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Tietokoneen käsittely

Aiheet:

• Turvatoimenpiteet
• Ennen kuin avaat tietokoneen kannen
• Tietokoneen käsittelemisen jälkeen

Turvatoimenpiteet
Turvatoimenpiteet-kappaleessa kuvaillaan ensisijaiset vaiheet, jotka on suoritettava ennen purkamistoimia.

Noudata seuraavia turvatoimenpiteitä ennen kuin asennat osia tai suoritat purkamista tai kokoamista edellyttäviä toimia:

• Sammuta järjestelmä ja kaikki siihen liitetyt oheislaitteet.
• Irrota järjestelmä ja kaikki siihen kytketyt oheislaitteet verkkovirrasta.
• Irrota järjestelmästä kaikki verkko-, puhelin- ja tiedonsiirtokaapelit.
• Käytä ESD-kenttähuoltosarjaa, kun käsittelet kannettavan tietokoneen komponentteja välttääksesi tahattomat sähköstaattiset (ESD) 

vauriot.
• Kun olet poistanut komponentin järjestelmästä, aseta komponentti varovasti ESD-matolle.
• Käytä kenkiä, joissa on sähköiskuilta suojaava, eristävä kumipohja..

Lepovirta
Lepovirtaa käyttävät Dell-tuotteet on irrotettava verkkovirrasta ennen kotelon avaamista. Järjestelmät, joissa käytetään lepovirtaa, saavat 
virtaa myös sammutettuna. Lepovirran ansiosta järjestelmä voidaan etäkäynnistää (lähiverkkoaktivointi) ja asettaa lepotilaan. Se 
mahdollistaa myös muiden edistyneiden virranhallintaominaisuuksien käytön.

Emolevyn jäännösvirta voidaan purkaa irrottamalla järjestelmä verkkovirrasta ja pitämällä virtapainiketta painettuna 15 sekuntia. Irrota akku 
kannettavasta tietokoneesta.

Liittäminen
Liittämisellä yhdistetään kaksi tai useampi maadoittava johdin samaan sähköpotentiaaliin. Tämä suoritetaan ESD-kenttähuoltosarjan avulla. 
Kun kytket liitosjohtoa, varmista, että se on liitetty paljaaseen metalliin eikä maalattuun tai muuhun kuin metallipintaan. Kiinnitä ranneke 
napakasti niin, että se on täysin kosketuksissa ihoosi, ja poista kellot, rannekorut, sormukset ja muut korut ennen kuin liität itsesi 
laitteistoon.

Suojautuminen sähköstaattisilta purkauksilta (ESD)
Suojautuminen sähköstaattisilta purkauksilta on erittäin tärkeää käsiteltäessä sähkökomponentteja ja varsinkin erittäin herkkiä 
komponentteja, kuten laajennuskortteja, suorittimia, DIMM-muistimoduuleita ja emolevyjä. Erittäin pienetkin purkaukset voivat vahingoittaa 
piirejä monin tavoin, joiden seurauksia ei välttämättä huomaa. Näitä voivat olla esimerkiksi satunnaisesti ilmenevät ongelmat tai tuotteen 
lyhentynyt käyttöikä. Kun teollisuudessa keskitytään energiavaatimusten pienentämiseen ja yhä pienempiin kokoihin, suojautuminen 
sähköstaattisilta purkauksilta tulee entistäkin tärkeämmäksi.

Koska Dellin tuotteissa käytetyt puolijohteet ovat yhä tiheämpiä, herkkyys staattisille vaurioille on nyt suurempaa kuin aiemmissa Dell-
tuotteissa. Tästä syystä jotkin aiemmin hyväksytyt osien käsittelytavat eivät enää päde.

Sähköstaattisten purkausten kaksi tunnettua tyyppiä ovat katastrofaaliset ja satunnaisesti ilmenevät viat.

• Katastrofaaliset viat – näitä on noin 20 prosenttia sähköstaattisiin purkauksiin liittyvistä vioista. Vaurion vuoksi laitteen toiminta 
loppuu välittömästi. Katastrofaalinen vika voi tapahtua esimerkiksi, kun DIMM-muistimoduuli saa staattisen iskun ja antaa No POST/No 
Video -virheen sekä viallisesta muistista johtuvan äänimerkin.

• Satunnaisesti ilmenevät viat – näitä on noin 80 prosenttia sähköstaattisiin purkauksiin liittyvistä vioista. Satunnaisesti ilmenevien 
vikojen suuri määrä tarkoittaa, että vikaa ei useimmiten huomata heti sen syntyessä. DIMM-muisti saa staattisen iskun, mutta seuranta 
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vain heikkenee eikä välittömästi aiheuta vikaan liittyviä, ulospäin näkyviä oireita. Heikentyneen muistijäljen seurausten ilmenemiseen voi 
mennä viikkoja tai kuukausia. Sillä välin se voi aiheuttaa muistin eheyden heikkenemistä, satunnaisia muistivirheitä jne.

Satunnaisesti ilmenevä vika (kutsutaan myös piileväksi tai "walking wounded" -viaksi) on vikatyyppi, jota on vaikeampi havaita ja jolle on 
vaikeampi tehdä vianmääritys.

Estä sähköstaattisista purkauksista aiheutuvat viat seuraavasti:

• Käytä asianmukaisesti maadoitettua sähköstaattisilta purkauksilta suojaavaa rannenauhaa. Langattomien antistaattisten nauhojen 
käyttö ei enää ole sallittua, sillä ne eivät anna riittävää suojaa. Kotelon koskettaminen ennen osien käsittely ei takaa riittävää suojausta 
sähköstaattisilta purkauksilta niiden osien osalta, jotka ovat näille purkauksille erityisen herkkiä.

• Käsittele kaikkia sähköstaattisesti herkkiä osia staattiselta sähköltä suojatulla alueella. Jos mahdollista, käytä antistaattisia lattia-alustoja 
ja työpöydän alustoja.

• Kun purat komponentin pakkauslaatikosta, älä poista sitä antistaattisesta pakkauksesta ennen kuin olet valmis asentamaan sen. 
Varmista ennen antistaattisen pakkauksen purkamista, että olet poistanut staattisen sähkön kehostasi.

• Ennen kuin kuljetat sähköstaattisesti herkkää osaa, pane se ensin antistaattiseen rasiaan tai pakkaukseen.

ESD-kenttähuoltosarja
Valvontalaitteeton kenttähuoltosarja on yleisimmin käytetty huoltosarja. Jokainen kenttähuoltosarja koostuu kolmesta osasta, jotka ovat 
antistaattinen matto, ranneke ja maadoitusjohto.

ESD-kenttähuoltosarjan osat
ESD-kenttähuoltosarjan osat ovat:

• Antistaattinen matto – Antistaattinen matto on maadoittava, ja sen päälle voidaan asettaa osia huollon aikana. Kun käytät 
antistaattista mattoa, rannekkeen tulee olla kunnolla kiinni ja maadoitusjohdon tulee olla kiinnitettynä mattoon ja käsiteltävän 
järjestelmän mihin tahansa paljaaseen metallipintaan. Kun matto on otettu käyttöön asianmukaisesti, varaosat voidaan poistaa ESD-
pussista ja asettaa suoraan matolle. Staattiselle sähkölle herkät esineet ovat turvassa sähköpurkauksilta, kun ne ovat kädessäsi, 
antistaattisella matolla, järjestelmässä tai pussissa.

• Ranneke ja liitäntäjohto – Jos ESD-mattoa ei tarvita, ranneke ja maadoitusjohto voidaan kiinnittää ranteeseesi ja järjestelmän 
paljaaseen metallipintaan. Ne voidaan kiinnittää myös antistaattiseen mattoon matolle asetettujen laitteiden suojaamiseksi. Rannekkeen 
ja maadoitusjohdon kosketusta ihoosi, ESD-mattoon ja laitteistoon kutsutaan maadoitukseksi. Käytä ainoastaan sellaisia 
kenttähuoltosarjoja, joihin sisältyy ranneke, matto ja maadoitusjohto. Älä käytä johdottomia rannekkeita. Huomaa, että rannekkeen johto 
voi kulua ja vahingoittua käytössä. Se on testattava säännöllisesti maadoitusranneketesterillä tahattomien ESD-vaurioiden 
välttämiseksi. Suosittelemme testaamaan rannekkeen ja maadoitusjohdon vähintään kerran viikossa.

• ESD-ranneketesteri – Maadoitusrannekkeen johto voi vaurioitua ajan myötä. Valvontalaitteetonta sarjaa käytettäessä on 
suositeltavaa testata maadoitusranneke ennen jokaista huoltokäyntiä tai vähintään kerran viikossa. Tämä on helpointa tehdä 
ranneketesterillä. Jos käytössäsi ei ole omaa ranneketesteriä, kysy, onko aluetoimistollasi sellainen. Aseta ranneke ranteesi ympärille, 
kytke maadoitusjohto testeriin ja suorita testaus painamalla testerin painiketta. Vihreä merkkivalo kertoo testin läpäisystä. Jos testi 
epäonnistuu, punainen merkkivalo syttyy ja testeri päästää äänimerkin.

• Eristävät elementit – Pidä staattiselle sähkölle herkät laitteet, kuten muoviset jäähdytyselementtien kotelot, erillään eristeinä 
toimivista sisäisistä osista, joissa voi

• Työympäristö – Arvioi asiakkaan toimipiste ympäristönä ennen ESD-kenttähuoltosarjan käyttöönottoa. Sarjan käyttöönotto 
esimerkiksi palvelimen huoltoon poikkeaa pöytä- tai kannettavaan tietokoneen huoltoympäristöstä. Palvelimet on useimmiten asennettu 
konesalin kehikkoon, kun taas pöytä- ja kannettavat tietokoneet ovat tavallisesti toimistojen tai toimistokoppien pöydillä. Varmista, että 
työtila on avoin ja tasainen ja että sillä ei ole ylimääräistä tavaraa. Työtilassa on oltava tarpeeksi tilaa ESD-sarjalle ja lisätilaa korjattavalle 
järjestelmälle. Työtilassa ei saa olla eristeitä, jotka voivat aiheuttaa staattisen sähkön purkauksen. Työtilassa olevat eristeet, kuten 
styrox ja muut muovit, on siirrettävä vähintään 30 senttimetrin (12 tuuman) etäisyydelle herkistä osista ennen laitteistokomponenttien 
käsittelyä.

• ESD-pakkaukset – Kaikki staattiselle sähkölle herkät laitteet on toimitettava ja vastaanotettava antistaattisessa pakkauksessa. 
Suosittelemme käyttämään metallisia, staattiselta sähköltä suojattuja pusseja. Palauta vahingoittunut osa aina samassa ESD-pussissa ja 
-pakkauksessa, jossa uusi osa toimitettiin. Taita ESD-pussi ja teippaa se kiinni. Käytä samaa vaahtomuovista pakkausmateriaalia ja 
laatikkoa, jossa uusi osa toimitettiin. ESD-herkät laitteet saa poistaa pakkauksesta ainoastaan ESD-suojatulla työtasolla. Älä aseta osia 
ESD-pussin päälle, sillä ainoastaan pussin sisäpuoli on suojattu. Pidä osat kädessäsi, ESD-matolla, järjestelmällä tai antistaattisessa 
pussissa.

• Herkkien komponenttien kuljetus – Varaosat, Dellille palautettavat osat ja muut ESD-herkät komponentit on suljettava 
antistaattisiin pusseihin kuljetuksen ajaksi.
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ESD-suojauksen yhteenveto
Suosittelemme, että kaikki kenttähuoltoteknikot käyttävät perinteistä, johdollista maadoitusjohtoa ja antistaattista suojamattoa aina 
huoltaessaan Dell-tuotteita. Lisäksi on äärimmäisen tärkeää, että teknikot pitävät herkät osat erillään kaikista eristävistä osista huollon 
aikana ja että herkät komponentit suljetaan antistaattisiin pusseihin kuljetuksen ajaksi.

Herkkien komponenttien kuljettaminen
Kun varaosien tai Dellille palautettavien osien kaltaisia staattiselle sähkölle herkkiä komponentteja kuljetetaan, ne täytyy asettaa staattista 
sähköä estäviin pusseihin turvallisuuden varmistamiseksi.

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen
1. Varmista, että työtaso on tasainen ja puhdas, jotta tietokoneen kuori ei naarmuunnu.

2. Sammuta tietokone.

3. Jos tietokone on kiinnitetty telakointilaitteeseen, irrota se telakoinnista.

4. Irrota kaikki verkkokaapelit tietokoneesta (soveltuvissa tapauksissa).

VAROITUS Jos tietokoneessa on RJ-45-liitäntä, irrota verkkokaapeli ensin tietokoneesta.

5. Irrota tietokone ja kaikki kiinnitetyt laitteet sähköpistorasiasta.

6. Avaa näyttö.

7. Pidä virtapainiketta painettuna muutaman sekunnin ajan, jotta emolevy maadoittuu.

VAROITUS Suojaudu sähköiskuilta irrottamalla tietokone aina pistorasiasta ennen kuin suoritat vaiheen 8.

VAROITUS Maadoita itsesi käyttämällä maadoitusranneketta tai koskettamalla säännöllisesti tietokoneen 

maalaamatonta metallipintaa ja tietokoneen takaosassa olevaa liitäntää samanaikaisesti.

8. Irrota kaikki asennetut ExpressCard-kortit ja älykortit paikoistaan.

Tietokoneen käsittelemisen jälkeen
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.

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

Aiheet:

• Suositellut työkalut
• Järjestelmän tärkeimmät komponentit
• Ruuvikokoluettelo
• Micro Secure Digital -kortti
• SIM-kortti
• Rungon suojus
• Akku
• PCIe-SSD
• WLAN-kortti
• WWAN-kortti
• Virtakortti
• Kaiutin
• Älykorttikehikko
• Sormenjälkikortti
• LED-kortti
• Jäähdytyselementti
• Näyttö
• Emolevy
• Reaaliaikakello
• Näppäimistö
• Kosketuslevyn painikkeet
• Kämmentuki

Suositellut työkalut
Tämän asiakirjan menetelmät edellyttävät seuraavia työkaluja:

• Phillips #0 -ruuvitaltta
• Phillips #1 -ruuvitaltta
• Muovipuikko

HUOMAUTUS #0-ruuvitaltta on ruuveille 0–1 ja #1-ruuvitaltta on ruuveille 2–4.
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Järjestelmän tärkeimmät komponentit

1. Näyttökokoonpano 2. Näppäimistö
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3. Jäähdytyselementti- ja tuuletinkokoonpano 4. Emolevy

5. PCIe SSD 6. Älykorttikehikko

7. LED-kortti 8. Kaiutin

9. Kosketuslevyn painikkeet 10. Kämmentukikokoonpano

11. Akku 12. WWAN-kortti

13. WLAN-kortti

HUOMAUTUS Dell toimittaa luettelon osista ja niiden osanumeroista ostetun alkuperäisen järjestelmäkokoonpanon 

osalta. Nämä osat ovat saatavilla asiakkaan ostamien takuiden mukaisesti. Lisätietoja ostovaihtoehdoista saa ottamalla 

yhteyttä Dell-myyntiedustajaan.

Ruuvikokoluettelo
Taulukko 1. Latitude 7390 - ruuvikokoluettelo

Komponent
ti

M 2.5 x 
2.5L

M 2.5 x 
4.0L

M 2.0 x 
3.0L

M 2 x 2L 
K3.6D

M 2,0 x 2L 
K7D

M 2 x 1.7L M 1,98 x 4L M 2.5 x 5

LCD-näytön 
kiinnittämine
n runkoon

6 3

Saranapidike 
alas

4

Virtakortti 2

LED-kortti 2

Sormenjälkitu
nnistimen 
pidike

1

Kosketuslevy
n painike

2

Älykortti 2

Näppäimistö 
näppäimistöl
evyyn

6

Näppäimistöl
evy

13

Alakansi 8

Emolevy 6

Jäähdytyslev
ykokoonpano

5 1

Akku 4

WLAN 1

WWAN 1

EDP-pidike 2

USB Type-C 2

NVMe SSD 2
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Micro Secure Digital -kortti

Micro Secure Digital -kortin irrottaminen
1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2. Irrota Micro Secure Digital (SD) -kortti tietokoneesta painamalla sitä.

3. Vedä Micro Secure Digital (SD) -kortti ulos tietokoneesta.

Micro Secure Digital -korti asentaminen
1. Työnnä Micro SD -kortti paikkaansa siten, että se napsahtaa paikoilleen.

2. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.
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SIM-kortti

Micro SIM -kortin irrottaminen micro SIM -kortin alustasta
VAROITUS Jos micro SIM -kortti irrotetaan, kun tietokoneeseen on kytketty virta, seurauksena voi olla tietojen 

menettäminen tai kortin vaurioituminen.

HUOMAUTUS Micro SIM -kortin alusta on vain järjestelmissä, joissa on WWAN-kortti.

1. Työnnä nasta tai micro SIM -kortin irrotustyökalu micro SIM -kortin alustan reikään.

2. Vedä micro SIM -kortin alusta auki muovipuikolla.

3. Jos käytettävissä on micro SIM -kortti, irrota micro SIM -kortti micro SIM -kortin alustasta.

SIM-kortin vaihtaminen
1. Työnnä paperiliitin tai SIM-kortin irrotustyökalu SIM-kortin alustan reikään.
2. Vedä SIM-kortin alusta auki muovipuikolla.
3. Laita SIM-kortti alustalle.
4. Aseta SIM-kortti paikkaansa.
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Rungon suojus

Rungon suojuksen irrottaminen
1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2. Löysennä 8 ruuvia (M2.5 x 5.0), joilla rungon suojus kiinnittyy tietokoneeseen.

3. Kankea rungon suojusta muovipuikolla alkaen sen yläreunan saranoista. Nosta se irti tietokoneesta.

HUOMAUTUS Urat sijaitsevat saranoiden lähellä tietokoneen takaosassa.

4. Irrota rungon suojus.

Komponenttien irrottaminen ja asentaminen 11



Rungon suojuksen asentaminen
1. Kohdista rungon suojuksen kielekkeet tietokoneen reunojen aukkoihin.

2. Paina suojuksen reunoja siten, että se napsahtaa paikoilleen.

3. Kiristä 8 ruuvia (M2.5 x 5.0), joilla rungon suojus kiinnittyy tietokoneeseen.

4. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

Akku

Litiumioniakkua koskevat turvallisuusohjeet
VAROITUS 

• Käsittele litiumioniakkuja varoen.

• Pura akun varausta mahdollisimman paljon ennen sen irrottamista järjestelmästä. Se onnistuu irrottamalla 

verkkolaite järjestelmästä, jotta akku tyhjentyy.

• Älä murskaa, pudota tai hajota akkua tai lävistä sitä vierailla esineillä.

• Älä altista akkua tai purettuja akkuja ja akkukennoja korkeille lämpötiloille.

• Älä kohdista painetta akun pintaan.

• Älä taivuta akkua.

• Älä käytä minkäänlaisia työkaluja akun kampeamiseen tai akkua vasten.

• Pidä huoli, ettet hukkaa tuotteen huollon aikana irrotettuja ruuveja, sillä ne saattavat puhkaista akun tai vahingoittaa 

muita järjestelmän osia.

• Jos akku juuttuu laitteeseen turpoamisen takia, älä yritä irrottaa sitä, koska litiumioniakun lävistäminen, 

taivuttaminen tai murskaaminen voi olla vaarallista. Ota tällaisissa tapauksissa yhteyttä, niin opastamme sinua 

asiassa.
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• Jos akku juuttuu laitteeseen turpoamisen takia, älä yritä irrottaa sitä, koska litiumioniakun puhkaiseminen, 

taivuttaminen tai murskaaminen voi olla vaarallista. Pyydä tällaisissa tapauksissa ohjeita Dellin tekniseltä tuelta. 

Katso tiedot osoitteesta www.dell.com/contactdell.

• Käytä ainoastaan alkuperäisiä akkuja, joita on saatavilla osoitteesta www.dell.com ja Dellin valtuutetuilta 

kumppaneilta ja jälleenmyyjiltä.

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

2. Irrota seuraavat:

a) microSD-kortti
b) SIM-korttialusta

HUOMAUTUS Molempien korttien irrottaminen (jos mukana), tyhjää korttia ei tarvitse irrottaa:

c) Rungon suojus

3. Akun irrottaminen:

a) Nosta nauha. Irrota akkukaapeli emolevyn liitännästä [1].
b) Irrota 4 ruuvia (M1.98 x 4 L), joilla akku on kiinnitetty tietokoneeseen [2].
c) Nosta akku ulos tietokoneesta [3].

Akun asentaminen
1. Aseta akku paikkaansa tietokoneeseen.

2. Kytke akkukaapeli emolevyn liittimeen.

3. Kiinnitä akku tietokoneeseen 4 ruuvilla (M1.98 x 4L).

4. Asenna seuraavat:

a) Rungon suojus
b) SIM-korttialusta
c) microSD-kortti

HUOMAUTUS Molempien korttien asentaminen (jos mukana):
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5. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

PCIe-SSD

PCIe SSD -kortin irrottaminen
1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat:

a) microSD-kortti
b) SIM-korttialusta

HUOMAUTUS Molempien korttien irrottaminen (jos mukana), tyhjää korttia ei tarvitse irrottaa:

c) Rungon suojus
d) Akku

3. PCIe SSD -kortin irrottaminen:

a) Irrota 2 ruuvia (M2.0 x 3.0), joilla SSD-kortin lämmönjohtolevy kiinnittyy paikalleen [1].
b) Nosta lämmönjohtolevy irti SSD-kortista.
c) Irrota SSD-kortti paikastaan [3].

PCIe SSD -aseman asentaminen
1. Aseta PCIe SSD -kortti kantaansa.

2. Asenna lämmönjohtolevy SSD-kortin päälle.

3. Kiinnitä SSD-kortin lämmönjohtolevy kiristämällä 2 ruuvia (M2.0 x 3.0).

4. Asenna seuraavat:

a) Akku
b) Rungon suojus
c) SIM-korttialusta
d) microSD-kortti
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HUOMAUTUS Molempien korttien asentaminen (jos mukana):

5. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

WLAN-kortti

WLAN-kortin irrottaminen
1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat:

a) microSD-kortti
b) SIM-korttialusta

HUOMAUTUS Irrota molemmat kortit (jos mukana), tyhjää korttia ei tarvitse irrottaa.

c) Rungon suojus
d) Akku

3. WLAN-kortin irrottaminen:

a) Irrota 1 ruuvi (M2.0 x 3.0), jolla langattoman kortin pidike kiinnittyy paikkaansa [1].
b) Irrota langattoman kortin pidike [2].
c) Irrota WLAN-kaapelit WLAN-kortin liitännöistä [3].
d) Irrota WLAN-kortti [4].

WLAN-kortin asentaminen
1. Aseta WLAN-kortti emolevyn liitäntään.

2. Liitä WLAN-kaapelit WLAN-kortin liittimiin.

3. Aseta langattoman kortin pidike paikalleen. Kiinnitä WLAN-kortti tietokoneeseen kiristämällä M2.0 x 3.0 -ruuvi.

4. Asenna seuraavat:

a) Akku
b) Rungon suojus
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c) SIM-korttialusta
d) microSD-kortti

HUOMAUTUS Molempien korttien asentaminen (jos mukana):

5. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

WWAN-kortti

WWAN-kortin irrottaminen
1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat:

a) microSD-kortti
b) SIM-korttialusta

HUOMAUTUS Irrota molemmat kortit (jos mukana), tyhjää korttia ei tarvitse irrottaa.

c) Rungon suojus
d) Akku

3. WWAN-kortin irrottaminen:

a) Irrota 1 ruuvi (M2.0 x 3.0), jolla WWAN-kortin pidike kiinnittyy paikkaansa [1].
b) Nosta WWAN-kortin kiinnittävä WWAN-kortinpidike pois tietokoneesta [2].
c) Irrota WWAN-kaapelit WWAN-kortin liitännöistä [3].
d) Irrota WWAN-kortti tietokoneesta [4].

WWAN-kortin asentaminen
1. Aseta WWAN-kortti emolevyn liitäntään.

2. Kytke WWAN-kaapelit WWAN-kortin liitäntöihin.

3. Aseta metallipidike paikalleen. Kiinnitä WLAN-kortti tietokoneeseen kiristämällä M2.0 x 3.0 -ruuvi.
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4. Asenna seuraavat:

a) Akku
b) Rungon suojus
c) SIM-korttialusta
d) microSD-kortti

HUOMAUTUS Molempien korttien asentaminen (jos mukana):

5. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

HUOMAUTUS IMEI-numero näkyy myös WWAN-kortissa.

HUOMAUTUS Kun näyttökokoonpano tai emolevy asennetaan järjestelmään, langattoman verkon ja WWAN-antenni 

täytyy reitittää oikein emolevyn reitityskanaviin.

Virtakortti

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

2. Irrota seuraavat:

a) microSD-kortti
b) SIM-korttialusta

HUOMAUTUS Irrota molemmat kortit (jos mukana), tyhjää korttia ei tarvitse irrottaa.

c) Rungon suojus
d) Akku

3. Virtakortin irrottaminen:

a) Poista nappipariston suojus. Käännä nappiparisto ympäri [1].
b) Irrota virtatytärkortin kaapeli emolevystä [2].
c) Irrota 2 ruuvia (M2X3), jotka kiinnittävät virtakortin paikoilleen [3].
d) Nosta virtakortti ulos tietokoneesta [4].
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Virtakortin asentaminen
1. Aseta virtakortti paikalleen kohdistamalla se ruuvinaukkoihin.

2. Kiinnitä 2 ruuvia (M2.0x3.0), joilla virtakortti kiinnittyy tietokoneeseen.

3. Liitä virtakortin kaapeli emolevyssä olevaan liittimeen.

4. Kiinnitä nappiparisto tietokoneeseen.

5. Asenna seuraavat:

a) Akku
b) Rungon suojus
c) SIM-korttialusta
d) microSD-kortti

HUOMAUTUS Molempien korttien asentaminen (jos mukana):

6. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

Kaiutin

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

2. Irrota seuraavat:

a) microSD-kortti
b) SIM-korttialusta

HUOMAUTUS Molempien korttien irrottaminen (jos mukana), tyhjää korttia ei tarvitse irrottaa:

c) Rungon suojus
d) Akku
e) Virtakortti

3. Kaapelien irrottaminen:

a) Irrota älykortin kaapeli USH-piirilevystä ja taita se kokoon [1].
b) Irrota LED-tytärkortti FFC LED-tytärkortista, jotta pääset helposti käsiksi, kun irrotat kaiutinmoduulin [2].
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4. Kaiutinmoduulin vapauttaminen:

a) Irrota kaiutinkaapeli emolevyn liittimestä [1].
b) Vapauta kaiutinkaapeli kiinnikkeistä. Irrota kaiutinkaapelin kiinnittävät teipit [2].

5. Kaiutinmoduulin irrottaminen:

a) Vapauta kaiutinkaapeli irrottamalla teipit kämmentuen läheltä [1].
b) Nosta kaiutinmoduuli tietokoneesta.

HUOMAUTUS Kaiutinmoduuli voidaan irrottaa tietokoneesta muovipuikolla.
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Kaiutinmoduulin asentaminen
1. Aseta kaiutinmoduuli paikkoihinsa tietokoneessa.

2. Reititä kaiutinkaapeli reitityskanavan läpi ja kiinnitä se teipeillä.

3. Liitä kaiuttimen kaapeli emolevyssä olevaan liittimeen.

4. Kytke smart-kaapeli kämmentuen liitäntään.

5. Asenna seuraavat:

a) Virtakortti
b) Akku
c) Rungon suojus
d) SIM-korttialusta
e) Micro SD

HUOMAUTUS Molempien korttien asentaminen (jos mukana):

6. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

Älykorttikehikko

Älykorttikehikon irrottaminen
HUOMAUTUS Poista aina älykortti älykortinlukijasta.

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

2. Irrota seuraavat:

a) Micro SD
b) SIM-korttialusta

HUOMAUTUS Irrota molemmat kortit (jos mukana), tyhjää korttia ei tarvitse irrottaa.

c) Rungon suojus
d) Akku
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e) SSD-kortti

3. Kaapelien irrottaminen:

a) Irrota älykortin kaapeli [1].
b) Irrota LED-kortin kaapeli [2].
c) Irrota SSD-lämpötyyny SSD-paikasta [3].

HUOMAUTUS SSD-lämpötyynyä irrotettaessa on ehkä käytettävä voimaa.

4. Älykorttikehikon irrottaminen:

a) Irrota 2 ruuvia (M2 x 2.0), joilla älykortin kehikko kiinnittyy tietokoneeseen [1].
b) Vedä ja nosta älykortin kehikko tietokoneesta [2].
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Älykorttikehikon asentaminen
1. Työnnä älykorttikehikko paikkaansa siten, että se kohdistuu tietokoneen ruuvinpitimiin.

2. Kiristä 2 ruuvia (M2 x 2.0), joilla älykorttikehikko kiinnittyy tietokoneeseen.

3. Kiinnitä lämpötyyny SSD-moduuliin.

4. Kiinnitä LED-kortin kaapeli. Yhdistä se tietokoneen LED-korttiin.

5. Kiinnitä älykorttikaapeli. Yhdistä se tietokoneen USH-korttiin.

6. Asenna seuraavat:

a) SSD-kortti
b) Akku
c) Rungon suojus
d) SIM-korttialusta
e) microSD-kortti

HUOMAUTUS Molempien korttien asentaminen (jos mukana):

7. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

Sormenjälkikortti

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

2. Irrota seuraavat:

a) Micro SD
b) SIM-korttialusta

HUOMAUTUS Irrota molemmat kortit (jos mukana), tyhjää korttia ei tarvitse irrottaa.

c) Rungon suojus
d) Akku
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3. Sormenjälkilukijakortin irrottaminen:

a) Irrota kaiutinkaapeleihin kiinnitetty nappiparisto [1].
b) Irrota sormenjälkilukijan kaapelit sormenjälkilukijakortista ja USH-kortista [2].

HUOMAUTUS Tämä kaapeli on vapautettava, jotta se ei repeydy.

c) Irrota 1 ruuvi (M2 x 3), jolla sormenjälkilukijan pidike on kiinnitetty tietokoneeseen [3].
d) Nosta sormenjälkilukijan pidike sormenjälkilukijakortista [4].
e) Nosta sormenjäljenlukijakortti paikastaan tietokoneessa.

HUOMAUTUS Sormenjälkilukijakortti on kiinnitetty rannetukeen. Sen irrottamisessa voidaan tarvita muovipuikko.

Sormenjäljenlukijakortin asentaminen
1. Asenna sormenjäljenlukijakortti paikkaansa.

2. Aseta sormenjälkilukijan pidike paikkaansa.

3. Kiinnitä pidike levyyn kiinnittämällä ruuvi (M2 x 3).

4. Kytke sormenjälkilukijan kaapeli sormenjälkilukijan levyyn ja USH-levyyn.

5. Kytke nappiparisto kaiutinkaapeliin.

6. Asenna seuraavat:

a) Akku
b) Rungon suojus
c) SIM-korttialusta
d) microSD-kortti

HUOMAUTUS Molempien korttien asentaminen (jos mukana):

7. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.
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LED-kortti

LED-kortin irrottaminen
1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat:

a) Micro SD
b) SIM-korttialusta

HUOMAUTUS Molempien korttien irrottaminen (jos mukana), tyhjää korttia ei tarvitse irrottaa:

c) Rungon suojus
d) Akku

3. LED-kortin irrottaminen:

a) Irrota LED-piirilevyn kaapeli LED-piirilevystä [1].
b) Irrota teippi, jolla LED-piirilevy kiinnittyy kosketuslevyn paneeliin [2].
c) Irrota 2 ruuvia (M2 x 3), jolla LED-piirilevy on kiinnitetty tietokoneeseen [3].
d) Nosta LED-kortti ulos tietokoneesta [4].

LED-kortin asentaminen
1. Asenna LED-kortti paikkaansa.

2. Kiinnitä LED-kortti kiinnittämällä 2 ruuvia (M2 x 3).

3. Kiinnitä LED-kortti teipillä.

4. Kytke LED-kortin kaapeli LED-korttiin.

5. Asenna seuraavat:

a) Akku
b) Rungon suojus
c) SIM-korttialusta
d) microSD-kortti
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HUOMAUTUS Molempien korttien asentaminen (jos mukana):

6. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

Jäähdytyselementti

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

2. Irrota seuraavat:

a) Micro SD
b) SIM-korttialusta

HUOMAUTUS Irrota molemmat kortit (jos mukana), älä irrota tyhjää korttia.

c) Rungon suojus
d) Akku

3. Jäähdytyselementtikokoonpanon irrottaminen:

a) Irrota tuulettimen kaapeli emolevystä [1].
b) Irrota 2 ruuvia (M2.0 x 3.0), joilla järjestelmän tuuletin kiinnittyy emolevyyn [2].
c) Irrota 4 ruuvia (M2.0 x 3.0), joilla jäähdytyselementti kiinnittyy emolevyyn [3].
d) Nosta jäähdytyselementtikokoonpano irti emolevystä.

Jäähdytyselementin asentaminen
1. Kohdista jäähdytyselementtikokoonpano emolevyn ruuvinpidikkeiden kanssa.

2. Kiinnitä jäähdytyselementin emolevyyn kiinnittävät 4 ruuvia (M2.0 x 3.0).

HUOMAUTUS Kiristä emolevyn ruuvit numeromerkintöjen [1, 2, 3, 4] mukaisessa, jäähdytyselementtiin merkityssä 

järjestyksessä.

3. Kiinnitä 2 ruuvia (M2.0 x 3.0), joilla puhallin on kiinnitetty emolevyyn.

4. Kytke tuulettimen kaapeli emolevyn liittimeen.
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5. Asenna seuraavat:

a) Akku
b) Rungon suojus
c) SIM-korttialusta
d) microSD-kortti

HUOMAUTUS Molempien korttien asentaminen (jos mukana):

6. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

Näyttö

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

2. Irrota seuraavat:

a) Micro SD
b) SIM-korttialusta

HUOMAUTUS Irrota molemmat kortit (jos mukana), tyhjää korttia ei tarvitse irrottaa.

c) Rungon suojus
d) Akku
e) WLAN-kortti
f) WWAN-kortti

3. Irrota teipit, joilla antennikaapelit on kiinnitetty emolevyyn. Irrota kaapelit reititysohjaimista.

4. Irrota:

a) IR-kameran ja kosketusnäytön kaapeli [1].
b) Irrota 2 ruuvia (M 2 x 1.7L), joilla eDP-pidike kiinnittyy, ja nosta se ulos tietokoneesta [2].
c) Irrota eDP-kaapeli emolevystä [3].
d) Irrota G-tunnistin ja eDP-kaapelit [4].
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5. Nosta tietokoneen alaosa irti näyttökokoonpanosta.

6. Näyttökokoonpanon irrottaminen:

a) Aseta tietokoneen alaosa näyttökokoonpanon kohdalle.

HUOMAUTUS Avaa LCD-näyttö kuvassa näkyvällä tavalla.

b) Irrota näytön saranan pidikkeet kiinnittävät 4 ruuvia (M2.5 x 4.0) [1].
c) Irrota näyttökokoonpano tietokoneesta [2].
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Näyttökokoonpanon asentaminen
1. Aseta tietokone tasaiselle pinnalle.

2. Kohdista näyttökokoonpano näytön saranoiden ruuvinpidikkeisiin.

3. Kiinnitä neljä ruuvia (M2.5 x 4.0), joilla näyttökokoonpano on kiinnitetty paikalleen.

4. Sulje näyttökokoonpano ja käännä tietokone ympäri.

5. Kytke kaapelit:

a) G-tunnistin ja eDP-kaapeli
b) Aseta eDP-pidike eDP-kaapeliin ja kiinnitä 2 ruuvia (M2 x 2) pidikkeeseen.
c) IR-kameran ja kosketusnäytön kaapelit

6. Ohjaa antennijohdot reitityskiinnikkeiden läpi.

7. Kiinnitä antennijohdot emolevyyn teipeillä.

8. Asenna seuraavat:

a) WWAN-kortti
b) WLAN-kortti
c) Akku
d) Rungon suojus
e) SIM-korttialusta
f) microSD-kortti

HUOMAUTUS Molempien korttien asentaminen (jos mukana):

9. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

Emolevy

Järjestelmän emolevyn irrottaminen
1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat:
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a) Micro SD
b) SIM-korttialusta

HUOMAUTUS Irrota molemmat kortit (jos mukana), tyhjää korttia ei tarvitse irrottaa.

c) Rungon suojus
d) Akku
e) SSD-kortti
f) WLAN-kortti
g) WWAN-kortti
h) Jäähdytyselementtikokoonpano

3. Irrota:

a) IR-kameran ja kosketusnäytön kaapeli [1].
b) Irrota 2 ruuvia (M 2 x 1.7L), joilla eDP-pidike kiinnittyy, ja nosta se ulos tietokoneesta [2].
c) Irrota eDP-kaapeli emolevystä [3].
d) Irrota G-tunnistin ja eDP-kaapelit [4].

4. Irrota seuraavat kaapelit emolevystä:

a) Kosketuslevyn kaapeli
b) USH-kaapeli
c) LED-levyn kaapeli
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5. Kaapelien vapauttaminen:

a) Vapauta kaiutinkaapeli irrottamalla se nappiparistosta [1].
b) Irrota kaiuttimen johto emolevystä [2].
c) Irrota virtakortin kaapeli emolevystä [3].

6. Irrota antennikaapelit kiinnittävät teipit. Irrota kaapelit reititysohjaimista.

30 Komponenttien irrottaminen ja asentaminen



7. Emolevyn irrottaminen:

a) Irrota 2 ruuvia (M 1.98 x 4), joilla USB Type-C -pidike on kiinnitetty [1].
b) Irrota USB Type-C -pidike Type-C-moduulista [2].
c) Irrota 6 ruuvia (M2.0 x 3.0), joilla emolevy kiinnittyy tietokoneeseen [3].
d) Nosta emolevy pois tietokoneesta [4].
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Emolevyn asentaminen
1. Kohdista emolevy tietokoneen ruuvinpidikkeiden kanssa.

2. Asenna 6 ruuvia (M2.0 x 3.0), joilla emolevy kiinnittyy tietokoneeseen.

3. Aseta USB Type-C -pidike Type-C -moduuliin.

4. Kiinnitä 2 ruuvia (M 1.98 x 4L), joilla USB Type-C -pidike kiinnittyy Type-C -moduuliin.

5. Reititä antennikaapeli reititysohjaimien läpi. Kiinnitä antennakaapelit teipeillä.

6. Kytke virtakortti ja kaiutinkaapeli emolevyyn.

7. Kytke nappiparisto kaiutinkaapeliin.

8. Kytke USH-levyn, kosketuslevyn ja LED-levyn kaapelit emolevyyn.

HUOMAUTUS If your computer has a WWAN card, then SIM card tray installation is a requirement.

9. Asenna seuraavat:

a) Jäähdytyselementtimoduuli

Liitä seuraavat kaapelit emolevyyn:

1. LED-levyn kaapeli
2. USH-kaapeli
3. Kosketuslevyn kaapeli

b) Kytke G-tunnistin ja eDP-kaapeli.
c) Aseta eDP-pidike eDP-kaapeliin ja kiinnitä 2 ruuvia (M2 x 1.7L) pidikkeeseen.
d) Kytke IR-kameran ja kosketusnäytön kaapelit.
e) WWAN-kortti
f) WLAN-kortti
g) SSD-kortti
h) Akku
i) Rungon suojus
j) SIM-korttialusta
k) Micro SD

HUOMAUTUS Molempien korttien asentaminen (jos mukana):

10. Kytke kaapelit:

11. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

Reaaliaikakello

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

2. Irrota seuraavat:

a) Mircro SD -kortti
b) SIM-korttialusta

HUOMAUTUS SIM-kortin alusta on käytettävissä vain, jos tietokoneessa on WWAN-kortti.

c) Rungon suojus
d) Akku
e) SSD-kortti
f) WLAN-kortti
g) WWAN-kortti
h) Jäähdytyselementti
i) Emolevy

3. Irrota nappipariston kaapeli emolevystä.
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Reaaliaikaikellon asentaminen
1. Liitä nappipariston johto emolevyyn.

2. Asenna seuraavat:

a) Emolevy
b) Jäähdytyselementtimoduuli
c) WWAN-kortti
d) WLAN-kortti
e) SSD-kortti
f) Akku
g) Rungon suojus
h) SIM-korttialusta
i) Micro SD

HUOMAUTUS Molempien korttien asentaminen (jos mukana):

3. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

RTC sijaitsee emolevyssä, joten RTC:n asentamisen jälkeen emolevy täytyy asentaa.

Näppäimistö

Näppäimistökokoonpanon irrottaminen
HUOMAUTUS Näppäimistön ja näppäimistökehikon yhdistelmää kutsutaan näppäimistökokoonpanoksi.

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

2. Irrota seuraavat:

a) Micro SD
b) SIM-korttialusta

HUOMAUTUS SIM-kortin alusta on käytettävissä vain, jos tietokoneessa on WWAN-kortti.

c) Rungon suojus
d) Akku
e) SSD-kortti
f) WLAN-kortti
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g) WWAN-kortti
h) Jäähdytyselementtikokoonpano
i) Emolevy

3. Irrota kaapelit ja SSD-lämpötyyny:

a) Kosketuslevyn ja USH-kortin kaapeli [1]
b) LED-levyn kaapeli [2]
c) SSD-lämpötyyny [3]
d) Näppäimistön ja näppäimistön taustavalaistuksen kaapeli [4]

4. Näppäimistön irrottaminen:

a) Irrota 13 ruuvia (M2.0 x 3.0), joilla näppäimistö kiinnittyy tietokoneen runkoon [1].
b) Nosta näppäimistö ulos tietokoneesta [2].
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Näppäimistön irrottaminen näppäimistön kehikosta
1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2. Irrota näppäimistö.

3. Näppäimistön irrottaminen näppäimistön kehikosta:

a) Irrota 6 ruuvia (M2.0 x 2.0), joilla näppäimistö kiinnittyy näppäimistökokoonpanoon [1].
b) Nosta näppäimistö pois näppäimistön kehikosta [2].
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Näppäimistön ja näppäimistön kehikon asentaminen
1. Kohdista näppäimistö näppäimistön kehikon ruuvinpidikkeiden kanssa.

2. Kiinnitä näppäimistö näppäimistön kehikkoon kiristämällä 6 ruuvia (M2.0 x 2.0).

3. Asennanäppäimistö.

Näppäimistökokoonpanon asentaminen
HUOMAUTUS Näppäimistön ja näppäimistökehikon yhdistelmää kutsutaan näppäimistökokoonpanoksi.

1. Kohdista näppäimistökokoonpano kotelon ruuvinpidikkeiden kanssa.

2. Kiinni 13 ruuvia (M2.0 x 3.0), joilla näppäimistö kiinnittyy koteloon.

3. Kiinnitä ja kytke näppäimistön ja sen taustavalaistuksen kaapelit näppäimistöön.

4. Kiinnitä LED-kortin kaapeli näppäimistöön.

5. Kiinnitä SSD-lämpötyyny SSD-moduuliin.

HUOMAUTUS Jos tietokoneessa on WWAN-kortti, SIM-kortin alusta on asennettava.

6. Asenna seuraavat:

a) Emolevy
b) Jäähdytyselementtimoduuli
c) WWAN-kortti
d) WLAN-kortti
e) SSD-kortti
f) Akku
g) Rungon suojus
h) SIM-korttialusta
i) Micro SD

HUOMAUTUS Molempien korttien asentaminen (jos mukana):

7. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

Kosketuslevyn painikkeet

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

2. Irrota seuraavat:

a) Rungon suojus
b) Akku
c) SSD-moduuli
d) WLAN-kortti
e) WWAN-kortti
f) Jäähdytyselementti
g) Kaiutin
h) Näyttökokoonpano
i) Emolevy
j) Näppäimistö

3. Kosketuslevyn painikkeiden irrottaminen.

a) Irrota kosketuslevyn kaapeli [1].
b) Irrota teippi, jolla kosketuslevyn painikkeet on kiinnitetty emolevyyn [2].
c) Irrota kosketuslevyn painikkeet kiinnittävät 2 ruuvia (M2 x 3) [3].
d) Nosta kosketuslevyn painikkeet irti tietokoneesta [4].
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Kosketuslevyn asentaminen
1. Aseta kosketuslevyn painikkeet paikoilleen.

2. Kiinnitä 2 ruuvia (M2xL3), joilla kosketuslevyn painikkeet kiinnittyvät.

3. Aseta kosketuslevyn kaapeli paikalleen.

4. Asenna seuraavat:

a) Näppäimistö
b) Emolevy
c) Näyttökokoonpano
d) Kaiutin
e) Jäähdytyselementti
f) WWAN-kortti
g) WLAN-kortti
h) SSD-moduuli
i) Akku
j) Rungon suojus

5. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

Kämmentuki

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

2. Irrota seuraavat:

a) Rungon suojus
b) Akku
c) SSD-moduuli
d) WLAN-kortti
e) WWAN-kortti
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f) Jäähdytyselementti
g) Kaiutin
h) LED-kortti
i) Näyttökokoonpano
j) Emolevy
k) Näppäimistö
l) Kosketuslevyn painikkeet

Jäljellä oleva komponentti on kämmentuki.

3. Asenna kämmentuki.

4. Asenna seuraavat:

a) Kosketuslevyn painikkeet
b) Näppäimistökokoonpano
c) Emolevy
d) Näyttökokoonpano
e) LED-kortti
f) Kaiutin
g) Jäähdytyselementti
h) WLAN-kortti
i) WWAN-kortti
j) PCIe SSD
k) Akku
l) Rungon suojus

5. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.
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Tekniikka ja komponentit
Tässä kappaleessa käsitellään järjestelmän sisältämää tekniikkaa ja komponentteja.
Aiheet:

• HDMI 1.4
• USB:n ominaisuudet
• USB Type-C
• Thunderbolt USB Type-C:n kautta

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

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.

3
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Tutustutaanpa USB:n kehitykseen alla olevan taulukon avulla.

Taulukko 2. 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.

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.
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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
• 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.

USB Type-C
USB Type C on uusi, pienikokoinen liitin. Liitin itsessään voi tukea erilaisia jännittäviä uusia USB-standardeja, kuten USB 3.1 ja USB-
virrantuonti (USB PD).

Vaihtoehtoinen tila
USB Type-C on uusi, hyvin pieni liitinstandardi. Se on noin kolmanneksen vanhan USB Type A -liittimen koosta. Tämä on liitinstandardi, jota 
jokaisessa laitteessa olisi voitava käyttää. USB Type-C -portit tukevat erilaisia protokollia, joissa käytetään vaihtoehtoisia tiloja. Sen ansiosta 
käytössä voi olla sovittimia, jotka voivat lähettää HDMI-, VGA-, DisplayPort- tai muita liitäntätyyppejä yhdestä USB-portista.

USB-virranjako
USB-virranjakomääritykset liittyvät tiiviisti USB Type-C -liittimiin. Tällä hetkellä älypuhelimet taulutietokoneet ja muut mobiililaitteet 
käyttävät usein USB-yhteyttä lataamiseen. USB 2.0 -liitäntä antaa enintään 2,5 wattia virtaa. Sillä voi ladata puhelimen, mutta ei juuri 
muuta. Esimerkki kannettava tietokone vie jo 60 wattia. USB Power Delivery nostaa määrän 100 wattiin. Se on kaksisuuntainen, jotta laite 
voi lähettää ja vastaanottaa virtaa. Sitä voidaan siirtää samaan aikaan, kun laite on tiedonsiirtoyhteydessä liitännän kautta.
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Tämä voi tarkoittaa hyvästejä kaikille kannettavien tietokoneiden latauskaapeleille, kun kaikki lataaminen tapahtuu USB-vakioliitännöistä. 
Voit ladata kannettavasi yhdellä näistä kannettavista akuista, joista lataat älypuhelimesi ja muut kannettavat laitteet tänä päivänä. Voit 
liittää tietokoneesi ulkoiseen näyttöön, joka on kytketty verkkovirtaan, jolloin ulkoinen näyttö lataa kannettavan tietokoneesi samalla, kuin 
käytät sitä ulkoisena näyttönä. Kaikki tämä tapahtuu yhden pienen USB Type C -liitännän kautta. Tämä edellyttää laitteelta ja kaapelilta 
USB Power Delivery -tukea. Pelkkä USB Type-C -liitäntä ei vielä välttämättä sitä tarkoita.

USB Type-C ja USB 3.1
USB 3.1 on uusi USB-standardi. USB 3:n teoreettinen kaistanleveys on 5 Gbps, kun taas USB 3.1 Gen2:n kaistanleveys on 10 Gbps. 
Kaistanleveys on siis kaksinkertainen ja yhtä nopea kuin ensimmäisen sukupolven Thunderbolt-liittimellä. USB Type-C on eri asia kuin USB 
3.1 USB- Type-C kertoo vain liittimen muodon, ja sen pohjana oleva tekniikka voi olla joko USB 2 tai USB 3.0. Itse asiassa Nokian N1 
Android -taulutietokonetta käytetään USB Type-C -liitännällä, mutta tekniikan pohjalla on USB 2.0 - ei edes USB 3.0. Nämä tekniikat 
muistuttavat kuitenkin läheisesti toisiaan.

Thunderbolt USB Type-C:n kautta
Thunderbolt on portti, jonka avulla siirretään tietoja, videokuvaa ja ääntä sekä syötetään virtaa. Thunderbolt yhdistää PCI Express (PCIe)- 
ja DisplayPort (DP) -signaalit yhdeksi sarjamuotoiseksi signaaliksi, jonka lisäksi kaapelissa syötetään tasavirtaa. Thunderbolt 1 ja Thunderbolt 
2 käyttävät samaa liitintä [1] kuin miniDP (DisplayPort) oheislaitteiden liittämiseen. Thunderbolt 3 käyttää USB Type-C -liitintä [2].

Kuva 1. Thunderbolt 1 ja Thunderbolt 3

1. Thunderbolt 1 ja Thunderbolt 2 (käytetään miniDP-liitintä)
2. Thunderbolt 3 (käytetään USB Type-C -liitintä)

Thunderbolt 3 USB Type-C:n kautta
Thunderbolt 3 nostaa Thunderbolt-portin nopeuden USB Type-C -tasolle: 40 Gt/s. Yksi pienikokoinen portti riittää kaikkiin yhteyksiin: 
nopein ja monipuolisin yhteys mihin telakointiyksikköön, näyttöön tai tallennuslaitteeseen tahansa, kuten ulkoiseen kiintolevyyn. 
Yhteensopivat oheislaitteet yhdistetään Thunderbolt 3 -porttiin USB Type-C -liittimellä.

1. Thunderbolt 3 perustuu USB Type-C -liitäntään ja -kaapeleihin. Tämä portti on pienikokoinen, ja liitin voidaan työntää siihen kummin 
päin tahansa.

2. Thunderbolt 3 -nopeus on jopa 40 Gt/s.
3. DisplayPort 1.2 on yhteensopiva DisplayPort-näyttöjen, -laitteiden ja -kaapelien kanssa.
4. USB-virransyöttö syöttää jopa 130 wattia yhteensopiviin tietokoneisiin.

Thunderbolt 3 USB Type-C -portissa: keskeiset 
ominaisuudet
1. Thunderbolt, USB, DisplayPort ja virtaa syöttävä USB Type-C yhden kaapelin avulla (ominaisuudet vaihtelevat tuotekohtaisesti)
2. USB Type-C -liitin, pienikokoiset kaapelit ja liittimet, jotka voidaan työntää paikalleen kummin päin tahansa
3. Thunderbolt Networking -tuki (*vaihtelee tuotteittain)
4. Jopa 4K-näyttöjen tuki
5. 40 Gt/s
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HUOMAUTUS Laitteiden välisen tiedonsiirron nopeus voi vaihdella.
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Järjestelmätiedot

Aiheet:

• Tekniset tiedot
•  Näppäimistön pikanäppäimet

Tekniset tiedot
Tässä aiheessa kerrotaan tekniset tiedot.

Taulukko 3. Tekniset tiedot

Tyyppi Ominaisuus

Mallinumero Latitude 7390 2-in-1

Suoritinperhe Intel Kaby Lake U ja R (7. ja 8. sukupolven i3/i5/i7)

Käyttöjärjestelmä • Microsoft Windows 10 Pro 64-bittinen
• Microsoft Windows 10 Home, 64-bittinen

Muisti • LPDDR3 SDRAM, 1 866 MHz; enintään 8 Gt (sisäänrakennettu)
• LPDDR3 SDRAM, 2 133 MHz; 16 Gt (sisäänrakennettu)

Piirisarja Intel Kaby Lake U ja R (integroitu suorittimeen)

Grafiikka • Intel HD Graphics 620 (7. sukupolven Intel Core)
• Intel UHD Graphics 620 (8. sukupolven Intel Core)

Näyttö 13,3 tuuman FHD WVA -kosketusnäyttö (16:9, 1 920 x 1 080), 
Corning Gorilla Glass 4 -lasi, aktiivisen kynän tuki, heijastamaton ja 
likaa hylkivä, 255 nitiä

Tallennuslaitevaihtoehdot Ensisijainen tallennuslaite:

• 128 Gt:n M.2 2280 SATA SSD
• 256 Gt:n M.2 2280 SATA SSD
• 256 Gt:n M.2 2280 -PCIe-SSD
• 512 Gt:n M.2 2280 -PCIe-SSD
• 1 Tt:n M.2 2280 -PCIe-SSD
• 256 Gt:n M.2 2280 SED -PCIe-SSD
• 512 Gt:n M.2 2280 SED -PCIe-SSD

Toissijainen tallennuslaite:

• 128 Gt:n M.2 2230 -PCIe-SSD
• 256 Gt:n M.2 2230 -PCIe-SSD

Multimedia • Microsoft Skype for Business -sertifioitu
• Valinnainen HD- tai IR-kamera (suunnattu käyttäjään, kiinteä 

tarkennus), jossa merkkivalo
• Stereokaiuttimet, joissa Maxx Audio Pro
• 4 x melua vaimentavan integroidun mikrofonin järjestelmä
• Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäliitäntä

Akkuvaihtoehdot • 45 Wh:n (3-kennoinen) polymeeriakku, jossa ExpressCharge-
tuki

4
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Tyyppi Ominaisuus

• 60 Wh:n (4-kennoinen) polymeeriakku, jossa ExpressCharge-
tuki

• 60 Wh:n (4-kennoinen) pitkäikäinen polymeeriakku

Verkkolaite • 45 W:n verkkolaite, USB Type-C
• 65 W:n verkkolaite, USB Type-C
• 90 W:n verkkolaite, USB Type-C

Yhteydet Microsoft Modern Standby -yhteensopiva

Wi-Fi-näyttö (Miracast) 14

Langattoman verkon vaihtoehdot:

• Kaksitaajuuksinen Qualcomm QCA61x4A 802.11ac (2x2) -Wi-FI- 
+ Bluetooth 4.1 -sovitin (ei-vPro)

• Kaksitaajuuksinen Qualcomm QCA6174A Extended Range 
802.11ac MU-MIMO (2x2) -Wi-Fi- + Bluetooth 4.1 -sovitin

• Kaksikaistainen langaton Intel Wireless-AC 8265 (2x2) -Wi-Fi- + 
BT 4.2 -kortti Bluetooth on valinnainen

Valinnaiset mobiililaajakaistavaihtoehdot:

• Dell Wireless Qualcomm Snapdragon X7 LTE-A (DW5811e) 
AT&T:lle, Verizonille ja Sprintille (USA)

• Dell WIreless Qualcomm Snapdragon X7 LTE-A (DW5811e) 
(EMEA/APJ/ROW)

• Dell Wireless Qualcomm Snapdragon X7 LTE-A (DW5816e 
Japanille/Kiinalle/ANZ-alueelle)

• Dell Wireless Qualcomm Snapdragon X7 HSPA + (DW5811e) 
(Indonesia)

Portit, korttipaikat ja kotelo • 1 x USB 3.1 Gen 1
• 1 x USB 3.1 Gen 1 -portti, jossa PowerShare
• 2 x DisplayPort over USB Type-C -liitäntää, joissa valinnainen 

Thunderbolt 3
• HDMI 1.4
• microSIM-korttipaikka (vain WWAN)
• microSD 4.0 -muistikortinlukija
• Noble-kiilalukkopaikka

Tietoturva TPM 2.0 FIPS, 140-2-sertifioitu, TCG-sertifioitu*

Valinnainen laitteistotodennuspaketti 1:

• Kontaktillinen älykortti ja Control Vault 2.0 Advanced -todennus, 
jossa FIPS 140-2 Level 3 -sertifiointi

Valinnainen laitteistotodennuspaketti 2:

• Sormenjälkitunnistin, kontaktillinen FIPS 201 -älykortti, 
etäluettava älykortti/NFC5, Control Vault 2.0 Advanced -
todennus, jossa FIPS 140-2 Level 3 -sertifiointi

• Valinnainen IR-kasvokamera (Windows Hello -yhteensopiva)

• Dell Client Command Suite
• Valinnaiset Dellin tietosuoja- ja hallintaohjelmistot:

• Dell Data Protection | Endpoint Security Suite Enterprise
• Dell Data Protection | Encryption (Enterprise tai Personal 

Edition)
• MozyPro, MozyEnterprise
• Dell Data Protection | Threat Defense
• Dell Protected Workspace
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Tyyppi Ominaisuus

• Dell Data Guardian
• RSA NetWitness Endpoint
• VMware Airwatch
• Absolute Data & Device Security
• RSA SecurID Access

Syöttölaite • 10 sormen samanaikaista kosketusta tukeva kosketusnäyttö
• 4 mikrofonia saatavilla peruskehyksessä
• Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäliitäntä
• Integroitu ISO-näppäimistö
• Aktiivinen kynä (valinnainen, myydään erikseen)

Telakointivaihtoehto • Dell Business Dock
• Dell Business Dock, jossa näyttöjalusta
• Dell Business Thunderbolt Dock

* TCG-sertifioitu (helmikuu 2018)

 Näppäimistön pikanäppäimet
Taulukko 4. Pikanäppäinyhdistelmät

Fn-näppäinyhdistelmä Toiminto:

ESC Fn-vaihto

F1 Kaiuttimien mykistys

F2 Äänenvoimakkuuden laskeminen

F3 Äänenvoimakkuuden nostaminen

F4 Mikrofonin mykistys

F5 Numeronäppäimistö

F6 Vierityslukko

F8 Näytön vaihto (Win + P)

F9 Haku

F10 Lisää näppäimistön taustavalon kirkkautta

(Näppäimen painaminen valitsee näppäimistön taustavalon 
seuraavan vaiheen: 50 %, 100 %, pois päältä)

F11 Ota näyttökuva

F12 Insert

Aloitus Ota radio-ominaisuudet käyttöön tai poista se käytöstä

Rivin loppu Lepotila

Ylänuoli Kirkkauden säätö ylöspäin

Alanuoli Kirkkauden säätö alaspäin

Fn-näppäintila:

Vakio: näppäimet F1-F12 toimivat toimintonäppäiminä. Toissijaisia toimintoja voi käyttää pitämällä Fn-näppäintä pohjassa.

Toissijainen~14~= F1–F12-näppäimet suorittavat toissijaiset toiminnot. Perustoimintoja voi käyttää pitämällä <Fn>-näppäintä painettuna.
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Järjestelmän asennusohjelma
Järjestelmän asennusohjelman avulla voit hallita kannettavan tietokoneen laitteistoa ja määrittää BIOS-tason asetuksia. Järjestelmän 
asennusohjelman kautta voit

• muuttaa NVRAM-asetuksia, kun lisäät tai poistat laitteita
• esittää järjestelmän laitteistokokoonpanon
• ottaa integroituja laitteita käyttöön tai poistaa ne käytöstä
• määrittää suorituskyvyn ja virranhallinnan kynnysarvot
• hallita tietokoneen suojausta

Aiheet:

• Käynnistysvalikko
• Navigointinäppäimet
• Järjestelmän asennusohjelman asetukset
• Yleiset näytön asetukset
• System Configuration -näytön asetukset
• Video
• Secure Boot -näytön asetukset
• Intel Software Guard Extensions -näytön asetukset
• Performance-näytön asetukset
• Virranhallintanäytön asetukset
• POST Behavior -näytön asetukset
• Hallinta
• Virtualisointituki
• Langattoman näytön asetukset
• Maintenance (Huolto) -näyttö
• Järjestelmälokit
• BIOS:in päivitys Windowsissa
• Järjestelmän ja asennusohjelman salasana

Käynnistysvalikko
Voit avata käynnistysvalikon, jossa on kaikki järjestelmän soveltuvat käynnistyslaitteet, painamalla F12-näppäintä Dell-logon ilmestyessä. 
Myös diagnostiikka- ja BIOS:in määritysasetukset ovat tässä valikossa. Käynnistysvalikossa luetellut laitteet riippuvat järjestelmään 
asennetuista käynnistyslaitteista. Tämä valikko on hyödyllinen silloin, kun yrität käynnistää tietyltä laitteelta tai avata 
järjestelmädiagnostiikan. Käynnistysvalikon käyttö ei tee muutoksia BIOS:iin tallennettuun käynnistysjärjestykseen.

Asetukset ovat:

• UEFI Boot:

• Windowsin käynnistyksen hallintaohjelma

•

• Muut vaihtoehdot:

• BIOS-asetukset
• BIOS:in flashpäivitys
• Diagnostiikka
• Muuta Boot-tilan asetuksia

5
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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.

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 Tässä osassa luetellaan pääasialliset tietokoneen laitteisto-ominaisuudet.

• System Information – Näyttää seuraavat tiedot: BIOS Version (BIOS-versio), Service Tag (Huoltomerkki), 
Asset Tag (Laitetunnus), Ownership Tag (omistustunnus), Manufacture Date (Valmistuspäivä), Ownership 
Date (Hankintapäivä), Express Service Code (Pikahuoltokoodi) ja Signed Firmware Update (Allekirjoitettu 
laiteohjelmistopäivitys) – oletuksena käytössä.

• 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)

• Processor Information: 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: Näyttää tiedot M.2 SATA, M.2 PCIe SSD-0, M.2 PCIe SSD-1, Passthrough MAC address 
(Passthrough MAC -osoite), Video Controller (Video-ohjain), Video BIOS Version (Video BIOS -versio), Video 
Memory (Videomuisti), Panel Type (Näyttötyyppi), Native Resolution (Alkuperäinen tarkkuus), Audio 
Controller (Ääniohjain), Wi-Fi Device (Wi-Fi-laite), Cellular Device (Matkapuhelinlaite), Bluetooth Device 
(Bluetooth-laite).

Battery 
Information

Näyttää akun tilan ja sen, onko verkkomuuntaja liitetty.

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

• levykeasema
• USB Storage Device (USB-muistilaite)
• CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW-asema)
• Onboard NIC (Sisäinen verkkokortti)

Boot sequence 
options

• Windows Boot Manager (Windowsin käynnistyksen hallinta)
• WindowsIns

48 Järjestelmän asennusohjelma



Vaihtoehto Kuvaus

Boot list options • Legacy (Perinteinen)
• UEFI (oletusasetus)

Käynnistyksen 
lisäasetukset

Tämän vaihtoehdon avulla voit ladata vanhemman vaihtoehdon ROM:it. Enable Legacy Option ROMs (Ota 
vanhemman vaihtoehdon ROM:it käyttöön) on oletusarvoisesti poissa käytöstä. Enable Attempt Legacy Boot (Ota 
vanhan käynnistysprosessin yritys käyttöön) on oletuksena pois käytöstä.

UEFI boot path 
security

• Always, except internal HDD (Aina, paitsi sisäisellä kiintolevyllä)
• Always (Aina)
• Never (Ei koskaan)

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
• RAID On (RAID käytössä): Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti käytössä.

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

• SATA-2 (oletusarvoisesti käytössä)
• M.2 PCIe SSD-0: (oletusarvoisesti käytössä)
• M.2 PCIe SSD-1: (oletusarvoisesti käytössä)

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

• Enable SMART Reporting (Ota SMART-raportointi käyttöön)

USB Configuration Tämä on valinnainen ominaisuus.

Tämä kenttää määrittää integroidun USB-ohjaimen. Jos Boot Support (Käynnistystuki) on käytössä, järjestelmä voi 
käynnistyä mistä tahansa USB-massatallennuslaitteesta (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

HUOMAUTUS Jos Fastboot-vaihtoehdoksi on valittu Minimal (Vähimmäis), Enable USB Boot 

support (Ota käyttöön USB-käynnistystuki) -asetusta ei oteta huomioon. Tällöin järjestelmää ei 

käynnistetä USB-laitteesta.

HUOMAUTUS Jos Enable External USB Port (Ota ulkoinen USB-portti käyttöön) -asetus 

poistetaan käytöstä, USB-portteihin yhdistetty näppäimistö ja/tai hiiri toimivat edelleen.

Dell Type-C Dock 
Configuration

Tässä osassa mahdollistetaan yhteys Dellin WD- ja TB-sarjan telakoihin (C-tyypin telakat) riippumatta USB- ja 
Thunderbolt-sovittimien kokoonpanoasetuksista.

• Always Allow Dell Docks (Salli aina Dell-telakat) on pois käytöstä.

Thunderbolt 
Adapter 
Configuration

Tässä osassa otetaan käyttöön Thunderbolt-sovittimen kokoonpanovaihtoehdot.

• Enable Thunderbolt Technology Support (Ota Thunderbolt-tekniikan -tuki käyttöön) on oletusarvoisesti 
käytössä.
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Vaihtoehto Kuvaus

• Enable Thunderbolt Adapter Boot Support (Ota Thunderbolt-sovitinkäynnistys käyttöön) on oletusarvoisesti 
pois käytöstä.

• Enable Thunderbolt Adapter Pre-boot Modules (Ota Thunderbolt-sovittimen esikäynnistysmoduulit käyttöön) 
on oletusarvoisesti pois käytöstä.

• Enable Thunderbolt (and PCIe behind TBT) Pre-boot (Ota Thunderbolt (ja PCIe TBT:n takana) käyttöön 
ennen käynnistystä)

• Security level - No security (Suojaustaso – ei suojausta) on oletusarvoisesti pois käytöstä.
• Security level-user configuration (Suojaustaso – käyttäjämääritys) on oletusarvoisesti pois käytöstä.
• Security level - Secure connect (Suojaustaso – suojattu yhteys) on oletusarvoisesti pois käytöstä.
• Security level – Display port only (Suojaustaso – Vain Display-portti) on oletusarvoisesti pois käytöstä.

USB PowerShare Tällä kentällä määritetään USB PowerShare -ominaisuuden käyttäytyminen. Käyttäjä voi tällä vaihtoehdolla ladata 
ulkoisia laitteita käyttämällä tallennettua järjestelmän akkuvirtaa USB PowerShare -portin kautta. Tämä vaihtoehto 
on oletusarvoisesti pois käytöstä

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

• Enable Camera (Ota kamera käyttöön) on oletusarvoisesti käytössä.
• Enable Internal Speaker (Ota sisäinen kaiutin käyttöön) on oletusarvoisesti käytössä

Keyboard 
Illumination

Tämän kentän avulla voit valita näppäimistön valaistustoiminnon käyttötilan. Näppäimistön kirkkaustilaksi voidaan 
asettaa 0–100 %. Asetukset ovat:

• Disabled (Ei käytössä)
• Dim (Himmeä)
• Bright (Kirkas) (oletuksena käytössä)

Keyboard 
Backlight Timeout 
on AC

Keyboard Backlight Timeout (Näppäimistön taustavalaistuksen aikakatkaisu) himmenee AC (Verkkolaite) -
ominaisuuden kanssa. Se ei vaikuta näppäimistön päävalaistusominaisuuteen. Näppäimistön valaistus tukee 
edelleen erilaisia valaistustasoja. Tällä kentällä on vaikutusta, kun taustavalaistus on otettu käyttöön. Asetukset 
ovat:

• 5 s
• 10 s – oletuksena käytössä
• 15 s
• 30 s
• 1 min
• 5 min
• 15 min
• Never (Ei koskaan)

Keyboard 
Backlight Timeout 
on Battery

Keyboard Backlight Timeout (Näppäimistön taustavalaistuksen aikakatkaisu) himmenee Battery (Akku) -
vaihtoehdon kanssa. Se ei vaikuta näppäimistön päävalaistusominaisuuteen. Näppäimistön valaistus tukee edelleen 
erilaisia valaistustasoja. Tällä kentällä on vaikutusta, kun taustavalaistus on otettu käyttöön. Asetukset ovat:

• 5 s
• 10 s – oletuksena käytössä
• 15 s
• 30 s
• 1 min
• 5 min
• 15 min
• Never (Ei koskaan)

Touchscreen Se valvoo, onko näyttö otettu käyttöön vai poistettu käytöstä. Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti käytössä.

Unobtrusive Mode Kun tämä vaihtoehto on käytössä, näppäinten Fn + F7 painaminen sammuttaa kaikki valot ja äänet järjestelmässä. 
Jos haluat palata normaaliin toimintaan, paina jälleen Fn + F7. Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti pois käytöstä.

Miscellaneous 
Devices

Voit ottaa seuraavat laitteet käyttöön tai poistaa ne käytöstä:

• Enable Camera (Ota kamera käyttöön) – oletuksena käytössä
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Vaihtoehto Kuvaus

• Enable Secure Digital (SD) Card (Ota käyttöön suojattu SD-kortti) – oletuksena käytössä
• Secure Digital (SD) Card Boot (Käynnistys suojatusta digitaalisesta kortista (SD)) – oletuksena pois käytöstä
• Secure Digital (SD) Card Read-Only-Mode (SD-kortti kirjoitussuojattu) – oletuksena pois käytöstä

Video
Vaihtoehto Kuvaus

LCD Brightness Voit määrittää näytön kirkkauden virtalähteen mukaan (On Battery (Akku) tai On AC (Verkkovirta)). LCD-näytön 
kirkkaus säädetään erillään akusta ja verkkolaitteesta. Se voidaan asettaa liukusäätimellä.

HUOMAUTUS Videoasetus on näkyvissä vain, kun järjestelmään on asennettu näytönohjainkortti.

Secure Boot -näytön asetukset
Vaihtoehto Kuvaus

Secure Boot 
Enable

Tämän asetuksen avulla Secure Boot Enable otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.

• Oletusarvo Disabled (Ei käytössä)
• Enabled (Käytössä)

Oletusarvo Disabled (Ei käytössä)

Expert Key 
Management

Tämän asetuksen avulla Expert Key management otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.

• PK (oletusarvo käytössä)
• KEK
• db
• dbx

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:

• Disabled (Ei käytössä)
• Enabled (Käytössä)
• Software controlled (ohjelmiston ohjaama)

Oletusasetus: Software controlled (ohjelmiston ohjaama)

Enclave Memory 
Size

Tällä asetuksella voit määrittää Intel SGX Enclave Reserven muistikoon. Asetukset ovat:

• 32 Mt
• 64 Mt
• 128 Mt – oletuksena käytössä
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Performance-näytön asetukset
Vaihtoehto Kuvaus

Multi-Core 
Support

Tämä kenttä määrittää, onko suorittimessa otettu käyttöön yksi ydin vai kaikki ytimet. Joidenkin sovellusten 
suorituskyky paranee, kun käytetään lisäytimiä. Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti käytössä. Käyttäjä voi ottaa 
suorittimen moniydintuen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Asennettu suoritin tukee kahta ydintä. Jos otat 
käyttöön moniydintuen, kaksi ydintä otetaan käyttöön. Jos poistat käytöstä moniydintuen, yksi ydin otetaan 
käyttöön.

• Enable Multi Core Support (Ota moniydintuki 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 Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ylimääräisen suorittimen lepotilat.

• C States

Oletusasetus: Asetus on käytössä.

Intel TurboBoost Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä suorittimen Intel TurboBoost -tilan.

• Enable Intel TurboBoost (Ota Intel TurboBoost käyttöön)

Oletusasetus: Asetus on käytössä.

HyperThread 
Control

Käyttäjä voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä suorittimen hypersäieominaisuuden.

• Disabled (Ei käytössä)
• Enabled (Käytössä)

Oletusasetus: Enabled (Käytössä) on valittuna.

Virranhallintanäytön asetukset
Vaihtoehto Kuvaus

AC Behavior Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä sen, että tietokone käynnistyy automaattisesti verkkolaitteen 
kytkettäessä.

Oletusasetus: Wake on AC (AC-herätys) ei ole valittu.

Enable Intel Speed 
Shift Technology

• Enable Intel Speed Shift Technology

Oletusasetus: Enabled (Käytössä)

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)
• Wake on Dell USB-C dock (Herätys Dellin USB-C-telakointiasemassa)
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Vaihtoehto Kuvaus

Oletusasetus: Asetus on poissa käytöstä.

Wake on WLAN Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ominaisuuden, jolla tietokone käynnistyy sammuksista saatunaan LAN-
signaalin.

• Disabled (Ei käytössä)
• WLAN

Oletusasetus: Disabled (Ei käytössä)

Block Sleep Tällä vaihtoehdolla voit estää siirtymisen lepotilaan (S3-tilaan) käyttöjärjestelmästä.

Block Sleep (S3 state)

Oletusasetus: Asetus on poissa käytöstä

Peak Shift Tämän vaihtoehdon avulla voit minimoida verkkolaitteen virrankulutuksen huippukulutusaikoina. Kun tämä 
vaihtoehto on otettu käyttöön, järjestelmä toimii vain akulla vaikka verkkolaite olisi kiinnitetty.

• Enable Peak Shift (Ota Peak Shift käyttöön) (poissa käytöstä)
• Aseta akun raja (15–100 %) – 15 % (oletuksena käytössä)

Advanced Battery 
Charge 
Configuration

Tämän vaihtoehdon avulla voit maksimoida akun kunnon. Kun otat tämän vaihtoehdon käyttöön, järjestelmä 
käyttää vakiolatausalgoritmia ja muita tekniikoita työtuntien ulkopuolella akun kunnon parantamiseksi.

Disabled (Ei käytössä)

Oletusasetus: Disabled (Ei käytössä)

Primary Battery 
Charge 
Configuration

Voit valita akun lataustilan. Asetukset ovat:

• Adaptive (Mukautuva) – Oletuksena käytössä
• Standard (Vakio) – Lataa akun täyteen vakionopeudella
• ExpressCharge (Pikalataus) – Akku ladataan nopeasti Dellin pikalataustekniikalla.
• 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.

Type-C connector 
power

• 7,5 W
• 15 W – Oletuksena käytössä

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)

Keypad 
(Embedded)

Käyttäjä voi valita yhden tai kaksi tapaa ottaa kiinteän näppäimistön numeronäppäimistö käyttöön.

• Fn Key Only (Vain Fn-näppäin) – oletusasetus.
• By Numlock (Numlock-näppäin)

HUOMAUTUS Kun asennus on käynnissä, tällä vaihtoehdolla ei ole vaikutusta. Asennus toimii vain 

Fn Key Only (Vain Fn-näppäin) -tilassa.

Numlock Enable Käyttäjä voi valita, että Numlock-ominaisuus otetaan käyttöön tietokoneen käynnistyessä.

Enable Network (Ota verkko käyttöön). Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti käytössä.
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Vaihtoehto Kuvaus

Fn Key Emulation Käyttäjä voi valita asetuksen, jossa Scroll Lock -näppäin simuloi Fn-näppäintä.

Enable Fn Key Emulation (Ota Fn-näppäinemulointi käyttöön) (oletusasetus)

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 – oletuksena käytössä
• Lock Mode Disable/Standard (Lukitustila käytössä/vakio) – oletuksena käytössä
• Lock Mode Enable/Secondary (Lukitustila käytössä/toissijainen)

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

• Minimal (Minimi) – oletuksena käytössä
• Thorough (Läpikotainen)
• Auto

Extended BIOS 
POST Time

Voit laatia ylimääräisen käynnistystä edeltävän viiveen. Asetukset ovat:

• 0 seconds (0 sekuntia) – oletuksena käytössä
• 5 seconds (5 sekuntia)
• 10 seconds (10 sekuntia)

Full Screen Log • Enable Full Screen Logo (Ota käyttöön koko näytön loki) – ei käytössä

Varoitukset ja 
virheet

• Prompt on warnings and errors (Varoitusten ja virheiden kehotus) –oletuksena käytössä
• Continue on warnings (Jatka varoituksia)
• Jatka varoituksia ja virheitä

Sign of Life 
Indication

• Ota Sign of Life Keyboard Backlight Indication (Käytön ilmoitus näppäimistön taustavalolla) käyttöön (oletus)

Hallinta
Vaihtoehto Kuvaus

USB provision Enable USB provision (Ota käyttöön USB provision) ei ole valittu oletusasetuksena

MEBX Hotkey – 
enabled by default

Voit määrittää, otetaanko MEBx Hotkey -toiminto käyttöön järjestelmän käynnistyessä.

• Disabled (Ei käytössä)
• Enabled (Käytössä)

Oletusasetus: Disabled (Ei käytössä)

Virtualisointituki
Vaihtoehto Kuvaus

Virtualization Tämän kentän avulla määritetään, voiko Virtual Machine Monitor (VMM) käyttää Intel Virtualization -tekniikan 
tarjoamia laitteiston lisäominaisuuksia.

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

Trusted Execution (Luotettu suoritus) – oletusarvoisesti poissa käytöstä.

Langattoman näytön asetukset
Lisävarusteide
n kuvaus

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

• WWAN
• GPS (WWAN-moduulissa)
• WLAN
• Bluetooth

Kaikki vaihtoehdot on otettu oletusarvoisesti käyttöön.

HUOMAUTUS WLAN otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä yhdessä; se ei onnistu erikseen.

Wireless Device 
Enable

Voit ottaa sisäiset langattomat laitteet käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

• WWAN/GPS
• WLAN
• Bluetooth

Kaikki vaihtoehdot on otettu oletusarvoisesti käyttöön.

HUOMAUTUS WWAN-kortin IMEI-numero löytyy WWAN-kortin kotelon ulkopinnalta.

Maintenance (Huolto) -näyttö
Vaihtoehto Kuvaus

Service Tag Näyttää tietokoneen huoltomerkin.

Asset Tag Sallii järjestelmän laitetunnuksen luomisen, jos sellaista ei ole määritetty. Tämä asetus ei ole oletusarvoisesti 
käytössä.

BIOS Downgrade Tällä kentällä hallitaan järjestelmän laiteohjelmiston palauttamista edellisiin versioihin. Allow BIOS downgrade (Salli 
BIOS:n palauttaminen entiseen versioon) on käytössä oletusarvoisesti.

Data Wipe Tällä kentällä käyttäjä voi poistaa suojatusti tiedot kaikista sisäisistä tallennuslaitteista. Wipe on Next boot (Poista 
seuraavan käynnistyksen yhteydessä) -vaihtoehto ei ole käytössä oletusarvoisesti. Seuraavassa on niiden laitteiden 
luettelo, joihin vaihtoehto vaikuttaa:

• Sisäinen SATA HDD/SSD
• Sisäinen M.2 SATA SDD
• Sisäinen M.2 PCIe SSD
• Internal eMMC

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
• Always perform integrity check (Suorita aina eheystarkistus) – oletuksena pois käytöstä

Järjestelmälokit
Vaihtoehto Kuvaus

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

Järjestelmän asennusohjelma 55



Vaihtoehto Kuvaus

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

Power Events Käyttäjä voi lukea ja tyhjentää järjestelmän asennusohjelman (Power (Virta)) -tapahtumat.

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

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.

HUOMAUTUS Ennen BIOS-päivitystä yhdistä tietokone muuntajan avulla verkkovirtaan.

1. Käynnistä tietokone uudelleen.

2. Siirry osoitteeseen Dell.com/support.

• Anna Service Tag (palvelutunnus) tai Service Code (pikahuoltokoodi) ja klikkaa Submit (Lähetä).
• Klikkaa Detect Product (Tunnista tuote) ja noudata näytön ohjeita.

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

4. Valitse luettelosta Products (Tuotteet) -luokka.

HUOMAUTUS Valitse asianmukainen luokka, jotta voit siirtyä tuotesivulle.

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

6. Klikkaa Get drivers (Hae ohjaimet) ja klikkaa Drivers and Downloads (Ohjaimet ja lataukset).
Drivers and Downloads (Ohjaimet ja lataukset) -osio 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 kohdasta Please select your download method below (Valitse lataustapa); klikkaa Download 
File (Lataa tiedosto).
File Download (Tiedoston lataus) -ikkuna tulee näkyviin.

11. Tallenna tiedosto työpöydälle valitsemalla Save (Tallenna).

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

Noudata näytön ohjeita.

HUOMAUTUS Suosittelemme, ettet päivitä BIOS-versiota useampaan kuin kolmeen tarkistusversioon. Esimerkiksi jos 

haluat päivittää BIOS:in 1.0-versiosta 7.0-versioon, asenna ensin 4.0-versio ja sitten 7.0-versio.

BIOS:in päivittäminen järjestelmissä, joissa BitLocker on 
käytössä

VAROITUS Jos BitLockerin käyttöä ei keskeytetä ennen BIOS:in päivittämistä, BitLocker-avainta ei tunnisteta kun 

järjestelmä käynnistetään seuraavan kerran. Sinua pyydetään antamaan palautusavain, jotta voit jatkaa. Järjestelmä 

pyytää palautusavainta jokaisen uudelleenkäynnistyksen yhteydessä. Jos et tiedä palautusavainta, saatat menettää 

dataa tai voit joutua asentamaan käyttöjärjestelmän uudelleen. Katso aiheen lisätiedot tietokannan artikkelista: https://

www.dell.com/support/article/sln153694

Järjestelmän BIOS:in päivittäminen USB-
tallennuslaitteelta
Jos Windowsia ei voi käynnistää mutta BIOS täytyy päivittää, lataa BIOS-tiedosto käyttämällä toista järjestelmää ja tallenna se USB-
muistitikkuun, jonka avulla järjestelmän voi käynnistää.
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HUOMAUTUS Tarvitset USB-muistitikun, jonka avulla järjestelmän voi käynnistää. Katso lisätiedot seuraavasta 

artikkelista: https://www.dell.com/support/article/sln143196/

1. Lataa BIOS-päivitys .EXE-tiedostona toiseen järjestelmään.

2. Kopioi esimerkiksi O9010A12.EXE-tiedosto USB-muistitikkuun, jonka avulla järjestelmän voi käynnistää.

3. Aseta USB-muistitikku järjestelmään, jonka BIOS täytyy päivittää.

4. Käynnistä järjestelmä. Kun Dell-logo tulee näkyviin, paina F12-näppäintä. Kertaluontoinen käynnistysvalikko tulee näkyviin.

5. Valitse nuolinäppäimillä USB Storage Device (USB-tallennuslaite) ja klikkaa Return (Takaisin).

6. Näyttöön tulee Diag C:\> -kehote.

7. Suorita tiedosto kirjoittamalla tiedoston koko nimi, esimerkiksi O9010A12.exe, ja paina Return (Takaisin).

8. BIOS Update -apuohjelma latautuu. Noudata näytön ohjeita.

Kuva 2. DOS BIOS -päivitysikkuna

Dellin BIOS:in päivittäminen Linux- ja Ubuntu-
ympäristöissä
Jos haluat päivittää järjestelmän BIOS:in Linux-ympäristössä (esim. Ubuntu), katsohttps://www.dell.com/support/article/sln171755/.

BIOS:in päivittäminen F12-kertakäynnistysvalikosta
Voit päivittää BIOS-järjestelmän FAT32 USB -muistitikulle kopioidun BIOS update .exe -tiedoston avulla ja käynnistää sen F12-
kertakäynnistysvalikosta.

BIOS-päivitys

Voit suorittaa BIOS-päivitystiedoston Windowsista käyttämällä USB-muistitikkua, jonka järjestelmä voi käynnistää. Voit myös päivittää 
BIOS:in järjestelmän F12-kertakäynnistysvalikosta.

Useimmissa vuoden 2012 jälkeen luoduissa Dell-järjestelmissä on tämä valmius. Voit tarkistaa sen käynnistämällä järjestelmän F12-
kertakäynnistysvalikosta ja varmistamalla, että BIOS FLASH UPDATE (BIOS-PÄIVITYS) on mainittu luettelossa järjestelmän 
käynnistysvaihtoehtona. Jos vaihtoehto on luettelossa, BIOS tukee tätä BIOS-päivitysvaihtoehtoa.

HUOMAUTUS Tätä toimintoa voi käyttää vain järjestelmissä, joissa on BIOS Flash Update -vaihtoehto F12-

kertakäynnistysvalikossa.

Pävittäminen kertakäynnistysvalikosta

BIOS:in päivittäminen F12-kertakäyttövalikosta edellyttää seuraavia:

• FAT32-tiedostojärjestelmään formatoitu USB-muistitikku (muistitikun ei tarvitse olla käynnistettävä).
• Suoritettava BIOS-tiedosto, joka ladataan Dell-tuen verkkosivustolta ja kopioidaan USB-muistitikun juurihakemistoon.
• Järjestelmään kytketty verkkolaite.
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• Toimiva järjestelmän akku BIOS:in päivittämiseen.

Suorita seuraavat vaiheet BIOS:in päivittämiseksi F12-valikosta:

VAROITUS Älä sammuta järjestelmää BIOS:in päivityksen aikana. Järjestelmän sammuttaminen voi estää järjestelmän 

käynnistymisen.

1. Sammuta järjestelmä ja aseta USB-muistitikku, johon olet kopioinut päivityksen järjestelmän USB-porttiin.

2. Käynnistä järjestelmä ja avaa kertakäynnistysvalikko painamalla F12-näppäintä, korosta BIOS Update (BIOS-päivitys) hiirellä tai 
nuolinäppäimillä ja paina sitten Enter.

3. BIOS:in päivitysvalikko avautuu. Valitse Flash from file (päivitä tiedostosta).

4. Valitse ulkoinen USB-laite
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5. Kun tiedosto on valittu, kaksoisnapsauta nollauksen kohdetiedostoa ja lähetä se.

6. Napsauta Update BIOS (Päivitä BIOS). Järjestelmä käynnistyy uudelleen ja päivittää BIOS:in.
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7. Kun päivitys on valmis, järjestelmä käynnistyy uudelleen ja BIOS:in päivitysprosessi on suoritettu.

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

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

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, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).

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.
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5. Tallenna muutokset painamalla Y.
Tietokone käynnistyy uudelleen.

Vanhan järjestelmän asennusohjelman salasanan 
poistaminen tai vaihtaminen
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.

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

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.
Aiheet:

• Tuetut käyttöjärjestelmät
• -ohjainten lataaminen
• Intel-piirisarjan ohjaimet
• Video-ohjain
• Ääniajuri
• Verkkoajurit
• USB-ajurit
• Tallennuslaitteiden ajurit
• Akun ajurit
• Intel HID Event Filter
• Intel Dynamic Platform ja Thermal Framework
• Intel Management Engine
• Levyajurit
• Bluetooth-ajurit
• Suojausohjaimet

Tuetut käyttöjärjestelmät
Tässä aiheessa kerrotaan -tietokoneen tukemat käyttöjärjestelmät.

Taulukko 6. Tuetut käyttöjärjestelmät

Tuetut käyttöjärjestelmät Kuvaus

Windows 10 • Microsoft Windows 10 Pro, 64-bittinen
• Microsoft Windows 10 Home, 64-bittinen

Muuta • Ubuntu 16.04 LTS SP1, 64-bittinen
• NeoKylin v6.0, 64-bittinen (Kiina)

-ohjainten lataaminen
1. Käynnistä kannettava tietokone.

2. Siirry osoitteeseen Dell.com/support.

3. Klikkaa Product Support (Tuotetuki), kirjoita kannettavan tietokoneen huoltotunnus ja klikkaa Submit (Lähetä).

HUOMAUTUS Jos et tiedä huoltotunnusta, käytä automaattista tunnistusta tai valitse kannettavan tietokonene malli 

manuaalisesti.

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

5. Valitse kannettavaan tietokoneeseen asennettu käyttöjärjestelmä.

6. Selaa alaspäin sivulla ja valitse asennettava ajuri.

7. Klikkaa Download File (Lataa tiedosto) ladataksesi ohjaimen kannettavalle tietokoneelle.

8. Kun lataus on valmis, avaa kansio, johon tallensit ohjaintiedoston.

9. Kaksoisklikkaa ohjaintiedoston kuvaketta ja noudata ohjeita.
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Intel-piirisarjan ohjaimet
Tarkista, onko järjestelmään jo asennettu Intel-piirisarjan ohjaimet.

Taulukko 7. Intel-piirisarjan ohjaimet

Ennen asennusta Asennuksen jälkeen

Video-ohjain
Tarkista, onko tietokoneeseen jo asennettu video-ohjain.

Ääniajuri
Tarkista, onko tietokoneeseen jo asennettu ääniajurit.
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Taulukko 8. Ääniajuri

Ennen asennusta Asennuksen jälkeen

Verkkoajurit
Asenna WLAN- ja Bluetooth-ajurit Dell-tukisivulta.

Taulukko 9. Verkkoajurit

Ennen asennusta Asennuksen jälkeen

USB-ajurit
Tarkista, onko järjestelmään jo asennettu USB-ajurit.

Taulukko 10. USB-ajurit

Ennen asennusta Asennuksen jälkeen

Tallennuslaitteiden ajurit
Tarkista, onko järjestelmään jo asennettu tallennuslaitteiden ajurit.

Taulukko 11. Tallennuslaitteiden ajurit

Ennen asennusta Asennuksen jälkeen

Ei yhtään

Akun ajurit
Akun uusimmat ajurit on asennettu tietokoneelle.
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Taulukko 12. Akun ajurit

Ennen asennusta Asennuksen jälkeen

Intel HID Event Filter
Tarkista, onko Intel HID Event Filter jo asennettu tietokoneeseen.

Taulukko 13. Intel HID Event Filter

Ennen asennusta Asennuksen jälkeen

Intel Dynamic Platform ja Thermal Framework
Tarkista, onko tietokoneeseen jo asennettu Dynamic Platform ja Thermal Framework.
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Taulukko 14. Intel Dynamic Platform ja Thermal Framework

Asentamisen jälkeen 

Intel Management Engine
Tarkista, onko tietokoneeseen jo asennettu Dynamic Platform ja Thermal Framework.

Taulukko 15. Intel Management Engine -liittymä

Ennen asennusta Asennuksen jälkeen

Levyajurit
Järjestelmään asennetut levyajurit

Taulukko 16. Tallennuslaitteiden ajurit

Ennen asennusta Asennuksen jälkeen

Ei yhtään

Bluetooth-ajurit
Tämä alusta tukee erilaisia Bluetooth-ajureita. Alla on esimerkki
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Taulukko 17. Bluetooth-ajurit

Ennen asennusta Asennuksen jälkeen

Suojausohjaimet
Tässä osassa luetellaan laitehallinnassa näkyvät laitteet.

Suojauslaiteohjaimet
Tarkista, onko tietokoneeseen asennettu suojauslaiteohjaimet.

Sormenjälkitunnistimen ohjaimet

Tarkista, onko tietokoneeseen asennettu sormenjälkitunnistimen ohjaimet.
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Vianmääritys

Dell Enhanced Pre-Boot System Assessment 
(ePSA) 3.0 -vianmääritys
Voit käynnistää ePSA-vianmäärityksen seuraavilla tavoilla:

• Paina F12-näppäintä käynnistyksen aikana ja valitse ePSA or Diagnostics (ePSA tai vianmääritys) kerran avautuvasta 
käynnistysvalikosta.

• Pidä Fn-näppäintä painettuna ja Käynnistä järjestelmä (virtapainike).

Reaaliaikakellon nollaus
Reaaliaikakellon (RTC) nollaustoiminnolla voit palauttaa Dell-järjestelmän ei POST-testiä / ei käynnisty / ei virtaa -tilanteista. Varmista 
järjestelmän RTC-nollauksen käynnistämisessä, että järjestelmän virta on katkaistuna ja järjestelmä on kytketty virtalähteeseen. Pidä 
virtapainiketta painettuna 25 sekunnin ajan ja vapauta sitten virtapainike. Siirry kohtaan reaaliaikakellon nollaus.

HUOMAUTUS Jos tietokonetta ei ole yhdistetty verkkovirtaan ja tai virtapainiketta painetaan pidempään kuin 40 

sekuntia, reaaliaikakelloa ei nollata.

Kun reaaliaikakello nollataan, BIOS-asetukset palautetaan oletusasetuksiksi, Intel vPro poistetaan käytöstä sekä tietokoneen aika ja 
päivämäärä nollataan. Reaaliaikakellon nollaaminen ei vaikuta seuraaviin toimintoihin:

• Huoltolipuke
• Resurssin tunniste
• Omistuksen tunniste
• Järjestelmänvalvojan salasana
• Järjestelmän salasana
• Kiintolevyn salasana
• TPM käytössä ja aktiivisena
• Näppäintietokannat
• Järjestelmälokit

Seuraavien kohteiden nollaaminen määräytyy mukautettujen BIOS-asetusten mukaan:

• Käynnistysluettelo
• Enable Legacy Option OROMs (Ota vanhat ROM-levyt käyttöön)
• Secure Boot Enable (Ota käyttöön suojattu käynnistys)
• Allow BIOS Downgrade (Salli BIOS:in palauttaminen aiempaan versioon)
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Dellin yhteystiedot
HUOMAUTUS Jos käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä, käytä ostolaskussa, lähetysluettelossa, laskussa tai Dellin 

tuoteluettelossa olevia yhteystietoja.

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:

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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