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Arbeta med datorn
 

Ämnen:

• Säkerhetsföreskrifter

• Innan du arbetar inuti datorn

• När du har arbetat inuti datorn

Säkerhetsföreskrifter
I kapitlet med säkerhetsföreskrifter behandlas de primära åtgärder som bör vidtas innan du följer några demonteringsinstruktioner.

Iaktta följande säkerhetsföreskrifter innan du utför några installations- eller felsöknings-/problemlösningsåtgärder som inbegriper 
demontering eller återmontering:

• Stäng av systemet inklusive all ansluten kringutrustning.

• Koppla bort systemet och all ansluten kringutrustning från nätströmmen.

• Koppla bort alla nätverkskablar, telefon- och telekommunikationsledningar från systemet.

• Använd alltid en ESD-fältservicesats när du arbetar inuti en bärbar dator för att undvika skador orsakade av elektrostatisk urladdning 
(ESD).

• När du har tagit bort en systemkomponent ska du försiktigt placera den borttagna komponenten på en antistatisk matta.

• Bär skor med icke ledande gummisulor för att minska risken för elektriska stötar.

Strömförbrukning i vänteläge
Dells produkter med väntelägesström måste vara urkopplade innan du öppnar höljet. System som har väntelägesström har ström internt 
även då de är avstängda. Tack vare den interna strömmen kan systemet startas (Wake on LAN) och försättas i viloläge via fjärranslutning 
och har andra avancerade energisparfunktioner.

Att koppla ur, trycka på och hålla ned strömknappen i 15 sekunder ska ladda ur kvarvarande ström på moderkortet, bärbara.

Jordning
Jordning är en metod för att ansluta två eller flera jordledare till samma elektrisk potential. Detta görs med hjälp av en fältservicesats för 
elektrostatisk urladdning (ESD). När du ansluter en jordningsvajer ska du se till att den är ansluten till en friliggande metalldel och aldrig till 
en lackerad del eller en del utan metall. Armbandet ska vara fastspänt och ha full kontakt med huden och du måste ta av alla smycken 
såsom klockor, armband och ringar innan du jordar dig själv och utrustningen.

Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD)
ESD är ett stort problem när du hanterar elektroniska komponenter, särskilt känsliga komponenter såsom expansionskort, processorer, 
DIMM-minnen och moderkort. Mycket små belastningar kan skada kretsarna på ett sätt som kanske inte är uppenbart, men som kan ge 
tillfälliga problem eller en förkortad produktlivslängd. Eftersom det finns påtryckningar i branschen för lägre strömkrav och högre densitet 
blir ESD-skyddet allt viktigare att tänka på.
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På grund av högre densitet hos de halvledare som används i de senaste Dell-produkterna är känsligheten för skador orsakade av statisk 
elektricitet nu högre än i tidigare Dell-produkter. Av denna orsak är vissa tidigare godkända metoder för att hantera komponenter inte längre 
tillämpliga.

Två erkända typer av skador orsakade av ESD är katastrofala och tillfälliga fel.

• Katastrofala – ungefär 20 procent av alla ESD-relaterade fel utgörs av katastrofala fel. I dessa fall ger skada upphov till en omedelbar 
och fullständig förlust av funktionaliteten. Ett exempel på ett katastrofalt fel är när ett DIMM-minne utsätts för en statisk stöt och 
systemet omedelbart ger symtomet "No POST/No Video" (ingen post/ingen video) och avger en pipkod för avsaknad av eller ej 
fungerande minne.

• Tillfälliga – tillfälliga fel representerar cirka 80 procent av de ESD-relaterade felen. Den höga andelen tillfälliga fel innebär att de flesta 
gånger som skador uppstår kan de inte identifieras omedelbart. DIMM-minnet utsätts för en statisk stöt, men spårningen försvagas 
knappt och ger inte omedelbart några symtom utåt som är relaterade till skadan. Det kan ta flera veckor eller månader för det 
försvagade spåret att smälta, och under tiden kan det uppstå försämringar av minnesintegriteten, tillfälliga minnesfel osv.

Det är svårare att känna igen och felsköka tillfälliga fel (kallas även intermittenta eller latenta).

Utför följande åtgärder för att förhindra ESD-skador:

• Använd ett kabelanslutet ESD-armband som är korrekt jordat. Det är inte längre tillåtet att använda trådlösa antistatiska armband 
eftersom de inte ger ett tillräckligt skydd. Det räcker inte med att röra vid chassit innan du hanterar delar för att få ett garanterat ESD-
skydd för delar med ökad ESD-känslighet.

• Hantera alla komponenter som är känsliga för statisk elektricitet på en plats som är skyddad mot elektrostatiska urladdningar. Använd 
om möjligt antistatiska golvplattor och skrivbordsunderlägg.

• Ta inte ut en komponent som är känslig för statisk elektricitet från sin förpackning förrän du är redo att installera komponenten. Innan du 
packar upp den antistatiska förpackningen ska du se till att du jordar dig på något sätt.

• Innan du transporterar en komponent som är känslig för statisk elektricitet ska du placera den i en antistatisk behållare eller förpackning.

Fältservicekit för ESD
Det obevakade fältservicekittet är det vanligaste servicekittet. Varje fältservicekit omfattar tre huvuddelar: antistatisk matta, handledsrem 
och jordningstråd.

Komponenterna i ett fältservicekit för ESD

Komponenterna i ett fältservicekit för ESD är:

• Antistatisk matta - Den antistatiska mattan är dissipativ och delar kan placeras på den under serviceförfaranden. När du använder en 
antistatisk matta din handledsrem ska sitta åt och jordningstråden ska kopplas till mattan och till någon omålad metall på systemet som 
du arbetar på. När den har anslutits ordentligt kan reservdelar tas ut från ESD-påsen och placeras direkt på mattan. ESD-känsliga 
artiklar är säkra i din hand, på ESD-mattan, i systemet eller inne i en påse.

• Handledsrem och jordningstråd - Handledsremmen och jordningstråden kan antingen vara direkt anslutna mellan handleden och den 
omålade metalldelen på maskinvaran om ESD-mattan inte är nödvändig, eller ansluten till den antistatiska mattan för att skydda 
maskinvaran som tillfälligt har placerats på mattan. Den fysiska anslutningen av handledsremmen och jordningstråden mellan huden, 
ESD-mattan och maskinvaran kallas för bindning. Använd endast fältservicekittet med en handledsrem, matta och jordningstråd. 
Använd aldrig trådlösa handledsremmar. Var alltid medveten om att de interna kablarna i handledsremmen i slutänden kommer att 
skadas av normalt slitage och de måste kontrolleras regelbundet med ett testverktyget för att undvika oavsiktliga ESD-
maskinvaruskador. Vi rekommenderar att du testar handledsremmen och jordningstråden minst en gång per vecka.

• Testverktyg för ESD-handledsremmen - Ledningarna inuti en ESD-handledsrem kommer att ta skada över tid. När du använder ett 
oövervakat kit är bästa praxis att regelbundet testa handledsremmen före varje servicebesök och minst en gång per vecka. Ett 
testverktyg för handledsremmen är den bästa metoden för att göra det här testet. Om du inte har något eget testverktyg för 
handledsremmen kan du höra med ditt regionala kontor för att ta reda på om de har ett. När du ska utföra testet ansluter du 
handledsremmens jordningstråd på testverktyget medan det är fastspänt på handleden och trycker på knappen för att testa. En grön 
LED lyser om testet lyckades, en röd LED tänds och ett larm ljuder om testet misslyckas.

• Isolatorelement - Det är viktigt att hålla ESD-känsliga enheter, såsom kylflänsens platshöljen, borta från inre delar som är isolatorer och 
ofta är laddade.

• Arbetsmiljö - Innan du använder ESD-fältservicekittet ska du utvärdera situationen på kundanläggningen. Till exempel, driftsättning av 
kittet för en servermiljö är annorlunda än för en stationär eller bärbar dator. Servrar är normalt installerade i ett rack inom ett 
datacenter; stationära eller bärbara datorer är vanligen placerade på kontorsskrivbord eller i bås. Titta alltid efter en stor öppen plan yta 
som är fritt från föremål och tillräckligt stor för användning av ESD-kittet med ytterligare utrymme för att rymma den typ av system 
som repareras. Arbetsytan ska också vara fri från isolatorer som kan orsaka en ESD-händelse. På arbetsytan ska isolatorer som t.ex. 
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frigolit och annan plast ska alltid flyttas minst 12 tum eller 30 cm från känsliga komponenter innan du hanterar eventuella 
maskinvarukomponenter fysiskt

• ESD-förpackning - Alla ESD-känsliga enheter måste skickas och tas emot i antistatiska förpackningar. Metall, statiskt avskärmade 
påsar är att föredra. Du bör dock alltid returnera den skadade delen med samma ESD-påse och förpackning som den nya delen 
levererades i. Påsen ska vikas ihop och tejpas igen och samma skumplastförpackning ska användas i den ursprungliga lådan som den 
nya delen levererades i. ESD-känsliga enheter bör endast tas ur förpackningen på en ESD-skyddad arbetsyta och delar bör aldrig 
placeras ovanpå ESD-påsen eftersom att endast påsens insida är avskärmad. Placera alltid delar i din handen, på ESD-mattan, i 
systemet eller i en antistatisk påse.

• Transport av känsliga komponenter - När du transporterar ESD-känsliga komponenter, såsom reservdelar eller delar som ska 
returneras till Dell, är det viktigt att placera dessa artiklar i antistatiska påsar för säker transport.

Sammanfattning av ESD-skydd

Vi rekommenderar att alla servicetekniker använder traditionella trådbundna ESD-jordade handledsremmar och en skyddande antistatisk 
matta hela tiden när de servar Dell-produkter. Dessutom är det mycket viktigt att teknikerna förvarar känsliga delar separat från alla 
isolatordelar medan de genomför servicen och att de använder antistatiska påsar för transport av känsliga komponenter.

Transport av känsliga komponenter
När du transporterar ESD-känsliga komponenter såsom reservdelar eller delar som ska returneras till Dell, är det viktigt att placera dessa 
delar i antistatiska påsar för säker transport.

Lyfta utrustning 

Följ nedanstående riktlinjer när du lyfter tung utrustning:

VIKTIGT!: Lyft inte mer än 22 kilo. Be alltid om hjälp eller använd en mekanisk lyftanordning.

1 Se till att du står stabilt och har god balans. Stå bredbent med tårna pekande utåt för att skapa en stabil bas.

2 Spänn magmusklerna. Bukmuskulaturen ger stöd åt ryggraden när du lyfter så att belastningen fördelas jämnare.

3 Lyft med benen, inte med ryggen.

4 Håll lasten nära dig. Ju närmare ryggraden den är, desto mindre belastar du ryggen.

5 Var rak i ryggen oavsett om du lyfter upp eller sätter ned lasten. Addera inte din kroppsvikt till lasten. Undvik att vrida kroppen och 
ryggen.

6 Använd samma teknik i omvänd ordning när du sätter ned lasten.

Innan du arbetar inuti datorn
1 Se till att arbetsytan är ren och plan så att inte datorkåpan skadas.

2 Stäng av datorn.

3 Om datorn är ansluten till en dockningsstation (dockad) frigör du den.

4 Koppla bort alla nätverkskablar från datorn (om tillgängliga).

VIKTIGT!: Om datorn har en RJ45-port kopplar du bort nätverkskabeln genom att först koppla bort kabeln från datorn.

5 Koppla bort datorn och alla anslutna enheter från eluttagen.

6 Öppna datorhöljet.

7 Håll strömbrytaren intryckt i cirka 5 sekunder för att jorda moderkortet.

VIKTIGT!: Undvik elektriska stötar genom att alltid koppla bort datorn från eluttaget innan du utför steg 8.

VIKTIGT!: Undvik elektrostatiska urladdningar genom att jorda dig själv. Använd ett antistatarmband eller vidrör en omålad 
metallyta med jämna mellanrum samtidigt som du rör vid en kontakt på datorns baksida.

8 Ta bort installerade ExpressCard-kort och smartkort från deras fack.
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När du har arbetat inuti datorn
När du har utfört utbytesprocedurerna ser du till att ansluta de externa enheterna, korten, kablarna osv. innan du startar datorn.

VIKTIGT!: Undvik skada på datorn genom att enbart använda batteriet som är utformat för den här speciella Dell-datorn. Använd 
inte batterier utformade för andra Dell-datorer.

1 Sätt tillbaka batteriet.

2 Sätt tillbaka kåpan.

3 Anslut externa enheter, som portreplikator eller mediabas, och sätt tillbaka alla kort som ExpressCard-kort.

4 Anslut eventuella telefon- eller nätverkskablar till datorn.

VIKTIGT!: Anslut alltid nätverkskablar till nätverksenheten först och sedan till datorn.

5 Anslut datorn och alla anslutna enheter till eluttagen.

6 Starta datorn.
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Ta bort och installera komponenter

microSD-kort

Ta bort microSD-kortet
1 Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2 Tryck in microSD-kortet för att lossa det från datorn.

3 Ta bort microSD-kortet från datorn.

Montera microSD-kortet
1 Skjut in SD-kortet i kortplatsen tills det klickar på plats.

2 Montera microSD-kortet.

3 Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Kåpan

Ta bort kåpan
1 Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2 Ta bort microSD-kortet.

3 Så här tar du bort kåpan:

a Ta bort de 9 (M2,5 × 7,5) skruvarna som håller fast baskåpan i datorn.

2
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b Bänd bort baskåpan från kanten med en plastrits [1] och lyft bort baskåpan från datorn [2].

OBS: Efter att ha tagit bort baskåpans skruvar, måste tekniker på plats se till att ta bort baskåpan försiktigt. Det finns 
fördjupningar för bändning vid vänster och höger gångjärn som kommer att förenkla isärtagningen. Med hjälp av en 
ritspenna av plast, bänd upp från den övre vänstra sidan av baskåpan, fortsätt arbeta dig runt på vänster och höger 
sida av kåpan och ta sedan bort baskåpan från systemet.
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c Lyft bort baskåpan från datorn.
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Installera kåpan
1 För in baskåpans främre kant i systemet.

2 Tryck på kanterna på kåpan tills den klickar på plats.

3 Sätt tillbaka M2,5 × 7,5-skruvarna som håller fast baskåpan i datorn.

4 Montera microSD-kortet.

5 Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Batteriet

Ta bort batteriet
1 Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2 Ta bort:

a microSD-kort
b kåpan

3 Så här tar du bort batteriet:

a Ta bort den enda (M2 × 3) skruven och lyft det högra metallfästet som håller fast batterikabeln på moderkortet [1, 2].
b Dra bort tejpen som håller fast tangentbordskabeln [3].
c Ta loss tangentbordskabeln från kontakten på moderkortet [4].
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d Ta bort den enda (M2 × 3) skruven och lyft det vänstra metallfästet som håller fast batterikabeln på kontakten på batteriet [1, 2].
e Ta bort batterikabeln [3].
f Dra bort tejpen som håller fast batterikabeln på moderkortet [4].
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g Ta bort de 3 (M2 × 3) skruvarna som håller fast batteriet i moderkortet [1].
h Lyft bort batteriet från systemet [2].
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Installera batteriet
1 För in batteriet i urtaget på systemet.

2 Sätt tillbaka de 3 (M2 × 3) skruvarna som håller fast batteriet i datorn.

3 Dra batterikabeln och anslut den till kontakten på moderkortet.

4 Fäst kabeln på moderkortet med två tejpbitar.

5 Placera de 2 metallfästena för att hålla fast batterikabeln i kontakten på moderkortet och batteriet.

6 Sätt tillbaka de 2 (M2 × 3) skruvarna, en på varje metallfäste, som håller fast fästena i datorn.

7 Installera:

a kåpan
b microSD-kort

8 Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Högtalare

Ta bort högtalaren
1 Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2 Ta bort:

a microSD-kort
b kåpan
c batteriet

3 Ta bort högtalaren genom att:

a Koppla bort högtalarkabeln från kontakten på moderkortet [1].
b Ta bort tejpen som håller fast högtalarkabeln till systemet [2, 3].
c Dra bort högtalarkablarna från kabelkanalerna [4].
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d Lyft bort högtalaren från systemet.
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Installera högtalaren
1 Placera högtalarna i öppningarna på datorn.

2 Dra högtalarkabeln genom låsspännena i kabelhållaren.

3 Sätt fast den självhäftande tejpen som håller fast högtalarkabeln på datorn.

4 Anslut högtalarkabeln till kontakten på moderkortet.

5 Installera:

a batteriet
b kåpan
c microSD-kort

6 Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

WLAN-kort

Ta bort WLAN-kortet
1 Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2 Ta bort:

a microSD-kort
b kåpan
c batteriet

3 Ta bort WLAN-kortet genom att:

a Ta bort den (M 2 × 3) skruv som håller fast WLAN-kortfästet i systemet [1].
b Ta bort WLAN-kortfästet som håller fast WLAN-antennkablarna [2].
c Koppla bort WLAN-antennkablarna från kontakterna på WLAN-kortet [3].
d Skjut och lyft bort WLAN-kortet från datorn [4].
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Installera WLAN-kortet
1 Sätt i WLAN-kortet i kortplatsen på systemet.

2 Anslut WLAN-antennkablarna till kontakterna på WLAN-kortet.

3 Sätt i WLAN-kortfästet för att fästa WLAN-kablarna på WLAN-kortet.

4 Sätt tillbaka den (M 2 × 3) skruv som håller fast WLAN-kortfästet i systemet.

5 Installera:

a batteriet
b kåpan
c microSD-kort

6 Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.
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Indata-/utdatakort

Ta bort indata-/utdatakortet
1 Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2 Ta bort:

a microSD-kort
b kåpan
c batteriet

3 Så här tar du bort indata-/utdatakortet (I/O-kortet):

a Lossa spärren och koppla bort de två I/O-kablarna från kontakten på I/O-kortet [1].
b Ta bort de två (M2 × 4) skruvarna som håller fast I/O-fästet i datorn [2].
c Öppna I/O-konsolen upp till 90 ° bakåt och lossa fästet från uttaget på datorn [3].
d Lyft bort fästet från datorn.

e Ta bort de 2 (M2 × 3) skruvarna som håller fast I/O-kortet i datorn [1].
f Lyft bort I/O-kortet från systemet [2].
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Montera I/O-kort
1 Placera I/O-kortet i kortplatsen i datorn.

2 Sätt tillbaka de två (M2 × 3) skruvarna som håller fast I/O-kortet i moderkortet.

3 Anslut de två I/O-kablarna och stäng spärren för att hålla fast den på I/O-kortet.

4 Placera I/O-konsolen och sätt tillbaka de 2 (M2 × 4) skruvarna som håller fast fästet i datorn.

5 Installera:

a batteriet
b kåpan
c microSD-kort

6 Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.
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Pekskiva

Ta bort pekplattan
1 Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2 Ta bort:

a microSD-kort
b kåpan
c batteriet

3 Ta bort pekplattan så här:

a Ta bort de 3 (M2 × 3) skruvarna som håller fast styrplattans fäste i datorn [1].
b Ta bort styrplattans fäste [2].

c Lyft haken och koppla bort styrplattans kabel från kontakten i styrplattans ram [1].
d Lyft tejpen som håller fast styrplattans ram i datorn [2].
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e Ta bort de 3 (M2 × 2) skruvarna som håller fast styrplattans ram i datorn [1].
f Lyft bort styrplattan från datorn [2].
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Installera pekplattan
1 Sätt styrplattan på plats i datorn.

2 Sätt tillbaka de tre skruvarna som håller fast styrplattans ram i datorn.

3 Anslut styrplattans kabel till kontakten i styrplattans ram.

4 Sätt fast den självhäftande tejpen som håller fast styrplattans ram på systemet.

5 Placera styrplattans fäste i uttaget.

6 Sätt tillbaka de tre skruvarna som håller fast styrplattans fäste i datorn.

7 Installera:

a batteriet
b kåpan
c microSD-kort

8 Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Tangentbord

Ta bort tangentbordet
1 Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2 Ta bort:

a microSD-kort
b kåpan
c batteriet

3 Så här tar du bort tangentbordet:

a Lossa haken och koppla bort tangentbordskablarna från kontakterna på moderkortet [1].
b Använd en plastrits och lossa tangentbordet från de två hålen på datorn [2].

OBS: De två hålen för tangentbordet indikeras av "KB"-märkningen.
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c Vänd på datorn och dra försiktigt tangentbordskabeln genom öppningen i handledsstödet.
d Lyft bort tangentbordet från datorn.
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Installera tangentbordet
1 Sätt försiktigt i tangentbordskabeln i utrymmet i handledsstödet innan du fäster tangentbordet i datorn.

2 Rikta in tangentbordsramen med flikarna på datorn och tryck på den tills den klickar på plats.

3 Vänd på datorn och anslut tangentbordskabeln till kontakten på moderkortet.

4 Installera:

a batteriet
b kåpan
c microSD-kort

5 Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Moderkort

Ta bort moderkortet
1 Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2 Ta bort:

a microSD-kort
b kåpan
c batteriet
d WLAN

3 Ta bort moderkortet genom att:
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a Lyft upp spärren och koppla bort de två indata-/utdatakablarna från kontakten på moderkortet [1].
b Lyft upp spärren och koppla bort kabeln för pekskivan från kontakten på moderkortet [2].
c Lossa flikarna och koppla bort tangentbordskabeln från kontakten på moderkortet [3].
d Koppla bort högtalarkabeln från kontakten på moderkortet [4].

e Koppla bort följande kablar [1]:

• EMR-kabel

• Kabel för främre kamera

• Sensorkortskabel
f Ta bort den (M2 × 4) skruv som håller fast eDP-fästet i moderkortet [2].
g Ta bort eDP-fästet från systemet [3].
h Lyft tejpen som håller fast eDP-kabeln på moderkortet [4].
i Lyft upp spärren och koppla bort kabeln för pekskivan från kontakten på moderkortet [5].
j Lyft tejpen som håller fast kabeln i datorn [6].
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k Ta bort den (M2 × 4) skruv som håller fast moderkortets fäste i datorn [1].
l Lyft moderkortets fäste [2] och lossa kroken på fästet från spärrfliken i datorn [3].
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m Ta bort de 3 (M2 × 3) skruvarna som håller fast moderkortet i datorn [1].
n Lyft bort moderkortet från systemet [2].
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OBS: I händelse av systemkortersättning kan teknikern behöva köra RMA mellanlägg. RMA-mellanlägg USB-nyckel har 
skickats med serviceutbytesmoderkortet. Ett informationsblad som följer med RMA-mellanlägg USB-nyckeln innehåller 
instruktioner för att köra RMA-mellanlägg.

Installera moderkortet
1 Rikta in skruvhålen på moderkortet med skruvhålen på systemet.

2 Sätt tillbaka de tre skruvarna som håller fast moderkortet i datorn.

3 Rikta in moderkortets fäste och knäpp fast kroken på fästet på spärrfliken i datorn.

4 Placera moderkortets fäste och sätt tillbaka skruven som håller fast fästet i datorn.

5 Anslut eDP-kabeln till kontakten på moderkortet.

6 Sätt fast tejpen som håller fast eDP-kabeln på moderkortet.

7 Placera eDP-fästet över kontakten och sätt tillbaka skruven som håller fast eDP-fästet i moderkortet.

8 Anslut följande kablar:

• EMR-kabel

• Kabel för främre kamera

• Sensorkortskabel

9 Dra högtalarkabeln och anslut den till moderkortet.

10 Anslut de två indata-/utdatakablarna, styrplattans kabel och tangentbordets kabel till kontakterna på moderkortet.

11 Installera:

a WLAN
b batteriet
c kåpan
d microSD-kort

12 Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Kamera mot omvärlden

Ta bort kameran mot omvärlden
1 Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

a microSD-kort
b kåpan
c batteriet
d moderkort

2 Så här tar du bort kameran mot omvärlden:

a Ta bort den enstaka skruven (M2 x 2) som håller fast kameran mot omvärlden i handledsstödet [1].
b Lyft bort kameran från systemet [2].
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Installera kameran mot omvärlden
1 Rikta in och sätt kameran mot omvärlden på plats i handledsstödet.

2 Sätt tillbaka skruven som håller fast kameran i handledsstödet.

3 Installera:

a moderkort
b batteriet
c kåpan
d microSD-kort

4 Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Bildskärmsenhet

Ta bort bildskärmsenheten
1 Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2 Ta bort:

a microSD-kort
b kåpan
c batteriet
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3 Ta bort bildskärmsenheten.

a Koppla bort följande kablar [1]:

• EMR-kabel

• Kabel för främre kamera

• sensorkabel
b Ta bort den (M2 × 4) skruv som håller fast eDP-fästet i moderkortet [2].
c Ta bort eDP-fästet från systemet [3].
d Lyft tejpen som håller fast eDP-kabeln på moderkortet [4].
e Lyft upp spärren och koppla bort kabeln för pekskivan från kontakten på moderkortet [5].
f Lyft tejpen som håller fast kabeln i datorn [6].

g Vänd på datorn.
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h Placera datorn i 90 grader på kanten av en plan yta med bildskärmen vänd nedåt.
i Ta bort de 6 (M2,5 × 5) skruvarna som håller fast bildskärmsenheten i datorn [1].
j Lyft bort bildskärmsenheten från systemet [2].
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Installera bildskärmsenheten
1 Placera chassit på kanten av en plan yta.

2 Rikta in bildskärmsmonteringen med skruvhållarna på datorn.

3 Sätt tillbaka de 6 gångjärnsskruvarna som håller fast bildskärmsenheten i datorn.

4 Lyft datorn och stäng bildskärmen.

5 Anslut eDP-kabeln till kontakten på moderkortet.

6 Sätt fast tejpen som håller fast eDP-kabeln på systemet.

7 Placera eDP-metallfästet som håller fast eDP-kabeln.

8 Sätt tillbaka skruven som håller fast eDP-fästet i datorn.

9 Anslut följande kablar:

• EMR-kabel

• Kabel för främre kamera

• sensorkabel

10 Installera:

a batteriet
b kåpan
c microSD-kort

11 Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.
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Bildskärmspanelens touch

Ta bort bildskärmspanelens touch
1 Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2 Ta bort:

a microSD-kort
b kåpan
c batteriet
d bildskärmsenhet

3 Så tar du bort pekskärmspanelen:

a Dra av gummikåpan som håller fast eDP-kabeln, WLAN-kabeln och sensorkabeln inuti kåpan för bildskärmsgångjärnen [1, 2].

b Använd en plastrits för att bända kanterna som håller fast bildskärmspanelen i bildskärmsenheten [1, 2].
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c Lyft bort bildskärmspanelen från bildskärmsenheten.

Installera bildskärmspanelens touch
1 Rikta in bildskärmspanelen på plats i bildskärmsenheten.

2 Tryck på expansionskortet tills det klickar på plats.
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3 Fäst gummikåpan som håller fast eDP-kabeln, WLAN-kabeln och sensorkabeln inuti kåpan för bildskärmsgångjärnen.

4 Installera:

a bildskärmsenhet
b batteriet
c kåpan
d microSD-kort

5 Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Bildskärmsgångjärnen

Ta bort bildskärmsgångjärnet
1 Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2 Ta bort:

a microSD-kort
b kåpan
c batteriet
d bildskärmsenhet
e Pekskärm

3 Ta bort bildskärmsgångjärnet:

a Ta bort de 2 (M2 × 3) skruvarna och de 6 (M2,5 × 2,5) skruvarna som håller fast bildskärmsgångjärnet på bildskärmsenheten.

b Lyft bort bildskärmsgångjärnet från bildskärmsenheten.
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Installera bildskärmsgångjärnet
1 Placera kåpan för bildskärmsgångjärnen på bildskärmsenheten.

2 Sätt tillbaka de 2 (M2 × 3) skruvarna och de 6 (M2,5 × 2,5) skruvarna som håller fast bildskärmsgångjärnet på bildskärmsenheten.

3 Installera:
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a Pekskärm
b bildskärmsenhet
c batteriet
d kåpan
e microSD-kort

4 Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Bildskärmskabel

Ta bort bildskärmskabeln
1 Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2 Ta bort:

a microSD-kort
b kåpan
c batteriet
d bildskärmsenhet
e Pekskärm

3 Ta bort bildskärmskabeln så här:

a Dra bort tejpen som håller fast kabeln för bildskärmen på bildskärmsenheten [1].
b Lyft haken och koppla bort bildskärmskabeln från kontakten på bildskärmsenheten [2, 3].

c Ta bort bildskärmskabeln från bildskärmsenheten [1].
d Dra bort tejpen som håller fast bildskärmskabeln på bildskärmsenheten och ta bort den från datorn [2].

38 Ta bort och installera komponenter



Installera bildskärmskabeln
1 Sätt fast tejpen som håller fast bildskärmskabeln på bildskärmsenheten.

2 Dra bildskärmskabeln till sin plats i bildskärmsenheten.

3 Anslut bildskärmskabeln till kontakten på bildskärmsenheten och fäst bildskärmskabeln i datorn med tejp.

4 Installera:

a Pekskärm
b bildskärmsenhet
c batteriet
d kåpan
e microSD-kort

5 Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Kamera

Ta bort kameran
1 Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2 Ta bort:

a microSD-kort
b kåpan
c batteriet
d bildskärmsenhet
e Pekskärm

3 Så tar du bort kameran:

a Använd en plastrits för att dra ut kameran från chassit [1].
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b Vänd kameran [2].
c Koppla bort kamerakabeln från kontakten [3].

d Lyft bort kameran från bildskärmsmonteringen.

Installera kameran
1 Anslut kamerakabeln till kontakten på bildskärmsmonteringen.

2 Vänd på kameran och passa in den i sin plats i bildskärmsenheten.

3 Installera:

a Pekskärm
b bildskärmsenhet
c batteriet
d kåpan
e microSD-kort

4 Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Handledsstöd

Sätta tillbaka handledsstödet
1 Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2 Ta bort:
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a microSD-kort
b kåpan
c batteriet
d högtalare
e indata- och utdatakort
f WLAN-kort
g styrplatta
h tangentbordet
i moderkort
j bildskärmsenhet

3 Komponenten som du har kvar är handledsstödet.

4 Montera följande i handledsstödet:

a bildskärmsenhet
b moderkort
c tangentbordet
d styrplatta
e WLAN-kort
f indata- och utdatakort
g högtalare
h batteriet
i kåpan
j microSD-kort

5 Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.
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Teknik och komponenter
I det här kapitlet beskrivs den teknik och de komponenter som finns i systemet.
 

Ämnen:

• Tangentbord

• Pekskiva

• Bluetooth

Tangentbord
Tangentbord för Chromebook 5190 2-i-1 har några extra funktioner som hjälper dig att surfa på webben smidigt och effektivt. 
Tangentbordet har en särskild sökknapp och en ny rad med kortkommandon för webben. Ett vanligt USB-tangentbord för Windows kan 
också användas med Chromebook. Samma kortkommandon fungerar. Bilden nedan visar tangentbordslayouten.

Tangentfunktioner på tangentbordet
Chrome-enhetens tangentbord har utformats för att hjälpa dig att hitta de saker du behöver mest. Tabellen nedan är en översikt över 
specialtangenter på den översta raden på tangentbordet:

Tabell 1. Specialtangenter

Specialtangenter

Gå till föregående sida i webbläsarhistoriken

Gå till nästa sida i webbläsarhistoriken
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Specialtangenter

Läs in den nuvarande sidan igen

Starta läget Uppslukande så att alla flikar och startprogrammet döljs

Starta läget Översikt så att alla fönster visas

Minska skärmens ljusstyrka

Öka skärmens ljusstyrka

Ljud av

Sänk volymen

Öka volymen

Sök i program och på webben samtidigt. På en Chromebook sitter den här tangenten på sidan, där Caps Lock brukar 
finnas.

Kortkommandon på tangentbordet

Tabell 2. Kortkommandon

Kortkommandon

Funktion Tangentkombinationer

Page up Tryck på Alt och uppåtpilen

Page down Tryck på Alt och nedåtpilen

Hem Tryck på Ctrl + Alt och uppåtpilen

End Tryck på Ctrl + Alt och nedåtpilen

Ta bort Tryck på Alt + backsteg

Växla bokmärkesfältet Ctrl + Skift + B

Sök på den aktuella webbsidan Ctrl + F

Öppna en ny flik Ctrl + T

Öppna ett nytt fönster Ctrl + N

Öppna den länk du klickade på i en ny bakgrundsflik Tryck på Alt och klicka på en länk

Växla till nästa flik Ctrl + Tabb

Logga ut från Google-kontot Ctrl + Skift + Q
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Kortkommandon

Stäng den aktuella fliken Ctrl + W

Tryck bara på Ctrl+Alt+? om du vill visa fler kortkommandon Då öppnas tangentbordsvisningen på skärmen.

Pekskiva
Den här sidan innehåller information om fingerrörelser på styrplattan för Dell Chromebook 5190 2-i-1.

Följande tabell räknar upp några fingerrörelser och åtgärder som stöds av Chromebooks styrplatta:

Tabell 3. Handrörelser på styrplattan

Fingerrörelser på styrplattan

Gester Förklaring

Flytta bara fingret över styrplattan.

Tryck på den nedre halvan av styrplattan. Eftersom tryck för att klicka är aktiverat som standard kan du klicka 
genom att snabbt trycka på styrplattan.

Klicka på styrplattan med två fingrar.

Placera två fingrar på styrplattan och flytta dem uppåt eller nedåt för att bläddra vertikalt, eller till vänster och 
höger för att bläddra horisontellt. Om du har aktiverat australisk bläddring bläddrar du nedåt genom att dra två 
fingrar uppåt. (Det fungerar på samma sätt som din smartphone eller surfplatta.) Om du har flera 
webbläsarflikar öppna kan du också svepa till vänster eller höger med tre fingrar för att snabbt växla mellan 
flikar.

Svepning Dra snabbt två fingrar till vänster eller höger för att gå bakåt eller framåt på webbsidor eller i program.
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Fingerrörelser på styrplattan

Klicka på det objekt som du vill flytta med ett finger. Flytta objektet med ett andra finger. Släpp båda fingrarna 
när du vill släppa objektet på en ny plats.

Bluetooth
I det här avsnittet finns instruktioner för att parkoppla en Bluetooth-enhet med dina Chrome-enheter.

Med Bluetooth-teknik kan du ansluta enheterna trådlöst över korta avstånd. Kontrollera att din Chromebook-dator har stöd för Bluetooth 
innan du använder Bluetooth-tillbehör med den. Sedan måste du parkoppla den med tillbehöret.

För att se om du kan använda Bluetooth-tillbehören med Chromebook klickar du i statusfältet i det nedre högra hörnet, där din kontobild 

visas. Om du ser på Bluetooth-ikonen  eller i menyn har din Chromebook stöd för Bluetooth. Om du inte ser någon av dessa 
ikoner har din Chromebook inte stöd för Bluetooth. Om din Chromebook har stöd för Bluetooth kan den ansluta till ett brett utbud av 
Bluetooth-tillbehör, inklusive följande:

• Tangentbord

• Möss

• Högtalare

• Hörlurar

• Headset (endast ljud)

För att kunna ansluta en Bluetooth-enhet till Chromebook måste du parkoppla dem. Gör så här:

1 Logga in på din Chromebook.

2 Klicka på statusfältet i det nedre högra hörnet där kontobilden visas.

3 Välj Bluetooth-status i menyn som visas.

4 Klicka på ikonen Frånkopplat om Bluetooth är frånkopplat.  eller klicka på Aktivera Bluetooth i menyn. Din Chromebook börjar 
automatiskt söka efter tillgängliga Bluetooth-enheter.

5 Välj den enhet som du vill lägga till från listan med tillgängliga Bluetooth-enheter och klicka på Connect (Anslut).

6 Följ anvisningarna på skärmen för att ansluta Bluetooth-enheten.

• Om du ansluter en mus behöver du oftast inte ange någon PIN-kod. Om du uppmanas att ange en PIN-kod anger du PIN-koden 
för musen med tangentbordet på Chrome-enheten.

• Om du ansluter ett tangentbord skriver du den slumpmässigt genererade PIN-koden på tangentbordet som du vill parkoppla och 
trycker på retur.

Kontrollera Bluetooth-statusen för att bekräfta att Bluetooth-enheten är ansluten. Där ska du kunna se din enhet.

OBS: Har du precis fått din Chromebook eller Chromebox? Om du startar din Chrome-enhet för första gången och det finns en 
Bluetooth-enhet i närheten som också är på, kan Chrome-enheten automatiskt identifiera enheten och visa stegen för att 
parkoppla den. Instruktionerna visas bara om Chrome-enheten inte redan har en liknande enhet ansluten eller inte har 
motsvarande funktioner inbyggda, till exempel ett tangentbord eller en styrplatta.
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Produktspecifikationer för konvertibel 
Chromebook 5190 2-i-1

Det här kapitlet innehåller en förteckning över de tekniska specifikationerna för den konvertibla Chromebook 5190 2-i-1.

Tabell 4. Specifikationer

Typ Funktionerna i 5190 2-i-1

Modellnummer Chromebook 5190 2-i-1

Processorfamilj Intel Apollo Lake Celeron-processor

Processor Intel Apollo Lake Celeron Dual Core N3350 och Quad Core N3450 (6 W, 2 M 
cache, upp till 2,2 GHz)

Operativsystem Google Chrome OS

Minne • LPDDR4 2 400 MHz

• Max RAM-minne: Upp till 8 GB

• Minneskonfiguration: 4 GB, 8 GB

Kretsuppsättning Intel Apollo Lake

Grafik Intel HD graphics 500 med 12 exekveringsenheter (integrerade i processorn)

Bildskärm • 11,6-tums (16:9)

• HD IPS-pekskärm

• Gorilla Glass, EMR-panel, ingen digitaliserare

• 220 nits

• Kompatibel med digitaliserad EMR-penna

OBS: Penna fungerar endast på system med EMR digitizer 
installerad.

Lagringsalternativ eMMC: 16 GB, 32 GB, 64 GB

Multimedia • HD med fast fokus och m-jpeg delas med alla CY2018-plattformar

• Vidvinkel 720 p till 1080 p

• Valfri 5 MP-USB-kamera (kamera mot omvärlden)

• Inbyggd digital mikrofon: 1 på ramen och 1 på handledsstödet

• Två integrerade stereohögtalare

Batterialternativ 3S1P-batteri (3 seriekopplade litiumpolymerceller)

Nätadapter 45 W USB-C-nätadapter

Anslutbarhet • Inbyggd Bluetooth BT4.x med låg energi via det kombinerade WLAN-kortet

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

• Inget WWAN

• Stöder 2 WLAN-antenner med dubbla band

4
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• 1x M.2-uttag för WLAN

Portar, platser och chassi • 1 x universellt ljuduttag

• 2 x USB 3.1 Gen 1-portar

• 2 x USB Type-C-portar

• microSD-kortläsaruttag - inskjutningstyp

• Plats för Noble-killås

• Strömbrytaren på vänster sida

• Fysiska reglage för volym upp/ned höger sida

• Indikator-LED för systemet/batteriet - vänster sida

• Strömbrytar-LED - nej

Indataenhet • Clickpad med pekplatta

• Enpunkt; manipuleringsskyddat tangentbord

Security (säkerhet) • Plats för Noble-killås

• Kompatibel med TPM 2.0-standarden

Vikt • För EMR: 1440,1 g (3,17 lb)

• För icke EMR: 1396,7 g (3,08 lb)

Mått • Höjd: 21,65 mm (0,85 tum)

• Höjd + EMR: 21,65 mm (0,85 tum)

• Bredd: 303,9 mm (11,96 tum)

• Djup: 207,9 mm (8,18 tum)
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Programvara

Det här avsnittet innehåller information om operativsystemet, kommandon och medföljande programvara för Dell .

 

Ämnen:

• Operativsystem

• Visa systeminformation

Operativsystem
Den här sidan innehåller information om vilket operativsystem som används av Dell Chromebook 5190 2-i-1.

Chrome OS

Chromebook-datorer drivs av operativsystemet Google Chrome, som är baserat på Googles populära webbläsare Chrome. Det har 
utvecklats för att ge en snabb, enkel och säker datoranvändning för användare som spenderar mycket tid online.

Viktiga fördelar

• Hastighet

• Enkelhet

• Säkerhet

• Lätt att uppdatera

• Synkroniserbarhet
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• Hög effekt till låg kostnad

• Enkelt att lära sig och använda

• Dokument, kalender, e-post, kontakter och aktiviteter tillgängliga online och offline, och allt är ordentligt säkerhetskopierat och 
synkroniserat i molnet.

• Åtkomst till Chromes butik för webbapplikationer

• Killer-webbprogram

• De senaste Intel Core processorerna

• Roliga spel

• Inbyggt stöd för populära filtyper och externa enheter

Mer information om Chrome OS finns på utbildningssidan för Chrome OS.

Verifierad start

Skrivskyddad fast programvara verifierar integriteten i läs-/skrivbar fast programvara. Läs-/skrivbar fast programvara verifierar den aktiva 
Linux-kärnan. Vid körning verifierar kärnan varje block som läses från disken.

Om ett verifieringssteg misslyckas, och det inte finns något alternativ för säkerhetskopiering, går datorn in i återställningsläge.
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I utvecklarläge stängs verifierad start av (i kärnsteget) för att användarna ska kunna köra Chromium OS (eller ett annat OS). BIOS är alltid 
verifierat.

Diskpartitionskarta

Det finns två kopior av operativsystemet Chrome på hårddisken: en aktiv kopia och en säkerhetskopia. Varje kopia består av en 
kärnpartition och ett rotfilsystem. Säkerhetskopian uppdateras automatiskt i bakgrunden. Användaren behöver bara starta om. Partitionen 
innehåller krypterade användardata och används också på fabriken för att lagra testprogram.
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Utvecklarläge och återställningsläge

Tabell 5. Utvecklarläge och återställningsläge

Utvecklarläge Återställningsläge

• Används för att starta utan verifiering.

• Kan aktiveras med en tangentkombination under start.

• Tillståndsbaserad partition rensas under övergångar.

• Används på fabriken för att starta testavbilder.

• Gör att en användare kan installera om Chrome OS från ett 
USB-nyckel eller SD-kort.

• Återställningsläge aktiveras om den verifierade starten 
misslyckas.

• En användare kan tvinga fram återställningsläget under start 
med en tangentkombination.

Anpassad fast programvara för Coreboot + U-boot
Coreboot (endast x86)

• Initiering av minne och kretsuppsättning

• Öppen källkod, med undantag för binär MRC-kod från Intel.

U-Boot

• Utför verifierad start

• Hanterar återställningsläge och utvecklarläge

• Öppen källkod

Normal start går mycket snabbt eftersom det tar mindre än en sekund att börja läsa in kärnan. Chromebook startar inte andra 
operativsystem, t.ex. Windows eller OS X.
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Chrome jämfört med Chromium OS

Tabell 6. Skillnaden mellan Chromium och Chrome OS

Skillnaden mellan Chromium och Chrome OS

Chromium OS Chrome OS

• Är ett projekt med öppen källkod: http://www.chromium.org/
chromium-os

• Körs på vanliga datorer och Chrome-enheter

• Baseras på Chromium OS

• Körs bara på Chrome-enheter med vissa maskinvarufunktioner 
(TPM, skrivskyddad fast programvara, återställningsknapp, 
utvecklarknapp).

• Innehåller ytterligare licensierade funktioner som 
insticksprogram för Netflix, videokodekar och teckensnitt

Visa systeminformation
På den här sidan finns all information om att visa systeminformation för Dell Chromebook.

Dell Chromebook 5190 2-i-1 har inte stöd för Dell BIOS. Därför finns det flera sätt att kontrollera systemspecifikationerna beroende på vilken 
information du söker. I tabellen nedan visas några av de vanligaste metoderna för att visa systeminformation och specifikationer.
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Tabell 7. Visa systeminformation

Kommandon Åtgärd och syfte Skärmbild

Chrome:help Visa grundläggande 
information om 
operativsystemet.

Chrome:settings Visa information som alternativ 
för skärmupplösning (Enhet > 
Bildskärmsinställningar), 
styrplatta och annan 
grundläggande information om 
maskinvara.
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Kommandon Åtgärd och syfte Skärmbild

Chrome:system Visa avancerad 
systeminformation som Google 
Chrome-version, BIOS-
information, 
processorinformation, 
minnesinformation, 
nätverksstatus, information om 
nätaggregatet osv.
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Kommandon Åtgärd och syfte Skärmbild

Chrome:net-
internals

Visa avancerad 
nätverksinformation.
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Diagnostik och felsökning

Det här avsnittet handlar om diagnostikverktyget och felsökningsinformation för fälttekniker.

 

Ämnen:

• Grundläggande felsökning

• CROSH

• CROSH-kommandon

• Chrome-kommandon

• Vanligt CROSH-kommando

• Återställ Chromebook

• Återställning av Chromebook

Grundläggande felsökning
Den här sidan innehåller all information om grundläggande felsökning för Dell grundläggande felsökning

OBS: Information om felsökning online finns i Googles hjälpcenter.

OBS: Du kan försöka återställa Chromebook (kallas även Powerwash) innan du återskapar Chromebook. Att återskapa 
Chromebook är den sista utvägen.

Problem med strömförsörjningen

Tabell 8. Problem med strömförsörjningen

Problem med strömförsörjningen

Problem Möjliga lösningar

Det går inte att starta Chromebook

Gör så här om det inte går att starta Chromebook:

1 Ta bort alla externa enheter.

a Om det går att starta Chromebook ansluter du 
enheterna igen en i taget och startar om datorn varje 
gång för att se vilken enhet det är som orsakar 
problemet. Du är klar.

b Om det ändå inte går att starta Chromebook eller om 
samma problem återkommer ansluter du ingenting och 
fortsätter med felsökningen.

2 Batteritiden kan vara för kort. Anslut Chromebook till 
nätadaptern och låt den ladda i minst en timme innan du 
försöker starta den igen.

OBS: När en ny Chromebook används för första 
gången är batteriet fortfarande i transportläge. Det 
kan du åtgärda genom att stänga av Chromebook, 
ansluta nätadaptern och starta Chromebook igen.

3 Beroende på vilken Chromebook du har kan det finnas en 
energiindikatorlampa nära laddningskontakten. Om du har 
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Problem med strömförsörjningen

laddat Chromebook och lampan inte tänds kan du göra en 
hård omstart.

OBS: Du kan göra en hård omstart genom att trycka 
på Uppdatera + strömknappen.

4 Använd en annan nätadapter med samma spänning.

5 Ta bort nätadaptern och starta med bara batteriet.

Problem med skärmen

Tabell 9. Problem med skärmen

Problem med skärmen

Problem Möjliga lösningar

Skärmen är tom

Om skärmen på Chromebook är tom kan du försöka lösa problemet 
med följande felsökningssteg och se om skärmen startar efter varje 
steg:

1 Kontrollera att Chromebook är på. Om du använder batteriet 
ansluter du Chromebook till nätuttaget och trycker på 
strömknappen.

2 Starta om Chromebook genom att hålla ned strömknappen 
tills enheten stängs av och sedan starta den igen.

3 Återställ eller återskapa Chromebook.

Problem med ljud, skärm och kamera

Tabell 10. Problem med ljud, skärm och kamera

Problem med ljud, skärm och kamera

Problem Möjliga lösningar

Problem med ljud

Om det hörs brus eller om volymen från högtalarna är låg när du 
försöker lyssna på ljud:

1 Kontrollera att ljudet inte är avstängt. Försök justera volymen.

2 Prova att starta om Chromebook.

3 Försök spela upp ljud från olika källor, inklusive YouTube och 
ljudfiler som är sparade lokalt i Chromebook.

Om högtalarna inte svarar när du försöker lyssna på ljud:

1 Koppla bort enheten från alla kablar (USB, hörlurar och 
skärmar).

2 Försök spela upp ljud från olika källor, inklusive YouTube och 
ljudfiler som är sparade lokalt i Chromebook.

3 Prova att starta om Chromebook.

4 Om ljudet fortfarande inte fungerar kan du försöka med att 
återställa eller återskapa Chromebook.

Problem med skärmen
Om skärmen inte fungerar som den ska (bilden är för mörk eller 
ingen bild visas):
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Problem med ljud, skärm och kamera

1 Försök med att justera ljusstyrkan med tangenterna för 
ljusstyrka högst upp på tangentbordet.

2 Kontrollera vad som visas i statusfältet längst ned till höger på 
skärmen och se efter att det inte finns några problem med 
speglad eller utökad skärm.

3 Prova att starta om Chromebook

4 Återställ eller återskapa Chromebook om problemen med 
skärmen kvarstår.

Problem med kameran

Om kameran inte fungerar som den ska (suddiga bilder eller dålig 
prestanda):

1 Kontrollera att kameran inte blockeras eller täcks av ett 
integritetsskydd eller andra hinder.

2 Testa att använda kameran med ett annat program. Testa 
Hangout i Google+ eller det inbyggda kameraprogrammet

3 Prova att starta om Chromebook

4 Återställ eller återskapa Chromebook om problemen med 
kameran kvarstår.

Problem med Bluetooth

Tabell 11. Problem med Bluetooth

Problem med Bluetooth

Problem Möjliga lösningar

Problem med Bluetooth

Om du får problem när du försöker parkoppla eller använda en 
Bluetooth-enhet med Chromebook kan du försöka lösa problemet 
med följande steg:

1 Se först till att Bluetooth-enheten som du försöker parkoppla 
stöds av Chromebook.

2 Försök inaktivera och aktivera Bluetooth-anslutning från 
statusfältet i nedre högra hörnet.

3 Prova att starta om Chromebook.

4 Återställ eller återskapa Chromebook om problemen med 
Bluetooth kvarstår.

Problem med styrplatta och snabbtangenter

Tabell 12. Problem med styrplatta och snabbtangenter

Problem med styrplatta och snabbtangenter

Problem Möjliga lösningar

Styrplattan svarar inte

Testa följande steg för att lösa problemet om styrplattan har slutat 
svara: Testa att röra på markören efter varje steg:

1 Tryck på Esc-tangenten flera gånger.

2 Trumma med fingrarna på styrplattan i några sekunder.

3 Starta om Chrome OS genom att hålla ned strömknappen tills 
enheten stängs av och sedan starta igen.
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Problem med styrplatta och snabbtangenter

4 Om markören fortfarande inte rör sig när du använder 
styrplattan testar du att logga in med ett gästkonto genom att 
navigera med tabbtangenten.

5 Om det är problem att använda styrplattan med ett konto som 
inte är det primära kontot (ägarkontot) tar du bort 
användarkontot och skapar det igen. Navigera med 
tabbtangenten.

6 Återställ eller återskapa Chromebook om inget av stegen ovan 
fungerar.

Översta raden med tangenter (snabbtangenter) fungerar inte

Om en snabbtangent (t.ex. volym eller ljusstyrka) inte fungerar 
försöker du med följande felsökningssteg. Testa tangenterna efter 
varje steg:

1 Om det gäller volymen eller ljusstyrkan kontrollerar du att du 
inte är vid den övre eller nedre gränsen för inställningen.

2 Om bakåt- eller framåttangenten inte fungerar kontrollerar du 
att motsvarande ikon i webbläsaren inte är gråtonad. Om 
bakåtknappen på en webbsida är gråtonad beror det på att 
webbläsaren inte har någon sida att gå tillbaka till.

3 Starta om Chrome OS genom att hålla ned strömknappen tills 
enheten stängs av och sedan starta igen.

4 Försök använda tangenterna i gästkontot.

5 Om det är problem att använda snabbknapparna med ett 
konto som inte är det primära kontot (ägarkontot) tar du bort 
användarkontot och skapar det igen.

6 Återställ eller återskapa Chromebook om inget av stegen ovan 
fungerar.

Problem med Chrome OS

Tabell 13. Problem med Chrome OS

Problem med Chrome OS

He’s Dead, Jim! (Han är död, Jim!) (felmeddelande)

Om Chromebook blir långsam eller inte svarar och felmeddelandet 
He’s Dead, Jim! (Han är död, Jim!) visas kan systemet ha slut på 
minne.

OBS: Om du avslutade processen med 
aktivitetshanteraren i Google Chrome, datorns 
aktivitetshanterare eller med kommandoradverktyget 
visas också det här meddelandet.

1 Om sidan inte avslutades avsiktligt läser du in den igen för att 
fortsätta. Om meddelandet visas igen försöker du med att 
stänga flikar du inte använder eller andra program för att 
frigöra minne.

2 Om problemet kvarstår läser du om He's Dead, Jim! (Han är 
död, Jim!) i Googles kunskapsbas.

Chrome OS är skadat eller saknas

Om Chromebook inte startar och meddelandet Chrome OS is 
missing or damaged. Please insert a recovery USB stick into the 
USB ports on the device (Chrome OS saknas eller är skadat. Sätt i 
ett USB-minne för återställning i enhetens USB-portar) visas:

Gör en systemåterställning. Mer information finns i Återställa 
Chromebook.

Chrome OS slutar svara och inget rör sig på skärmen Om Chrome OS slutar svara och inget rör sig på skärmen:
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Problem med Chrome OS

1 Stäng av datorn.

2 Koppla bort all kringutrustning och ta bort alla USB-enheter 
och mediekort.

3 Koppla ur nätadaptern.

4 Håll strömknappen intryckt i tio sekunder.

5 Anslut nätadaptern igen och starta datorn.

6 Återställ eller återskapa Chromebook om problemet kvarstår.

Förlorat eller glömt inloggningslösenord (Chrome OS)

Om du har förlorat eller glömt inloggningslösenordet till 
Chromebook:

1 Kontrollera om det här är en hanterad enhet 
(företagsregistrerad enhet).

a Om det här är en hanterad enhet kontaktar du 
administratören för att få lösenordet återställt via Google 
Admin-konsolen.

b Om det här inte är en hanterad enhet fortsätter du med 
följande steg:

2 Logga in som gäst eller använd en annan dator.

3 Öppna en webbläsare och navigera till https://
www.google.com/accounts/recovery/

4 Välj Jag kan inte mitt lösenord och ange sedan den e-
postadress som du använder för att logga in på Google.

5 Klicka på Fortsätt och följ anvisningarna på skärmen för att 
återställa lösenordet.

Andra symptom med låsning och frysning av Chromebook som inte 
beskrivs här

Om inget av symptomen ovan matchar problemet med 
Chromebook använder du onlinefelsökaren i Googles hjälpcenter för 
att få mer hjälp.

CROSH
Detta avsnitt innehåller allt du behöver veta om Chrome Shell (CROSH). CROSH och Google Chromes webbadresskommandon innehåller 
felsökningsverktyg, information och avancerade inställningar.

Chrome OS har inte stöd för ePSA, Dell BIOS, F12-startmenyn eller DellConnect. Det finns ingen diagnostik före start. All felsökning måste 
göras i operativsystemet. CROSH (Chrome Shell) och Chromes webbadresskommandon innehåller felsökningsverktyg, information och 
avancerade inställningar. CROSH är ett kommandoradsgränssnitt som liknar Linux BASH eller kommandoradsverktyget i Windows 
(cmd.exe). Chrome OS är baserat på Linux, men de flesta Linux-kommandon fungerar inte i CROSH. De mest användbara kommandona för 
felsökning är memory test, storage_test_1, storage_test_2, ping och tracepath. Ping fungerar lite annorlunda än i Windows. Som standard 
upprepas den tills du trycker på <Ctrl> + <C>, och ingen statistik visas. Kommandot tracepath liknar kommandot traceroute i Windows. En 
detaljerad förklaring av kommandona visas nedan om du skriver help eller help_advanced i CROSH.

1 Öppna webbläsaren Chrome.
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2 Tryck på <Ctrl> + <Alt> + <T> så visas gränssnittet som på skärmbilden nedan:

3 Skriv in CROSH-kommandot för diagnostik. Skriv help så visas en lista med tillgängliga kommandon. Skriv help_advanced så visas en 
fullständig lista med kommandon för felsökning.

Du kan också läsa i Kommandon för CROSH om du vill se en lista med CROSH-kommandon som kan användas för diagnostik.

CROSH-kommandon
I tabellen nedan visas de tillgängliga kommandona i Chrome Shell (CROSH).

Tabell 14. Hjälpkommandon

Kommando Syfte

exit Avslutar CROSH Shell.

hjälp Visar den här hjälpen.

help_advanced Visar hjälp för mer avancerade kommandon som används för 
felsökning.

ping [-c count] [-i interval] [-n] [-s packetsize] [-W waittime] – Skickar 
ICMP ECHO_REQUEST-paket till en nätverksvärd. Om det är ”gw” 
används nästa hoppgateway för standardrutten. Det fungerar precis 
som ping-kommandot i andra operativsystem. Tryck på <Ctrl> + 
<C> för att avsluta ping-processen eller avbryta andra kommandon 
i CROSH.

ssh [valfria argument...] – Startar ssh-undersystemet om det aktiveras 
utan argument. ”ssh <user> <host>”, ”ssh <user> <host> <port>”, 
”ssh <user>@<host>”. eller ”ssh <user>@<host> <port>” ansluter 
utan att starta undersystemet.

ssh_forget_host Tar bort en värd från listan över kända ssh-värdar. Det här 
kommandot visar en meny med kända värdar och frågar vilken värd 
som ska glömmas.

top Ställer in loggningsnivå för CHAP-felsökning. Om inga argument 
anges startas utförlig loggning.
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Tabell 15. Avancerade hjälpkommandon

Kommando Syfte

battery_test [<test length>] Testar batteriets urladdningstakt för ett visst antal sekunder. Om 
inget argument anges är standardtestet 300 s.

bt_console [<agent capability>] Startar en konsol för Bluetooth-felsökning. Det valfria argumentet 
anger kapaciteten för en parkopplingsagent som konsolen 
tillhandahåller. Giltiga alternativ anges i Bluetooth Core-
specifikationen.

chaps_debug [start|stop|<log_level>] Ställer in loggningsnivå för CHAP-felsökning. Om inga argument 
anges startar detaljerad loggning.

anslutbarhet Visar anslutningsstatus.

experimental_storage <status|enable|disable> Aktiverar eller inaktiverar experimentella lagringsfunktioner.

ff_debug [<tag_expr>] [--help] [--list_valid_tags] [--reset] Lägger till och tar bort flimflam-felsökningstaggar.

memory_test Utför omfattande minnestest av ledigt minnesutrymme.

modem <command> [args...] Interagerar med 3G-modemet. Kör modem help om du vill ha 
detaljerad hjälp.

modem_set_carrier carrier-name Konfigurerar modemet för den angivna operatören.

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

Kör en serie nätverksdiagnostik och sparar en kopia av resultatet i 
hämtningskatalogen.

network_logging <wifi|cellular|ethernet> Aktiverar en fördefinierad uppsättning taggar för felsökning av den 
angivna enheten.

p2p_update [enable | disable] Aktiverar eller inaktiverar P2P-delning (peer-to-peer) av 
uppdateringar via det lokala nätverket. Detta innebär att 
uppdateringar både hämtas från andra enheter i nätverket och delas 
med andra enheter. Om kommandot körs utan argument visas 
nuvarande status.

rlz <status | enable | disable> Aktiverar eller inaktiverar RLZ.

rollback Försöker återgå till föregående uppdatering som är cachelagrad i 
systemet. Bara tillgängligt för icke-stabila kanaler och enheter som 
inte är företagsregistrerade. Observera att enheten rensas.

route [-n] [-6] Visar routningstabeller.

set_apn [-n <network-id>] [-u <username>] [-p <password>] <apn> Ställer in vilken APN som ska användas för att ansluta till det 
nätverk som anges av <network-id>. Om <network-id> inte anges 
används nätverks-id för det nu registrerade nätverket.

set_apn - c Rensar vilken APN som ska användas så att standard-APN används 
i stället.

set_arpgw <true | false> Aktiverar extra statuskontroll för nätverk för att kontrollera att 
standardgatewayen kan nås.

set_cellular_ppp [-u <username>] [-p <password>] Anger PPP-användarnamn och/eller lösenord för en befintlig 
mobilanslutning. Om varken -u eller -p anges visas det befintliga 
PPP-användarnamnet för mobilanslutningen.

set_cellular_ppp -c Raderar alla befintliga PPP-användarnamn och PPP-lösenord för en 
befintlig mobilanslutning.

sound <command> <argument> Konfiguration för ljud på låg nivå. Kan användas för att spela upp 
eller spela in ljudsamplingar och aktivera strålformning på Pixel. 
sound beamforming <on|off> aktiverar eller inaktiverar funktionen. 
sound record [duration] startar inspelning. sound play <filename> 
spelar upp de inspelade ljudsamplingarna.
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Kommando Syfte

storage_status Läser SMART-status, leverantörsattribut och felloggar för en 
lagringsenhet.

storage_test_1 Utför ett kort SMART-test offline.

storage_test_2 Utför ett omfattande läsbarhetstest.

syslog <message> Loggar ett meddelande i systemloggen.

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

Gör det möjligt för användaren att manuellt justera avancerade 
inställningar för styrplattan.

tracepath [-n] <destination>[/port] Spårar sökväg/rutt till en nätverksvärd.

update_over_cellular [enable|disable] Aktiverar eller inaktiverar automatiska uppdateringar via 
mobilnätverk. Om kommandot körs utan argument visas nuvarande 
status.

överför kraschar Överför tillgängliga kraschrapporter till kraschservern.

wpa_debug [<debug_level>] [--help] [--list_valid_level] [--reset] Ställer in felsökningsnivå för wpa_supplicant.

xset m [acc_mult[/acc_div] [thr]] xset m default Justerar musens accelerationstakt.

xset r rate [delay [rate]] Justerar hastigheten för automatisk upprepning. Fördröjningen är 
antalet millisekunder innan automatisk upprepning börjar. 
Hastigheten är antalet upprepningar per sekund.

xset r [keycode] <on|off> Aktiverar eller inaktiverar automatisk upprepning. Om en nyckelkod 
anges påverkas bara den nyckeln. Om inget anges påverkas globalt 
beteende.

Chrome-kommandon
På Chrome://-sidor finns experimentella funktioner, diagnostikverktyg och detaljerad statistik. De är dolda i Chromes användargränssnitt. På 
sidan Chrome://about listas alla interna sidor i Chrome. Skriv chrome://about i adressfältet i webbläsaren Chrome om du vill visa alla 
kommandon enligt nedan:
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Tabell 16. Kortkommandon i webbläsaren Chrome

Syfte Kortkommando i webbläsaren Instruktioner

System Information chrome://system/ ”Vem är jag”... BIOS-version osv.

Grundläggande anslutningsdiagnostik chrome://diagnostics/ Test för NIC och internetanslutning

Information om Chrome chrome://version Mer av typen ”vem är jag”

Skapa USB-minne för återställning chrome://imageburner/ Googles version av DBAR/DBRM

Chrome-flaggor chrome://flags Experimentella funktioner som inte stöds av 
Dell

Felsöka minne chrome://memory Visa pågående processer och 
minnesanvändning

Läs in modul chrome://conflicts Visar konflikter för alla moduler som är 
inlästa i Chrome

Chromes synkroniseringsstatus chrome://syncchrome://sync-internals Gör att anslutna konton kan felsökas

Felsöka anslutning chrome://net-internals Omfattande diagnostik för nätverk/
anslutningar, inklusive DNS-analys, 
vattenfalls- och bandbreddsdiagnostik och 
så vidare

Histogram chrome://histograms Granskning av faktisk belastning och indata/
utdata

Medverkande chrome://credits Referenser till alla medverkande för moduler 
och bibliotek med respektive wikiadress eller 
licensadress

Kraschrapporter chrome://crashes Visar detaljerade kraschrapporter om 
funktionen var aktiverad

RAM-användning för program chrome://appcache-internals Detaljerad minnesanvändning för program 
och tillägg, särskilt användbart för 
Chromebook-datorer med 2 GB

Följande är de 12 mest praktiska chrome://-kommandona som du bör känna till:
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Tabell 17. Praktiska Chrome-kommandon

Chrome-kommandon Syfte Skärmbild

chrome://flags Här kan du aktivera de experimentella 
funktioner som är dolda i webbläsaren 
Google Chrome. Observera att de är 
experimentella och kanske inte fungerar som 
de ska eller orsakar problem. Du aktiverar 
och använder dessa funktioner på egen risk.

chrome://dns Den här sidan visar en lista med värdnamn 
som webbläsaren kan förhämta DNS-poster 
för.
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Chrome-kommandon Syfte Skärmbild

chrome://downloads Den här sidan kan också öppnas via Meny > 
Nedladdade filer. Kortkommando är Ctrl + J.

chrome://extensions Den här sidan kan också öppnas via Meny > 
Verktyg > Tillägg.

chrome://bookmarks Den här sidan kan också öppnas via Meny > 
Bokmärken > Bokmärkeshanteraren. 
Kortkommando är Ctrl + skift + O.
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Chrome-kommandon Syfte Skärmbild

chrome://history Den här sidan kan också öppnas via Meny > 
Historik. Kortkommando är Ctrl + H.

chrome://memory Det här kommandot omdirigeras till 
chrome://memory-redirect/. Sidan visar hur 
mycket minne som används av webbläsaren 
Google Chrome. Här visas också alla 
processer som är relaterade till webbläsaren 
med PID, processnamn och 
minnesanvändning.

chrome://net-internals Här visas all nätverksrelaterad information. 
Använd sidan för att registrera 
nätverkshändelser som genereras av 
webbläsaren. Du kan också exportera denna 
data. Du kan visa lösningscache för DNS-
värd. En av de viktigaste funktionerna på 
den här sidan är ”Test”. Om det inte gick att 
läsa in en webbadress kan du öppna 
chrome://net-internals, klicka på fliken 
”Tests” (Tester) och skriva webbadressen 
som inte gick att läsa in. Tryck sedan på 
”Start Test” (Starta test) så körs några 
tester och du får en rapport om varför 
webbadressen inte gick att läsa in. 
chrome://plugins/.
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Chrome-kommandon Syfte Skärmbild

chrome://quota-internals På den här sidan finns information om hur 
mycket diskutrymme som används av 
webbläsaren, inklusive en uppdelning av hur 
mycket utrymme som enskilda webbplatser 
utnyttjat i tillfälliga filer.

chrome://sessions Här visas antalet sessioner och magiska 
listor som körs.

chrome://settings Den här sidan kan också öppnas via Meny > 
Alternativ (i Windows) eller Meny > 
Inställningar (i Linux). Härifrån kan du styra 
olika webbläsarrelaterade inställningar.
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Chrome-kommandon Syfte Skärmbild

chrome://sync-internals Här finns information om Chromes 
synkroniseringsfunktion, inklusive den 
synkroniseringsadress som används av 
Google, samt synkroniseringsstatistik.

Vanligt CROSH-kommando
På den här sidan finns information om de vanligaste CROSH-kommandona för att diagnostisera Dell .

Nedan följer några av de vanligaste CROSH-kommandona för att felsöka maskinvaruproblem.

OBS: CROSH-testerna storage_test_1 och storage_test_2 stöds inte på eMMC-lagringsenheten.

Kontrollera batteriets laddningsstatus
Chrome Shell (CROSH) har ett enkelt diagnostiktest för batteristatus. Det används för att bekräfta att batteriet laddas och för att 
kontrollera batteriets status och laddningshastighet. Följ dessa anvisningar för att kontrollera batteriets laddningsstatus:

1 Anslut nätadaptern till Chromebook och till ett eluttag.

2 Starta och logga in på Chromebook.

3 Öppna webbläsaren Chrome.

4 Tryck på Ctrl + Alt + T för att öppna CROSH.
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5 Skriv battery_test 1 i CROSH och tryck sedan på retur.

6 Kontrollera resultatet för att bekräfta att batteriet laddas.

Kontrollera batteriets status

Följ stegen för att utvärdera Chromebook-batteriets status och kontrollera laddningshastigheten:

1 Koppla bort nätadaptern från Chromebook.

2 Starta och logga in på Chromebook.

3 Öppna webbläsaren Chrome.
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4 Tryck på Ctrl + Alt + T för att öppna CROSH.

5 Skriv battery_test 1 i CROSH och tryck sedan på retur.

6 En skärm visar batteriets status och laddningshastighet.

• Om batteriets status är över 50 % är det inom förväntade slitagegränser.

• Om batteriets status är 50 % eller lägre och batteriet är mindre än ett år gammalt är batteriet över förväntade slitagegränser och kan 
behöva bytas ut.
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• Om testresultaten visar att batteriet är okänt kan batteriet behöva bytas.

Kontrollera minnet

Följ stegen nedan för att utföra en minneskontroll för Chromebook:

OBS: Det tar ungefär 20 minuter att utföra testet. Det beror också på minnets kapacitet.

1 Starta och logga in på Chromebook.

2 Öppna webbläsaren Chrome.

3 Tryck på Ctrl + Alt + T för att öppna CROSH.

4 Skriv memory_test i CROSH och tryck sedan på retur. 
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5 En diagnostikskärm visar resultatet av minnestestet utan några fel.

Exempel på ett misslyckat minnestest.
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Kontrollera nätverksstatus

Om du har problem med att ansluta till internet följer du stegen i ett eller flera av följande avsnitt för att testa nätverkskortet:

Följ anvisningarna för att samla information om nätverket och diagnosticera nätverksfelen.

1 Starta och logga in på Chromebook.

2 Öppna webbläsaren Chrome.

3 Tryck på Ctrl + Alt + T för att öppna CROSH.

4 Skriv network_diag i CROSH och tryck sedan på retur. 
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5 Vänta medan CROSH utför en uppsättning diagnostiska nätverkstester. En diagnostikskärm visar resultatet av nätverkskortets 
statustest.

6 Loggen för diagnostiktestet sparas som en TXT-fil (oformaterad text) i programmet Filer. 

Diagnostik och felsökning 75



7 Om det diagnostiska testet visar ett felmeddelande kontrollerar du att Wi-Fi-adaptern är aktiverad och ansluter till ett nätverk. 

Återställ Chromebook
Den här sidan innehåller all information om återställning av Dell .

All lokal användardata som sparats i Chromebook kan tas bort genom att datorn återställs till fabriksinställningarna (kallas även Powerwash).

Det här steget kan vara användbart om du vill återställa ägarbehörigheten eller om du har problem med användarprofilen.

OBS: All data som sparats i Chromebook-datorn, till exempel hämtade filer, bilder, ägarbehörigheter och sparade nätverk tas bort 
för alla konton när du gör en fabriksåterställning. När du har tagit bort dessa data startar guiden för grundkonfiguration igen. 
Själva kontona och data som har synkroniserats till dem påverkas inte av att enheten återställs.

OBS: Följ inte instruktionerna nedan om du använder en hanterad Chrome-enhet eftersom du inte kan registrera enheten igen 
efter en ”Powerwash”.

Följ dessa steg för att återställa din Chromebook till fabriksinställningarna:
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1 Klicka på statusfältet i det nedre högra hörnet där kontobilden visas. 
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2 Klicka på Settings (Inställningar) (markerat på skärmbilden nedan). 
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3 Klicka på Show advanced settings (Visa avancerade inställningar) för att expandera menyn. 
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4 Klicka på knappen Powerwash. 
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5 Klicka på Restart (Starta om) när du ombeds göra det. 

Du kan också återställa Chromebook från inloggningsskärmen genom att hålla ned tangenterna Ctrl + Alt + skift + R och klicka 

på Restart (Starta om). (Om du är inloggad på din Chromebook loggar du ut innan du trycker på Ctrl + Alt + skift + R och 

klickar på Restart (Starta om). När Chromebook har startats om klickar du på Reset (Återställ).)

När du har startat om Chromebook visas startskärmen. Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in din Chromebook igen. Du måste logga 
in med ditt primära Google-konto eftersom det konto du loggar in med blir ägarkonto.

Återställning av Chromebook
Den här sidan innehåller information om återskapande av Dell .

Återställa Chromebook
Installera en ny version av operativsystemet Chrome på din Chromebook genom att gå igenom återställningsprocessen. Du kan behöva gå 
igenom den här processen om du får problem med att uppdatera din Chromebook eller om den slutar fungera.
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OBS: All kontoinformation och all data som sparats i din Chromebook, till exempel bilder, hämtade filer och sparade nätverk 
raderas. Ägarbehörigheten för ditt primära konto återställs också. De faktiska Google-kontona och all data som synkroniserats till 
dem påverkas inte av att datorn återställs. När datorn har återställts startar guiden för grundinställningar igen.

Nödvändiga förhandsåtgärder:

Innan du påbörjar processen behöver du följande:

• En Chrome-enhet eller en Windows-, Mac- eller Linux-dator med administrativ behörighet.

• En USB-flashenhet eller ett SD-kort på 4 GB eller mer som du kan tänkta dig att tömma.

Steg 1: Titta efter meddelandet Chrome OS is missing or damaged 
(Chrome OS saknas eller är skadat)

Om det här meddelandet visas kan du först försöka göra en hård omstart på din Chromebook genom att trycka på Uppdatera och 
strömknappen tillsammans. Fortsätt till steg 2 om du fortfarande ser det här meddelandet efter en hård omstart.

Om meddelandet Chrome OS verification is turned off (Chrome OS-verifiering är avstängd) visas läser du avsnittet Chrome OS 
verification is turned off (Chrome OS-verifiering är avstängd) nedan.

Steg 2: Skapa USB-flashenheten eller SD-kortet för återställning

Sätt i en USB-flashenhet eller ett SD-kort i datorn och följ anvisningarna nedan

Tabell 18. USB-flashenhet eller SD-kort

Operativsystem Instruktioner

Instruktioner för Chrome-enhet

Skapa en flashenhet för återställning med Image Burner. Verktyget 
kanske inte är tillgängligt på alla språk.

1 Skriv chrome://imageburner i webbläsarens adressfält.

2 Kör verktyget och följ anvisningarna som visas på skärmen.

OBS: Se till att skapa flashenheten för återställning på 
samma modell när du återställer din Chromebook.

Instruktioner för Windows

1 Klicka på den här länken för att hämta återställningsverktyget. 
Om du är nätverksadministratör på en skola, ett företag eller 
en organisation klickar du på den här länken för att hämta 
återställningsverktyget: 2. 3.

2 Kör verktyget och följ anvisningarna som visas på skärmen.

3 När du har återställt din Chromebook måste du formatera 
USB-flashenheten eller SD-kortet med återställningsverktyget. 
Om du inte formaterar USB-flashenheten eller SD-kortet kan 
du inte använda allt lagringsutrymme på den externa enheten. 
Dessutom kanske inte USB-flashenheten eller SD-kortet kan 
identifieras av Windows.

Instruktioner för Mac

Skapa en flashenhet för återställning med återställningsverktyget. 
Verktyget kanske inte är tillgängligt på alla språk.

1 Klicka på den här länken för att hämta återställningsverktyget.

2 Kör verktyget och följ anvisningarna som visas på skärmen.

När processen är slutförd kan du få en varning om att USB-enheten 
eller SD-kortet inte går att läsa. Om detta misslyckas kan du försöka 
med att ta ut och sätta tillbaka USB-enheten eller SD-kortet. USB-
enheten eller SD-kortet ska nu kunna användas för återställning.

82 Diagnostik och felsökning

https://dl.google.com/dl/chromeos/recovery/chromeosimagecreatorV2.exe


Operativsystem Instruktioner

Instruktioner för Linux

Skapa en flashenhet för återställning med återställningsverktyget. 
Verktyget kanske inte är tillgängligt på alla språk.

1 1. Klicka på den här länken för att hämta 
återställningsverktyget.

2 Ändra skriptbehörigheterna så att det går att köra med 
följande kommando: $ & sudo chmod 755 linux_recovery.sh

3 Kör skriptet med rotbehörighet med följande kommando:$ 
sudo bash linux_recovery.sh 

4 Följ anvisningarna från verktyget för att slutföra avbildningen 
av operativsystemet.

Installera om operativsystemet Chrome

1 Starta Chromebook.

2 När skärmen Chrome OS is missing or damaged (Operativsystemet Chrome saknas eller är skadat) visas sätter du i USB-
flashenheten eller SD-kortet som du skapade i USB-porten eller SD-kortplatsen på din Chrome-enhet

3 Vänta tills Chromebook har startat från flashenheten

4 Följ anvisningarna på skärmen.

5 När operativsystemet Chrome har installerats kommer du att uppmanas att ta ut USB-flashenheten eller SD-kortet.

6 Ta bort USB-flashenheten eller SD-kortet när du uppmanas till det så startas Chromebook om automatiskt.

Du bör nu kunna starta Chromebook som vanligt. Eftersom de data som sparats i Chromebook har tagits bort måste du göra om 
grundinställningarna. Du måste logga in med ditt primära Google-konto eftersom det konto du loggar in med blir ägarkonto.

Meddelandet Chrome OS verification is turned off (Chrome OS-verifiering 
är avstängd)

Som standard är Chromebook-datorer inställda på normalt användarläge. Om du ar valt utvecklarläge i stället visas en skärm med 
meddelande ”Chrome OS verification is turned off (Chrome OS-verifiering är avstängd)” när du startar datorn. Använd utvecklarläget om 
du vill testa din egen version av operativsystemet Chrome.

Tryck på Ctrl+D om du vill aktivera utvecklarläget. Om du trycker på mellanslag istället visas en skärm med frågan om din enhet ska 
återställas.

Felsökningstips

Tabell 19. Felsökningstips

Fråga Lösning

Jag kan inte återställa min Chromebook För att vara säker på att du kör den senaste versionen av Chrome 
OS när du återställer din Chromebook rekommenderar vi att du 
skapar återställningsmedia med den senaste versionen av Chrome 
OS och undviker att använda återställningsmedia som kan innehålla 
en äldre version av operativsystemet.

Felmeddelandet An unexpected error has occurred (Ett oväntat 
fel har uppstått).

Försök med följande steg:

1 Bekräfta att du gått igenom alla instruktioner exakt så som de 
beskrivs i steg 2: Skapa USB-flashenheten eller SD-kortet för 
återställning ovan.

2 Prova med ett annat USB-minne eller SD-kort.
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Fråga Lösning

3 Kontakta supporten för Google Chrome om problemet 
kvarstår.

Felmeddelandet You are using an out-of-date Chrome OS 
recovery image (Du använder en inaktuell återställningsavbild för 
Chrome OS).

Du bör hämta en uppdaterad återställningsavbild. Följ bara alla 
instruktioner exakt så som de beskrivs i steg 2 ovan.

Du har återställt din Chromebook, men nu kan du inte använda ditt 
USB-minne eller SD-kort i Windows.

När återställningen är klar måste du formatera USB-minnet eller SD-
kortet med återställningsverktyget.

Du har återställt din Chromebook, men nu identifierar inte Windows 
hela utrymmet på USB-minnet eller SD-kortet.

När återställningen är klar måste du formatera USB-minnet eller SD-
kortet med återställningsverktyget.
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Kontakta Dell
OBS: Om du inte har en aktiv Internet-anslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, förpackning, faktura 
eller i Dells produktkatalog.

Dell erbjuder flera alternativ för support och service online och på telefon. Tillgängligheten varierar beroende på land och produkt och vissa 
tjänster kanske inte finns i ditt område. Gör så här för att kontakta Dell för försäljningsärenden, teknisk support eller kundtjänst:

1 Gå till Dell.com/support.

2 Välj supportkategori.

3 Välj land eller region i listrutan Choose A Country/Region (välj land/region) längst ner på sidan.

4 Välj lämplig tjänst eller supportlänk utifrån dina behov.
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