumulator z systemu [2].
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Instalowanie akumulatora
1 Włóż akumulator do wnęki w systemie.

2 Wkręć 3 śruby (M2x3) mocujące akumulator do systemu.

3 Rozłóż kabel akumulatora i podłącz go do złącza na płycie systemowej.

4 Przymocuj kabel 2 kawałkami taśmy samoprzylepnej do płyty systemowej.

5 Umieść 2 metalowe wsporniki mocujące kabel akumulatora do złącza na płycie systemowej i akumulatorze.

6 Wkręć 2 śruby (M2x3), po jednej w każdym z metalowych wsporników, aby zamocować wsporniki do systemu.

7 Zainstaluj następujące elementy:

a pokrywa dolna
b karta MicroSD

8 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.

Głośnik

Wymontowywanie głośnika
1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2 Wymontuj następujące elementy:

a karta MicroSD
b pokrywa dolna
c akumulator

3 Wykonaj następujące czynności, aby wymontować głośnik:

a Odłącz kabel głośników od płyty systemowej [1].
b Zdejmij taśmę mocującą kabel głośników do płyty systemowej [2, 3].
c Wyjmij kabel głośników z prowadnicy [4].
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d Wyjmij głośnik z systemu.
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Instalowanie głośnika
1 Umieść głośniki we wnękach w systemie.

2 Umieść kabel głośników w zaciskach w prowadnicy.

3 Przyklej taśmę samoprzylepną, aby zamocować kabel głośników do systemu.

4 Podłącz kabel głośników do płyty systemowej.

5 Zainstaluj następujące elementy:

a akumulator
b pokrywa dolna
c karta MicroSD

6 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.

Karta sieci WLAN

Wymontowywanie karty sieci WLAN
1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2 Wymontuj następujące elementy:

a karta MicroSD
b pokrywa dolna
c akumulator

3 Aby wymontować kartę sieci WLAN, wykonaj następujące czynności:

a Wykręć jedną śrubę (M2x3) mocującą wspornik karty sieci WLAN do systemu [1].
b Wyjmij metalowy wspornik karty sieci WLAN mocujący kable antenowe WLAN [2].
c Odłącz kable antenowe WLAN od złączy na karcie sieci WLAN [3].
d Przesuń i wyjmij kartę sieci WLAN z systemu [4].
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Instalowanie karty sieci WLAN
1 Włóż kartę sieci WLAN do gniazda w systemie.

2 Podłącz kable antenowe WLAN do złączy na karcie sieci WLAN.

3 Umieść wspornik karty sieci WLAN, aby zamocować kable do karty sieci WLAN.

4 Wkręć jedną śrubę (M2x3) mocującą wspornik karty sieci WLAN do systemu.

5 Zainstaluj następujące elementy:

a akumulator
b pokrywa dolna
c karta MicroSD

6 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.
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Płyta we/wy

Wymontowywanie płyty we/wy
1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2 Wymontuj następujące elementy:

a karta MicroSD
b pokrywa dolna
c akumulator

3 Aby wymontować płytę wejścia/wyjścia (płytę we/wy), wykonaj następujące czynności:

a Unieś zatrzask i odłącz dwa kable we/wy od złącza na płycie we/wy [1].
b Wykręć 2 śruby (M2x4) mocujące wspornik we/wy do płyty systemowej [2].
c Otwórz wspornik we/wy o maks. 90° do tyłu i uwolnij go z gniazda w systemie [3].
d Wyjmij wspornik z systemu.

e Wykręć 2 śruby (M2x3) mocujące płytę we/wy do systemu [1].
f Wyjmij płytę we/wy z systemu [2].
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Instalowanie płyty we/wy
1 Umieść płytę wejścia/wyjścia (we/wy) w gnieździe w systemie.

2 Wkręć 2 śruby (M2x3) mocujące płytę we/wy do płyty systemowej.

3 Podłącz dwa kable we/wy i zamknij zatrzask, aby zamocować do płyty we/wy.

4 Umieść wspornik we/wy i wkręć 2 śruby (M2x4), aby zamocować wspornik do systemu.

5 Zainstaluj następujące elementy:

a akumulator
b pokrywa dolna
c karta MicroSD

6 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.
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Tabliczka dotykowa

Wymontowywanie tabliczki dotykowej
1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2 Wymontuj następujące elementy:

a karta MicroSD
b pokrywa dolna
c akumulator

3 Aby wymontować tabliczkę dotykową, wykonaj następujące czynności:

a Wykręć 3 śruby (M2x3) mocujące wspornik tabliczki dotykowej do systemu [1].
b Wyjmij wspornik tabliczki dotykowej [2].

c Unieś zatrzask i odłącz kabel tabliczki dotykowej od złącza w ramie tabliczki dotykowej [1].
d Odklej taśmę samoprzylepną mocującą ramę tabliczki dotykowej do systemu [2].
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e Wykręć 3 śruby (M2x2) mocujące ramę tabliczki dotykowej do systemu [1].
f Wyjmij tabliczkę dotykową z systemu [2].
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Instalowanie tabliczki dotykowej
1 Umieść tabliczkę dotykową we wnęce w systemie.

2 Wkręć 3 śruby mocujące ramę tabliczki dotykowej do systemu.

3 Podłącz kabel tabliczki dotykowej do złącza w ramie tabliczki dotykowej.

4 Przyklej taśmę samoprzylepną, aby zamocować ramę tabliczki dotykowej do systemu.

5 Umieść wspornik tabliczki dotykowej w gnieździe.

6 Wkręć 3 śruby mocujące wspornik tabliczki dotykowej do systemu.

7 Zainstaluj następujące elementy:

a akumulator
b pokrywa dolna
c karta MicroSD

8 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.

Klawiatura

Wymontowywanie klawiatury
1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2 Wymontuj następujące elementy:

a karta MicroSD
b pokrywa dolna
c akumulator

3 Aby wyjąć klawiaturę:

a Zwolnij zatrzask i odłącz kabel klawiatury od złącza na płycie systemowej [1].
b Za pomocą rysika z tworzywa sztucznego uwolnij klawiaturę z dwóch otworów w systemie [2].

UWAGA: Dwa otwory zwalniające na klawiaturze są oznaczone etykietami „KB”.
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c Odwróć system i delikatnie pociągnij kabel klawiatury przez szczelinę w podparciu dłoni.
d Wyjmij klawiaturę z komputera.
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Instalowanie klawiatury
1 Przed zamocowaniem klawiatury do systemu ostrożnie przełóż kabel klawiatury przez szczelinę w podparciu dłoni.

2 Dopasuj oprawę klawiatury do zaczepów w systemie i dociśnij, aby ją zamocować.

3 Obróć system i podłącz kabel klawiatury do złącza na płycie systemowej.

4 Zainstaluj następujące elementy:

a akumulator
b pokrywa dolna
c karta MicroSD

5 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.

Płyta systemowa

Wymontowywanie płyty systemowej
1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2 Wymontuj następujące elementy:

a karta MicroSD
b pokrywa dolna
c akumulator
d WLAN

3 Aby wymontować płytę systemową, wykonaj następujące czynności:
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a Unieś zatrzask i odłącz 2 kable we/wy od złącza na płycie systemowej [1].
b Unieś zatrzask i odłącz kabel tabliczki dotykowej od złącza na płycie systemowej [2].
c Zwolnij wypustki i odłącz kabel klawiatury od złącza na płycie systemowej [3].
d Odłącz kabel głośników od złącza na płycie systemowej [4].

e Odłącz następujące kable [1]:

• Kabel EMR

• Kabel kamery skierowanej na zewnątrz

• Kabel płyty czujników
f Wykręć jedną śrubę (M2x4) mocującą wspornik eDP do płyty systemowej [2].
g Wyjmij wspornik eDP z systemu [3].
h Przyklej taśmę mocującą kabel eDP do płyty systemowej [4].
i Unieś zatrzask i odłącz kabel eDP od złącza na płycie systemowej [5].
j Zdejmij taśmę samoprzylepną mocującą kabel do systemu [6].
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k Wykręć jedną śrubę (M2x4) mocującą wspornik płyty systemowej do systemu [1].
l Unieś wspornik płyty systemowej [2] i zwolnij haczyk na wsporniku z zaczepu na systemie [3].
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m Wykręć 3 śruby (M2x3) mocujące płytę systemową do systemu [1].
n Wyjmij płytę systemową z komputera [2].
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UWAGA: W przypadku wymiany płyty systemowej technik musi uruchomić narzędzie RMA Shim. Klucz USB z narzędziem 
RMA Shim jest wysyłany razem z nową płytą systemową. Arkusz danych technicznych dołączony do klucza USB z 
narzędziem RMA Shim zawiera instrukcje uruchamiania tego narzędzia.

Instalowanie płyty systemowej
1 Wyrównaj otwory na wkręty na płycie systemowej z otworami na wkręty w systemie.

2 Wkręć 3 śruby mocujące płytę systemową do systemu.

3 Wyrównaj wspornik płyty systemowej i zamocuj haczyk na wsporniku do zaczepu na systemie.

4 Umieść wspornik płyty systemowej i wkręć jedną śrubę, aby zamocować wspornik do systemu.

5 Podłącz kabel eDP do złącza na płycie systemowej.

6 Przyklej taśmą kabel eDP do płyty systemowej.

7 Umieść wspornik kabla eDP nad złączem i dokręć jedną śrubę, aby zamocować wspornik do płyty systemowej.

8 Podłącz następujące kable:

• Kabel EMR

• Kabel kamery skierowanej na zewnątrz

• Kabel płyty czujników

9 Podłącz kabel głośników do złącza na płycie systemowej.

10 Podłącz 2 kable we/wy, kabel tabliczki dotykowej i kabel klawiatury do złączy na płycie systemowej.

11 Zainstaluj następujące elementy:

a WLAN
b akumulator
c pokrywa dolna
d karta MicroSD

12 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.

Kamera skierowana na zewnątrz

Wymontowywanie kamery skierowanej na zewnątrz
1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

a karta MicroSD
b pokrywa dolna
c akumulator
d płyta systemowa

2 Aby wymontować kamerę skierowaną na zewnątrz, wykonaj następujące czynności:

a Wykręć jedną śrubę (M2x2) mocującą kamerę skierowaną na zewnątrz do podparcia dłoni [1].
b Wyjmij kamerę z systemu [2].
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Instalowanie kamery skierowanej na zewnątrz
1 Dopasuj kamerę skierowaną na zewnątrz i umieść ją w gnieździe w podparciu dłoni.

2 Wkręć śrubę mocującą kamerę w podparciu dłoni.

3 Zainstaluj następujące elementy:

a płyta systemowa
b akumulator
c pokrywa dolna
d karta MicroSD

4 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.

zestaw wyświetlacza

Wymontowywanie zestawu wyświetlacza
1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2 Wymontuj następujące elementy:

a karta MicroSD
b pokrywa dolna
c akumulator
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3 Aby wymontować zestaw wyświetlacza, wykonaj następujące czynności:

a Odłącz następujące kable [1]:

• Kabel EMR

• Kabel kamery skierowanej na zewnątrz

• kabel czujnika
b Wykręć jedną śrubę (M2x4) mocującą wspornik eDP do płyty systemowej [2].
c Wyjmij wspornik eDP z systemu [3].
d Przyklej taśmę mocującą kabel eDP do płyty systemowej [4].
e Unieś zatrzask i odłącz kabel eDP od złącza na płycie systemowej [5].
f Zdejmij taśmę samoprzylepną mocującą kabel do systemu [6].

g Włącz system.
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h Umieść system pod kątem 90° na brzegu płaskiej powierzchni, wyświetlaczem skierowanym w dół.
i Wykręć 6 śrub (M2,5x5) wspornika zawiasów wyświetlacza mocujących zestaw wyświetlacza do systemu [1].
j Zdejmij zestaw wyświetlacza z systemu [2].
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Instalowanie zestawu wyświetlacza
1 Umieść ramę montażową na krawędzi płaskiej powierzchni.

2 Dopasuj zestaw wyświetlacza do uchwytów śrub w systemie.

3 Wkręć 6 śrub wspornika zawiasów wyświetlacza, aby zamocować zestaw wyświetlacza do systemu.

4 Unieś system i zamknij wyświetlacz.

5 Podłącz kabel eDP do złącza na płycie systemowej.

6 Przyklej taśmę mocującą kabel eDP do systemu.

7 Umieść metalowy wspornik eDP, aby zamocować kabel eDP.

8 Wkręć jedną śrubę mocującą wspornik eDP do systemu.

9 Podłącz następujące kable:

• Kabel EMR

• Kabel kamery skierowanej na zewnątrz

• kabel czujnika

10 Zainstaluj następujące elementy:

a akumulator
b pokrywa dolna
c karta MicroSD

11 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.
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Panel wyświetlacza z obsługą dotykową

Wymontowywanie panelu wyświetlacza z obsługą dotykową
1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2 Wymontuj następujące elementy:

a karta MicroSD
b pokrywa dolna
c akumulator
d zestaw wyświetlacza

3 Aby wymontować panel wyświetlacza dotykowego, wykonaj następujące czynności:

a Zdejmij gumową nasadkę mocującą kabel eDP, kabel sieci WLAN i kabel czujnika wewnątrz pokrywy zawiasów wyświetlacza [1, 
2].

b Rysikiem z tworzywa sztucznego podważ krawędzie mocujące panel wyświetlacza na zespole wyświetlacza [1, 2].
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c Wyjmij panel wyświetlacza z zestawu wyświetlacza.

Instalowanie panelu wyświetlacza z obsługą dotykową
1 Dopasuj panel wyświetlacza do wnęki w zestawie wyświetlacza.

2 Dociśnij panel wyświetlacza, aż zostanie zamocowany (charakterystyczne kliknięcie).
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3 Przymocuj gumową nasadkę, aby zamocować kabel eDP, kabel sieci WLAN i kabel czujnika wewnątrz pokrywy zawiasów 
wyświetlacza.

4 Zainstaluj następujące elementy:

a zestaw wyświetlacza
b akumulator
c pokrywa dolna
d karta MicroSD

5 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.

Zawiasy wyświetlacza

Wymontowywanie zawiasu wyświetlacza
1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2 Wymontuj następujące elementy:

a karta MicroSD
b pokrywa dolna
c akumulator
d zestaw wyświetlacza
e panel wyświetlacza z obsługą dotykową

3 Aby wymontować zawias wyświetlacza, wykonaj następujące czynności:

a Wykręć 2 śruby (M2x3) i 6 śrub (M2,5x2,5), które mocują zawias wyświetlacza do zestawu wyświetlacza.

b Wyjmij zawias wyświetlacza z zestawu wyświetlacza.
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Instalowanie zawiasu wyświetlacza
1 Umieść pokrywę zawiasów wyświetlacza na zestawie wyświetlacza.

2 Wkręć 2 śruby (M2x3) i 6 śrub (M2,5x2,5) mocujące zawias wyświetlacza do zestawu wyświetlacza.

3 Zainstaluj następujące elementy:
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a panel wyświetlacza z obsługą dotykową
b zestaw wyświetlacza
c akumulator
d pokrywa dolna
e karta MicroSD

4 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.

Kabel wyświetlacza

Odłączanie kabla wyświetlacza
1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2 Wymontuj następujące elementy:

a karta MicroSD
b pokrywa dolna
c akumulator
d zestaw wyświetlacza
e panel wyświetlacza z obsługą dotykową

3 Aby wymontować kabel zestawu wyświetlacza, wykonaj następujące czynności:

a Zdejmij taśmę samoprzylepną mocującą kabel wyświetlacza do zestawu wyświetlacza [1].
b Podnieś zatrzask i odłącz kabel wyświetlacza od złącza w zestawie wyświetlacza [2, 3].

c Wyjmij kabel wyświetlacza z zestawu wyświetlacza [1].
d Odklej taśmę mocującą kabel wyświetlacza do zestawu wyświetlacza i wyjmij go z systemu [2].
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Instalowanie kabla wyświetlacza
1 Przyklej taśmę mocującą kabel wyświetlacza do zestawu wyświetlacza.

2 Poprowadź kabel wyświetlacza do gniazda w zestawie wyświetlacza.

3 Podłącz kabel wyświetlacza do złącza w zestawie wyświetlacza i przyklej taśmę samoprzylepną, aby zamocować kabel do systemu.

4 Zainstaluj następujące elementy:

a panel wyświetlacza z obsługą dotykową
b zestaw wyświetlacza
c akumulator
d pokrywa dolna
e karta MicroSD

5 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.

Kamera

Wymontowywanie kamery
1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2 Wymontuj następujące elementy:

a karta MicroSD
b pokrywa dolna
c akumulator
d zestaw wyświetlacza
e panel wyświetlacza z obsługą dotykową

3 Aby wyjąć kamerę, wykonaj poniższe czynności.

a Rysikiem z tworzywa sztucznego wyjmij kamerę z ramy montażowej [1].
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b Obróć kamerę [2].
c Wyjmij kabel kamery ze złącza [3].

d Wyjmij kamerę z zestawu wyświetlacza.

Instalowanie kamery
1 Podłącz kabel kamery do złącza w zespole wyświetlacza.

2 Odwróć kamerę i dopasuj ją do wnęki w zestawie wyświetlacza.

3 Zainstaluj następujące elementy:

a panel wyświetlacza z obsługą dotykową
b zestaw wyświetlacza
c akumulator
d pokrywa dolna
e karta MicroSD

4 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.

Podparcie dłoni

Instalowanie podparcia dłoni
1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2 Wymontuj następujące elementy:
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a karta MicroSD
b pokrywa dolna
c akumulator
d Głośnik
e płyta we/wy
f Karta sieci WLAN
g tabliczka dotykowa
h klawiatura
i płyta systemowa
j zestaw wyświetlacza

3 Po wykonaniu czynności pozostanie podparcie dłoni.

4 Zainstaluj następujące części na podparciu dłoni:

a zestaw wyświetlacza
b płyta systemowa
c klawiatura
d tabliczka dotykowa
e Karta sieci WLAN
f płyta we/wy
g Głośnik
h akumulator
i pokrywa dolna
j karta MicroSD

5 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.
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Technologia i podzespoły
Niniejszy rozdział zawiera szczegółowe informacje dotyczące technologii i komponentów dostępnych w systemie.
 

Tematy:

• Klawiatura

• Tabliczka dotykowa

• Bluetooth

Klawiatura
Klawiatura w komputerze Dell Chromebook 5190 „2 w 1” ma kilka dodatkowych funkcji, które ułatwiają sprawne i wygodne korzystanie z 
Internetu. Klawiatura wyposażona jest w specjalny klawisz wyszukiwania i nowy rząd skrótów klawiaturowych do funkcji sieciowych. Z 
komputerem Chromebook można użyć też standardowej klawiatury USB dla systemu Windows, która również umożliwia korzystanie z tych 
samych skrótów klawiaturowych. Na poniższej ilustracji przedstawiono układ klawiatury.

Funkcje klawiszy klawiatury
Klawiatura urządzenia Chrome została zaprojektowana, tak aby ułatwiać dostęp do najbardziej potrzebnych funkcji. Poniższa tabela zawiera 
przegląd klawiszy specjalnych w górnym rzędzie klawiatury:

Tabela 1. Klawisze specjalne

Klawisze specjalne

Przejście do poprzedniej strony w historii przeglądania

Przejście do kolejnej strony w historii przeglądania

3
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Klawisze specjalne

Odświeżenie bieżącej strony

Przejście w tryb pojemny, w którym karty i menu z aplikacjami

Przejście w tryb przeglądu, w którym widoczne są wszystkie okna

Zmniejszenie jasności ekranu

Zwiększenie jasności ekranu

Wycisz

Zmniejszenie głośności

Zwiększenie głośności

Wyszukiwanie aplikacji i stron WWW w tym samym czasie. Na komputerze Chromebook ten klawisz jest umieszczony z 
boku, tam, gdzie zwykle znajduje się klawisz Caps Lock.

Skróty klawiaturowe

Tabela 2. Skróty klawiaturowe

Skróty klawiaturowe

Funkcja Kombinacje klawiszy

Strona w górę Naciśnij klawisz Alt i strzałkę w górę

Strona w dół Naciśnij klawisz Alt i strzałkę w dół

Początek Naciśnij klawisze Ctrl+Alt i strzałkę w górę

Koniec Naciśnij klawisze Ctrl+Alt i strzałkę w dół

Usuń Naciśnij klawisze Alt+Backspace

Przełącz pasek zakładek Ctrl+Shift+B

Przeszukaj bieżącą stronę Ctrl+F

Otwórz nową kartę Ctrl+T

Otwórz nowe okno Ctrl+N

Otwórz kliknięte łącze w nowej karcie w tle Naciśnij klawisz Alt i kliknij łącze

Przełącz na następną kartę Ctrl+Tab

Wyloguj się z konta Google Ctrl+Shift+Q
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Skróty klawiaturowe

Zamknij bieżącą kartę Ctrl+W

Aby zobaczyć więcej skrótów klawiaturowych, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+? w celu wyświetlenia podglądu klawiatury na ekranie.

Tabliczka dotykowa
Ta strona zawiera informacje o gestach obsługiwanych przez tabliczkę dotykową w systemie Dell Chromebook 5190 2-in-1.

W poniższej tabeli przedstawiono niektóre gesty i działania obsługiwane przez tabliczkę dotykową systemu Chromebook:

Tabela 3. Gesty tabliczki dotykowej

Gesty tabliczki dotykowej

gesty Objaśnienie

Przesuń palcem po tabliczce dotykowej.

Naciśnij dolną połowę tabliczki dotykowej. Ponieważ klikanie dotknięciem jest domyślnie włączone, możesz 
szybko dotknąć tabliczki dotykowej, aby kliknąć.

Kliknij tabliczkę dotykową dwoma palcami.

Umieść dwa palce na tabliczce dotykowej i przesuwaj je w górę i w dół, aby przewijać pionowo, lub od lewej do 
prawej, by przewijać w poziomie. Jeśli włączone jest przewijanie „australijskie”, możesz przewijać w dół, 
przesuwając dwoma palcami w górę. (Funkcja ta działa tak samo jak w telefonie Smartphone lub tablecie). 
Jeśli masz wiele otwartych kart w przeglądarce, możesz szybko przechodzić między nimi, przesuwając trzema 
palcami w lewo i w prawo.

Przesuwanie Szybko przesuń dwoma palcami w lewo lub w prawo, aby przechodzić do tyłu lub do przodu na stronach 
WWW lub w aplikacjach.
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Gesty tabliczki dotykowej

Kliknij jednym palcem element, który chcesz przenieść. Drugim palcem przenieś element. Zwolnij oba palce, 
aby upuścić element w nowym miejscu.

Bluetooth
W tym rozdziale przedstawiono instrukcje parowania urządzeń Bluetooth z urządzeniami Chrome.

Technologia Bluetooth pozwala bezprzewodowo łączyć urządzenia na niewielkie odległości. Aby używać akcesoriów Bluetooth z 
komputerem Chromebook, najpierw sprawdź, czy Chromebook obsługuje komunikację Bluetooth. Następnie należy sparować komputer z 
akcesorium.

Aby sprawdzić, czy można używać akcesoriów Bluetooth z komputerem Chromebook, kliknij obszar statusu w prawym dolnym rogu, tam 

gdzie widoczne jest zdjęcie profilowe. Jeśli zobaczysz ikonę Bluetooth  lub  w menu, oznacza to, że Chromebook obsługuje 
łączność Bluetooth. Jeśli nie widzisz żadnej z tych ikon, komputer Chromebook nie obsługuje komunikacji Bluetooth. Jeśli komputer 
Chromebook obsługuje technologię Bluetooth, umożliwia łączenie się z wieloma różnymi akcesoriami Bluetooth, takimi jak:

• Klawiatury

• Myszy

• Głośniki

• Słuchawki

• Zestawy słuchawkowe (tylko audio)

Aby połączyć urządzenie Bluetooth z komputerem Chromebook, należy najpierw sparować te urządzenia. Oto, w jaki sposób można tego 
dokonać:

1 Zaloguj się na komputerze Chromebook.

2 Kliknij obszar statusu w prawym dolnym rogu, w miejscu, w którym wyświetla się obraz konta.

3 Z wyświetlonego menu wybierz status łączności Bluetooth.

4 Jeśli funkcja Bluetooth jest odłączona, kliknij ikonę odłączenia.  lub kliknij w menu pozycję Enable Bluetooth (Włącz Bluetooth). 
Komputer Chromebook automatycznie rozpocznie skanowanie w poszukiwaniu dostępnych urządzeń Bluetooth.

5 Z listy dostępnych urządzeń Bluetooth wybierz urządzenie, które chcesz dodać, i kliknij przycisk Connect (Połącz).

6 Aby podłączyć urządzenie Bluetooth, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

• W przypadku podłączania myszy kod PIN nie jest zwykle wymagany. Jeśli pojawi się monit o kod PIN myszy, wprowadź go przy 
użyciu klawiatury urządzenia Chrome.

• Jeśli chcesz sparować klawiaturę, wpisz na niej losowo wygenerowany kod PIN i naciśnij klawisz Enter.

Aby przekonać się, czy urządzenie Bluetooth jest podłączone, sprawdź stan łączności Bluetooth. Urządzenie powinno być widoczne na tej 
liście.

UWAGA: Masz nowy komputer Chromebook lub urządzenie Chromebox? Jeśli po raz pierwszy włączasz urządzenie Chrome, a w 
pobliżu znajduje się również włączone urządzenie Bluetooth, Chrome może automatycznie wykryć akcesorium i wyświetlić 
procedurę jego parowania. Instrukcje te będą dostępne tylko wtedy, gdy do urządzenia Chrome nie podłączono innego 
podobnego urządzenia i jeżeli urządzenie Bluetooth nie powiela wbudowanych funkcji, takich jak klawiatura lub panel dotykowy.
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Dane techniczne produktu — Chromebook 5190 
„2 w 1” z obracanym ekranem

W tym temacie przedstawiono dane techniczne komputera Chromebook 5190 „2 w 1” z obracanym ekranem.

Tabela 4. Dane techniczne

Typ Cechy i funkcje komputera 5190 „2 w 1”

Numer modelu: Chromebook 5190 „2 w 1”

Rodzina procesorów Procesor Intel Celeron Apollo Lake

Procesor Intel Apollo Lake Celeron N3350 (dwurdzeniowy) i N3450 (czterordzeniowy) (6 
W, 2 MB pamięci podręcznej, do 2,2 GHz)

System operacyjny System operacyjny Google Chrome

Pamięć • LPDDR4 2400 MHz

• Maks. ilość pamięci RAM: 8 GB

• Konfiguracja pamięci: 4 GB, 8 GB

Mikroukład Intel Apollo Lake

Karta graficzna Intel HD Graphics 500 z 12 jednostkami EU (zintegrowana z procesorem)

Wyświetlacz • 11,6 cala (16:9)

• Ekran dotykowy IPS o rozdzielczości HD

• Szkło Gorilla Glass, panel EMR, brak digitizera

• 220 nitów

• Cyfrowa obsługa piórka EMR

UWAGA: Pióro działa tylko w systemach z zainstalowanym 
dyskretyzatorem EMR.

Opcje pamięci masowej eMMC: 16 GB, 32 GB, 64 GB

Multimedia • Kamera HD o stałej ogniskowej z obsługą formatu MJPEG wspólna dla 
wszystkich platform na rok 2018

• Szerokokątna kamera 720p/1080p

• Opcjonalna kamera USB o rozdzielczości 5MP (skierowana na zewnątrz)

• Wbudowane mikrofony cyfrowe: 1 w osłonie i 1 w podparciu dłoni

• Dwa wbudowane głośniki stereofoniczne

Opcje akumulatora Akumulator 3S1P (3 ogniwa litowo-polimerowe połączone szeregowo)

Zasilacz Zasilacz 45 W ze złączem USB-C

Podłączanie • Wbudowany moduł Bluetooth BT4.x z trybem LE na karcie sieci WLAN

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

• Brak karty sieci WWAN

4
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• Obsługa 2 dwuzakresowych anten WLAN

• 1 gniazdo M.2 na kartę sieci WLAN

Porty, gniazda i obudowa • 1 gniazdo uniwersalne audio

• 2 porty USB 3.1 pierwszej generacji

• 2 porty USB Type-C

• Gniazdo czytnika kart microSD typu „push-push”

• Gniazdo blokady klinowej Noble

• Przycisk zasilania po lewej stronie

• Fizyczne przyciski regulacji głośności po prawej stronie

• Wskaźniki LED systemu/naładowania akumulatora po lewej stronie

• Wskaźnik LED przycisku zasilania — nie

Urządzenie wejściowe • Tabliczka dotykowa Clickpad

• Jedno urządzenie wskazujące; klawiatura odporna na manipulację

Security (Zabezpieczenia) • Gniazdo blokady Noble Wedge

• Zgodne ze standardem TPM 2.0

Masa • Z EMR: 1440,1 g (3,17 funta)

• Bez EMR: 1396,7 g (3,08 funta)

Wymiary • Wysokość: 21,65 mm (0,85 cala)

• Wysokość z EMR: 21,65 mm (0,85 cala)

• Szerokość: 303,9 mm (11,96 cala)

• Głębokość: 207,9 mm (8,18 cala)
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Oprogramowanie

W tej części przedstawiono informacje o systemie operacyjnym, poleceniach i dołączonym oprogramowaniu komputera Dell .

 

Tematy:

• System operacyjny

• Wyświetlanie informacji o systemie

System operacyjny
Ta strona zawiera informacje o systemie operacyjnym na komputerze Dell Chromebook 5190 „2 w 1”.

Chrome OS

Na urządzeniach Chromebook działa system operacyjny Google Chrome oparty na popularnej przeglądarce Google Chrome. Został on 
zaprojektowany z myślą o szybkim, prostym i bezpieczniejszym korzystaniu z komputera przez użytkowników, którzy spędzają większość 
czasu online.

Podstawowe korzyści

• Szybkość

• Prostota

• Security (Zabezpieczenia)

• Łatwe aktualizowanie

5
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• Łatwa synchronizacja

• Wysoka wydajność przy niskim koszcie

• Łatwa nauka używania i obsługa

• Dokumenty, kalendarz, poczta e-mail, kontakty i zadania — dostępne online i offline — z bezpieczną kopią zapasową i synchronizacją w 
chmurze.

• Dostęp do sklepu z aplikacjami Chrome Web Store

• Doskonałe aplikacje internetowe

• Najnowsze procesory Intel Core

• Zabawne gry

• Wbudowana obsługa popularnych typów plików i urządzeń zewnętrznych

Więcej informacji na temat systemu operacyjnego Chrome można znaleźć na stronie ze szkoleniami dotyczącymi Chrome OS.

Weryfikacja uruchamiania

Oprogramowanie sprzętowe tylko do odczytu weryfikuje integralność oprogramowania sprzętowego z możliwością odczytu i zapisu (R/W). 
Oprogramowanie sprzętowe R/W weryfikuje aktywne jądro systemu Linux. Podczas uruchamiania jądro systemu weryfikuje wszystkie bloki 
danych odczytywane z dysku.
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Jeśli weryfikacja nie powiedzie się i nie ma dostępu do kopii zapasowej, urządzenie przechodzi w tryb odzyskiwania.

Przełącznik trybu programisty umożliwia wyłączenie weryfikacji uruchamiania (na poziomie jądra systemu), co pozwala użytkownikom 
korzystać z systemu Chromium OS (lub innego systemu operacyjnego). System BIOS jest zawsze weryfikowany.

Mapa partycji dyskowych

Na dysku przechowywane są dwie kopie systemu Chrome OS: jedna aktywna i druga w postaci kopii zapasowej. Każda kopia zawiera 
partycję jądra i główny system plików. Kopia zapasowa jest aktualizowana automatycznie w tle. Aby jej użyć, wystarczy ponownie 
uruchomić system. Partycja zawiera zaszyfrowane dane użytkownika i jest również używana w fabryce do przechowywania 
oprogramowania testowego.
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Tryb programisty i tryb odzyskiwania

Tabela 5. Tryb programisty i tryb odzyskiwania

Tryb programisty Tryb odzyskiwania

• Używany do uruchamiania systemu bez weryfikacji.

• Można go włączyć podczas rozruchu przy użyciu kombinacji 
klawiszy.

• Podczas zmiany trybu partycja pełnostanowa jest usuwana.

• Używany w fabryce do uruchamiania obrazu testowego.

• Pozwala ponownie zainstalować system Chrome OS z dysku 
USB lub karty pamięci SD.

• Tryb odzyskiwania aktywuje się w przypadku niepowodzenia 
weryfikacji uruchomienia.

• Użytkownik może wymusić włączenie trybu odzyskiwania, 
naciskając podczas rozruchu odpowiednią kombinację klawiszy.

Niestandardowe oprogramowanie sprzętowe Coreboot i U-
boot
Coreboot (tylko procesory x86)

• Inicjowanie pamięci i mikroukładu

• Open Source z wyjątkiem danych binarnych MRC firmy Intel.

U-Boot

• Wykonuje weryfikację uruchamiania

• Obsługuje tryby odzyskiwania i programisty

• Kod Open Source

Normalny tryb uruchamiania jest bardzo szybki — ładowanie jądra systemu rozpoczyna się po niecałej sekundzie. Komputer Chromebook 
nie obsługuje uruchamiania innych systemów operacyjnych, takich jak Windows lub OS X.
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Systemy operacyjne Chrome i Chromium

Tabela 6. Różnica między systemami Chromium i Chrome OS

Różnica między systemami Chromium i Chrome OS

Chromium OS Chrome OS

• Projekt typu Open Source: http://www.chromium.org/
chromium-os

• Działa na zwykłych komputerach i urządzeniach Chrome

• Jest oparty na systemie Chromium OS

• Działa tylko na urządzeniach Chrome z wymaganymi funkcjami 
sprzętowymi (TPM, oprogramowanie sprzętowe tylko do 
odczytu, przycisk odzyskiwania, przełącznik trybu programisty).

• Zawiera dodatkowe funkcje objęte licencją, takie jak wtyczka 
Netflix, kodeki wideo i czcionki

Wyświetlanie informacji o systemie
Na tej stronie przedstawiono wszystkie informacje na temat wyświetlania informacji o systemie Dell Chromebook.

Komputer Dell Chromebook 5190 „2 w 1” nie obsługuje systemu BIOS firmy Dell. Dlatego w zależności od poszukiwanych informacji istnieje 
kilka sposobów sprawdzenia danych technicznych systemu. W poniższej tabeli przedstawiono niektóre z najczęściej używanych metod 
wyświetlania informacji o systemie i jego danych technicznych.
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Tabela 7. Wyświetlanie informacji o systemie

Polecenia Czynność i przeznaczenie Zrzut ekranu

Chrome:help Wyświetlanie podstawowych 
informacji o systemie 
operacyjnym.

Chrome:settings Wyświetlanie takich informacji 
jak opcje rozdzielczości ekranu 
(Device > Display settings), 
tabliczka dotykowa oraz inne 
dane dotyczące 
podstawowego sprzętu.

Oprogramowanie 53



Polecenia Czynność i przeznaczenie Zrzut ekranu

Chrome:system Wyświetlanie zaawansowanych 
informacji o systemie, takich 
jak wersja Google Chrome, 
informacje o systemie BIOS, 
dane procesora, informacje o 
pamięci, stan sieci oraz 
informacje o zasilaniu.
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Polecenia Czynność i przeznaczenie Zrzut ekranu

Chrome:net-
internals

Wyświetlanie zaawansowanych 
informacji o sieci.
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Diagnostyka i rozwiązywanie problemów

W tej sekcji przedstawiono narzędzie diagnostyczne i informacje o rozwiązywaniu problemów dla techników serwisowych.

 

Tematy:

• Rozwiązywanie podstawowych problemów

• CROSH

• Polecenia CROSH

• Polecenia Chrome

• Najczęściej używane polecenia CROSH

• Resetowanie Chromebooka

• Odzyskiwanie Chromebooka

Rozwiązywanie podstawowych problemów
Ta strona zawiera wszystkie informacje na temat rozwiązywania podstawowych problemów z komputerem Dell

UWAGA: Więcej informacji można znaleźć w Centrum pomocy Google.

UWAGA: Przed rozpoczęciem odzyskiwania komputera Chromebook można podjąć próbę zresetowania urządzenia (tzw. 
Powerwash). Operacja odzyskiwania komputera Chromebook to ostatnia deska ratunku.

Problemy z zasilaniem

Tabela 8. Problem z zasilaniem

Problemy z zasilaniem

Problem Możliwe rozwiązania

Chromebook nie włącza się

Jeśli Chromebook nie włącza się, wykonaj następujące czynności:

1 Odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne.

a Jeśli komputer Chromebook uruchomi się, jeszcze raz 
podłącz urządzenia pojedynczo podczas ponownego 
uruchamiania komputera, aby dowiedzieć się, które z 
nich jest przyczyną problemu. Gotowe.

b Jeśli Chromebook nadal nie uruchamia się lub występuje 
ten sam problem, nie podłączaj żadnych urządzeń i 
kontynuuj rozwiązywanie problemów.

2 Poziom naładowania akumulatora może być zbyt niski. 
Podłącz komputer Chromebook do zasilacza prądu zmiennego 
i ładuj go przez co najmniej godzinę, a potem spróbuj 
ponownie go włączyć.

UWAGA: Przy pierwszym włączeniu komputera 
Chromebook jego akumulator nadal działa w trybie 
transportu. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz 
komputer Chromebook i podłącz zasilacz prądu 
zmiennego, a potem włącz komputer.

6
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3 W zależności od modelu komputera Chromebook obok portu 
ładowania może być widoczny wskaźnik zasilania. Jeśli 
komputer Chromebook pozostawiono do ładowania, ale 
lampka wskaźnika nie świeci, należy przeprowadzić reset 
sprzętowy.

UWAGA: Można to zrobić, naciskając przyciski 
Odśwież + Zasilanie.

4 Użyj innego zasilacza prądu zmiennego o tym samym napięciu.

5 Odłącz zasilacz sieciowy i uruchom komputer tylko na 
zasilaniu z akumulatora.

Problemy z wyświetlaczem

Tabela 9. Problemy z wyświetlaczem

Problemy z wyświetlaczem

Problem Możliwe rozwiązania

Ekran jest pusty

Jeśli ekran komputera Chromebook jest pusty, w celu rozwiązania 
problemu, spróbuj wykonać poniższe czynności, przy każdym kroku 
sprawdzając, czy ekran się włącza:

1 Upewnij się, że komputer Chromebook jest włączony. Jeśli 
używasz akumulatora, podłącz komputer Chromebook do 
zasilacza i naciśnij przycisk zasilania.

2 Uruchom ponownie komputer Chromebook, przytrzymując 
przycisk zasilania, aż urządzenie się wyłączy, a następnie 
włącz je ponownie.

3 Wykonaj procedurę resetowania lub odzyskiwania komputera 
Chromebook.

Problemy z dźwiękiem, ekranem i kamerą

Tabela 10. Problemy z dźwiękiem, ekranem i kamerą

Problemy z dźwiękiem, ekranem i kamerą

Problemy Możliwe rozwiązania

Problemy z dźwiękiem

Jeśli słychać szum lub podczas próby słuchania głośność w 
głośnikach jest niska:

1 Upewnij się, że urządzenie nie jest wyciszone. Spróbuj zmienić 
głośność.

2 Ponownie uruchom komputer Chromebook.

3 Spróbuj odtworzyć dźwięk z różnych źródeł, takich jak 
YouTube i pliki audio zapisane lokalnie na komputerze 
Chromebook.

Jeśli podczas próby słuchania dźwięku głośniki nie reagują:

1 Odłącz od urządzenia wszystkie kable (USB, słuchawki i 
wyświetlacze).

2 Spróbuj odtworzyć dźwięk z różnych źródeł, takich jak 
YouTube i pliki audio zapisane lokalnie na komputerze 
Chromebook.

3 Ponownie uruchom komputer Chromebook.
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4 Jeśli dźwięk nadal nie działa, spróbuj wykonać procedurę 
resetowania lub odzyskiwania komputera Chromebook.

Problemy z ekranem

Jeśli ekran jest nie działa prawidłowo (obraz jest zbyt ciemny lub w 
ogóle go nie widać):

1 Spróbuj wyregulować jasność przy użyciu klawiszy jasności w 
górnej części klawiatury.

2 W obszarze statusu w prawym dolnym rogu ekranu sprawdź 
wyświetlacz i upewnij się, że nie ma żadnych problemów z 
dublowaniem lub rozszerzeniem wyświetlanego obrazu.

3 Ponownie uruchom komputer Chromebook

4 Jeśli problemy z ekranem nie ustępują, spróbuj wykonać 
procedurę resetowania lub odzyskiwania komputera 
Chromebook.

Problemy z kamerą

Jeśli kamera nie działa prawidłowo (obraz jest niewyraźny lub niskiej 
jakości):

1 Sprawdź, czy ekran prywatności lub inna przeszkoda nie 
blokuje ani nie zasłania kamery.

2 Spróbuj użyć różnych aplikacji do obsługi kamery. Spróbuj 
użyć hangoutów w Google+ lub wbudowanej aplikacji kamery

3 Ponownie uruchom komputer Chromebook

4 Jeśli problemy z kamerą nie ustępują, spróbuj wykonać 
procedurę resetowania lub odzyskiwania komputera 
Chromebook.

Problemy z połączeniami Bluetooth

Tabela 11. Problemy z połączeniami Bluetooth

Problemy z połączeniami Bluetooth

Problem Możliwe rozwiązania

Problemy z połączeniami Bluetooth

W przypadku problemów z parowaniem lub używaniem urządzenia 
Bluetooth z komputerem Chromebook spróbuj wykonać 
następujące czynności:

1 Najpierw upewnij się, że komputer Chromebook obsługuje 
urządzenie Bluetooth, które chcesz sparować.

2 Spróbuj wyłączyć i ponownie włączyć funkcję Bluetooth w 
obszarze statusu w prawym dolnym rogu ekranu.

3 Ponownie uruchom komputer Chromebook.

4 Jeśli problemy z technologią Bluetooth nadal występują, 
spróbuj wykonać procedurę resetowania lub odzyskiwania 
komputera Chromebook.
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Problemy z tabliczką dotykową i klawiszami skrótu

Tabela 12. Problemy z tabliczką dotykową i klawiszami skrótu

Problemy z tabliczką dotykową/klawiszami skrótu

Problem Możliwe rozwiązania

Tabliczka dotykowa nie reaguje

Jeśli tabliczka dotykowa przestała reagować, spróbuj wykonać 
poniższe czynności, po każdym kroku poruszając kursorem:

1 Naciśnij kilka razy klawisz Esc.

2 Przez kilka sekund postukaj palcami w tabliczkę dotykową.

3 Ponownie uruchom system Chrome OS, przytrzymując 
wciśnięty przycisk zasilania, aż urządzenie się wyłączy, a 
następnie włącz je jeszcze raz.

4 Jeśli nadal nie można przesunąć kursora przy użyciu tabliczki 
dotykowej, spróbuj zalogować się na konto Gościa, używając 
klawisza Tab do poruszania się po ekranie.

5 Jeśli problemy z tabliczką dotykową dotyczą konta, które nie 
jest głównym kontem (właściciela), usuń i ponownie utwórz 
konto użytkownika. Użyj klawisza Tab, aby poruszać się po 
ekranie.

6 Jeśli żadna z powyższych czynności nie zadziała, spróbuj 
wykonać procedurę resetowania lub odzyskiwania komputera 
Chromebook.

Klawisze w górnym rzędzie (klawisze skrótu) nie reagują

Jeśli klawisze skrótu (np. klawisze głośności lub jasności) nie 
reagują, spróbuj wykonać poniższe czynności, po każdym kroku 
testując działanie klawiszy:

1 Jeśli problem dotyczy klawiszy głośności lub jasności, upewnij 
się, że nie osiągnięto górnego lub dolnego limitu danego 
ustawienia.

2 Jeśli problem dotyczy niedziałających przycisków Do przodu 
lub Wstecz, upewnij się, że te ikony w przeglądarce są 
aktywne. Jeśli na przykład przycisk Wstecz na stronie 
internetowej jest wyszarzony, oznacza to, że przeglądarka nie 
zna strony, do której można powrócić.

3 Ponownie uruchom system Chrome OS, przytrzymując 
wciśnięty przycisk zasilania, aż urządzenie się wyłączy, a 
następnie włącz je jeszcze raz.

4 Spróbuj użyć klawiszy na koncie Gościa.

5 Jeśli problemy z klawiszami skrótu dotyczą konta, które nie 
jest głównym kontem (właściciela), usuń i ponownie utwórz 
konto użytkownika.

6 Jeśli żadna z powyższych czynności nie zadziała, spróbuj 
wykonać procedurę resetowania lub odzyskiwania komputera 
Chromebook.

Problemy z systemem Chrome OS

Tabela 13. Problemy z systemem Chrome OS

Problemy z systemem Chrome OS

Komunikat o błędzie: „He’s Dead, Jim!”
Jeśli komputer Chromebook działa powoli lub nie reaguje, a na 
ekranie jest widoczny komunikat He's Dead, Jim!, być może w 
systemie brakuje wolnej pamięci.
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UWAGA: Ten komunikat pojawia się również w przypadku 
zamknięcia procesu za pomocą Menedżera zadań w 
Google Chrome, systemowego menedżera zadań lub 
narzędzia wiersza poleceń.

1 Jeśli nie zakończono celowo działania strony, aby 
kontynuować, odśwież stronę. Jeśli komunikat nadal się 
pojawia, spróbuj zamknąć nieaktywne karty albo inne 
programy, aby zwolnić pamięć.

2 Jeśli problem będzie się powtarzał, zapoznaj się z informacjami 
o tym komunikacie w bazie wiedzy Google.

Brak systemu Chrome OS lub system uszkodzony

Jeśli komputer Chromebook nie uruchamia się i wyświetlany jest 
komunikat Chrome OS is missing or damaged. Please insert a 
recovery USB stick into the USB ports on the device, wykonaj 
następujące czynności:

Przeprowadź odzyskiwanie systemu. Więcej informacji można 
znaleźć w rozdziale na temat operacji odzyskiwania komputera 
Chromebook.

System Chrome OS przestaje reagować i nic nie porusza się na 
wyświetlaczu komputera

Jeśli system Chrome OS przestaje reagować i nic nie porusza się na 
wyświetlaczu komputera, wykonaj następujące czynności:

1 Wyłącz komputer.

2 Odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne oraz usuń wszystkie 
urządzenia USB i karty pamięci.

3 Odłącz zasilacz.

4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund.

5 Ponownie podłącz zasilacz prądu zmiennego i włącz system.

6 Jeśli problem nadal występuje, wykonaj procedurę resetowania 
lub odzyskiwania komputera Chromebook.

Utracone/zapomniane hasło logowania (Chrome OS)

Jeśli nie możesz odzyskać lub nie pamiętasz hasła logowania do 
komputera Chromebook:

1 Sprawdź, czy jest to urządzenie zarządzane (np. wdrożone 
przez firmę).

a Jeśli jest to urządzenie zarządzane, skontaktuj się z 
administratorem, aby zresetował hasło w Konsoli 
administracyjnej Google.

b Jeżeli nie jest to urządzenie zarządzane, wykonaj 
następujące czynności:

2 Zaloguj się jako gość lub użyj innego komputera.

3 Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź na stronę https://
www.google.com/accounts/recovery/

4 Wybierz opcję „Nie znam hasła”, a potem wprowadź adres e-
mail, którego używasz do logowania się w usługach Google.

5 Kliknij przycisk Kontynuuj i postępuj zgodnie z wyświetlanymi 
na ekranie instrukcjami resetowania hasła.

Inne objawy blokowania się lub zawieszania komputera Chromebook

Jeśli problem z komputerem Chromebook nie powoduje żadnych 
opisanych powyżej objawów, narzędzie do rozwiązywania 
problemów online i dodatkową pomoc można znaleźć w Centrum 
pomocy Google.

CROSH
W tym temacie przedstawiono potrzebne informacje na temat terminala Chrome Shell (CROSH). Powłoka CROSH i polecenia URL w 
Chrome umożliwiają dostęp do narzędzi rozwiązywania problemów, informacji i ustawień zaawansowanych.
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System operacyjny Chrome nie obsługuje testu ePSA, systemu BIOS firmy Dell, menu startowego (klawisz F12) ani usługi DellConnect. Nie 
istnieje diagnostyka przed uruchamianiem. Wszelkie działania związane z rozwiązywaniem problemów należy wykonywać wewnątrz 
systemu operacyjnego. Narzędzie Chrome Shell (CROSH) i polecenia Chrome URL umożliwiają dostęp do narzędzi rozwiązywania 
problemów, informacji i ustawień zaawansowanych. Chrome Shell (CROSH) jest interfejsem wiersza poleceń podobnym do terminali Linux 
BASH lub wiersza polecenia systemu Windows (cmd.exe). System operacyjny Chrome jest oparty na systemie Linux, ale narzędzie CROSH 
nie rozpoznaje większości poleceń systemu Linux. Najprzydatniejszymi poleceniami rozwiązywania problemów będą: memory test, 
storage_test_1 i storage_test_2, ping i tracepath. Polecenie ping działa inaczej niż w systemie Windows. Domyślnie powtarza działanie aż 
do naciśnięcia kombinacji <Ctrl> + <C>. Polecenie nie pokazuje żadnych statystyk. Polecenie tracepath działa podobnie jak traceroute w 
systemie Windows. Szczegółowe wyjaśnienie poleceń znajduje się poniżej i jest też dostępne po wpisaniu polecenia help lub help_advanced 
w terminalu CROSH.

1 Otwórz przeglądarkę Chrome.

2 Naciśnij kombinację klawiszy <Clrl> + <Alt> + <T>. Pojawi się interfejs przedstawiony na poniższym zrzucie ekranu:

3 Wpisz polecenie CROSH uruchamiające diagnostykę. Wpisz „help”, aby wyświetlić listę dostępnych poleceń. Wpisz „help_advanced”, 
aby wyświetlić bardziej skomplikowaną listę poleceń na potrzeby debugowania

Listę poleceń CROSH związanych z diagnostyką można również znaleźć w temacie „Polecenia CROSH”.

Polecenia CROSH
Poniższa tabela zawiera listę dostępnych poleceń narzędzia Chrome Shell (CROSH).

Tabela 14. Polecenia pomocy

Polecenie Zastosowanie

exit Wychodzi z narzędzia CROSH Shell.

pomoc Wyświetla tę stronę pomocy.

help_advanced Wyświetla pomoc i bardziej zaawansowane polecenia używane do 
debugowania.

ping [-c liczba] [-i odstęp] [-n] [-s rozmiar pakietu] [-W czas oczekiwania] 
— wysyła pakiety ICMP ECHO_REQUEST do hosta sieciowego. 
Jeśli pozycja jest „gw”, zostanie użyta kolejna brama dla trasy 
domyślnej. Polecenie działa jak polecenie ping w innych systemach 
operacyjnych. Naciśnij klawisze <Ctrl> + <C>, aby zatrzymać 
proces ping lub wstrzymać inne polecenia narzędzia CROSH.

ssh [argumenty opcjonalne...] — uruchamia podsystem ssh, jeśli 
polecenie jest wykonane bez żadnych argumentów. „ssh 
<użytkownik> <host>”, „ssh <użytkownik> <host> <port>”, „ssh 
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<użytkownik>@<host>” lub „ssh <user>@<host> <port>” 
nawiązuje połączenie bez przechodzenia do podsystemu.

ssh_forget_host Usuwa hosta z listy znanych hostów ssh. Polecenie to wyświetla 
menu znanych hostów i monit o zapomnieniu danego hosta.

top Ustawia poziom rejestracji debugowania chaps. Uruchomienie 
polecenia bez żadnych argumentów włącza rejestrowanie 
szczegółowe (verbose)

Tabela 15. Zaawansowane polecenia pomocy

Polecenie Zastosowanie

battery_test[<czas trwania testu>] Testuje szybkość rozładowywania akumulatora przez podaną liczbę 
sekund. W przypadku niepodania żadnych argumentów używana 
jest domyślna wartość 300 s.

bt_console [<możliwości agenta>] Przechodzi do konsoli debugowania łączności Bluetooth. 
Opcjonalny argument określa możliwości agenta parowania 
zapewniane przez konsolę; prawidłowe wartości można znaleźć w 
głównej specyfikacji połączeń Bluetooth.

chaps_debug [start|stop|<poziom_dziennika>] Ustawia poziom rejestracji debugowania chaps. Uruchomienie 
polecenia bez żadnych argumentów powoduje włączenie 
rejestrowania szczegółowego (verbose).

connectivity Wyświetla status łączności.

experimental_storage<status|enable|disable> Włącza lub wyłącza funkcje eksperymentalnej pamięci masowej.

ff_debug [<tag_expr>] [--help] [--list_valid_tags] [--reset] Dodaje lub usuwa tagi debugowania flimflam.

memory_test Przeprowadza rozszerzoną diagnostykę pamięci dla dostępnej 
wolnej pamięci.

modem <polecenie> [argumenty...] Wchodzi w interakcję z modemem 3G. Wpisz polecenie modem 
help, aby uzyskać szczegółową pomoc.

modem_set_carrier nazwa-nośnika Konfiguruje modem dla określonego nośnika.

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

Wykonuje zestaw testów diagnostycznych sieci i zapisuje kopię 
danych wyjściowych w katalogu pobierania

network_logging <wifi|cellular|ethernet> Umożliwia włączenie wstępnie zdefiniowanego zestawu tagów 
przydatnych podczas debugowania określonego urządzenia.

p2p_update [enable | disable] Włącza lub wyłącza udostępnianie peer-to-peer (P2P) aktualizacji w 
sieci lokalnej. Wykonanie polecenia spowoduje podjęcie próby 
uzyskania aktualizacji od innych peerów w sieci i udostępnienia im 
pobranych aktualizacji. Aby zobaczyć bieżący stan, wykonaj 
polecenie bez żadnych argumentów.

rlz < status | enable | disable> Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji RLZ.

rollback Próbuje przywrócić poprzednią aktualizację przechowywaną w 
pamięci podręcznej systemu. Polecenie dostępne wyłącznie w 
niestabilnych kanałach i urządzeniach nieprzypisanych do firmy. 
Należy pamiętać że to polecenie przywróci ustawienia fabryczne 
urządzenia.

route [-n] [-6] Wyświetla tabele routingu.

set_apn [-n <identyfikator sieci>] [-u <nazwa użytkownika>] [-p 
<hasło>] <apn>

Ustawia nazwę APN do wykorzystania podczas łączenia się z siecią 
za pomocą <identyfikatora sieci>. Jeśli nie określono <identyfikatora 
sieci>, zostanie użyty identyfikator obecnie zarejestrowanej sieci.
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set_apn - c Czyści używaną nazwę APN. Zamiast niej zostanie użyta domyślna 
nazwa APN.

set_arpgw <true | false> Włącza dodatkową kontrolę stanu sieci, aby upewniać się, że 
domyślna brama jest osiągalna.

set_cellular_ppp [-u <nazwa użytkownika>] [-p <hasło>] Ustawia nazwę użytkownika i/lub hasło PPP dla istniejącego 
połączenia z siecią komórkową. Jeśli nie zostanie podany parametr -
u lub -p, polecenie wyświetla istniejącą nazwę użytkownika PPP dla 
połączenia z siecią komórkową.

set_cellular_ppp -c Usuwa istniejącą nazwę użytkownika i hasło PPP dla istniejącego 
połączenia z siecią komórkową.

sound <polecenie> <argument> Niski poziom konfiguracji dźwięku. Polecenia można użyć do 
odtwarzania/nagrywania próbek dźwięku i włączania formowania 
wiązki w narzędziu Pixel. Polecenie sound beamforming <on|off > 
powoduje włączenie lub wyłączenie tej funkcji. Polecenie sound 
record [czas trwania] rozpoczyna nagrywanie. Polecenie sound 
play <nazwa pliku> odtwarza nagrane próbki dźwiękowe.

storage_status Odczytuje status kondycji w oparciu o test SMART urządzenia 
pamięci, atrybuty dostawcy i dziennik błędów.

storage_test_1 Wykonuje krótki test SMART w trybie offline.

storage_test_2 Wykonuje rozszerzony test możliwości odczytu.

syslog <komunikat> Zapisuje komunikat w dzienniku syslog.

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

Umożliwia ręczne dostosowanie zaawansowanych ustawień 
tabliczki dotykowej.

tracepath [-n] <miejsce docelowe>[/port] Śledzi ścieżkę/trasę do hosta sieciowego.

update_over_cellular [enable|disable] Włącza lub wyłącza automatyczne aktualizacje w sieciach 
komórkowych. Aby zobaczyć bieżący stan, wykonaj polecenie bez 
żadnych argumentów.

upload crashes Przesyła dostępne raporty o awariach do serwera awarii.

wpa_debug [<poziom_debugowania>] [--help] [--list_valid_level] [--
reset]

Ustawia poziom debugowania wpa_supplicant.

xset m [acc_mult[/acc_div] [thr]] xset m default Ustawia przyspieszenie myszy.

xset r rate [delay [rate]] Ustawia szybkość automatycznego powtarzania. Opóźnienie jest 
liczbą milisekund przed rozpoczęciem automatycznego 
powtarzania. Szybkość jest liczbą powtórzeń na sekundę.

xset r [kod klawisza] < on|off > Włącza lub wyłącza automatyczne powtarzanie. Jeśli określono kod 
klawisza, polecenie dotyczy wyłącznie tego klawisza. Jeśli nie 
określono keycode, polecenie dotyczy globalnego zachowania 
systemu.

Polecenia Chrome
Strony z prefiksem chrome:// zawierają funkcje eksperymentalne, narzędzia diagnostyczne i szczegółowe statystyki. Są one ukryte w 
interfejsie użytkownika przeglądarki Chrome. Strona chrome://about zawiera listę wszystkich wewnętrznych stron w Chrome. Aby 
wyświetlić wszystkie polecenia, wpisz chrome://about w pasku adresu URL przeglądarki Chrome, jak pokazano poniżej:
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Tabela 16. Skróty klawiaturowe przeglądarki Chrome

Zastosowanie Skrót przeglądarki Objaśnienie

System Information chrome://system/ Podstawowe informacje, wersja systemu 
BIOS itd.

Diagnostyka podstawowych połączeń chrome://diagnostics/ Test karty sieciowej i połączenia z 
Internetem

Informacje o Chrome chrome://version Więcej informacji identyfikacyjnych

Tworzenie dysku USB odzyskiwania chrome://imageburner/ Udostępniona przez Google wersja 
narzędzia DBAR/DBRM

Flagi Chrome chrome://flags Eksperymentalne funkcje wykraczające poza 
zakres pomocy technicznej firmy Dell

Rozwiązywanie problemów — pamięć chrome://memory Wyświetlanie działających procesów i 
wykorzystania pamięci

Ładowanie modułów chrome://conflicts Wyświetlanie konfliktów między wszystkimi 
modułami załadowanymi przez Chrome

Stan synchronizacji Chrome chrome://syncchrome://sync-internals Umożliwia rozwiązywanie problemów 
związanych z połączonymi kontami

Rozwiązywanie problemów z łącznością chrome://net-internals Kompleksowa diagnostyka sieci/łączności, w 
tym analiza DNS oraz diagnostyka połączeń 
kaskadowych i przepustowości

Histogram chrome://histograms Audyt rzeczywistej pracy i we/wy

Autorzy chrome://credits Odniesienia do wszystkich użytych 
modułów/bibliotek oraz powiązanych 
adresów URL serwisów Wiki/licencji

Zgłaszanie awarii chrome://crashes Zawiera szczegółowy raport dotyczący 
awarii, jeśli włączono tę funkcję

Wykorzystanie pamięci RAM przez aplikacje chrome://appcache-internals Szczegółowe informacje o użyciu pamięci 
przez aplikacje/rozszerzenia, przydatne 
zwłaszcza w przypadku komputerów 
Chromebook z 2 GB pamięci

Poniżej przedstawiono 12 najbardziej przydatnych poleceń chrome://, które warto znać:
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Tabela 17. Przydatne polecenia Chrome

Polecenia Chrome Zastosowanie Zrzut ekranu

chrome://flags W tym miejscu można włączyć 
eksperymentalne funkcje, które są ukryte w 
przeglądarce Google Chrome. Jak już 
wspomniano, są to funkcje eksperymentalne 
i mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami 
lub powodować problemy. Jeśli masz 
włączone te funkcje, używasz ich na własne 
ryzyko.

chrome://dns To polecenie powoduje wyświetlenie listy 
nazw hostów, z których przeglądarka 
wstępnie pobiera rekordy DNS.
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Polecenia Chrome Zastosowanie Zrzut ekranu

chrome://downloads Polecenie jest również dostępne w sekcji 
Menu > Downloads (Menu > Pobrane pliki). 
Skrót klawiaturowy: Ctrl+J.

chrome://extensions Polecenie jest również dostępne w sekcji 
Menu > Tools > Extensions (Menu > 
Narzędzia > Rozszerzenia).

chrome://bookmarks Polecenie jest również dostępne w sekcji 
Menu > Bookmarks > Bookmark Manager 
(Menu > Zakładki > Menedżer zakładek). 
Skrót klawiaturowy: Ctrl+Shift+O.
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Polecenia Chrome Zastosowanie Zrzut ekranu

chrome://history Polecenie jest również dostępne w sekcji 
Menu > History (Menu > Historia). Skrót 
klawiaturowy: Ctrl+H.

chrome://memory To polecenie powoduje przekierowanie do 
strony chrome://memory-redirect/. Na tej 
stronie wyświetlane są informacje o pamięci 
używanej przez przeglądarkę Google 
Chrome. Dostępne są również wszystkie 
dane dotyczące procesów przeglądarki: ich 
identyfikatorów, nazw i zajmowanej pamięci.

chrome://net-internals To polecenie powoduje wyświetlenie 
wszystkich informacji związanych z siecią. 
Umożliwia przechwytywanie zdarzeń 
sieciowych generowanych przez 
przeglądarkę. Dane te można również 
wyeksportować. Możliwe jest wyświetlenie 
zawartości pamięci podręcznej funkcji 
rozwiązywania adresów hostów DNS. Jedną 
z najważniejszych możliwości tej funkcji jest 
testowanie. Jeśli nie uda się wczytać adresu 
URL, można przejść na stronę chrome://
net-internals i kliknąć kartę Tests (Testy), a 
następnie wpisać adres URL i kliknąć 
przycisk Start test (Rozpocznij test). 
Spowoduje to przeprowadzenie testu i 
wyświetlenie raportu z informacjami o 
przyczynach błędów. chrome://plugins/.
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Polecenia Chrome Zastosowanie Zrzut ekranu

chrome://quota-internals Ta strona zawiera informacje o 
wykorzystaniu limitu miejsca na dysku przez 
przeglądarkę, w tym podział z 
uwzględnieniem poszczególnych witryn w 
plikach tymczasowych.

chrome://sessions Na tej stronie wyświetlana jest lista sesji i 
czynności, które są obecnie uruchomione.

chrome://settings To polecenie jest także dostępne w sekcji 
Menu > Options (Menu > Opcje — w 
systemie Windows) lub Menu > Preferences 
(Menu > Preferencje — w systemie Linux). 
W tym miejscu można konfigurować różne 
powiązane ustawienia przeglądarki.
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Polecenia Chrome Zastosowanie Zrzut ekranu

chrome://sync-internals Na tej stronie dostępne są informacje o 
funkcji synchronizacji Chrome, w tym adres 
URL synchronizacji używany przez Google i 
statystyki dotyczące synchronizowania.

Najczęściej używane polecenia CROSH
Ta strona zawiera informacje o najczęściej używanych poleceniach CROSH umożliwiających zdiagnozowanie problemów z komputerem 
Dell .

Poniżej przedstawiono niektóre z najczęściej używanych poleceń CROSH służących do rozwiązywania problemów ze sprzętem.

UWAGA: Polecenia storage_test_1 i storage_test_2 w terminalu CROSH nie są obsługiwane przez urządzenia pamięci masowej 
eMMC.

Sprawdzanie stanu naładowania akumulatora
Narzędzie Chrome Shell (CROSH) udostępnia prosty test diagnostyczny stanu akumulatora. Test umożliwia potwierdzenie, że akumulator 
ładuje się, oraz sprawdzenie kondycji i szybkości rozładowywania się akumulatora. Aby sprawdzić stan ładowania akumulatora, postępują 
zgodnie z podanymi instrukcjami:

1 Podłącz zasilacz prądu zmiennego do komputera Chromebook i gniazdka ściennego.

2 Włącz komputer Chromebook i zaloguj się.

3 Otwórz przeglądarkę Chrome.

4 Aby otworzyć narzędzie CROSH, naciśnij kombinację klawiszy CTRL + ALT + T.
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5 W terminalu CROSH wpisz polecenie battery_test 1 i naciśnij klawisz Enter.

6 Sprawdź wynik, aby upewnić się, że akumulator jest ładowany.

Sprawdzanie kondycji akumulatora

Aby ocenić stopień zużycia akumulatora w komputerze Chromebook i sprawdzić szybkość jego rozładowywania, wykonaj następujące 
czynności:

1 Odłącz zasilacz prądu zmiennego od komputera Chromebook.

2 Włącz komputer Chromebook i zaloguj się.

3 Otwórz przeglądarkę Chrome.
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4 Aby otworzyć narzędzie CROSH, naciśnij kombinację klawiszy CTRL + ALT + T.

5 W terminalu CROSH wpisz polecenie battery_test 1 i naciśnij klawisz Enter.

6 Zostanie wyświetlony ekran z informacjami o bieżącym stanie akumulatora i szybkości jego rozładowywania.

• Jeśli wskaźnik stanu przekracza 50%, akumulator nie przekracza oczekiwanego limitu zużycia.

• Jeśli wskaźnik stanu jest równy lub mniejszy niż 50%, a akumulator jest używany krócej niż rok, oczekiwane limity zużycia są 
przekroczone i może być konieczna wymiana akumulatora.
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• Jeśli wyniki wskazują, że stan akumulatora jest nieznany, może on wymagać wymiany.

Sprawdzanie pamięci

Aby sprawdzić pamięć komputera Chromebook, wykonaj następujące czynności:

UWAGA: Wykonanie testu zajmuje około 20 minut, a zależy to między innymi od pojemności pamięci.

1 Włącz komputer Chromebook i zaloguj się.

2 Otwórz przeglądarkę Chrome.

3 Aby otworzyć narzędzie CROSH, naciśnij kombinację klawiszy CTRL + ALT + T.

4 W terminalu CROSH wpisz polecenie memory_test i naciśnij klawisz Enter.
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5 Zostanie wyświetlony ekran diagnostyczny z pomyślnym wynikiem testu pamięci bez błędów.

Przykład niepowodzenia testu pamięci.
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Sprawdzanie stanu sieci

W przypadku problemów z połączeniem z Internetem wykonaj czynności opisane w poniższych sekcjach, aby przetestować kartę sieciową:

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zebrać informacje o sieci i zdiagnozować błędy sieciowe.

1 Włącz komputer Chromebook i zaloguj się.

2 Otwórz przeglądarkę Chrome.

3 Aby otworzyć narzędzie CROSH, naciśnij kombinację klawiszy CTRL + ALT + T.

4 W terminalu CROSH wpisz polecenie network_diag i naciśnij klawisz Enter. 
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5 Zaczekaj, aż narzędzie CROSH wykona zestaw testów diagnostycznych sieci. Na ekranie diagnostycznym pojawią się wyniki testu 
kondycji karty sieciowej.

6 Dziennik testu diagnostycznego jest zapisywany w pliku .txt (tekstowym) w aplikacji Pliki. 
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7 Jeśli test diagnostyczny zwraca komunikat o awarii, upewnij się, że karta Wi-Fi jest włączona i połączona z siecią. 

Resetowanie Chromebooka
Ta strona zawiera wszystkie informacje na temat resetowania komputera Dell .

Wszystkie dane użytkownika zapisane lokalnie na komputerze Chromebook można wyczyścić, przywracając ustawienia fabryczne systemu 
(funkcja znana również jako Powerwash).

Ta operacja może być przydatna w przypadku resetowania uprawnień właściciela lub problemów z profilem użytkownika.

UWAGA: Podczas przywracania ustawień fabrycznych zostaną usunięte dane wszystkich kont przechowywane na komputerze 
Chromebook, takie jak pobrane pliki, zdjęcia, uprawnienia właściciela i zapisane sieci. Po wyczyszczeniu tych danych ponownie 
rozpocznie się procedura wstępnej konfiguracji. Zresetowanie urządzenia nie wpływa na konta użytkowników ani na dane 
zsynchronizowane z tymi kontami.

UWAGA: Poniższych czynności nie należy wykonywać, jeśli używane jest zarządzane urządzenie Chrome, ponieważ po 
przywróceniu ustawień fabrycznych nie będzie można ponownie zarejestrować urządzenia.

Aby przywrócić komputer Chromebook do stanu fabrycznego, wykonaj następujące czynności:
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1 Kliknij obszar statusu w prawym dolnym rogu, w miejscu, w którym wyświetla się obraz konta. 
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2 Kliknij pozycję Settings (Ustawienia) podświetloną na poniższym zrzucie ekranu. 
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3 Kliknij opcję Show advanced settings (Pokaż ustawienia zaawansowane), aby rozwinąć menu. 
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4 Kliknij przycisk Powerwash. 
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5 Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie). 

Komputer Chromebook można również zresetować na ekranie logowania, przytrzymując wciśnięte klawisze Ctrl+Alt+Shift+R i klikając 

pozycję Restart (Uruchom ponownie). (Jeśli na komputerze Chromebook jest zalogowany użytkownik, wyloguj się przed naciśnięciem 
klawiszy Ctrl+Alt+Shift+R i kliknięciem pozycji Restart. Po ponownym uruchomieniu komputera Chromebook kliknij pozycję Reset).

Po ponownym uruchomieniu komputera Chromebook pojawi się ekran konfiguracji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na 
ekranie, aby ponownie skonfigurować komputer Chromebook. Upewnij się, że logujesz się na Twoim głównym koncie Google, ponieważ 
będzie ono ustawione jako konto właściciela.

Odzyskiwanie Chromebooka
Ta strona zawiera wszystkie informacje na temat operacji odzyskiwania komputera Dell .

Odzyskiwanie komputera Chromebook
Zainstaluj nową wersję przeglądarki systemu operacyjnego Chrome na komputerze Chromebook, wykonując procedurę odzyskiwania 
systemu. Te czynności można wykonać, jeśli wystąpią problemy z aktualizacją komputera Chromebook lub komputer przestanie działać.
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UWAGA: Podczas tej operacji zostaną usunięte wszystkie informacje o kontach i dane zapisane na komputerze Chromebook, w 
tym zdjęcia, pobrane pliki i zapisane sieci. Zostaną również zresetowane uprawnienia właściciela dla głównego konta. Procedura 
odzyskiwania nie wpływa jednak na same konta Google ani zsynchronizowane z nimi dane. Po zakończeniu odzyskiwania 
rozpocznie się procedura wstępnej konfiguracji.

Warunki wstępne:

Przed rozpoczęciem tej procedury potrzebne są następujące elementy:

• Komputer z systemem Chrome, Windows, Mac lub Linux i dostępem administracyjnym.

• Dysk flash USB lub karta SD o pojemności co najmniej 4 GB, z których można bez obaw usunąć dane.

Krok 1 — sprawdź, czy jest wyświetlany komunikat Chrome OS is missing 
or damaged

Jeśli widzisz ten komunikat, możesz najpierw wykonać reset sprzętowy komputera Chromebook, naciskając przyciski Odśwież i Zasilanie. 
Jeśli po wykonaniu resetu sprzętowego komunikat jest nadal wyświetlany, przejdź do kroku 2.

Jeśli widzisz komunikat Chrome OS verification is turned off (Weryfikacja systemu Chrome OS jest wyłączona), przejdź niżej do sekcji 
Weryfikacja systemu Chrome OS jest wyłączona.

Krok 2 — utwórz dysk flash USB lub kartę pamięci SD z obrazem 
odzyskiwania

Podłącz dysk flash USB lub kartę SD do komputera i wykonaj poniższe instrukcje

Tabela 18. Dysk flash USB lub karta SD

System operacyjny Instrukcje

Instrukcje dotyczące urządzeń Chrome

Utwórz dysk flash odzyskiwania przy użyciu aplikacji do nagrywania 
obrazów dysku. Narzędzie może nie być dostępne we wszystkich 
językach.

1 W omniboksie (w pasku adresu przeglądarki) wpisz chrome://
imageburner.

2 Uruchom narzędzie i wykonaj instrukcje pojawiające się na 
ekranie.

UWAGA: Podczas odzyskiwania komputera Chromebook 
pamiętaj, aby utworzyć dysk flash odzyskiwania 
przeznaczony do konkretnego modelu.

Instrukcje dotyczące systemu Windows

1 Kliknij to łącze, aby pobrać narzędzie do przywracania 
systemu. Jeśli jesteś administratorem sieci w szkole, firmie lub 
organizacji, pobierz narzędzie, klikając to łącze: 2. 3.

2 Uruchom narzędzie i wykonaj instrukcje pojawiające się na 
ekranie.

3 Po przywróceniu notebooka Chromebook należy sformatować 
pamięć flash USB lub kartę SD za pomocą narzędzia do 
przywracania systemu. Jeśli nie sformatujesz pamięci flash 
USB lub karty SD, nie będziesz mieć dostępu do całego 
obszaru pamięci masowej na urządzeniu zewnętrznym. 
Dodatkowo taka pamięć flash USB lub karta SD może 
pozostać nierozpoznana przez system Windows.

Instrukcje dotyczące komputerów Mac
Utwórz dysk flash odzyskiwania przy użyciu narzędzia do 
przywracania systemu. Narzędzie może nie być dostępne we 
wszystkich językach.
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System operacyjny Instrukcje

1 Kliknij to łącze, aby pobrać narzędzie do przywracania 
systemu.

2 Uruchom narzędzie i wykonaj instrukcje pojawiające się na 
ekranie.

Po wykonaniu tych czynności może pojawić się alert z informacją, 
że nie można odczytać napędu USB lub karty SD. Jeśli tak się 
stanie, spróbuj usunąć i ponownie podłączyć dysk USB lub włożyć 
kartę SD. Dysk USB lub karta SD są teraz gotowe do operacji 
odzyskiwania systemu.

Instrukcje dotyczące systemu Linux

Utwórz dysk flash odzyskiwania przy użyciu narzędzia do 
przywracania systemu. Narzędzie może nie być dostępne we 
wszystkich językach.

1 1. Kliknij to łącze, aby pobrać narzędzie do przywracania 
systemu.

2 Zmień uprawnienia skryptu, aby umożliwić jego wykonywanie, 
używając polecenia: $ & sudo chmod 755 linux_recovery.sh

3 Uruchom skrypt z uprawnieniami użytkownika root, używając 
polecenia:$ sudo bash linux_recovery.sh 

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami narzędzia, aby ukończyć 
tworzenie obrazu systemu operacyjnego.

Ponowna instalacja systemu operacyjnego Chrome

1 Uruchom komputer Chromebook.

2 Gdy pojawi się komunikat Chrome OS is missing or damaged (Brak systemu Chrome lub system uszkodzony), włóż pamięć flash 
USB lub kartę SD do gniazda USB lub SD w urządzeniu Chrome

3 Poczekaj, aż Chromebook uruchomi się z dysku flash

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

5 Po pomyślnej instalacji systemu Chrome pojawi się monit o wyjęcie pamięci USB lub karty SD.

6 Odłącz pamięć USB lub wyjmij kartę SD. Komputer Chromebook automatycznie uruchomi się ponownie.

Teraz powinno być możliwe normalne uruchomienie komputera Chromebook. Ponieważ dane przechowywane w komputerze Chromebook 
zostały usunięte, konieczna będzie ponowna wstępna konfiguracja. Upewnij się, że logujesz się przy użyciu Twojego głównego konta 
Google, ponieważ to konto będzie ustawione jako konto właściciela.

Komunikat Chrome OS verification is turned off (Weryfikacja systemu 
Chrome OS jest wyłączona)

Domyślnie komputery Chromebook są skonfigurowane w trybie zwykłego użytkownika. Jeśli w zamian ustawiony jest tryb programisty, 
podczas uruchamiania komputera będzie widoczny ekran z komunikatem „Chrome OS verification is turned off” (Weryfikacja systemu 
Chrome OS jest wyłączona). Trybu programisty można używać do testowania własnych wersji systemu operacyjnego Chrome.

Naciśnij klawisze Ctrl+D, aby przejść do trybu programisty. Jeśli w zamian naciśniesz spację, pojawi się ekran z prośbą o odzyskanie 
urządzenia.
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Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Tabela 19. Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Pytanie Rozwiązanie

Nie mogę przeprowadzić odzyskiwania komputera Chromebook Aby mieć pewność, że po odzyskaniu komputera Chromebook 
będziesz używać najnowszej wersji systemu Chrome OS, zalecamy 
utworzenie nośnika odzyskiwania z najnowszą wersją systemu 
Chrome OS i unikanie korzystania z nośników zawierających starsze 
wersje tego systemu.

Komunikat o błędzie An unexpected error has occurred. Spróbuj wykonać następujące czynności:

1 Sprawdź, czy prawidłowo wykonano wszystkie instrukcje 
opisane powyżej w kroku 2 (Utwórz dysk flash USB lub kartę 
SD odzyskiwania).

2 Spróbuj użyć innego dysku USB lub karty SD.

3 Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z zespołem pomocy 
technicznej Google Chrome.

Komunikat o błędzie You are using an out-of-date Chrome OS 
recovery image.

Należy pobrać aktualny obraz odzyskiwania systemu. Wykonaj 
wszystkie instrukcje opisane powyżej w kroku 2.

Odzyskano komputer Chromebook, ale nie można używać dysku 
USB lub karty pamięci SD w systemie Windows

Po zakończeniu odzyskiwania, należy sformatować pamięć USB lub 
kartę pamięci SD za pomocą narzędzia do przywracania systemu.

Odzyskano komputer Chromebook, ale system Windows nie 
rozpoznaje całej pojemności dysku USB lub karty SD, które zostały 
użyte do przywrócenia systemu.

Po zakończeniu odzyskiwania, należy sformatować pamięć USB lub 
kartę pamięci SD za pomocą narzędzia do przywracania systemu.
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UWAGA: W przypadku braku aktywnego połączenia z Internetem informacje kontaktowe można znaleźć na fakturze, w 
dokumencie dostawy, na rachunku lub w katalogu produktów firmy Dell.

Firma Dell oferuje kilka różnych form obsługi technicznej i serwisu, online oraz telefonicznych. Ich dostępność różni się w zależności od 
produktu i kraju, a niektóre z nich mogą być niedostępne w regionie użytkownika. Aby skontaktować się z działem sprzedaży, pomocy 
technicznej lub obsługi klienta firmy Dell:

1 Przejdź do strony internetowej Dell.com/support.

2 Wybierz kategorię pomocy technicznej.

3 Wybierz swój kraj lub region na liście rozwijanej Choose a Country/Region (Wybór kraju/regionu) u dołu strony.

4 Wybierz odpowiednie łącze do działu obsługi lub pomocy technicznej w zależności od potrzeb.
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