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Munka a számítógépen

Biztonsági utasítások
A számítógép potenciális károsodásának elkerülése és a saját biztonsága érdekében ügyeljen az alábbi biztonsági szabályok betartására. Ha
másképp nincs jelezve, a jelen dokumentumban leírt minden művelet a következő feltételek teljesülését feltételezi:

• Elolvasta a számítógéphez mellékelt biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat.
• A számítógép alkatrészeinek visszaszerelése vagy – ha az alkatrészt külön vásárolták meg – beépítése az eltávolítási eljárás lépéseinek

ellentétes sorrendben történő végrehajtásával történik.

MEGJEGYZÉS: Mielőtt felnyitná a számítógép burkolatát vagy a paneleket, csatlakoztasson le minden tápellátást.

Miután befejezte a számítógép belsejében a munkát, helyezzen vissza minden fedelet, panelt és csavart még azelőtt,

hogy áramforráshoz csatlakoztatná a gépet.

VIGYÁZAT: A számítógép belsejében végzett munka előtt olvassa el figyelmesen a számítógéphez mellékelt biztonsági

tudnivalókat. További biztonsági útmutatásokat a Megfelelőségi honlapon találhat

FIGYELMEZTETÉS: Sok olyan javítási művelet van, amelyet csak szakképzett szerviztechnikus végezhet el. Önnek csak

azokat a hibaelhárítási és egyszerű javítási műveleteket szabad elvégeznie, amelyek a termék dokumentációja, vagy a

támogatási csoport online vagy telefonon adott utasítása szerint megengedettek. A Dell által nem jóváhagyott

szerviztevékenységre a garanciavállalás nem vonatkozik. Olvassa el és tartsa be a termékhez mellékelt biztonsági

útmutatót.

FIGYELMEZTETÉS: Az elektrosztatikus kisülés elkerülése érdekében, földelje magát csuklóra erősíthető földelőkábellel

vagy úgy, hogy közben rendszeresen megérint egy festetlen fémfelületet, például a számítógép hátulján található

csatlakozókat.

FIGYELMEZTETÉS: Bánjon óvatosan a komponensekkel és kártyákkal. Ne érintse meg a kártyákon található

komponenseket és érintkezőket. A kártyát tartsa a szélénél vagy a fém szerelőkeretnél fogva. A komponenseket, például

a mikroprocesszort vagy a chipet a szélénél, ne az érintkezőknél fogva tartsa.

FIGYELMEZTETÉS: A kábelek kihúzásakor ne a kábelt, hanem a csatlakozót vagy a húzófület húzza meg. Néhány kábel

csatlakozója reteszelő kialakítással van ellátva; a kábel eltávolításakor kihúzás előtt a retesz kioldófülét meg kell nyomni.

Miközben széthúzza a csatlakozókat, tartsa őket egy vonalban, hogy a csatlakozótűk ne görbüljenek meg. A tápkábelek

csatlakoztatása előtt ellenőrizze mindkét csatlakozódugó megfelelő helyzetét és beállítását.

MEGJEGYZÉS: A számítógép színe és bizonyos komponensek különbözhetnek a dokumentumban leírtaktól.

FIGYELMEZTETÉS: Ha az oldalsó fedőlemezeket a rendszer működése közben távolítja el, a rendszer leáll. Ha az oldalsó

fedőlemez le van szerelve, akkor a rendszer nem kapcsolható be.

FIGYELMEZTETÉS: Ha az oldalsó fedőlemezeket a rendszer működése közben távolítja el, a rendszer leáll. Ha az oldalsó

fedőlemez le van szerelve, akkor a rendszer nem kapcsolható be.

FIGYELMEZTETÉS: Ha az oldalsó fedőlemezeket a rendszer működése közben távolítja el, a rendszer leáll. Ha az oldalsó

fedőlemez le van szerelve, akkor a rendszer nem kapcsolható be.

Biztonsági óvintézkedések
Beszerelési, valamint szétszerelési/összeszerelési eljárás végzésekor mindig tartsa be a következőkben részletezett biztonsági
óvintézkedéseket:

• Kapcsolja ki a rendszert és minden csatlakoztatott perifériát.
• Áramtalanítsa a rendszert és minden csatlakoztatott perifériát, majd távolítsa el az akkumulátort.
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• Válasszon le minden hálózati kábelt, telefonkábelt és telekommunikációs kábelt a rendszerről.
• Bármilyen asztali gép belsejében végzett munka esetén használjon földelő csuklópántot és alátétlapot az elektrosztatikus kisülés

okozta károk megelőzése érdekében.
• Bármely rendszerösszetevő kivétele után óvatosan helyezze az eltávolított komponenst egy antisztatikus alátétlapra.
• Az áramütés és az egyéb súlyos sérülések kockázatának csökkentése érdekében viseljen nem vezető gumitalpú cipőt.

Készenléti áramellátás
A készenléti áramellátással bíró Dell termékeket ki kell húzni a ház felnyitása előtt. A készenléti áramellátást magukban foglaló rendszerek
lényegében kikapcsolva is áram alatt vannak. A belső áramellátás lehetővé teszi, hogy a rendszert távolról bekapcsolják (wake on LAN),
illetve alvó üzemmódba állítsák, továbbá fejlett energiagazdálkodási funkciókat tesz lehetővé.

A rendszer áramtalanítása és az összetevők eltávolítása között várjon körülbelül 30–45 másodpercet, hogy az áramkörökből
elszivároghasson a töltés.

Potenciálkiegyenlítés
A potenciálkiegyenlítés egy módszer, amelynek során két vagy több földelő vezetőt ugyanarra az elektromos potenciálra csatlakoztatnak.
Ez elvégezhető egy elektrosztatikusan védő helyszíni javítókészletet használatával. A potenciálkiegyenlítő vezeték csatlakoztatásakor
mindig ügyeljen arra, hogy szabad fémfelülethez csatlakoztassa, soha ne festett vagy nem fémes felületre. A csuklópántnak szorosnak kell
lennie, hogy teljes felületén érintkezzen a bőrrel. Emellett minden ékszert, például órát, karkötőt és gyűrűt el kell távolítania, mielőtt magát
és a berendezést összeköti.

1. ábra. Megfelelő összekötés

Elektrosztatikus kisüléssel szembeni védelem
Az elektrosztatikus kisülések sok gondot okozhatnak az elektronikai alkatrészek kezelése során, különösen olyan érzékeny összetevők
esetén, mint például a bővítőkártyák, processzorok, DIMM memóriamodulok és alaplapok. Már igen csekély töltés is kárt tehet az
áramkörökben oly módon, amely nem nyilvánvaló, vagyis csak időnként okoz problémákat, vagy lerövidíti a termék élettartamát. Mivel az
iparág egyre kisebb energiafogyasztás és egyre nagyobb sűrűség elérésére törekszik, ezért az elektrosztatikus kisülésekkel szembeni
védelem egyre inkább előtérbe kerül.

Az újabb Dell termékek a bennük használt félvezetők nagy sűrűsége miatt érzékenyebbek az elektrosztatikus kisülésekre, mint a korábbi
Dell termékek. Emiatt néhány korábban még jóváhagyott alkatrészkezelési módszer ma már nem alkalmazható.

Az elektrosztatikus kisülés okozta károk két elismert típusa a katasztrofális és az eseti meghibásodás.

• Katasztrofális – Az okozott kár azonnali, és az eszköz teljes funkcióvesztésével jár. Katasztrofális meghibásodásra példa egy olyan
DIMM memóriamodul, amelyet áramütés ért. A számítógép ilyenkor semmit nem jelenít meg (No POST/No Video), csak egy sípoló
hangot hallat, amely a hiányzó vagy nem működő memóriára utal.

MEGJEGYZÉS: A katasztrofális meghibásodások az elektrosztatikus kisüléssel kapcsolatos meghibásodások

körülbelül 20%-át teszik ki.

• Eseti – A DIMM-modult áramütés éri, de a vezetékezés csak meggyengül, így nem produkál azonnali tüneteket, amelyek utalnának a
kárra. A meggyengült vezetékezés csak hetek vagy hónapok alatt olvad meg, és eközben rongálja a memória épségét, időnként
váratlan memóriahibákat okoz stb.

MEGJEGYZÉS: Eseti meghibásodás az elektrosztatikus kisüléssel kapcsolatos meghibásodások körülbelül 80%-a. Az

eseti meghibásodások nagy aránya azt jelzi, hogy az esemény bekövetkezésekor a kár nem ismerhető fel azonnal.
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Az eseti (más néven látens) meghibásodás megállapítása és elhárítása nehezebb. Az alábbi ábra egy DIMM-memóriasín eseti
meghibásodását szemlélteti. Bár a meghibásodás megtörtént, elképzelhető, hogy a tünetek a meghibásodás bekövetkezte után egy ideig
nem okoznak problémát vagy végleges hibát.

2. ábra. Egy vezeték eseti (látens) meghibásodása

Az elektrosztatikus kisülés okozta károk megelőzése érdekében tegye a következőket:

• Használjon vezetékes antisztatikus csuklópántot, amely megfelelően van földelve.

A vezeték nélküli antisztatikus pántok használata már nem megengedett, mert nem nyújtanak kielégítő védelmet.

Az elektrosztatikus kisülésre igen érzékeny alkatrészeknek nem nyújt elegendő védelmet az, ha megérinti a számítógépházat

3. ábra. Számítógépház „szabad fémfelületének” földelése (nem elfogadható)
• Az elektrosztatikusságra érzékeny alkatrészeket csak elektrosztatikusságtól mentes helyen kezelje. Ha lehetséges, használjon

antisztatikus alátétet és munkalapot.
• Az érzékeny alkatrészeket a szélüknél, ne pedig a tetejüknél fogja meg. Soha ne érintse meg az érintkezőket és az áramköri kártyákat.
• Miután az elektrosztatikusságra érzékeny alkatrészeket kivette a dobozból, ne vegye le róluk az antisztatikus csomagolást addig, amíg

nem áll készen az alkatrész beszerelésére. Mielőtt levenné az antisztatikus csomagolást, vezesse el magáról a statikus
elektromosságot.

• Ha érzékeny alkatrészt szállít, először tegye azt antisztatikus tárolóba vagy csomagolóanyagba.

Elektrosztatikusan védő helyszíni javítókészletet
A felügyelet nélkül használható elektrosztatikusan védő javítókészlet a leggyakrabban használt javítókészlet. Minden javítókészlet három fő
részből áll: egy antisztatikus alátétlapból, egy csuklópántból és egy földelővezetékből.
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4. ábra. Antisztatikus javítókészlet

Az antisztatikus alátétlap disszipatív, így az alkatrészek szerelés közben ráhelyezhetők. Antisztatikus alátétlap használata esetén a
csuklópántot szorosan a csuklóján kell tartania, és a földelővezetéket az alátétlaphoz vagy a rendszer bármely szabadon álló
fémfelületéhez kell csatlakoztatnia. A megfelelő elrendezés után a cserealkatrészek kivehetők az elektrosztatikusan védő tasakból, és
közvetlenül az alátétlapra helyezhetők. Ne feledje, hogy az elektrosztatikusan érzékeny alkatrészek kézben, az alátétlapon, a rendszerben
vagy a tasakban vannak biztonságban.

5. ábra. Antisztatikus alátétlap

A csuklópánt és a földelővezeték közvetlenül a csuklójához és a hardver szabad fémfelületéhez csatlakoztatható, ha nincs szükség az
alátétlapra, vagy az antisztatikus alátétlaphoz csatlakoztatva ideiglenesen védheti vele az alátétlapra helyezett hardvert. A csuklópánt, a
földelővezeték és a bőr, valamint az antisztatikus alátétlap és hardver közötti kapcsolat neve földelés. A helyszíni javítókészleteket mindig
csuklópánttal, alátétlappal és földelővezetékkel használja. Soha ne használjon vezeték nélküli csuklópántot.

Ne feledje, hogy a csuklópánt belső vezetékei a normál használat során elhasználódhatnak, ezért ezeket rendszeresen ellenőrizni kell egy
csuklópánttesztelővel, hogy elkerülje a hardverek véletlen elektrosztatikus károsodását. Azt javasoljuk, hogy a csuklópántot és a
földelővezetéket legalább hetente tesztelje.

Munka a számítógépen 9



1. táblázat: Csuklópántok

Csuklópánt és földelővezeték Vezeték nélküli antisztatikus pánt (nem elfogadható)

Antisztatikus csuklópánttesztelő
Az antisztatikus csuklópánton belüli vezetékek egy idő után elhasználódhatnak. Nem felügyelt készlet használata esetén érdemes
rendszeresen, minden szervizhívás előtt, illetve legalább hetente egyszer tesztelni a csuklópántot. Ehhez a legjobb módszer a csuklópánt-
tesztelő használata. Ha nincs saját csuklópánt-tesztelője, akkor forduljon regionális irodájához, és érdeklődjön náluk, hogy van-e. A
teszteléshez dugja a csuklópánt földelővezetékét a teszterbe, miközben a pánt a csuklóján van, és a gomb megnyomásával hajtsa végre a
tesztet. Sikeres teszt esetén a zöld LED gyullad ki, sikertelen teszt esetén pedig a piros LED, valamint egy riasztási hangjelzés is hallható.

6. ábra. Csuklópánttesztelő

Szigetelő elemek
Kritikus fontosságú, hogy az elektrosztatikusan érzékeny eszközöket, például a műanyag hűtőbordaházakat távol tartsa a szigetelő,
gyakran erősen feltöltött belső alkatrészektől.
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2. táblázat: A szigetelő elemek elhelyezése

Nem elfogadható – szigetelő alkatrészre (műanyag
hűtőborda-borításra) helyezett DIMM

Elfogadható – a szigetelő alkatrésztől elkülönített DIMM

Vegye figyelembe a munkakörnyezetet
Mielőtt használatba venné az antisztatikus javítókészletet, mérje fel a helyzetet az ügyfélnél a helyszínen. Például kiszolgálókörnyezetben
másképp kell használni a készletet, mint asztali vagy hordozható számítógépek esetében. A kiszolgálók jellemzően állványba vannak
szerelve egy adatközponton belül, míg az asztali gépek és hordozható számítógépek általában íróasztalon vagy irodai munkahelyen belül
vannak elhelyezve.

Mindig keressen egy nagy, nyílt és vízszintes munkaterületet, ahol semmi nem akadályozza, és elég nagy ahhoz, hogy kiterítse az
antisztatikus javítókészletet, és még marad elég hely a javítandó rendszer számára is. A munkaterület legyen mentes szigetelőktől, amelyek
elektrosztatikus jelenségeket okozhatnak. A munkaterületen a szigetelőket, például a polisztirolhabból és egyéb műanyagból készült
tárgyakat legalább 30 cm-re távolítsa el az érzékeny alkatrészektől, mielőtt bármilyen hardverösszetevővel dolgozni kezdene.

Antisztatikus csomagolás
Minden elektrosztatikusan érzékeny eszközt antisztatikus csomagolásban kell megkapnia és szállítania. Előnyben részesítendők a fémből
készült, elektrosztatikusan árnyékolt tasakok. A sérült alkatrészeket mindig ugyanabban az antisztatikus tasakban és csomagolásban
juttassa vissza, amelyben az új alkatrész érkezett. Az antisztatikus tasak tetejét vissza kell hajtani és le kell ragasztani, továbbá a tasakot
ugyanazzal a habosított csomagolóanyaggal kell behelyezni az eredeti dobozba, amelyben az új alkatrész érkezett.

Az elektrosztatikusan érzékeny eszközöket csak elektrosztatikus kisüléstől védett munkaterületen szabad kivenni a tasakból, és az
alkatrészeket soha nem szabad az antisztatikus tasakra helyezni, mert csak a tasak belseje árnyékolt elektrosztatikusan. Az alkatrészek
mindig a saját kezében, az antisztatikus alátétlapon, a rendszerben vagy az antisztatikus tasakon belül legyenek.
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7. ábra. Antisztatikus csomagolás

Érzékeny alkatrészek szállítása
Elektrosztatikusan érzékeny összetevők, például cserealkatrészek vagy a Dellnek visszajuttatandó alkatrészek szállítása esetén rendkívül
fontos, hogy ezeket antisztatikus tasakokba helyezze a biztonságos szállítás érdekében.

Elektrosztatikus védelem – összefoglalás
Minden szerviztechnikusnak azt javasoljuk, hogy a Dell termékeinek javítása során mindig használja a hagyományos, vezetékes,
elektrosztatikusan védő földelő csuklópántot és az antisztatikusan védő alátétlapot. Kritikus fontosságú továbbá, hogy a technikusok
minden szigetelő alkatrésztől elkülönítve tárolják az érzékeny alkatrészeket, miközben a javítást végzik, és az érzékeny összetevők
szállításához antisztatikus tasakokat használjanak.

Berendezések emelése
MEGJEGYZÉS: Ne emeljen 25 kg-nál többet. Mindig kérje egy másik személy segítségét vagy használjon mechanikus

emelőeszközt.

A berendezések emelésekor tartsa be az alábbi irányelveket:

1. Álljon kiegyensúlyozott helyzetben. Álljon enyhe terpeszállásban, a lábfejei nézzenek előre.
2. Hajlítsa be a térdeit. Ne döntse meg a törzsét.
3. Feszítse meg a hasizmait. A hasi izmok megtámasztják a gerincet emeléskor, ezáltal eltérítik a terhelés hatásvonalát.
4. A lábaival emeljen, ne a hátával.
5. Tartsa magához közel a terhet. Minél közelebb van a gerincéhez, annál kisebb erőt fejt ki a hátára.
6. Tartsa a hátát függőlegesen és egyenesen akkor is, amikor felveszi, és akkor is, amikor leteszi a terhet. Ne nehezítse saját testsúlyával

a terhet. Ne hajlítsa be a testét vagy a hátát.
7. Ugyanezeket a módszereket alkalmazza, amikor leteszi a terhet.
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A számítógép kikapcsolása

A számítógéptáblagép táblagép kikapcsolása– Windows
FIGYELMEZTETÉS: Az adatvesztés elkerülése érdekében a számítógép kikapcsolása előtt mentsen és zárjon be minden

nyitott fájlt, és lépjen ki minden futó programból vagy távolítsa el az oldalsó fedelet.

1. Kattintson a  ikonra, vagy érintse meg azt.

2. Kattintson a  ikonra, vagy érintse meg azt, majd tegyen ugyanígy a Leállítás ikonnal is.

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy a számítógép és a csatlakoztatott eszközök ki vannak kapcsolva. Ha az

operációs rendszer leállásakor a számítógép és a csatlakoztatott eszközök nem kapcsolnak ki automatikusan, akkor a

kikapcsoláshoz tartsa nyomva a bekapcsológombot mintegy 6 másodpercig.

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép
belsejében
1. Gondoskodjon róla, hogy a munkafelület kellően tiszta és sima legyen, hogy megelőzze a számítógép fedelének karcolódását.

2. Kapcsolja ki a számítógépet.

3. Amennyiben a számítógép dokkolva van, válassza le a dokkolóállomásról.

4. Húzzon ki minden hálózati kábelt a számítógépből (ha vannak).

FIGYELMEZTETÉS: Ha számítógépe RJ45 porttal is rendelkezik, távolítsa el a hálózati kábelt. A művelet során első

lépésként a számítógépből húzza ki a kábelt.

5. Áramtalanítsa a számítógépet és minden csatolt eszközt.

6. Nyissa ki a kijelzőt.

7. Nyomja meg és néhány másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsológombot az alaplap leföldeléséhez.

FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos áramütés elkerülése érdekében a 8. lépés elvégzése előtt mindig húzza ki a

tápkábelt.

FIGYELMEZTETÉS: Az elektrosztatikus kisülés elkerülése érdekében, földelje magát csuklóra erősíthető

földelőkábellel vagy úgy, hogy közben rendszeresen megérint egy festetlen fémfelületet, például a számítógép

hátulján található csatlakozókat.

8. Távolítsa el a foglalatokban lévő ExpressCard- vagy Smart Card-kártyákat.

Miután befejezte a munkát a számítógép
belsejében
Miután befejezte a visszahelyezési eljárásokat, győződjön meg róla, hogy csatlakoztatta-e a külső eszközöket, kártyákat, kábeleket stb.,
mielőtt bekapcsolná a számítógépet.

FIGYELMEZTETÉS: A számítógép károsodásának elkerülése érdekében csak az adott Dell számítógéphez tervezett

akkumulátort használja. Ne használjon más Dell számítógépekhez készült akkumulátorokat.

1. Csatlakoztassa a külső eszközöket (portreplikátor, lapos akkumulátor, médiabázis stb.), és helyezze vissza a kártyákat (pl. ExpressCard
kártya).

2. Csatlakoztassa az esetleges telefon vagy hálózati kábeleket a számítógépére.

FIGYELMEZTETÉS: Hálózati kábel csatlakoztatásakor először dugja a kábelt a hálózati eszközbe, majd a

számítógépbe.

3. Csatlakoztassa a számítógépét és minden hozzá csatolt eszközt elektromos aljzataikra.

4. Kapcsolja be a számítógépet.
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Technológia és összetevők
Eza fejezet a rendszerben alkalmazott technológiákat és az alkatrészeket ismerteti.
Témák:

• UEFI BIOS
• DDR4
• Grafikus opciók
• Félvezető-alapú meghajtó (SSD)
• HDMI 1.4 a
• Akkumulátor műszaki adatai
• USB-funkciók
• USB Type-C
• Memóriakártya-olvasók
• Szoftverek és hibaelhárítás
• A számítógép kikapcsolása

UEFI BIOS
Az UEFI a Unified Extensible Firmware Interface rövidítése. Az UEFI specifikáció új modellt határoz meg a személyi számítógép operációs
rendszere és a platformfirmware közötti interfészhez. Az interfész olyan adattáblázatokból áll, amelyek a platformmal kapcsolatos
adatokat, valamint rendszerindításkori és futási idejű szolgáltatáshívásokat tartalmaznak, amelyek elérhetők az operációs rendszer és a
betöltője számára. Ezek együttesen szabványos környezetet biztosítanak az operációs rendszer betöltéséhez és a rendszerindítás előtt
futtatott alkalmazások indításához. A BIOS és az UEFI közötti egyik legfőbb különbség az alkalmazások kódolásának módja. A BIOS
számára kódolt funkciókhoz és alkalmazásokhoz Assembler nyelvet használtak, az UEFI programozásához azonban magasabb szintű
kódnyelv használatos.

A Dell UEFI BIOS implementációja a továbbiakban a hordozható és az asztali termékek két meglévő BIOS-rendszerét váltja fel egyetlen
UEFI BIOS-rendszerrel.

Fontos tudnivalók
A hagyományos BIOS és az UEFI BIOS között nincs különbség, hacsak nincs bejelölve az UEFI lehetőség a „Boot List Option”
(Rendszerbetöltési lista beállítása) menüben a BIOS oldalán. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára UEFI rendszerbetöltési beállításlista
manuális létrehozását anélkül, hogy ez befolyásolná a meglévő rendszerbetöltési prioritási listát. Az UEFI BIOS implementációjával a
változások inkább a gyártási eszközöket és funkciókat érintik, és kevéssé befolyásolják a felhasználói élményt.

Néhány dolog, amelyet érdemes megjegyezni:

• Akkor és CSAK akkor, ha az ügyfelek rendelkeznek UEFI rendszerbetöltő adathordozóval (optikai adathordozó vagy USB-memória
formájában), az egyszer megjelenő rendszerindítási menü további választási lehetőséget jelenít meg, felsorolva az UEFI
rendszerbetöltési opciókat. Ezt a beállítást csak akkor fogja látni, ha csatlakoztatva van egy UEFI rendszerbetöltő adathordozó, és
manuálisan kiválasztja az UEFI rendszerbetöltő opciót a „Boot Sequence” beállításnál.

Hogyan lehet módosítani a szerviz-/tulajdonoscímkét?
Amikor a szerviztechnikus lecseréli az alaplapot, a rendszer indítását követően be kell állítania a szervizcímkét. Ha a szervizcímke beállítása
elmarad, elképzelhető, hogy a rendszerakkumulátor nem fog töltődni. Ezért nagyon fontos, hogy a szerviztechnikus megfelelően beállítsa a
rendszer szervizcímkéjét. Ha a szervizcímke beállítása helytelen, a szerviztechnikus kénytelen lesz új alaplapot rendelni.

Hogyan lehet módosítani a termékcímkét?
A termékcímke módosításához a következő segédprogramok valamelyikét használhatjuk:

2
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• Hordozható technológiájú Dell Command Configure eszközkészlet

Az ügyfelek azt is jelenthetik, hogy az alaplap cseréje után a termékmező már ki van töltve a rendszer BIOS-ában, és azt törölni kell
vagy be kell állítani. A régebbi rendszereknél és az összes újabb, UEFI BIOS-platformmal rendelkező rendszernél az ügyfelek letölthetik
a Dell Command Configure Toolkit (CCTK) eszközkészletet, amellyel személyre szabhatják a BIOS-beállításokat, és a Windowsból
módosíthatják a tulajdonos- vagy termékcímkét.

DDR4
A DDR4 (dupla adatátviteli sebességű, negyedik generációs) memória a DDR2 és DDR3 technológia még nagyobb sebességű utódja,
amellyel modulonként akár 512 GB kapacitás is elérhető, szemben a DDR3 DIMM modulonkénti 128 GB-os kapacitásával. A DDR4 szinkron,
dinamikus, véletlen elérésű memória érintkezőkiosztása az SDRAM és a DDR modulokétól is eltér, ezzel megakadályozza, hogy a
felhasználók nem megfelelő memóriát telepítsenek a rendszerbe.

A DDR4 a DDR3 1,5 voltjához képest 20 százalékkal kevesebb, csupán 1,2 volt energiát igényel a működéshez. A DDR4 egy új, rendkívül
alacsony energiaigényű készenléti módot is támogat, amely lehetővé teszi, hogy a készenléti módba állított tartalmazó rendszernek ne
kelljen frissítenie a memóriát. Az alacsony energiaigényű készenléti mód várhatóan 40–50%-kal csökkenti a készenléti módban mérhető
energiafogyasztást.

A DDR4 részletei
Alább ismertetjük a DDR3 és a DDR4 típusú memóriamodulok közötti apró eltéréseket.

Eltérő helyzetű foglalati bevágás

A DDR4 modulok foglalatba illeszkedő bevágása más helyen található, mint a DDR3 modulokon. Mindkét bevágás a foglalatba illeszkedő
szélen található, de a DDR4 modulon kicsit más az elhelyezése, hogy a modult ne lehessen nem kompatibilis alaplapba vagy platformba
helyezni.

8. ábra. Eltérő bevágási helyzet

Nagyobb vastagság

A DDR4 modulok kissé vastagabbak, mint a DDR3 modulok, így több jelátviteli réteget foglalhatnak magukban.

9. ábra. Eltérő vastagság

Ívelt szél

A DDR4 modulok jellegzetessége az ívelt szél, amely megkönnyíti a behelyezést, és csökkenti az alaplapra nehezedő terhelést a memória
behelyezésekor.
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10. ábra. Ívelt szél

Memóriahibák
A rendszer memóriahibák esetén az új 2 sárga, 3 fehér hibakódot jeleníti meg. Ha minden memóriamodul hibás, akkor az LCD panel nem
kapcsol be. Az esetleges memóriahibák elhárításához helyezzen olyan memóriamodulokat a rendszer alján vagy egyes hordozható
számítógépeken a billentyűzet alatt található memóriafoglalatokba, amelyekről biztosan tudja, hogy jók.

Memóriafunkciók
A laptop 4–32 GB DDR4 SDRAM memóriát és KabyLake processzorok esetén max. 2400 MHz, míg SkyLake processzorok esetén max.
2133 MHz frekvenciát támogat.

A rendszermemória ellenőrzése

Windows 10

1. Koppintson a Windows gombra, és válassza a következőket: Minden beállítás  > Rendszer .
2. A Rendszer alatt koppintson a Névjegy lehetőségre.

Windows 10

1. Az asztalról indítsa el a Vezérlőgombok sávját.
2. Válassza a Vezérlőpult, majd a Rendszer lehetőséget.

Windows 7

• Kattintson a Start → Vezérlőpult → Rendszer elemre.

A rendszermemória ellenőrzése a rendszerbeállításokban (BIOS)
1. Kapcsolja be vagy indítsa újra a számítógépet.

2. Miután a Dell embléma megjelent, hajtsa végre az alábbi műveleteket:

• Billentyűzettel – Nyomja meg az F2 billentyűt, amíg a Belépés a BIOS beállításba üzenet meg nem jelenik. A rendszerindítás-
választó menübe történő belépéshez nyomja meg az F12 billentyűt.

3. A bal oldali panelen válassza a Settings (Beállítások) General (Általános) System Information (Rendszer-információk)
lehetőséget.
A memória információi a jobb oldali panelen jelennek meg.

A memória tesztelése az ePSA segítségével
1. Kapcsolja be vagy indítsa újra a számítógépet.

2. Miután a Dell embléma megjelent, hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

• A billentyűzeten nyomja meg az F12 billentyűt.
• A rendszer megjelenít egy egyszeri rendszerindító menüt. A fel és le nyílgombokkal lépjen a diagnosztika lehetőségre, majd az ePSA

indításához nyomja meg az Enter gombot.

A rendszeren elindul a PreBoot System Assessment (PSA) (Rendszerindítás előtti rendszerfelmérés) program.
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MEGJEGYZÉS: Ha túl sokáig vár és megjelenik az operációs rendszer logója, várjon tovább, amíg meg nem jelenik az

asztal. Kapcsolja ki a laptopot, és próbálja újra a műveletet.

MEGJEGYZÉS: Az ePSA alternatív megoldásként a Fn+ Bekapcsológomb együttes lenyomásával is elindítható.

Grafikus opciók

Integrált grafikus vezérlő
3. táblázat: Grafikus vezérlő műszaki adatai

Integrált grafikus vezérlő műszaki adatai

Integrált grafikus vezérlő Intel HD Graphics

Modell Dell Latitude 3300

Busz típusa Belső PCIe

Memóriainterfész Egységes memóriaarchitektúra

Alapszintű grafikus frekvencia Pentium 4415 U: 300 MHz

Celeron 3865 U: 300 MHz

i3-7020 U: 300 MHz

i5-8250 U: 300 MHz

Max. grafikus dinamikus frekvencia Pentium 4415 U: 950 MHz

Celeron 3865U: 900 MHz

i3-7020 U: 1,00 GHz

i5-8250 U: 1,1 GHz

Grafikai szint Intel Celeron 3865 U: Intel HD Graphic 610

Intel Pentium 4415 U: Intel HD Graphic 610

i3-7020 U: Intel HD Graphic 620

i5-8250 U: Intel UHD Graphic 620

Becsült maximális áramfogyasztás (TDP) 15 W (SOC teljes áramfogyasztása)

Támogatott kijelzők eDP (belső), HDMI, DisplayPort Type-C porton keresztül

Maximális színmélység 32 bit

Maximális függőleges frissítési gyakoriság Legfeljebb 85 Hz a felbontástól függően

Operációs rendszer grafikus/video-API
támogatása

DirectX 12, OpenGL 4.4 (kivéve: OpenGL4.5 az i3-7020U esetében)

Támogatott felbontások és max. frissítési
gyakoriságok (Hz) (Megjegyzés: analóg és/
vagy digitális)

eDP: 1366 x 768 panel 60 Hz mellett

HDMI: V1.4 1,65 Gb/s mellett

DisplayPort (Type-C porton keresztül): V1.2 (kivéve a Celeron termékváltozatot)

Támogatott kijelzőszám max. 3
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Félvezető-alapú meghajtó (SSD)

128/256 GB M.2 2230 PCIe SSD (Class 35)
4. táblázat: 128/256 GB M.2 2230 PCIe SSD (Class 35)

Műszaki adatok

Kapacitás (GB) 128 GB / 256 GB

Méretek (Szé x Mé x Ma) 22 x 30 x 2,38 (mm)

Interfész típusa és maximális sebessége PCIe Gen 3 8 Gb/s (max. 2 sáv)

MTBF 1,4 millió óra

Logikai blokkok 250, 069, 680

Áramforrás

Áramfogyasztás (csak referencia) Üresjárat: 0,05 W, aktív: 4,5 W

Környezeti körülmények üzem alatt (nem lecsapódó)

Hőmérséklet-tartomány 0 °C és 70 °C között

Relatív páratartalom 10%–90%

Ütési (üzemi) (2 ms ideig tartó) 1,500 G

Környezeti körülmények üzemen kívül (nem lecsapódó)

Hőmérséklet-tartomány -40 °C és 70 °C között

Relatív páratartalom 5–95%

64 GB eMMC 5.1 SSD
5. táblázat: A 64 GB eMMC 5.0 SSD műszaki adatai

Műszaki adatok

Kapacitás (GB) 64 GB

Méretek (Szé x Mé x Ma) 0,86 x 1,65 x 0,05 (hüvelyk)

Interfész típusa és maximális sebessége Max. eMMC 5.1, HS200, 200 Mb/s

MTBF 1,4 millió óra

Logikai blokkok 500, 118, 192

Áramforrás

Áramfogyasztás (csak referencia) Üresjárat: 0,05 W, aktív: 4,5 W

Környezeti körülmények üzem alatt (nem lecsapódó)

Hőmérséklet-tartomány 0 °C és 70 °C között

Relatív páratartalom 5–95%
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Műszaki adatok

Környezeti körülmények üzemen kívül (nem lecsapódó)

Hőmérséklet-tartomány -40 °C és 70 °C között

Relatív páratartalom 5–95%

HDMI 1.4 a
Ez a témakör a HDMI 1.4a technológiát, annak jellemzőit, valamint előnyeit ismerteti.

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) egy széles iparági támogatást élvező, tömörítetlen, tisztán digitális hang- és videojel-átvitelt
biztosító csatolófelület. A HDMI csatolófelületen keresztül bármilyen kompatibilis digitális hang- és videojelforrás (például DVD-lejátszó,
A/V vevő) összeköthető kompatibilis digitális hang- és/vagy videojelvevőkkel, például digitális TV-vel. A egyik fő előnye, hogy csökkenti a
kábeligényt, és lehetővé teszi a digitális tartalom védelmét. A HDMI lehetővé teszi normál, javított és HD minőségű videojel, valamint
többcsatornás digitális hang átvitelét egyetlen kábelen keresztül.

A HDMI 1.4a jellemzői
• HDMI Ethernet-csatorna – Nagy sebességű hálózati adattovábbítást kölcsönöz a HDMI-kapcsolatnak, így a felhasználók teljes

mértékben kihasználhatják IP-kompatibilis eszközeiket anélkül, hogy külön Ethernet-kábelre lenne szükségük.
• Audio Return Channel (ARC) – Lehetővé teszi, hogy egy HDMI-vel csatlakoztatott, beépített tunerrel rendelkező televízió

továbbküldje az adatokat egy surround hangrendszernek, így nincs szükség külön audiokábelre.
• 3D – Meghatározza az input/output protokollokat a főbb 3D-videoformátumokhoz, így készítve elő az utat a valódi 3D-s játékok és a

3D-s házimozi alkalmazásokhoz.
• Tartalomtípus – A tartalomtípusok valós idejű jelzése a kijelző és a forráseszközök között, lehetővé téve a televízió számára a

képbeállítások optimalizálását az adott tartalomtípusnak megfelelően.
• Kiegészítő színterek – Támogatást biztosít a kiegészítő színmodellekhez, amelyek a digitális fényképészetben és számítógépes

grafikában használatosak.
• 4K-támogatás – Messze az 1080p-t meghaladó felbontást tesz lehetővé, támogatva a következő generációs kijelzőket; ezek

vetekedni fognak a Digital Cinema rendszerekkel, amelyeket számos kereskedelmi moziban használnak.
• HDMI-mikrocsatlakozó – Új, kisebb csatlakozó a telefonok és egyéb hordozható eszközök számára, amely maximálisan 1080p

videofelbontást támogat.
• Autóipari csatlakozórendszer – Új kábelek és csatlakozók az autóipari videórendszerekhez, amelyeket olyan módon terveztek meg,

hogy megfeleljenek az autós környezet sajátos igényeinek, HD-minőséget biztosítva.

A HDMI előnyei
• A minőségi HDMI tömörítetlen digitális audio és videóátvitelt biztosít a legmagasabb, legélesebb képminőséggel
• Az alacsony költségű HDMI a digitális interfészek minőségét és funkcióit nyújtja, miközben egyszerű, költséghatékony módon

támogatja a tömörítés nélküli videoformátumokat is.
• Az audio HDMI több audioformátumot támogat a normál sztereó formátumtól egészen a többcsatornás térhatású hangig.
• A HDMI a videót és a többcsatornás hangot egyetlen kábelben egyesíti, így kiküszöbölve a költségeket, bonyolultságot és a sok kábel

által okozott zűrzavart, amely a jelenleg használt A/V-rendszerekre jellemző.
• A HDMI támogatja a videóforrás (pl. egy DVD-lejátszó) és a DTV közötti kommunikációt, így új funkciókat tesz lehetővé.

Akkumulátor műszaki adatai

Mi az ExpressCharge funkció?
Az ExpressCharge funkcióval rendelkező rendszerek esetén 80%-kal nagyobb töltöttség érhető el a kikapcsolt rendszer kb. egy órán
keresztül történő töltése után, illetve a rendszert kikapcsolt állapotban töltve az akkumulátor kb. 2 óra alatt teljesen feltöltődik.

Az ExpressCharge funkció használatához a rendszernek és a rendszerhez használt akkumulátornak is ExpressCharge-kompatibilisnek kell
lennie. Ha a fenti követelmények bármelyike hiányzik, az ExpressCharge funkció nem használható.
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Mi az a BATTMAN?
A BATTMAN a hagyományos újratölthető akkumulátorokhoz tervezett, számítógépes vezérlésű akkumulátorkezelő. A BATTMAN az alábbi
funkciókra képes:

• Az akkumulátor önmagában történő merülésének figyelése
• A belső ellenállás mérése
• Merítési/töltési ciklusok automatikus ismétlése az új akkumulátorok bejáratásához
• Importálható napló az elvégzett műveletekről
• Párhuzamos porton keresztül Microsoft Windowst futtató számítógépekhez csatlakoztatható
• Letölthető szoftver és forráskód

USB-funkciók
Az USB (Universal Serial Bus) technológia 1996-ban jelent meg a piacon. Ez a megoldás jelentősen leegyszerűsítette a periférikus
eszközök – például az egerek, billentyűzetek, külső meghajtók és nyomtatók – számítógépekhez való csatlakoztatását.

6. táblázat: Az USB evolúciója

Típus Adatátviteli sebesség Kategória Bevezetés éve

USB 2.0 480 Mbps Nagy sebesség 2000

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
port

5 Gbps SuperSpeed 2010

USB 3.1 Gen 2 10 Gbps SuperSpeed 2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)
Az USB 2.0 az évek során megkerülhetetlen de facto adatátviteli szabvánnyá vált a számítógépes iparágban, miután világszerte körülbelül
6 milliárd eladott eszközbe került be. Az egyre gyorsabb és egyre nagyobb sávszélességet igénylő hardverek azonban már nagyobb
adatátviteli sebességet igényelnek. Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 az elődjénél elméletileg 10-szer gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé, ezáltal
végre megfelel a fogyasztói igényeknek. Az USB 3.1 Gen 1 jellemzői dióhéjban a következők:

• Magasabb adatátviteli sebesség (akár 5 Gbit/s)
• Fokozott maximális buszteljesítmény és nagyobb eszköz-áramfelvétel, amely jobban megfelel az egyre több energiát igénylő

eszközöknek
• Új energiakezelési funkciók
• Teljes kétirányú adatátvitel és támogatás az új átviteli típusok számára
• Visszafelé kompatibilis az USB 2.0-val
• Új csatlakozók és kábel

Az alábbi témakörök az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 típushoz kapcsolódó leggyakrabban feltett kérdéseket fedik le.

Sebesség
A legújabb USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 specifikáció pillanatnyilag három sebességmódot határoz meg. Super-Speed, Hi-Speed és Full-Speed.
Az új SuperSpeed mód adatátviteli sebessége 4,8 Gbit/s. A specifikációban megmaradt a Hi-Speed és a Full-Speed USB-mód (közismert
nevén USB 2.0 és 1.1), amelyek továbbra is 480 Mbit/s-os, illetve 12 Mbit/s-os adatátvitelt tesznek lehetővé, megőrizve ezzel a korábbi
eszközökkel való kompatibilitást.

Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 a következő műszaki módosítások révén nyújt jóval nagyobb teljesítményt.

• A meglévő USB 2.0 busszal párhuzamosan egy további fizikai buszt is hozzáadtak (tekintse meg az alábbi képet).
• Az USB 2.0 korábban négy vezetékkel rendelkezett (táp, földelés és egy pár differenciális adatvezeték). Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

négy további vezetékkel bővül, amelyek a két további differenciális jel (fogadás és továbbítás) vezetékpárjait alkotják, így a
csatlakozókban és a kábelekben nyolc vezeték található.
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• Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 kétirányú adatátviteli csatolófelületet használ, tehát nem az USB 2.0 fél-duplex elrendezését. Ez a
módosítás elméletileg 10-szeres sávszélesség-növekedést eredményez.

A HD videotartalom, a terabájtos kapacitású adattárolók, a sok megapixel felbontású digitális fényképezőgépek stb. elterjedésével
folyamatosan nő az egyre nagyobb adatátviteli sebesség iránti igény, amellyel az USB 2.0 szabvány nem tud lépést tartani. Ráadásul az
USB 2.0-s kapcsolatok soha még csak meg sem közelíthetik a 480 Mbit/s-os elméleti maximális adatátviteli sebességet, a valóban elérhető
maximális sebesség körülbelül 320 Mbit/s (40 MB/s) körül alakul. Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 típusú kapcsolatok ugyanígy nem érik el soha
a 4,8 Gbit/s sebességet. A valós, veszteségekkel együtt mért maximális adatátviteli sebesség 400 MB/s lesz. Ezzel a sebességgel az USB
3.0/USB 3.1 Gen 1 tízszeres javulást jelent az USB 2.0-hoz képest.

Alkalmazások
Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 új sávokat nyit meg, és nagyobb teret enged az eszközöknek ahhoz, hogy jobb minőségű szolgáltatást
nyújtsanak. Az USB-n keresztül videojelküldés korábban alig használható lehetőség volt (mind a maximális felbontást, mind a késleltetést
és a videojel-tömörítést tekintve), de könnyen elképzelhető, hogy az 5–10-szeres elérhető sávszélességgel az USB-s videomegoldások is
sokkal jobban fognak működni. Az egykapcsolatos DVI majdnem 2 Gbit/s-os adatátviteli sebességet igényel. Amíg a 480 Mbit/s korlátozó
tényező volt, addig az 5 Gbit/s már több mint ígéretes. Az ígért 4,8 Gbit/s-os sebességgel a szabvány olyan termékekbe, például külső
RAID tárolórendszerekbe is bekerülhet, amelyekben korábban nem volt elterjedt.

Az alábbiakban néhány SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 szabványt használó terméket sorolunk fel:

• Külső asztali USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 merevlemezek
• Hordozható USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 merevlemezek
• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 merevlemez-dokkolók és adapterek
• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 flash-meghajtók és olvasók
• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 SSD meghajtók
• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 RAID-ek
• Optikai meghajtók
• Multimédiás eszközök
• Hálózatépítés
• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 adapterkártyák és elosztók

Kompatibilitás
Jó hír, hogy az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 terméket az alapoktól fogva úgy tervezték, hogy békésen megférjen az USB 2.0 mellett. Az első és
legfontosabb, hogy bár az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 új fizikai kapcsolatokat határoz meg, és az új kábeleken keresztül kihasználhatja az új
protokoll nagyobb adatátviteli sebességét, a csatlakozó szögletes alakja nem változott, és az USB 2.0 négy érintkezője is ugyanazon a
helyen maradt benne. Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 típusú kábelek öt új kapcsolatot létesítenek az adatok továbbítására és fogadására, de
ezeket csak akkor használja az eszköz, ha megfelelő SuperSpeed USB-csatlakozóval érintkezik.

USB Type-C
Az USB Type-C egy új, kis méretű fizikai csatlakozó. Ez a csatlakozó számos hasznos új USB-szabványt támogat, ilyenek például az USB
3.1 vagy az USB PD (USB-tápellátás).
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Alternatív mód
Az USB Type-C egy új, rendkívül kis méretű csatlakozószabvány. Mérete a régi USB Type-A csatlakozóénak körülbelül a harmada. Ez egy
önálló csatlakozószabvány, amely bármilyen eszközön elérhető. Az USB Type-C portok különféle „alternatív módokat” használó protokollok
támogatására alkalmasak, ennek köszönhetően olyan adaptereket is használhat, amelyek HDMI, VGA, DisplayPort vagy egyéb típusú
csatlakozókon képesek jel kibocsátására erről az USB-portról.

USB PD (tápellátás)
Az USB PD és az USB Type-C műszaki adatai jórészt megegyeznek. Manapság az okostelefonokat, a táblagépeket és más
mobileszközöket is gyakran töltünk USB-kábelen keresztül. Az USB 2.0 csatlakozó legfeljebb 2,5 watt teljesítmény leadására képes – ez
legfeljebb a telefonok töltésére elegendő. A laptopok töltése például 60 wattot igényel. Az USB PD specifikáció azonban akár 100 watt
leadását is lehetővé teszi. Ez ráadásul két irányba lehetséges, vagyis a csatlakozó eszközök töltésére vagy a csatlakozón keresztüli
visszatöltésre is használható. És ez még nem minden: a tápellátás akár adattovábbítás közben is működik.

Végre eljött az az idő, amikor laptopjainkat nemcsak a laptophoz kapott töltő segítségével, hanem egy standard USB-kábelen keresztül is
tölthetjük. Ez azt jelenti, hogy a laptopot egy olyan hordozható akkumulátorról is feltöltheti, amelyet manapság még csak az okostelefonok
és más hordozható eszközök töltésére használnak. Bedughatja laptopját egy tápkábellel csatlakoztatott külső kijelzőbe, amely használat
közben is képes tölteni a gépet a kis méretű USB Type-C csatlakozón keresztül. A technológia csak akkor használható, ha az eszköz és a
kábel is támogatja az USB-tápellátás funkciót. Attól, hogy az eszközén USB Type-C csatlakozó van, még nem biztos, hogy ez a funkció is
támogatást élvez.

USB Type-C és USB 3.1
Az USB 3.1 egy új USB-szabvány. Az USB 3 névleges sávszélessége 5 Gb/s, míg az USB 3.1 esetében ez 10 Gb/s. Ez dupla
sávszélességet jelent, azaz eléri az első generációs Thunderbolt-csatlakozó sebességét. Az USB Type-C nem azonos az USB 3.1
csatlakozóval. Az USB Type-C csak egy forma, amely mögött az USB 2 és az USB 3.0 technológia egyaránt állhat. A Nokia N1 Android
táblagépe például szintén USB Type-C csatlakozót használ, azonban az csak az USB 2.0 szabványt támogatja – még csak nem is az USB
3.0-t. Ezek a technológiák azonban közel állnak egymáshoz.

Memóriakártya-olvasók
MEGJEGYZÉS: A hordozható rendszereken a memóriakártya-olvasó az alaplapra van integrálva. Hardveres hiba vagy a

kártyaolvasó meghibásodása esetén cserélje ki az alaplapot.

A memóriakártya-olvasó fokozza a hordozható rendszer hatékonyságát és funkcióinak körét, különösen akkor, ha olyan egyéb eszközökkel
használja, mint a digitális fényképezőgépek, hordozható MP3-lejátszók és egyéb mobileszközök. Ezek az eszközök mind valamilyen
memóriakártyát használnak az adatok tárolásához. A memóriakártya-olvasók egyszerű adatátvitelt tesznek lehetővé ezek között az
eszközök között.

Manapság számos különböző típusú média- és memóriakártya érhető el. Az alábbiakban a memóriakártya-olvasóval kompatibilis kártyák
típusait mutatjuk be.

SD-kártyaolvasó

1. Memory Stick
2. Secure Digital (SD)
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3. Secure Digital High Capacity (SDHC)
4. Secure Digital eXtended Capacity (SDXC)

Szoftverek és hibaelhárítás

Windows-illesztőprogramok letöltése
1. Indítsa el a táblaszámítógépetasztali számítógépetnotebookot.

2. Látogasson el a Dell.com/support weboldalra.

3. Kattintson a Product Support (Terméktámogatás) elemre, írja be a táblaszámítógépasztali számítógépnotebook szervizcímkéjét,
majd kattintson a Submit (Küldés) gombra.

MEGJEGYZÉS: Ha nincs meg a szervizcímke, használja az automatikus érzékelés funkciót, vagy manuálisan keresse

meg a táblaszámítógépasztali számítógépnotebook típusát.

4. Kattintson a Drivers and Downloads (Illesztőprogramok és letöltések) lehetőségre.

5. Válassza ki a táblaszámítógépreasztali számítógéprenotebookra telepített operációs rendszert.

6. Görgessen lefelé az oldalon, és válassza ki a telepítendő illesztőprogramot.

7. A Download file (Fájl letöltése) lehetőségre kattintva töltse le az illesztőprogramot a táblaszámítógépreasztali
számítógéprenotebookra.

8. A letöltés befejeződése után lépjen be abba a mappába, ahová az illesztőprogram fájlját letöltötte.

9. Kattintson duplán az illesztőprogram fájljának ikonjára, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Dell Command Configure
Dell Command | Configure A Command | Configure szoftvercsomag konfigurációs funkciókat biztosít a vállalati ügyfélplatformok
számára. A termék egy parancssori felületen (CLI) és egy grafikus felhasználói felületen (GUI) keresztül teszi lehetővé a BIOS-beállítások
konfigurálását. A Command | Configure Windows előtelepítési környezetben (Windows PE), Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 és
Windows 10 operációs rendszerekben, valamint Red Hat Enterprise Linux környezetben is használható.

A Dell Command | Configure újdonságai
A Dell Command | Configure új funkciói:

• A Dell Command | Configure (DCC) a Dell Client Configuration Toolkit (CCTK, Dell klienskonfiguráló eszközkészlet) új neve.
• Új felhasználói interfész.
• Red Hat Enterprise Linux 7.0 Client verziójú (64 bites) operációs rendszer támogatása.
• x6 ügyfélplatformok támogatása
• Speciális rendszerkezelés (Advanced System Management, ASM) 2.0 támogatása a Dell Precision™ munkaállomásokon a hűtőszondák

nem kritikus felső határértékeinek beállításához.
• További argumentumok támogatása: medium_high és medium_low a ventilátor-fordulatszám --fanspeed opció használatával

történő konfigurálásához.
• Az alábbi BIOS-beállítások támogatása:

• --backcamera.
• --fnlock
• --fnlockmode
• --gpsradio
• --keyboardbacklightonacpower
• --rearusb
• --sideusb
• --unmanagednic

Támogatott platformok
A következő üzleti ügyfélplatformok támogatottak:

• Latitude™

• OptiPlex™
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• Dell Precision mobil munkaállomás
• Dell Precision munkaállomás

MEGJEGYZÉS: A Dell Command | Configure a vásárláskor nincs előre telepítve az ügyfél számára. Az ügyfelek a Dell

támogatási weboldaláról tölthetik le a szoftvert.

Command | Configure grafikus felhasználói felület
A Dell Command | Configure grafikus felhasználói felületen (Command | Configure GUI) a Command | Configure által támogatott
valamennyi BIOS-konfiguráció megjelenik. A grafikus felhasználói felület használatával a következő feladatokat végezheti el:

• BIOS-konfiguráció létrehozása ügyfélrendszerekhez
• A BIOS-konfiguráció érvényesítése a gazdarendszer BIOS-konfigurációja szerint
• Egyéni BIOS-konfigurációk exportálása konfigurációs fájl, (.ini/.cctk), önálló végrehajtható fájl (SCE), héjparancsfájl vagy jelentés

formájában

MEGJEGYZÉS: A konfiguráció alkalmazása a Parancssori felület (CLI) használatával, és a szükséges fájl futtatása

(.ini, .cctk vagy sce).

A Command | Configure megnyitása Windows rendszerből

Kattintson a Start > Minden program > Dell > Command | Configure > Command Configure Command varázsló elemre.

A Command | Configure megnyitása Linux rendszerből

Nyissa meg az /opt/Dell/toolkit/bin könyvtárat.

A Command | Configure fájljai és mappái

Az alábbi táblázat a Command | Configure fájljait és mappáit mutatja be Windows rendszer esetén.

7. táblázat: Fájl- és mappakonfiguráció

Fájlok/mappák Leírás

Command | Configure Parancssor A Command | Configure parancssorának megnyitása.
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Fájlok/mappák Leírás

Konfigurációs varázsló A Command | Configure grafikus felhasználói felületének megnyitása.

Command | Configure WINPE A Windows PE parancsfájlok elérése betölthető rendszerképfájl létrehozásához. További részletekért
tekintse meg a Dell Command | Configure telepítési útmutatóját.

Eltávolítás A Command | Configure eltávolítása.

Online felhasználói kézikönyv A Command | Configure online dokumentációjának elérésre.

A Command | Configure grafikus felület felhasználói felületének elindítása

MEGJEGYZÉS: A Command | Configure grafikus felhasználói felület csak Windows operációs rendszert futtató

számítógépeken érhető el.

A grafikus felhasználói felület elindításához kattintson a Start > Minden program > Dell > Command Configure > Konfigurációs
varázsló elemre, vagy kattintson duplán az asztalon lévő Dell Konfigurációs varázsló ikonra. Megjelenik az alábbi képernyő:

Parancssori felület
Ez a fejezet a parancssori felület (Command Line Interface, CLI) segédprogram általános áttekintését tartalmazza. Emellett bemutatja a
parancsok futtatásának módját és az ügyfélrendszerek BIOS-beállításainak konfigurálásához használható parancssor-opciók szintaktikai
részleteit.

Command | Configure parancsok futtatása

A Command | Configure parancsok kétféle módon futtathatók.

• Parancssor használatával
• Betölthető rendszerképfájl használatával

Parancssor

A Command | Configure parancsok futtatásához:

1. Kattintson a Start → Összes program → Dell → Command Configure → Command Configure parancssor lehetőségre.
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2. Az operációs rendszer architektúrájától függően nyissa meg az x86 vagy x86_64 mappát.
3. Futtassa a Command | Configure parancsokat.

Betölthető rendszerképfájl

A Command | Configure parancsok futtatásához:

1. Másolja a Dell Command | Configure-t és az ISO (International Organization for Standardization) képfájlt egy CD-lemezre. További
információért tekintse meg a Dell Command | Configure telepítési útmutatóját.

2. Indítsa el a CD-ről a konfigurálni kívánt rendszert.
3. Navigáljon a Command Configure\x86 vagy Command Configure\x86_64 mappához.
4. Futtassa a Command | Configure parancsokat.

A számítógép kikapcsolása

A számítógéptáblagép táblagép kikapcsolása– Windows
FIGYELMEZTETÉS: Az adatvesztés elkerülése érdekében a számítógép kikapcsolása előtt mentsen és zárjon be minden

nyitott fájlt, és lépjen ki minden futó programból vagy távolítsa el az oldalsó fedelet.

1. Kattintson a  ikonra, vagy érintse meg azt.

2. Kattintson a  ikonra, vagy érintse meg azt, majd tegyen ugyanígy a Leállítás ikonnal is.

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy a számítógép és a csatlakoztatott eszközök ki vannak kapcsolva. Ha az

operációs rendszer leállásakor a számítógép és a csatlakoztatott eszközök nem kapcsolnak ki automatikusan, akkor a

kikapcsoláshoz tartsa nyomva a bekapcsológombot mintegy 6 másodpercig.
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A rendszer főbb összetevői
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1. Alapburkolat
2. Akkumulátor
3. SSD
4. Érintőpad
5. DC-bemeneti kábel
6. Alaplap
7. Hangszórók
8. Csuklótámasz
9. Kijelzőszerkezet
10. I/O-bővítőkártya
11. WLAN-kártya
12. Memóriamodul
13. Gombelem
14. Rendszerventilátor
15. Hűtőborda

MEGJEGYZÉS: A Dell a megvásárolt eredeti rendszerkonfigurációhoz tartozó összetevőket és azok cikkszámait

tartalmazó listát biztosítja. Ezek az alkatrészek a vásárló által igénybe vett jótállás függvényében érhetők el. A vásárlási

lehetőségekért forduljon Dell-viszonteladójához.
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Szétszerelés és újbóli összeszerelés

microSD kártya

A microSD-kártya behelyezése
Csúsztassa be a microSD kártyát a bővítőhelyre, amíg be nem kattan a helyére.

A microSD kártya eltávolítása
1. Nyomja be a microSD-kártyát a számítógépből való kivételhez.

2. Vegye ki a microSD-kártyát a számítógépből.

Alapburkolat

Az alapburkolat eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a következőt:

a) microSD kártya

3. Lazítsa meg a 10 db M2,5xL8,0 elveszíthetetlen csavart, amelyek az alapburkolatot a számítógéphez rögzítik.

4
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4. Egy műanyag pálca [1] segítségével fejtse ki az alapburkolatot a peremek mentén [2], majd válassza le a számítógépről.

5. Emelje fel az alapburkolatot, majd távolítsa el a számítógépről.
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Az alapburkolat felszerelése
1. Helyezze a számítógépre és illessze a helyére az alapburkolatot.
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2. Nyomja lefelé az alapburkolat széleit, amíg a burkolat a helyére nem kattan.

3. Húzza meg az alapburkolatot a számítógéphez rögzítő 10 db M2,5xL8,0 elveszíthetetlen csavart.
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4. Szerelje be a következőt:

a) microSD kártya

5. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Memóriamodul

A memóriamodul eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a következőt:

a) microSD kártya
b) alapburkolat

3. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.

4. Húzza szét a memóriamodul reteszeit [1].

5. Emelje ki a memóriamodult az alaplapi foglalatból [2].
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A memóriamodul beszerelése
1. Helyezze be a memóriamodult ferdén tartva az alaplapon lévő csatlakozóba [1].

2. Óvatosan nyomja be a memóriamodult, amíg a reteszek a helyükre nem kattannak [2].

3. Csatlakoztassa ismét az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.

4. Szerelje be a következőt:

a) alapburkolat
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b) microSD kártya

5. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

WLAN-kártya

A WLAN-kártya eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a következőt:

a) microSD kártya
b) alapburkolat

3. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.

4. Távolítsa el a WLAN-kártya fémkeretét a számítógéphez rögzítő M2,0x3,0 csavart [1], majd emelje le a fémkeretet a WLAN-kártyáról
[2].

5. Húzza ki a két antennakábelt [3], és távolítsa el a WLAN-kártyát az alaplapon lévő M.2 csatlakozóból [4].

A WLAN-kártya beszerelése
1. Helyezze be a WLAN-kártyát az alaplapon lévő M.2 csatlakozóba [1].

2. Csatlakoztassa a két antennakábelt a WLAN-kártyához [2].

3. Helyezze vissza a fémkeretet a WLAN-kártyára [3].

4. Húzza meg a WLAN-kártyát és a fémkeretet az alaplaphoz rögzítő M2.0x3.0-as csavart [4].
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5. Csatlakoztassa ismét az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.

6. Szerelje be a következőt:

a) alapburkolat
b) microSD kártya

7. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Gombelem

A gombelem eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a következőt:

a) microSD kártya
b) alapburkolat

3. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.

4. FIGYELMEZTETÉS: A gombelem eltávolítása előtt készítsen biztonsági mentést az adatokról. A gombelem

eltávolítása visszaállítja a BIOS-t, és POST-hibákat/rendszerindítási problémákat/adatvesztést okozhat.

Válassza le az akkumulátor kábelét az alaplapon található csatlakozójáról [1].

5. Emelje ki a gombelemet a számítógépből [2].

MEGJEGYZÉS: A gombelemen erős ragasztóanyag található, ezért némi erő kifejtésére van szükség, hogy le lehessen

választani a csuklótámaszról.
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A gombelem behelyezése
1. Helyezze be a rendszerbe a gombelemet [1].

2. Csatlakoztassa a gombelem kábelét az alaplapi csatlakozóhoz [2].

3. Csatlakoztassa ismét az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.

4. Szerelje be a következőt:

a) alapburkolat
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b) microSD kártya

5. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Félvezető-alapú meghajtó (SSD)

SSD keret

Az SSD-keret eltávolítása
1. MEGJEGYZÉS: Ebbe a rendszerbe kétféle kivitelű (M.2 2242 és M.2 2230) SSD, illetve eMMC-kártya helyezhető be.

Ehhez vegye ki, fordítsa meg és szerelje be a bővítőt a csuklótámaszon megjelölt másik helyre.

Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el az alábbiakat:

a) microSD kártya
b) alapburkolat

3. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.

4. Távolítsa el az SSD-t.

5. Távolítsa el az SSD-keretet a csuklótámaszhoz rögzítő két M2,0x3,0 csavart [1].

6. Vegye ki az SSD-keretet a csuklótámaszból [2].

11. ábra. M.2 2230 SSD

Az SSD-keret beszerelése
1. Szerelje be az SSD-keretet a csuklótámaszba [1].

2. A két M2.0x3.0 csavarral rögzítse az SSD-keretet a csuklótámaszhoz [2].
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12. ábra. M.2 2230 SSD

3. Szerelje be az SSD-meghajtót.

4. Csatlakoztassa ismét az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.

5. Szerelje be a következőt:

a) alapburkolat
b) microSD kártya

6. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Hangszórók

A hangszórók eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a következőt:

a) microSD kártya
b) alapburkolat

3. Válassza le az akkumulátorkábelt az alaplapi csatlakozóról.

4. Válassza le a hangszórókábelt az alaplapon található csatlakozóról [1], és emelje ki a hangszórókábelt a kábelvezetőből [2].

5. Vezesse ki a hangszórókábelt a kábelvezető csatornából [3] a csuklótámaszon lévő érintőpanel alján.
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6. Vegye ki a hangszórókat és a kábelt a számítógépből.

A hangszórók beszerelése
1. A hangszórókat helyezze a számítógépen lévő foglalatokba.
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2. Vezesse el a hangszórókábelt a kábelvezető csatornában a csuklótámaszon lévő érintőpanel alján [1].

3. Vezesse el és rögzítse a hangszórókábelt a kábelvezetőben [2], és csatlakoztassa a kábelt az alaplapon lévő csatlakozóhoz [3].

4. Csatlakoztassa ismét az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz.

5. Szerelje be a következőt:

a) alapburkolat
b) microSD kártya

6. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
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Rendszerventilátor

A rendszerventilátor eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a következőt:

a) microSD kártya
b) alapburkolat

3. Válassza le az akkumulátor kábelét.

4. Vezesse ki és emelje ki az WLAN-antennakábelt a ventilátorváz melletti kampóból [1].

5. Húzza le a rendszerventilátor csatlakozóját az alaplapról [2].

6. Távolítsa el a rendszerventilátort a csuklótámaszhoz rögzítő két M2.0x3.0 csavart [1].

7. Emelje ki a rendszerventilátort a csuklótámaszból [2].
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A rendszerventilátor beszerelése
1. Helyezze a rendszerventilátort a csuklótámaszra [1].

2. Szerelje be a rendszerventilátort a csuklótámaszhoz rögzítő két M2.0x3.0 csavart [2].

3. Csatlakoztassa a ventilátor kábelét az alaplaphoz [1].

4. Vezesse el a WLAN-antennakábelt a ventilátorváz melletti kampóban az alaplapon [2].
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5. Csatlakoztassa vissza az akkumulátorkábelt.

6. Szerelje be a következőt:

a) alapburkolat
b) microSD kártya

7. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Akkumulátor

Az akkumulátor eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a következőt:

a) microSD kártya
b) alapburkolat

3. Fejtse le a ragasztószalagot [1], és húzza ki az akkumulátor kábelét az alaplapból [2].

4. Fejtse le a memóriamodul keretén lévő ragasztószalagot [3], és vezesse ki az akkumulátor kábelét.
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5. Távolítsa el az M2,0x3,0 csavart [1] és az akkumulátortartó keretet [2].

MEGJEGYZÉS: Ez a művelet a 3 cellás, 42 Wh akkumulátorra vonatkozik. A 4 cellás, 56 Wh-s akkumulátor kissé

nagyobb méretű, és a csuklótámasz más rögzítési pontjaihoz kell azt rögzíteni.

6. Távolítsa el a két M2,0x3,0 csavart [3], és válassza le az akkumulátortartó keretet [4] a csuklótámaszról.

7. Emelje ki az akkumulátort a számítógépből.
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8. Fejtse le a ragasztószalagot [1], és húzza ki az akkumulátor kábelét az akkumulátorból [2].

Az akkumulátor beszerelése
1. Szerelje fel az akkumulátor kábelét az akkumulátorra [1], és rögzítse ragasztószalaggal [2].
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2. MEGJEGYZÉS: Ez az eljárás egy 3 cellás, 42 Wh-s akkumulátort szemléltet, a 4 cellás, 56 Wh-s akkumulátortartó

kissé nagyobb méretű, és a csuklótámasz más rögzítési pontjaihoz kell azt rögzíteni.

Helyezze be az akkumulátort a számítógépen lévő foglalatába [1], és illessze az akkumulátort a csuklótámaszon lévő furathoz [2].

3. Szerelje fel az akkumulátortartó keretet [1], és szerelje be az akkumulátort a csuklótámaszhoz rögzítő két M2,0x3,0 csavart [2].

4. Helyezze be az akkumulátort [3], és hajtsa be az akkumulátort a csuklótámaszhoz rögzítő M2,0x3,0 csavart [4].
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5. Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplaphoz [1], és rögzítse ragasztószalaggal [2].

6. Vezesse el az akkumulátor kábelét a memóriamodul kerete mellett, és rögzítse ragasztószalaggal [3].

7. Szerelje be a következőt:

a) alapburkolat
b) microSD kártya
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8. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Billentyűzet

A billentyűzet eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a következőt:

a) microSD kártya
b) alapburkolat
c) akkumulátor

3. Csatlakoztassa le a billentyűzet kábelét az alaplapról [1].

4. Fogja erősen a csuklótámasz szélét, és eközben nyomjon be egy műanyag pálcát a két kioldó furatba [2].

MEGJEGYZÉS: A billentyűzet két kioldófuraton keresztül történő eltávolításához némi erő szükséges. Legyen óvatos.

5. Óvatosan pattintsa fel a billentyűzet alsó szélét a számítógépről.
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6. Óvatosan vegye ki a billentyűzetkábelt a billentyűzet alól.
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MEGJEGYZÉS: A folytatás előtt vezesse ki a billentyűzetkábelt az érintőpanel keretéből.

7. Csúsztassa a billentyűzetet az érintőpanel felé [1], és emelje fel [2], hogy kivehesse a számítógépből.
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A billentyűzet beszerelése
1. Szerelje be a billentyűzetet a számítógépbe [1], és csúsztassa be a rögzítőfüleket a csuklótámaszon lévő nyílásokba [2].

MEGJEGYZÉS: A billentyűzet kábelét a csatlakozóval párhuzamosan kell behelyezni.

MEGJEGYZÉS: A kábel behelyezése előtt távolítsa el a tapadásgátló papírt a billentyűzetről.

MEGJEGYZÉS: A kábel behelyezése után a bal kezével tartsa a kábelt, és a jobb kezével nyomja le a reteszt, hogy a

kábel ne lazuljon meg.
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2. Hajtsa össze a billentyűzetkábelt, és vezesse el az érintőpanel kerete mellett.
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3. Nyomja meg a billentyűzetet, amíg a helyére nem kattan.
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4. Csatlakoztassa a billentyűzet kábelét az alaplapi csatlakozójához.

5. Szerelje be a következőt:

a) akkumulátor
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b) alapburkolat
c) microSD kártya

6. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Érintőpad

Az érintőpanel eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a következőt:

a) microSD kártya
b) alapburkolat
c) akkumulátor

3. Emelje fel a reteszt, és válassza le az érintőpanel kábelét az alaplapról [1].

4. Távolítsa el az érintőpanelt a számítógépházhoz rögzítő ragasztószalagot [2, 3, 4].

5. Távolítsa el a három M2.0x3.0 csavart [1], amelyek az érintőpanelhez rögzítik a fémkeretet a számítógépen.
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6. Fejtse le a ragasztószalagot az érintőpanelről.

7. Távolítsa el az érintőpanelt a rendszerhez rögzítő M2,0x3,0 csavarokat (nagy fej) [1], és emelje le az érintőpanelt a rendszerről [2].
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8. Emelje fel a reteszt [1], és húzza ki az érintőpanel FFC-kábelét [2] a modulból.

Az érintőpanel beszerelése
1. Szerelje be az érintőpanel FFC-kábelét az érintőpanel-modulon lévő foglalatába [1], és a rögzítéséhez zárja le a reteszt [2].
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2. Helyezze be az érintőpanelt a számítógépen lévő nyílásokba [1], és húzza meg az érintőpanelt a rendszerhez rögzítő három M2,0x3,0
csavart [2].

3. Rögzítse az érintőpanelt ragasztószalaggal.
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4. Rögzítse az alsó keretet [1], amely a számítógéphez rögzíti az érintőpanelt.

5. Szerelje be a három M2.0x3.0 csavart [2], amely a rendszerhez rögzíti az érintőpanelt.

6. Ragassza fel a ragasztószalagokat [1, 2, 3] az érintőpanelre, és csatlakoztassa az érintőpanel kábelét [4] az alaplapi csatlakozóhoz.
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7. Szerelje be a következőt:

a) akkumulátor
b) alapburkolat
c) microSD kártya

8. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

I/O-bővítőkártya

Az I/O-bővítőkártya eltávolítása
1. MEGJEGYZÉS: A bekapcsológomb ezen a nyomtatott áramkörön található.

Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a következőt:

a) microSD kártya
b) alapburkolat
c) akkumulátor

3. Húzza ki az I/O-bővítőkártya kábelét az alaplapon lévő csatlakozóból.
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4. Nyissa ki a reteszt [1], és távolítsa el az FFC-kábelt az I/O-kártyáról [2].

5. Távolítsa el az I/O-bővítőkártyát a csuklótámaszhoz rögzítő két M2.0x3.0 csavart (egy normál, egy nagy fejű) [1].

6. Emelje ki az I/O-bővítőkártyát a számítógépből [2].
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Az I/O-bővítőkártya beszerelése
1. Szerelje fel az FFC-kábelt az I/O-kártyára [1], és zárja le a reteszt [2].

2. Helyezze az I/O-bővítőkártyát a helyére a számítógépen [1], és húzza meg az I/O-bővítőkártyát az alaplaphoz rögzítő két M2,0x3,0
csavart [2].
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3. Csatlakoztassa az I/O-bővítőkártya FFC-kábelét az alaplaphoz.

4. Szerelje be a következőt:

a) akkumulátor
b) alapburkolat
c) microSD kártya

5. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
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DC-bemeneti kábel

A DC-bemeneti kábel eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a következőt:

a) microSD kártya
b) alapburkolat
c) akkumulátor

3. Válassza le az egyenáramú bemenet kábelét az alaplapon lévő csatlakozójáról [1].

4. Távolítsa el a DC-bemeneti portot a csuklótámaszhoz és az alaplaphoz rögzítő M2,0x4,0 és M2,0x2,0 csavart [2].

5. Fordítsa fel az alaplap USB Type-C portján lévő fémkeretet [3].

6. Emelje ki a DC-bemeneti portot a számítógépből [4].

A DC-bemeneti kábel beszerelése
1. Illessze a DC-bemeneti portot a házon kialakított foglalatába [1].

2. Ügyeljen arra, hogy a fémkeret egy síkban legyen az USB Type-C porttal, és illessze azt az alaplapon lévő csavarhelyekhez [2].

3. Húzza meg a DC-bemenetet az alaplaphoz és a csuklótámaszhoz rögzítő M2,0x4,0 és M2,0x2,0 csavart [3].

4. Csatlakoztassa a DC-bemeneti kábelt az alaplaphoz [4].
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5. Szerelje be a következőt:

a) akkumulátor
b) alapburkolat
c) microSD kártya

6. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Hűtőborda

A hűtőborda eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a következőt:

a) microSD kártya
b) alapburkolat
c) akkumulátor

3. MEGJEGYZÉS: A csavarok meglazítása során kövesse az átlós mintát.

Lazítsa meg a hűtőbordát a számítógéphez rögzítő négy elveszíthetetlen M2,5x2,5 csavart [1].

4. Emelje le a processzor hűtőbordáját a számítógépről [2].
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A hűtőborda beszerelése
1. Helyezze a hűtőbordát a számítógépben található foglalatba [1].

2. Rögzítse a számítógéphez a hűtőbordát a négy M2,5x2,5 csavarral [2].

MEGJEGYZÉS: A csavarok meghúzásánál kövesse az átlós mintát, amelyet a csavarok meglazítására is használt „A

hűtőborda eltávolítása” részben.

3. Szerelje be a következőt:
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a) akkumulátor
b) alapburkolat
c) microSD kártya

4. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Kijelzőszerkezet

A kijelzőszerkezet eltávolítása
MEGJEGYZÉS: Az eljárás megegyezik az érintőpaneles és a nem érintőpaneles LCD-k esetében.

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a következőt:

a) microSD kártya
b) alapburkolat
c) akkumulátor
d) WLAN-kártya
e) DC-bemeneti kábel

3. Távolítsa el a ragasztószalagot [1], és vezesse ki az antennakábelt [2] a ventilátorváz mellett.

4. Távolítsa el az EDP-keretet rögzítő csavart [3], és vegye le a keretet az alaplapon lévő EDP-csatlakozóról [4].

5. Válassza le az EDP-kábelt az alaplapról [5].

6. Távolítsa el az LCD csuklópántjait a számítógéphez rögzítő öt M2,5x5,0 csavart.
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7. Nyissa ki kissé a fedelet.

8. Válassza le a csuklópántokat a csuklótámasztól, valamint a kijelzőszerkezetet a számítógépről.
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A kijelzőszerkezet beszerelése
1. Szerelje be a kijelzőszerkezetet a csuklótámaszon lévő csuklópántok sapkáihoz illesztve.

2. Illessze a csuklópántokat az alaplapon lévő furatokhoz [1], és az öt M2,5x5,0 csavar [2] meghúzásával rögzítse a kijelzőszerkezetet a
számítógéphez.
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3. Vezesse el az antennakábelt a ventilátorváz szélei mentén [1], és ragasztószalaggal [2] rögzítse az alaplaphoz.

4. Csatlakoztassa az EDP-kábelt [3], helyezze az EDP-keretet a csatlakozóra [4], és rögzítse az alaplaphoz a csavarral [5].

5. Szerelje be a következőt:

a) DC-bemeneti kábel
b) WLAN-kártya
c) akkumulátor
d) alapburkolat
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e) microSD kártya

6. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Kijelzőelőlap

A kijelzőelőlap eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a következőt:

a) microSD kártya
b) alapburkolat
c) akkumulátor
d) WLAN-kártya
e) DC-bemeneti kábel
f) kijelzőszerkezet

3. Távolítsa el a csavarok védősapkáit [1], majd távolítsa el az előlapot a hátlaphoz rögzítő két M2,0x4,0 csavart [2].

4. Az LCD-panel belső oldalai mentén pattintsa le az LCD előlapját a hátlapról.
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5. Emelje ki a kijelzőelőlapot a kijelzőszerkezetből.

A kijelzőelőlap felszerelése
1. Helyezze az előlapot az LCD-panellel előszerelt LCD-hátlapra.
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2. Az LCD széleit lenyomva rögzítse az LCD hátlapját az előlaphoz.

3. A két M2.0x4.0 csavarral [1] rögzítse a kijelzőelőlapot a hátlaphoz, és helyezze fel a csavarok védősapkáit [2].
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4. Szerelje be a következőt:

a) kijelzőszerkezet
b) DC-bemeneti kábel
c) WLAN-kártya
d) akkumulátor
e) alapburkolat
f) microSD kártya

5. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Kamera- és mikrofonmodul

A kamera- és mikrofonmodul eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a következőt:

a) microSD kártya
b) alapburkolat
c) akkumulátor
d) WLAN-kártya
e) DC-bemeneti kábel
f) kijelzőszerkezet
g) kijelzőelőlap

3. Válassza le az EDP-kábelt a mikrofon- és kameramodulról [1].

4. Emelje le a mikrofon- és kameramodult a kijelzőszerkezetről [2].
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5. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

A kamera- és mikrofonmodul beszerelése
1. Igazítsa és helyezze a kamera- és mikrofonmodult az LCD-kijelző hátlapszerkezetére [1].

2. Csatlakoztassa az EDP-kábelt a kamera- és mikrofonmodulhoz [2].

3. Szerelje be a következőt:

a) kijelzőelőlap
b) kijelzőszerkezet
c) DC-bemeneti kábel
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d) WLAN-kártya
e) akkumulátor
f) alapburkolat
g) microSD kártya

4. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

LCD panel

Az LCD-panel eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a következőt:

a) microSD kártya
b) alapburkolat
c) akkumulátor
d) WLAN-kártya
e) DC-bemeneti kábel
f) kijelzőszerkezet
g) LCD előlapja

3. Távolítsa el az LCD-panelt az LCD-hátlaphoz rögzítő négy M2.0x3.0 csavart [1], és fordítsa meg [2].

4. Fejtse le a ragasztószalagot az EDP-csatlakozóról [1], és nyissa ki a reteszt [2], hogy kihúzhassa az EDP-kábelt az alaplapból [3].

5. Emelje ki az LCD-panelt a számítógépből [4].
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Az LCD-panel beszerelése
1. Csatlakoztassa az eDP-kábelt az alaplaphoz [1], és miközben tartja a kábelt, majd zárja le a csatlakozón lévő reteszt [2].

2. Helyezze fel a ragasztószalagot a csatlakozóra [3], ezzel rögzítve az eDP-kábelt az LCD-panelhez, és fordítsa meg az LCD-panelt,
hogy az LCD hátlapján támaszkodjon [4].

3. Illessze az LCD-panelt a hátlapra [1], és szerelje be az LCD-panelt az LCD hátlapjához rögzítő négy M2.0x3.0 csavart [2].
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4. Szerelje be a következőt:

a) kijelzőelőlap
b) kijelzőszerkezet
c) DC-bemeneti kábel
d) WLAN-kártya
e) akkumulátor
f) alapburkolat
g) microSD kártya

5. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Kijelzőcsuklópánt-zsanérok

A kijelzőcsuklópántok eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a következőt:

a) microSD kártya
b) alapburkolat
c) akkumulátor
d) WLAN-kártya
e) DC-bemeneti kábel
f) kijelzőszerkezet
g) LCD előlapja
h) LCD-panel

3. Távolítsa el a csuklópántokat a hátsó burkolathoz rögzítő hat M2.5x3.5 csavart mindkét oldalon [1].

4. Megdöntve emelje le a csuklópántokat a hátsó burkolatról [2].
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A kijelzőcsuklópántok felszerelése
1. Megdöntve helyezze rá a csuklópántokat az LCD hátsó burkolatára [1].

2. Rögzítse a csuklópántokat a hat M2,5x3,5 csavarral az LCD hátsó burkolatához [2].
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3. Szerelje be a következőt:

a) LCD-panel
b) kijelzőelőlap
c) kijelzőszerkezet
d) DC-bemeneti kábel
e) WLAN-kártya
f) akkumulátor
g) alapburkolat
h) microSD kártya

4. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

eDP-kábel

Az eDP kábel eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a következőt:

a) microSD kártya
b) alapburkolat
c) akkumulátor
d) WLAN-kártya
e) DC-bemeneti kábel
f) kijelzőszerkezet
g) LCD előlapja
h) LCD-panel
i) Kijelzőcsuklópántok
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3. Fejtse le az eDP-kábelt a hátlaphoz rögzítő ragasztószalagot [1], és távolítsa el a fémfóliát [2].

4. Vezesse ki a hátlapba illesztett eDP-kábelt, és vegye ki az eDP-kábelt a számítógépből.

Az eDP kábel beszerelése
1. Vezesse el az eDP-kábelt a LCD hátlapjának szélei mentén.
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2. Ragassza fel az eDP-kábelt a hátlaphoz rögzítő ragasztószalagot [1], és szerelje be az eDP-kábelt az LCD hátlapjához rögzítő fémfóliát
[2].

3. Szerelje be a következőt:

a) Kijelzőcsuklópántok
b) LCD-panel
c) kijelzőelőlap
d) kijelzőszerkezet
e) DC-bemeneti kábel
f) WLAN-kártya

84 Szétszerelés és újbóli összeszerelés



g) akkumulátor
h) alapburkolat
i) microSD kártya

4. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Kijelzőhátlap
1. MEGJEGYZÉS: A csuklópántok szétszerelése után a visszamaradó alkatrész a kijelzőhátlap, amely egy teljes egység

az antennakábelekkel együtt.

Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el az alábbiakat:

a) microSD kártya
b) alapburkolat
c) akkumulátor
d) WLAN-kártya
e) DC-bemeneti kábel
f) kijelzőszerkezet
g) LCD előlapja
h) LCD-panel
i) Kijelzőcsuklópántok
j) eDP-kábel

3. Szerelje be a kijelző hátlapszerkezetét.

4. Szerelje be a következőt:

a) eDP-kábel
b) Kijelzőcsuklópántok
c) LCD-panel
d) kijelzőelőlap
e) kijelzőszerkezet
f) DC-bemeneti kábel
g) WLAN-kártya
h) akkumulátor
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i) alapburkolat
j) microSD kártya

5. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Alaplap

Az alaplap eltávolítása
1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a következőt:

a) microSD kártya
b) alapburkolat
c) akkumulátor
d) WLAN-kártya
e) SSD
f) memóriamodul
g) hűtőborda
h) ventilátor
i) DC-bemenet

3. Válassza szét az alábbi kábeleket és csatlakozókat:

a) Gombelem csatlakozója [1]
b) I/O-kártya kábele [2]
c) Hangszórókábel csatlakozója [3]
d) Érintőpanel-kábel csatlakozója [4]
e) Billentyűzet kábelének csatlakozója [5]

4. Távolítsa el az EDP-keretet az alaplaphoz rögzítő csavart [1].

5. Távolítsa el az EDP-keretet [2], és húzza ki az EDP-kábelt [3] az alaplapból.
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6. Távolítsa el az M2,0x4,0 csavart és a két M2,0x2,0 (nagy fej) csavart [1], és emelje meg kissé az alaplapot [2].

7. Billentse fel az alaplapot, és vegye ki a számítógépből.

Szétszerelés és újbóli összeszerelés 87



Az alaplap beszerelése
1. Billentse meg kissé az alaplapot, és szerelje be a számítógépbe.

2. Nyomja le az alaplapot [1], és szerelje be az M2xL4 csavart és a két M2xL2 (nagy fej) csavart [2], amely a csuklótámaszhoz rögzíti az
alaplapot.
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3. Csatlakoztassa az EDP-kábelt az alaplapi csatlakozóhoz [1].

4. Illessze és helyezze az EDP-keretet a csatlakozóra [2], és húzza meg a csavart [3], amely a számítógéphez rögzíti az alaplapot.

5. Csatlakoztassa az alábbi kábeleket és csatlakozókat:

a) Billentyűzet kábelének csatlakozója [1]
b) Érintőpanel-kábel csatlakozója [2]
c) Hangszórókábel csatlakozója [3]
d) I/O-kártya kábele [4]
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e) Gombelem csatlakozója [5]

6. Szerelje be a következőt:

a) DC-bemeneti kábel
b) ventilátor
c) hűtőborda
d) memóriamodul
e) SSD
f) WLAN-kártya
g) akkumulátor
h) alapburkolat
i) microSD kártya

7. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Csuklótámasz
1. MEGJEGYZÉS: Az alaplap szétszerelése után a visszamaradó alkatrész a csuklótámasz, amely egy teljes egység.

Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2. Távolítsa el a következőt:

a) microSD kártya
b) alapburkolat
c) akkumulátor
d) gombelem
e) WLAN-kártya
f) SSD
g) hangszórók
h) I/O-bővítőkártya
i) billentyűzet
j) érintőpad
k) kijelzőszerkezet
l) memóriamodul
m) hűtőborda
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n) ventilátor
o) DC-bemenet
p) alaplap

3. Szerelje be a csuklótámaszt.

4. Szerelje be a következőt:

a) alaplap
b) DC-bemeneti kábel
c) ventilátor
d) hűtőborda
e) memóriamodul
f) kijelzőszerkezet
g) érintőpad
h) billentyűzet
i) I/O-bővítőkártya
j) hangszórók
k) SSD
l) WLAN-kártya
m) gombelem
n) akkumulátor
o) alapburkolat
p) microSD kártya

5. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
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Diagnosztika
Ez a fejezet a Dell rendszerek diagnosztikájára szolgáló beépített hibaelhárítási funkciókat ismerteti. Emellett a funkciók előhívására
vonatkozó utasításokat és az egyes diagnosztikai módszerekkel kapcsolatos információkat is bemutatja.

Témák:

• Az akkumulátor állapotjelző fényei
• A Wi-Fi ki- és bekapcsolása
• Diagnosztikai jelzőfények (LED)
• M-BIST
• Önjavítás
• BIOS Recovery
• LCD – Beépített önellenőrző teszt
• ePSA-diagnosztika

Az akkumulátor állapotjelző fényei
Ha a számítógép elektromos dugaszolóaljzathoz csatlakozik, az akkumulátor állapotjelző fényei az alábbi módon működnek:

Felváltva sárga és
zöld fénnyel
villogó lámpa

Nem hitelesített vagy nem a Dell cégtől származó adaptert csatlakoztatott a számítógéphez.

Villogó sárga és
folyamatos zöld
fény felváltva

Átmeneti akkumulátorhiba csatlakoztatott adapter mellett.

Folyamatosan
villogó sárga fény

Végzetes akkumulátorhiba csatlakoztatott adapter mellett.

Nem világít Az akkumulátor teljesen feltöltve, az adapter csatlakoztatva.

zöld fény világít Az akkumulátor töltés módban van, az adapter csatlakoztatva.

A Wi-Fi ki- és bekapcsolása
Ha a számítógép a Wi-Fi-kapcsolattal fellépő problémák miatt nem tud csatlakozni az internethez, érdemes lehet elvégezni a Wi-Fi ki- és
bekapcsolását. Az alábbi eljárást követve végezheti el a Wi-Fi ki- és bekapcsolását:

MEGJEGYZÉS: Egyes internetszolgáltatók modemként és routerként egyaránt funkcionáló eszközöket biztosítanak.

1. Kapcsolja ki a számítógépet.

2. Kapcsolja ki a modemet.

3. Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert.

4. Várjon 30 másodpercet.

5. Kapcsolja be a vezeték nélküli routert.

6. Kapcsolja be a modemet.

7. Kapcsolja be a számítógépet.

Diagnosztikai jelzőfények (LED)
Hangkódok helyett az akkumulátor kétszínű töltés- és állapotjelző LED-je jelzi a hibákat. A villogási mintákat egy sárga, majd egy fehér
színű villogási sorozatból állnak. A minta ciklikusan ismétlődik.

5
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A diagnosztikai minta egy kétjegyű számot ad ki, amely a következőképp jön létre: az első, sárga színű LED-csoport villogási mintája adja az
első számjegyet (1–9), aztán 1,5 másodperces szünet következik, majd a második, fehér színű LED-csoport villogási mintája adja a második
számjegyet (1–9). Ezt egy három másodperces szünet követi, amíg a LED nem világít, majd a fenti minta megismétlődik. Egy LED-villanás
1,5 másodpercig tart.

A diagnosztikai hibakódok megjelenítése alatt a rendszer nem áll le.

A diagnosztikai hibakódok felülírják a LED-ek más célú működését. Laptopok esetében például az alacsony akkumulátortöltöttséget vagy
akkumulátorhibát jelző kódok nem jelennek meg, amíg a diagnosztikai hibakódok jelzése folyamatban van.

8. táblázat: Diagnosztikai jelzőfények (LED)

Villogási minta Probléma leírása Javasolt megoldás

Borost
yán

Fehér

2 1 CPU-hiba Helyezze vissza az alaplapot.

2 2 Alaplap meghibásodása (beleértve a BIOS a ROM hibáját) Frissítsen a legújabb BIOS-verzióra. Ha a
probléma továbbra is fennáll, cserélje le az
alaplapot.

2 3 Nem érzékelhető memória/RAM Ellenőrizze, hogy a memóriamodult
megfelelően szerelték-e be. Ha a probléma
továbbra is fennáll, cserélje le a
memóriamodult.

2 4 Memória/RAM hiba Helyezze vissza a memóriamodult.

2 5 Érvénytelen memória van behelyezve Helyezze vissza a memóriamodult.

2 6 Alaplap-/chipkészlethiba Helyezze vissza az alaplapot.

2 7 LCD-hiba Helyezze vissza az LCD-modult.

2 8 LCD áramvezető sínjének meghibásodása Helyezze vissza az alaplapot.

3 1 CMOS-akkumulátorhiba Helyezze vissza az RTS-akkumulátort.

3 2 PCI vagy videokártya/chip hiba Helyezze vissza az alaplapot.

3 3 A BIOS-helyreállítási rendszerképfájl nem található Frissítsen a legújabb BIOS-verzióra. Ha a
probléma továbbra is fennáll, cserélje le az
alaplapot.

3 4 Van BIOS-helyreállítási rendszerképfájl, de érvénytelen Frissítsen a legújabb BIOS-verzióra. Ha a
probléma továbbra is fennáll, cserélje le az
alaplapot.

A „2 sárga, 8 fehér” diagnosztikai minta esetén csatlakoztasson egy külső monitort, hogy elkülöníthesse az alaplap és grafikus vezérlő
hibáit.

M-BIST
Az M-BIST (beépített önteszt) diagnosztikai eszköz megnövelt pontosságot kínál az alaplap hibáinak felderítéséhez.

MEGJEGYZÉS: Az M-BIST teszt manuálisan indítható el a POST (bekapcsolási önteszt) végrehajtása előtt.

Az M-BIST futtatása
MEGJEGYZÉS: Az M-BIST tesztet a tápellátáshoz csatlakozhatott vagy csak akkumulátorral működő rendszer

kikapcsolt állapotából kell elindítani.

1. Az M-BIST teszt elindításához nyomja meg és tartsa lenyomva az M billentyűt és a bekapcsológombot.
2. Az M billentyű és a bekapcsológomb lenyomott helyzetében az akkumulátor LED-jelzőfényének két állapota lehet:

a. KI: Nem észlelhető hiba az alaplapon.
b. SÁRGA: Az alaplap hibáját jelzi.
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Önjavítás

Tanfolyami bevezetés
Az önjavítási funkció segítségével helyreállíthatók a Dell Latitude rendszerek, amikor nincs POST teszt, nincs tápellátás és nincs videojel.

Az önjavítási funkció használata
1. Távolítsa el az elsődleges akkumulátort és a váltóáramú adapter.

2. Válassza le a CMOS-akkumulátort.

3. Vezesse el a maradékáramot. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 10 másodpercig, vagy hagyja üresjáratban a
rendszert 45 másodpercig.

4. Győződjön meg arról, hogy a CMOS-akkumulátor és az elsődleges akkumulátor nincs csatlakoztatva a rendszerhez.

5. Csatlakoztassa a váltóáramú adaptert. A rendszer automatikusan bekapcsolódik a váltóáramú adapter csatlakoztatásakor.

6. A rendszer üres képernyővel indul el egy időre, majd automatikusan leáll. Figyelje a LED-jelzőfényeket (tápellátás, Wi-Fi és HDD). Be
fognak kapcsolódni.

7. A rendszer két újraindítással próbálkozik, majd a harmadik kísérletnél elindul.

8. Helyezze vissza a CMOS-akkumulátort és a váltóáramú adaptert a rendszerbe.

9. Ha az önjavítási funkció kijavította a hibát, frissítse a rendszert a BIOS legújabb verziójára, és hajtson végre bővített rendszerindítás
előtti rendszerfelmérést (ePSA) a rendszer megfelelő működésének ellenőrzéséhez.

MEGJEGYZÉS:

• A hardvereszközök behelyezésekor és eltávolításakor mindig ügyeljen arra, hogy az adatairól legyen megfelelő

biztonsági másolat.

• Az alkatrészek eltávolításával vagy cseréjével kapcsolatos tájékoztatást a Szétszerelés és újbóli összeszerelés című

részben talál.

• Mielőtt elkezdi a munkát a számítógéppel, tekintse át a Biztonsági utasítások című részt.

Támogatott Latitude modellek
MEGJEGYZÉS:

• Az alaplap cseréje előtt el kell végezni az önjavítást kötelező lépésként.

• A Latitude önjavítási funkció kihagyható, ha a teljes rendszer szétszerelése szükséges a gombelem eléréséhez.

• A Latitude E7 Series (XX70) esetében a BIOS Recovery 2.0 futtatása az elsődleges végrehajtandó lépés.

• Az önjavításra fordított hibaelhárítási idő csökkentése érdekében nem kötelező a rendszer újbóli összeszerelése. A

technikusok akkor is elindíthatják az önjavítást, ha a számítógép annyira szét van szerelve, hogy az alaplap látható.

• Ne érintse meg a szabaddá vált alkatrészeket vagy alaplapot a rövidzárlat és sztatikus kisülés elkerülése érdekében.

• Ha az önjavítási funkció nem tudja megoldani a problémát, folytassa az alaplap cseréjével.

MEGJEGYZÉS:

Ügyfélszolgálati munkatárs teendője: Az ügyfélszolgálati munkatársaknak javasolniuk kell az ügyfelek számára ezen

lépés végrehajtását, mielőtt az alaplap meghibásodását határozzák meg a probléma okaként. Ha az ügyfél nem

vállalkozik az önjavítási funkció használatára, akkor dokumentálja ezt a jelentésben (5GL). Javasolja a helyszíni

mérnököknek az önjavítási eljárás végrehajtását az első kötelező lépések egyikeként. Tájékoztassa őket arról, hogy ha az

önjavítási eljárás sikertelen, akkor végezzék el a normál hibaelhárítást az alkatrész cseréje előtt.

Helyszíni mérnök teendője: A Latitude önjavítási eljárás az első kötelezően végrehajtandó lépés. Ha az önjavítási eljárás

sikertelen, akkor végezze el a normál hibaelhárítást az alkatrész cseréje előtt. Dokumentálja az önjavítás eredményeit az

esetlezárási naplóban (sikeres vagy sikertelen önjavítás).
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BIOS Recovery
A BIOS-helyreállítás a fő BIOS helyreállítására szolgál, és nem használható, ha a rendszerindító sérült. A BIOS-helyreállítás EC-hiba, ME-
hiba, illetve hardveres probléma esetén sem működik. A BIOS-helyreállítási rendszerképfájlnak a BIOS-helyreállítási funkcióhoz tartozó
meghajtó titkosítatlan partícióján kell lennie.

BIOS-visszaállítási funkció
A merevlemezen a BIOS-helyreállítási rendszerképfájl két verziója kerül mentésre:

• Jelenleg futó BIOS (régi)
• Frissítendő BIOS (új)

A régi verzió eleve megtalálható a merevlemezen. A BIOS hozzáadja az új verziót a merevlemezhez, megtartja a régi verziót, és törli az
egyéb meglévő verziókat. Például, a merevlemezen az A00 és A02 verzió található, és az A02 verzió futtatja a BIOS-t. A BIOS hozzáadja
az A04 verziót, megtartja az A02 verziót, és törli az A00 verziót. A két BIOS-verzió megléte lehetővé teszi a BIOS-visszaállítási funkció
használatát.

Ha nincs lehetőség a helyreállítási fájl tárolására (a merevlemezen nincs elegendő hely), a BIOS megjelöli ezt az állapotot. Ha a
későbbiekben lehetővé válik a helyreállítási fájl tárolása, a jelölés törlődik. A BIOS a POST során értesíti a felhasználót, és a BIOS
beállításokban a BIOS-helyreállítás ///csökkentett állapotú lesz. A merevlemezről végzett BIOS-helyreállítás nem lehetséges, azonban
pendrive használatával továbbra is végezhet BIOS-helyreállítást.

Pendrive esetén: gyökérkönyvtár vagy "\"

BIOS_IMG.rcv: a pendrive-on tárolt helyreállítási rendszerképfájl.

A BIOS helyreállítása merevlemezről
MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy rendelkezésére áll-e a korábbi verzió és a Dell támogatási webhelyén elérhető

legújabb verzió.

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a fájltípus-kiterjesztések láthatók-e az operációs rendszerben (OS).

1. Keresse meg a BIOS-frissítési .exe fájlokat.

2. Nevezze át a BIOS korábbi verziójához tartozó BIOS-frissítési fájlt BIOS_PRE.rcv névre, míg a BIOS legújabb verziójához tartozó fájlt
BIOS_CUR.rcv névre.
Ha például a legújabb verzió fájlneve PowerEdge_T30_1.0.0.exe, nevezze azt át BIOS_CUR.rcv névre, illetve ha a korábbi verzió
fájlneve PowerEdge_T30_0.0.9.exe, nevezze azt át BIOS_PRE.rcv névre.

MEGJEGYZÉS:

a. Az új merevlemezekre nincs operációs rendszer telepítve.

b. Ha a merevlemezt a Dell gyárilag particionálta, egy Recovery Partition is elérhető lesz.

3. Válassza le a merevlemezt, és szerelje be azt egy másik, működő operációs rendszerrel rendelkező rendszerbe.

4. Indítsa el a rendszer, majd a Windows operációs rendszerben az alábbi lépéseket követve másolja át a BIOS-helyreállítási fájlt a
helyreállítási partícióra (Recovery Partition).

a) Nyisson meg egy Windows parancsablakot.
b) Amikor a rendszer erre kéri, gépelje be diskpart parancsot a Microsoft DiskPart elindításához.
c) Amikor a rendszer arra kéri, gépelje be list disk parancsot az elérhető merevlemezek listázásához.

Válassza ki a 3. lépésben beszerelt merevlemezt.
d) Amikor a rendszer arra kéri, gépelje be list partition parancsot a merevlemezen elérhető partíciók megtekintéséhez.
e) Válassza ki a Partition 1 (1. partíció) lehetőséget, amely a helyreállítási partíció. A partíció mérete 39 MB.
f) Amikor a rendszer arra kéri, gépelje be set id=07 parancsot a partícióazonosító beállításához.

MEGJEGYZÉS: A partíció Helyi lemez (E) néven lesz látható az operációs rendszer számára az adatok olvasásához

és írásához.

g) Hozza létre a Helyi lemezen (E) a következő mappákat: E:\EFI\Dell\BIOS\Recovery.
h) Másolja a BIOS_CUR.rcv és a BIOS_PRE.rcv BIOS-fájlt a Helyi lemez (E) helyreállítási mappájába.
i) A Parancssor ablakban a DISKPART parancs megjelenésekor gépelje be a set id=DE parancsot.

A parancs végrehajtása után a Helyi lemez (E) nem lesz elérhető az operációs rendszer számára.

5. Állítsa le a rendszert, távolítsa el a merevlemezt, majd szerelje be azt az eredeti rendszerbe.
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6. Indítsa el a rendszert, nyissa meg a rendszerbeállításokat, és a Maintenance résznél ellenőrizze, hogy a BIOS Recovery from Hard
Drive opció engedélyezve van-e a BIOS Recovery résznél.

7. Nyomja meg a bekapcsológombot a rendszer leállításához.

8. A Ctrl + Esc billentyűkombinációt nyomva tartva nyomja meg a bekapcsológombot a rendszer elindításához. Tartsa nyomva a Ctrl +
Esc billentyűkombinációt a BIOS Recovery Menu megjelenéséig.
Ellenőrizze, hogy be van-e jelölve a Recover BIOS opció, majd kattintson a Continue gombra a BIOS-helyreállítás indításához.

A BIOS helyreállítása USB-meghajtó használatával
MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a fájltípus-kiterjesztések láthatók-e az operációs rendszerben.

MEGJEGYZÉS: Töltse le a legújabb BIOS-t a Dell támogatási webhelyéről, és mentse azt a rendszerre.

1. Keresse meg a letöltött BIOS-frissítési .exe fájlt.

2. Nevezze át a fájlt a következőre: BIOS_IMG.rcv.
Ha például a fájl neve PowerEdge_T30_0.0.5.exe, nevezze át a következőre: BIOS_IMG.rcv.

3. Másolja a BIOS_IMG.rcv fájlt a pendrive gyökérmappájába.

4. Ha nincs csatlakoztatva, csatlakoztassa a pendrive-ot, indítsa újra a rendszert, az F2 billentyű megnyomásával lépjen a
rendszerbeállításokba, majd nyomja meg a bekapcsológombot a rendszer leállításához.

5. Indítsa el a rendszert.

6. A rendszer indítása közben nyomja meg a Ctrl+Esc billentyűkombinációt és tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg meg nem jelenik
a BIOS Recovery Menu párbeszédpanel.

7. A BIOS-helyreállítási folyamat indításához kattintson a Continue gombra.

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a Recovery BIOS lehetőség van-e kiválasztva a BIOS Recovery Menu

párbeszédpanelen.

8. Válassza ki a pendrive-on a BIOS-helyreállítási fájl elérési útvonalát (gyökérkönyvtár vagy „\”), majd kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.

LCD – Beépített önellenőrző teszt

Áttekintés: Az LCD beépített önellenőrző tesztje (BIST)
A Dell laptopok egy olyan beépített diagnosztikai eszközzel rendelkeznek, amely segít meghatározni, hogy a képernyőn tapasztalt
problémákat a Dell laptop LCD-képernyője, vagy a videokártya (GPU) és a számítógép beállításai okozzák-e.

Ha olyan rendellenességeket tapasztal, mint például villogás, torzulás, élességgel kapcsolatos problémák, elmosódott vagy homályos kép,
függőleges vagy vízszintes vonalak, fakó színek stb., a beépített LCD-önteszt segítségével minden esetben érdemes különválasztani az
LCD-kijelzőt és a beállításokat.

Az LCD BIST-teszt elindítása
1. Kapcsolja ki a Dell laptopot.
2. Válassza le a laptophoz csatlakoztatott perifériás eszközöket. Csak a váltakozó áramú adaptert (a töltőt) csatlakoztassa a laptophoz.
3. Biztosítsa, hogy az LCD (képernyő) tiszta legyen (ne legyenek porrészecskék a képernyő felületén).
4. A beépített LCD-önteszt (BIST) módba való belépéshez nyomja meg, majd tartsa lenyomva a D billentyűt, majd kapcsolja be a

laptopot. Továbbra is tartsa lenyomva a D billentyűt, amíg színes sávok nem jelennek meg az LCD-képernyőn.
5. A képernyőn több színes sáv jelenik meg, és az egész képernyőn felváltva piros, zöld és kék színek jelennek meg.
6. Alaposan vizsgálja meg a képernyőt, és keressen rendellenességeket.
7. A kilépéshez nyomja meg az Esc billentyűt.

MEGJEGYZÉS: A Dell ePSA indításkor először beépített LCD-öntesztet végez, amelynek során a felhasználónak meg kell

erősítenie az LCD működőképességét.
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ePSA-diagnosztika
Az ePSA diagnosztikai funkció (amely rendszerdiagnosztika néven is ismert) teljes körű ellenőrzést végez a hardveres eszközökön. Az
ePSA a BIOS-ba ágyazva található, és a BIOS-ból indítható el. A beépített rendszerdiagnosztika számos lehetőséget biztosít az adott
eszközcsoportokhoz vagy eszközökhöz, amelyek az alábbiakat teszik lehetővé:

• Tesztek automatikus vagy interaktív futtatása
• Tesztek megismétlése
• A teszteredmények megjelenítése és elmentése
• Alapos tesztek futtatása további tesztopciókkal, amelyek további információkat biztosítanak a meghibásodott eszköz(ök)ről
• Állapotüzenetek megtekintése, amelyek a teszt sikerességéről tájékoztatnak
• Hibaüzenetek megtekintése, amelyek a teszt során tapasztalt problémákról tájékoztatnak

MEGJEGYZÉS: Az Enhanced Pre-boot System Assessment ablak jelenik meg, amely felsorolja a számítógépre

csatlakoztatott eszközöket. A diagnosztika elkezdi a tesztek futtatását minden érzékelt eszközön.

Az ePSA-diagnosztika futtatása
Hívja elő a diagnosztikai funkciót az alább javasolt módszerek valamelyikével:

• Nyomja meg az F12 billentyűt a Dell üdvözlőképernyő megjelenésekor, amíg meg nem jelenik a Diagnostic Boot Selected üzenet.

• A rendszerindítási menü képernyőn a fel/le nyilak segítségével válassza ki a Diagnostics lehetőséget, majd nyomja le az Enter
billentyűt.

• Tartsa nyomva a billentyűzet Function (Fn) gombját, majd nyomja meg a bekapcsológombot a rendszer bekapcsolásához.

ePSA felhasználói felület
Ez a fejezet az ePSA 3.0 alap és speciális képernyőjével kapcsolatos információkat tartalmazza.

Indításkor az ePSA az alap képernyőt jeleníti meg. A speciális képernyőre történő váltáshoz használja a képernyő alján lévő nyilat. A
speciális képernyő a bal oldali oszlopban jeleníti meg az érzékelt eszközöket. Bizonyos tesztek hozzáadására vagy kizárására csak
interaktív módban van lehetőség.

Az ePSA alap képernyője

Az alap képernyő kevés kezelőeszközt tartalmaz, így a felhasználó egyszerűen elindíthatja vagy leállíthatja a diagnosztikát.
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Az ePSA speciális képernyője

A speciális képernyő célirányosabb tesztelést tesz lehetővé, és részletesebb adatokat tartalmaz a rendszer általános állapotával
kapcsolatban. A képernyő megnyitásához érintőképernyős rendszer esetén egyszerűen húzza el az ujját balra, vagy kattintson az alap
képernyő jobb alsó részén található nyílgombra.
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Teszt futtatása egy adott eszközön vagy egy adott teszt
futtatása
1. Ha egy adott eszközön szeretne diagnosztikai tesztet futtatni, nyomja meg az Esc billentyűt, és a diagnosztikai teszt leállításához

kattintson a Yes lehetőségre.
2. A bal oldali panelen válassza ki az eszközt, és kattintson a Run Tests lehetőségre, vagy használja az Advanced Option lehetőséget

adott tesztek hozzáadásához vagy kizárásához.

ePSA-hibaüzenetek
Ha a Dell ePSA-diagnosztika futtatás közben hibát észlel, leállítja a tesztet, és megjeleníti az alábbi ablakot:
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• A Yes lehetőségre kattintva az eszköz a következő eszközzel folytatja a tesztelést, a hiba részletei pedig az összesítő jelentésben
lesznek elérhetők.

• Ha a No lehetőséget választja, a diagnosztikai eszköz nem folytatja a fennmaradó eszközök tesztelését.
• A Retry lehetőségre kattintva a diagnosztikai eszköz figyelmen kívül hagyja a hibát, és újrafuttatja az utolsó tesztet.

Jegyezze fel a hibakódot a hitelesítési kóddal, vagy olvassa be a QR-kódot, majd vegye fel a kapcsolatot Dell-lel.

MEGJEGYZÉS: Az új funkció részeként a felhasználó az ablak jobb alsó részén található  mostantól elnémíthatja a

hibát jelző hangjelzést.

MEGJEGYZÉS: Bizonyos eszközök ellenőrzése felhasználói beavatkozást igényel. Mindig legyen jelen a számítógépnél a

diagnosztikai tesztek futtatásakor.

Hitelesítő eszközök
Ez a fejezet az ePSA-hibakódok hitelesítésével kapcsolatos információkat tartalmazza.

A hibakód hitelesítéséhez az alábbi két módszer használható:

• Online Enhanced Preboot System Assessment hitelesítő eszköz.
• QR-kód beolvasása QR ALKALMAZÁSSAL okostelefonon.

Online ePSA hitelesítő eszköz

Használati útmutató

1. A felhasználó az ePSA-hibakódot megjelenítő ablakban találja meg a vonatkozó információkat.
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2. Nyissa meg az online ePSA hitelesítő eszközt.

3. Adja meg a hibakódot, a hitelesítési kódot és a szervizcímkét. Az alkatrész sorozatszámának megadása nem kötelező.

MEGJEGYZÉS: A hibakód mezőben csak a kód utolsó 3 vagy 4 számjegyét adja meg. (A 2000–0142 hibakód esetén a

felhasználó a 0142 vagy 142 számjegyeket adhatja meg.)

4. A szükséges információk megadása után kattintson a Submit (Küldés) gombra.
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Példa érvényes hibakódra

A helyes információk megadása után az online eszköz a fenti képernyőre irányítja a felhasználót, amely az alábbi információkat tartalmazza:

• A hibakód megerősítése és az eredmény
• Javasolt alkatrészcsere
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• Arra vonatkozó információ, hogy az ügyfélre vonatkozik-e a Dell jótállása
• Az eset referenciaszáma, ha a szervizcímkéhez nyitott eset tartozik

Példa érvénytelen hibakódra

QR alkalmazás hitelesítő eszköze
Az online eszköz mellett az ügyfél úgy is hitelesítheti a hibakódot, hogy a QR-kódot leolvassa az okostelefonra telepített QR-alkalmazással.

1. A felhasználó az ePSA-hibakódot megjelenítő képernyőn találja meg a QR-kódot.

2. A felhasználó az okostelefonra letöltött QR-kódolvasó alkalmazással olvashatja le a QR-kódot.
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3. A QR-kódolvasó alkalmazás a kód beolvasása után automatikusan generál egy hivatkozást. A folytatáshoz kattintson a hivatkozásra.
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Az alkalmazás által generált hivatkozással az ügyfél a Dell támogatási webhelyére navigálhat, amely az alábbiakkal kapcsolatos
információkat tartalmazza:

• A hibakód megerősítése és az eredmény
• Javasolt alkatrészcsere
• Arra vonatkozó információ, hogy az ügyfélre vonatkozik-e a Dell jótállása
• Az eset referenciaszáma, ha a szervizcímkéhez nyitott eset tartozik
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Hogyan kérhet segítséget

Témák:

• A Dell elérhetőségei

A Dell elérhetőségei
MEGJEGYZÉS: Amennyiben nem rendelkezik aktív internetkapcsolattal, elérhetőségeinket megtalálhatja a vásárlást

igazoló nyugtán, a csomagoláson, a számlán vagy a Dell termékkatalógusban.

A Dell számos támogatási lehetőséget biztosít, online és telefonon keresztül egyaránt. A rendelkezésre álló szolgáltatások országonként és
termékenként változnak, így előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások nem érhetők el az Ön lakhelye közelében. Amennyiben szeretne
kapcsolatba lépni vállalatunkkal értékesítéssel, műszaki támogatással vagy ügyfélszolgálattal kapcsolatos ügyekben:

1. Látogasson el a Dell.com/support weboldalra.

2. Válassza ki a támogatás kategóriáját.

3. Ellenőrizze, hogy az adott ország vagy régió szerepel-e a Choose A Country/Region (Válasszon országot/régiót) legördülő
menüben a lap alján.

4. Válassza a szükségleteinek megfelelő szolgáltatási vagy támogatási hivatkozást.
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