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Tietokoneen käsittely

Turvallisuusohjeet
Seuraavat turvallisuusohjeet auttavat suojaamaan tietokoneen mahdollisilta vaurioilta ja auttavat takaamaan oman turvallisuutesi. Ellei toisin
mainita, tässä asiakirjassa kuvatuissa toimenpiteissä oletetaan, että seuraava pätee:

● Olet perehtynyt tietokoneen mukana toimitettuihin turvaohjeisiin.
● Osa voidaan vaihtaa tai – jos se on hankittu erikseen – asentaa suorittamalla irrotusmenettely päinvastaisessa järjestyksessä.

HUOMAUTUS: Irrota kaikki virtalähteet ennen tietokoneen suojusten tai paneelien avaamista. Kun olet lopettanut tietokoneen

sisäosien käsittelemisen, asenna kaikki suojukset, paneelit ja ruuvit paikoilleen ennen tietokoneen kytkemistä pistorasiaan.

HUOMAUTUS: Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää

turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance

VAROITUS: Monet korjaukset saa tehdä vain valtuutettu huoltoteknikko. Saat tehdä vain tuotteen dokumentaatiossa

mainitut, verkossa tai puhelimessa annettuihin ohjeisiin perustuvat ja tukitiimin ohjeistamat ongelmanratkaisutoimet ja

perustason korjaukset. Takuu ei kata huoltotöitä, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama huoltoliike. Lue

laitteen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata niitä.

VAROITUS: Ennen purkamistöitä maadoita itsesi sähköstaattisen purkauksen välttämiseksi käyttämällä

maadoitusranneketta tai koskettamalla säännöllisesti maalaamatonta maadoitettua metallipintaa, ennen kuin kosketat

tietokonetta.

VAROITUS: Käsittele komponentteja ja kortteja huolellisesti. Älä kosketa komponentteja tai korttien kontaktipintoja.

Pidä korteista kiinni niiden reunoista tai metallisesta asetuskehikosta. Tartu komponenttiin, kuten suorittimeen, sen

reunoista, älä nastoista.

VAROITUS: Irrottaessasi kaapelia vedä liittimestä tai sen vedonpoistajasta, älä itse kaapelista. Joissain kaapeleissa on

lukitusnastoilla varustettu liitin. Jos irrotat tämän tyyppistä kaapelia, paina ensin lukitusnastoista ennen kuin irrotat

kaapelin. Kun vedät liitintä ulos, pidä se tasaisesti kohdistettuna, jotta liittimen nastat eivät taitu. Varmista myös ennen

kaapelin kytkemistä, että sen molempien päiden liittimet on kohdistettu oikein ja että kaapeli tulee oikein päin.

HUOMAUTUS: Tietokoneen ja tiettyjen osien väri saattaa poiketa tässä asiakirjassa esitetystä.

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen

Tietoja tehtävästä

Voit välttää tietokoneen vahingoittumisen, kun suoritat seuraavat toimet ennen kuin avaat tietokoneen kannen.

Vaiheet

1. Muista noudattaa turvallisuusohjeita.

2. Varmista, että työtaso on tasainen ja puhdas, jotta tietokoneen kuori ei naarmuunnu.

3. Sammuta tietokone.

4. Irrota kaikki verkkokaapelit tietokoneesta.

VAROITUS: Irrota verkkokaapeli irrottamalla ensin kaapeli tietokoneesta ja irrota sitten kaapeli verkkolaitteesta.

5. Irrota tietokone ja kaikki siihen kiinnitetyt laitteet sähköpistorasiasta.

1
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6. Maadoita emolevy pitämällä virtapainike alhaalla, kun järjestelmästä on katkaistu virta.

HUOMAUTUS: Maadoita itsesi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla säännöllisesti maalaamatonta metallipintaa ja

tietokoneen takana olevaa liitintä samanaikaisesti, jotta staattisen sähköpurkauksia ei pääse syntymään.

Tietokoneen sammuttaminen

Tietokoneen käsittelemisen jälkeen

Tietoja tehtävästä

Kun olet asentanut osat paikoilleen, muista kiinnittää ulkoiset laitteet, kortit ja kaapelit, ennen kuin kytket tietokoneeseen virran.

VAROITUS: Jotta tietokone ei vioittuisi, käytä ainoastaan tälle tietylle Dell-tietokoneelle suunniteltua akkua. Älä käytä

muille Dell-tietokoneille suunniteltuja akkuja.

Vaiheet

1. Kiinnitä ulkoiset laitteet, kuten portintoistin ja liitäntäalusta, ja liitä kaikki kortit, kuten ExpressCard.

2. Kiinnitä tietokoneeseen puhelin- tai verkkojohto.

VAROITUS: Kun kytket verkkojohdon, kytke se ensin verkkolaitteeseen ja sitten tietokoneeseen.

3. Kiinnitä tietokone ja kaikki kiinnitetyt laitteet sähköpistorasiaan.

4. Käynnistä tietokone.
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Komponenttien irrottaminen ja asentaminen
Tässä luvussa annetaan yksityiskohtaista tietoa tietokoneen komponenttien irrottamisesta ja asentamisesta.

Ruuvikokoluettelo
Taulukko 1. Latitude 3390 2-in-1 – ruuvikokoluettelo 

Komponentti M2x3
M2x2

(isokan
tainen)

M2x2 M2.5x5 M2.5x6
M2.5x2.5
(isokantai

nen)
M2.5xL1.4 M2x3.5

Akku 4

Virta- ja
äänenvoimakkuuspainikekortti

1

WLAN-kortti 1

Virtaliitäntä 1

Type-C-portin metallikiinnike 1

SSD-kortti 1

HDD 2

Järjestelmän tuuletin 2

Emolevy 3

Näppäimistön suojus 14

Rungon suojus 9

Näytön saranat 4

I/O-kortti 2

Kosketuslevyn kortti ja kosketuslevyn
metallikiinnike

8

Näppäimistö 15

Anturikortti 1

Rungon suojus

Rungon suojuksen irrottaminen

Vaiheet

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2. Sulje näyttö ja käännä kannettava tietokone ympäri.

3. Irrota M2.5 x 6.0 -ruuvit (9), joilla rungon suojus kiinnittyy kannettavaan tietokoneeseen.

HUOMAUTUS: Järjestelmän etureunan kaksi ruuvia on irrotettava viistosti, ennen kuin rungon suojus voidaan poistaa.

2
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4. Kankea rungon suojusta reunoistaan muovipuikolla kannettavan tietokoneen rungosta [1].

HUOMAUTUS: Kankea reunoja myötäpäivään aloittaen vasemman alakulman ilmanvaihtoaukosta.

5. Nosta rungon suojus irti kannettavasta tietokoneesta [2].
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Rungon suojuksen asentaminen

Vaiheet

1. Kohdista rungon suojuksen reunat kannettavan tietokoneen kanssa ja napsauta se paikoilleen.

2. Kiristä ruuvit, joilla rungon suojus kiinnittyy kannettavaan tietokoneeseen.

3. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

Akku

Akun irrottaminen

Vaiheet

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelyä.

2. Irrota rungon suojus.

3. Akun irrottaminen:

a. Irrota akkukaapeli emolevyn liitännästä [1].

HUOMAUTUS: Varmista, että vedät akkukaapelin liittimestä liittimen päästä, jotta nastat eivät vaurioidu.

b. Irrota M2x3-ruuvit (4), joilla akku kiinnittyy kannettavaan tietokoneeseen [2].
c. Nosta akku pois kannettavasta tietokoneesta [3].
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Akun asentaminen

Vaiheet

1. Aseta akku paikalleen kannettavaan tietokoneeseen.

2. Kiristä M2x3-ruuvit (4), joilla akku kiinnittyy kannettavaan tietokoneeseen.

3. Kytke akkukaapeli emolevyn liittimeen.

4. Asenna rungon suojus.

5. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

Virta- ja äänenvoimakkuusohjauskortti

Virran ja äänenvoimakkuuden säätökortin irrottaminen

Vaiheet

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat:

a. Rungon suojus
b. Akku
c. nappiparisto

3. Virran ja äänenvoimakkuuden säätökortin irrottaminen:

a. Irrota virtajohto emolevyn liittimestä [1].

VAROITUS: Irrota nappipariston liitin emolevystä, jotta akun kaapeli ei vahingoitu.

b. Irrota teippi [2].
c. Vapauta äänenvoimakkuuden säätökortin kaapeli kiinnikkeistään .
d. Irrota M2x3-ruuvi (1), jolla virran ja äänenvoimakkuuden säätökortti on kiinnitetty kannettavaan tietokoneeseen [3].
e. Irrota muovinen virtapainike rungosta.
f. Nosta virran ja äänenvoimakkuuden säätökortti pois kannettavasta tietokoneesta [4].
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4. Virtapainikkeen irrottaminen:

a. Irrota virtapainike kämmentuen [1] kiinnityskoukuista.
b. Nosta ja irrota virtapainike kämmentuesta [2].
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Virta- ja äänenvoimakkuusohjauskortin asentaminen

Vaiheet

1. Aseta virta- ja äänenvoimakkuusohjauskortti kannettavaan tietokoneeseen.

HUOMAUTUS: Aseta virta- ja äänenvoimakkuusohjauskortti kahteen muoviseen paikkaan, joilla kortti kiinnittyy järjestelmän

koteloon.

2. Kiristä M2x3-ruuvi (1), jolla virta- ja äänenvoimakkuuskortti kiinnittyy kannettavaan tietokoneeseen.

3. Reititä kaapelit kaapelin reitityskiinnikkeiden läpi.

4. Kytke virta- ja äänenvoimakkuusohjauskortti emolevyn liitäntään.

5. Varmista kiinnitys teipillä.

6. Asenna seuraavat:

a. nappiparisto
b. Akku
c. Rungon suojus

7. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.
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Kiintolevy (HDD)

HDD:n irrottaminen

Vaiheet

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelyä.

2. Irrota seuraavat:

a. rungon suojus
b. akku

3. HDD:n irrottaminen:

a. Irrota HDD-kaapeli emolevyn liittimestä [1].

HUOMAUTUS: Muista vetää HDD-kaapelia muovikahvasta, jotta liitin ja kaapeli eivät vaurioidu.

b. Vapauta kaapelin teippi, jolla kaapeli kiinnittyy emolevyyn.
c. Irrota M2.5x6 ruuvi (2), jolla HDD kiinnittyy kannettavan tietokoneen emolevyyn [2].
d. Nosta HDD pois emolevyltä [3].

Kiintolevyn asentaminen

Vaiheet

1. Aseta kiintolevy kiintolevypaikkaan.

2. Kiinnitä kiintolevykaapeli teipillä.

3. Kytke kiintolevykaapeli emolevyn liittimeen.

4. Kiristä M2.5x6-ruuvi (2), jolla kiintolevy kiinnittyy kannettavan tietokoneen koteloon.

5. Asenna seuraavat:

a. Akku
b. Rungon suojus
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6. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

SSD-asema

SSD-levyn irrottaminen

Vaiheet

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelyä.

2. Irrota seuraavat:

a. rungon suojus
b. akku
c. kiintolevykokoonpanon asentaminen

3. M.2 SSD:n irrottaminen:

a. Irrota HDD:n (kiintolevyn) välityskaapeli emolevyn liitännästä [1].
b. Irrota yksi ruuvi (M2.5x6), jolla SSD-kiinnike kiinnittyy HDD:hen [2].
c. Irrota SSD-kiinnike [3].
d. Irrota yksi ruuvi (M2.5x6), jolla SSD on kiinnitetty HDD:hen, ja liu’uta SSD ulos paikasta HDD-välityslevyssä [4].
e. Irrota kolme ruuvia (M2.5x6) HDD-kotelosta ja irrota HDD-välityslevy kotelosta [5].
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HDD:n asentaminen

Vaiheet

1. SSD-levyn asentaminen:

a. Aseta HDD:n (kiintolevyn) välityslevy HDD-kokoonpanoon ja asenna kolme (M2.5x6) ruuvia.
b. Työnnä ja asenna SSD-levy HDD-välityslevyssä olevaan M.2-paikkaan.
c. Asenna SSD-kiinnike SSD-levyyn ja asenna yksi (M2.5x6) ruuvi, jolla se kiinnittyy HDD-koteloon.
d. Liitä välityskaapeli emolevystä HDD-kokoonpanoon.

2. Asenna seuraavat:

a. kiintolevykokoonpanon asentaminen
b. akku
c. rungon suojus

3. Noudata Tietokoneen käsittelemisen jälkeen -kohdan ohjeita.

Nappiparisto

Nappipariston irrottaminen

Vaiheet

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat:

a. Rungon suojus
b. Akku

3. Nappipariston irrottaminen:

a. Irrota nappiparisto emolevyn liittimestä [1].
b. Kampea ja nosta nappiparistoa ja irrota se liimasta kannettavasta tietokoneesta [2].
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Nappipariston asentaminen

Vaiheet

1. Aseta nappiparisto kannettavaan tietokoneeseen.

2. Kytke nappipariston kaapeli emolevyn liittimeen.

3. Asenna seuraavat:

a. Akku
b. Rungon suojus

4. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

WLAN-kortti

WLAN-kortin irrottaminen

Vaiheet

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat:

a. Rungon suojus
b. Akku

3. WLAN-kortin irrottaminen:

a. Irrota M2x3-ruuvi (1), jolla WLAN-kortti on kiinnitetty kannettavaan tietokoneeseen [1].
b. Nosta metallipidikettä päästäksesi käsiksi WLAN-kaapeleihin [2].
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c. Irrota WLAN-kaapelit WLAN-kortin liitännöistä [3].

HUOMAUTUS: Varmista, että käytät muovipuikkoa varovasti, kun irrotat WLAN-kaapeleita liittimistä.

d. Liu’uta WLAN-korttia poispäin emolevyn liittimestä [4].

HUOMAUTUS: Nosta WLAN-korttia enintään 35°:n kulmassa

WLAN-kortin asentaminen

Vaiheet

1. Liu’uta ja kiinnitä WLAN-kortti emolevyn liitäntään.

2. Liitä WLAN-kaapelit WLAN-kortin liittimiin.

3. Aseta metallipidike paikoilleen WLAN-kaapeleiden kiinnittämiseksi.

4. Kiristä M2x3-ruuvi (1), joka kiinnittää WLAN-kortin kannettavaan tietokoneeseen.

5. Asenna seuraavat:

a. Akku
b. Rungon suojus

6. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.
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Muistimoduulit

Muistimoduulin irrottaminen

Vaiheet

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat:

a. Rungon suojus
b. Akku

3. Vedä ja pidä kiinni liuskasta, joka suojaa muistimoduulin kannettavassa tietokoneeseessa.

4. Muistimoduulin irrottaminen:

a. Vedä kiinnikkeet irti muistimoduulista siten, että muistimoduuli ponnahtaa ulos [1].
b. Vedä muistimoduuli pois emolevyn muistimoduulin kannasta [2].

HUOMAUTUS: Varmista, että nostat muistimoduulia ENINTÄÄN 35 asteen kulmassa.
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5. Toista vaiheet 3 ja 4 irrotaaksesi toisen muistimoduulin (jos käytössä tai toimitettu järjestelmän mukana).

Muistimoduulin asentaminen

Tietoja tehtävästä

HUOMAUTUS: Asenna toinen muistimoduuli siten, että DRAM-sirut ovat alaspäin.

Vaiheet

1. Aseta muistimoduuli muistimoduulin kantaan siten, että kiinnikkeet kiinnittävät sen paikoilleen.

HUOMAUTUS: Varmista, että kuulet napsahduksen, kun muistimoduuli on paikallaan.

2. Kiinnitä teippi, jolla muistimoduuli kiinnittyy paikoilleenVapauta muistimoduulia suojaava tarra.

3. Asenna seuraavat:

a. Akku
b. Rungon suojus

4. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.
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Järjestelmän tuuletin

Järjestelmän tuulettimen irrottaminen

Vaiheet

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat:

a. Rungon suojus
b. Akku

3. Järjestelmän tuulettimen irrottaminen:

a. Irrota järjestelmän tuulettimen kaapeli emolevyssä olevasta liitännästä [1].
b. Irrota M2x3-ruuvit (2), joilla järjestelmän tuuletin on kiinnitetty kannettavaan tietokoneeseen [2].
c. Nosta järjestelmän tuuletin pois kannettavasta tietokoneesta [3].

Järjestelmän tuulettimen asentaminen

Vaiheet

1. Aseta järjestelmän tuuletin kannettavaan tietokoneeseen.

2. Kiristä M2x3-ruuvit (2), joilla järjestelmän tuuletin kiinnittyy kannettavaan tietokoneeseen.

3. Kytke järjestelmän tuulettimen kaapeli emolevyn liittimeen.

4. Asenna seuraavat:

a. Akku
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b. Rungon suojus

5. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

Jäähdytyslevyn

Jäähdytyselementin irrottaminen

Vaiheet

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat:

a. Rungon suojus
b. Akku

3. Jäähdytyselementin irrottaminen;

a. Löysennä ankkuroituja ruuveja, joilla jäähdytyslevy kiinnittyy kannettavaan tietokoneeseen[1] .
b. Nosta jäähdytyslevy pois kannettavasta tietokoneesta [2].

HUOMAUTUS: Löysennä lukitusruuvit jäähdytyselementissä ilmaistussa järjestyksessä. Ruuveja ei voi poistaa kokonaan.

Jäähdytyselementin asentaminen

Vaiheet

1. Aseta jäähdytyselementti emolevylle.

2. Kiristä ankkuroidut ruuvit ja kiinnitä jäähdytyslevy kannettavaan tietokoneeseen.

HUOMAUTUS: Kiristä ruuvit jäähdytyselementissä ilmaistussa järjestyksessä. Ruuveja ei voi poistaa kokonaan.

3. Asenna seuraavat:

a. Akku
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b. Rungon suojus

4. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

LED-kortti

LED-kortin irrottaminen

Vaiheet

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat:

a. Rungon suojus
b. Akku

3. LED-kortin irrottaminen:

a. Nosta salpaa ja irrota LED-kortin kaapeli [1].

HUOMAUTUS: Käytä terävää työkalua tai muovipuikkoa ja nosta salpaa varovasti.

b. Vapauta LED-kortin kaapeli kannettavasta tietokoneesta [2].

HUOMAUTUS: LED-kortin kaapeli on liimattu, joten irrota se varovasti välttäen vaurioita.

c. Irrota teippi päästäksesi käsiksi LED-korttiin [3].

d. Nosta LED-kortti pois kannettavasta tietokoneesta .

HUOMAUTUS: LED-kortti on kiinnitetty lieriömäiseen muovikoukkuun. Muista nostaa korttia ilman, että LED-kortin reikä

vaurioituu, sillä kortti kiinnittyy reiän avulla emolevyyn.
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LED-kortin asentaminen

Vaiheet

1. Aseta LED-kortti paikoilleen kannettavaan tietokoneeseen.

HUOMAUTUS: Muista kohdistaa LED-kortin reikä lieriömäiseen koukkuun, jotta kortti kiinnittyy emolevyyn.

2. Kiinnitä teippi, jolla LED-kortti kiinnittyy kannettavaan tietokoneeseen.

3. Kiinnitä LED-kortin kaapeli emolevyn teippiin ja kytke LED-kortin kaapeli liittimeen. Vapauta salpa.

4. Asenna seuraavat:

a. Akku
b. Rungon suojus

5. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

Kaiutin

Kaiuttimien irrottaminen

Vaiheet

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat:

a. Rungon suojus
b. Akku
c. LED-kortti

3. Kaiuttimien irrottaminen:

a. Irrota mylar-teippi, jolla kaiutinkaapeli kiinnittyy emolevyyn [1].
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HUOMAUTUS: Nosta salpaa ja vapauta LED-kortin kaapeli kannettavasta tietokoneesta ennen kuin irrotat kaiutinkaapelin

reitityskiinnikkeestä.

b. Irrota kaiutinkaapeli emolevyn liittimestä [2].
c. Vapauta kaiutinkaapelit emolevyn reitityskiinnikkeistä [3].

d. Nosta kaiutin pois kannettavasta tietokoneesta.

●
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Kaiuttimien asentaminen

Vaiheet

1. Aseta kaiuttimet paikoilleen kannettavaan tietokoneeseen.

2. Reititä kaiutinkaapeli kaapelin reitityskiinnikkeiden läpi.

3. Kiinnitä mylar-teippi, jolla kaiutinkaapeli kiinnittyy emolevyyn.

4. Liitä kaiuttimen kaapeli emolevyssä olevaan liittimeen.

5. Asenna seuraavat:

a. LED-kortti
b. Akku
c. Rungon suojus

6. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

I/O-kortti

I/O-kortin irrottaminen

Vaiheet

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat:

a. Rungon suojus
b. Akku

3. I/O-kortin irrottaminen:

a. Irrota I/O-kortin kaapelin muovitarra [1].
b. Vedä kuparisalvasta ja irrota I/O-kortin kaapeli emolevystä [2].
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HUOMAUTUS: Varmista, että vedät kuparisalpaa 15–20 asteen kulmassa, jotta liittimen kuparinastat eivät vaurioidu.

c. Irrota nappipariston kaapeli ja virta- ja äänenvoimakkuuspainikekortin kaapeli I/O-kortista [3].

d. Irrota M2x3.5-ruuvi (2), jolla I/O-kortti kiinnittyy kannettavan tietokoneen koteloon [1].
e. Nosta I/O-kortti ulos kannettavan tietokoneen kotelosta [2].
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I/O-kortin asentaminen

Vaiheet

1. Aseta I/O-kortti kannettavaan tietokoneeseen.

2. Kiristä M2x3.5-ruuvit (2), joilla I/O-kortti kiinnittyy kannettavaan tietokoneeseen.

3. Kiinnitä nappipariston kaapeli ja virta- ja äänenvoimakkuuspainikekortin kaapeli I/O-kortin liitäntöihin.

4. Kytke I/O-kortin kaapeli emolevyn liitäntään.

5. Kiinnitä teippi, jolla I/O-kortin kaapeli kiinnittyy ja vapauta kuparisalpa.

6. Asenna seuraavat:

a. Akku
b. Rungon suojus

7. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.
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Kosketuslevy

Kosketuslevyn irrottaminen

Vaiheet

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat:

a. Rungon suojus
b. Akku

3. Kosketuslevyn metallipidikkeen irrottaminen:

a. Irrota mylar-teipit, joilla kaiutinkaapeli kiinnittyy kannettavaan tietokoneeseen [1].
b. Irrota M2x2-ruuvit (4), joilla kosketuslevyn kortti on kiinnitetty kannettavan tietokoneen koteloon [2].
c. Nosta kosketuslevyn metallipidike ulos kannettavan tietokoneen kotelosta [3].

4. Kosketuslevyn vapauttaminen:

a. Irrota mylar-teipit, joilla kosketuslevyn pidike kiinnittyy kannettavaan tietokoneeseen [1].
b. Nosta salpaa ja vapauta kosketuslevyn kaapeli emolevystä [2].
c. Vedä kosketuslevyn kaapelia ja vapauta se teipistä, jolla kaapeli on kiinnitetty kannettavaan tietokoneeseen.
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5. Kosketuslevyn kortin irrottaminen:

a. Irrota M2x2-ruuvit (4), joilla kosketuslevy on kiinnitetty kannettavaan tietokoneeseen [1].
b. Nosta kosketuslevy ulos kannettavan tietokoneen kotelosta [2].
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Kosketuslevyn asentaminen

Vaiheet

1. Aseta kosketuslevy tietokoneeseen.

2. Kiinnitä kosketuslevy tietokoneeseen kiristämällä M2x2-ruuvit (4).

3. Aseta metallikieleke kosketuslevyn päälle.

4. Kiinnitä metallikieleke kiristämällä M2x2-ruuvit (4).

5. Kytke kosketuslevyn kaapeli ja näppäimistön tytärlevyn kaapeli emolevyn liittimiin.

6. Asenna seuraavat:

a. Akku
b. Rungon suojus

7. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan menettelyä.

Näyttökokoonpano

Näyttökokoonpanon irrottaminen

Vaiheet

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat:

a. Rungon suojus
b. Akku
c. WLAN-kortti

3. Näytön vapauttaminen:

a. Irrota teipit, joilla näytön ja kosketusnäyttökortin kaapelit kiinnittyvät paikoilleen [1] [2].
b. Avaa salvat ja irrota näytön ja kosketusnäyttökortin kaapelit emolevystä [3] [4].
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4. Käännä tietokone ympäri päin ja avaa näyttö.

5. Näyttökokoonpanon irrottaminen:

a. Irrota ruuvit, joilla näyttökokoonpano kiinnittyy kannettavan tietokoneen koteloon [1].
b. Nosta näyttökokoonpano pois kannettavan tietokoneen kotelosta [2].
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Näyttökokoonpanon asentaminen

Vaiheet

1. Kohdista näyttökokoonpano kannettavan tietokoneen kotelon ruuvinpidikkeiden kanssa.

2. Kiristä ruuvi, jolla näyttökokoonpano kiinnittyy kannettavan tietokoneen koteloon.

3. Sulje näyttö ja käännä kannettava tietokone ympäri.

4. Kytke näytön ja kosketusnäyttökortin kaapelit emolevyn liitäntöihin.

5. Kiinnitä teipit, joilla näytön ja kosketusnäyttökortin kaapelit kiinnittyvät paikoilleen.

6. Asenna seuraavat:

a. WLAN-kortti
b. Akku
c. Rungon suojus

7. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

Näyttöpaneeli

Näyttöpaneelin irrottaminen

Tietoja tehtävästä
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Vaiheet

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelyä.

2. Irrota seuraavat:

a. rungon suojus
b. akku
c. näyttökokoonpano

3. Näyttöpaneelin vapauttaminen:

a. Vapauta reunojen kielekkeet muovipuikolla siten, että näytön kansi vapautuu näyttökokoonpanosta [1]
b. Nosta näytön kansi irti näyttökokoonpanosta [2].

HUOMAUTUS: Paina tasaisesti näytön kannen kaikilta sivuilta, jotta kielekkeet eivät vaurioidu.

c. Vapauta näyttökaapeli ja kosketusnäyttökortin kaapeli näytön saranan alta [3].

4. Nosta näyttöpaneeli pois järjestelmästä.

Näyttöpaneelin asentaminen

Vaiheet

1. Reititä näyttökaapeli ja kosketusnäyttökortin kaapeli näytön saranaan.

2. Aseta näyttöpaneeli näytön takakannen kokoonpanoon ja kiinnitä se painamalla reunoista.

3. Asenna seuraavat:

a. näyttökokoonpano
b. akku
c. rungon suojus

4. Noudata Tietokoneen käsittelemisen jälkeen -kohdan ohjeita.
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Näytön saranat

Näytön saranoiden irrottaminen

Vaiheet

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelyä.

2. Irrota seuraavat:

a. rungon suojus
b. akku
c. näyttökokoonpano
d. näyttöpaneeli

3. Näytön saranoiden irrottaminen:

a. Vapauta WLAN-antennikaapelit oikean saranan kiinnikkeestä [1].
b. Vapauta näyttökaapeli ja kosketusnäyttökortin kaapeli näytön saranan alta [2].
c. Irrota kuusi (M2.5x5) ja kaksi (M2x2) ruuvia vasemmasta ja oikeasta saranasta [3].

Näytön saranoiden asentaminen

Vaiheet

1. Aseta näytön saranat näytön takakannen kokoonpanon päälle.

2. Asenna kuusi (M2.5x5) ja kaksi (M2x2) ruuvia vasempaan ja oikeaan saranaan.

3. Reititä näyttökaapeli ja kosketusnäyttökortin kaapeli näytön saranaan.
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4. Asenna seuraavat:

a. näyttöpaneeli
b. näyttökokoonpano
c. akku
d. rungon suojus

5. Noudata Tietokoneen käsittelemisen jälkeen -kohdan ohjeita.

Näytön kansi

Näytön kannen irrottaminen

Vaiheet

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat:

a. Rungon suojus
b. Akku
c. näyttökokoonpano

3. Näytön kannen irrottaminen:

a. Vapauta reunojen kielekkeet muovipuikolla siten, että näytön kansi vapautuu näyttökokoonpanosta [1].
b. Nosta näytön kansi irti näyttökokoonpanosta [2].

HUOMAUTUS: Paina tasaisesti näytön kannen kaikilta reunoilta, jotta kiinnikkeet eivät vahingoitu.

c. Vapauta näyttökaapeli ja kosketusnäyttökortin kaapeli näytön saranan alta [3].
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Näytön kannen asentaminen

Vaiheet

1. Reititä näyttökaapeli ja kosketusnäyttökortin kaapeli näytön saranaan.

2. Aseta näytön kansi näyttökokoonpanoon ja kiinnitä se painamalla reunoista.

3. Asenna seuraavat:

a. näyttökokoonpano
b. Akku
c. Rungon suojus

4. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

Kamera

Kameran irrottaminen

Vaiheet

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat:

a. Rungon suojus
b. Akku
c. näyttökokoonpano
d. näytön kansi

3. Kameran irrottaminen:

a. Vapauta kameramoduuli näyttöpaneelista muovipuikolla [1] [2].
b. Irrota kamerakaapeli kameramoduulista [3].
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Kameran asentaminen

Vaiheet

1. Kytke kameran kaapeli kameramoduulin liittimeen.

2. Aseta kameramoduuli paikalleen näyttöpaneeliin.

3. Asenna seuraavat:

a. näytön kansi
b. näyttökokoonpano
c. Akku
d. Rungon suojus

4. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

Näyttökaapeli (eDP)

Näyttökaapelin irrottaminen

Vaiheet

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat:

a. Rungon suojus
b. Akku
c. näyttökokoonpano
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d. näytön kansi

3. Näyttökaapelin irrottaminen:

a. Irrota teippi ja vapauta kaapelit vetämällä salvasta [1].

HUOMAUTUS: Irrota teippi varovasti, jotta voit käyttää sitä uudelleen.

b. Irrota anturilevyn kaapeli ja näyttökaapeli näyttöpaneelista [2].
c. Nosta näyttökaapeli irti näyttöpaneelista [3].

Näyttökaapelin asentaminen

Vaiheet

1. Ohjaa näyttökaapeli näyttöpaneelin paikkojen kautta.

2. Kohdista näyttökaapeli näyttöpaneelin reitityskanaviin.

3. Liitä näyttökaapeli ja anturikortin kaapeli näyttöpaneelissa oleviin liittimiin.

4. Kiinnitä teipit, joilla näyttökaapeli ja anturikortin kaapeli kiinnittyvät paikoilleen.

5. Asenna seuraavat:

a. näytön kansi
b. näyttökokoonpano
c. Akku
d. Rungon suojus
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6. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

Virtaliitäntä

Virtaliitinportin irrottaminen

Vaiheet

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat:

a. Rungon suojus
b. Akku

3. Irrota virtaliitinportti:

a. Irrota virtaliitinportin kaapeli emolevyn liitännästä [1].
b. Irrota M2x3-ruuvi (1), jolla virtaliittimen portti on kiinnitetty kannettavaan tietokoneeseen [2].
c. Nosta virtaliitinportti kannettavasta tietokoneesta [3].

Virtaliitinportin asentaminen

Vaiheet

1. Aseta virtaliitinportti paikalleen kannettavaan tietokoneeseen.
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2. Kiristä M2x3-ruuvi (1), jolla virtaliitinportti kiinnittyy kannettavaan tietokoneeseen.

3. Kytke virtaliitinportin kaapeli emolevyn liitäntään.

4. Asenna seuraavat:

a. Akku
b. Rungon suojus

5. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

Emolevy

Emolevyn irrottaminen

Vaiheet

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat:

a. Rungon suojus
b. Akku
c. kiintolevy
d. muistimoduuli
e. nappiparisto
f. WLAN-kortti
g. järjestelmän tuuletin
h. jäähdytyselementti

3. Seuraavien kaapeleiden irrottaminen emolevystä:

a. Avaa salpa ja irrota kosketusnäytön kaapeli ja näyttökaapeli [1].
b. Vedä muoviliuskasta ja irrota I/O-kortin kaapeli emolevystä [2].
c. Vedä liuskasta ja irrota kiintolevyn kaapeli emolevystä [3]
d. Nosta salpaa ja vapauta kosketuslevyn kaapeli [4].
e. Irrota näppäimistön takakannen kaapeli [5].
f. Nosta salpaa ja irrota näppäimistön kaapeli [6].
g. Nosta salpaa ja vapauta LED-kaapeli [7]
h. Irrota kaiuttimen johto emolevystä [8].
i. Irrota virtaliitännän kaapeli emolevystä [9].
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j. Poista metallisen kiinnikkeen ruuvit (2), joilla USB Type-C -kaapeli on kiinnitetty emolevyyn [1].
k. Nosta metallikiinnike emolevystä [2].
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4. Emolevyn irrottaminen:

a. Irrota ruuvit (3), joilla emolevy kiinnittyy kannettavaan tietokoneeseen [1].
b. Nosta emolevy irti kannettavasta tietokoneesta[2].
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Emolevyn asentaminen

Vaiheet

1. Aseta emolevy kannettavaan tietokoneeseen.

2. Kiristä ruuvit, joilla emolevy kiinnittyy kannettavaan tietokoneeseen.

3. Liitä seuraavat kaapelit emolevyn liitäntöihin:

a. näyttökaapeli
b. näppäimistön kaapeli
c. kosketuslevyn kaapeli
d. virtaliitäntä
e. kiintolevykaapeli
f. kaiutinkaapeli
g. merkkivalon kaapeli
h. näppäimistön taustavalon kaapeli
i. I/O-kortin kaapeli

4. Aseta metallikiinnike paikoilleen ja kiinnitä ruuvit (2), jotka kiinnittävät USB Type-C -portin emolevyyn.

5. Kiinnitä teipit, joilla I/O-kortin, näytön ja kosketusnäytön kaapelit kiinnittyvät paikoilleen.

6. Asenna seuraavat:

a. jäähdytyselementti
b. järjestelmän tuuletin
c. WLAN-kortti
d. nappiparisto
e. muistimoduuli
f. kiintolevy
g. Akku
h. Rungon suojus

7. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

Kämmentuki

Kämmentuen irrottaminen

Vaiheet

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat:

a. Rungon suojus
b. Akku
c. WLAN-kortti
d. virta- ja äänenvoimakkuusohjauskortti
e. muistimoduuli
f. kiintolevy
g. nappiparisto
h. järjestelmän tuuletin
i. kosketuslevy
j. jäähdytyselementti
k. I/O-kortti
l. LED-kortti
m. virtaliitäntä
n. näyttökokoonpano
o. kaiuttimet
p. emolevy
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Kun kaikki komponentit on irrotettu, jäljelle jää kämmentuki.

Kämmentuen asentaminen

Vaiheet

1. Aseta kämmentuki tasaiselle pinnalle.

2. Asenna seuraavat:

a. emolevy
b. kaiuttimet
c. näyttökokoonpano
d. virtaliitäntä
e. I/O-kortti
f. LED-kortti
g. jäähdytyselementti
h. kosketuslevy
i. järjestelmän tuuletin
j. nappiparisto
k. kiintolevy
l. WLAN-kortti
m. muistimoduuli
n. virta- ja äänenvoimakkuusohjauskortti
o. Akku
p. Rungon suojus

3. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.
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Tekniikka ja komponentit

Verkkolaite
Tämä kannettava tietokone toimitetaan 45 W:n verkkolaitteella. Sovittimessa käytetään E4-liitintä.

VAARA: Kun irrotat verkkolaitteen kaapelin matkatietokoneesta, ota kiinni liittimestä, ei kaapelista, ja vedä tiukasti

mutta kevyesti, jotta et vaurioita kaapelia.

VAARA: Verkkolaite toimii kaikissa maailman sähköpistorasioissa. Virtaliittimet ja virtajohdot vaihtelevat kuitenkin

maakohtaisesti. Yhteensopimattoman kaapelin käyttö tai kaapelin väärä kytkentä virtajohtoon tai sähköpistorasiaan voi

aiheuttaa tulipalon tai laitteistovaurion.

Suorittimet
Tämä matkatietokone on varustettu seuraavilla suorittimilla:

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

HUOMAUTUS: Kellotaajuus ja suorituskyky riippuu työkuormasta ja muista muuttujista.

Skylake-suoritin
Intel Skylake on Intel® Broadwell -suorittimen seuraaja. Uudelleen muotoillussa mikroarkkitehtuurissa käytetään nykyistä
prosessiteknologiaa ja se merkitään 6. sukupolven Intel Coreksi. Broadwellin tavoin Skylakea on saatavilla neljänä versiona (loppuliitteet
SKL-Y, SKL-H ja SKL-U).

Skylake sisältää myös Core i7, i5, i3, Pentium ja Celeron -suorittimet.

Suorittimen suoritusominaisuudet

Seuraavassa taulukossa kuvataan suorituskyky kullekin Skylake-päätteelle.

Taulukko 2. Suoritusominaisuudet 

Ominaisuus Ominaisuuden kuvaus SKL-Y SKL-U SKL-H

Yleisominaisuud
et

Ytimet Dual Core Dual Core Dual Core

CPU:n/muistin/grafiikan
ylikellotus

Ei Ei Kyllä

Intel Extreme Tuning
Utility

Ei Ei Kyllä

Intel Hyper-Threading
Technology

Kyllä Kyllä Kyllä

3
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Taulukko 2. Suoritusominaisuudet (jatkuu)

Ominaisuus Ominaisuuden kuvaus SKL-Y SKL-U SKL-H

Intel Smart Cache
Technology viimeisen
tason välimuistin (LLC)
jakamisella suorittimen ja
GFx-ytimien välillä

Kyllä Kyllä Kyllä

Intel Smart Sound
Technology

Kyllä Kyllä Kyllä

Intel Turbo Boost
Technology 2.0

Kyllä Kyllä Kyllä

Viimeisen tason välimuisti
(LLC)

Enintään 4 Mt Enintään 4 Mt Enintään 4 Mt

Jännitteen optimointi Kyllä Määritetään myöhemmin Määritetään myöhemmin

Näyttö 3 riippumattoman näytön
tuki

Kyllä Kyllä Kyllä

HDMI 2.0 -näyttö @ 60
Hz

3840x2160 3840x2160 3840x2160

DP/eDP-näyttö @ 60 Hz 3840x2160 4096x2304 4096x2304

eDP 1.3, tuki MPO:lle,
NV12:lle

Kyllä Kyllä Kyllä

Media Intelin kiinteä grafiikka Kyllä Kyllä Kyllä

Compute OpenCL 2.0 Kyllä Ei kyllä

Ympäristön
laitteisto

14 nm:n prosessi Kyllä Kyllä Kyllä

16PCIe-grafiikkaväylät
(konfiguraatiot: 1x16, 2x8
tai 1x8+2x4)

Ei Ei Kyllä

PCIe Gen3.0 -tuki Ei Ei Kyllä

Vaihdettava grafiikka
(muxless-ratkaisu)

Ei Kyllä Kyllä

Muisti Muistityyppi ● LPDDR3
● DDR3L

● LPDDR3
● DDR3L
● DDR4

● LPDDR3
● DDR3L
● DDR4

Liitäntä/muisti alas Muisti alas SODIMM SODIMM

Nopeus ● 1866MT/s, LPDDR3
● 1600MT/s, DDR3L

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

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

Maksimikapasiteetti ● LPDDR3–16 Gt
● DDR3L-4 Gt

● DDR3L-16 Gt
● LPDDR3–16 Gt
● DDR4=32 Gt

● DDR3L-16 Gt
● LPDDR3–16 Gt
● DDR4=32 Gt

Käyttöjärjestelm
ätuki

Windows 10 (64-
bittinen)

Kyllä Kyllä Kyllä

Windows 7 (64-
bittinen/32-bittinen)

Kyllä Kyllä Kyllä

Windows 8.1 (64-
bittinen)

Kyllä Kyllä Kyllä
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Taulukko 2. Suoritusominaisuudet (jatkuu)

Ominaisuus Ominaisuuden kuvaus SKL-Y SKL-U SKL-H

Linux (ydin ja siihen
liittyvät moduulit)

Kyllä Kyllä Kyllä

Chrome Kyllä Kyllä Ei

Android Ei Ei Ei

Suorittimien tunnistaminen Windows 10:ssä

Vaiheet

1. Napauta Hae verkosta ja Windowsista.

2. Kirjoita Laitehallinta.

3. Napauta Suoritin.

Suorittimen tiedot näytetään.

Suorittimen käytön tarkistaminen tehtävänhallinnasta

Vaiheet

1. Napsauta tehtäväpalkkia hiiren kakkospainikkeella.

2. Valitse Käynnistä tehtävänhallinta.
Windowsin tehtävänhallinta -ikkuna avautuu.

3. Napsauta Suorituskyky-välilehteä Windowsin tehtävänhallinta -ikkunassa.
Näyttöön avautuvat suorittimen suorituskykytiedot.
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Suorittimen käytön tarkistaminen
Resurssienvalvonnassa

Vaiheet

1. Napsauta tehtäväpalkkia hiiren kakkospainikkeella.

2. Valitse Käynnistä Tehtävienhallinta.
Windows Tehtävienhallinta -ikkuna avautuu.

3. Napsauta Suorituskyky-välilehteä Windows Tehtävienhallinta -ikkunassa.
Näyttöön avautuvat suorittimen suorituskykytiedot.

4. Napsauta Avaa resurssienvalvonta.

Piirisarjaohjaimen lataaminen

Vaiheet

1. Kytke matkatietokone päälle.

2. Siirry osoitteeseen Dell.com/support.

3. Napsauta Tuotetuki, anna matkatietokoneen huoltomerkki ja napsauta Lähetä.

HUOMAUTUS: Jos et tiedä huoltomerkkiä, käytä automaattista tunnistusta tai valitse matkatietokoneen malli selaamalla

manuaalisesti.

4. Valitse Ohjaimet ja ladattavat tiedostot.

5. Valitse matkatietokoneeseesi asennettu käyttöjärjestelmä.

6. Selaa sivua alaspäin, laajenna Piirisarja ja valitse piirisarjan ohjain.

7. Napsauta Lataa tiedosto ladataksesi matkatietokoneen piirisarjan ohjaimen tuoreimman version.

8. Kun lataus on valmis, siirry kansioon, johon tallensit ohjaintiedoston.

9. Kaksoisnapsauta piirisarjan ohjaintiedoston kuvaketta ja noudata näytön ohjeita.

Piirisarjat
Kaikki kannettavat tietokoneet kommunikoivat suorittimen kanssa piirisarjan kautta. Tähän kannettavaan tietokoneeseen kuuluu
yksisiruinen Intel Mobile CM238 .
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Piirisarjan tunnistaminen laitehallinnassa Windows 10:ssä

Vaiheet

1. Napsauta Käynnistä-valikkoa hiiren kakkospainikkeella.

2. Valitse Laitehallinta.

3. Laajenna Järjestelmälaitteet ja etsi piirisarja.

Grafiikkavaihtoehdot
Tämä kannettava tietokone toimitetaan jollain seuraavista näytönohjainvaihtoehdoista:

● Intel HD Graphics 510 – Intel Pentium
● Intel HD Graphics 520 – Intel Core i3/i5

Ohjainten lataaminen

Vaiheet

1. Käynnistä matkatietokone.

2. Siirry osoitteeseen Dell.com/support.

3. Napsauta Product Support (Tuotetuki), anna matkatietokoneen huoltomerkki ja napsauta Submit (Lähetä).

HUOMAUTUS: Jos et tiedä huoltomerkkiä, käytä automaattista tunnistusta tai valitse matkatietokoneen malli selaamalla

manuaalisesti.

4. Valitse Drivers and Downloads (Ohjaimet ja ladattavat tiedostot).

5. Valitse matkatietokoneeseesi asennettu käyttöjärjestelmä.

6. Selaa alaspäin sivulla ja valitse asennettava ajuri.

7. Lataa ajuri kannettavalle tietokoneelle valitsemalla Download File (Lataa tiedosto).

8. Kun lataus on valmis, siirry kansioon, johon tallensit ohjaintiedoston.

9. Kaksoisklikkaa ohjaintiedoston kuvaketta ja noudata ohjeita.
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Näyttösovittimen tunnistaminen

Vaiheet

1. Napsauta Käynnistä-valikkoa hiiren kakkospainikkeella.

2. Valitse Laitehallinta.

3. Laajenna Näyttösovittimet.
Näyttösovittimet luetellaan näytössä.

Näytön tarkkuuden muuttaminen

Vaiheet

1. Napsauta työpöytää oikealla painikkeella ja valitse Näyttöasetukset.

2. Napauta tai klikkaa Näytön asetukset.
Asetukset-ikkuna avautuu.

3. Vieritä alaspäin ja valitse Näytön lisäasetukset.
Näytön lisäasetukset -ikkuna avautuu.

4. Valitse vaadittu tarkkuus alasvetoluettelosta ja napauta Käytä.

Näytön kiertäminen

Vaiheet

1. Napsauta työpöytää hiiiren kakkospainikkeella.
Näyttöön avautuu alivalikko.

2. Valitse Graphic Options (Grafiikka-asetukset) > Rotation (Kierto) ja valitse jokin seuraavista:

● Rotate to Normal (Kierrä normaaliasentoon)
● Rotate to 90 Degrees (Kierrä 90 astetta)
● Rotate to 180 Degrees (Kierrä 180 astetta)
● Rotate to 270 Degrees (Kierrä 270 astetta)

Seuraavat vaiheet

HUOMAUTUS: Näyttöä voi myös kiertää seuraavilla näppäinyhdistelmillä:

● Ctrl + Alt + ylänuolinäppäin (kierrä normaaliasentoon)

● Oikea nuolinäppäin (kierrä 90 astetta)

● Alanuolinäppäin (kierrä 180 astetta)

● Vasen nuolinäppäin (kierrä 270 astetta)
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Näyttövaihtoehdot
Tässä kannettavassa tietokoneessa on 13,3 tuuman FHD, jonka tarkkuus on 1 920 x 1 080 (enintään).

Kirkkauden säätäminen Windows 10:ssä

Tietoja tehtävästä

Näytön kirkkauden automaattisäädön käyttöönotto ja käytöstä poisto:

Vaiheet

1. Pyyhkäise näytön oikeasta laidasta avataksesi Toimintokeskuksen.

2. Napauta tai napsauta Kaikki asetukset  > Järjestelmä > Näyttö.

3. Voit säätää kirkkautta manuaalisesti Kirkkaustaso-liukusäätimellä.

Näytön puhdistaminen

Vaiheet

1. Tarkista, onko tahroja tai puhdistamista vaativia alueita.

2. Poista näkyvä pöly mikrokuituliinalla ja pyyhi pölyhiukkaset pois varoen.

3. Näytön puhdistuksessa ja sen pitämisessä selkeänä tulee käyttää asianmukaista puhdistussarjaa.

HUOMAUTUS: Älä koskaan suihkuta mitään puhdistusnestettä suoraan näytölle; suihkuta sitä puhdistusliinalle.

4. Pyyhi näyttöä kevyesti pyörivillä liikkeillä. Älä paina liinaa.

HUOMAUTUS: Älä paina näyttöä voimakkaasti tai kosketa sitä sormilla; muutoin siihen voi jäädä öljyisiä sormenjälkiä ja tahroja.

HUOMAUTUS: Älä jätä näytölle nestettä.

5. Poista liiallinen kosteus, sillä se voi vioittaa näyttöä.

6. Anna näytön kuivua täysin, ennen kuin kytket sen päälle.

7. Jos tahroja on vaikea poistaa, toista nämä toiminnot, kunnes näyttö on puhdas.

Kosketusnäytön käyttäminen Windows 10:ssä

Tietoja tehtävästä

Ota kosketusnäyttö käyttöön tai poista se käytöstä seuraavasti:

Vaiheet

1. Napsauta Käynnistä-valikkoa hiiren kakkospainikkeella.

2. Valitse Ohjauspaneeli.

3. Napauta Kynä ja syötelaitteet Ohjauspaneelissa.

4. Napauta Kosketus-välilehteä.

5. Ota kosketusnäyttö käyttöön valitsemalla Käytä sormea syöttölaitteena. Voit poistaa kosketusnäytön käytöstä poistamalla
valintaruudun valinnan.

Kytkeminen ulkoisiin näyttölaitteisiin

Tietoja tehtävästä

Kytke matkatietokone ulkoiseen näyttölaitteeseen seuraavasti:
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Vaiheet

1. Varmista, että ulkoinen näyttölaite on päällä, ja kytke näyttölaitteen kaapeli kannettavan tietokoneen videoporttiin.

2. Paina Windows-logoa ja P-näppäintä.

3. Valitse jokin seuraavista tiloista:

● Vain tietokoneen näyttö
● Monista
● Laajenna
● Second Screen only (Vain toinen näyttö)

HUOMAUTUS: Lisätietoja on näyttölaitteen mukana tulleessa asiakirjassa.

Realtek ALC3253 Waves MaxxAudio Pro -ohjain
Tämän kannettavan tietokoneen mukana toimitetaan integroitu Realtek ALC3253–CG Waves MaxxAudio Pro -ohjain. Tämä HD-
audiopakkauksenhallinta on tarkoitettu Windowsin pöytäkoneille ja kannettaville tietokoneille.

Ääniohjaimen lataaminen

Vaiheet

1. Kytke matkatietokone päälle.

2. Siirry osoitteeseen www.Dell.com/support.

3. Napsauta Tuotetuki, anna matkatietokoneen palvelutunnus ja napsauta Lähetä.

HUOMAUTUS: Jos et tiedä huoltomerkkiä, käytä automaattista tunnistusta tai valitse matkatietokoneen malli selaamalla

manuaalisesti.

4. Valitse Ohjaimet ja ladattavat tiedostot.

5. Valitse matkatietokoneeseesi asennettu käyttöjärjestelmä.

6. Selaa sivua alaspäin ja laajenna Ääni.

7. Valitse ääniohjain.

8. Napsauta Lataa tiedosto ladataksesi matkatietokoneen ääniohjaimen tuoreimman version.

9. Kun lataus on valmis, siirry kansioon, johon tallensit ääniohjaintiedoston.

10. Kaksoisnapsauta ääniohjaintiedoston kuvaketta ja noudata näytön ohjeita.

Ääniohjaimen tunnistaminen Windows 10:ssä

Vaiheet

1. Avaa Toimintokeskus pyyhkäisemällä oikealta vasemmalle ja valitse Kaikki asetukset .

2. Kirjoita hakuruutuun Laitehallinta ja napauta Laitehallinta vasemmasta paneelista.

3. Laajenna Ääni-, video- ja peliohjaimet.
Ääniohjain näytetään.

Taulukko 3. Ääniohjaimen tunnistaminen Windows 10:ssä 

Ennen asennusta Asennuksen jälkeen
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Ääniasetusten muuttaminen

Vaiheet

1. Napauta tai kosketa Hae verkosta ja Windowsista -kohtaa ja kirjoita Dell Audio.

2. Käynnistä Dell Audio -apuohjelma vasemmasta paneelista.

WLAN-kortit
Tämä kannettava tietokone tukee kaksitaajuuksista langatonta Intel AC 7265 -korttia

HUOMAUTUS: Qualcomm xxxxxx (esim. QCA61x4A) on Qualcomm Technologies, Inc:n tuote

Secure Boot (Suojattu käynnistys) -näytön asetukset

Vaihtoehto Kuvaus

Secure Boot
Enable

Tämä asetus ottaa Secure Boot -ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

● Disabled (Ei käytössä)
● Enabled (Käytössä)

Oletusasetus: Enabled (Käytössä)

Expert Key
Management

Käyttäjä voi muuttaa suojausavaintietokantoja vain, jos mukautettu tila on käytössä. Enable Custom Mode (Ota
mukautettu tila käyttöön) ‑vaihtoehto on oletusarvoisesti pois käytöstä. Vaihtoehdot ovat:

● PK
● KEK
● db
● dbx

Jos otat Custom Mode (mukautettu tila) -tilan käyttöön, asetustenPK, KEK, db ja dbx vaihtoehdot tulevat
näkyviin. Vaihtoehdot ovat:

● Save to File (Tallenna tiedostoon) – Tallentaa avaimen käyttäjän valitsemaan tiedostoon
● Replace from File (Korvaa tiedostosta) – Korvaa sen hetkisen avaimen käyttäjän valitsemasta tiedostosta

saadulla avaimella
● Append from File (Liitä tiedostosta) – Lisää avaimen sen hetkiseen tietokantaan käyttäjän valitsemasta

tiedostosta
● Delete (Poista) – Poistaa valitun avaimen
● Reset All Keys (Nollaa kaikki avaimet) – Palauttaa oletusasetukset
● Delete All Keys (Poista kaikki avaimet) – Poistaa kaikki avaimet

HUOMAUTUS: Jos poistat Custom Mode (Mukautettu tila) -tilan käytöstä, kaikki muutokset poistetaan

ja avaimet palautetaan oletusasetuksiin.

Kiintolevyvaihtoehdot
Tämä kannettava tietokone tukee HDD-, M.2 SATA SSD- ja M.2 PCIe NVMe -asemia.

Kiintolevyn tunnistaminen Windows 10:ssä

Vaiheet

1. Napsauta Käynnistä-valikkoa hiiren kakkospainikkeella.

2. Valitse Laitehallinta ja laajenna Levyasemat.
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Kiintolevy luetellaan Levyasemat-luettelossa. 

Kiintolevyn tunnistaminen BIOSissa

Vaiheet

1. Käynnistä (tai käynnistä uudelleen) järjestelmä.

2. Kun näyttöön tulee Dell-logo, siirry BIOS-määrityssohjelmaan seuraavasti:

● Näppäimistöllä — Painele F2-painiketta, kunnes Siirrytään BIOSiin ‑viesti ilmestyy. Siirry käynnistysvalintaan painamalla F12.

Kiintolevy on kohdan System Information (Järjestelmätiedot) General (Yleistä) -ryhmän luettelossa.

USB:n ominaisuudet
USB-liitäntä (lyhenne sanoista Universal Serial Bus) otettiin käyttöön vuonna 1996. Se helpottaa huomattavasti hiirien, näppäimistöjen,
ulkoisten asemien ja tulostimien kaltaistan oheislaitteiden yhdistämistä tietokoneeseen.

Tutustutaanpa USB:n kehitykseen alla olevan taulukon avulla.

Taulukko 4. USB:n kehitys 

Tyyppi Tiedonsiirtonopeus Luokka Lanseerausvuosi

USB 2.0 480 Mbps Nopea 2000

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 5 Gbps Erittäin nopea 2010

USB 3.1 Gen 2 10 Gbps Erittäin nopea 2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)

Yli kuuteen miljardiin myytyyn laitteeseen asennettu USB 2.0 on jo vuosia ollut PC-tietokoneiden vakiintunut liitintyyppi. Tietokoneiden
jatkuvasti kasvavan laskentatehon ja suurempien tiedonsiirtovaatimusten takia nopeutta tarvitaan yhä enemmän. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
vastaavat lopultakin kuluttajien vaatimuksiin teoriassa 10-kertaisella siirtonopeudella edeltäjäänsä verrattuna. USB 3.1 Gen 1:n ominaisuudet
tiivistettynä:

● Suurempi siirtonopeus (jopa 5 Gbps)
● Suurempi maksimaalinen väyläteho ja suurempi virta, joka tukee paremmin paljon virtaa kuluttavia laitteita
● Uudet virranhallintaominaisuudet
● Täysi kaksisuuntainen tiedonsiirto ja tuki uusille siirtotyypeille
● Taaksepäin yhteensopiva USB 2.0:n kanssa
● Uudet liittimet ja kaapeli

Alla olevat aiheet kattavat joitain useimmin kysyttyjä kysymyksiä USB 3.0:sta/USB 3.1 Gen 1:stä.
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Nopeus

Tällä hetkellä viimeisin USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ‑standardi määrittelee kolme nopeustilaa. Ne ovat Super-Speed, Hi-Speed ja Full-Speed.
Uuden Super-Speed ‑tilan siirtonopeus on 4,8 Gbps. Standardiin sisältyvät vanhat Hi-Speed- ja Full-Speed ‑USB-tilat, joita kutsutaan myös
nimillä USB 2.0 ja 1.1. Hitaampien tilojen siirtonopeus on edelleen 480 Mbps ja 12 Mbps, ja ne on säilytetty taaksepäin yhteensopivuuden
vuoksi.

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 saavuttavat huomattavasti paremman suorituskyvyn seuraavilla teknisillä muutoksilla:

● Ylimääräinen fyysinen väylä, joka on lisätty rinnakkain olemassa olevan USB 2.0 -väylän kanssa (katso alla oleva kuva).
● USB 2.0:lla oli aiemmin neljä johtoa (virta, maa ja differentiaalidatapari); USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 lisäävät neljä johtoa kahdelle

differentiaalisignaaliparille (vastaanotto ja lähetys), joten liittimissä ja kaapeleissa on yhteensä kahdeksan liitäntää.
● USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 käyttävät kaksisuuntaista tiedonsiirtokanavaa USB 2.0:n vuorosuuntaisuuden sijaan. Tämä kasvattaa

teoreettisen tiedonsiirtonopeuden kymmenkertaiseksi.

USB 2.0 saattaa olla liian hidas nykyajan tiedonsiirtotarpeisiin, jotka ovat kasvussa teräväpiirtovideoiden, teratavuluokan tallennuslaitteiden
ja korkeiden megapikselimäärien digikameroiden takia. Lisäksi USB 2.0 ‑yhteys ei todellisuudessa pääse lähellekään teoreettista 480 Mbps:n
enimmäissiirtonopeutta. Käytännössä enimmäisnopeus on noin 320 Mbps (40 Mt/s). Vastaavasti USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ‑yhteydet eivät
voi saavuttaa 4,8 Gbps:n siirtonopeutta. Todellisissa olosuhteissa tiedonsiirtonopeus tulee todennäköisesti olemaan enintään 400 Mt/s.
Tällä nopeudella USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 on kymmenkertainen parannus USB 2.0:aan verrattuna.

Käyttökohteet

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 raivaavat kaistaa ja antavat laitteille enemmän tilaa tarjota entistä parempi kokonaiskokemus. Aikaisemmin videon
toisto USB-laitteelta oli hädin tuskin siedettävää (niin enimmäispiirtotarkkuuden, latenssin kuin videon pakkauksenkin kannalta), joten on
helppo uskoa, että USB-videoratkaisut toimivat paljon paremmin 5–10-kertaisella kaistanleveydellä. Single-Link DVI edellyttää lähes
2 Gbps:n tiedonsiirtonopeutta. 480 Mbps oli tämän kannalta rajoittava, kun taas 5 Gbps on lupaavaakin parempi. Luvatun 4,8 Gbps:n
nopeutensa ansiosta standardi soveltuu muun muuassa ulkoisiin RAID-asemiin ja muihin tuotteisiin, jotka eivät aikaisemmin sopineet USB:lle.

Alla luetellaan joitain tarjolla olevia SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -tuotteita:

● Täysikokoiset ulkoiset USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ‑kiintolevyt
● Pienikokoiset ulkoiset USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ‑kiintolevyt
● USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ‑kiintolevytelakat ja ‑sovittimet
● USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ‑Flash-asemat ja ‑lukijat
● USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ‑SSD-asemat
● USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ‑RAID-asemat
● Optiset media-asemat
● Multimedialaitteet
● Verkot
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● USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ‑sovitinkortit ja ‑jakajat

Yhteensopivuus

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 on onneksi suunniteltu alusta pitäen yhteensopivaksi USB 2.0:n kanssa. Vaikka USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 hyödyntää
uuden protokollan korkeampaa nopeuspotentiaalia useammilla liitoskohdilla ja kaapeleilla, itse liitin on täsmälleen samanmuotoinen ja sen
neljä USB 2.0 ‑liitoskohtaa sijaitsevat samoissa paikoissa kuin ennenkin. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1:ssä on viisi uutta liitoskohtaa, jotka siirtävät
tietoa uusien kaapeleiden kautta ja jotka tulevat kosketuksiin ainoastaan SuperSpeed USB ‑liitännän kanssa.

USB 3.1 Gen 1 ‑ohjainten natiivituki on tulossa Windows 8:lle ja 10:lle. Tämä poikkeaa Windowsin aiemmista versioista, joihin tarvitaan
jatkossakin erilliset ajurit USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ‑ohjaimille.

Microsoft on ilmoittanut, että USB 3.1 Gen 1 ‑tuki on tulossa Windows 7:lle, ainakin tulevassa päivityksessä tai Service Pack
‑huoltopäivityksessä, jos ei heti julkaisuhetkellä. Mikäli USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ‑tuki Windows 7:lle käynnistyy sujuvasti, on mahdollista, että
myös Vistalle voitaisiin saada SuperSpeed-tuki. Microsoft on vahvistanut tämän ilmoittamalla, että useimmat sen yhteistyökumppaneista
ovat niin ikään sitä mieltä, että Vistan tulisi tukea USB 3.0/USB 3.1 Gen 1:tä.

HDMI 1.4
Tässä artikkelissa selitetään HDMI 1.4 sekä sen ominaisuudet ja edut.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on alan tukema, pakkaamaton, täysin digitaalinen äänen-/kuvansiirtoliitin. Sillä voi yhdistää
mitkä tahansa HDMI-yhteensopivat ääni- tai kuvalähteet (esim. DVD-soitin tai viritin-vahvistin) äänen- tai videontoistolaitteeseen (esim.
digitaaliseen televisioon (DTV)). HDMI on tarkoitettu käytettäväksi televisioiden ja DVD-soitinten kanssa. Kaapeleiden pienempi lukumäärä
ja sisällönsuojausominaisuudet ovat hyödyistä tärkeimpiä. HDMI tukee tavallisen, parannetun ja teräväpiirtovideon sekä monikanavaisen
digitaalisen äänen siirtoa yhdellä kaapelilla.

HUOMAUTUS: HDMI 1.4 tukee 5.1 kanavan audiota.

HDMI 1.4:n ominaisuudet

● HDMI-Ethernetkanava - lisää nopean verkon HDMI-liitäntään, jolloin käyttäjät voivat täysin hyödyntää IP-laitteitaan ilman erillistä
Ethernet-kaapelia

● Audion paluukanava - tekee HDMI:llä kytketyn TV:n, jossa on kiinteä viritin, lähettää audiodataa "ylöspäin" surround-
audiojärjestelmään, eliminoiden erilisen audiokaapelin tarpeen

● 3D - määrittää tulo/lähtöprotokollat tärkeimmille 3D-videomuodoille, raivaten tien todellisille 3D-peleille ja 3D-kotiteatterisovelluksille
● Sisältötyyppi - sisältötyyppien tosiaikainen signalointi näytön ja lähdelaitteiden välillä, tehden TV:lle mahdolliseksi optimoida kuva-

asetukset sisältötyypin perusteella
● Enemmän väritilaa - lisää tuen uusille värimalleille, joita käytetään digikuvauksessa ja tietokonegrafiikassa
● 4K-tuki - mahdollistaa 1080p:tä huomattavasti paremman videotarkkuuden tukien seuraavan sukupolven näyttöjä, jotka kilpailevat

monissa kaupallisissa elokuvateattereissa käytettyjen Digital Cinema -järjestelmien kanssa
● HDMI-mikroliitin - uusi, pieni liitin puhelimille ja muille kannettaville laitteille, joka tukee jopa 1080p:n videotarkkuutta
● Autokytkentäjärjestelmä - uudet kaapelit ja liittimet autojen videojärjestelmille, jotka on suunniteltu täyttämään

moottoriajoneuvoympäristön ainutlaatuiset vaatimukset ja tarjoamaan aitoa HD-laatua

HDMI:n edut

● Laadukas HDMI siirtää pakkaamatonta digitaalista audiota ja videota, taaten parhaan ja selkeimmän kuvanlaadun.
● Edullinen HDMI tarjoaa digitaalisen liitännän laadun ja toiminnallisuuden ja tukee samalla pakkaamattomia videomuotoja yksinkertaisella

ja edullisella tavalla
● Audio HDMI tukee useita audiomuotoja tavallisesta stereosta monikanavaiseen surround-ääneen
● HDMI yhdistää videon ja monikanavaisen audion yhteen kaapeliin eliminoiden tällä hetkellä AV-järjestelmissä käytettuhen useiden

kaapeleiden kustannukset, mutkikkuujen ja sekaannuksen
● HDMI tukee tiedonsiirtoa videolähteen (kuten DVD-soitin) ja DTV:n välillä, mahdollistaen uusia toiminnallisuuksia
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USB PowerShare
USB PowerShare -ominaisuuden avulla USB-laitteita (matkapuhelimia, kannettavia musiikkisoittimia jne.) voidaan ladata kannettavan
järjestelmän akkuvirralla..

USB-laitteiden lataamiseen voidaan käyttää vain SS+USB+Akku-->  -kuvakkeella merkittyä USB-liitäntää.

Toiminto voidaan määrittää järjestelmän määritysohjelmassa On Board Devices (liitetyt laitteet) -kohdasta. Voit myös valita, kuinka paljon
akun virtaa voidaan käyttää (ks. alla). Jos USB PowerShare -asetus on 25 %, ulkoisia laitteita voidaan ladata, kunnes akun varaus laskee
25 %:iin enimmäisvarauksesta (75 % tietokoneen akun varauksesta on käytetty).

Kameran ominaisuudet
Tämä kannettava tietokone toimitetaan etukameralla, jonka tarkkuus on 1280 x 720 (maksimi).

HUOMAUTUS: Kamera on näytön yläreunan keskellä.

Kameran tunnistaminen laitehallinnassa Windows 10:ssä

Vaiheet

1. Kirjoita Haku-ruutuun laitehallinta ja käynnistä se napauttamalla.

2. Ollessasi laitehallinnassa laajenna Kuvankäsittelylaitteet.

Kameran käynnistäminen

Tietoja tehtävästä

Käynnistä kamera avaamalla sovellus, joka käyttää kameraa. Esimerkiksi jos napautat Skype-ohjelmistoa, joka toimitetaan kannettavan
tietokoneen mukana, kamera käynnistyy. Vastaavasti jos sovellus pyytää verkkokameran käyttöoikeutta chattaillessasi verkossa, kamera
käynnistyy.

Kamerasovelluksen käynnistäminen

Vaiheet

1. Napauta tai napsauta Windows-painiketta ja valitse Kaikki sovellukset.
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2. Valitse Kamera sovellusluettelosta.

3. Jos Kamerasovellusta ei löydy sovellusluettelosta, suorita haku.

Muistin ominaisuudet
Tämä kannettava tietokone tukee 4–16 Gt:n DDR4 SODIMM -muistia 2 133 MHz:iin saakka.

Tekniikka ja komponentit 61



Järjestelmän muistin tarkistaminen Windows 10:ssä

Vaiheet

1. Avaa Käynnistä-valikko ja valitse Asetukset  > Järjestelmä.

2. Ollessasi kohdassa Järjestelmä napauta Tietoja.

Järjestelmämuistin tarkistaminen järjestelmän asennusohjelmassa
(BIOS)

Vaiheet

1. Käynnistä (tai käynnistä uudelleen) järjestelmä.

2. Suorita seuraavat toiminnot, kun näyttöön ilmestyy Dell-logo.

● Näppäimistöllä – Paina F2-näppäintä toistuvasti, kunnes Entering BIOS setup (siirrytään BIOS-asennusohjelmaan) -viesti ilmestyy.
Siirry käynnistysvalintavalikkoon painamalla F12 toistuvasti.

3. Valitse vasemmasta paneelista Asetukset Yleistä Järjestelmätiedot,
Muistitiedot esitetään oikeassa paneelissa.

Muistin testaaminen ePSA:lla

Vaiheet

1. Käynnistä (tai käynnistä uudelleen) järjestelmä.

2. Tee jokin seuraavista, kun näyttöön ilmestyy Dell-logo:

● Näppäimistöllä – Paina F12.

PreBoot System Assessment (PSA) käynnistyy järjestelmässä.
HUOMAUTUS: Jos odotat liian kauan ja käyttöjärjestelmän logo tulee näyttöön, odota, kunnes työpöytä ilmestyy. Sammuta

tietokone ja yritä uudelleen.
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Järjestelmätiedot

Näppäimistötiedot

Ominaisuus Tekniset tiedot

Näppäimien
lukumäärä

● Yhdysvallat: 80 näppäintä
● Iso-Britannia: 81 näppäintä
● Japani: 84 näppäintä

Koko ● X= 19,05 mm:n näppäinväli
● Y= 18,05 mm:n näppäinväli

Näytön tiedot

Ominaisuus Tekniset tiedot

Tyyppi FHD AG -kosketusnäyttö

Korkeus 165,38 mm (6,51 tuumaa)

Leveys 293,77 mm (11,56 tuumaa)

Diagonaalinen 337,82 mm (13,30 tuumaa)

Enimmäistarkkuus 1920 x 1080

Enimmäiskirkkaus 220 nitiä

Virkistystaajuus 60 Hz

Suurimmat
katselukulmat
(vaakasuunta)

80/80

Suurimmat
katselukulmat
(pystysuunta)

80/80

Pikselitiheys 0,153 mm (0,006 tuumaa)

Porttien ja liitäntöjen tiedot

Ominaisuus Tekniset tiedot

Ääni Stereokuuloke-/mikrofoniyhdistelmä

Video ● Yksi HDMI 1.4
● DisplayPort USB Type-C:n kautta

USB ● Yksi USB-C
● Yksi USB 3.1 Gen 1-Type A PowerSharella
● Yksi USB 2.0

4
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Ominaisuus Tekniset tiedot

HUOMAUTUS: USB-C-portti ei tue WD15 USB-C-telakkaa.

M.2-kortti 2230 x1 WLAN+ Bluetoothille

Tiedonsiirtotiedot

Ominaisuudet Tekniset tiedot

Wireless ● Langaton Qualcomm QCA61x4A 802.11ac Dual Band (2x2) -sovitin
● Bluetooth 4.1

Kameratiedot

Ominaisuus Tekniset tiedot

Tarkkuus ● Kuva: jopa 1 280 X 720 (0,92 Mp)
● Video: jopa 1 280 X 720 (0,92 Mp)

Kuvausnopeus Enintään 30 ruutua sekunnissa

Kuvatiedot

Ominaisuus Tekniset tiedot

Tyyppi Integroitu emolevylle, laitteistokiihdytys

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

Tietoväylä Sisäinen PCIe

Ulkoisen näytön
tuki

● Yksi HDMI 1.4
● Järjestelmässä: eDP (sisäinen), HDMI, DP USB TYPE-C:n kautta

Tallennuslaitteiden tekniset tiedot

Ominaisuus Tekniset tiedot

SSD M.2 2280
SATA/PCIe/NVMe

● Jopa 128 Gt
● enintään 256 Mt
● jopa 512 Gt

HDD ● Jopa 500 Gt 7 200 kierr./min.
● jopa 1 Tt:n kiintolevy, 5 400 kierr./min. (1 Tt SMR)
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Audiotiedot

Ominaisuus Tekniset tiedot

Tyypit Hifi-ääni

Kontrolleri Realtek ALC3253 ja Waves MaxxAudio pro

Stereomuunnin 24-bittinen (analoginen digitaaliseksi ja digitaalinen analogiseksi)

Sisäinen liitäntä Hifi-audiopakkaus

Ulkoinen liitäntä mikrofonin tuloliitin ja stereokuulokkeiden/kuulokkeiden/kaiuttimien yleisliitin

Kaiuttimet Teho / hetkellinen maksimiteho: 2X2 Wrms / 2X2,5 Wpeak

Sisäinen
kaiutinvahvistin

2 wattia/kanava

Äänenvoimakkuud
en säätö

Median ohjauksen pikanäppäimet ja myös pikanäppäimen näppäimistöpainike

Muistitiedot

Ominaisuus Tekniset tiedot

Muistikanta Kaksi SODIMM-paikkaa

Muistikapasiteetti 4 Gt tai 16 Gt

Muistityypit DDR4

Nopeus ● 2 133 MHz (6. ja 7. sukupolven Intel Core -suorittimet)
● 2 400 MHz (8. sukupolven Intel Core -suorittimet)

Vähimmäismuisti 4 Gt

Enimmäismuisti 16 Gt (2 * 8 Gt)

Suorittimen tekniset tiedot

Ominaisuus Tekniset tiedot

Tyypit ● 7. sukupolven Intel Core i3 -suoritin
● 8. sukupolven Intel Core i5 -suorittimet
● Intel Pentium 4415U
● Intel Core i3-6006U

Piirisarja Asennettu emolevyyn

Järjestelmätiedot

Ominaisuus Tekniset tiedot

Piirisarja Intelin 7. ja 8. sukupolven suorittimet

DRAM-väyläleveys 64-bittinen

Flash EPROM SPI 128 Mbit

PCIe-väylä 100 MHz
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Ominaisuus Tekniset tiedot

Ulkoisen väylän
taajuus

PCIe Gen3 (8 GT/s)

Kosketuslevyn tiedot

Ominaisuus Tekniset tiedot

Tarkkuus ● Vaaka – 1 228 dpi
● Pysty – 748 dpi

Koko ● Leveys: 105 mm
● Korkeus: 65 mm

Akkutiedot

Ominaisuus Tekniset tiedot

Tyyppi 3-kennoinen älykäs litiumioniakku (42 Wh)

Syvyys 181 mm (7,126 tuumaa)

Korkeus 7,05 mm (0,28 tuumaa)

Leveys 95,9 mm (3,78 tuumaa)

Paino 210 g (0,463 paunaa)

Jännite 11,40 V DC

Käyttöikä 300 purkautumis-/latauskertaa

Lämpötila-alue

Käytön aikana 0–50 °C (32–122 °F)

Käytön
ulkopuolella

-20–65 °C (-4–149 °F)

Nappiparisto CR-2032

Mitat

Ominaisuus Tekniset tiedot

Korkeus ● Edestä – 19,5 mm (0,77 tuumaa)
● Takaa – 20,4 mm (0,80 tuumaa)

Leveys 324 mm (12,76 tuumaa)

Syvyys 224,8 mm (8,85 tuumaa)

Paino 3,47 paunaa (1,57 kg)

Verkkolaitteen tiedot

Ominaisuus Tekniset tiedot

Tyyppi 45 W
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Ominaisuus Tekniset tiedot

Tulojännite 100 V AC – 240 V AC

Ottovirta
(maksimi)

1,3 A

Tulotaajuus 50–60 Hz

Lähtövirta 2,31 A (jatkuva)

Nimellislähtöjännit
e

19,5 +/– 1,0 V DC

Lämpötila-alue
(käytön aikana)

0–40 °C (32–104 °F)

Lämpötila-alue
(käytön
ulkopuolella)

–40–70 °C (–40–158 °F)
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Järjestelmän asetukset

Järjestelmän asennusohjelman asetukset

HUOMAUTUS: Tässä osassa kuvattuja kohtia ei ehkä ole kaikissa kannettavissa tietokoneissa.

Yleiset näytön asetukset

Tässä osassa luetellaan pääasialliset tietokoneen laitteisto-ominaisuudet.

Vaihtoehto Kuvaus

Järjestelmätiedot ● System Information: Näyttää tiedot BIOS Version (BIOS-versio), Service Tag (Huoltomerkki), Asset Tag
(Laitetunnus), Ownership Tag (Hankintatunnus), Ownership Date (Hankintapäivä), Manufacture Date
(Valmistuspäivä) ja Express Service Code (Pikahuoltokoodi).

HUOMAUTUS: Allekirjoitettu laiteohjelmistopäivitys otetaan käyttöön

● Memory Information (Muistitiedot): Näyttää tiedot Memory Installed (Asennettu muisti), Memory Available
(Käytettävissä oleva muisti), Memory Speed (Muistin nopeus), Memory Channels Mode (Muistikanavatila),
Memory Technology (Muistiteknologia), DIMM A Size (DIMM A -koko) ja DIMM B Size (DIMM B -koko).
Oletuksena DIMM B -paikka on tyhjä.

● Processor Information (Suoritintiedot): Näyttää tiedot Processor Type (Suoritintyyppi), Core Count (Ydinten
määrä), Processor ID (Suoritintunnus), Current Clock Speed (Sen hetkinen kellotaajuus), Minimum Clock
Speed (Minimikellotaajuus), Maximum Clock Speed (Maksimikellotaajuus), Processor L2 Cache (Suorittimen
L2-välimuisti), Processor L3 Cache (Suorittimen L3-välimuisti), HT Capable (HT-tuki) ja 64-Bit Technology
(64 bitin teknologia).

● Device Information (laitetiedot): SATA-0, SATA-1, Video Controller (näytönohjainkortti), Video BIOS Version
(näytön BIOS -versio), Video Memory (näyttömuisti), Panel Type (näyttötyyppi), Native Resolution
(natiivitarkkuus), Audio Controller (ääniohjainkortti), Wi-Fi Device (Wi-Fi-laite), Bluetooth Device (Bluetooth-
laite).

Battery
Information

Näyttää akun tilan ja tietokoneeseen kytketyn verkkolaitteen tyypin.

Boot Sequence Boot Sequence Käyttäjä voi vaihtaa järjestystä, missä tietokone etsii käyttöjärjestelmää. Asetukset ovat:

● Windows Boot Manager

Kaikki vaihtoehdot ovat oletusarvoisesti valittuina.

Boot List Options Käyttäjä voi vaihtaa käynnistysluettelon asetuksia:

● Legacy (Perinteinen)
● UEFI (Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti käytössä)

Käynnistyksen
lisäasetukset

Tämän vaihtoehdon avulla voit ladata vanhemman vaihtoehdon ROM:t. Asetukset ovat:

● Enable Legacy Option ROMs(Ota vanhat ROM:t käyttöön) (tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti käytössä)
● Enable UEFI Network Stack
● Enable Attempt Legacy Boot

BootUEFI Boot
Path
SecurityOptions

Tämän vaihtoehdon avulla voit hallita, kehottaako järjestelmä käyttäjää syöttämään järjestelmänvalvojan salasanan,
kun UEFI-käynnistyspolku käynnistetään F12-käynnistysvalikosta.

5

68 Järjestelmän asetukset



Vaihtoehto Kuvaus

● Always, Except Internal HDD(Aina, paitsi sisäisen kiintolevyn yhteydessä) (tämä vaihtoehto on
oletusarvoisesti käytössä)

● Always (Aina)
● Never (Ei koskaan)

HUOMAUTUS: Näillä asetuksilla ei ole vaikutusta, jos järjestelmänvalvojan salasanaa ei ole asetettu BIOS-

asetuksissa.

Date/Time Voit muuttaa päivän ja ajan.

System Configuration -näytön asetukset

Vaihtoehto Kuvaus

SATA Operation Voit määrittää sisäisen SATA-kiintolevyn ohjaimen. Asetukset ovat:

● Disabled (Ei käytössä)
● AHCI:

Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti käytössä.

Drives Käyttäjä voi määrittää sisäiset SATA-asemat. Kaikki asemat on otettu oletusarvoisesti käyttöön. Asetukset ovat:

● SATA-0
● SATA-1

SMART Reporting Tämä kenttä määrittää, ilmoitetaanko integroitujen asemien kiintolevyvirheet järjestelmän käynnistyksen
yhteydessä. Tämä teknologia on osa SMART(Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) -ratkaisua.
Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti pois käytöstä.

● Enable SMART Reporting (Ota SMART-raportointi käyttöön)

USB Configuration Tämä kenttää määrittää integroidun USB-ohjaimen. Jos Boot Support (Käynnistystuki) on käytössä, järjestelmä voi
käynnistyä mistä tahansa USB-laitteesta (HDD, muistitikku, levyke).

Jos USB-portti on käytössä, siihen liitetty laite on käytössä ja käyttöjärjestelmän käytettävissä.

Jos USB-portti ei ole käytössä, käyttöjärjestelmä ei näe porttiin kytkettyä laitetta.

Asetukset ovat:

● Enable USB Boot Support (Ota USB-käynnistystuki käyttöön) (oletuksena käytössä)
● Enable External USB Port (Ota ulkoinen USB-portti käyttöön) (oletuksena käytössä)

USB PowerShare Tällä kentällä määritetään USB PowerShare -ominaisuuden käyttäytyminen. Käyttäjä voi tällä vaihtoehdolla ladata
ulkoisia laitteita käyttämällä tallennettua järjestelmän akkuvirtaa USB PowerShare -portin kautta.

Audio Voit ottaa integroidun ääniohjaimen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Enable Audio (Ota audio käyttöön) -
vaihtoehto on oletusarvoisesti valittu. Asetukset ovat:

● Enable Microphone (Ota mikrofoni käyttöön) (oletuksena käytössä)
● Enable Internal Speaker (Ota sisäinen mikrofoni käyttöön) (oletuksena käytössä)

Miscellaneous
Devices

Voit ottaa seuraavat laitteet käyttöön tai poistaa ne käytöstä:

● Enable Camera (Ota kamera käyttöön) (oletuksena käytössä)
● Enable Secure Digital(SD) Card (Ota käyttöön suojattu SD-kortti) (oletuksena käytössä)

HUOMAUTUS: Kaikki laitteet on otettu oletusarvoisesti käyttöön.
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Video-näytön asetukset

Vaihtoehto Kuvaus

LCD Brightness Käyttäjä voi määrittää näytön kirkkauden virtalähteen mukaan (On Battery (Akku) tai On AC (Verkkovirta)).

HUOMAUTUS: Videoasetus on näkyvissä ainoastaan, kun tietokoneessa on näytönohjainkortti.

Security-näytön asetukset

Vaihtoehto Kuvaus

Admin Password Mahdollistaa järjestelmänvalvojan salasanan määrittämisen, muuttamisen tai poistamisen.
HUOMAUTUS: Järjestelmänvalvojan salasana on määritettävä ennen järjestelmä- tai kiintolevysalasanan

määrittämistä. Järjestelmänvalvojan salasanan poistaminen poistaa automaattisesti järjestelmä- ja

kiintolevysalasanat.

HUOMAUTUS: Salasanan muutokset astuvat voimaan välittömästi.

Oletusasetus: Not set (Ei asetettu)

System Password Mahdollistaa järjestelmän salasanan määrittämisen, muuttamisen tai poistamisen

HUOMAUTUS: Salasanan muutokset astuvat voimaan välittömästi.

Oletusasetus: Not set (Ei asetettu)

Internal HDD-1
Password

Voit määrittää, vaihtaa ja poistaa järjestelmän sisäisen kiintolevyn salasanan.

Oletusasetus: Not set (Ei asetettu)

Strong Password Voit valita edellyttää aina vahvaa salasanaa.

Oletusasetus: Enable Strong Password (Ota vahva salasana käyttöön) ei ole valittu.

HUOMAUTUS: Jos Strong Password (Vahva salasana) -toiminto on käytössä, järjestelmänvalvojan ja

järjestelmän salasanoissa on oltava vähintään yksi suuri merkki ja yksi pieni merkki, ja salasanan on oltava

vähintään kahdeksan merkkiä pitkä.

Password
Configuration

Voit määrittää järjestelmänvalvojan ja järjestelmäsalasanan minimi- ja maksimipituuden.

Password Bypass Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä järjestelmän ja sisäisen kiintolevyn salasanan ohitusluvan, jos ne on
asetettu. Asetukset ovat:

● Disabled (Ei käytössä)
● Reboot bypass (Uudelleenkäynnistysohitus)

Oletusasetus: Disabled (Ei käytössä)

Password Change Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä järjestelmä- ja kiintolevysalasanat, kun järjestelmänvalvojan salasana on
asetettu.

Oletusasetus: Allow Non-Admin Password Changes (Salli muiden kuin järjestelmänvalvojan salasanojen
muutokset) on valittu.

UEFI Capsule
Firmware Updates

Voit määrittää, salliiko järjestelmä BIOS-päivitykset UEFI-kapselipäivityspaketteina.

Oletusasetus: Enable UEFI Capsule Firmware Updates (Ota UEFI-kapselilaiteohjelmistopäivitykset
käyttöön) on valittu.

PTT Security Voit valita, onko PTT (Platform Trust Technology) käyttöjärjestelmän nähtävissä. Asetukset ovat:

● PTT On (PTT päällä)
● Clear (Tyhjennä)

Oletusasetus: PTT On (PTT päällä) on valittu.
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Vaihtoehto Kuvaus

HUOMAUTUS: Tämän asetuksen poistaminen käytöstä ei muuta PTT:ään tekemiäsi asetuksia eikä poista tai

muuta PTT:hen tallennettuja tietoja tai avaimia. Tämän asetuksen muutokset astuvat voimaan välittömästi.

Computrace Voit aktivoida valinnaisen Computrace-ohjelmiston tai poistaa sen käytöstä. Vaihtoehdot ovat:

● Deactivate (Poista käytöstä)
● Disable (Poista käytöstä)
● Activate (Ota käyttöön)

HUOMAUTUS: Activate (Ota käyttöön) ja Disable (Ei käytössä) -vaihtoehdot ottavat ominaisuuden käyttöön

tai poistavat sen käytöstä pysyvästi, eikä asetusta enää voi muuttaa

Oletusasetus: Deactivate (Poista käytöstä)

CPU XD Support Voit ottaa käyttöön suorittimen Execute Disable (Suorita käytöstä poisto) -tilan.

Enable CPU XD Support (Ota CPU XD -tuki käyttöön) (oletusasetus)

Admin Setup
Lockout

Käyttäjä voi estää käyttäjiä siirtymästä asennusohjelmaan, kun järjestelmänvalvojan salasana on käytössä.

Oletusasetus: Enable Admin Setup Lockout (Ota käyttöön järjestelmänvalvojan asennuslukitus) ei ole valittu.

Secure Boot -näytön asetukset

Vaihtoehto Kuvaus

Secure Boot
Enable

Tämä asetus ottaa Secure Boot -ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

● Disabled (Ei käytössä)
● Enabled (Käytössä)

Oletusasetus: Enabled (Käytössä)

Expert Key
Management

Voit käsitellä turvallisuusavaimen tietokantoja vain, jos järjestelmä on mukautetussa tilassa. Enable Custom Mode
(Ota mukautettu tila käyttöön) on oletusarvoisesti poissa käytöstä. Asetukset ovat:

● PK
● KEK
● db
● dbx

Jos otat mukautetun tilan käyttöön, asetusten PK, KEK, db ja dbx vaihtoehdot tulevat näkyviin. Asetukset
ovat:

● Save to File (Tallenna tiedostoon) – Tallentaa avaimen käyttäjän valitsemaan tiedostoon
● Replace from File (Korvaa tiedostosta) – Korvaa sen hetkisen avaimen käyttäjän valitsemasta tiedostosta

saadulla avaimella
● Append from File (Liitä tiedostosta) – Lisää avaimen sen hetkiseen tietokantaan käyttäjän valitsemasta

tiedostosta
● Delete (Poista) – Poistaa valitun avaimen
● Reset All Keys (Nollaa kaikki avaimet) – Palauttaa oletusasetukset
● Delete All Keys (Poista kaikki avaimet) – Poistaa kaikki avaimet

HUOMAUTUS: Jos poistat Custom Mode (Mukautettu tila) -tilan käytöstä, kaikki muutokset poistetaan

ja avaimet palautetaan oletusasetuksiin.

Intel Software Guard Extensions -näytön asetukset

Vaihtoehto Kuvaus

Intel SGX Enable Tässä kentässä voit määrittää suojatun ympäristön koodin suorittamiselle/arkaluontoisten tietojen käytölle
pääkäyttöjärjestelmässä. Asetukset ovat:
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Vaihtoehto Kuvaus

● Disabled (Ei käytössä)
● Enabled (Käytössä)

Oletusasetus: Disabled (Ei käytössä)

Enclave Memory
Size

Tällä asetuksella säädetään SGX Enclave Reserven muistikoko. Asetukset ovat:

● 32 Mt
● 64 Mt
● 128 Mt

Performance-näytön asetukset

Vaihtoehto Kuvaus

Multi Core
Support

Tämä kenttä määrittää, käyttääkö prosessi yhtä vai kahta ydintä. Lisäytimet parantavat eräiden sovellusten
suorituskykyä. Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti käytössä. Käyttäjä voi ottaa suorittimen moniydintuen käyttöön
tai poistaa sen käytöstä. Asennettu suoritin tukee kahta ydintä. Jos otat Multi Core Support -ominaisuuden
käyttöön, käytössä on kaksiydintä. Jos poistat Multi Core Support -ominaisuuden käytöstä, käytössä on yksi ydin.

● Enable Multi Core Support (Ota Multi Core Support käyttöön)

Oletusasetus: Asetus on käytössä.

Intel SpeedStep Voit ottaa Intel SpeedStep -ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

● Enable Intel SpeedStep (Ota Intel SpeedStep käyttöön)

Oletusasetus: Asetus on käytössä.

C-States Control Käyttäjä voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ylimääräisen suorittimen lepotilat.

● C States

Oletusasetus: Asetus on käytössä.

Hyper-Thread
Control

Käyttäjä voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä suorittimen hypersäieominaisuuden.

● Disabled (Ei käytössä)
● Enabled (Käytössä)

Oletusasetus: Enabled (Käytössä)

Power Management -näytön asetukset

Vaihtoehto Kuvaus

Auto On Time Käyttäjä voi määrittää ajan, joka tietokoneen on käynnistyttävä automaattisesti. Asetukset ovat:

● Disabled (Ei käytössä)
● Every Day (Päivittäin)
● Weekdays (Arkipäivisin)
● Select Days (Tiettyinä päivinä)

Oletusasetus: Disabled (Ei käytössä)

USB Wake
Support

Voit määrittää, että USB-laitteet voivat herättää järjestelmän valmiustilasta.
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus toimii ainoastaan verkkolaitetta käytettäessä. Jos verkkolaite irrotetaan

valmiustilan aikana, järjestelmän määritys katkaisee virran kaikista USB-porteista akun tehon säästämiseksi.

● Enable USB Wake Support (Ota käyttöön USB-herätystuki)

Oletusasetus: Asetus on poissa käytöstä.
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Vaihtoehto Kuvaus

Primary Battery
Charge
Configuration

Voit valita akun lataustilan. Asetukset ovat:

● Adaptive (Adaptiivinen)
● Standard (Vakio) – Lataa akun täyteen vakionopeudella
● ExpressCharge (Pikalataus) – Akku ladataan nopeasti Dellin pikalataustekniikalla. Tämä vaihtoehto on

oletusarvoisesti käytössä.
● Primarily AC use (Ensisijaisesti verkkovirta)
● Custom (Mukautettu)

Jos Custom Charge (Mukautettu lataus) on valittuna, voit määrittää myös Custom Charge Start (Mukautetun
latauksen aloitus)- ja Custom Charge Stop (Mukautetun latauksen lopetus) -asetukset.

HUOMAUTUS: Kaikkia lataustiloja ei ehkä voi käyttää kaikkien akkujen kanssa. Jotta voit ottaa tämän

vaihtoehdon käyttöön, poista käytöstä Advanced Battery Charge Configuration (Akun latauksen

lisäasetukset) -vaihtoehto.

POST Behavior -näytön asetukset

Vaihtoehto Kuvaus

Adapter Warnings Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä järjestelmän asennusohjelman (BIOS) varoitusilmoitukset tiettyjä
verkkolaitteita käytettäessä.

Oletusasetus: Enable Adapter Warnings (Ota verkkolaitteen varoitukset käyttöön)

Mouse/Touchpad Käyttäjä voi määrittää, miten järjestelmä käsittelee hiiri- ja kosketuslevysyötteitä. Asetukset ovat:

● Serial Mouse (Sarjaliitäntähiiri)
● PS2 Mouse (PS2-hiiri)
● Touchpad/PS-2 Mouse (Kosketuslevy/PS-2-hiiri): Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti käytössä.

Fn Lock Options Sallii pikanäppäinyhdistelmän Fn + Esc vaihtaa näppäinten F1–F12 ensisijaisen käyttäytymisen vakio- ja toissijaisten
toimintojen välillä. Jos tämä vaihtoehto poistetaan käytöstä, et voi dynaamisesti vaihtaa näiden näppäinten
ensisijaista käyttäytymistä. Saatavilla olevat vaihtoehdot ovat:

● Fn Lock (Fn-lukitus). Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti valittu.
● Lock Mode Disable/Standard (Lukitustila poissa käytöstä/vakio)
● Lock Mode Enable/Secondary (Lukitustila käytössä/toissijainen)

Fastboot Voit vauhdittaa tietokoneen käynnistystä ohittamalla tietyt yhteensopivuusvaiheet. Asetukset ovat:

● Minimal (Minimaalinen)
● Thorough (Läpikotainen) (oletusasetus)
● Auto

Virtualization Support -näytön asetukset

Vaihtoehto Kuvaus

Virtualization Voit ottaa integroidun Intel Virtualization Technology -ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Enable Intel Virtualization Technology (Ota Intel Virtualization -tekniikka käyttöön) (oletusasetus).

VT for Direct I/O Tämä vaihtoehto määrää, voiko Virtual Machine Monitor (VMM) käyttää Intel® Virtualization Technology for
Direct I/O -tekniikan tarjoamia laitteiston lisäominaisuuksia.

Enable VT for Direct I/O (Ota käyttöön VT suoralle I/O:lle) – oletusarvoisesti käytössä.

Trusted Execution Tämä asetus määrittää, voiko MVMM (Measured Virtual Machine Monitor) käyttää Intel Trusted Execution
Technology -tekniikan tarjoamia laitteiston lisäominaisuuksia. TPM Virtualization Technology ja Virtualization
Technology for Direct I/O -asetusten on oltava käytössä, jotta tätä ominaisuutta voidaan käyttää.
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Vaihtoehto Kuvaus

Trusted Execution (Luotettu suoritus) – oletusarvoisesti poissa käytöstä.

Langattoman näytön asetukset

Vaihtoehto Kuvaus

Wireless Switch Voit määrittää, mitä langattomia laitteita langaton kytkin ohjaa. Asetukset ovat:

● WLAN
● Bluetooth

Kaikki vaihtoehdot on otettu oletusarvoisesti käyttöön.

Wireless Device
Enable

Voit ottaa sisäiset langattomat laitteet käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

● WLAN
● Bluetooth

Kaikki vaihtoehdot on otettu oletusarvoisesti käyttöön.

Maintenance-näytön asetukset

Vaihtoehto Kuvaus

Palvelutunniste Näyttää tietokoneen huoltomerkin.

Asset Tag Sallii järjestelmän laitetunnuksen luomisen, jos sellaista ei ole määritetty. Tätä vaihtoehtoa ei ole oletusarvoisesti
valittu.

BIOS Downgrade Tällä kentällä hallitaan järjestelmän laiteohjelmiston palauttamista edellisiin versioihin.

Data Wipe Tällä kentällä käyttäjä voi poistaa suojatusti tiedot kaikista sisäisistä tallennuslaitteista. Alla luetellaan laitteet, joita
tämä koskee:

● Internal HDD (Sisäinen kiintolevy)
● Internal SDD (Sisäinen SSD)
● Internal mSATA (Sisäinen mSATA)
● Internal eMMC

VAARA: Tämän asetuksen valinta johtaa tietojen pysyvään menetykseen, eikä tätä toimintoa voi

peruuttaa.

BIOS Recovery Tällä kentällä käyttäjä voi palauttaa järjestelmän tietyistä BIOS-vaurioista käyttäjän ensisijaisella kiintolevyllä tai
ulkoisella USB-tikulla olevalla palautustiedostolla.

● BIOS Recovery from Hard Drive (BIOS:in palautus kiintolevyltä) (oletuksena käytössä)

System Log -näytön asetukset

Vaihtoehto Kuvaus

BIOS Events Voit lukea ja tyhjentää järjestelmän asennusohjelman (BIOS) POST-tapahtumat.

Thermal Events Käyttäjä voi lukea ja tyhjentää järjestelmän asennusohjelman (Thermal (Lämpö)) -tapahtumat.

Power Events Käyttäjä voi lukea ja tyhjentää järjestelmän asennusohjelman (Power (Virta)) -tapahtumat.
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Boot Sequence (Käynnistysjärjestys)
Boot Sequence ‑ominaisuudella voit ohittaa järjestelmän asennusohjelman määrittämän käynnistyslaitejärjestyksen ja käynnistää suoraan
tietyltä laitteelta (esim. Optinen asema tai kiintolevy). Kun Dell-logo ilmestyy Power-on Self Test (POST) ‑alkutestin aikana:

● Voit avata järjestelmän asennusohjelman painamalla F2-näppäintä
● Voit tuoda kertakäynnistysvalikon näkyviin painamalla F12-näppäintä

Kertakäynnistysvalikko sisältää laitteet, joilta voit käynnistää tietokoneen ja vianmäärityksen. Käynnistysvalikon vaihtoehdot ovat:

● Irrallinen asema (jos käytettävissä)
● STXXXX-asema (CD/DVD/CD-RW-asema)

HUOMAUTUS: XXX tarkoittaa SATA-aseman numeroa.

● Optinen asema (jos käytettävissä)
● SATA-kiintolevy (jos käytettävissä)
● Diagnostiikka

HUOMAUTUS: Jos valitset Diagnostics-vaihtoehdon, siirryt ePSA diagnostics -näyttöön.

Käynnistysjärjestysruudulla on myös mahdollisuus siirtyä asennusohjelman näyttöön.

Navigointinäppäimet
HUOMAUTUS: Useimpien järjestelmän määritysohjelman asetusten muutokset astuvat voimaan, kun käynnistät järjestelmän

uudelleen.

Näppäimet Navigointi

Ylänuoli Siirry edelliseen kenttään.

Alanuoli Siirry seuraavaan kenttään.

Enter Valitse arvo valitusta kentästä (soveltuvissa tapauksissa) tai seuraa kentän linkkiä.

Välilyönti Laajenna tai pienennä avattava luettelo (soveltuvissa tapauksissa).

Välilehti: Siirry seuraavaan kohdealueeseen.

Esc Siirry edelliselle sivulle, kunnes olet päänäkymässä. Jos painat Esc-näppäintä päänäkymässä, näet viestin, jossa
sinua kehotetaan tallentamaan tallentamattomat muutokset ja käynnistämään järjestelmä uudelleen.

BIOS:in päivittäminen Windowsissa

Edellytykset

Suosittelemme, että päivität BIOS:in (järjestelmän määritysohjelma) vaihtaessasi emolevyn tai päivityksen tullessa saataville. Jos käytät
kannettavaa tietokonetta, varmista, että akku on täysin ladattu ja että tietokone on kytketty verkkovirtaan.

Tietoja tehtävästä

HUOMAUTUS: Jos BitLocker on otettu käyttöön, se on poistettava käytöstä ennen järjestelmän BIOS:in päivitystä, ja otettava jälleen

käyttöön, kun BIOS:in päivitys on valmis.

Vaiheet

1. Käynnistä tietokone uudelleen.

2. Siirry osoitteeseen Dell.com/support.

● Anna Service Tag (Huoltomerkki) tai Express Service Code (Pikahuoltokoodi) ja klikkaa Submit (Lähetä).
● Klikkaa Detect Product (Tunnista tuote) ja noudata näytölle tulevia ohjeita.

3. Jos et tunnista tai löydä palvelutunnusta, klikkaa Choose from all products (Valitse kaikista tuotteista).

4. Valitse luettelosta Products (Tuotteet) -luokka.
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HUOMAUTUS: Valitse asianmukainen luokka, jotta voit siirtyä tuotesivulle.

5. Valitse tietokoneen malli, ja tietokoneen Product Support (Tuotetuki) -sivu avautuu.

6. Klikkaa Get drivers (Hae ohjaimet) ja klikkaa Drivers and Downloads (Ohjaimet ja ladatut tiedostot).
Drivers and Downloads (Ohjaimet ja ladatatu tiedostot) -osa avautuu.

7. Klikkaa Find it myself (Etsi itse).

8. Klikkaa BIOS, jotta näet BIOS-versiot.

9. Paikanna uusin BIOS-tiedosto ja klikkaa Download (Lataa).

10. Valitse haluamasi latausmenetelmä Please select your download method below (Valitse lataustapa alta) -ikkunasta ja klikkaa
Download File (Lataa tiedosto).
File Download (Tiedoston lataus) -ikkuna tulee näkyviin.

11. Tallenna tiedosto työpöydälle klikkaamalla Save (Tallenna).

12. Asenna päivitetyt BIOS-asetukset tietokoneeseen klikkaamalla Run (Suorita).

Noudata näytön ohjeita.

Järjestelmän ja asennusohjelman salasana
Taulukko 5. Järjestelmän ja asennusohjelman salasana 

Salasanan tyyppi Kuvaus

Järjestelmän salasana Salasana, joka on annettava tietokoneeseen kirjauduttaessa.

Asennusohjelman salasana Salasana, joka on annettava, jotta voidaan siirtyä tietokoneen BIOS-
asetuksiin ja muuttaa niitä.

Voit luoda järjestelmän salasanan ja asennusohjelman salasanan tietokoneen suojaksi.

VAROITUS: Salasanat tarjoavat perustason suojauksen tietokoneen tiedoille.

VAROITUS: Jos tietokone ei ole lukittu ja se jätetään valvomatta, kuka tahansa voi käyttää sen tietoja.

HUOMAUTUS: Järjestelmän ja asennusohjelman salasana -ominaisuus ei ole käytössä.

Järjestelmän asennusohjelman salasanan määrittäminen

Edellytykset

Voit määrittää uuden järjestelmän tai järjestelmänvalvojan salasanan vain, kun tilana on Not Set (Ei määritetty).

Tietoja tehtävästä

Voit siirtyä järjestelmän asennusohjelmaan painamalla F2 heti virran kytkemisen tai uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Vaiheet

1. Valitse System BIOS (Järjestelmän BIOS)- tai System Setup (Järjestelmän asennusohjelma) -näytöltä Security (Suojaus) ja paina
Enter.
Security (Suojaus) -näyttö avautuu.

2. Valitse System/Admin Password (Järjestelmän/järjestelmänvalvojan salasana) ja luo salasana Enter the new password (Anna uusi
salasana) -kenttään.

Valitse järjestelmän salasana seuraavien ohjeiden mukaisesti:

● Salasanan maksimipituus on 32 merkkiä.
● Salasana voi sisältää ainoastaan numerot 0-9.
● Ainoastaan pienet kirjaimet hyväksytään eikä suuria kirjaimia sallita.
● Vain seuraavat erikoismerkit sallitaan: välilyönti, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
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3. Kirjoita sama järjestelmän salasana, jonka annoit aiemmin Confirm new password (Vahvista uusi salasana) -kenttään, ja klikkaa OK.

4. Paina Esc, niin saat viestin, joka kehottaa sinua tallentamaan muutokset.

5. Tallenna muutokset painamalla Y.
Tietokone käynnistyy uudelleen.

Vanhan järjestelmän asennusohjelman salasanan poistaminen tai
vaihtaminen

Edellytykset

Varmista, että Salasanan tilan lukitus on pois käytöstä (järjestelmäasetuksissa) ennen kuin yrität poistaa tai muuttaa järjestelmän ja/tai
määrityksen salasanan. Järjestelmän tai määritysten salasanaa ei voi poistaa tai muuttaa, jos Salasanan tila on lukittu.

Tietoja tehtävästä

Voit siirtyä järjestelmän asennusohjelmaan painamalla F2 heti virran kytkemisen tai uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Vaiheet

1. Valitse System BIOS (Järjestelmän BIOS) tai System Setup (Järjestelmän asennusohjelma) -ruudulta System Security
(Järjestelmän salaus) ja paina Enter.
System Security (Järjestelmän salaus) -ruutu avautuu.

2. Tarkista System Security (Järjestelmän salaus) -ruudulta, että Password Status (Salasanan tila) on Unlocked
(Lukitsematon).

3. Valitse System Password (Järjestelmän salasana), muuta vanhaa järjestelmän salasanaa tai poista se ja paina Enter tai Tab.

4. Valitse Setup Password (Asennusohjelman salasana), muuta vanhaa asennusohjelman salasanaa tai poista se ja paina Enter tai
Tab.

HUOMAUTUS: Jos vaihdat järjestelmän ja/tai asennusohjelman salasanan, kirjoita uusi salasana pyydettäessä. Jos poistat

järjestelmän ja/tai asennusohjelman salasanan, vahvista poisto pyydettäessä.

5. Paina Esc, niin saat viestin, joka kehottaa sinua tallentamaan muutokset.

6. Tallenna muutokset ja poistu järjestelmän asennusohjelmasta painamalla Y.
Tietokone käynnistyy uudelleen.
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Ohjelma
Tässä luvussa luetellaan tuetut käyttöjärjestelmät ja annetaan ajureiden asennusohjeet.

Tuetut käyttöjärjestelmät

Taulukko 6. Käyttöjärjestelmät 

Windows ● Microsoft Windows 10 Pro 64-bittinen
● Microsoft Windows 10 Home 64-bittinen

Muuta -

OS-median tuki ● Dell.com/support kelvollisen Windows-käyttöjärjestelmän
lataamiseksi

● USB-media saatavissa lisämyyntinä

Ohjainten lataaminen

Vaiheet

1. Käynnistä kannettava tietokone.

2. Siirry osoitteeseen Dell.com/support.

3. Napsauta Product Support (Tuotetuki), anna kannettavan tietokoneen huoltomerkki ja napsauta Submit (Lähetä).

HUOMAUTUS: Jos et tiedä huoltomerkkiä, käytä automaattista tunnistusta tai valitse kannettavan tietokoneen malli selaamalla

manuaalisesti.

4. Valitse Drivers and Downloads (Ohjaimet ja ladattavat tiedostot).

5. Valitse kannettavaan tietokoneeseesi asennettu käyttöjärjestelmä.

6. Selaa alaspäin sivulla ja valitse asennettava ajuri.

7. Lataa ajuri kannettavaan tietokoneeseen valitsemalla Download File (Lataa tiedosto).

8. Kun lataus on valmis, siirry kansioon, johon tallensit ohjaintiedoston.

9. Kaksoisklikkaa ohjaintiedoston kuvaketta ja noudata ohjeita.

Intel-piirisarjan ohjaimet

Tarkista, onko matkatietokoneeseen jo asennettu Intel-piirisarjan ohjaimet.
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Taulukko 7. Intel-piirisarjan ohjaimet 

Ennen asennusta Asennuksen jälkeen

Intel HD Graphics -ohjaimet

Tarkista, onko matkatietokoneeseen jo asennettu Intel HD Graphics -ohjaimet.

Taulukko 8. Intel HD Graphics -ohjaimet 

Ennen asennusta Asennuksen jälkeen
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Realtek HD -ääniohjaimet

Tarkista, onko matkatietokoneeseen jo asennettu Realtek -ääniohjaimet.

Taulukko 9. Realtek HD -ääniohjaimet 

Ennen asennusta Asennuksen jälkeen

Verkkoajurit

Asenna WLAN- ja Bluetooth-ajurit Dellin tukisivustosta.

Tarkista, onko verkkoajurit jo asennettu kannettavaan tietokoneeseen.
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Vianmääritys
Taulukko 10. vianmääritys 

Ongelma Suositellut vianmääritysvaiheet

Akun lataaminen Akku tulee ladata järjestelmän ollessa sammutettuna, jotta latausaika on lyhyempi. Latausaika voi pidentyä,
jos järjestelmä on käynnissä ja käytössä on paljon grafiikkaa sisältäviä sovelluksia.

VAROITUS: Uusi akku voi räjähtää, jos se on asennettu väärin. Vaihda akku vain
samanlaiseen tai valmistajan suosittelemaan vastaavaan tyyppiin. Hävitä käytetyt akut
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Ei POST-testiä Kun käyttäjä käynnistää tietokoneen, BIOS suorittaa ensimmäisenä POST-käynnistystestin (Power-On
Self-Test). POST on sisäinen vianmääritysohjelma, joka tarkistaa laitteiston ja varmistaa, että kaikki toimii
oikein, ennen kuin BIOS käynnistää käyttöjärjestelmän.

Jos järjestelmä ei suorita käynnistystestiä, voit kokeilla erilaisia ratkaisuja:

1. Tarkista, että järjestelmässä on virran merkkivalo.

2. Jos järjestelmässä ei ole virran merkkivaloa, varmista, että se on kytketty verkkovirtaan.

3. Irrota akku. Varmista, että virta on katkaistu ja että järjestelmän virtajohto on irrotettu.

4. Irrota kaikki järjestelmän CRU-komponentit, kytke verkkolaite takaisin järjestelmään ja yritä uudelleen.

5. Suorita ePSA-diagnostiikka.

Video Jos järjestelmän LCD-näytössä ei näy mitään tai siinä on muita ongelmia, voit suorittaa seuraavat
perustoiminnot:

1. Jos LCD-näytössä ei näy videota tai video on epäselvä, suorita ePSA-diagnostiikka.

2. Jos LCD-näytössä ei näy lainkaan videota, kytke ulkoinen näyttö, jonka avulla voit varmistaa, ettei kyse
ole POST-testin puuttumiseen liittyvästä ongelmasta. Jos kuva näkyy selkeänä ulkoisessa näytössä,
vika ei ole näytönohjaimessa tai POST-testissä.

3. Jos mahdollista, kokeile aina ulkoista näyttöä LCD-ongelmissa, jotta mahdollinen ohjelmisto- tai
näyttökorttiongelma voidaan sulkea pois.

4. Jos LCD-näytön videokuva näyttää himmeältä, säädä näytön kirkkautta tai kytke laite verkkovirtaan,
jotta BIOSin virransäästön asetus poistuu käytöstä.

5. Jos LCD-näytössä näkyy viivoja, tarkista järjestelmä POST-testin aikana ja järjestelmäasetuksissa
selvittääksesi, näkyykö viivoja kaikissa toimintatiloissa. Suorita ePSA-diagnostiikka.

6. Jos LCD-näytössä on väriongelmia, suorita ePSA-diagnostiikka.

7. Jos LCD-näytössä on palaneita kuvapisteitä, varmista, että näyttö täyttää edelleen LCD-näyttöjen
standardivaatimukset. Dellin sisäiset käyttäjät voivat napsauttaa tätä.

BIOS Tietokoneen käyttöön liittyvät ongelmat saattavat johtua BIOSissa tai järjestelmäasetuksissa väärin
määritetyistä BIOS-asetuksista. Tarkista järjestelmäasetuksista kunkin sivun asetukset. Yritä palauttaa
BIOSin oletusasetukset painamalla Alt + F.

Kosketuslevy ja näppäimistö Voit tehdä kosketuslevyyn ja näppäimistöön liittyvien ongelmien vianmäärityksen seuraavasti:

1. Liitä ulkoinen hiiri tai näppäimistö oheislaitteiden toiminnan tarkistamista varten.

2. Suorita ePSA-diagnostiikka.

7

Vianmääritys 81

https://www.dell.com/support/article/us/en/19/sln130145/dell-lcd-display-pixel-guidelines?lang=en


Taulukko 10. vianmääritys (jatkuu)

Ongelma Suositellut vianmääritysvaiheet

Integrated NIC (Integroitu
verkko-ohjain)

Jos järjestelmä ei tunnista mitään verkkoja sen jälkeen, kun verkkokaapeli on liitetty verkkoporttiin, kokeile
seuraavia vianmääritysvaiheita:

1. Varmista, että verkko-ohjain on asennettu ja että se toimii oikein.

2. Tarkista järjestelmäasetuksista, että verkkokortti on käytössä.

3. Yritä kiinnittää kaapeli uudelleen.

4. Kokeile käyttää kaapelia, jonka tiedät varmasti olevan ehjä, jos sellainen on saatavilla.

5. Jos käytössäsi on toinen järjestelmä, jonka tiedät toimivan oikein, tarkista, muodostaako kyseinen
järjestelmä yhteyden verkkoon.

6. Suorita ePSA-diagnostiikka verkkoportissa.

HUOMAUTUS: Jos integroitu verkkoratkaisu on viallinen tai epäkunnossa, vaihda emolevy.

VGA VGA-toimintoihin ei tarvita lisäohjaimia tai päivityksiä. Kun teet vianmääritystä ulkoiselle näytölle, muista
seuraavat seikat:

● Tarkista, että kaapeli on tiukasti kiinni sekä kannettavassa tietokoneessa että ulkoisessa näytössä.

● Säädä ulkoisen näytön kontrastia ja kirkkautta.

● Varmista, että tietokoneen asetuksissa ei ole määritetty käyttöön ainoastaan sisäistä näyttöä.

● Kokeile käyttää kaapelia, jonka tiedät varmasti olevan ehjä.

● Kokeile käyttää ulkoista näyttöä, jonka tiedät varmasti toimivan. Katso lisäohjeita ulkoisen laitteen
käyttöohjeista.

HUOMAUTUS: Jos VGA-laiteportti on viallinen tai se ei toimi, vaihda emolevy.

Enhanced Pre-Boot System Assessment – ePSA-
diagnostiikka

Tietoja tehtävästä

ePSA-diagnostiikka (järjestelmädiagnostiikka) suorittaa laitteiston täydellisen tarkistuksen. ePSA on osa BIOS:ia, ja se käynnistetään
BIOS:ista sisäisesti. Kiinteä järjestelmän diagnoosi tarjoaa vaihtoehtoja tietyille laitteille tai laiteryhmille, joilla voidaan

ePSA-diagnostiikka voidaan käynnistää FN+PWR-painikkeilla, kun virta kytketään tietokoneeseen.

● Suorita testit automaattisesti tai vuorovaikutteisessa tilassa
● Toista testit
● Avaa tai tallenna testien tulokset
● Näet lisää testivaihtoehtoja suorittamalla läpikotaiset testit. Niiden avulla saat lisää tietoa vioittuneista laitteista.
● Katso tilaviesteistä, onnistuiko testien suorittaminen
● Katso virheilmoituksista testauksen aikana ilmenneet virheet

HUOMAUTUS: Eräille laitteille suoritettavat testit vaativat käyttäjältä toimia. Älä poistu päätteen äärestä diagnostiikan suorittamisen

aikana.

Järjestelmän diagnoosivalot
Virran ja akun tilavalo/kiintolevyn toiminnan merkkivalo: Ilmoittaa akun lataustilan tai kiintolevyn toiminnan.

HUOMAUTUS: Valo vaihdetaan virran ja akun tilavalon sekä kiintolevyn toiminnan merkkivalon välillä painamalla Fn+H.
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Kiintolevyn toimintavalo

Syttyy, kun tietokone lukee kiintolevyä tai kirjoittaa sille.

Virran ja akun tilavalo

Ilmoittaa virran ja akun latauksen tilan.

Tasaisen valkoinen – Verkkolaite on kytketty, ja akussa on enemmän kuin 5 % latausta.

Keltainen – Tietokone toimii akkuvirralla, ja akussa on alle 5 % latausta.

Off (Pois)

● Verkkolaite on kytketty ja akku on ladattu täyteen.
● Tietokone toimii akkuvirralla, ja akussa on enemmän kuin 5 % latausta.
● Tietokone on lepotilassa, horroksessa tai sammuksissa.

Virran ja akun tilan merkkivalot vilkkuvat keltaisena ja kuulet äänimerkin ilmoituksena virheestä.

Esimerkiksi virran ja akun tilan merkkivalo vilkahtaa keltaisena kahdesti, mitä seuraa tauko, ja sitten vilkahtaa valkoisena kolme kertaa, mitä
seuraa tauko. Tämä 2,3-sarja jatkuu, kunnes tietokone sammutetaan, ja se tarkoittaa, että muistimoduulia tai RAMia ei löydy.

Seuraavassa taulukossa näytetään valojen toiminta, niiden merkitys ja ehdotetut ratkaisut.

Taulukko 11. Järjestelmän valo-ongelmat ja niiden mahdolliset ratkaisut 

Valoyhdistelmä Ongelman kuvaus Ratkaisuehdotus

2,1 Suoritinvika Asenna emolevy.

2,2 Emolevy: BIOS- ja ROM-vika Flash-päivitä uusimpaan BIOS-versioon. Jos ongelma ei
poistu, vaihda emolevy.

2,3 Muistimoduulia tai RAMia ei löydy Varmista, että muistimoduuli on asennettu oikein. Jos
ongelma ei poistu, vaihda muistimoduuli.

2,4 Muistimoduuli- tai RAM-vika Asenna muistimoduuli.

2,5 Asennettuna virheellinen muistimoduuli Asenna muistimoduuli.

2,6 Emolevy- tai piirisarjavirhe Asenna emolevy.

2,7 LCD-näyttövika Vaihda LCD-näyttö.

3,1 CMOS-paristovika Vaihda CMOS-paristo.

3,2 PCI- tai näytönohjain- tai siruvika Vaihda CMOS-paristo.

3,3 Palautuslevykuvaa ei löydy Luo järjestelmästä uusi levykuva.

3,4 Palautuslevykuva löytyy mutta on virheellinen. Luo järjestelmästä uusi levykuva.

Tietokoneesta saattaa kuulua sarja piippauksia käynnistyksen aikana, jos virheitä tai ongelmia ei voida näyttää. Toistuvat piippauskoodit
auttavat käyttäjää määrittämään tietokoneen ongelmat.

Kameran tilavalo: Ilmoittaa, onko kamera käytössä.

● Tasaisen valkoinen – Kamera on käytössä.
● Sammuksissa – Kamera ei ole käytössä.

Caps Lock -tilavalo: Ilmoittaa, onko Caps Lock käytössä.

● Tasaisen valkoinen – Caps Lock on käytössä.
● Sammuksissa – Caps Lock on poissa käytöstä.
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Dellin yhteystiedot
Edellytykset

HUOMAUTUS: Jos käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä, käytä ostolaskussa, lähetysluettelossa, laskussa tai Dellin tuoteluettelossa

olevia yhteystietoja.

Tietoja tehtävästä

Dell tarjoaa monia online- ja puhelinpohjaisia tuki- ja palveluvaihtoehtoja. Niiden saatavuus vaihtelee maa- ja tuotekohtaisesti, ja jotkut
palvelut eivät välttämättä ole saatavilla alueellasi. Dellin myynnin, teknisen tuen ja asiakaspalvelun yhteystiedot:

Vaiheet

1. Siirry osoitteeseen Dell.com/support.

2. Valitse tukiluokka.

3. Tarkista maa tai alue sivun alareunan avattavasta Choose A Country/Region (Valitse maa/alue) -luettelosta

4. Valitse tarpeitasi vastaava palvelu- tai tukilinkki.
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