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Før du udfører arbejde på computerens
indvendige dele

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.

Før du starter

Trin

1. Gem og luk alle åbne filer, og luk alle åbne programmer.

2. Sluk computeren. Klik på Start  Tænd/sluk Luk computeren.

BEMÆRK: Hvis du bruger et andet operativsystem, se i dokumentationen for dit operativsystem for vejledning ved nedlukning.

3. Tag stikkene til computeren og alle tilsluttede enheder ud af stikkontakterne.

4. Frakobl alle tilsluttede netværksenheder og perifert udstyr så som tastatur, mus og skærm fra computeren.

5. Fjern alle mediekort og optiske diske fra computeren, hvis relevant.

Sikkerhedsinstruktioner
Følg sikkerhedsinstruktionerne med henblik på din egen sikkerhed og for at beskytte computeren og arbejdsmiljøet mod mulige skader.
Med mindre andet er beskrevet, det antages, at du har læst sikkerhedsvejledningen, der blev leveret med din computer.

ADVARSEL: Før du arbejder indeni computeren, skal du læse den sikkerhedsinformation, der blev leveret sammen

med din computer. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se hjemmesiden om overensstemmelse med

bestemmelser og regulativer på www.dell.com/regulatory_compliance.

ADVARSEL: Fjern alle strømkilder fra computeren, inden computerens dæksel eller paneler åbnes. Når du er færdig med

at arbejde med computerens indvendige dele, skal du genmontere alle dæksler, paneler og skruer, inden computeren

sluttes til en stikkontakt.

FORSIGTIG: Undgå beskadigelse af computeren ved at sørge for, at arbejdsfladen er flad, tør og ren.

FORSIGTIG: For at undgå at beskadige komponenter og kort skal du holde på kanterne og undgå at røre ved ben og

kontakter.

FORSIGTIG: Du skal kun udføre fejlfinding og reparation som autoriseret eller under vejledning af Dells tekniske team.

Skade på grund af servicering, som ikke er godkendt af Dell, er ikke dækket af garantien. Se sikkerhedsinstruktionerne,

der fulgte med produktet, eller find dem på www.dell.com/regulatory_compliance.

FORSIGTIG: Før du rører ved noget inde i computeren, skal du have jordforbindelse ved at røre ved en umalet

metaloverflade, som for eksempel metallet på computerens bagside. Mens du arbejder, skal du med jævne mellemrum

røre ved en umalet metaloverflade for at fjerne statisk elektricitet, der kan skade de indvendige dele.

FORSIGTIG: Når du fjerner et kabel, skal du trække i stikket eller tappen, ikke i selve kablet. Nogle kabler er forsynet

med stik med låsetappe eller fingerskruer, som du skal frigøre, før du tager kablet ud. Når kabler frakobles skal du sikre

dig, at de flugter med hinanden, så benene på stikkene ikke bøjes. Når kabler tilsluttes skal du sikre dig, at portene og

stikkene flugter og sidder rigtigt i forhold til hinanden.

FORSIGTIG: Tryk for at skubbe eventuelle installerede kort ud af mediekortlæseren.
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FORSIGTIG: Vær forsigtig, når du håndterer lithium-ion-batterier i bærbare pc'er. Opsvulmede batterier må ikke

anvendes og skal udskiftes og bortskaffes korrekt.

BEMÆRK: Computerens og visse komponenters farve kan afvige fra, hvad der vist i dette dokument.

Anbefalet værktøj
Procedurerne i dette dokument kræver eventuelt følgende værktøj:
● Phillips-skruetrækker nr. 1
● Plastikpen

Liste over skruer

Komponent Fastgjort til Skruetype Antal Billede af skrue

Bunddæksel Håndfladestøtte og
tastaturmodul

M2x2 med stort hoved 3

Bunddæksel Håndfladestøtte og
tastaturmodul

M2x4 2

Bunddæksel Håndfladestøtte og
tastaturmodul

M2,5x8 13

Batteri Håndfladestøtte og
tastaturmodul

M2,5x5 1

Blæser Håndfladestøtte og
tastaturmodul

M2,5x5 1

Harddisk Harddiskbeslag M3x3 4

Harddiskbeslag Håndfladestøtte og
tastaturmodul

M2,5x5 3

Kølelegememodul Systemkort M2x3 3

Hængselbeslag Skærmens bagdæksel og
antennemodul

M2,5x3 6

Hængselbeslag Håndfladestøtte og
tastaturmodul

M2,5x5 4

Hængsel (LCD-side) Skærmens bagdæksel og
antennemodul

M2x3 2

I/O-kort Håndfladestøtte og
tastaturmodul

M2,5x5 1

Optisk drevbeslag Optisk drev M2x3 2

Optisk drev-mellemlæg Håndfladestøtte og
tastaturmodul

M2x2 med stort hoved 2
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Komponent Fastgjort til Skruetype Antal Billede af skrue

Håndfladestøtte og
tastaturmodulbro

Håndfladestøtte og
tastaturmodul

M2,5x5 2

Panel Håndfladestøtte og
tastaturmodul

M2x3 4

Strømadapterport Håndfladestøtte og
tastaturmodul

M2x3 1

Strømknapkort Håndfladestøtte og
tastaturmodul

M2x2 med stort hoved 1

Systemkort Håndfladestøtte og
tastaturmodul

M2,5x5 1

Berøringsplade Håndfladestøtte og
tastaturmodul

M2x2 4

Berøringspladebeslag Håndfladestøtte og
tastaturmodul

M2x2 3

Beslag til trådløs-kort Systemkort M2x3 1
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Efter du har udført arbejde på computerens
indvendige dele

Om denne opgave

FORSIGTIG: Det kan beskadige computeren alvorligt at efterlade bortkomme eller løse skruer inde i computeren.

Trin

1. Genmonter alle skruer, og sørg for, at der ikke findes nogen løse skruer inde i computeren.

2. Tilslut alle eksterne enheder, perifert udstyr eller kabler, som du fjernede, før du begyndte at arbejde med computeren.

3. Genplacer alle mediekort, diske, eller alle andre dele, som du fjernede, før du begyndte at arbejde med computeren.

4. Tilslut computeren og alle tilsluttede enheder til deres stikkontakter.

5. Tænd computeren.

2
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Fjernelse af det optiske drev
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedure

Trin

1. Fjern skruen, der fastgør det optiske drevmodul til bunddækslet.

2. Skub vha. en plastikpen det optiske drevmodul

3. Skub det optiske drevmodul ud af den optiske drevbås.

1. optisk drevmodul 2. M2x4 skrue

3. Plastikpen 4. bunddæksel

4. Fjern skruerne, som fastgør det optiske drevbeslag til det optiske drev.

5. Fjern det optiske drevbeslag.
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a. optisk drev
b. M2x3 skruer (2)
c. optisk drevbeslag

6. Træk forsigtigt i den optiske drevfacet for at frigøre den fra det optiske drev.

a. optisk drevfacet
b. optisk drev
c. tappe (3)
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Genmontering af det optiske drev
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedure

Trin

1. Flugt tappene på det optiske drevs facet med åbningerne i det optiske drev, og klik facetten på plads.

2. Juster skruehullerne i beslaget til det optiske drev ind med skruehullerne i det optiske drev.

3. Genmonter de skruer, som fastgør beslaget til det optiske drev.

4. Skub det optiske drevmodul ind i den optiske drevbås.

5. Ret skruehullet i beslaget til det optiske drev ind med skruehullet i bunddækslet.

6. Genmonter skruen, der fastgør det optiske drevmodul til bunddækslet.

4
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Fjernelse af bunddækslet
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Forudsætninger

Om denne opgave

Fjern det optiske drev.

Procedure

Trin

1. Fjern skruerne, der fastgør bunddækslet til håndfladestøtten og tastaturmodulet.

1. M2,5x8 skruer (13) 2. M2x2 skruer (3)

3. M2x4 skrue 4. bunddæksel

2. Lirk bunddækslet løs med en plastikpen, startende i det øverste venstre hjørne.

3. Løft bunddækslet, i en vinkel, af håndfladestøtten og tastaturmodulet.

5
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a. håndfladestøtte og tastaturmodul
b. Plastikpen
c. bunddæksel

BEMÆRK: Følg trin 4 og trin 5 hvis du vil fjerne andre komponenter fra computeren.

4. Frakobl batteriet fra systemkortet.

a. batterikabel
b. systemkort

5. Tryk og hold på tænd/sluk-knappen i ca. 5 sekunder for at jorde systemkortet.
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Sådan genmonteres bunddækslet
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedure

Trin

1. Tilslut batterikablet til systemkortet, hvis relevant.

FORSIGTIG: For at undgå beskadigelse af strømadapterporten må du ikke trykke bunddækslet mod

strømadapterporten, når du klikker bunddækslet fast i computerbunden.

2. Placer bunddækslet på håndfladestøtten og tastaturmodulet, og klik bunddækslet på plads (start fra strømadapterporten).

a. bunddæksel
b. strømadapterport

3. Genmonter skruerne, der fastgør bunddækslet til håndfladestøtten og tastaturmodulet.

Efterfølgende forudsætninger

Om denne opgave

Genmonter det optiske drev.
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Fjernelse af hukommelsesmodulerne
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Forudsætninger

Trin

1. Fjern det optiske drev.

2. Fjern bunddækslet.

Procedure

Trin

1. Brug fingerspidserne til forsigtigt at adskille fastgørelsesklemmerne på hver side af hukommelsesmodulslottet, indtil modulet springer
op.

2. Fjern hukommelsesmodulet fra hukommelsesmodulslottet.

a. fastgørelsesklemmer (2)
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b. hukommelsesmodul
c. Hukommelsesmodulslot

Fjernelse af hukommelsesmodulerne 19



Genmontering af hukommelsesmodulerne
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedure

Trin

1. Juster hukommelsesmodulets indhak med tappen på hukommelsesmodulslottet.

2. Skub hukommelsesmodulet i en vinkel helt ind i dets slot, og tryk hukommelsesmodulet ned indtil det klikker på plads.

BEMÆRK: Hvis du ikke hører et klik, skal du fjerne hukommelsesmodulet og sætte det i igen.

1. indhak 2. tap

3. Hukommelsesmodulslot 4. hukommelsesmodul

3. Tilslut batterikablet til systemkortet.

8
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Efterfølgende forudsætninger

Trin

1. Genmonter bunddækslet.

2. Genmonter det optiske drev.
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Fjernelse af trådløs-kortet
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Forudsætninger

Trin

1. Fjern det optiske drev.

2. Fjern bunddækslet.

Procedure

Trin

1. Fjern skruen, der fastgør trådløs-kortets beslag til systemkortet.

2. Træk og fjern trådløs-kortets beslag og frakobl antennekablerne fra trådløs-kortet.

3. Skub og fjern trådløs-kortet fra dets slot.
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1. M2x3 skrue 2. beslag til trådløs-kort

3. antennekabler (2) 4. trådløs-kort

5. trådløs-kortslot
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Genmontering af trådløs-kortet
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedure

Om denne opgave

FORSIGTIG: For at undgå skader på trådløs-kortet, anbring ikke kabler under det.

Trin

1. Juster det trådløs-kortets indhak ind med tappen på trådløs-kortslottet.

2. Skub trådløs-kortet i en vinkel ind i dets slot.

3. Tilslut antennekablerne til det trådløs-kortet.

Følgende skema viser antennekablets farveskema for trådløs-kortet der understøttes af din computer.

Stik på trådløs-kortet Antennekabelfarve

Hovedstik (hvid trekant) Hvid

Hjælpestik (sort trekant) Sort

4. Genplacer og skub trådløs-kortets beslag ind i åbningen i kortet.

5. Ret skruehullet i trådløs-kortets beslag ind med skruehullet i trådløs-kortet, håndfladestøtten og tastaturmodulet.

6. Genmonter skruen, der fastgør trådløs-kortets beslag til trådløs-kortet, håndfladestøtten og tastaturmodulet.
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1. trådløs-kort 2. indhak

3. trådløs-kortslot 4. tap

5. antennekabler (2) 6. M2x3 skrue

7. beslag til trådløs-kort

Efterfølgende forudsætninger

Trin

1. Genmonter bunddækslet.

2. Genmonter det optiske drev.
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Fjernelse af det optiske drev-mellemlæg
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Forudsætninger

Trin

1. Fjern det optiske drev.

2. Fjern bunddækslet.

Procedure

Trin

1. Åbn låsen og frakobl skærmkablet fra systemkortet.

2. Løft låsen og træk kablet til det optiske drevs mellemlæg fra systemkortet og stikket på det optiske drevkort.

3. Fjern skruerne, der fastgør det optiske drevs mellemlæg til håndfladestøtten og tastaturmodulet.

4. Løft det optiske drevs mellemlæg op fra håndfladestøtten og tastaturmodulet.

1. skærmkabel 2. kabelkanal

3. lås 4. optisk drevs mellemlægskabel

11
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5. M2x2 skruer (2) 6. optisk drev-mellemlæg
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Sådan genmonteres det optiske drev-
mellemlæg

BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedure

Trin

1. Ret skruehullerne i det optiske drevs mellemlæg ind med skruehullerne i håndfladestøtten og tastaturmodulet.

2. Genmonter skruerne, der fastgør det optiske drevs mellemlæg til håndfladestøtten og tastaturmodulet.

3. Tilslut kablet til det optiske drevs mellemlæg til systemkortet og til det optiske drevs mellemlæg.

4. Skub det optiske drevs mellemlægskabel ind i låsen og tryk ned på låsen for at fastgøre kablet.

5. Luk låsen der fastgør det optiske drevs mellemlægskabel til systemkortet.

6. Før skærmkablet igennem kabelkanalen og tilslut det til systemkortstikket.

Efterfølgende forudsætninger

Trin

1. Genmonter bunddækslet.

2. Genmonter det optiske drev.

12
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Sådan fjernes møntcellebatteriet
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

FORSIGTIG: Når møntcellebatteriet fjernes, nulstilles BIOS-installationsprogrammerne til standardindstillingerne. Det

anbefales, at du noterer dig BIOS-installationsprogrammernes indstillinger, før du fjerner møntcellebatteriet.

Forudsætninger

Trin

1. Fjern det optiske drev.

2. Fjern bunddækslet.

Procedure

Trin

1. Frakobl møntcellebatteriets kabel fra systemkortet.

2. Bemærk fremføringen af møntcellebatteriets kabel på håndfladestøtten og tastaturmodulet.

3. Fjern møntcellebatteriets kabel fra kabelkanalerne på håndfladestøtten og tastaturmodulet.

4. Pil møntcellebatteriet af håndfladestøtten og tastaturmodulet.

1. systemkort 2. håndfladestøtte og tastaturmodul

3. møntcellebatteriets kabel 4. møntcellebatteri

5. kabelkanal

13
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Genmontering af møntcellebatteriet
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedure

Trin

1. Klæb møntcellebatteriet på håndfladestøtten og tastaturmodulet.

2. Før møntcellebatteriets kabel igennem kabelkanalerne på håndfladestøtten og tastaturmodulet.

3. Tilslut møntcellebatteriets kabel til systemkortet.

Efterfølgende forudsætninger

Trin

1. Genmonter bunddækslet.

2. Genmonter det optiske drev.
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Sådan fjernes I/O-kortet
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Forudsætninger

Trin

1. Fjern det optiske drev.

2. Fjern bunddækslet.

Procedure

Trin

1. Løft låsen og brug træktappen til at frakoble I/O-kortets kabel fra systemkortet.

2. Fjern skruen, der fastgør I/O-kortet til håndfladestøtten og tastaturmodulet.

3. Løft I/O-kortet op fra håndfladestøtten og skærmmodulet.

1. lås 2. I/O-kortets kabel

3. M2,5x5 skrue 4. I/O-kort

5. håndfladestøtte og tastaturmodul

15
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Sådan genmonteres I/O-kortet
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedure

Trin

1. Anbring I/O-kortet på håndfladestøtten og tastaturmodulet ved brug af styremærkerne.

2. Flugt skruehullet i I/O-kortet med skruehullet i håndfladestøtten og tastaturmodulet.

3. Genmonter skruen, der fastgør I/O-kortet til håndfladestøtten og tastaturmodulet.

4. Tilslut I/O-kortkablet til systemkortet, og luk låsen for at fastgøre kablet.

Efterfølgende forudsætninger

Trin

1. Genmonter bunddækslet.

2. Genmonter det optiske drev.
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Fjernelse harddisken
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

FORSIGTIG: Harddiske er skrøbelige. Vær forsigtig, når du håndterer harddisken.

FORSIGTIG: For at undgå datatab, fjern ikke harddisken mens computeren er i slumretilstand eller er tændt.

Forudsætninger

Trin

1. Fjern det optiske drev.

2. Fjern bunddækslet.

3. Fjern I/O-kortet.

Procedure

Trin

1. Løft låsen, og brug træktappen til at frakoble harddiskkablet fra systemkortet.

2. Fjern skruerne, der fastgør harddiskmodulet til håndfladestøtten og tastaturmodulet.

3. Løft harddiskmodulet og dets kabel af håndfladestøtten og tastaturmodulet.

1. trækflig 2. lås

3. harddiskkabel 4. M2,5x5 skruer (3)
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5. harddiskmodul 6. håndfladestøtte og tastaturmodul

4. Frakobl mellemlægget fra harddiskmodulet.

a. harddiskmodul
b. mellemlæg

5. Fjern skruerne, der fastgør harddiskens beslag til harddisken.

6. Løft harddisken af harddiskbeslaget.

a. M3x3 skruer (4)
b. harddiskbeslag
c. harddisk
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Sådan genmonteres harddisken
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

FORSIGTIG: Harddiske er skrøbelige. Vær forsigtig, når du håndterer harddisken.

Procedure

Trin

1. Flugt skruehullerne på harddiskbeslaget med skruehullerne i harddisken.

2. Genmonter skruerne, der fastgør harddiskbeslaget til harddisken.

3. Tilslut mellemlægget til harddiskmodulet.

4. Flugt skruehullerne i harddiskmodulet med skruehullerne i håndfladestøtten og tastaturmodulet.

5. Genmonter skruerne, der fastgør harddiskmodulet til håndfladestøtten og tastaturmodulet.

6. Tilslut harddiskkablet til systemkortet, og luk låsen for at fastgøre kablet.

Efterfølgende forudsætninger

Trin

1. Genmonter I/O-kortet.

2. Genmonter bunddækslet.

3. Genmonter det optiske drev.
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Fjernelse af batteriet
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Forholdsregler for litium-ion-batteri
FORSIGTIG:

● Vær forsigtig, når du håndterer lithium-ion-batterier.

● Aflad batteriet fuldstændigt, inden du fjerner det. Frakobl vekselstrømsadapteren fra systemet, og lad computeren

køre på batteri – batteriet er helt afladet, når computeren ikke længere tændes, hvis du trykker på tænd/sluk-

knappen.

● Man må ikke knuse, smide, beskadige batteriet eller stikke fremmedlegemer ind i det.

● Udsæt ikke batteriet for høje temperaturer, og skil ikke batteripakker eller celler ad.

● Sæt ikke overfladen af batteriet under tryk.

● Bøj ikke batteriet.

● Brug ikke værktøj af nogen art til at lirke på batteriet.

● Sørg for, at alle skruer under serviceringen af dette produkt ikke forsvinder eller lægges det forkerte sted for at

undgå, at batteriet eller andre systemkomponenter får huller eller tager skade.

● Hvis batteriet sidder fast i en enhed på grund af opsvulmning, må du ikke forsøge at frigøre det, da punktering,

bøjning eller knusning af et litium-ion-batteri kan være farligt. I den type tilfælde skal du kontakte Dells tekniske

support for at få assistance. Se www.dell.com/contactdell.

● Køb altid originalbatterier fra www.dell.com eller via en autoriseret Dell- partner og forhandler.

● Opsvulmede batterier må ikke anvendes og skal udskiftes og bortskaffes korrekt. Se retningslinjer for, hvordan

opsvulmede litium-ion-batterier håndteres og udskiftes, under Håndtering af opsvulmede litium-ion-batterier.

Forudsætninger

Trin

1. Fjern det optiske drev.

2. Fjern bunddækslet.

3. Fjern I/O-kortet.

4. Fjern harddisken.

Procedure

Trin

1. Fjern skruerne, der fastgør batteribeslaget til systemkortet, håndfladestøtten og tastaturmodulet.

2. Løft og fjern batteribeslaget.
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1. systemkort 2. M2,5x5 skruer (2)

3. batteribeslag 4. batteri

5. håndfladestøtte og tastaturmodul

3. Fjern skruen, der fastgør batteriet til håndfladestøtten og tastaturmodulet.

BEMÆRK: Bemærk placeringen af skruen der fastgør batteriet til håndfladestøtten og tastaturmodulet.

4. Løft batteriet af håndfladestøtten og tastaturmodulet.

a. M2,5x5 skrue
b. batteri
c. håndfladestøtte og tastaturmodul
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Sådan genmonteres batteriet
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Forholdsregler for litium-ion-batteri
FORSIGTIG:

● Vær forsigtig, når du håndterer lithium-ion-batterier.

● Aflad batteriet fuldstændigt, inden du fjerner det. Frakobl vekselstrømsadapteren fra systemet, og lad computeren

køre på batteri – batteriet er helt afladet, når computeren ikke længere tændes, hvis du trykker på tænd/sluk-

knappen.

● Man må ikke knuse, smide, beskadige batteriet eller stikke fremmedlegemer ind i det.

● Udsæt ikke batteriet for høje temperaturer, og skil ikke batteripakker eller celler ad.

● Sæt ikke overfladen af batteriet under tryk.

● Bøj ikke batteriet.

● Brug ikke værktøj af nogen art til at lirke på batteriet.

● Sørg for, at alle skruer under serviceringen af dette produkt ikke forsvinder eller lægges det forkerte sted for at

undgå, at batteriet eller andre systemkomponenter får huller eller tager skade.

● Hvis batteriet sidder fast i en enhed på grund af opsvulmning, må du ikke forsøge at frigøre det, da punktering,

bøjning eller knusning af et litium-ion-batteri kan være farligt. I den type tilfælde skal du kontakte Dells tekniske

support for at få assistance. Se www.dell.com/contactdell.

● Køb altid originalbatterier fra www.dell.com eller via en autoriseret Dell- partner og forhandler.

● Opsvulmede batterier må ikke anvendes og skal udskiftes og bortskaffes korrekt. Se retningslinjer for, hvordan

opsvulmede litium-ion-batterier håndteres og udskiftes, under Håndtering af opsvulmede litium-ion-batterier.

Procedure

Trin

1. Flugt batteriets skruehuller med skruehullerne i håndfladestøtten og tastaturmodulet.

2. Genmonter skruen, der fastgør batteriet til håndfladestøtten og tastaturmodulet.

3. Ret skruehullerne i batteribeslaget ind med skruehullerne i systemkortet, håndfladestøtten og tastaturmodulet.

4. Genmonter skruerne, der fastgør batteribeslaget til systemkortet, håndfladestøtten og tastaturmodulet.

Efterfølgende forudsætninger

Trin

1. Genmonter harddisken.

2. Genmonter I/O-kortet.

3. Genmonter bunddækslet.

4. Genmonter det optiske drev.
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Sådan fjernes statusindikatorkortet
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Forudsætninger

Trin

1. Fjern det optiske drev.

2. Fjern bunddækslet.

3. Fjern I/O-kortet.

4. Fjern harddisken.

5. Fjern batteriet.

Procedure

Trin

1. Åbn låsen og frakobl statusindikatorkortets kabel fra systemkortet.

2. Pil statusindikatorkortets kabel af håndfladestøtten og tastaturmodulet.

3. Tryk på tappen der fastgør statusindikatorkortet til håndfladestøtten og tastaturmodulet.

4. Løft statusindikatorkortet sammen dets kabel af håndfladestøtten og tastaturmodulet.
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1. systemkort 2. lås

3. håndfladestøtte og tastaturmodul 4. berøringspladebeslag

5. tap 6. statusindikatorkort

7. statusindikatorkortets kabel
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Genmontering af statusindikatorkortet
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedure

Trin

1. Placer statusindikatorkortet i åbningen i håndfladestøtten og tastaturmodulet.

2. Tryk statusindikatorkortet ned indtil det klikker på plads.

3. Påklæb statusindikatorkortets kabel på håndfladestøtten og tastaturmodulet.

4. Skub indikatorlyskortets kabel ind i dets stik på systemkortet, og luk låsen for at fastgøre kablet.

Efterfølgende forudsætninger

Trin

1. Genmonter batteriet.

2. Genmonter harddisken.

3. Genmonter I/O-kortet.

4. Genmonter bunddækslet.

5. Genmonter det optiske drev.
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Sådan fjernes højttalerne
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Forudsætninger

Trin

1. Fjern det optiske drev.

2. Fjern bunddækslet.

3. Fjern I/O-kortet.

4. Fjern harddisken.

5. Fjern batteriet.

Procedure

Trin

1. Åbn låsen og frakobl statusindikatorkortets kabel fra systemkortet.

2. Frakobl højtalerkablet fra systemkortet.

3. Fjern højttalerkablet fra kabelkanalerne i håndfladestøtten og tastaturmodulet.

4. Løft højttalerne sammen med deres kabel ud af håndfladestøtten og tastaturmodulet.

1. systemkort 2. højttalerkabel

3. højttalere (2) 4. håndfladestøtte og tastaturmodul
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5. kabelkanaler
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Sådan genmonteres højttalerne
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedure

Trin

1. Placer højttalerne i åbningerne i håndfladestøtten og tastaturmodulet ved hjælp af styremærkerne og klik højttalerne på plads.

2. Før højttalerkablet igennem kabelkanalerne på håndfladestøtten og tastaturmodulet.

BEMÆRK: Skub gummiringene ind hvis de springer ud ved genplaceringen af højttalerne.

3. Tilslut højttalerkablet til systemkortet.

4. Skub indikatorlyskortets kabel ind i dets stik på systemkortet, og luk låsen for at fastgøre kablet.

Efterfølgende forudsætninger

Trin

1. Genmonter batteriet.

2. Genmonter harddisken.

3. Genmonter I/O-kortet.

4. Genmonter bunddækslet.

5. Genmonter det optiske drev.
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Sådan fjernes systemkortmodulet
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

BEMÆRK: Computerens servicekode er gemt i bundkortet. Du skal indtaste servicekoden i BIOS-installationsprogrammet, efter at

du genmonterer systemkortet.

BEMÆRK: Udskiftes systemkortet fjernes alle ændringer du har lavet i BIOS ved brug af BIOS-installationsprogrammet. Du skal

foretage alle de relevante ændringer igen, efter du har udskiftet systemkortet.

BEMÆRK: Bemærk stikkenes placering, inden du frakobler kablerne fra systemkortet, så du kan tilslutte dem korrekt igen, når du har

genmonteret systemkortet.

Forudsætninger

Trin

1. Fjern det optiske drev.

2. Fjern bunddækslet.

3. Fjern I/O-kortet.

4. Fjern harddisken.

5. Fjern batteriet.

6. Fjern hukommelsesmodulerne.

7. Fjern trådløs-kortet.

Procedure

Trin

1. Fjern skruerne, der fastgør højre skærmhængsel til håndfladestøtten og tastaturmodulet.

2. Åbn det højre skærmhængsel.
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a. M2,5x5 skruer (2)
b. højre skærmhængsel
c. systemkort

3. Åbn låsen og frakobl skærmkablet fra systemkortet.

4. Løft låsen og træk kablet til det optiske drevs mellemlæg fra systemkortet og det optiske drevs mellemlæg.

5. Åbn låsen og frakobl statusindikatorkortets kabel fra systemkortet.

6. Åbn låsene og kobl kablerne til berøringspladen, tastaturets baggrundslys og tastaturkablet fra systemkortet.

7. Frakobl højttalerkablet og møntcellebatterikablet fra systemkortet.

1. optisk drevs mellemlægskabel 2. låse (4)
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3. statusindikatorkortets kabel 4. højttalerkabel

5. møntcellebatteriets kabel 6. tastaturkabel

7. berøringspladens kabel 8. kablet til tastaturets baggrundslys

9. skærmkabel

8. Fjern skruerne, der fastgør systemkortet til håndfladestøtten og tastaturmodulet.

9. Fjern skruen, der fastgør kølelegememodulet til systemkortet.

10. Vend forsigtigt systemkortmodulet om.

a. M2,5x5 skrue
b. systemkort
c. M2,5x5 skrue

11. Løft låsen og træk strømadapterportens kabel fra systemkortet.

12. Frakobl strømknapkablet fra systemkortet.

13. Pil strømadapterportkablet af fra bagsiden kølelegememodulet.
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1. strømknapkabel 2. strømadapterportens kabel

3. systemkort 4. lås

14. Fjern kølelegememodulet.
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Sådan genmonteres systemkortmodulet
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

BEMÆRK: Computerens servicekode er gemt i bundkortet. Du skal indtaste servicekoden i BIOS-installationsprogrammet, efter at

du genmonterer systemkortet.

BEMÆRK: Udskiftes systemkortet fjernes alle ændringer du har lavet i BIOS ved brug af BIOS-installationsprogrammet. Du skal

foretage alle de relevante ændringer igen, efter du har udskiftet systemkortet.

Procedure

Trin

1. Genmonter kølelegememodulet.

2. Tilslut strømadapterportens kabel og strømknapkortets kabel bag på systemkortet.

3. Vend forsigtigt systemkortet om.

4. Anbring systemkortet på håndfladestøtten og tastaturmodulet ved brug af styremærkerne.

5. Ret skruehullet i systemkortet ind med skruehullet i håndfladestøtten og tastaturmodulet.

6. Genmonter skruen, der fastgør systemkortet til håndfladestøtten og tastaturmodulet.

7. Genmonter skruen, der fastgør kølelegememodulet til systemkortet.

8. Skub højttalerkablet og møntcellebatterikablet ind i stikkene på systemkortet.

9. Skub berøringspladens kabel, kablet til tastaturets baggrundslys og tastaturkablet ind i deres stik, og luk låsene.

10. Skub statusindikatorkortets kabel ind i stikket på systemkortet, og luk låsen.

11. Tilslut kablet til det optiske drevs mellemlæg til systemkortet og til det optiske drevs mellemlæg.

12. Luk låsen der fastgør det optiske drevs mellemlægskabel til systemkortet.

13. Luk det højre skærmhængsel.

14. Tilslut skærmkablet til systemkortet.

15. Genmonter skruerne, der fastgør det højre skærmhængsel til håndfladestøtten og tastaturmodulet.

Efterfølgende forudsætninger

Trin

1. Genmonter trådløs-kortet.

2. Genmonter hukommelsesmodulerne.

3. Genmonter batteriet.

4. Genmonter harddisken.

5. Genmonter I/O-kortet.

6. Genmonter bunddækslet.

7. Genmonter det optiske drev.
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Sådan fjernes kølelegememodulet
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

BEMÆRK: Varme-sinket kan blive varmt under normal drift. Tillad tilstrækkelig tid til at varme-sinket kan køle af, før du berører det.

FORSIGTIG: For maksimal køling af processoren, må du ikke berøre varmeoverførselsområderne på varme-sinket. Olie

fra din hud kan reducere varmeoverførselsevnen fra de termiske puder.

Forudsætninger

Trin

1. Fjern det optiske drev.

2. Fjern bunddækslet.

3. Fjern I/O-kortet.

4. Fjern harddisken.

5. Fjern batteriet.

6. Fjern hukommelsesmodulerne.

7. Fjern trådløs-kortet.

8. Fjern systemkortmodulet.

Procedure

Om denne opgave

FORSIGTIG: Læg systemkortet på en ren, plan overflade.

Trin

1. Kobl blæserkablet fra systemkortet.

2. Løsn, i rækkefølge (som vist på kølelegememodulet), de fastmonterede skruer, der fastgør kølelegememodulet til systemkortet.

3. Fjern skruerne, der fastgør kølelegemet til bundkortet.

4. Løft kølelegememodulet op fra systemkortet.
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1. kølelegememodul 2. M2x3 skruer (3)

3. systemkort 4. monteringsskruer (4)

5. blæserkabel
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Sådan genmonteres kølelegememodulet
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

FORSIGTIG: Forkert placering af kølelegemet kan beskadige systemkortet og processoren.

BEMÆRK: Hvis enten systemkortet eller kølelegememodulet skal udskiftes, skal du bruge det termiske underlag/temisk pasta, der

følger med sættet, for at sikre, at der opnås varmeledning.

Procedure

Trin

1. Anbring kølelegemodulet på systemkortet.

2. Flugt kølelegememodulets skruehuller med systemkortets skruehuller.

3. Genmonter skruerne, der fastgør kølelegememodulet til systemkortet.

4. Spænd monteringsskruerne, der fastgør kølelegememodulet til systemkortet i rækkefølge (angivet på kølelegememodulet).

5. Tilslut blæserkablet til systemkortet.

Efterfølgende forudsætninger

Trin

1. Genmonter systemkortmodulet.

2. Genmonter trådløs-kortet.

3. Genmonter hukommelsesmodulerne.

4. Genmonter batteriet.

5. Genmonter harddisken.

6. Genmonter I/O-kortet.

7. Genmonter bunddækslet.

8. Genmonter det optiske drev.
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Sådan fjernes berøringspladen
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Forudsætninger

Trin

1. Fjern det optiske drev.

2. Fjern bunddækslet.

3. Fjern I/O-kortet.

4. Fjern harddisken.

5. Fjern batteriet.

6. Følg proceduren fra trin 1 til trin 2 i " Fjernelse af statusindikatorkortet".

7. Fjern hukommelsesmodulerne.

8. Fjern trådløs-kortet.

9. Fjern systemkortmodulet.

10. Fjern kølelegememodulet.

Procedure

Trin

1. Åbn låsen og frakobl kablet, til tastaturets baggrundslys, fra systemkortet.

2. Pil statusindikatorkortets kabel og kablet til tastaturets baggrundslys af berøringspladen.

3. Pil tapen af, der fastgør berøringspladen til håndfladestøtten og tastaturmodulet.
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1. berøringspladens kabel 2. lås

3. tape 4. berøringsplade

5. kablet til tastaturets baggrundslys 6. håndfladestøtte og tastaturmodul

4. Fjern skruerne, der fastgør berøringspladens beslag til håndfladestøtten og tastaturmodulet.

5. Løft berøringspladens beslag af håndfladestøtten og tastaturmodulet.

1. M2x2 skruer (3) 2. berøringspladebeslag

3. berøringsplade 4. håndfladestøtte og tastaturmodul

6. Fjern skruerne, der fastgør berøringspladen til håndfladestøtten og tastaturmodulet.

7. Løft berøringspladen af håndfladestøtten og tastaturmodulet.
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a. M2x2 skruer (4)
b. håndfladestøtte og tastaturmodul
c. berøringsplade
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Genmontering af berøringspladen
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedure

Om denne opgave

BEMÆRK: Sørg for at berøringspladen er rettet ind efter styrene på håndfladestøtten og tastaturmodulet, og at frirummet på begge

sider af berøringspladen er ens.

Trin

1. Flugt berøringspladens skruehuller med skruehullerne i håndfladestøtten og tastaturmodulet.

2. Genmonter skruerne, der fastgør berøringspladen til håndfladestøtten og tastaturmodulet.

3. Fastklæb statusindikatorkortets kabel på berøringspladen.

4. Ret skruehullerne i berøringspladens beslag ind med skruehullerne i håndfladestøtten og tastaturmodulet.

5. Genmonter skruerne, der fastgør berøringspladens beslag til håndfladestøtten og tastaturmodulet.

6. Påsæt tapen der fastgør berøringspladen til håndfladestøtten og tastaturmodulet.

7. Skub begge ender af berøringspladens kabel ind i deres respektive stik, og luk låsene for at fastgøre kablerne.

8. Skub kablet til tastaturbaggrundslyset ind i dets stik, og luk låsen for at fastgøre kablet.

Efterfølgende forudsætninger

Trin

1. Genmonter kølelegememodulet.

2. Genmonter systemkortmodulet.

3. Genmonter trådløs-kortet.

4. Genmonter hukommelsesmodulerne.

5. Følg proceduren fra trin 3 til trin 4 i "Genmontering af statusindikatorkortet".

6. Genmonter batteriet.

7. Genmonter harddisken.

8. Genmonter I/O-kortet.

9. Genmonter bunddækslet.

10. Genmonter det optiske drev.
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Sådan fjernes skærmmodulet
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Forudsætninger

Trin

1. Fjern det optiske drev.

2. Fjern bunddækslet.

3. Fjern det trådløse kort.

Procedure

Trin

1. Fjern batterikablet fra systemkortet.

2. Bemærk skærmkablets føring, og fjern kablet fra dets kabelkanaler.

3. Løft låsetappen og frakobl skærmkablet fra systemkortet.

1. skærmkabel 2. systemkort

3. lås 4. kabelkanaler

4. Fjern skruerne, der fastgør skærmhængslerne til håndfladestøtten og tastaturmodulet.

5. Åbn skærmhængslerne.
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1. M2,5x5 skruer (4) 2. skærmhængsler (2)

3. skærmmodul 4. håndfladestøtte og tastaturmodul

6. Løft håndfladestøtten og tastaturmodulet af skærmmodulet.

a. skærmhængsler (2)
b. håndfladestøtte og tastaturmodul
c. skærmmodul
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Sådan genmonteres skærmmodulet
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedure

Trin

1. Placer håndfladestøtten og tastaturmodulet på skærmmodulet.

2. Skub, ved brug af styremærkerne, skærmhængslerne ned i håndfladestøtten og tastaturmodulet.

3. Genmonter skruerne, der fastgør skærmhængslerne til håndfladestøtten og tastaturmodulet.

4. Før skærmkablet igennem kabelkanalerne på håndfladestøtten og tastaturet.

5. Skub skærmkablet ind i stikket på systemkortet, og luk låsen for at fastgøre kablet.

6. Skub batterikablet ind i stikket på systemkortet.

Efterfølgende forudsætninger

Trin

1. Genmonter trådløs-kortet.

2. Genmonter det optiske drev.

3. Genmonter bunddækslet.
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Sådan fjernes skærmfacetten
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Forudsætninger

Trin

1. Fjern det optiske drev.

2. Fjern bunddækslet.

3. Fjern skærmmodulet.

Procedure

Trin

1. Lirk forsigtigt den inderste kant på skærmfacetten op med en plastikpen.

2. Fjern skærmfacetten fra skærmens bagdæksel.

a. skærmens bagdæksel
b. skærmfacet
c. Plastikpen
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Sådan genmonteres skærmfacetten
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedure

Om denne opgave

Ret skærmfacetten ind med skærmens bagdæksel, og klik forsigtigt skærmfacetten på plads.

Efterfølgende forudsætninger

Trin

1. Genmonter skærmmodulet.

2. Genmonter bunddækslet.

3. Genmonter det optiske drev.
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Sådan fjernes kameraet
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Forudsætninger

Trin

1. Fjern det optiske drev.

2. Fjern bunddækslet.

3. Fjern skærmmodulet.

4. Fjern skærmfacetten.

Procedure

Trin

1. Lirk, vha. en plastikpen, kameramodulet af skærmmodulet.

2. Løft kameraet af skærmmodulet.

3. Frakobl kamerakablet fra kameramodulet.

1. Plastikpen 2. kameramodul

3. kamerakabel 4. skærmmodul
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Genplacering af kameraet
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedure

Trin

1. Tilslut kamerakablet til kameramodulet.

2. Klæb kameramodulet på skærmmodulet ved hjælp af styremærkerne, og klik det på plads.

Efterfølgende forudsætninger

Trin

1. Genmonter skærmfacetten.

2. Genmonter skærmmodulet.

3. Genmonter bunddækslet.

4. Genmonter det optiske drev.
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Sådan fjernes skærmpanelet
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Forudsætninger

Trin

1. Fjern det optiske drev.

2. Fjern bunddækslet.

3. Fjern skærmmodulet.

4. Fjern skærmfacetten.

Procedure

Trin

1. Fjern skruerne, der fastgør skærmpanelet til skærmens bagdæksel.

2. Løft forsigtigt skærmpanelet og vend det om.

a. M2x3 skruer (4)
b. skærmpanel
c. skærmens bagdæksel

3. Pil tapen af der fastgør skærmkablet til skærmpanelets bagside.

4. Løft låsen og frakobl skærmkablet fra kabelstikket på skærmpanelet.
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5. Løft skærmpanelet ud af skærmens bagdæksel.

1. skærmpanel 2. tape

3. skærmkabel 4. skærmens bagdæksel

5. lås
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Genmontering skærmpanelet
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedure

Trin

1. Tilslut skærmkablet til stikket bag på skærmpanelet.

2. Påsæt tapen, der fastgør skærmkablet til bagsiden af skærmpanelet.

3. Anbring skærmpanelet forsigtigt på skærmens bagdæksel.

4. Flugt skærmpanelets skruehuller med skruehullerne i skærmens bagdæksel.

5. Genmonter skruerne, der fastgør skærmpanelet til skærmens bagdæksel.

Efterfølgende forudsætninger

Trin

1. Genmonter skærmfacetten.

2. Genmonter skærmmodulet.

3. Genmonter bunddækslet.

4. Genmonter det optiske drev.
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Sådan fjernes skærmhængslerne
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Forudsætninger

Trin

1. Fjern det optiske drev.

2. Fjern bunddækslet.

3. Fjern skærmmodulet.

4. Fjern skærmfacetten.

5. Fjern skærmpanelet.

Procedure

Trin

1. Fjern skruerne, der fastgør skærmhængslerne til skærmens bagdæksel.

2. Fjern skruerne, der fastgør skærmhængselbeslagene til skærmens bagdæksel.

3. Løft skærmhængselbeslagene af skærmens bagdæksel.

1. M2x3 skruer (2) 2. skærmhængselbeslag (2)

3. skærmhængsler (2) 4. M2,5x3 skruer (6)
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5. skærmens bagdæksel
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Sådan genmonteres skærmhængslerne
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedure

Trin

1. Ret skruehullerne i skærmhængselbeslagene ind med skruehullerne i skærmens bagdæksel.

2. Flugt skærmhængslernes skruehuller med skruehullerne i skærmens bagdæksel.

3. Genmonter skruerne, der fastgør skærmhængslerne til skærmens bagdæksel.

Efterfølgende forudsætninger

Trin

1. Genmonter skærmpanelet.

2. Genmonter skærmfacetten.

3. Genmonter skærmmodulet.

4. Genmonter bunddækslet.

5. Genmonter det optiske drev.
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Sådan fjernes skærmkablet
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Forudsætninger

Trin

1. Fjern det optiske drev.

2. Fjern bunddækslet.

3. Fjern skærmmodulet.

4. Fjern skærmfacetten.

5. Fjern skærmpanelet.

6. Fjern skærmhængslerne.

Procedure

Trin

1. Frakobl kamerakablet fra kameramodulets stik.

2. Pil tapen af, der fastgør kamerakablet til skærmens bagdæksel.

3. Pil tapen af, der fastgør skærmkablet til skærmens bagdæksel.

4. Bemærk skærmkablets føring, og fjern kablet fra skærmens bagdæksel.

1. skærmens bagdæksel 2. skærmkabel

3. tape (2) 4. kameramodul
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5. kamerakabel
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Genmontering af skærmkablet
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedure

Trin

1. Før skærmkablet igennem kabelkanalerne i skærmens bagdæksel.

2. Påsæt tapen, der fastgør skærmkablet til skærmens bagdæksel.

3. Skub kamerakablet ind i dets stik på kameramodulet for at fastgøre kablet.

Efterfølgende forudsætninger

Trin

1. Genmonter skærmhængslerne.

2. Genmonter skærmpanelet.

3. Genmonter skærmfacetten.

4. Genmonter skærmmodulet.

5. Genmonter bunddækslet.

6. Genmonter det optiske drev.
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Fjernelse af skærmens bagdæksel og
antennemodulet

BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Forudsætninger

Trin

1. Fjern det optiske drev.

2. Fjern bunddækslet.

3. Fjern skærmmodulet.

4. Fjern skærmfacetten.

5. Fjern skærmpanelet.

6. Fjern skærmhængslerne.

7. Fjern skærmkablet.

8. Fjern kameraet.

Procedure

Om denne opgave

Efter at have gennemført alt det forudsatte, står vi tilbage med skærmens bagdæksel og antennemodulet.

1. skærmens bagdæksel og antennemodul
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Genmontering af skærmens bagdæksel og
antennemodulet

BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedure

Om denne opgave

Anbring skærmens bagdæksel på en plan overflade.

Efterfølgende forudsætninger

Trin

1. Genmonter kameraet.

2. Genmonter skærmkablet.

3. Genmonter skærmhængslerne.

4. Genmonter skærmpanelet.

5. Genmonter skærmfacetten.

6. Genmonter skærmmodulet.

7. Genmonter bunddækslet.

8. Genmonter det optiske drev.
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Fjernelse af strømknapmodulet
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Forudsætninger

Trin

1. Fjern det optiske drev.

2. Fjern bunddækslet.

3. Fjern I/O-kortet.

4. Fjern harddisken.

5. Fjern batteriet.

6. Fjern hukommelsesmodulerne.

7. Fjern trådløs-kortet.

8. Fjern systemkortmodulet.

9. Fjern kølelegememodulet.

10. Fjern skærmpanelet.

Procedure

Trin

1. Fjern skruen, der fastgør strømknapkortet til håndfladestøtten og tastaturmodulet.

2. Pil tapen af, der fastgør strømknapkortet til håndfladestøtten og tastaturmodulet.

3. Fjern strømknapkortets kabel fra kabelkanalerne.

4. Løft strømknapkortet og dets kabel i en vinkel op fra håndfladestøtten og tastaturmodulet.
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1. tape 2. M2x2 skrue med stort hoved

3. strømknapkort 4. håndfladestøtte og tastaturmodul

5. kablet til strømknapkortet
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Genmontering af strømknapmodulet
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedure

Trin

1. Ret skruehullet i strømknapkortet ind med skruehullet i håndfladestøtten og tastaturmodulet.

2. Påklæb strømknapkortets kabel på håndfladestøtten og tastaturmodulet.

3. Påsæt tapen der fastgør strømknapkortet til håndfladestøtten og tastaturmodulet.

4. Genmonter skruen, der fastgør strømknapkortet til håndfladestøtten og tastaturmodulet.

Efterfølgende forudsætninger

Trin

1. Genmonter skærmpanelet.

2. Genmonter kølelegememodulet.

3. Genmonter systemkortmodulet.

4. Genmonter trådløs-kortet.

5. Genmonter hukommelsesmodulerne.

6. Genmonter batteriet.

7. Genmonter harddisken.

8. Genmonter I/O-kortet.

9. Genmonter bunddækslet.

10. Genmonter det optiske drev.
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Fjernelse strømadapterporten
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Forudsætninger

Trin

1. Fjern det optiske drev.

2. Fjern bunddækslet.

3. Fjern I/O-kortet.

4. Fjern harddisken.

5. Fjern batteriet.

6. Fjern statusindikatorkortet.

7. Fjern hukommelsesmodulerne.

8. Fjern trådløs-kortet.

9. Fjern systemkortmodulet.

10. Fjern kølelegememodulet.

11. Fjern skærmpanelet.

Procedure

Trin

1. Fjern skruen, der fastgør strømadapterporten til håndfladestøtten og tastaturmodulet.

2. Fjern strømadapterportkablet fra kabelkanalerne på håndfladestøtten og tastaturmodulet.

3. Løft strømadapterporten og dens kabel op fra håndfladestøtten og tastaturmodulet.
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1. strømadapterport 2. M2x3 skrue

3. kabelkanaler 4. strømadapterportens kabel

5. håndfladestøtte og tastaturmodul
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Sådan genmonteres strømadapterporten
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedure

Trin

1. Placer strømadapterporten i dets slot på håndfladestøtten og tastaturmodulet.

2. Flugt strømadapterportens skruehul med skruehullet i håndfladestøtten og tastaturmodulet.

3. Genmonter skruen, der fastgør strømadapterporten til håndfladestøtten og tastaturmodulet.

4. Før strømadapterportkablet igennem kabelkanalerne på håndfladestøtten og tastaturmodulet.

Efterfølgende forudsætninger

Trin

1. Genmonter skærmpanelet.

2. Genmonter kølelegememodulet.

3. Genmonter systemkortmodulet.

4. Genmonter trådløs-kortet.

5. Genmonter hukommelsesmodulerne.

6. Genmonter statusindikatorkortet.

7. Genmonter batteriet.

8. Genmonter harddisken.

9. Genmonter I/O-kortet.

10. Genmonter bunddækslet.

11. Genmonter det optiske drev.
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Sådan fjernes håndledsstøtten og
tastaturmodulet

BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Forudsætninger

Trin

1. Fjern det optiske drev.

2. Fjern bunddækslet.

3. Fjern I/O-kortet.

4. Fjern harddisken.

5. Fjern batteriet.

6. Fjern statusindikatorkortet.

7. Fjern hukommelsesmodulerne.

8. Fjern trådløs-kortet.

9. Fjern møntcellebatteriet.

10. Fjern systemkortmodulet.

11. Fjern kølelegememodulet.

12. Fjern berøringspladen.

13. Fjern højtalerne.

14. Fjern skærmens bagdæksel og antennemodulet.

15. Fjern tænd/sluk-knapmodulet.

16. Fjern strømadapterporten.

Procedure

Om denne opgave

Efter udførelse af trinnene i forudsætningerne er der kun håndfladestøtten tilbage.
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1. håndfladestøtte
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Sådan genmonteres håndledsstøtten og
tastaturmodulet

BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte med computeren,

og følge trinene i Før du arbejder med computerens indvendige dele. Efter du har arbejdet på computerens indvendige dele, følg

vejledningen i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se

hjemmesiden Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedure

Om denne opgave

Placer håndfladestøtten på en plan overflade.

Efterfølgende forudsætninger

Trin

1. Genmonter strømadapterporten.

2. Genmonter strømknapmodulet.

3. Genmonter skærmens bagdæksel og antennemodulet.

4. Genmonter højttalerne.

5. Genmonter berøringspladen.

6. Genmonter kølelegememodulet.

7. Genmonter systemkortmodulet.

8. Genmonter møntcellebatteriet.

9. Genmonter trådløs-kortet.

10. Genmonter hukommelsesmodulerne.

11. Genmonter statusindikatorkortet.

12. Genmonter batteriet.

13. Genmonter harddisken.

14. Genmonter I/O-kortet.

15. Genmonter bunddækslet.

16. Genmonter det optiske drev.
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Fejlfinding

Diagnosticering
Indikator for strøm- og batteristatus/indikator for harddiskaktivitet

Viser computerens batteriopladningsstatus eller harddiskaktiviteten.

BEMÆRK: Tryk på Fn+H for at skifte denne indikator mellem at vise strøm- og batteristatus og harddiskaktivitet.

Indikator for harddiskaktivitet

Tændes, når computeren læser fra eller skriver data til harddisken.

Strøm- og batteristatusindikator

Viser status for strøm og -batteriopladning.

Konstant hvid – Strømadapteren er tilsluttet, og batteriet er mere end 5 procent opladet.

Ravgul – Computeren kører på batteri, og batteriet er mindre end 5 procent opladet.

Fra
● Strømadapteren er tilsluttet og batteriet er helt opladet.
● Computeren kører på batteri, og batteriet er mere end 5 procent opladet.
● Computeren er i slumre- eller dvaletilstand eller slukket.

Strøm- og batteristatusindikatorerne blinker ravgult samtidig med bipkoder, der indikerer fejl.

F.eks. strøm- og batteristatusindikatoren blinker ravgult to gange efterfulgt af en pause, herefter blinker den hvidt tre gange efterfulgt
af en pause. Dette 2,3-mønster fortsætter, indtil der slukkes for computeren. Mønstret indikerer, at ingen hukommelse eller RAM er
registreret.

Den følgende tabel viser de forskellige mønstre for strøm- og batteristatusindikatorer, og de problemer, som hvert enkelt indikatormønster
kan indikere.

Tabel 1. Indikatormønstre 

Indikatormønster Problembeskrivelse

2,1 CPU-fejl

2,2 Bundkort: BIOS- og ROM-fejl

2,3 Ingen hukommelse eller RAM registreret

2,4 Hukommelse- eller RAM-fejl

2,5 Ugyldig hukommelse monteret

2,6 Fejl på bundkort eller chipset

2,7 LCD-fejl

3,1 CMOS-batterisvigt

3,2 PCI- eller grafikkort- eller chip-fejl

3,3 Gendannelsesafbildning ikke fundet

3,4 Gendannelsesafbildning fundet men ugyldig

Kamerastatusindikator: Viser om kameraet er i brug.

● Konstant hvid – Kameraet er i brug.
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● Slukket – Kameraet er ikke i brug.

Caps Lock-statusindikator: Viser om Caps Lock er aktiveret eller deaktiveret.

● Konstant hvid – Caps Lock er aktiveret.
● Slukket – Caps Lock er deaktiveret.

Dells ePSA-diagnosticering 3.0 (Enhanced Pre-Boot
System Assessment)
For flere detaljer, se Dell EPSA Diagnostic 3.0.

Håndtering af opsvulmede litium-ion-batterier
Som de fleste laptops anvender laptops fra Dell litium-ion-batterier. En type litium-ion-batteri er litium-ion-polymer-batteriet. Litium-
ion-polymer-batterier er blevet mere populære i de senere år og er blevet standard i elektronikbranchen på grund af kunder, der
foretrækker en slank formfaktor (særligt med nyere ultratynde bærbare computere) og stor batterikapacitet. En uomgængelig egenskab
ved teknologien i litium-ion-polymer-batterier er den potentielle opsvulmning af battericellerne.

Et opsvulmet batteri kan påvirke den bærbare computers ydeevne. For at undgå yderligere skade på enhedens kabinet eller interne
komponenter, som fører til funktionsfejl, skal du stoppe med at bruge den bærbare computer og aflade den ved at frakoble
vekselstrømsadapteren og lade batteri drænes.

Opsvulmede batterier må ikke anvendes og skal udskiftes og bortskaffes korrekt. Vi anbefaler at kontakte Dells produktsupport for at
finde ud af muligheder for at udskifte opsvulmede batterier under betingelserne for den relevante garanti eller servicekontrakt, herunder
muligheder for en udskiftning udført af en Dells autoriserede teknikere.

Retningslinjerne for håndtering og udskiftning af litium-ion-batterier er som følger:
● Vær forsigtig, når du håndterer lithium-ion-batterier.
● Aflad batteriet, før du fjerner det fra systemet. For at aflade batteriet skal vekselstrømsadapteren frakobles fra systemet, så systemet

kun fungerer med strøm fra batteriet. Når systemet ikke længere tænder, hvis tænd/sluk-knappen bliver trykket ind, så er batteriet
helt afladet.

● Man må ikke knuse, smide, beskadige batteriet eller stikke fremmedlegemer ind i det.
● Udsæt ikke batteriet for høje temperaturer, og skil ikke batteripakker eller celler ad.
● Sæt ikke overfladen af batteriet under tryk.
● Bøj ikke batteriet.
● Brug ikke redskaber af nogen form for at lirke på eller mod batteriet.
● Hvis batteriet kommer til at sidde fast i enheden som følge af opsvulmning, må du ikke prøve at frigive det ved at punktere, bøje eller

mase batteriet. Det kan være farligt.
● Forsøg ikke at genmontere et beskadiget eller opsvulmet batteri i en bærbar pc.
● Opsvulmede batterier, der er dækket af garanti, skal returneres til Dell i en passende forsendelsesbeholder (som godkendt af Dell) –

dette er for at overholde transportbestemmelser. Opsvulmede batterier, der ikke er dækket af garanti, skal bortskaffes på en passende
genbrugsstation. Kontakt Dells produktsupport på https://www.dell.com/support for at få hjælp og yderligere vejledning.

● Brug af et batteri, der ikke er fra Dell eller er inkompatibelt, kan øge risikoen for brand eller eksplosion. Udskift kun batteriet med
et kompatibelt batteri købt fra Dell, der er designet til at fungere med din Dell computer. Brug ikke et batteri fra andre computere
sammen med computeren. Køb kun originalbatterier fra https://www.dell.com eller på anden måde direkte fra Dell.

Litium-ion-batterier kan svulme op af forskellige grunde såsom alder, antal opladningscyklusser eller udsættelse for høj varme. Få mere
at vide om, hvordan levetiden og ydeevnen for den bærbare computers batteri kan forbedres og muligheden for at problemet opstår
minimeres, her Batteri i bærbar Dell-computer – ofte stillede spørgsmål.
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Selvhjælpsressourcer
Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og servicer ved at bruge disse selvhjælpsressourcer:

Tabel 2. Selvhjælpsressourcer 

Selvhjælpsressourcer Ressourceplacering

Information om Dells produkter og services www.dell.com

Mit Dell

Tips

Kontakt supporten Skriv Contact Support i en Windows-søgning, og tryk på
Enter.

Online-hjælp til operativsystem www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning,
produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-
opdateringer, osv.

www.dell.com/support

Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange
computerproblemer.

1. Gå til https://www.dell.com/support/home/?
app=knowledgebase.

2. Indtast emnet eller et nøgleord i feltet Søg.
3. Klik på Søg for at hente de relaterede artikler.

Få følgende oplysninger om dit produkt:
● Produktspecifikationer
● Operativsystem
● Installation og brug af produktet
● Sikkerhedskopiering af data
● Fejlfinding og diagnosticering
● Systemgendannelse
● BIOS-oplysninger

Se Me and My Dell på www.dell.com/support/manuals.

Find dit produkt ved at bruge en af følgende muligheder på Me and
My Dell:

● Vælg Registrer produkt.
● Find dit produkt i rullemenuen under Se produkter.
● Indtast Servicemærkenummer eller Produkt-id i søgefeltet.

Kontakt Dell
For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se www.dell.com/contactdell.

BEMÆRK: Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.

BEMÆRK: Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells

produktkatalog.
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