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Arvutiga töötamine

Ohutusjuhised
Et kaitsta arvutit viga saamise eest ja tagada enda ohutus, kasutage järgmisi ohutusjuhiseid. Kui pole teisiti märgitud, eeldab iga selles
dokumendis sisalduv protseduur, et on täidetud järgmised tingimused:

● Olete lugenud arvutiga kaasas olevat ohutusteavet.
● Komponendi saab asendada või juhul, kui see on eraldi ostetud, paigaldada eemaldamisprotseduurile vastupidises järjekorras.

MÄRKUS: Enne arvuti kaane või paneelide avamist ühendage lahti kõik toiteallikad. Pärast arvuti sisemuses tegutsemise lõpetamist

pange enne arvuti uuesti vooluvõrku ühendamist tagasi kõik kaaned, paneelid ja kruvid.

MÄRKUS: Enne arvuti sisemuses tegutsema asumist tutvuge arvutiga kaasas oleva ohutusteabega. Ohutuse heade tavade kohta

leiate lisateavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance.

ETTEVAATUST: Paljusid remonditöid tohib teha ainult sertifitseeritud hooldustehnik. Veaotsingut ja lihtsamaid

remonditöid tohib teha ainult teie tootedokumentides lubatud viisil või veebi- või telefoniteenuse ja tugimeeskonna

juhiste kohaselt. Delli poolt volitamata hoolduse käigus arvutile tekkinud kahju garantii ei kata. Lugege ja järgige tootega

kaasas olnud ohutusjuhiseid.

ETTEVAATUST: Elektrostaatilise lahenduse vältimiseks maandage ennast, kasutades randme-maandusriba või

puudutades regulaarselt värvimata metallpinda, mis on maandatud maapinnale enne, kui puudutate arvutit lahti

monteerimise eesmärgil.

ETTEVAATUST: Käsitsege komponente ja kaarte ettevaatlikult. Ärge puudutage kaardil olevaid komponente ega

kontakte. Hoidke kaarti servadest või metallist paigaldusklambrist. Hoidke komponenti (nt protsessorit) servadest,

mitte kontaktidest.

ETTEVAATUST: Kaabli eemaldamisel tõmmake pistikust või tõmbelapatsist, mitte kaablist. Mõnel kaablil on

lukustussakiga pistik; kui eemaldate sellise kaabli, vajutage enne kaabli äravõtmist lukustussakke. Pistiku

lahtitõmbamisel tõmmake kõiki külgi ühtlaselt, et mitte kontakttihvte painutada. Enne kaabli ühendamist veenduge

samuti, et mõlemad liidesed oleksid õige suunaga ja kohakuti.

MÄRKUS: Arvuti ja teatud komponentide värv võib paista selles dokumendis näidatust erinev.

Enne arvuti sees toimetamist

See ülesanne

Arvuti kahjustamise vältimiseks tehke enne arvuti sees toimetama asumist järgmised toimingud.

Sammud

1. Veenduge, et järgiksite jaotist Ohutusjuhised.

2. Veenduge, et tööpind oleks tasane ja puhas, et arvuti kaant mitte kriimustada.

3. Lülitage arvuti sisse.

4. Eemaldage kõik võrgukaablid arvuti küljest.

ETTEVAATUST: Võrgukaabli lahti ühendamiseks ühendage kaabel esmalt arvuti küljest ja seejärel võrguseadme

küljest lahti.

5. Eemaldage arvuti ja kõik selle küljes olevad seadmed elektrivõrgust.

1
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6. Vajutage emaplaadi maandamiseks pikalt toitenuppu, kuni arvuti on lahti ühendatud.

MÄRKUS: Elektrostaatilise lahenduse vältimiseks maandage ennast, kasutades randme-maandusriba või puudutades regulaarselt

värvimata metallpinda samal ajal, kui puudutada arvuti taga olevat liidest.

Arvuti väljalülitamine

Pärast arvuti sees toimetamist

See ülesanne

Pärast mõne osa vahetamist veenduge, et ühendaksite enne arvuti sisselülitamist kõik välisseadmed, kaardid ja kaablid.

ETTEVAATUST: Arvuti kahjustamise vältimiseks kasutage ainult selle konkreetse Delli arvuti jaoks mõeldud akut. Ärge

kasutage teiste Delli arvutite jaoks mõeldud akusid.

Sammud

1. Ühendage kõik välisseadmed, nt pordijagaja või kandjate alus ja pange tagasi kõik kaardid, nt ExpressCard.

2. Ühendage arvutiga kõik telefoni- või võrgukaablid.

ETTEVAATUST: Võrgukaabli ühendamiseks ühendage kaabel kõigepealt võrguseadmesse ja siis arvutisse.

3. Ühendage arvuti ja kõik selle küljes olevad seadmed toitepistikusse.

4. Lülitage arvuti sisse.
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Komponentide eemaldamine ja paigaldamine
Selles jaotises on üksikasjalik teave komponentide arvutist eemaldamise ja arvutisse paigaldamise kohta.

Kruvide suuruse loend
Tabel 1. Latitude 3390 2-in-1 – kruvide suuruse loend 

Osa M2 × 3
M2 × 2
(suure
peaga)

M2 × 2 M2,5 × 5 M2,5 × 6
M2,5 ×

2,5 (suure
peaga)

M2,5 ×
L1,4 M2 × 3,5

Aku 4

Toite- ja helitugevuse nuppude paneel 1

WLAN-kaart 1

Toitepistmik 1

Tüüp C metallklamber 1

SSD-kaart 1

HDD 2

Süsteemi ventilaator 2

Emaplaat 3

Klaviatuuri kaitse 14

tagakaas 9

Ekraani hinged 4

S-/V-paneel 2

Puuteplaadi paneel ja puuteplaadi
metallklamber

8

Klaviatuur 15

Anduriplaat 1

Tagakaas

Tagakaane eemaldamine

Sammud

1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Sulgege ekraan ja pöörake sülearvuti ümber.

3. Keerake lahti M2,5 × 6 kruvid 9, mis tagakaant sülearvuti küljes hoiavad.

MÄRKUS: Enne tagakaane tõstmist tuleb nurga all eemaldada süsteemi esiserva lähedal olevad kaks kruvi.

2
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4. Kangutage tagakaas plastvarda abil sülearvuti raami [1] äärtest lahti.

MÄRKUS: Kangutage ääri päripäeva, alustades õhuava alumisest vasakust küljest.

5. Tõstke tagakaas sülearvuti küljest ära [2].
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Tagakaane paigaldamine

Sammud

1. Joondage tagakaane servad sülearvutiga ja vajutage, kuni see kohale klõpsab.

2. Keerake kinni kruvid süsteemi tagakaane kinnitamiseks sülearvuti külge.

3. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist.

Aku

Aku eemaldamine

Sammud

1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage tagakaas.

3. Aku eemaldamiseks tehke järgmist.

a. Eemaldage akukaabel emaplaadil olevast pesast [1].

MÄRKUS: PIN-koodi kahjustamise vältimiseks tõmmake aku kaabel pistikust välja pistiku sildi küljest tõmmates.

b. Eemaldage M2 × 3 (4) kruvid, mis akut sülearvuti küljes hoiavad [2].
c. Tõstke aku sülearvuti küljest ära [3].
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Aku paigaldamine

Sammud

1. Sisestage aku sülearvutis olevasse pessa.

2. Keerake kinni M2 × 3 kruvid (4) aku kinnitamiseks sülearvuti külge.

3. Ühendage aku kaabel emaplaadil oleva liitmikuga.

4. Paigaldage tagakaas.

5. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist.

Toite- ja helitugevuse juhtpaneel

Toite ja helitugevuse juhtplaadi eemaldamine

Sammud

1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:

a. tagakaas
b. aku
c. nööppatarei

3. Toite ja helitugevuse juhtplaadi eemaldamiseks toimige järgmiselt.

a. Ühendage toitekaabel emaplaadil olevast ühenduspesast lahti [1].

ETTEVAATUST: Eemaldage kindlasti emaplaadil olev nööppatarei ühenduspesa, et vältida patareikaabli

vigastamist.

b. Eemaldage kleepriba [2].
c. Vabastage helitugevuse juhtpaneeli kaabel hoideklambritest .
d. Eemaldage M2 × 3 kruvi (1), mis hoiab toite ja helitugevuse juhtpaneeli sülearvuti [3] küljes kinni.
e. Eemaldage kerest plastist toitenupp.
f. Tõstke toite ja helitugevuse juhtpaneel sülearvutist [4] eemale.
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4. Toitenupu eemaldamiseks tehke järgmist.

a. Vabastage toitenupp randmetoe küljes olevate kinnituskonksude tagant [1].
b. Eemaldage toitenupp randmetoe koostu küljest [2].
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Toite- ja helitugevuse juhtpaneeli paigaldamine

Sammud

1. Asetage toite- ja helitugevuse juhtpaneel sülearvuti raamile.

MÄRKUS: Paigaldage toite- ja helitugevuse juhtpaneel kahte plastist hoidikusse, mis kinnitavad paneeli süsteemi raami külge.

2. Keerake kinni M2 × 3 kruvi (1) toite- ja helitugevuse juhtpaneeli kinnitamiseks sülearvuti külge.

3. Suunake kaablid läbi suunamisklambrite.

4. Ühendage toite- ja helitugevuse juhtpaneel emaplaadil oleva pistmikuga.

5. Paigaldage kinnitamiseks kleeplint.

6. Paigaldage:

a. nööppatarei
b. aku
c. tagakaas

7. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist.

14 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine



Kõvakettaseade (HDD)

HDD eemaldamine

Sammud

1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:

a. tagakaas
b. aku

3. HDD eemaldamiseks tehke järgmist.

a. Lahutage HHD-kaabel emaplaadil olevast liitmikust [1].

MÄRKUS: Pistiku ja kaabli kahjustuste vältimiseks tõmmake kõvakettakaablit plastist käepidemest.

b. Vabastage kaabli teip, mis hoiab kaablit emaplaadi küljes.
c. Eemaldage M2,5 × 6 kruvi (2), mis kinnitab kõvaketta sülearvuti emaplaadi külge [2].
d. Tõstke kõvaketas emaplaadilt [3].

HDD paigaldamine

Sammud

1. Asetage HDD kõvaketta kohatäitjale.

2. Suruge kleeplinti HDD kaabli kinnitamiseks.

3. Ühendage HDD kaabli ots emaplaadi pistmikku.

4. Keerake kinni M2,5 × 6 kruvi (2) HDD kinnitamiseks sülearvuti raami külge.

5. Paigaldage:

a. aku
b. tagakaas
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6. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist.

Pooljuhtketas (SSD)

SSD eemaldamine

Sammud

1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:

a. tagakaas
b. aku
c. kõvaketta moodul

3. M.2 SSD eemaldamiseks tehke järgmist.

a. Lahutage kõvaketta interposeri kaabel emaplaadil [1] oleva liitmiku küljest.
b. Eemaldage üks (M2,5 × 6) kruvi, mis hoiab SDD klambrit HDD küljes [2].
c. Eemaldage SSD klamber [3].
d. Eemaldage üksik (M2,5 × 6) kruvi, mis kinnitab SSD kõvakettale, ja libistage SSD kõvaketta interposeri plaadi pesast välja [4].
e. Eemaldage kõvakettakorpuse kolm (M2,5 × 6) kruvi ja eemaldage kõvaketta interposeri plaat korpuselt [5].
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HDD paigaldamine

Sammud

1. Välkdraivi (SSD) paigaldamiseks tehke järgmist.

a. Asetage HDD (kõvaketta) interposeri plaat HDD koostule ja paigaldage kolm (M2,5 × 6) kruvi.
b. Libistage ja paigaldage SSD kõvaketta interposeri plaadil olevasse M.2-pessa.
c. Paigaldage SSD klamber SSD-le ja kinnitage ühe kruviga (M2,5 × 6) HDD korpuse külge.
d. Ühendage interposeri kaabel emaplaadilt uuesti HDD koostu külge.

2. Paigaldage:

a. kõvaketta moodul
b. aku
c. tagakaas

3. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist.

Nööppatarei

Nööppatarei eemaldamine

Sammud

1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:

a. tagakaas
b. aku

3. Nööppatarei eemaldamine

a. Võtke nööppatarei emaplaadil oleva liitmiku küljest lahti [1].
b. Kangutage ja tõstke nööppatarei kleeplindi alt välja, sülearvutist eemaldada [2].
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Nööppatarei paigaldamine

Sammud

1. Sisestage nööppatarei sülearvutisse.

2. Ühendage nööppatarei kaabel emaplaadil oleva liitmikuga.

3. Paigaldage:

a. aku
b. tagakaas

4. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist.

WLAN-kaart

WLAN-kaardi eemaldamine

Sammud

1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:

a. tagakaas
b. aku

3. WLAN-kaardi eemaldamiseks tehke järgmised toimingud.

a. Eemaldage M2 × 3 kruvi (1), mis WLAN-kaarti sülearvuti küljes hoiab [1].
b. Tõstke metallklamber WLAN-kaablitele ligipääsemiseks [2].
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c. Ühendage WLAN-kaablid WLAN-kaardil asuvatest pistmikest [3].

MÄRKUS: WLAN-kaablite liitmikest lahtivõtmiseks kasutage ettevaatlikult plastvarrast.

d. Libistage WLAN-kaart emaplaadi liitmikust välja [4].

MÄRKUS: Ärge tõstke WLAN-kaarti suurema nurga all kui 35°

WLAN-i paigaldamine

Sammud

1. Libistage ja ühendage WLAN-kaart emaplaadi pistmikusse.

2. Ühendage WLAN-kaablid WLAN-kaardil asuvate pistmikega.

3. Asetage WLAN-kaablite kinnitamiseks paika metallklambrid.

4. Keerake kinni M2 × 3 kruvi (1) WLAN-kaardi kinnitamiseks sülearvuti külge.

5. Paigaldage:

a. aku
b. tagakaas

6. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist.
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Mälumoodulid

Mälumooduli eemaldamine

Sammud

1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:

a. tagakaas
b. aku

3. Tõmmake ära silt, mis kaitseb mälumoodulit sülearvutis.

4. Mälumooduli eemaldamine

a. Tõmmake kinnitusklambrid mälumoodulist eemale, kuni mälumoodul välja hüppab [1].
b. Tõstke mälumoodul emaplaadil oleva mälumooduli liidese küljest ära [2].

MÄRKUS: Veenduge, et te ei tõstaks mälumooduli kaarti suurema kui 35° nurga all.
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5. Korrake samme 3 ja 4 teise mälumooduli eemaldamiseks (kui see on olemas) või tarnitud koos süsteemiga).

Mälumooduli paigaldamine

See ülesanne

MÄRKUS: Paigaldage teine mälumoodul nii, et DRAM-kiibid oleksid allapoole.

Sammud

1. Sisestage mälumoodul selle pesasse, kuni mälumoodul on kinnitusklambrites.

MÄRKUS: Mälumooduli kinnitamisel veenduge, et kuuleksite klõpsu.

2. Mälumooduli kinnitamiseks kinnitage kleeplint.Vabastage mälumoodulit kaitsev silt.

3. Paigaldage:

a. aku
b. tagakaas

4. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist.
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Süsteemi ventilaator

Süsteemi ventilaatori eemaldamine

Sammud

1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:

a. tagakaas
b. aku

3. Süsteemi ventilaatori eemaldamiseks tehke järgmist.

a. Eemaldage süsteemi ventilaatori kaabel emaplaadil olevast liitmikust [1].
b. Eemaldage M2 × 3 kruvid (2), mis süsteemi ventilaatorit sülearvuti küljes hoiavad [2].
c. Tõstke süsteemi ventilaator sülearvuti küljest ära [3].

Süsteemi ventilaatori paigaldamine

Sammud

1. Asetage süsteemi ventilaator sülearvutisse.

2. Keerake kinni M2 × 3 kruvid (2) süsteemi ventilaatori kinnitamiseks sülearvuti külge.

3. Ühendage süsteemi ventilaatori kaabel emaplaadil oleva liitmikuga.

4. Paigaldage:

a. aku
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b. tagakaas

5. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist.

Jahutusradiaatori

Kuumuseneelaja eemaldamine

Sammud

1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:

a. tagakaas
b. aku

3. Jahutusradiaatori eemaldamiseks tehke järgmised toimingud.

a. Keerake lahti kinnituskruvid, mis jahutusradiaatorit sülearvuti küljes hoiavad [1] .
b. Tõstke jahutusradiaator sülearvuti küljest ära [2].

MÄRKUS: Lõdvendage kinnituskruvid jahutusradiaatorile prinditud diagonaalset või risti-rästi mustrit kasutades. Tegu on

kinnituskruvidega, mida ei saa täielikult eemaldada.

Jahutusradiaatori paigaldamine

Sammud

1. Asetage jahutusradiaator emaplaadile.

2. Keerake kinni kinnituskruvid, mis jahutusradiaatorit sülearvuti küljes hoiavad.

MÄRKUS: Keerake kruvid kinni jahutusradiaatorile prinditud diagonaalset või risti-rästi mustrit kasutades. Tegu on

kinnituskruvidega, mida ei saa täielikult eemaldada.

3. Paigaldage:
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a. aku
b. tagakaas

4. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist.

LED-paneel

LED-paneeli eemaldamine

Sammud

1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:

a. tagakaas
b. aku

3. LED-paneeli eemaldamiseks tehke järgmist.

a. Tõstke sulgur üles ja eemaldage LED-paneeli kaabel [1].

MÄRKUS: Kasutage sulguri õrnalt eemaldamiseks teravat tööriista või plastvarrast.

b. Vabastage LED-paneeli kaabel sülearvuti küljest [2].

MÄRKUS: LED-paneeli kaabel on liimiga kinnitatud, eemaldage see kahjustuste vältimiseks ettevaatlikult.

c. LED-paneelile ligipääsemiseks eemaldage kleeplint [3].

d. Tõstke LED-paneel sülearvuti küljest ära .
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MÄRKUS: LED-paneel on kinnitatud silindrilise plastkonksu külge. Veenduge, et te ei kahjustaks LED-paneeli tõstmisel ava, mis

seda emaplaadile kinnitab.

LED-paneeli paigaldamine

Sammud

1. Sisestage LED-paneel sülearvutis olevasse pesasse.

MÄRKUS: Veenduge, et paneeli kinnitamiseks emaplaadile joondataks LED-paneeli auk silindrilise konksuga.

2. Kinnitage kleeplint, mis LED-paneeli sülearvuti küljes hoiab.

3. Kinnitage LED-paneeli kaabel emaplaadi kleeplindiga ja ühendage LED-paneeli kaabel pistmikuga. Vabastage sulgur.

4. Paigaldage:

a. aku
b. tagakaas

5. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist.

Kõlar

Kõlarite eemaldamine

Sammud

1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:

a. tagakaas
b. aku
c. LED-paneel

3. Kõlarite eemaldamiseks tehke järgmised toimingud.
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a. Eemaldage polüesterteip, mis kõlari kaablit emaplaadi küljes hoiab [1].

MÄRKUS: Enne kõlari kaabli eemaldamist suunamiskanalist tõstke sulgur üles ja vabastage LED-paneeli kaabel sülearvuti

küljest.

b. Eemaldage kõlarikaabel emaplaadil olevast pesast [2].
c. Vabastage kõlarikaabel emaplaadil olevatest suunamisklambritest [3].

d. Tõstke kõlarid sülearvutist eemale.

●
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Kõlarite paigaldamine

Sammud

1. Sisestage kõlarid sülearvutis olevasse pessa.

2. Suunake kõlarikaablid läbi suunamisklambrite.

3. Kinnitage polüesterteip, mis kõlari kaablit emaplaadi küljes hoiab.

4. Ühendage kõlari kaabel emaplaadil oleva liitmikuga.

5. Paigaldage:

a. LED-paneel
b. aku
c. tagakaas

6. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist.

Sisend-väljundmoodul

Sisend-väljund-paneeli eemaldamine

Sammud

1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:

a. tagakaas
b. aku

3. S-/V-paneeli eemaldamiseks tehke järgmist.

a. Koorige ja tõstke S-/V-paneeli kaabli plastetikett ära [1].
b. S-/V-paneeli kaabli emaplaadi küljest eemaldamiseks tõmmake vaskhooba [2].
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MÄRKUS: Tõmmake vaskhooba kindlasti nurga all 15° kuni 20°, et vältida vasest kontakttihvtide kahjustamist.

c. Võtke nööppatarei ning toite- ja helitugevusnuppude paneeli kaablid S-/V-paneeli küljest lahti [3].

d. Eemaldage M2 × 3,5 kruvi (2), mis S-/V-paneeli sülearvuti raami küljes hoiab [1].
e. Tõstke S-/V-paneel sülearvuti raamilt ära [2].
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Sisend-väljund-paneeli installimine

Sammud

1. Asetage S-/V-paneel sülearvutile.

2. Keerake kinni M2 × 3,5 kruvid (2) S-/V-paneeli kinnitamiseks sülearvuti külge.

3. Asetage nööppatarei ning toite- ja helitugevusnuppude paneeli kaablid S-/V-paneeli pistmikusse.

4. Ühendage S-/V-paneeli kaabel emaplaadi pistmikuga.

5. S-/V-paneeli kaabli kinnitamiseks kinnitage kleeplint ja vabastage vasest sulgur.

6. Paigaldage:

a. aku
b. tagakaas

7. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist.
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Puuteplaat

Puuteplaadi eemaldamine

Sammud

1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:

a. tagakaas
b. aku

3. Puuteplaadi metallklambri eemaldamiseks tehke järgmised toimingud.

a. Eemaldage polüesterteip, mis kõlari kaablit sülearvuti küljes hoiab [1].
b. Eemaldage M2 × 2 kruvid (4), mis puuteplaadi paneeli sülearvuti raami küljes hoiavad [2].
c. Tõstke puuteplaadi metallklamber sülearvuti raamilt ära [3].

4. Puuteplaadi vabastamiseks tehke järgmised toimingud.

a. Eemaldage polüesterteibid, mis puuteplaadi klambrit sülearvuti küljes hoiavad [1].
b. Tõstke sulgur üles ja võtke puuteplaadi kaabel arvuti küljest ära [2].
c. Tõmmake puuteplaadi kaabel lahti liimiriba küljest, mis seda sülearvuti küljes hoiab.
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5. Puuteplaadi paneeli eemaldamiseks tehke järgmised toimingud.

a. Eemaldage M2 × 2 kruvid (4), mis puuteplaati sülearvuti küljes hoiavad [1].
b. Tõstke puuteplaat sülearvuti raami küljest ära [2].
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Puuteplaadi paigaldamine

Sammud

1. Asetage puuteplaadi paneel sülearvutisse.

2. Kinnitage puuteplaat M2 × 2 kruvidega (4) sülearvuti külge.

3. Asetage metallist riba puuteplaadi peale.

4. Kinnitage metallist riba M2 × 2 kruvidega (4).

5. Ühendage puuteplaadi kaabel ja klaviatuuri tütarplaadi kaabel emaplaadil olevatesse ühenduspesadesse.

6. Paigaldage:

a. aku
b. tagakaas

7. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist.

Ekraanisõlm

Ekraanisõlme eemaldamine

Sammud

1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:

a. tagakaas
b. aku
c. WLAN-kaart

3. Ekraanisõlme vabastamiseks toimige järgmiselt.

a. Eemaldage kleeplindid, mis kaitsevad ekraani kaablit ja puuteekraani paneeli kaableid [1] [2].
b. Avage riivid ning võtke ekraani ning puuteplaadi paneeli kaablid emaplaadi küljest lahti [3] [4].
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4. Pöörake arvuti üle ja avage ekraan.

5. Ekraanisõlme eemaldamiseks tehke järgmised toimingud.

a. Eemaldage kruvid, mis ekraanisõlme sülearvuti raami küljes hoiavad [1].
b. Tõstke ekraanisõlm sülearvuti raami küljest ära [2].
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Ekraanisõlme paigaldamine

Sammud

1. Joondage ekraanisõlm sülearvuti raami kruviaukudega.

2. Kinnitage kruvi, mis ekraanisõlme sülearvuti raami küljes hoiab.

3. Sulgege ekraan ja pöörake sülearvuti ümber.

4. Ühendage ekraani ja puuteekraani paneeli kaablid emaplaadi liitmikega.

5. Ekraani ja puuteekraani paneeli kaablite kinnitamiseks kinnitage kleeplindid.

6. Paigaldage:

a. WLAN-kaart
b. aku
c. tagakaas

7. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist.

Ekraanipaneel

Ekraanipaneeli eemaldamine

See ülesanne
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Sammud

1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:

a. tagakaas
b. aku
c. ekraanikoost

3. Ekraanipaneeli vabastamiseks tehke järgmist.

a. Kangutage plastist kaabitsat kasutades ekraani katet servadest, et see ekraanikoostult vabastada [1]
b. Tõstke ekraani kate ekraanikoostu küljest ära [2].

MÄRKUS: Klambrite kahjustamise vältimiseks suruge ekraani katte kõiki külgi ühtlaselt.

c. Vabastage ekraani kaabel ja puutetundliku ekraani kaabel ekraanihinge alt [3].

4. Tõstke ekraanipaneel üles ja eemaldage süsteemi küljest.

Ekraanipaneeli paigaldamine

Sammud

1. Viige ekraanikaabel ja puutetundliku ekraani kaabel ekraani hinge külge.

2. Asetage ekraanipaneel ekraani tagakaane koostule ja vajutage selle kinnitamiseks piki servi.

3. Paigaldage:

a. ekraanikoost
b. aku
c. tagakaas

4. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist.
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Ekraani hinged

Ekraani hingede eemaldamine

Sammud

1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:

a. tagakaas
b. aku
c. ekraanikoost
d. ekraanipaneel

3. Ekraani hingede eemaldamiseks tehke järgmist.

a. Vabastage WLAN-i antennikaablid paremast hinge klambrist [1].
b. Vabastage ekraani kaabel ja puutetundliku ekraani kaabel ekraanihinge alt [2].
c. Eemaldage kuus (M2,5 × 5) ja kaks (M2 × 2) kruvi vasakult ja paremalt hingelt [3].

Ekraani hingede paigaldamine

Sammud

1. Pange ekraani hinged ekraani tagakaanekoostule.

2. Paigaldage kuus (M2,5 × 5) ja kaks (M2 × 2) kruvi vasakule ja paremale hingele.

3. Viige ekraanikaabel ja puutetundliku ekraani kaabel ekraani hinge külge.
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4. Paigaldage:

a. ekraanipaneel
b. ekraanikoost
c. aku
d. tagakaas

5. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist.

Ekraanikate

Ekraani kaane eemaldamine

Sammud

1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:

a. tagakaas
b. aku
c. ekraanisõlm

3. Ekraani kaane eemaldamiseks toimige järgmiselt.

a. Kangutage plastvarda abil ekraani kaas äärtest lahti ja vabastage see ekraanisõlme küljest [1].
b. Tõstke ekraani kaas ekraanisõlmelt ära [2].

MÄRKUS: Klambrite kahjustamise vältimiseks rakendage ühtlaselt survet ekraani kõigil külgedel.

c. Vabastage ekraani kaabel ja puutetundliku ekraani paneeli kaabel ekraani hinge [3] alt.
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Ekraani kaane paigaldamine

Sammud

1. Juhtige ekraani kaabel ja puuteekraani paneeli kaabel ekraani hingeni.

2. Asetage ekraani kaas ekraanisõlmele ja vajutage selle kinnitamiseks piki servi.

3. Paigaldage:

a. ekraanisõlm
b. aku
c. tagakaas

4. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist.

Kaamera

Kaamera eemaldamine

Sammud

1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:

a. tagakaas
b. aku
c. ekraanisõlm
d. ekraani kaas

3. Kaamera eemaldamiseks toimige järgmiselt.

a. Vabastage kaameramoodul plastvarda abil ekraanipaneeli küljest [1] [2].
b. Ühendage kaamera kaabel kaameramooduli küljest lahti [3].
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Kaamera paigaldamine

Sammud

1. Ühendage kaamera kaabel kaameramoodulil oleva liitmikuga.

2. Sisestage kaameramoodul ekraanipaneelil olevasse pessa.

3. Paigaldage:

a. ekraani kaas
b. ekraanisõlm
c. aku
d. tagakaas

4. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist.

Ekraani kaabel (eDP)

Ekraanikaabli eemaldamine

Sammud

1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:

a. tagakaas
b. aku
c. ekraanisõlm
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d. ekraani kaas

3. Ekraani kaabli eemaldamiseks tehke järgmised toimingud.

a. Eemaldage kleeplint ja tõmmake kaablite vabastamiseks riivi [1].

MÄRKUS: Eemaldage kleeplint ettevaatlikult, et seda uuesti kasutada.

b. Lahutage anduriplaadi kaabel ja ekraanikaabel ekraanipaneeli küljest [2].
c. Võtke ekraanikaabel ekraanipaneelilt ära [3].

Ekraanikaabli paigaldamine

Sammud

1. Juhtige ekraanikaabel läbi ekraanpaneeli hoidikute.

2. Joondage ekraanikaabel läbi ekraanpaneeli suunamiskanalite.

3. Ühendage ekraanikaabel ja anduriplaadi kaabel ekraanipaneeli pistmikega.

4. Ekraani kaabli ja anduriplaadi kaabli kinnitamiseks kinnitage kleeplindid.

5. Paigaldage:

a. ekraani kaas
b. ekraanisõlm
c. aku
d. tagakaas
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6. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist.

Toitepistmiku pesa

Toitejuhtme pordi eemaldamine

Sammud

1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:

a. tagakaas
b. aku

3. Toitejuhtme pordi eemaldamiseks tehke järgmised toimingud.

a. Võtke toitejuhtme pordi kaabel emaplaadil oleva pistmiku küljest lahti [1].
b. Eemaldage M2 × 3 kruvi (1) , mis toitejuhtme porti sülearvuti küljes hoiab [2].
c. Tõstke toitejuhtme port sülearvuti küljest ära [3].

Toitejuhtme pordi paigaldamine

Sammud

1. Sisestage toitejuhtme port sülearvutis olevasse pesasse.
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2. Keerake kinni M2 × 3 kruvi (1) toitejuhtme pordi kinnitamiseks sülearvuti külge.

3. Ühendage toitepistmiku kaabel emaplaadil oleva pistmikuga.

4. Paigaldage:

a. aku
b. tagakaas

5. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist.

Emaplaat

Emaplaadi eemaldamine

Sammud

1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:

a. tagakaas
b. aku
c. kõvaketas
d. mälumoodul
e. nööppatarei
f. WLAN-kaart
g. süsteemi ventilaator
h. jahutusradiaator

3. Järgmiste kaablite emaplaadi küljest eemaldamiseks tehke järgmised toimingud.

a. Tõstke sulgur üles ning võtke puuteplaadi kaabel ja ekraani kaabel lahti.[1].
b. Tõmmake plastetiketti ja vabastage S-/V-paneeli kaabel süsteemiplaadi küljest [2].
c. Tõmmake etiketti HDD-kaabli emaplaadi küljest lahti võtmiseks [3].
d. Tõstke sulgur üles ja vabastage puuteplaadi kaabel [4].
e. Eemaldage klaviatuuri tagakaane kaabel [5].
f. Tõstke sulgur üles ja vabastage klaviatuuri kaabel [6].
g. Tõstke sulgur üles ja vabastage LED-i kaabel [7].
h. Eemaldage kõlarikaabel emaplaadi küljest [8].
i. Eemaldage toitepistmiku pordi kaabel emaplaadi küljest [9].

Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 43



j. Eemaldage metallpaneeli kruvid (2), mis kinnitavad C-tüüpi USB-d emaplaadile [1].
k. Tõstke metallklamber emaplaadilt ära [2].
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4. Emaplaadi eemaldamiseks tehke järgmist.

a. Eemaldage kruvid (3), mis emaplaati arvuti küljes hoiavad [1].
b. Tõstke emaplaat arvuti küljest ära [2].
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Emaplaadi paigaldamine

Sammud

1. Asetage emaplaat sülearvutile.

2. Keerake kinni kruvid emaplaadi kinnitamiseks sülearvuti külge.

3. Ühendage kaablitega emaplaadi liitmikud ja järgmised üksused:

a. ekraani kaabel
b. klaviatuuri kaabel
c. puuteplaadi kaabel
d. toitepistmik
e. HDD kaabel
f. kõlari kaabel
g. LED-i kaabel
h. klaviatuuri tagakaane kaabel
i. S-/V-paneeli kaabel

4. Asetage metallklamber paika ja kinnitage kruvid (2), mis USB tüüp-C-d emaplaadi küljes hoiavad.

5. S-/V-paneeli, ekraani ja puuteekraani kaabli kinnitamiseks kinnitage kleeplindid.

6. Paigaldage:

a. jahutusradiaator
b. süsteemi ventilaator
c. WLAN-kaart
d. nööppatarei
e. mälumoodul
f. kõvaketas
g. aku
h. tagakaas

7. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist.

Randmetugi

Peopesatoe eemaldamine

Sammud

1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.

2. Eemaldage:

a. tagakaas
b. aku
c. WLAN-kaart
d. toite- ja helitugevuse juhtpaneel
e. mälumoodul
f. kõvaketas
g. nööppatarei
h. süsteemi ventilaator
i. puuteplaat
j. jahutusradiaator
k. S-/V-paneel
l. LED-paneel
m. toitepistmik
n. ekraanisõlm
o. kõlarid
p. emaplaat
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Peopesatugi on viimane komponent pärast kõigi komponentide eemaldamist.

Peopesatoe paigaldamine

Sammud

1. Asetage peopesatugi tasasele pinnale.

2. Paigaldage:

a. emaplaat
b. kõlarid
c. ekraanisõlm
d. toitepistmik
e. S-/V-paneel
f. LED-paneel
g. jahutusradiaator
h. puuteplaat
i. süsteemi ventilaator
j. nööppatarei
k. kõvaketas
l. WLAN-kaart
m. mälumoodul
n. toite- ja helitugevuse juhtpaneel
o. aku
p. tagakaas

3. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist.
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Tehnoloogia ja komponendid

Toiteadapter
Sülearvutiga on kaasas 45 W toiteadapter. See adapter kasutab pistmikku E4.

HOIATUS: Kui eemaldate toiteadapteri kaabli sülearvuti küljest, võtke kinni liitmikust, mitte kaablist, ja seejärel tõmmake

seda tugevalt, kuid ettevaatlikult, et vältida kaabli kahjustamist.

HOIATUS: Toiteadapter sobib kasutamiseks kõigi maailmas kasutatavate elektrikontaktidega. Toiteliitmikud ja

pikendusjuhtmed on riigiti siiski erinevad. Mitteühilduva juhtme kasutamine või juhtme valesti pikendusjuhtmesse või

seinakontakti ühendamine võib põhjustada tulekahju või kahjustada seadet.

Protsessorid
See sülearvuti tarnitakse järgmiste protsessoritega.

● Intel Pentium-4405U
● Intel Core i3-6100U
● Intel Core i5-6200U
● Intel Core i5-6300U

MÄRKUS: Kella kiirus ja jõudlus erineb, olenevalt töökoormusest ja muudest muutujatest.

Skylake’i protsessor
Intel Skylake on Intel® Broadwelli protsessori järeltulija. Selle mikroarhitektuur on ümber kujundatud, kasutades juba olemasolevat
protsessoritehnoloogiat, turul on see kaubamärgina Intel 6th Gen Core. Nagu Broadwell, on ka Skylake saadaval neljas variandis
järelliidetega SKL-Y, SKL-H ja SKL-U.

Skylake hõlmab ka protsessoreid Core i7, i5, i3, Pentium ja Celeron.

Protsessorite jõudlusfunktsioonid

Alljärgnev tabel illustreerib iga Skylake’i jõudlust.

Tabel 2. Jõudlusfunktsioonid 

Funktsioon Funktsiooni kirjeldus SKL-Y SKL-U SKL-H

Üldised
funktsioonid

Tuumad Kahetuumaline Kahetuumaline Kahetuumaline

CPU/mälu/graafika
ülekiirendamine

Ei Ei Jah

Inteli jõulise häälestamise
utiliit

Ei Ei Jah

Inteli hüperlõimede
tehnoloogia

Jah Jah Jah

3

48 Tehnoloogia ja komponendid



Tabel 2. Jõudlusfunktsioonid (jätkub)

Funktsioon Funktsiooni kirjeldus SKL-Y SKL-U SKL-H

Inteli tehnoloogia Smart
Cache viimase taseme
vahemälu (LLC)
jagamisega protsessori ja
GFx-tuumade vahel

Jah Jah Jah

Inteli nutika heli
tehnoloogia

Jah Jah Jah

Inteli tehnoloogia Turbo
Boost 2.0

Jah Jah Jah

Viimase taseme
vahemälu (LLC)

Kuni 4 M Kuni 4 M Kuni 4 M

Pinge optimeerija Jah TBD TBD

Kuva 3 eraldiseisev ekraanitugi Jah Jah Jah

HDMI 2.0 ekraan
@60 Hz

3840 × 2160 3840 × 2160 3840 × 2160

DP/eDP ekraan @60 Hz 3840 × 2160 4096 × 2304 4096 × 2304

eDP 1.3, MPO tugi, NV12 Jah Jah Jah

Andmekandja Inteli integreeritud
visuaalid

Jah Jah Jah

Arvutamine OpenCL 2.0 Jah Ei Jah

Platvormi
riistvara

14 nm protsess Jah Jah Jah

16PCIe graafikarajad
(konfigureeritavad
vorminguteks 1 × 16 või
2 × 8 või 1 × 8 + 2 × 4)

Ei Ei Jah

PCIe Gen3.0 tugi Ei Ei Jah

Switchable Graphics
(multiplekserita
lahendus)

Ei Jah Jah

Mälu Mälu tüüp ● LPDDR3
● DDR3L

● LPDDR3
● DDR3L
● DDR4

● LPDDR3
● DDR3L
● DDR4

Pistmik / mälu
ülekandmine

Mälu ülekandmine SODIMM SODIMM

Kiirus ● 1866MT/s LPDDR3
jaoks

● 1600MT/s DDR3L jaoks

● 1866MT/s LPDDR3
jaoks

● 1600MT/s DDR3L
jaoks

● 2133MT/s DDR4 jaoks

● 1866MT/s LPDDR3 jaoks
● 1600MT/s DDR3L jaoks
● 2133MT/s DDR4 jaoks

Maksimaalne võimsus ● LPDDR3: 16 GB
● DDR3L: 4 GB

● DDR3L: 16 GB
● LPDDR3: 16 GB
● DDR4: 32 GB

● DDR3L: 16 GB
● LPDDR3: 16 GB
● DDR4: 32 GB

Operatsioonisüs
teemi tugi

Windows 10 (64-bitine) Jah Jah Jah

Windows 7 (64-/32-
bitine)

Jah Jah Jah
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Tabel 2. Jõudlusfunktsioonid (jätkub)

Funktsioon Funktsiooni kirjeldus SKL-Y SKL-U SKL-H

Windows 8.1 (64-bitine) Jah Jah Jah

Linux (tuum ja sellega
seotud moodulid)

Jah Jah Jah

Chrome Jah Jah Ei

Android Ei Ei Ei

Protsessorite tuvastamine Windows 10-s

Sammud

1. Toksake valikut Search the Web and Windows (Otsi veebist ja Windowsist).

2. Tippige tekst Device Manager (Seadmehaldur).

3. Toksake valikut Processor (Protsessor).

Kuvatakse protsessori andmed.

Protsessorikasutuse kontrollimine aknas Task Manager
(Tegumihaldur)

Sammud

1. Paremklõpsake tegumiribal.

2. Valige suvand Start Task Manager (Käivita tegumihaldur).
Avaneb aken Windows Task Manager (Windowsi tegumihaldur).

3. Klõpsake aknas Windows Task Manager (Windowsi tegumihaldur) vahekaarti Performance (Jõudlus).
Kuvatakse protsessori jõudluse üksikasjad.
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Protsessorikasutuse kontrollimine rakenduses Resource
Monitor (Ressursimonitor)

Sammud

1. Paremklõpsake tegumiribal.

2. Valige suvand Start Task Manager (Käivita tegumihaldur).
Avaneb aken Windows Task Manager (Windowsi tegumihaldur).

3. Klõpsake aknas Windows Task Manager (Windowsi tegumihaldur) vahekaarti Performance (Jõudlus).
Kuvatakse protsessori jõudluse üksikasjad.

4. Klõpsake valikut Open Resource Monitor (Ava Resource Monitor (Ressursimonitor)).

Kiibistikudraiveri allalaadimine

Sammud

1. Lülitage sülearvuti sisse.

2. Avage veebileht Dell.com/support.

3. Klõpsake linki Product support (Tootetugi), sisestage oma arvuti hooldussilt ja klõpsake nuppu Submit (Edasta).

MÄRKUS: Kui teil pole hooldussilti, kasutage automaattuvastuse funktsiooni või otsige sülearvuti mudel loendist üles.

4. Klõpsake valikut Drivers and Downloads (Draiverid ja allalaadimised).

5. Valige oma sülearvutisse installitud operatsioonisüsteem.

6. Kerige lehel alla, laiendage jaotist Chipset (Kiibistik) ja valige oma kiibistiku draiver.

7. Klõpsake nuppu Download File (Laadi fail alla), et oma sülearvuti kiibistikudraiveri uusim versioon alla laadida.

8. Pärast allalaadimise lõppu navigeerige kausta, kuhu draiverifaili salvestasite.

9. Tehke kiibistikudraiveri faili peal topeltklõps ja järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Kiibistikud
Kõik sülearvutid suhtlevad protsessoriga kiibistiku kaudu. See sülearvuti on varustatud Intel Mobile CM238 .
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Kiibistiku tuvastamine rakenduses Device Manager (Seadmehaldur)
Windows 10-s

Sammud

1. Paremklõpsake Start-menüüd.

2. Valige Device Manager (Seadmehaldur).

3. Laiendage jaotist System Devices (Süsteemi seadmed) ja otsige kiibistikku.

Graafikavalikud
See sülearvuti tarnitakse järgmiste graafikakaartide kiibistikega:

● Inteli HD-graafika 510 – Intel Premium
● Intel HD Graphics 520 – Intel Core i3/i5

Draiverite allalaadimine

Sammud

1. Lülitage sülearvuti sisse.

2. Avage veebiaadress Dell.com/support.

3. Klõpsake linki Product Support (Tootetugi), sisestage oma arvuti hooldussilt ja klõpsake nuppu Submit (Edasta).

MÄRKUS: Kui teil pole hooldussilti, kasutage automaattuvastuse funktsiooni või otsige loendist üles oma sülearvuti mudel.

4. Klõpsake linki Drivers and Downloads (Draiverid ja allalaadimine).

5. Valige sülearvutisse installitud operatsioonisüsteem.

6. Kerige lehte allapoole ja valige installimiseks draiver.

7. Klõpsake draiveri arvutisse allalaadimiseks linki Download File (Laadi fail alla).

8. Pärast allalaadimise lõppu navigeerige kausta, kuhu draiverifaili salvestasite.

9. Tehke draiverifaili ikoonil topeltklõps ja järgige ekraanil olevaid juhiseid.
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Kuvaadapteri tuvastamine

Sammud

1. Paremklõpsake Start-menüüd.

2. Valige Device Manager (Seadmehaldur).

3. Laiendage jaotist Display adapters (Kuvaadapterid).
Kuvatakse kuvaadapterite loend.

Ekraani eraldusvõime muutmine

Sammud

1. Paremklõpsake töölaual ja valige Display Settings (Kuvasätted).

2. Toksake või klõpsake valikut Display settings (Kuvasätted).
Avaneb aken Settings (Sätted).

3. Kerige allapoole ja valige Advanced Display Settings (Täpsemad kuvasätted).
Avaneb aken Advanced Display Settings (Täpsemad kuvasätted).

4. Valige ripploendist soovitud eraldusvõime ja toksake nuppu Apply (Rakenda).

Ekraani pööramine

Sammud

1. Paremklõpsake töölaual.
Kuvatakse alammenüü.

2. Tehke valikud Graphic Options > Rotation (Graafikavalikud > Pööramine) ja valige üks järgmistest.

● Rotate to Normal (Pööra algseks)
● Rotate to 90 Degrees (Pööra 90 kraadi)
● Rotate to 180 Degrees (Pööra 180 kraadi)
● Rotate to 270 Degrees (Pööra 270 kraadi)

Järgmised sammud

MÄRKUS: Kuva saab pöörata ka järgmiste klahvikombinatsioonidega:

● Ctrl + Alt + ülesnool (Pööra algseks)

● Ctrl + Alt + paremnool (Pööra 90 kraadi)

● Ctrl + Alt + allanool (Pööra 180 kraadi)

● Ctrl + Alt + vasaknool (Pööra 270 kraadi)
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Ekraanivalikud
Sellel sülearvutil on 13,30-tolline FHD resolutsiooniga 1920 × 1080 (maksimaalne).

Heleduse reguleerimine operatsioonisüsteemis
Windows 10

See ülesanne

Automaatse ekraani heleduse reguleerimise lubamiseks või keelamiseks tehke järgmist.

Sammud

1. Asukohale Action Center (Tegevuskeskus) ligi pääsemiseks libistage ekraani paremast servast.

2. Puudutage või klõpsake valikut All Settings (Kõik sätted)  > Süsteem > Ekraan.

3. Kasutage heleduse käsitsi reguleerimiseks liugurit Brightness level (Heleduse tase).

Ekraani puhastamine

Sammud

1. Kontrollige, et ekraanil poleks määrdunud või puhastamist vajavaid kohti.

2. Ilmse tolmu eemaldamiseks ja tolmuosakeste õrnaks pühkimiseks kasutage mikrokiust riiet.

3. Ekraani puhastamiseks ja laitmatu selguse säilitamiseks tuleb kasutada sobivaid puhastuskomplekte.

MÄRKUS: Ärge kunagi pihustage mingeid puhastusvahendeid otse ekraanile, vaid puhastuslapile.

4. Pühkige ekraani õrnalt ringjate liigutustega. Ärge suruge lapiga tugevasti ekraanile.

MÄRKUS: Ärge vajutage sõrmedega tugevasti ekraanile, muidu võivad sellele jääda näpujäljed ja plekid.

MÄRKUS: Ärge jätke ekraanile mingit vedelikku.

5. Eemaldage liigne niiskus, kuna see võib ekraani kahjustada.

6. Enne sisselülitamist laske ekraanil täiesti kuivada.

7. Raskesti eemaldatavate plekkide puhul korrake protseduuri, kuni ekraan on puhas.

Puuteekraani kasutamine Windows 10-s

See ülesanne

Toimigepuuteekraani lubamiseks või keelamiseks järgmiselt.

Sammud

1. Tehke paremklõps menüül Start.

2. Valige juhtpaneel.

3. Toksake aknas Control Panel (Juhtpaneel) valikut Pen and Input Devices (Pliiats ja sisestusseadmed) .

4. Toksake vahekaarti Touch (Puutefunktsioon).

5. Valige puuteekraani lubamiseks Use your finger as an input device (Kasutage sisestusseadmena oma sõrme). Puuteekraani
keelamiseks tühjendage see märkeruut.
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Väliste kuvamisseadmetega ühendamine

See ülesanne

Sülearvuti ühendamiseks välise kuvaseadmega toimige järgmiselt.

Sammud

1. Veenduge, et väline kuvaseade oleks sisse lülitatud, ja ühendage välise kuvaseadme kaabel sülearvuti videopessa.

2. Vajutage Windowsi logo klahvi + klahvi P.

3. Valige üks järgmistest režiimidest.

● Ainult arvutiekraan
● Dubleerimine
● Laiendamine
● Ainult teine ekraan

MÄRKUS: Lisateavet vaadake kuvaseadmega kaasas olevast dokumentatsioonist.

Realtek ALC3253 Waves MaxxAudio Pro kontroller
See sülearvuti on varustatud integreeritud Realtek ALC3253–CG Waves MaxxAudio Pro kontrolleriga. See on Windowsi laua- ja
sülearvutitele mõeldud kõrglahutusega heli kodek.

Helidraiveri allalaadimine

Sammud

1. Lülitage sülearvuti sisse.

2. Minge veebilehele www.Dell.com/support.

3. Klõpsake linki Product support (Tootetugi), sisestage oma sülearvuti hooldussilt ja klõpsake nuppu Submit (Edasta).

MÄRKUS: Kui teil pole hooldussilti, kasutage automaattuvastuse funktsiooni või otsige sülearvuti mudel loendist üles.

4. Klõpsake valikut Drivers and Downloads (Draiverid ja allalaadimised).

5. Valige oma sülearvutisse installitud operatsioonisüsteem.

6. Kerige lehel allapoole ja laiendage jaotist Audio (Heli).

7. Valige helidraiver.

8. Klõpsake nuppu Download File (Laadi fail alla), et oma sülearvuti helidraiveri uusim versioon alla laadida.

9. Pärast allalaadimise lõppu navigeerige kausta, kuhu helidraiveri faili salvestasite.

10. Tehke helidraiveri faili peal topeltklõps ja järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Helikontrolleri tuvastamine Windows 10-s

Sammud

1. Tegevuskeskuse Action center avamiseks nipsake paremast servast ja valige All Settings (Kõik sätted) .

2. Tippige otsingukasti tekst Device Manager (Seadmehaldur) ja valige vasakpoolselt paanilt suvand Device Manager
(Seadmehaldur).

3. Laiendage jaotis Sound, video and game controllers (Heli-, video- ja mängukontrollerid).
Kuvatakse helikontroller.
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Tabel 3. Helikontrolleri tuvastamine Windows 10-s 

Enne installimist Pärast installimist

Helisätete muutmine

Sammud

1. Toksake või puudutage valikut Search the web and Windows (Otsi veebist ja Windowsist) ning tippige tekst Dell Audio.

2. Käivitage utiliit Dell Audio vasakpoolselt paanilt.

WLAN-kaardid
See sülearvuti toetab Intel kaheribalist juhtmevaba kaarti AC 7265

MÄRKUS: Qualcomm xxxxxx (näiteks QCA61x4A) on ettevõtte Qualcomm Technologies, Inc toode

Ekraani Secure Boot (Turvaline algkäivitus) valikud

Valik Kirjeldus

Turvalise
algkäivituse
lubamine

See valik lubab või keelab funktsiooni Secure Boot (Turvaline algkäivitus).

● Disabled (Keelatud)
● Lubatud

Vaikesäte: lubatud

Ekspert-
võtmehaldus

Võimaldab käsitseda turvavõtmete andmebaase ainult juhul, kui süsteem on kohandatud režiimis. Valik Enable
Custom Mode (Luba kohandatud režiim) on vaikimisi keelatud. Valikud on järgmised.

● PK
● KEK
● db
● dbx

Kui aktiveerite režiimi Custom Mode (Kohandatud režiim), kuvatakse vastavad valikud PK, KEK, db, and dbx.
Valikud on järgmised.

● Save to File (Salvesta faili) – salvestab võtme kasutaja valitud faili
● Replace from File (Asenda failist) – asendab praeguse võtme võtmega kasutaja valitud failist
● Append from File (Lisa failist) – lisab võtme praegusse andmebaasi kasutaja valitud failist
● Delete (Kustuta) – kustutab valitud võtme
● Reset All Keys (Lähtesta kõik võtmed) – lähtestab vaikesätetele
● Delete All Keys (Kustuta kõik võtmed) – kustutab kõik võtmed

MÄRKUS: Kui keelate režiimi Custom Mode (Kohandatud režiim), kustutatakse kõik tehtud muudatused ja

võtmed lähtestatakse vaikesätetele.

Kõvaketta valikud
See sülearvuti toetab kõvakettaid HDD, M.2, SATA, SSD ja M.2 PCle NVMe.
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Kõvaketta tuvastamine Windows 10-s

Sammud

1. Paremklõpsake Start-menüüd

2. Valige Device Manager (Seadmehaldur) ja laiendage valikut Disk drives (Kettaseadmed).

Kõvaketta leiate jaotisest Disk drives (Kettaseadmed). 

Kõvaketta tuvastamine BIOS-is

Sammud

1. Lülitage arvuti sisse või taaskäivitage see.

2. Kui kuvatakse Delli logo, siis tehke üks järgmistest toimingutest BIOS-i installiprogrammi sisenemiseks.

● Puudutage klaviatuuril klahvi F2, kuni kuvatakse teade Entering BIOS setup (BIOS-i seadistusse sisenemine).Algseadistuse valiku
menüüsse sisenemiseks puudutage klahvi F12.

Kõvaketas on nimetatud pealkirja all System Information (Süsteemi teave) rühmas General (Üldine).

USB omadused
Universal Serial Bus või USB tuli kasutusele 1996. aastal. See lihtsustas oluliselt ühendust hostarvuti ja välisseadmete vahel, nagu hiired,
klaviatuurid, välisajamid ja printerid.

Vaatame lühidalt USB arengut järgmisest tabelist.

Tabel 4. USB areng 

Tüüp Andmeedastuskiirus Kategooria Kasutuselevõtu aasta

USB 2.0 480 Mb/s Suur kiirus 2000

USB 3.0 / USB 3.1 1.
põlvkonna

5 Gb/s Superkiirus 2010

USB 3.1 2. põlvkond 10 Gb/s Superkiirus 2013

USB 3.0 / USB 3.1 1. põlvkond (SuperSpeed USB)

Aastaid oli USB 2.0 tugevalt arvutimaailmas de facto liidesestandard. Neid seadmeid müüdi 6 miljardit. Ja ometi kasvas vajadus suurema
kiiruse järele veelgi kiirema arvutiriistvara ja suurema läbilaskevõime tõttu. USB 3.0 / USB 3.1 1. põlvkonnal oli lõpuks lahendus tarbijate
nõudmistele, pakkudes teoreetiliselt eelkäijast 10 korda suuremat kiirust. Lühidalt öeldes sisaldab USB 3.1 1. põlvkond järgmist.

● Kiirem edastus (kuni 5 Gb/s)
● Suurem maksimaalne siini võimsus ja suurem vooluedastus seadmesse, et tulla paremini toime suure voolutarbega seadmetega.
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● Uued toitehalduse funktsioonid
● Täielik dupleks-andmeedastus ja uute edastustüüpide tugi
● Tagasiulatuv ühilduvus USB 2.0-ga
● Uued liidesed ja kaabel

Järgmised teemad käsitlevad mõningaid sageli esitatavaid küsimusi USB 3.0 / USB 3.1 1. põlvkonna kohta.

Kiirus

Praegu määratlevad USB 3.0 / USB 3.1 1. põlvkonna tehnilised näitajad 3 kiiruserežiimi. Need on Super-Speed, Hi-Speed ja Full-Speed. Uue
režiimi SuperSpeed edastuskiirus on 4,8 Gb/s. Kuigi tehnilistes näitajates on säilinud režiimid Hi-Speed ja Full-Speed USB, mida tuntakse
kui USB 2.0 ja 1.1, toimivad aeglasemad režiimid endiselt kiirusega 480 Mb/s ja 12 Mb/s ning neid hoitakse tagasiulatuva ühildumise
säilitamiseks.

USB 3.0 / USB 3.1 1. põlvkond saavutab allpool nimetatud tehniliste muudatustega palju parema jõudluse.

● Täiendav füüsiline siin, mis on lisatud paralleelselt olemasoleva siiniga USB 2.0 (vt allolevat pilti).
● USB 2.0-l oli varem neli juhet (toide, maandus ja paar diferentsiaalandmete jaoks); USB 3.0 / USB 3.1 1. põlvkond lisab veel neli – kaks

paari diferentsiaalsignaali (vastuvõtu ja edastuse) jaoks, nii et kokku on liidestes ja juhtmes kaheksa ühendust.
● USB 3.0 / USB 3.1 1. põlvkond kasutab kahesuunalist andmeliidest, mitte USB 2.0 pool-duplekssüsteemi. See suurendab teoreetilist

läbilaskevõimet 10-kordselt.

Arvestades järjest suurenevaid nõudmisi andmeedastusele kõrge eraldusvõimega videosisu, terabaidiste mäluseadmete, suure megapikslite
arvuga digitaalkaamerate jne tõttu, ei pruugi USB 2.0 piisavalt kiire olla. Lisaks sellele ei suuda ükski USB 2.0 ühendus teoreetilisele
maksimaalsele läbilaskevõimele 480 Mb/s lähedalegi jõuda, edastades andmeid kiirusega ligikaudu 320 Mb/s (40 MB/s) – see on tegelik
reaalse maailma maksimum. Samamoodi ei saavuta USB 3.0 / USB 3.1 1. põlvkonna ühendused kunagi 4,8 Gb/s. Tõenäoliselt näeme
reaalse maailma maksimumkiirust 400 MB/s. Selle kiirusega on USB 3.0 / USB 3.1 1. põlvkond USB 2.0-ga võrreldes 10-kordne edasiminek.

Kasutusviisid

USB 3.0 / USB 3.1 1. põlvkond rajab teid ja avab seadmete jaoks võimalusi pakkuda paremat üldist kogemust. Kui varem oli USB-video
vaevalt talutav (nii maksimaalse eraldusvõime, latentsuse kui ka videotihenduse vaatepunktist), on lihtne kujutleda, et kui läbilaskevõime
suureneb 5–10 korda, peaksid USB-lahendused ka sama palju paremini toimima. Ühe ühendusega DVI nõuab peaaegu 2 Gb/s suurust
läbilaskevõimet. Kui 480 Mb/s oli piirav, siis 5 Gb/s on rohkem kui paljulubav. Lubatud kiirusega 4,8 Gb/s leiab see standard tee
toodetesse, mis varem ei olnud USB kasutusala, näiteks välistesse RAID-salvestussüsteemidesse.

Allpool on loetletud osad saadaolevad SuperSpeed USB 3.0 / USB 3.1 1. põlvkonna tooted.

● Välised lauaarvuti USB 3.0 / USB 3.1 1. põlvkonna kõvakettad
● Kaasaskantavad USB 3.0 / USB 3.1 1. põlvkonna kõvakettad
● USB 3.0 / USB 3.1 1. põlvkonna draividokid ja adaptrid
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● USB 3.0 / USB 3.1 1. põlvkonna mäluseadmed ja lugerid
● USB 3.0 / USB 3.1 1. põlvkonna kõvakettad
● USB 3.0 / USB 3.1 1. põlvkonna RAID-d
● Optilised kandjad
● Multimeediumiseadmed
● Võrgundus
● USB 3.0 / USB 3.1 1. põlvkonna adapterkaardid ja jagajad

Ühilduvus

Hea uudis on see, et USB 3.0 / USB 3.1 1. põlvkond on plaanitud algusest peale rahulikult USB 2.0-ga koos eksisteerima. Kõigepealt: samas
kui USB 3.0 / USB 3.1 1. põlvkond määratleb uued füüsilised ühendused ja seega kasutavad uued kaablid ära uue protokolli suurema kiiruse
võimalusi, jääb liides ise samasuguseks kandiliseks nelja USB 2.0 kontaktiga seadmeks täpselt samas kohas, kus varem. USB 3.0 / USB 3.1
1. põlvkonna kaablitel on viis uut ühendust eraldi vastuvõetud ja edastatud andmete kandmiseks ning need on ühenduses ainult siis, kui
need on ühendatud õige SuperSpeed USB ühenduse kaudu.

Windows 8/10 hakkab USB 3.1 1. põlvkonna kontrolleritele tuge pakkuma. See erineb varasematest Windowsi versioonidest, mis nõuavad
jätkuvalt USB 3.0 / USB 3.1 1. põlvkonna kontrolleritele eraldi draivereid.

Microsoft teatas, et Windows 7 hakkab USB 3.1 1. põlvkonda toetama, võib-olla mitte praeguses väljaandes, kuid edasises hoolduspaketis
või värskenduses. Pole välistatud, et pärast USB 3.0 / USB 3.1 1. põlvkonna toetusega Windows 7 väljaannet liigub SuperSpeedi tugi ka
tagasi Vistani. Microsoft on seda kinnitanud, öeldes, et enamik nende partneritest jagavad arvamust, et ka Vista peaks USB 3.0 / USB 3.1
1. põlvkonda toetama.

HDMI 1.4
Selles peatükis selgitatakse, mis on HDMI 1.4, selle eripärad ja eelised.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on valdkonnas toetatud tihendamata üleni digitaalne audio-/videoliides. HDMI liidestab mis
tahes ühilduvat digitaalset audio-/videoallikat (nt DVD-mängija või A/V-vastuvõtja) ja ühilduvat digitaalset audio- ja/või videomonitori nagu
digitaalne teler (DTV). HDMI-telerite ja DVD-mängijate ettenähtud kasutusviisid. Peamine eelis on kaablihulga vähendamine ja sisu
kaitsmine. HDMI toetab standardset, täiustatud või kõrge eraldusvõimega videot ja lisaks mitmekanalilist digitaalset heli ühe kaabli kaudu.

MÄRKUS: HDMI 1.4 pakub 5,1-kanalilist helituge.

HDMI 1.4 funktsioonid

● HDMI Etherneti kanal – lisab HDMI-lingile kiire võrgu, mis võimaldab kasutajatel kasutada täiel määral oma IP-toega seadmeid, ilma
eraldi Etherneti kaablita

● Heli tagastuskanal – võimaldab HDMI-ga ühendatud teleril, millel on integreeritud tuuner heliandmete saatmiseks „ülesvoolu”
ruumilise heli süsteemi, välistades vajaduse eraldi helikaabli järele

● 3D – määratleb sisend-/väljundprotokollid peamiste 3D-videovormingute jaoks, sillutades teed tõelise 3D mängu- ja
kodukinorakendustele

● Sisutüüp – reaalajas sisutüüpide signaali edastamine ekraani ja lähteseadmete vahel, mis võimaldab teleril optimeerida pildisätteid
sisutüübi põhjal

● Täiendavad värviruumid – lisab digitaalfotograafias ja arvutigraafikas kasutatavate täiendavate värvimudelite toe
● 4K tugi – võimaldab kasutada video eraldusvõimeid kaugelt üle 1080p, toetades järgmise põlvkonna ekraane, mis konkureerivad

paljudes kinodes kasutatavate digitaalkino süsteemidega
● HDMI mikroliitmik – uus, väiksem liitmik telefonidele ja muudele kaasaskantavatele seadmetele, mis toetab video eraldusvõimet kuni

1080p
● Auto ühendussüsteemid – uued kaablid ja liidesed auto videosüsteemidele, mis on mõeldud mootorsõidukite keskkonna ainulaadsete

nõuete täitmiseks, pakkudes tõelist HD-kvaliteeti

HDMI eelised

● Kvaliteetne HDMI edastab tihendamata digitaalse heli ja video, tagades kõrgeima, teravaima pildikvaliteedi.
● Madalama hinnaga HDMI pakub digitaalse liidese kvaliteeti ja funktsionaalsust, toetades samal ajal ka tihendamata videovorminguid

lihtsal ja kulusäästlikul moel
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● Heli-HDMI toetab mitut helivormingut alates tavalisest stereost kuni mitmekanalilise ruumilise helini
● HDMI ühendab video ja mitmekanalilise heli ühte kaablisse, kaotades vajaduse praeguste A/V-süsteemide kõrge hinna, keerukuse ja

juhtmerohkuse järele.
● HDMI toetab videoallika (nt DVD-mängija) ja DTV vahelist sidet, võimaldades uusi funktsioone.

USB PowerShare
USB PowerShare on funktsioon, mis võimaldab väliseid USB-seadmeid (nt mobiiltelefone, kaasaskantavaid muusikamängijaid jne) laadida
kaasaskantava süsteemi akuga.

Kasutada saab ainult ikooniga SS+USB+aku ->  USB-pistikut.

See funktsioon on sisse lülitatud süsteemi häälestamise jaotises On Board Devices (Pardaseadmed). Võite valida, kui palju saab aku
laetust kasutada (joonis allpool). Kui seadistate USB PowerShare’i 25%-le, on välisseadme akut lubatud laadida 25%-ni (nt 75%

kaasaskantava aku laetusest on ära kasutatud). 

Kaamera funktsioonid
See sülearvuti on varustatud esikaameraga, mille pildieraldusvõime on 1280 × 720 (maksimaalne).

MÄRKUS: Kaamera asub ekraani ülaserva keskel.

Kaamera tuvastamine Windows 10 seadmehalduris

Sammud

1. Trükkige otsinguväljale Search (Otsi) seadmehaldur ja käivitamiseks puudutage seda.

2. Jaotises Device Manager (Seadmehaldur) laiendage valikut Imaging devices (Pildistusseadmed).

Kaamera käivitamine

See ülesanne

Kaamera käivitamiseks avage rakendus, mis kaamerat kasutab. Näiteks, kui käivitate sülearvutiga tarnitud Skype’i tarkvara, läheb kaamera
tööle. Samamoodi, kui vestlete Internetis ja rakendus küsib juurdepääsu veebikaamerale, lülitub veebikaamera sisse.
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Kaamerarakenduse käivitamine

Sammud

1. Puudutage või klõpsake nuppu Windows ja valige All apps (Kõik rakendused).

2. Valige rakenduste loendist Camera (Kaamera).

3. Kui rakendust Camera (Kaamera) loendis pole, siis otsige seda.
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Mälufunktsioonid
See sülearvuti toetab 4–16 GB DDR4 SODIMM-mälu sagedusel kuni 2133 MHz.

Süsteemi mälu kontrollimine operatsioonisüsteemis Windows 10

Sammud

1. Klõpsake Start-menüüd ja valige Settings  > System (Sätted > Süsteem).

2. Jaotises System (Süsteem) puudutage valikut About (Teave).

Süsteemi mälu kontrollimine süsteemi seadistuses BIOS

Sammud

1. Lülitage arvuti sisse või taaskäivitage see.

2. Kui kuvatakse Delli logo, toimige järgmiselt

● Puudutage klaviatuuril klahvi F2, kuni kuvatakse teade Entering BIOS setup (BIOS-i seadistusse sisenemine). Algseadistuse valiku
menüüsse sisenemiseks puudutage klahvi F12.

3. Valige vasakult paanilt Settings General System Information (Sätted > Üldine > Süsteemi teave).
Mälu andmed kuvatakse paremal paanil.

Mälu kontrollimine ePSA abil

Sammud

1. Lülitage arvuti sisse või taaskäivitage see.

2. Pärast Delli logo kuvamist tehke üks järgmistest toimingutest.

● Vajutage klaviatuuril klahviF12.

Algkäivituseelse süsteemi hindamine (PSA) käivitub süsteemis.
MÄRKUS: Kui ootate liiga kaua ja kuvatakse operatsioonisüsteemi logo, siis oodake edasi, kuni näete töölauda.Lülitage sülearvuti

välja ja proovige uuesti.
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Süsteemi tehnilised näitajad

Klaviatuuri tehnilised näitajad

Funktsioon Tehnilised näitajad

Klahvide arv ● Ameerika Ühendriigid: 80 klahvi
● Ühendkuningriik: 81 klahvi
● Jaapan: 84 klahvi

Suurus ● X = 19,05 mm klahvide vahe
● Y = 18,05 mm klahvide vahe

Ekraani tehnilised näitajad

Funktsioon Tehnilised näitajad

Tüüp Puutega FHD AG

Kõrgus 165,38 mm (6,51 tolli)

Laius 293,77 mm (11,56 tolli)

Diagonaal 337,82 mm (13,30 tolli)

Maksimaalne
eraldusvõime

1920 × 1080

Maksimaalne
heledus

220 nitti

Värskendussagedu
s

60 Hz

Maksimaalsed
vaatenurgad
(horisontaalselt)

80/80

Maksimaalsed
vaatenurgad
(vertikaalselt)

80/80

Piksli samm 0,153 mm (0,006 tolli)

Pesade ja pistmike tehnilised näitajad

Funktsioon Tehnilised näitajad

Heli Stereo peakomplekt / mikrofoni komplekt

Video ● Üks HDMI 1.4
● DisplayPort üle USB tüüp C

4
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Funktsioon Tehnilised näitajad

USB ● Üks C-tüüpi USB
● Üks PowerShare’iga esimese põlvkonna A-tüüpi USB 3.1
● Üks USB 2.0

MÄRKUS: C-tüüpi USB-pesa ei toeta C-tüüpi USB-liidesega dokki WD15.

M.2-kaart 2230 ×1 WLAN- ja Bluetooth-ühenduse jaoks

Side tehnilised näitajad

Paigutus Tehnilised näitajad

Wi-Fi ● Qualcomm QCA61x4A 802.11ac kaheribaline (2 × 2) juhtmevaba adapter
● Bluetooth 4.1

Kaamera tehnilised näitajad

Funktsioon Tehnilised näitajad

Eraldusvõime ● Pilt: kuni 1280 × 720 (0,92 megapikslit)
● Video: kuni 1280 × 720 (0,92 megapikslit)

Jäädvustamise
kiirus

Kuni 30 kaadrit sekundis

Video tehnilised näitajad

Funktsioon Tehnilised näitajad

Tüüp Emaplaadile integreeritud, kiirendatud riistvara

Juhtseade ● Intel HD Graphics 520
● Intel HD Graphics 610
● Intel HD Graphics 620
● Intel UHD Graphics 620

Andmesiin Sisemine PCIe

Välise ekraani tugi ● Üks HDMI 1.4
● Süsteemis: eDP (sisemine), HDMI, DP USB TYPE-C kaudu

Hoiustamise tehnilised näitajad

Funktsioon Tehnilised näitajad

SSD M.2 2280
SATA/PCIe/NVMe

● Kuni 128 GB
● Kuni 256 GB
● Kuni 512 GB

HDD ● Kuni 500 GB 7200 p/min
● Kuni 1 TB HDD 5400 p/min (1 TB SMR)
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Heli tehnilised näitajad

Funktsioon Tehnilised näitajad

Tüübid Kõrglahutusega heli

Juhtseade Realtek ALC3253 ja Waves MaxxAudio pro

Stereoteisendus 24-bitine (analoog-digitaal ja digitaal-analoog)

Sisemine liides Kõrglahutusega heli kodek

Väline liides Mikrofonisisend ja stereokõrvaklappide/peakomplektide/kõlarite universaalliitmik

Kõlarid Võimsus / maksimaalne võimsus: 2 × 2 Wrms / 2 × 2,5 W max

Sisekõlari
võimendi

2 vatti kanali kohta

Helitugevuse
juhtnupud

Meediumide kontrollimise kiirklahvid ja ka klaviatuuri kiirklahvi nupp

Mälu tehnilised näitajad

Funktsioon Tehnilised näitajad

Mälu konnektor Kaks SODIMM-pesa

Mälumaht 4 GB ja 16 GB

Mälu tüüp DDR4

Kiirus ● 2133 MHz (6. ja 7. põlvkonna Intel Core’i protsessorid)
● 2400 MHz (8. põlvkonna Intel Core’i protsessorid)

Minimaalne mälu 4 GB

Maksimaalne mälu 16 GB (2 × 8 GB)

Protsessori tehnilised näitajad

Funktsioon Tehnilised näitajad

Tüübid ● 7. põlvkonna Intel Core i3 protsessor
● 8. põlvkonna Intel Core i5 protsessorid
● Intel Pentium 4415U
● Intel Core i3-6006U

Kiibistik Emaplaadile integreeritud

Süsteemi tehnilised näitajad

Funktsioon Tehnilised näitajad

Kiibistik Inteli 7. ja 8. põlvkonna protsessorid

DRAM-siini laius 64-bitine

Flash EPROM SPI 128 Mbit/s

PCIe-siin 100 MHz

Väline siinisagedus PCIe Gen3 (8 GT/s)
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Puuteplaadi tehnilised näitajad

Funktsioon Tehnilised näitajad

Eraldusvõime ● Horisontaalne – 1228 punkti tolli kohta
● Vertikaalne – 748 punkti tolli kohta

Suurus ● Laius: 105 mm
● Kõrgus: 65 mm

Aku tehnilised näitajad

Funktsioon Tehnilised näitajad

Tüüp Kolmetuumaline nutikas liitium-ioon (42 WHr)

Sügavus 181 mm (7,126 tolli)

Kõrgus 7,05 mm (0,28 tolli)

Laius 95,9 mm (3,78 tolli)

Kaal 210 g (0,463 naela)

Pinge 11,40 V alalisvool

Tööiga 300 tühjenemise/laadimise tsüklit

Temperatuurivahe
mik

Töö ajal 0 °C kuni 50 °C (32 °F kuni 122 °F)

Mittetöötamisel –20 °C kuni 65 °C (–4 °F kuni 149 °F)

Nööppatarei CR-2032

Füüsilised näitajad

Funktsioon Tehnilised näitajad

Kõrgus ● Esiosa – 19,5 mm (0,77 tolli)
● Tagaosa – 20,4 mm (0,80 tolli)

Laius 324 mm (12,76 tolli)

Sügavus 224,8 mm (8,85 tolli)

Kaal 3,47 naela (1,57 kg)

Vahelduvvooluadapteri tehnilised näitajad

Funktsioon Tehnilised näitajad

Tüüp 45 W

Sisendpinge 100 V AC kuni 240 V AC

Sisendpinge
(maksimaalne)

1,3 A

Sisendsagedus 50–60 Hz
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Funktsioon Tehnilised näitajad

Väljundvool 2,31 A (pidev)

Nimiväljundpinge 19,5 +/– 1,0 V DC

Töötemperatuuri
vahemik

0 °C kuni 40 °C (32 °F kuni 104 °F)

Temperatuurivahe
mik (kui ei tööta)

–40 °C kuni 70 °C (–40 °F kuni 158 °F)
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Süsteemi seadistus

Süsteemi seadistusvalikud

MÄRKUS: Olenevalt sülearvutist ja paigaldatud seadmetest võidakse selles jaotises loetletud üksused kuvada või mitte.

Üldised ekraanivalikud

See jaotis annab ülevaate arvuti peamistest riistvarafunktsioonidest.

Valik Kirjeldus

Süsteemiandmed ● Süsteemi andmed: kuvatakse BIOS-i versioon, seerianumber, inventari tähise number, omanikusilt,
ostukuupäev, valmistamise kuupäev ja kiirhoolduse kood.

MÄRKUS: Allkirjastatud püsivara värskendus on lubatud

● Mälu andmed: kuvatakse paigaldatud mälu, vaba mälu, mälu kiirus, mälukanali režiim, mälutehnoloogia, DIMM A
suurus ja DIMM B suurus. Vaikimisi on DIMM B pesa tühi.

● Protsessori andmed: kuvatakse protsessori tüüp, tuumade arv, protsessori ID, kehtiv kella kiirus, minimaalne
kella kiirus, maksimaalne kella kiirus, protsessori L2 vahemälu, protsessori L3 vahemälu, HT-võime ja 64-bitine
tehnoloogia.

● Seadme andmed: SATA-0, SATA-1, videokontroller, video BIOS-i versioon, video mälu, paneeli tüüp, loomulik
eraldusvõime, helikontroller, Wi-Fi-seade, Bluetooth-seade.

Battery
Information

Kuvab aku oleku ja arvutiga ühendatud AC-adapteri tüübi.

Algkäivituse
järjestus

Algkäivituse
järjestus

Võimaldab vahetada järjekorda, milles arvuti püüab operatsioonisüsteemi leida. Valikud on
järgmised:

● Windows Boot Manager (Windowsi käivitushaldur)

See valik on vaikimisi märgitud.

Boot List Options Võimaldab muuta algkäivituse loendi valikut:

● Legacy (Pärand)
● UEFI (see valik on vaikimisi lubatud)

Täpsema
algkäivituse
valikud

Võimaldab pärand-ROM-ide laadimise. Valikud on järgmised:

● Enable Legacy Option ROMs (Luba pärand-ROM-id) – see valik on vaikimisi lubatud.
● Enable UEFI Network Stack (Luba UEFI võrguvirn)
● Enable Attempt Legacy Boot (Luba pärand-algkäivituse katse)

BootUEFI Boot
Path
SecurityOptions

Võimaldab määrata, kas F12 algkäivitusmenüüs UEFI algkäivitustee valimisel palub süsteem kasutajal sisestada
administraatori parooli.

● Always, Except Internal HDD (Alati, välja arvatud sisemine HDD) – see valik on vaikimisi lubatud
● Alati
● Mitte kunagi

MÄRKUS: Need valikud ei ole asjakohased, kui BIOS-i sätetes ei ole määratud administraatori parooli.

Kuupäev/kellaaeg Võimaldab muuta kuupäeva ja kellaaega.

5
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Ekraani System Configuration (Süsteemi konfiguratsioon) valikud

Valik Kirjeldus

SATA kasutamine Võimaldab teil konfigureerida sisemist SATA kõvakettakontrollerit. Valikud on järgmised:

● Disabled (Keelatud)
● AHCI:

see valik on vaikimisi lubatud.

Draivid Võimaldab konfigureerida sisemisi SATA-draive. Kõik draivid on vaikimisi lubatud. Valikud on järgmised:

● SATA-0
● SATA-1

SMART Reporting See väli juhib, kas integreeritud ketaste puhul teatatakse kõvaketta vigadest süsteemi käivitamisel. See
tehnoloogia on osa enesejälgimis-, analüüsi- ja teatamistehnoloogia (Self-Monitoring Analysis and Reporting
Technology, SMART) spetsifikatsioonist. See valik on vaikimisi keelatud.

● Enable SMART Reporting (Luba SMART aruandlus)

USB
konfiguratsioon

See väli konfigureerib integreeritud USB-kontrolleri. Kui algkäivituse tugi on lubatud, on süsteemil lubatud teha
algkäivitust mis tahes tüüpi USB-massmäluseadmetelt (HDD-lt, mäluvõtmelt, flopikettalt).

Kui USB-port on lubatud, on sellesse porti ühendatud seade aktiivne ja OS-i jaoks saadaval.

Kui USB-port on keelatud, ei näe OS ühtegi sellesse pessa ühendatud seadet.

Valikud on järgmised:

● Enable USB Boot Support (Luba USB-algkäivituse tugi): vaikimisi lubatud
● Enable External USB Port (Luba väline USB-port): vaikimisi lubatud

USB PowerShare See väli konfigureerib USB PowerShare’i funktsiooni toimimist. Selle valikuga saate laadida väliseid seadmeid,
kasutades salvestatud süsteemi akutoidet USB PowerShare’i pesa kaudu.

Heli See väli lubab või keelab integreeritud helikontrolleri. Vaikimisi on valitud Enable Audio (Luba heli). Valikud on
järgmised:

● Enable Microphone (Luba mikrofon) – vaikimisi lubatud
● Enable Internal Speaker (Luba sisemine kõlar) – vaikimisi keelatud

Muud seadmed Võimaldab lubada või keelata järgmised seadmed:

● Enable Camera (Luba kaamera) – vaikimisi lubatud
● Enable Secure Digital (SD) Card (Luba Secure Digitali (SD) kaart) – vaikimisi valitud

MÄRKUS: Kõik seadmed on vaikimisi lubatud.

Videokuva valikud

Valik Kirjeldus

LCD Brightness Võimaldab määrata ekraani heleduse olenevalt toiteallikast (aku- või vahelduvvoolutoide).

MÄRKUS: Videosäte on nähtav ainult siis, kui süsteemi on installitud videokaart.

Ekraani Security (Turve) valikud

Valik Kirjeldus

Administraatori
parool

Võimaldab määrata, muuta või kustutada administraatori (admin) parooli.
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Valik Kirjeldus

MÄRKUS: Administraatori parool tuleb määrata enne süsteemi või kõvaketta parooli määramist.

Administraatori parooli kustutamisel kustutatakse automaatselt süsteemi parool ja kõvaketta parool.

MÄRKUS: Edukas parooli vahetus jõustub kohe.

Vaikesäte: pole määratud

Süsteemi parool Võimaldab määrata, muuta või kustutada süsteemi parooli.

MÄRKUS: Edukas parooli vahetus jõustub kohe.

Vaikesäte: pole määratud

Sisemine HDD-1
parool

Võimaldab määrata, muuta või kustutada süsteemi sisemise kõvaketta parooli.

Vaikesäte: pole määratud

Tugev parool Võimaldab rakendada alati tugevate paroolide määramise valiku.

Vaikesäte: Enable Strong Password (Luba tugev parool) pole valitud.

MÄRKUS: Kui tugev parool on lubatud, peab administraatori ja süsteemi paroolides olema vähemalt üks

suurtäht, üks väiketäht ja see peab olema vähemalt 8 märgi pikkune.

Parooli
konfigureerimine

Võimaldab määrata administraatori ja süsteemi paroolide minimaalse ja maksimaalse pikkuse.

Paroolist
möödaminek

Võimaldab lubada või keelata õiguse süsteemi ja sisemise HDD paroolist mööda minna, kui need on määratud.
Valikud on järgmised:

● Disabled (Keelatud)
● Reboot bypass (Algkäivitusest möödaminek)

Vaikesäte: keelatud

Parooli muutmine Võimaldab lubada süsteemi ja kõvaketta paroolide keelamisõiguse, kui on määratud administraatori parool.

Vaikesäte: Allow Non-Admin Password Changes (Luba mitte-administraatori parooli muutmine).

UEFI kapsli
püsivara
uuendused

Võimaldab määrata, kas süsteem lubab BIOS-i UEFI-kapsli uuenduspakettide kaudu uuendada.

Vaikesäte: Enable UEFI Capsule Firmware Updates (UEFI kapsli püsivara uuendused) on valitud.

PTT-turve Võimaldab juhtida, kas platvormi usaldustehnoloogia (Trusted Platform Module, PTT) on operatsioonisüsteemile
nähtav. Valikud on järgmised:

● PTT On (PTT sees)
● Clear (Eemalda)

Vaikeseadistus: valitud on PTT On (PTT sees).

MÄRKUS: Selle võimaluse keelamine ei muuda PTT sätteid, samuti ei kustuta ega muuda see PTT-sse

salvestatud andmeid ega võtmeid. Selle sätte muudatused jõustuvad kohe.

Computrace Võimaldab aktiveerida või inaktiveerida valikulise Computrace’i tarkvara Valikud on järgmised:

● Deactivate (Inaktiveeri)
● Disable (Keela)
● Activate (Aktiveeri)

MÄRKUS: Valikud Activate (Aktiveeri) ja Disable (Keela) aktiveerivad või keelavad funktsiooni püsivalt ja

edasised muudatused pole lubatud.

Vaikesäte: keelatud

CPU XD tugi Võimaldab lubada või keelata protsessori režiimi Execute Disable.

Enable CPU XD Support (Luba protsessori XD tugi) – vaikesäte
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Valik Kirjeldus

Administraatori
seadistuse
lukustamine

Võimaldab takistada kasutajatel seadistusse sisenemise, kui on määratud administraatori parool.

Vaikesäte: Enable Admin Setup Lockout (Luba administraatori seadistuse lukustamine) pole valitud.

Ekraani Secure Boot (Turvaline algkäivitus) valikud

Valik Kirjeldus

Turvalise
algkäivituse
lubamine

See valik lubab või keelab funktsiooni Secure Boot (Turvaline algkäivitus).

● Disabled (Keelatud)
● Enabled (Lubatud)

Vaikesäte: lubatud.

Ekspert-
võtmehaldus

Võimaldab käsitseda turvavõtmete andmebaase ainult juhul, kui süsteem on kohandatud režiimis. Valik Enable
Custom Mode (Luba kohandatud režiim) on vaikimisi keelatud. Valikud on järgmised:

● PK
● KEK
● db
● dbx

Kui aktiveerite režiimi Custom Mode (Kohandatud režiim), kuvatakse vastavad valikud PK, KEK, db, and dbx.
Valikud on järgmised:

● Save to File (Salvesta faili) – salvestab võtme kasutaja valitud faili
● Replace from File (Asenda failist) – asendab praeguse võtme võtmega kasutaja valitud failist
● Append from File (Lisa failist) – lisab võtme praegusse andmebaasi kasutaja valitud failist
● Delete (Kustuta) – kustutab valitud võtme
● Reset All Keys (Lähtesta kõik võtmed) – lähtestab vaikesätetele
● Delete All Keys (Kustuta kõik võtmed) – kustutab kõik võtmed

MÄRKUS: Kui keelate režiimi Custom Mode (Kohandatud režiim), kustutatakse kõik tehtud muudatused ja

võtmed lähtestatakse vaikesätetele.

Ekraani Intel Software Guard Extensions (Inteli tarkvarakaitse
laiendid) valikud

Valik Kirjeldus

Luba Intel SGX See võimaldab teil luua kaitstud keskkonna koodi käitamiseks / salajase teabe talletamiseks peamise
operatsioonisüsteemi kontekstis. Valikud on järgmised:

● Disabled (Keelatud)
● Enabled (Lubatud)

Vaikesäte: keelatud

Enclave’i mälu
suurus

Valik määrab sätte SGX Enclave Reserve Memory Size (SGX-i enklaavi reservmälu maht). Valikud on
järgmised:

● 32 MB
● 64 MB
● 128 MB
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Ekraani Performance (Jõudlus) valikud

Valik Kirjeldus

Mitme tuuma tugi Sellel väljal on määratud, kas protsessoril on aktiivne üks tuum või kõik tuumad. Lisatuumad parandavad osade
rakenduste jõudlust. See valik on vaikimisi lubatud. Võimaldab lubada või keelata protsessori hüperlõime.
Paigaldatud protsessor toetab kahte tuuma. Kui lubate mitme tuuma toe, aktiveeritakse kaks tuuma. Kui keelate
mitme tuuma toe, lubatakse üks tuum.

● Enable Multi Core Support (Luba mitme tuuma tugi)

Vaikesäte: valik on lubatud.

Intel SpeedStep Võimaldab funktsiooni Intel SpeedStep lubada või keelata.

● Luba Intel SpeedStep

Vaikesäte: valik on lubatud.

C-States Control Võimaldab lubada või keelata protsessori täiendavad uneolekud.

● C-olekud

Vaikesäte: valik on lubatud.

Hyper-Thread
Control

Võimaldab lubada või keelata protsessori hüperlõime juhtimise.

● Disabled (Keelatud)
● Enabled (Lubatud)

Vaikesäte: lubatud.

Ekraani Power Management (Toitehaldus) valikud

Valik Kirjeldus

Automaatse
sisselülitamise aeg

Võimaldab määrata aja, millal arvuti peaks automaatselt sisse lülituma. Valikud on järgmised:

● Disabled (Keelatud)
● Iga päev
● Tööpäevadel
● Valige päevad

Vaikesäte: keelatud

USB toitel
ärkamise tugi

Võimaldab lubada USB-seadmed, et äratada süsteem ooterežiimist.
MÄRKUS: See funktsioon toimib ainult siis, kui on ühendatud AC-toiteadapter. Kui AC-toiteadapter

ooterežiimis eemaldatakse, eemaldab süsteem toite kõigist USB-pesadest, et akutoidet säästa.

● USB toitel ärkamise toe lubamine

Vaikesäte: valik on keelatud.

Peamine aku
laadimise
konfigureerimine

Võimaldab valida aku jaoks laadimisrežiimi. Valikud on järgmised:

● Adaptive (Kohanduv)
● Standard (Standardne) – laeb aku täis standardkiirusel.
● ExpressCharge (Kiirlaadimine) – aku laeb lühema aja jooksul, kasutades Delli kiirlaadimistehnoloogiat. See valik

on vaikimisi lubatud.
● Peamiselt AC kasutamine
● Kohandatud

Kui on valitud kohandatud laadimine, saate konfigureerida ka kohandatud laadimise alustamise ja kohandatud
laadimise lõpetamise.

MÄRKUS: Kõik laadimisrežiimid ei pruugi kõigi akude puhul saadaval olla. Selle valiku lubamiseks keelake valik

Advanced Battery Charge Configuration (Täpsem aku laadimise konfigureerimine).
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Ekraani POST Behavior (POST käitumine) valikud

Valik Kirjeldus

Adapteri
hoiatused

Võimaldab süsteemi seadistuse (BIOS-i) hoiatusteateid lubada või keelata, kui kasutate teatud toiteadaptreid.

Vaikesäte: Enable Adapter Warnings (Luba adapteri hoiatused)

Hiir/puuteplaat Võimaldab määratleda, kuidas süsteem hiire ja puuteplaadiga sisestust käsitleb. Valikud on järgmised:

● Serial Mouse (USB-hiir)
● PS2 Mouse (PS2-hiir)
● Touchpad/PS-2 Mouse (Puuteplaat / PS-2-hiir): see valik on vaikimisi lubatud.

Fn-luku valikud Võimaldab lasta kiirklahvikombinatsioonidel Fn + Esc muuta klahvide F1–F12 põhitoiminguid, liikudes tavapäraste ja
sekundaarsete funktsioonide vahel. Kui selle valiku keelate, ei saa te nende klahvide peamist toimet dünaamiliselt
vahetada. Saadaolevad valikud on järgmised.

● Fn Lock (Fn-lukk). See on vaikimisi valitud.
● Lock Mode Disable/Standard (Lukustusrežiimi keelamine / standardne)
● Lock Mode Enable/Secondary (Lukustusrežiimi lubamine / sekundaarne)

Kiire algkäivitus Võimaldab kiirendada algkäivituse protsessi, minnes mõnest ühilduvuse toimingust mööda. Valikud on järgmised:

● Minimal (Minimaalne)
● Thorough (Põhjalik) – vaikevalik
● Auto (Automaatne)

Ekraani Virtualization support (Virtualiseerimise tugi) valikud

Valik Kirjeldus

Virtualiseerimine Võimaldab lubada või keelata Inteli virtualiseerimistehnoloogia.

Enable Intel Virtualization Technology (Luba Inteli virtualiseerimistehnoloogia) – vaikesäte.

VT Direct I/O
jaoks

Lubab või keelab virtuaalse seadmemonitori (VMM) puhul riistvara lisavõimaluste kasutamise, mida pakub Intel®-i
virtualiseerimistehnoloogia Direct I/O jaoks.

Enable VT for Direct I/O (Luba VT otsese I/O jaoks) – vaikimisi lubatud.

Usaldusväärne
käivitamine

See valik määrab, kas mõõdetud virtuaalarvuti monitor (MVMM) saab kasutada täiendavaid tarkvaravõimalusi,
mida Inteli usaldusväärne käivitamistehnoloogia pakub. TPM-i virtualiseerimistehnoloogia ja
virtualiseerimistehnoloogia otsese I/O jaoks peavad selle funktsiooni kasutamiseks lubatud olema.

Trusted Execution (Usaldusväärne käivitamine) – vaikimisi keelatud.

Ekraani Wireless (Juhtmeta) valikud

Valik Kirjeldus

Juhtmevaba lüliti Võimaldab määrata juhtmevabu seadmeid, mida juhtmevaba lülitiga juhtida saab. Valikud on järgmised:

● WLAN
● Bluetooth

Kõik valikud on vaikimisi lubatud.

Juhtmevaba
seadme lubamine

Võimaldab lubada või keelata integreeritud raadiovõrguseadised.

● WLAN
● Bluetooth

Kõik valikud on vaikimisi lubatud.
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Ekraani Maintenance (Hooldus) valikud

Valik Kirjeldus

Seerianumber Kuvab teie arvuti seerianumbri.

Seadmesilt Võimaldab luua süsteemi seadmesildi, kui seda pole veel määratud. Seda valikut pole vaikimisi määratud.

BIOS-i versiooni
vähendamine

See juhib süsteemi püsivara viimist varasematele versioonidele.

Andmete
kustutamine

See väli lubab kasutajatel andmeid kõigist sisemistest mäluseadmetest turvaliselt kustutada. Allpool on mõjutatud
seadmete loend.

● Sisemine HDD
● Sisemine SDD
● Sisemine mSATA
● Sisemine eMMC

HOIATUS: Selle valiku valimine põhjustab püsivat andmete kadu ja seda toimingut ei saa tagasi

pöörata.

BIOS-i taastamine See väli lubab taastuda teatud rikutud BIOS-i tingimustest taastefaili abil, mis asub kasutaja peamisel kõvakettal või
välisel USB-võtmel.

● BIOS Recovery from Hard Drive (BIOS-i taastamine kõvakettalt) – vaikimisi lubatud

Ekraani System Log (Süsteemilogi) valikud

Valik Kirjeldus

BIOS-i sündmused Võimaldab kuvada ja kustutada süsteemi seadistuse (BIOS) POST sündmusi.

Thermal Events Võimaldab kuvada ja kustutada süsteemi seadistuse (temperatuur) sündmusi.

Power Events Võimaldab kuvada ja kustutada süsteemi seadistuse (toide) sündmusi.

Boot Sequence (Algkäivituse järjekord)
Algkäivituse järjekord võimaldab teil minna mööda süsteemi seadistusega määratud seadme algkäivitusest ja algkäivitada otse kindlale
seadmele (nt optilisele draivile või kõvakettale). Käivitustesti (Power-on Self Test ehk POST) ajal, kui ilmub Delli logo, saate

● Minge süsteemi seadistusse, vajutades klahvi F2
● Avage ühekordne algkäivituse menüü, vajutades klahvi F12

Ühekordses algkäivitusmenüüs kuvatakse seadmed, mille abil saab algkäivitust teha, sh diagnostikavalik. Algkäivituse menüü valikud on
järgmised:

● Removable Drive (Irdketas) (olemasolu korral);
● STXXXX Drive (STXXXX-ketas);

MÄRKUS: XXX tähistab SATA-ketta numbrit.

● Optiline ketas (kui on)
● SATA kõvaketas (olemasolu korral)
● Diagnostics (Diagnostika).

MÄRKUS: Kui valida Diagnostics (Diagnostika), kuvatakse ekraan ePSA diagnostics (ePSA diagnostika).

Algkäivituse järjekorra kuval on samuti valik kuva System Setup (Süsteemi seadistus) avamiseks.
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Navigatsiooniklahvid
MÄRKUS: Enamiku süsteemi seadistuse valikute puhul salvestatakse tehtud muudatused, kuid need ei jõustu enne süsteemi

taaskäivitamist.

Klahvid Navigeerimine

Ülesnool Läheb eelmise välja juurde.

Allanool Läheb järgmise välja juurde.

Enter Valib valitud väljalt väärtuse (vajaduse korral) või järgib väljal olevat linki.

Tühik Laiendab või ahendab ripploendit (selle olemasolul).

Tab-klahv Läheb järgmisele fookusalale.

Esc Läheb eelmise lehe juurde, kuni kuvatakse põhiekraan. Klahvi Esc vajutamine põhiekraanil kuvab teate, mis palub
salvestamata muudatused salvestada ja taaskäivitab süsteemi.

BIOS-i uuendamine Windowsis

Eeltingimused

BIOS-i (süsteemi seadistus) on soovitatav värskendada siis, kui asendate emaplaadi uuega või värskendus tuleb saadavale. Veenduge
sülearvutite puhul, et teie arvuti aku oleks täielikult laetud ja ühendatud vooluvõruga.

See ülesanne

MÄRKUS: Kui BitLocker on lubatud, tuleb see enne süsteemi BIOS-i värskendamist peatada ja seejärel pärast BIOS-i värskenduse

lõpulejõudmist uuesti lubada.

Sammud

1. Taaskäivitage arvuti.

2. Avage veebiaadress Dell.com/support.

● Sisestage Service Tag (Seerianumber) või Express Service Code (Kiirteeninduskood) ja klõpsake nuppu Submit (Esita).
● Klõpsake käsku Detect Product (Tuvasta toode) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

3. Kui seerianumbrit ei õnnestu tuvastada või leida, klõpsake käsku Choose from all products (Vali kõigi toodete hulgast).

4. Valige loendis kategooria Products (Tooted).

MÄRKUS: Valige tootelehele jõudmiseks sobiv kategooria

5. Valige arvuti mudel, misjärel ilmub arvuti leht Product Support (Tootetugi).

6. Klõpsake käsku Get drivers (Hangi draiverid) ning klõpsake valikut Drivers and Downloads (Draiverid ja allalaadimised).
Avaneb draiverite ja allalaadimiste jaotis.

7. Klõpsake valikut Find it myself (Otsin ise).

8. BIOS-i versioonide vaatamiseks klõpsake valikut BIOS.

9. Otsige üles uusim BIOS-i fail ja klõpsake käsku Download (Laadi alla).

10. Valige eelistatud allalaadimismeetod aknast Please select your download method below (Valige altpoolt allalaadimismeetod) ja
klõpsake nuppu Download File (Faili allalaadimine).
Kuvatakse aken File Download (Faili allalaadimine).

11. Faili salvestamiseks oma arvutisse klõpsake nuppu Save (Salvesta).

12. Värskendatud BIOS-i sätete installimiseks oma arvutisse klõpsake nuppu Run (Käivita).

Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
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Süsteemi- ja seadistusparool
Tabel 5. Süsteemi- ja seadistusparool 

Parooli tüüp Kirjeldus

Süsteemiparool Parool, mille peab sisestama, et süsteemi sisse logida.

Seadistusparool Parool, mille peab sisestama, et näha ja muuta arvuti BIOS-i sätteid.

Oma arvuti kaitsmiseks saate määrata süsteemi- ja seadistusparooli.

ETTEVAATUST: Need paroolifunktsioonid tagavad arvutis olevate andmete kaitsmiseks põhilise turbetaseme.

ETTEVAATUST: Kui arvuti on lukustamata ja järelevalveta, on igaühel juurdepääs teie arvutisse salvestatud andmetele.

MÄRKUS: Süsteemi- ja seadistusparooli funktsioon on keelatud.

Süsteemi seadistamise parooli määramine

Eeltingimused

Uue Süsteemiparooli või administraatori parooli saate määrata vaid juhul, kui parooli olek on Not Set (Pole määratud).

See ülesanne

Süsteemi seadistamiseks vajutage kohe pärast arvuti käivitamist või taaskäivitamist klahvi F2.

Sammud

1. Kuval System BIOS (Süsteemi BIOS) või System Setup (Süsteemi seadistus) valige Security (Turvalisus) ja vajutage klahvi
Enter.
Ekraanile ilmub kuva Security (Turvalisus).

2. Valige System/Admin Password (Süsteemi/administraatori parool) ja sisestage soovitud parool väljale Enter the new
password (Sisesta uus parool).

Süsteemiparooli määramisel järgige alljärgnevaid juhiseid.

● Paroolis võib olla kuni 32 märki.
● Parool võib sisaldada numbreid 0–9.
● Sobivad ainult väiketähed, suurtähed pole lubatud.
● Lubatud on ainult järgmised erimärgid: tühik, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).

3. Sisestage valitud parool uuesti väljale Confirm new password (Kinnita uus parool) ja klõpsake nuppu OK.

4. Vajutage klahvi Esc. Seejärel küsitakse, kas soovite muudatused salvestada.

5. Muudatuste salvestamiseks vajutage nuppu Y.
Arvuti taaskäivitub.

Olemasoleva süsteemi seadistusparooli kustutamine või muutmine

Eeltingimused

Veenduge, et valiku Password Status (Parooli olek) olek oleks Unlocked (Lukustamata) (kuval System Setup), enne kui üritate
olemasolevat süsteemi- ja/või seadistusparooli kustutada või muuta. Olemasolevat süsteemi- või seadistusparooli ei saa kustutada ega
muuta, kui valiku Password Status (Parooli olek) olek on Locked (Lukustatud).

See ülesanne

Süsteemi seadistuse avamiseks vajutage kohe pärast toite sisselülitamist või taaskäivitamist klahvi F2.
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Sammud

1. Tehke ekraanil System BIOS (Süsteemi BIOS) või System Setup (Süsteemi seadistus) valik System Security (Süsteemi turve) ja
vajutage klahvi Enter.
Kuvatakse kuva System Security (Süsteemi turvalisus).

2. Veenduge kuval System Security (Süsteemi turvalisus), et valiku Password Status (Parooli olek) olek oleks Unlocked
(Lukustamata).

3. Valige System Password (Süsteemiparool), muutke olemasolevat süsteemiparooli või kustutage see ja vajutage klahvi Enter või Tab.

4. Valige Setup Password (Seadistusparool), muutke olemasolevat süsteemiparooli või kustutage see ja vajutage klahvi Enter või Tab.

MÄRKUS: Kui muudate süsteemi ja/või seadete parooli, sisestage uus parool uuesti, kui seda küsitakse. Kui kustutate süsteemi

ja/või seadete parooli, kinnitage kustutamine, kui seda küsitakse.

5. Vajutage klahvi Esc ja kuvatakse teade, mis ütleb, et salvestaksite muudatused.

6. Vajutage klahvi Y muudatuste salvestamiseks ja süsteemi seadistusest väljumiseks.
Arvuti taaskäivitub.
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Tarkvara
Selles peatükis kirjeldatakse toetatud operatsioonisüsteeme ja antakse juhised draiverite installimise kohta.

Toetatud operatsioonisüsteemid

Tabel 6. Operatsioonisüsteemid 

Windows ● Microsoft Windows 10 Pro, 64-bitine
● Microsoft Windows 10 Home, 64-bitine

Muu Puudub

Operatsioonisüsteemi meediumitugi ● Sobiliku Windowsi operatsioonisüsteemi allalaadimiseks minge
veebilehele Dell.com/support

● Lisaostuna on saadaval USB-andmekandja

Draiverite allalaadimine

Sammud

1. Lülitage sülearvuti sisse.

2. Avage veebiaadress Dell.com/support.

3. Klõpsake linki Product Support (Tugiteenused), sisestage oma lauaarvuti hooldussilt ja klõpsake nuppu Submit (Edasta).

MÄRKUS: Kui teil pole hooldussilti, kasutage automaattuvastuse funktsiooni või otsige loendist üles sülearvuti mudel.

4. Klõpsake linki Drivers and Downloads (Draiverid ja allalaadimine).

5. Valige sülearvutisse installitud operatsioonisüsteem.

6. Kerige lehte allapoole ja valige installimiseks draiver.

7. Klõpsake draiveri sülearvutisse allalaadimiseks linki Download File (Laadi fail alla).

8. Pärast allalaadimise lõppu navigeerige kausta, kuhu draiverifaili salvestasite.

9. Tehke draiverifaili ikoonil topeltklõps ja järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Inteli kiibistikudraiverid

Kontrollige, kas Inteli kiibistikudraiverid on sülearvutisse juba installitud.
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Tabel 7. Inteli kiibistikudraiverid 

Enne installimist Pärast installimist

Inteli HD-graafikadraiverid

Kontrollige, kas Inteli HD-graafikadraiverid on juba sülearvutisse installitud.

Tabel 8. Inteli HD-graafikadraiverid 

Enne installimist Pärast installimist
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Realteki HD-helidraiverid

Kontrollige, kas Realteki helidraiverid on juba sülearvutisse installitud.

Tabel 9. Realteki HD-helidraiverid 

Enne paigaldamist Pärast paigaldamist

Võrgudraiverid

Installige WLAN-i ja Bluetoothi draiverid Delli tugisaidilt.

Kontrollige, kas võrgudraiverid on juba sülearvutisse installitud.
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Tõrkeotsing
Tabel 10. tõrkeotsing 

Probleem Soovitatavad tõrkeotsingutoimingud

Aku laadimine Akut peaks laadima ajal, mil süsteem on välja lülitatud, kuna laadimisaeg on siis lühem. Kasutajad võivad
märgata, et ajal, mil süsteem on sisse lülitatud või töötavad graafikamahukad rakendused, on laadimisaeg
pikem.

ETTEVAATUST: Esineb oht, et uus aku võib vale paigaldamise korral plahvatada. Vahetage
aku välja ainult tootja soovitatud sama või võrdväärse aku vastu. Vabanege kasutatud
akudest tootja juhiste kohaselt.

POST ei käivitu Kui kasutaja sülearvuti käivitab, on teeb BIOS esimese asjana käivitustesti (POST). POST on integreeritud
diagnostikaprogramm, mis enne seda, kui BIOS alustab alglaadimist, kontrollib, kas kogu riistvara on
olemas ja töötab korralikult.

Kui süsteem ei tee käivitustesti, võite põhjuseid otsida mitmest kohast.

1. Kontrollige, kas süsteemi toitetuli põleb.

2. Kui süsteemi toitetuli ei põle, veenduge, et süsteem oleks ühendatud vahelduvvooluallikaga.

3. Eemaldage aku. Veenduge, et toide oleks välja lülitatud ja süsteem lahti ühendatud.

4. Eemaldage süsteemist kõik ise vahetatavad seadmed, ühendage vahelduvvooluadapter uuesti
süsteemiga ja proovige uuesti.

5. Käivitage ePSA-diagnostika.

Video Kui süsteemi LCD ei kuva midagi või sellel ilmnevad muud probleemid, siis allpool on mõned elementaarsed
toimingud, mida võite teha.

1. Kui LCD ei kuva videot või video on moonutatud, käivitage ePSA-diagnostika.

2. Kui LCD ei kuva ühtegi videot, ühendage väline kuvar, et välistada POST-iga mitteseotud probleem.
Välise kuvari hea pilt välistab videokaardi või POST-iga seotud probleemi.

3. Võimaluse korral ühendage väline kuvar kõikide LCD-ga seotud probleemide korral, et välistada
võimalikud tarkvara või videokaardiga seotud probleemid.

4. Kui LCD kuvatav videopilt on tume, reguleerige heledust või ühendage vahelduvvooluadapter, et
välistada, et BIOS-i kaudu on aktiveeritud energiasäästusäte.

5. Kui LCD-l on ekraanil jooned, kontrollige süsteemi POST-i ja süsteemi häälestamise ajal, et teha
kindlaks, kas jooned esinevad kõikide töörežiimide korral. Käivitage ePSA-diagnostika.

6. Kui LCD-l esineb värviprobleeme, käivitage ePSA-diagnostika.

7. Kui LCD-l on läbipõlenud pikslid, kontrollige, kas LCD vastab LCD standardile. Ainult Delli
ettevõttesisesed kasutajad – klõpsake siin.

BIOS Kui kasutajatel ilmneb sülearvuti kasutamise ajal probleeme, võivad need olla seotud BIOS-i / süsteemi
häälestuse menüüs valesti konfigureeritud BIOS-i sätetega. Kontrollige süsteemi häälestuse lehekülgedel
olevaid sätteid. Taastage BIOS-i vaikesätted klahvikombinatsiooniga Alt + F.

Puuteplaat ja klaviatuur Puuteplaadi ja klaviatuuriga seotud probleemide tõrkeotsinguks toimige järgmiselt.

1. Välisseadme toimimise kontrollimiseks ühendage väline hiir või klaviatuur.

2. Käivitage ePSA-diagnostika.
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Tabel 10. tõrkeotsing (jätkub)

Probleem Soovitatavad tõrkeotsingutoimingud

Integrated NIC
(Integreeritud NIC)

Kui süsteem ei suuda pärast võrgukaabli ühendamist võrguporti võrku tuvastada, proovige järgmisi
tõrkeotsingutoiminguid.

1. Veenduge, et võrgudraiver oleks installitud ja töötaks korralikult.

2. Kontrollige süsteemi häälestust, et veenduda, et NIC oleks lubatud.

3. Ühendage kaabel prooviks teise porti.

4. Kui saate kasutada teadaolevalt head kaablit, proovige seda.

5. Kui saate kasutada teadaolevalt head süsteemi, kontrollige, kas see süsteem loob võrguga ühenduse.

6. Käivitage võrgupordi ePSA-diagnostika.

MÄRKUS: Kui integreeritud võrguriistvara on vigane või ei tööta, vahetage emaplaat välja.

VGA VGA-funktsioonide jaoks ei ole vaja lisadraivereid ega -värskendusi. Kui otsite tõrkeid välise kuvariga,
pidage meeles järgmisi näpunäiteid.

● Kontrollige, kas kaabli mõlemad otsad on korralikult sülearvuti ja välise kuvari ühenduspesades.

● Reguleerige välise kuvari kontrastsust ja heledust.

● Veenduge, et sülearvuti poleks seadistatud ainult sisemise kuvari kasutamise sättele.

● Kasutage teadaolevalt head kaablit.

● Proovige teadaolevalt hea välise kuvariga. Uurige välise seadme dokumentatsioonist, kas selleks, et
seade töötaks, on vaja teha lisatoiminguid.

MÄRKUS: Kui VGA-riistvara port on vigane või ei tööta, vahetage emaplaat välja.

Täiustatud algkäivituseelse süsteemi hindamise (ePSA)
diagnostika

See ülesanne

ePSA diagnostika (nimetatakse ka süsteemidiagnostikaks) teeb teie riistvara täieliku kontrollimise. ePSA on manustatud BIOS-i ja BIOS
käivitab selle sisemiselt. Manustatud süsteemidiagnostika annab valikud konkreetsete seadmete või seadmegruppide jaoks, võimaldades
teha järgmist.

ePSA diagnostika saab käivitada nuppudega FN+PWR arvuti sisselülitamise ajal.

● Käitada teste automaatselt või interaktiivses režiimis
● Teste korrata
● Testitulemusi kuvada või salvestada
● Vaadata teste üle, et lisada täiendavaid testivalikuid ja saada lisateavet rikkis seadme(te) kohta
● Kuvada olekuteateid, mis teavitavad teid, kui testid on edukalt lõpule viidud
● Kuvada veateateid, mis teavitavad teil testimise ajal ilmnenud probleemidest

MÄRKUS: Mõned konkreetsete seadmete testid nõuavad kasutaja tegevust. Olge alati arvutiterminali juures, kui tehakse

diagnostikateste.

Süsteemi diagnostika märgutuled
Toite ja aku oleku märgutuli / kõvaketta aktiivsuse märgutuli: näitab aku laetuse olekut või kõvaketta aktiivsust.

MÄRKUS: Märgutule näidu vahetamiseks toite ja aku oleku ning kõvaketta aktiivsuse vahel vajutage kombinatsiooni Fn + H.
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Kõvaketta aktiivsuse märgutuli

Süttib, kui arvuti loeb kõvakettalt andmeid või sellele kirjutab.

Toite ja aku oleku märgutuli

Näitab toite ja aku laetuse olekut.

Pidev valge: toiteadapter on ühendatud ja aku laetuse tase on üle 5 protsendi.

Merevaigukollane: arvuti töötab akutoitel ja aku laetuse tase on alla 5 protsendi.

Väljas

● Toiteadapter on ühendatud ja aku on täielikult laetud.
● Arvuti töötab akutoitel ja aku laetuse tase on alla 5 protsendi.
● Arvuti on unerežiimis, talveunerežiimis või välja lülitatud.

Toite ja aku oleku märgutuli vilgub merevaigukollaselt ning piiksukoodid näitavad tõrkeid.

Näiteks vilgub toite ja aku oleku märgutuli kaks korda merevaigukollaselt, järgneb paus ja seejärel vilgub see kolm korda, millele järgneb taas
paus. See 2,3-muster jätkub, kuni arvuti lülitatakse välja, ning see näitab, et mälumooduleid või RAM-i ei tuvastata.

Alljärgnev tabel näitab märgutulede eri mustreid, nende tähendust ja soovitatud lahendusi.

Tabel 11. Süsteemi märgutuledega tähistatavad probleemid ja võimalikud lahendused 

Märgutulede muster Rikke kirjeldus Soovitatav lahendus

2,1 CPU rike Ühendage emaplaat.

2,2 Emaplaat: BIOS-i või ROM-i rike Värskendage BIOS-i viimane versioon. Kui probleem
püsib, vahetage emaplaat välja.

2,3 Mälumoodulit või RAM-i ei tuvastatud Kinnitage, et mälumoodul on korralikult paigaldatud. Kui
probleem püsib, vahetage mälumoodul välja.

2,4 Mälumooduli või RAM-i rike Ühendage mälumoodul.

2,5 Paigaldatud on sobimatu mälumoodul Ühendage mälumoodul.

2,6 Emaplaadi või kiibi rike Ühendage emaplaat.

2,7 LCD rike Vahetage LCD välja.

3,1 CMOS-i aku rike Vahetage CMOS-aku välja.

3,2 PCI või videokaardi või kiibi rike Vahetage CMOS-aku välja.

3,3 Taastekujutist ei leitud Tehke süsteemile tõmmisetaaste.

3,4 Leitud taastekujutis on sobimatu Tehke süsteemile tõmmisetaaste.

Kui vigu või probleeme ei saa kuvada, võib arvutist käivitumise ajal kõlada piikse. Korduvad piiksukoodid aitavad kasutajal teha arvutiga
seotud probleemide tõrkeotsingut.

Kaamera oleku märgutuli: näitab, kas kaamera on kasutusel.

● Pidev valge – kaamera on kasutusel.
● Väljas – kaamera ei ole kasutusel.

Suurtäheluku oleku märgutuli: näitab, kas suurtähelukk on sees või väljas.

● Pidev valge – suurtähelukk on sees.
● Väljas – suurtähelukk on väljas.
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Delli kontaktteave
Eeltingimused

MÄRKUS: Kui teil pole aktiivset Interneti-ühendust, võite leida kontaktteavet oma ostuarvelt, saatelehelt, tšekilt või Delli

tootekataloogist.

See ülesanne

Dell pakub mitut veebi- ja telefonipõhist toe- ning teenindusvõimalust. Saadavus võib riigi ja toote järgi erineda ning mõned teenused ei
pruugi olla teie piirkonnas saadaval. Delliga müügi, tehnilise toe või klienditeeninduse küsimustes ühenduse võtmiseks:

Sammud

1. minge lehele Dell.com/support.

2. Valige oma toekategooria.

3. Kinnitage riik või piirkond lehe alumises osas paiknevas ripploendis Choose a Country/Region (Valige riik/piirkond).

4. Valige oma vajadusele vastava teenuse või toe link.
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