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Sette opp datamaskinen
1. Koble til strømadapteren, og trykk på strømknappen.

MERK: For å konservere batteristrøm, kan batteriet angi strømsparingsmodus.

2. Fullfør systemkonfigurasjon av Windows
3. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen. Under konfigurasjonen anbefaler Dell at du:

● Kobler deg til et nettverk for Windows-oppdateringer.

MERK: Hvis du kobler til et sikkert trådløst nettverk, må du oppgi passordet til det trådløse nettverket når du blir bedt om det.

● Hvis du er koblet til Internett, logger du deg på med eller oppretter en Microsoft-konto. Hvis du ikke er koblet til Internett,
oppretter du en frakoblet konto.

● I skjermbildet for støtte og beskyttelse angir du kontaktdetaljene dine.
4. Finne og bruke Dell-apper fra startmenyen i Windows – anbefalt

Tabell 1. Finn Dell-apper 

Dell-applikasjoner Detaljer

Dell-produktregistrering

Registrere datamaskinen med Dell.

Hjelp og kundestøtte fra Dell

Få tilgang til hjelp og støtte for datamaskinen.

SupportAssist

Kontrollerer proaktivt tilstanden til datamaskinens maskinvare og
programvare.
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Tabell 1. Finn Dell-apper (forts.)

Dell-applikasjoner Detaljer

MERK: Forny eller oppgrader servicen ved å klikke på
servicens utløpsdato i SupportAssist.

Dell Update

Oppdaterer datamaskinen med viktige feilrettinger og de nyeste
enhetsdriverne etter hvert som de blir tilgjengelige.

Dell Digital Delivery

Last ned programvareapplikasjoner inkludert programvare som er
kjøpt, men ikke forhåndsinstallert på datamaskinen.

5. Opprette en gjenopprettingsstasjon for Windows

MERK: Det anbefales å opprette en gjenopprettingsstasjon for å feilsøke og løse problemer som kan oppstå med Windows.

6. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en USB-gjenopprettingsstasjon for Windows.
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Opprette en USB-gjenopprettingsstasjon for
Windows

Opprett en gjenopprettingsstasjon for å feilsøke og løse problemer som kan oppstå med Windows. En tom USB-Flash-enhet med en
minimumskapasitet på 16 GB er nødvendig for å opprette gjenopprettingsstasjonen.

Nødvendige forutsetninger

MERK: Det kan ta opptil én time å fullføre denne prosessen.

MERK: De følgende trinnene kan variere avhengig av hvilken versjon av Windows som er installert. Se Microsoft Support site

(Microsoft kundestøtteområde) for siste instruksjoner.

Trinn

1. Koble USB-Flash-enheten til datamaskinen.

2. Skriv inn gjenoppretting i Windows-søket.

3. Klikk på Opprett en gjenopprettingsstasjon i søkeresultatene.
Vinduet Brukerkontokontroll vises.

4. Klikk på Ja for å fortsette.
Vinduet Gjenopprettingsstasjon vises.

5. Velg Sikkerhetskopier systemfiler til gjenopprettingsstasjonen og klikk på Neste.

6. Velg USB-flash-enhet og klikk på Neste.
Det vises en melding om at alle data i USB-flash-enheten vil bli slettet.

7. Klikk på Opprett.

8. Klikk på Avslutt.
Hvis du vil ha mer informasjon om å installere Windows på nytt ved hjelp av en USB-gjenopprettingsstasjon, kan du se avsnittet
Feilsøking i datamaskinens servicehåndbok på www.dell.com/support/manuals.
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Kabinett
Dette kapittelet inneholder flere kabinettvisninger sammen med porter og kontakter, og forklarer også FN-hurtigtastkombinasjonene.
Emner:

• Sett forfra
• Sett fra venstre side
• Sett fra høyre side
• Sett ovenfra
• Sett fra bunnen
• Kabinettmoduser

Sett forfra

1. Nærhetssensormottaker
2. Nærhetssensorsender
3. IR-sender
4. Kamera (IR/RGB)
5. LED-status for kamera
6. IR-sender
7. Sensor for omgivelseslys (ALS)
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8. Skjermpanel
9. Batteri / diagnostisk LED-status

Sett fra venstre side

1. USB 3.1 Gen2 Type-C-port med Thunderbolt 3 og strømforsyning (PD)
2. USB 3.1 Gen2 Type-C-port med Thunderbolt 3 og strømforsyning (PD)
3. HDMI 1.4-port
4. USB 3.1 Gen 1 Type-A-port (med PowerShare og støtte for strøm på/vekkesignal på WLAN )
5. Smartkortleser (tilleggsutstyr)

Sett fra høyre side

1. 3,5 mm universell lydport
2. micro SIM-kortspor
3. microSD-kortleser
4. USB 3.1 Gen 1 Type-A-port (med PowerShare og støtte for strøm på/vekkesignal på WLAN)
5. Noble kileformet låsespor
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Sett ovenfra

1. Strømknapp med fingeravtrykkleser (ekstrautstyr)
2. Tastatur
3. Styreplate med NFC (valgfritt)
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Sett fra bunnen

1. Etikett med service-ID
2. Høyttalere

Kabinettmoduser
Denne delen viser ulike moduser som støttes for Latitude 7400 2-i-1: Bærbar PC, nettbrett og telt.

Moduser som støttes Bildehenvisning

Bærbar PC
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Moduser som støttes Bildehenvisning

Nettbrett

Telt
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Tastatursnarveier
MERK: Tegnene på tastaturet kan variere avhengig av språkkonfigurasjonen for tastaturet. Nøklene som brukes for snarveier forblir

de samme på tvers av alle språkkonfigurasjoner.

Tabell 2. Liste med hurtigtaster 

Taster Beskrivelse

Fn + Esc NumLock

Fn + F1 Demp lyden

Fn+F2 Reduser volumet

Fn+F3 Øk volumet

Fn+F4 Demp mikrofon

Fn+F5 Bakgrunnslys for tastatur

MERK: Gjelder ikke for tastatur uten bakgrunnsbelysning

Fn+F6 Reduser lysstyrken på skjermen

Fn + F7 Øk lysstyrken på skjermen

Fn+F8 Bytte skjerm (Win+P)

Fn+F10 Skjermutskrift

Fn+F11 Hjem

Fn+F12 Slutt

Fn + høyre Ctrl Emulerer høyreklikk
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Systemspesifikasjoner
MERK: Tilbudene kan variere etter region. Følgende er spesifikasjoner som loven krever at skal følge med datamaskinen. Hvis du vil

ha mer informasjon om konfigurasjon av datamaskinen, kan du gå til Hjelp og støtte i Windows-operativsystemet, og velge

alternativet for å se informasjon om datamaskinen.

Emner:

• Systeminformasjon
• Prosessor
• Minne
• Sokkel
• Intel vPro og Intel Standard Manageability
• Oppbevaring
• Hovedkortkontakter
• Mediekortleser
• Lyd
• Graphics Specifications (Grafikkspesifikasjoner)
• Kamera
• Kommunikasjonsspesifikasjoner
• External Ports and connectors (Eksterne porter og kontakter)
• Smartkortleser
• Skjermspesifikasjoner
• Tastatur
• Pekeflate
• Operativsystem
• Batteri
• Strømadapter
• Fysiske systemdimensjoner
• Datamaskinens omgivelser
• NFC
• Fingeravtrykksleser
• Sikkerhet
• Regulatory and Environmental Compliance (Forskrifts- og miljøsamsvar)

Systeminformasjon
Tabell 3. System Information 

Funksjon Spesifikasjoner

Brikkesett Brikkesettserien for Intel 300-serien

DRAM-bussbredde 64-biters

FLASH EPROM SP1 32 MB

PCIe bus Opptil 8 GT/s (Gen3)

Ekstern busshastighet OPI x8, opptil 4 GT/s

LPC (Low Pin Count) 24 MHz, uten DMA
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Prosessor

MERK: Prosessornummer er ikke et mål på ytelse. Prosessortilgjengelighet er underlagt endring, og kan variere fra region/land.

Tabell 4. Prosessorspesifikasjoner 

Type UMA-grafikk

8. Gen Intel Core Whiskey Lake-prosessorer. Intel UHD Graphics 620

Minne

MERK: Minnet er loddet på hovedkortet og kan ikke utvides etter kjøp. Minnekonfigurasjonen bør velges på salgstidspunktet.

Tabell 5. Minnespesifikasjoner 

Funksjon Spesifikasjoner

Minste minnekonfigurasjon 8 GB

Største minnekonfigurasjon 16 GB

Antall spor Del av hovedkortet

Minnealternativer 8GB / 16 GB

Type LPDDR3 RAM

Hastighet Opptil 16 GB LPDDR3 SDRAM 2133 MHz (innebygd)

Sokkel
Tabell 6. Base configurations (Grunnleggende konfigurasjoner) 

Sokkel

1. Intel Quad-Core i5-8265U Whiskey Lake-prosessor, Intel UHD 620 UMA-grafikk, 8 GB, nvPro
2. Intel Quad-Core i5-8265U/ i5-8365U/ i7-8665U Whiskey Lake-prosessor, Intel UHD 620 UMA-grafikk, 8 GB/16 GB, vPro

Intel vPro og Intel Standard Manageability

Intel vPro

Tilgjengelig med Intel Core i5- og i7-prosessorer, og gir det mest komplette settet med administrasjonsfunksjoner utenfor vanlig
sendefrekvens inkludert KVM, IPv6-støtte, kontrollert avslutning og alle funksjoner fra tidligere versjoner av vPro. Den bruker nyeste
versjon av Intel Active Management Technology (AMT).

Hvis du vil finne ut mer om vPro, kan du gå til Intel-nettstedethttp://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-
technology/vpro/vpro-technology-general.html.

En unik og ny ekstern klargjøringsfunksjon fra Dell for Intel vPro for rask aktivering av vPro-funksjonene på PC-en som reduserer
konfigurasjonstiden for vPro fra måneder til mindre enn én time. Dell ekstern klargjøringsfunksjon for Intel vPro er tilgjengelig som en del av
modulen: Dell Command | Integration Suite for Systems Center
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Intel Standard Manageability (ISM) (Intel standard administrasjon) (ISM)

ISM gir et begrenset sett med funksjoner utenfor vanlig sendefrekvens som ekstern strøm på/av, omdirigere seriell-over-LAN, vekkesignal
på LAN, og så videre.

Hvis du finne ut mer om Intel ISM, kan du gå til Intel nettsted: https://software.intel.com/en-us/blogs/2009/03/27/what-is-
standard-manageability.

Oppbevaring
Tabell 7. Lagringsspesifikasjoner 

Type Formfaktor Grensesnitt Sikkerhetsalternativ Kapasitet

Primærlagring (SSD,
FIPS, SED, Opal)

M.2 2230

M.2 2280 (uten WWAN-
konfigurasjon)

PCIe x4

SATA 3

FIPS, SED, Opal ● 128 GB
● 256 GB
● 512 GB
● 1 TB
● 256 GB / 512 GB

FIPS 140-2-
kompatibel SED

● 1 TB OPAL SED

Hovedkortkontakter
Tabell 8. Internal M.2 System board connectors (Interne M.2-systemkortkontakter) 

Funksjon Spesifikasjoner

M.2-kontakter Tre

● 2230-kontakt 2 tast B, støtter PCIe x2-grensesnitt
● 2230-/2280-sokkel 3 tast M, støtter 2230 PCIe x4-grensesnitt

eller støtter 2280 hvis WWAN-kortet ikke brukes
● Kontakt 1 tast E, støtter CNVi/PCIe x1/USB 2.0 og brukes for

WLAN

MERK: WiGig støttes ikke.

Mediekortleser
Tabell 9. Media card reader specifications (Spesifikasjoner for mediekortleser) 

Funksjon Spesifikasjoner

Type Ett micro SD-kortspor

Kort som støttes ● micro SD
● micro SDHC
● micro SDXC

16 Systemspesifikasjoner



Lyd
Tabell 10. Lydspesifikasjoner 

Funksjon Spesifikasjoner

Kontroller Realtek ALC3254

Type Firekanals høydefinisjonslyd

Høyttalere To (enveis høyttalere)

Grensesnitt ● Universell lydkontakt
● Høyttalere av høy kvalitet
● Støyreduserende array-mikrofoner
● Kombinert stereo hodesett/mikrofon

Intern høyttalerforsterker 2 W (RMS) per kanal

Graphics Specifications (Grafikkspesifikasjoner)
Tabell 11. Graphics Specifications (Grafikkspesifikasjoner) 

Kontroller Type CPU-
avhengighet

Grafikkminnet
ype

Kapasitet Støtte for ekstern
skjerm

Maksimal
oppløsning

Intel UHD 620-
grafikk

UMA Ingen Integrert Delt
systemminne

● HDMI 1.4a
● USB Type-C-

skjerm

4096 × 2304 ved 24
Hz

MERK: Dette systemet støtter maksimalt tre skjermer, inkludert det innebygde eDP-panelet.

Kamera
Tabell 12. Kameraspesifikasjoner 

Funksjon Spesifikasjoner

Oppløsning Infrarødt kamera (ekstrautstyr):

● Stillbilde: 0,30 megapiksler
● Video: 340 x 340 ved 30 fps

MERK: Infrarødt kamera er Windows Hello-kompatibel.

Diagonal visningsvinkel ● Kamera – 77,7 grader
● Infrarød kamera – 70 grader

Kommunikasjonsspesifikasjoner
Tabell 13. WLAN (Wi-Fi) specifications (WLAN-spesifikasjoner (Wi-Fi) 

Intel Dual Band Wireless-AC 9560 802.11ac 160 MHz (2 x 2) Wi-Fi og Bluetooth v5 M.2-trådløskort

Qualcomm® QCA61x4A 802.11ac MU-MIMO Dual Band (2 x 2) Wi-Fi og Bluetooth v4.2 LE M.2-trådløskort
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Tabell 13. WLAN (Wi-Fi) specifications (WLAN-spesifikasjoner (Wi-Fi) (forts.)

Intel® Wi-Fi 6 AX200 (2 x 2) Wi-Fi og BT 5 LE trådløskort (sommer 2019)

Tabell 14. WWAN (Mobile Broadband) specifications (WWAN-spesifikasjoner (mobilt bredbånd) 

Dell Wireless 5821E Qualcomm Snapdragon X20 LTE M.2-kort for mobilt bredbånd

External Ports and connectors (Eksterne porter og
kontakter)
Tabell 15. External Ports and connectors (Eksterne porter og kontakter) 

Funksjon Spesifikasjoner

Minnekortleser microSD 4.0

Smartkortleser Valgfritt

USB ● To USB 3.1 Gen 1 Type A-porter med støtte for strøm på/
vekkesignal/strømdeling

● To USB 3.2 Gen 1 Thunderbolt 3-kompatible Type-C-porter
med strømforsyning

Sikkerhet Noble Wedge-låsespor

Forankringsport Thunderbolt 3-port USB Type-C

Audio ● Universell lydkontakt
● Støyreduserende array-mikrofoner

Video HDMI 1,4

SIM-kortleseren Én micro SIM-kortleser (bare WWAN-versjon)

Smartkortleser
Tabell 16. kabel til kontaktløs smartkortleser 

Type Kontaktet FIPS 201 / kontaktfri smartkortleser

ISO-sertifisering ISO14443A

Skjermspesifikasjoner
Tabell 17. Skjermspesifikasjoner 

Funksjon Spesifikasjoner

Type 14 tommers FHD (1920 x 1080), AR + AS (16:9) WVA SLP buet
berøringsskjerm med smal ramme (kompatibel for ti fingre og aktiv
pekepenn)

Høyde (aktivt området) 173,99 mm (6,85 tommer)
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Tabell 17. Skjermspesifikasjoner (forts.)

Funksjon Spesifikasjoner

Bredde (aktivt området) 309,31 mm (12,18 tommer)

Diagonalt 354,89 mm (14 tommer)

Kanter (AA til Glass) ● Topp: 6,02 mm
● Bunn: 8,8 mm
● Sider: 3,73 mm

Lystetthet/lysstyrke (typisk) ● 300 nit ved 1,63 W (i mosaikkmønster)
● 150 nit ved 1,17 W

Oppdateringsfrekvens 60 Hz

Horisontal visningsvinkel (min.) +/- 89 grader

Vertikal visningsvinkel (min.) +/- 89 grader

Megapiksler 2,07

Piksler per tomme (PPI) 157

Pikselbredde 0,161 mm

Fargedybde 16,2 M

Kontrastforhold (vanlig) 1500:1

Responstid (maks. ) 35 ms

Stylus-støtte Ja, aktiv

Tastatur
Tabell 18. Tastaturspesifikasjoner 

Funksjon Spesifikasjoner

Antall taster ● 83 taster: amerikansk engelsk, thai, fransk-canadisk, koreansk,
russisk, hebraisk, engelsk-internasjonalt

● 84 taster: britisk engelsk, fransk-kanadisk, tysk, fransk, spansk
(Latin-Amerika), nordiske, arabisk, Canada tospråklige

● 85 taster: portugisisk (Brasil)
● 87 taster: japansk

Størrelse ● X = 19,05 mm tastestørrelse
● Y = 18,05 mm tastestørrelse
● Z = 4.15 mm

Tastatur med bakgrunnsbelysning Ja

Oppsett QWERTY/AZERTY/Kanji
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Pekeflate
Tabell 19. Touchpad Specifications (Styreplatespesifikasjoner) 

Funksjon Spesifikasjoner

Oppløsning ● Horisontal: 1235
● Vertikal: 695

Dimensjoner ● Bredde: 105 mm (4,13 tommer)
● Høyde: 60 mm (2,36 tommer)

Multi-berøringsskjerm Støtter flerberøringsfunksjon for fem fingre

MERK: Styreplaten har valgfri NFC-sensor.

Operativsystem
Tabell 20. Operativsystem 

Funksjon Spesifikasjoner

Operativsystemer som støttes ● Microsoft Windows 10 Professional (64-biters)
● Microsoft Windows 10 Home (64-biters)

Batteri
Tabell 21. Battery Specifications (Batterispesifikasjoner) 

Funksjon Spesifikasjoner

Type ● 4-cellers 52 wattimer litium-polymer-batteri
● 6-cellers 78 wattimer litium-polymer-batteri

Dimensjon 1. 52 wattimer

● Lengde: 250 mm (9,84 tommer)
● Bredde: 85,80 mm (3,38 tommer)
● Høyde: 4,99 mm (0,20 tommer)
● Vekt: 236,00 g (0,52 pund)

2. 78 wattimer

● Lengde: 301,67 mm (11,88 tommer)
● Bredde: 111,36 mm (4,38 tommer)
● Høyde: 9,09 mm (0,36 tommer)
● Vekt: 340 g (0,75 pund)

Vekt (maksimum) 1. 52 wattimer – 236 g (0,52 pund)
2. 78 wattimer – 340 g (0,75 pund)

Spenning ● 52 wattimer – 7,6 V
● 78 wattimer – 11,4 V

Levetid 300 utladninger/ladesykluser

Ladetid når datamaskinen er av (omtrentlig) ● 0~15 °C: Fire timer
● 16~45 °C: To timer
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Tabell 21. Battery Specifications (Batterispesifikasjoner) (forts.)

Funksjon Spesifikasjoner

● 46~60 °C: Tre timer

Driftstid 1. 52 wattimer – >= 14 timer
2. 78 wattimer – >= 24 timer

MERK: Batteriets driftstid avhenger av driftsforholdene, og
kan reduseres betraktelig under visse strømkrevende
tilstander.

Temperaturområde: Drift ● Lading: 0 °C til 45 °C (32 °F til 113 °F)
● Utlading: 0 °C til 70 °C (32 °F til 158 °F)

Temperaturområde: Lagring - 20 °C til 65 °C (- 4 °F til 149 °F)

Klokkebatteri ML1220

Dell Power Manager-kompatibel Ja, DPM 3.0

Strømadapter
Tabell 22. Strømadapterspesifikasjoner 

Funksjon Spesifikasjoner

Type ● 65 W (4-cellers 52 wattimer) USB Type-C
● 90 W (6-cellers 78 wattimer) USB Type-C
● Støtter NVDC-ladearkitektur via dokking

Inngangsspenning Cirka 100 V til cirka 240 V

Inngangsstrøm (maks.) 1,7 A

Adapterstørrelse ● 65 W: 22 mm x 66 mm x 99 mm (0,87 tommer x 2,6 tommer x
3,9 tommer)

● 90 W: 22 mm x 66 mm x 130 mm (0,87 tommer x 2,6 tommer x
5.12 tommer)

Inngangsfrekvens 50 Hz til 60 Hz

Utgangsstrøm ● 65 W – 3,25 A (kontinuerlig)
● 90 W – 4,5 A (kontinuerlig)

Nominell utgangsspenning 20 VDC

Temperaturområde (drift) 0 til 40 °C (32 til 104 °F)

Temperaturområde (ikke i bruk) 40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)

Vekt (pund) 0,476

Vekt (kg) 0,216
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Fysiske systemdimensjoner
Tabell 23. Dimensjoner og vekt 

Funksjon Spesifikasjoner

Høyde Høyde foran – 8,53 mm (0,34 tommer)

Høyde bak – 14,89 mm (0,59 tommer)

Bredde 319,77 mm (12,59 tommer)

Dybde 199,90 mm (7,89 tommer)

Vekt Vekt fra 1,36 kg (2,99 pund)

Datamaskinens omgivelser
Luftforurensningsnivå: G1 som definert i henhold til ISA-S71.04-1985

Tabell 24. Datamaskinens omgivelser 

Ved bruk Oppbevaring

Temperaturområde 0 til 35 °C (32 til 95 °F) -40 til 65 °C (-40 til 149 °F)

Relativ fuktighet (maks.) 10 til 80 % (ikke-kondenserende)

MERK: Maksimalt
duggpunkttemperatur = 26 °C

10 % til 95% (ikke-kondenserende)

MERK: Maksimalt
duggpunkttemperatur = 33 °C

Vibrasjon (maksimal) 0,26 GRMS 1,37 GRMS

Støt (maks.) 105 G‡ 40 G†

Høyde over havet (maks.): -15,2 m til 3048 m (-50 fot til 10 000 fot) -15,2 til 10 668 m (-50 til 35 000 fot)

* Måles med tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljøet.

NFC
Tabell 25. NFC Specifications (NFC-spesifikasjoner) 

NFC: Nærfeltskommunikasjon

NFC-standard ISO/IEC 18092 og ISO/IEC 21481

Kort som støttes Type1 / Type 2 / Type 3 / Type 4, ISO/IEC 14443-4 fotbasert
PICC, ISO/IEC 15693 fotbasert VICC, ISO/IEC 18000-3, Kovio

Driftstemperatur - 30 °C til + 85 °C

Fuktighet Opptil 90 % RH uten kondens (ved temperaturer på 25 °C til 35
°C)

Fingeravtrykksleser
Dette er en valgfri funksjon for Latitude 7400 2-i-1 i strømknappen.
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Tabell 26. Fingerprint reader specifications (Spesifikasjoner for fingeravtrykkleser) 

Beskrivelse Verdier

Sensorteknologi Med berøringsskjerm

Sensoroppløsning 363 dpi

Sensorområde 7,4 mm x 6 mm

Sikkerhet
Tabell 27. Sikkerhetsalternativer 

Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Atskilt TPM 2.0 IC FIPS-140-2-sertifisert / TCG-sertifisert

Firmware TPM Valgfritt

Kabinettlåsespor og sløyfestøtte Ja, Noble Wedge-låsespor

Fingeravtrykkleser Ekstrautstyr, i strømknappen (Windows Hello-kompatibel)

Kontaktet/kontaktløst smartkort Valgfritt

Valgfrie godkjenningspakker for sikkerhetsmaskinvare ● Fingeravtrykkleser (i strømknappen) med Control Vault 3.0
avansert godkjenning med FIPS 140-2 nivå 3-sertifisering

● Kontaktet smartkort og Control Vault 3 avansert godkjenning
med FIPS 140-2 nivå 3-sertifisering

● Fingeravtrykkleser(i strømknappen), kontaktet smartkort og
Control Vault 3 avansert godkjenning med FIPS 140-2 nivå 3-
sertifisering

● Fingeravtrykkleser i strømknappen, kontaktet smartkort,
kontaktløst smartkort, NFC og Control Vault 3 avansert
godkjenning med FIPS 140-2 nivå 3-sertifisering

● Valgfritt brukerrettet IR-kamera (Windows Hello-kompatibel)
med nærhetssensor

Regulatory and Environmental Compliance (Forskrifts-
og miljøsamsvar)
Tabell 28. Spesifikasjoner for forskrifts- og miljøsamsvar 

● EnergyStar-versjon 7
● EPEAT Bronze-registrert*

● Tilgjengelig TAA-konfigurasjon
● Uten halogen og arsenikk
● Uten BFR/PVC (uten PSU)

* : Hvis du vil ha en oversikt over bestemte lands deltakelse og rangering, kan du se https://ww2.epeat.net/
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Systemoppsett
FORSIKTIG: Hvis du ikke er en erfaren datamaskinbruker, må du ikke endre innstillingene i konfigurasjonsprogrammet

for BIOS. Enkelte endringer kan føre til at datamaskinen slutter å fungere som den skal.

MERK: Før du endrer konfigurasjonsprogrammet for BIOS, anbefaler vi at du skriver ned informasjonen på skjermen som gjelder

konfigurasjonsprogrammet for BIOS for fremtidig referanse.

Bruk konfigurasjonsprogrammet for BIOS til følgende formål:

● Innhent informasjon om maskinvaren som er installert på datamaskinen, som for eksempel minnemengden for RAM og størrelsen på
harddisken.

● Andre systemkonfigurasjonsinformasjon-
● Angi eller endre et alternativ som kan velges av brukeren, som for eksempel brukerpassord, harddisktype som er installert og aktivering

eller deaktivering av basisenheter.

Emner:

• Oppstartsmeny
• Navigeringstaster
• Oppstartsrekkefølge
• Alternativer i systemoppsett
• Oppdatere BIOS i Windows
• System- og oppsettpassord
• ExpressSign-in

Oppstartsmeny

Trykk <F12> når Dell-logoen vises for å åpne en engangs oppstartmeny med en liste over de gyldige oppstartenhetene for systemet.
Alternativene for diagnostisering og BIOS-oppsettet er også inkludert i denne menyen. Enhetene finnes på oppstartsmenyen avhenger av
de oppstartbare enhetene i systemet. Denne menyen er nyttig når du forsøker å starte opp en bestemt enhet eller vil vise
diagnostiseringen for systemet. Bruk av oppstartsmenyen fører ikke til endringer i oppstartrekkefølgen som er lagret i BIOS.

Alternativene er:

● UEFI-oppstart:

○ Windows-oppstartshåndtering

●

● Andre alternativer:

○ BIOS-oppsett
○ BIOS Flash-oppdatering
○ Diagnostikk
○ Endre Boot Mode-innstillinger

Navigeringstaster
MERK: Når det gjelder de fleste av alternativene på systemoppsettet, så blir de endringene du gjør registrert, men de vil ikke gjelde

før etter at du har startet systemet på nytt.

Taster Navigasjon

Opp-pil Går til forrige felt

6
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Taster Navigasjon

Ned-pil Går til neste felt

Enter Brukes til å velge en verdi i det valgte feltet (hvis mulig), eller følge en kobling i et felt.

Mellomromstast Utvider eller skjuler rullegardinlisten, hvis tilgjengelig.

Kategori Flytter markøren til neste fokusområde.

Esc Går til forrige side til du ser hovedskjermen. Hvis du trykker på Esc i hovedskjermen, vises en melding som ber deg
om å lagre endringene som ikke er lagret, og starte systemet på nytt.

Oppstartsrekkefølge
Boot Sequence (Oppstartsrekkefølge) gjør at du kan hoppe over oppstartsrekkefølgen som er definert i systemoppsettet, og starte opp
direkte på en bestemt enhet (for eksempel optisk stasjon eller harddisk). Under selvtesten ved oppstart (POST), når Dell-logoen vises, kan
du:

● Åpne systemkonfigurasjon ved å trykke på F2-tasten
● Åpne en engangsoppstartsmeny ved å trykke på F12-tasten

Engangsoppstartsmenyen viser enhetene som du kan starte fra, inkludert et alternativ for diagnostisering. Alternativene i oppstartsmenyen
er:

● Removable Drive (ekstern flyttbar stasjon) (hvis tilgjengelig)
● STXXXX Drive (stasjon STXXXX)

MERK: XXX angir SATA-nummeret.

● Optical Drive (optisk stasjon) (hvis tilgjengelig)
● SATA-harddisk (hvis tilgjengelig)
● Diagnostikk

MERK: Hvis du velger Diagnostics, vil du bli presentert med ePSA diagnostics-skjermen.

Skjermen med oppstartseksvensen gir deg også muligheten til å gå inn på systemoppsettet.

Alternativer i systemoppsett

MERK: Avhengig av bærbar PC og enhetene som er installert, kan det hende at noen av elementene i denne listen ikke vises.

Generelle alternativer

Tabell 29. Generelt 

Alternativ Beskrivelse

System Information Denne delen inneholder en oversikt over de viktigste
maskinvarefunksjonene på datamaskinen.

Alternativene er:

● System Information
● Memory Configuration
● Prosessorinformasjon
● Enhetsinformasjon

Batteriinformasjon Viser batteristatusen og hvilken type strømadapter som er koblet til
datamaskinen.

Oppstartsrekkefølge Brukes til å endre i hvilken rekkefølge datamaskinen skal søke etter
operativsystemer.

Alternativene er:
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Tabell 29. Generelt (forts.)

Alternativ Beskrivelse

● Windows Boot Manager
● Alternativ for oppstartsliste

Brukes til å endre alternativene i oppstartslisten.

Klikk på ett av følgende alternativer:

○ Eldre eksterne enheter
○ UEFI– Standard

Advanced Boot Options Brukes til å endre aktivere alternativet Enable Legacy Option
ROMs (Aktiver støtte for eldre ROM).

Alternativene er:

● Enable Legacy Option ROMs– Standard
● Enable Attempt Legacy Boot

UEFI Boot Path Security Her kan du kontrollere om systemet ber brukeren om å angi
administratorpassordet ved oppstart til UEFI-banen.

Klikk på ett av følgende alternativer:

● Always, Except Internal HDD – Standard
● Always
● Never

Date/Time Brukes til å stille inn dato og klokkeslett. Endringer av systemets
dato og klokkeslett finner sted umiddelbart.

Systemkonfigurasjon

Tabell 30. Systemkonfigurasjon 

Alternativ Beskrivelse

SATA-drift Brukes til å konfigurere driftsmodusen til den integrerte SATA-
harddiskkontrolleren.

Klikk på ett av følgende alternativer:

● Disabled
● AHCI– standard

Stasjoner Med disse feltene kan du aktivere eller deaktivere ulike innebygde
stasjoner.

Alternativene er:

● SATA-2
● M. 2 PCIe SSD-0

SMART-rapportering Med dette feltet kan du kontrollere om harddiskfeil for integrerte
stasjoner skal rapporteres ved oppstart.

Dette alternativet er deaktivert som standard.

USB-konfigurasjon Brukes til å aktivere eller deaktivere den interne/integrerte USB-
konfigurasjonen.

Alternativene er:

● Aktiver USB-oppstartsstøtte
● Enable External USB Ports (Aktiver eksterne USB-

porter)
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Tabell 30. Systemkonfigurasjon (forts.)

Alternativ Beskrivelse

Alle alternativene er aktivert som standard.

MERK: USB-tastatur og mus arbeider alltid i BIOS-oppsettet
uavhengig av disse innstillingene.

Dell Type-C Dock Configuration Brukes til å koble til dokkingstasjoner i Dell WD- og TB-serien
(Type-C-dokkingstasjoner) uavhengig av adapterkonfigurasjonen
for USB og Thunderbolt.

Dette alternativet er aktivert som standard.

Konfigurasjon av Thunderbolt™ -adapter Brukes til å aktivere eller deaktivere Thunderbolt-alternativene:

● Thunderbolt (aktivert som standard)
● Enable Thunderbolt Boot Support (Aktiver støtte av

Thunderbolt-oppstart)
● Enable Thunderbolt (and PCIe behind TBT) Pre-boot

(Aktiver Thunderbolt (og PCIe etter TBT) før oppstart)

Med følgende sikkerhetsnivåer :

● No security (Ingen sikkerhet)
● Brukergodkjenning (aktivert som standard)
● Secure Connect (Sikker kobling)
● Bare Display Port og USB

Thunderbolt™ automatisk bryter Dette alternativet konfigurerer metoden som brukes av
Thunderbolt-kontrolleren for å utføre opplisting av PCIe-enhetene.

● Automatisk bryter : BIOS bytter automatisk mellom BIOS
Assist og moduser for eldre opplisting av Thunderbolt PC-
enheter for å oppnå alle fordelene av operativsystemet som er
installert

● Eldre opplisting: BIOS programmerer Thunderbolt-
kontrolleren til eldre modus (automatisk bytting er deaktivert)

● Opplisting av BIOS Assist: BIOS programmerer Thunderbolt-
kontrolleren til BIOS Assist-modus (automatisk bytting er
deaktivert)

MERK: Omstart er nødvendig for at disse endringene skal tre i
kraft.

USB PowerShare Dette alternativet aktiverer/deaktiverer funksjonsatferden til USB
PowerShare.

Dette alternativet er deaktivert som standard.

Lyd Her kan du aktivere eller deaktivere den integrerte lydkontrolleren.
Enable Audio (Aktiver lyd) er valgt som standard.

Alternativene er:

● Enable Microphone
● Enable Internal Speaker (aktiver intern høyttaler)

Dette alternativet er angitt som standard.

Tastaturbelysning I dette feltet kan du velge driftsmodus for tastaturlysfunksjonen.

● Deaktivert: Tastaturbelysningen er alltid slått av eller er 0 %.
● Dempe: Aktiver tastaturbelysningsfunksjonen til 50 %

lysstyrke.
● Lyst: Aktiver tastaturbelysningsfunksjonen til 100 % lysstyrke
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Tabell 30. Systemkonfigurasjon (forts.)

Alternativ Beskrivelse

Keyboard Backlight Timeout on AC Denne funksjonen definerer verdien for tidsavbrudd for
tastaturbakgrunnsbelysningen når strømadapteren (vekselsstrøm)
er koblet til systemet.

Alternativene er:

● 5 seconds
● Ti sekunder(standard)
● 15 seconds
● 30 seconds
● 1 minute
● 5 minute (5 minutt)
● 15 minute (15 minutt)
● Never

Keyboard Backlight Timeout on Battery Denne funksjonen definerer verdien for tidsavbruddet for
tastaturbakgrunnsbelysningen når systemet bare kjører på batteri.

Alternativene er:

● 5 seconds
● Ti sekunder(standard)
● 15 seconds
● 30 seconds
● 1 minute
● 5 minute (5 minutt)
● 15 minute (15 minutt)
● Never

Touchscreen Med dette alternativet kan du kontrollere om berøringsskjermen er
aktivert eller deaktivert.

Dette alternativet er aktivert som standard.

Unobtrusive Mode Ved å trykke på Fn + F7, slår du av all lys- og lydemisjon i systemet
når dette alternativet er aktivert. Trykk på Fn + F7 for å gjenoppta
normal drift.

Deaktivert som standard

Fingerprint Reader (Fingeravtrykkleser) Aktiverer eller deaktiverer fingeravtrykkleseren eller
fingeravtrykkleserens funksjon for enkel pålogging.

● Aktiver fingeravtrykkleserenheten: Aktivert som standard
● Aktiver enkel pålogging for fingeravtrykkleseren: Aktivert

som standard

Miscellaneous devices Brukes til å aktivere eller deaktivere forskjellige innebygde enheter.

● Enable camera – Standard
● Enable Secure Digital (SD) Card (tillat Secure Digital

(SD)-kort)
● Oppstart av Secure Digital (SD-kort) – deaktivert
● Skrivebeskyttet modus for Secure Digital-kort (SD) –

deaktivert
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Video (skjermalternativer)

Tabell 31. Video 

Alternativ Beskrivelse

LCD-lystyrke Her kan du stille inn lysstyrken på skjermen, avhengig av
strømkilde. På batteri (50 % er standard) og On AC (100 %
standard).

Dynamisk bakgrunnsbelysningskontroll Dette alternativet aktiverer eller deaktiverer dynamisk
bakgrunnsbelysningskontroll hvis panelet støtter denne funksjonen.

Sikkerhet

Tabell 32. Sikkerhet 

Alternativ Beskrivelse

Adminstrasjonspassord Brukes til å angi, endre eller slette administratorpassordet.

Registreringene for å angi passord er:

● Skriv inn det gamle passordet
● Skriv inn det nye passordet
● Bekreft nytt passord:

Klikk på OK når du har angitt passordet.

MERK: Første gang du logger på er feltet "Enter the old password" (skriv inn det gamle passordet)
merket som "Not set" (ikke angitt). Derfor må passordet angis første gang du logger deg på, og
deretter kan du endre eller slette passordet.

Systempassord Brukes til å angi, endre eller slette systempassordet.

Registreringene for å angi passord er:

● Skriv inn det gamle passordet
● Skriv inn det nye passordet
● Bekreft nytt passord:

Klikk på OK når du har angitt passordet.

MERK: Første gang du logger på er feltet "Enter the old password" (skriv inn det gamle passordet)
merket som "Not set" (ikke angitt). Derfor må passordet angis første gang du logger deg på, og
deretter kan du endre eller slette passordet.

Sterkt passord Brukes til å angi at sterke passord alltid må angis.

● Aktivere sterkt passord

Dette alternativet er ikke angitt som standard.

Passordkonfigurasjon Du kan selv definere lengden på passordet ditt. Min. = 4, maks. = 32

Forbikoble passord Brukes til å forbikoble systempassordet og det interne HDD-passordet når det er angitt og når systemet
startes på nytt.

Klikk på ett av følgende alternativer:

● Deaktivert- Standard
● Reboot bypass

Passordendring Brukes til å aktivere eller deaktivere tillatelse til å endre systempassordet når administratorpassordet er
angitt.
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Tabell 32. Sikkerhet (forts.)

Alternativ Beskrivelse

● Tillat passordendringer fra andre enn administrator

Dette alternativet er angitt som standard.

Endringer av andre
oppsett enn
administratoroppsett

Kan brukes til å bestemme om endringer i oppsettalternativet tillates når et administratorpassord er lagt
inn. Hvis det er deaktivert, er oppsettalternativene låst med administratorpassordet.

● Tillat trådløse bryterendringer

Dette alternativet er ikke angitt som standard.

Fastvareoppdateringer
med UEFI-kapsel

Brukes til å oppdatere systemets BIOS via oppdateringspakkene med UEFI-kapsel.

● Aktiver fastvareoppdateringer med UEFI-kapsel

Dette alternativet er angitt som standard.

TPM 2.0 Security Brukes til å aktivere eller deaktivere Trusted Platform Module (TPM) under POST.

Alternativene er:

● TPM på– standard
● Clear (Tøm)
● PPI-forbikobling for aktivering av kommando– standard
● PPI-forbikobling for å slette kommando
● PPI Bypass for Clear Command
● Attestasjon aktivert– standard
● Nøkkeloppbevaring aktivert– standard
● SHA-256– standard

Absolute® Dette feltet kan brukes til å aktivere, deaktivere eller permanent deaktivere BIOS-modulgrensesnittet til
valgfri Absolute Persistence Module-service fra Absolute® Software..

OROM Keyboard Access Dette alternativet angir om brukerne skal få tilgang til å angi alternative ROM-konfigurasjonsskjermer ved
hjelp av hurtigtastene under oppstart. Disse innstillingene kan spesifikt hindre tilgang til Intel® RAID(Ctrl
+I) eller Intel® Management Engine BIOS Extension (Ctrl+P/F12).

Alternativene er:

● Enable (Aktiver)
● One Time Enable (Aktiver én gang)
● Disable

Utlåsing med
administratoroppsett

Brukes til å hindre brukere i å komme inn i oppsettet når det er angitt et administratorpassord.

● Enable Admin Setup Lockout (Aktiver utlåsing fra admin.oppsettet)

Dette alternativet er ikke angitt som standard.

Utlåsing med
hovedpassord

Brukes til å deaktivere støtte for hovedpassord.

● Aktiver utlåsning med hovedpassord

Dette alternativet er ikke angitt som standard.

MERK: Harddiskpassordet må slettes før innstillingene kan endres.

SMM for
sikkerhetsløsninger

Brukes til å aktivere eller deaktivere ytterligere beskyttelse for UEFI SMM

● SMM for sikkerhetsløsninger

Dette alternativet er ikke angitt som standard.
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Sikker oppstart

Tabell 33. Sikker oppstart 

Alternativ Beskrivelse

Secure Boot Enable Her kan du aktivere eller deaktivere sikker oppstart.

● Secure Boot Enable (Aktivere sikker oppstart) – standard

Secure Boot Mode Endringer i Secure Boot-driftsmodus endrer virkemåten til sikker
oppstart for å tillate evaluering av UEFI-driversignaturer.

Velg ett av alternativene:

● Deployed Mode (Distribuert modus) – standard
● Audit Mode (Revisjonsmodus)

Expert Key Management Brukes til å aktivere eller deaktivere Expert Key Management.

● Enable Custom Mode

Dette alternativet er ikke angitt som standard.

Alternativene for Custom Mode Key Management er:

● PK– Standard
● KEK
● db
● dbx

Alternativer for Intel Software Guard Extensions

Tabell 34. Intel Software Guard Extensions 

Alternativ Beskrivelse

Intel SGX Enable Dette feltet gir deg beskjed om å angi et sikkert miljø for å kjøre
kode/lagre sensitiv informasjon i konteksten til
hovedoperativsystemet.

Klikk på ett av følgende alternativer:

● Disabled (Deaktivert)
● Enabled (Aktivert)
● Software controlled (Programvarekontrollert) – Standard

Enclave Memory Size Dette alternativet angir reserveminnestørrelsen til SGX
Enclave

Klikk på ett av følgende alternativer:

● 32 MB
● 64 MB
● 128 MB – Standard

Ytelsen

Tabell 35. Ytelsen 

Alternativ Beskrivelse

Multi Core Support Dette feltet angir om prosessen har én eller samtlige kjerner
aktivert. Ytelsen til noen av programmene forbedres med de ekstra
kjernene.
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Tabell 35. Ytelsen (forts.)

Alternativ Beskrivelse

● Alle– standard
● 1
● 2
● 3

Intel SpeedStep Lar deg aktivere eller deaktivere prosessormodusen Intel
SpeedStep.

● Enable Intel SpeedStep (Aktiver Intel SpeedStep)

Dette alternativet er angitt som standard.

C-tilstandkontroll Brukes til å aktivere eller deaktivere ekstra hviletilstander
prosessoren.

● C States (C-tilstander)

Dette alternativet er angitt som standard.

Intel® TurboBoost™ Dette alternativet aktiverer eller deaktiverer Intel® TurboBoost™-
modus for prosessoren.

Hyper-Thread Control Brukes til å aktivere eller deaktivere HyperThreading i prosessoren.

● Disabled
● Enabled– Standard

Strømstyring

Tabell 36. Strømstyring 

Alternativ Beskrivelse

Strømatferd Brukes til å aktivere eller deaktivere at datamaskinen slår seg på automatisk når den kobles til en
strømadapter.

● Wake on AC

Dette alternativet er ikke angitt som standard.

Aktiver Intel Speed Shift-
teknologi

Dette alternativet brukes til å aktivere/deaktivere Intel Speed Shift-teknologien.

Dette alternativet er ikke angitt som standard.

Automatisk tid på Brukes til å angi et klokkeslett da datamaskinen skal slås på automatisk.

Alternativene er:

● Deaktivert- Standard
● Every Day
● Weekdays
● Select Days

Dette alternativet er ikke angitt som standard.

Støtte for USB-
vekkesignal

Brukes til å aktivere at USB-enheter skal kunne vekke systemet fra ventemodus.

● Enable USB Wake Support
● Vekkesignal for Dell USB-C-dokking

Dette alternativet er ikke angitt som standard.
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Tabell 36. Strømstyring (forts.)

Alternativ Beskrivelse

Wireless Radio Control Hvis dette alternativet er aktivert, registreres tilkoblingen av systemet til et kablet nettverk og deretter
deaktiveres valgte trådløse radiokommunikasjonsenheter (WLAN- og/eller WWAN). Ved frakobling fra
kablet nettverk, deaktiveres valgte trådløse radio.

● Control WLAN radio

Dette alternativet er ikke angitt som standard.

Block Sleep Dette alternativet brukes til å blokkere at maskinen går til dvalemodus i operativsystemet.

Dette alternativet er ikke angitt som standard.

Peak Shift Brukes til å aktivere eller deaktivere Peak Shift-funksjonen. Når denne funksjonen er aktivert, minimeres
AC-strømbruken når etterspørselen er på topp. Batteriet lader ikke mellom start- og sluttidspunkt for
Peak Shift

Start- og sluttidspunkt for Peak Shift kan konfigureres for alle ukedager

Dette alternativet angi terskelverdien for batteriet (15 % til 100 %)

Avansert
batteriladekonfigurasjon

Dette alternativet brukes for å maksimere batteriets helse. Ved å aktivere dette alternativet vil systemet
bruke standard ladealgoritme og andre teknikker for å forbedre batteritilstanden når enheten ikke
benyttes.

Avansert batterilademodus kan konfigureres for alle ukedager

Primær
batteriladekonfigurasjon

Brukes til å velge lademodus for batteriet.

Alternativene er:

● Adaptive– Standard
● Standard – lader opp batteriet ved standard hastighet.
● ExpressCharge – batteriet lades raskere ved å bruke Dells teknologi for hurtiglading.
● Primarily AC use
● Custom

Hvis Custom Charge er valgt, kan du også konfigurere Custom Charge Start og Custom Charge Stop.

MERK: Alle lademoduser er ikke tilgjengelig for alle batteriene.

POST Behavior (Post-atferd)

Tabell 37. POST-atferd 

Alternativ Beskrivelse

Adapteradvarsler Brukes til å aktivere eller deaktivere advarslene i systemoppsettet (BIOS) når du bruker visse
strømadaptere.

● Enable Adapter Warnings (Aktiver adapter-varselmeldinger) – standard

Numlock Enable Brukes til å aktivere eller deaktivere NumLock-funksjonen når du starter systemet.

● Enable Numlock (Aktiver NumLock – standard

Fn-låsealternativer Lar deg bruke hurtigtastkombinasjonen Fn + Esc for å bytte mellom den primære atferden til F1–F12 og
mellom deres standard- og sekundærfunksjoner. Hvis du deaktiverer dette alternativet, kan du ikke bytte
dynamisk mellom den primære atferden til disse tastene.

● Fn Lock (Fn-lås) – standard

Klikk på ett av følgende alternativer:

● Lock Mode Disable/Standard
● Lock Mode Enable/Secondary (Låsmodus aktivert / sekundær) – standard
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Tabell 37. POST-atferd (forts.)

Alternativ Beskrivelse

Rask oppstart Dette alternativet kan påskynde oppstartsprosessen ved å forbikoble noen av kompatibilitetstrinnene.

Klikk på ett av følgende alternativer:

● Minimal– standard
● Thorough
● Auto

Extended BIOS POST
Time

Lar deg opprette en ekstra forsinkelse før oppstart.

Klikk på ett av følgende alternativer:

● 0 seconds (sekunder) – standard
● 5 seconds
● 10 seconds

Fullskjermlogo Lar deg vise fullskjermlogoen hvis bildet samsvarer med skjermoppløsningen.

● Enable Full Screen Logo (Aktivere fullskjermslogo)

Dette alternativet er ikke angitt som standard.

Advarsler og feil Her kan du velge ulike alternativer for å enten stoppe, be om og vente på brukerinndata, fortsette når
advarsler er registrert, men pause ved feil, eller fortsette når enten advarsler eller feil oppdages under
POST-prosessen.

Klikk på ett av følgende alternativer:

● Prompt on Warnings and Errors (Spør ved advarsler og feil) – standard
● Fortsett med advarsler
● Fortsett ved advarsler og feil

Indikator for tegn på
levetid

Dette alternativet gjør at systemet angir at strømknappen gjenkjennes på en måte som brukeren enten
kan høre eller føle under POST

● Aktiver lydindikasjon for tegn på levetid
● Aktivere skjermindikasjon for tegn på levetid
● Aktiver indikasjon for tastaturbakgrunnsbelysning for tegn på levetid

Manageability (Håndterbarhet)

Tabell 38. Manageability (Håndterbarhet) 

Alternativ Beskrivelse

USB Provision Ved aktivering kan Intel AMT gjennomføres ved hjelp av lokal
klargjøringsfil via en USB-lagringsenhet

MEBx Hotkey Dette alternativet spesifiserer om funksjonen MEBx Hotkey skal
aktiveres når systemet starter opp.

Virtualiseringsstøtte

Tabell 39. Støtte for virtualisering 

Alternativ Beskrivelse

Virtualisering Dette alternativet angir om en VMM (Virtual Machine Monitor) kan bruke de ekstra
maskinvarefunksjonene i Intels virtualiseringsteknologi.

● Enable Intel Virtualization Technology (Aktiver Intels virtualiseringsteknologi)
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Tabell 39. Støtte for virtualisering (forts.)

Alternativ Beskrivelse

Dette alternativet er angitt som standard.

VT for direkte I/O Aktiverer eller deaktiverer VMM (Virtual Machine Monitor) gjennom bruk av ekstra maskinvare som
tilbys av Intels virtualiseringsteknologi for direkte I/U.

● Enable VT for Direct I/O

Dette alternativet er angitt som standard.

Trusted Execution Dette alternativet angir om Measured Virtual Machine Monitor (MVMM) kan bruke de ekstra
maskinvarefunksjonene i Intel® Trusted Execution Technology.

MERK: TPM må kobles til og aktiveres, og Virtualization Technology og VT for direkte I/O må
aktiveres for å bruke denne funksjonen.

Trådløse alternativer

Tabell 40. Trådløs 

Alternativ Beskrivelse

Trådløsbryter Her kan du angi hvilke trådløse enheter som skal kontrolleres av
trådløsbryteren.

Alternativene er:

● WWAN
● GPS (på WWAN-modul)
● WLAN
● Bluetooth®

Alle alternativene er aktivert som standard.

Aktiver trådløsenhet Brukes til å aktivere eller deaktivere trådløsenhetene.

Alternativene er:

● WWAN/GPS
● WLAN
● Bluetooth®
● Kontaktløst smartkort/ NFC

Alle alternativene er aktivert som standard.

Vedlikehold

Tabell 41. Vedlikehold 

Alternativ Beskrivelse

Service Tag Viser datamaskinens servicekode.

Asset Tag Lar deg opprette et systemgjenstandsmerke hvis et gjenstandsmerke ikke er angitt allerede.

Dette alternativet er ikke angitt som standard.

BIOS Downgrade Her kan du flashe tidligere revisjoner av systemets maskinvare.

● Allow BIOS Downgrade (Tillat BIOS nedgradering)

Dette alternativet er angitt som standard.

Systemoppsett 35



Tabell 41. Vedlikehold (forts.)

Alternativ Beskrivelse

Data Wipe Lar deg gjennomføre sikker sletting av data fra alle interne lagringsenheter.

● Wipe on Next Boot

Dette alternativet er ikke angitt som standard.

Bios Recovery (Bios-
gjenoppretting)

BIOS Recovery from Hard Drive (BIOS-gjenoppretting fra harddisken) – Dette alternativet er
aktivert som standard. Lar deg gjenopprette et skadet BIOS basert fra gjenopprettingsfiler på harddisken
eller en ekstern USB-basert lagringsenhet.

BIOS Auto-Recovery– Lar deg gjenopprette BIOS automatisk.

MERK: BIOS Recovery from Hard Drive (BIOS-gjenoppretting fra harddisken)-feltet bør
være aktivert.

Alltid utføre Integrity Check- Utfører integritetskontroll på hver oppstart.

System Logs (Systemlogger)

Tabell 42. Systemlogger 

Alternativ Beskrivelse

BIOS events Brukes til å vise og fjerne (BIOS) POST-hendelsene i systemoppsettet.

Termiske hendelser Brukes til å vise og fjerne hendelser i systemoppsettet (Termiske).

Strømhendelser Brukes til å vise og fjerne hendelser i systemoppsettet (Strøm).

Oppdatere BIOS i Windows

Nødvendige forutsetninger

Det anbefales å oppdatere BIOS (systemkonfigurasjon) når du bytter ut hovedkortet eller hvis det er mulig å oppdatere. For bærbare PC-
er må du sørge for at batteriet er fulladet og koblet til et strømuttak.

Om denne oppgaven

MERK: Hvis BitLocker er aktivert, må den være avslått før du oppdaterer systemets BIOS, og deretter aktiveres på nytt etter at

BIOS-oppdateringen er fullført.

Trinn

1. Start datamaskinen på nytt.

2. Gå til Dell.com/support.

● Skriv inn service-ID eller ekspresservicekoden og klikk på Send.
● Klikk på Finn produkt, og følg instruksjonene på skjermen.

3. Hvis du ikke finner service-ID-en, klikker du på Velg blant alle produkter.

4. Velg kategorien Produkter fra listen.

MERK: Velg riktig kategori for å komme til produktsiden

5. Velg datamaskinmodellen, og så vises siden med produktstøtte for datamaskinen.

6. Klikk på Finn drivere, og klikk på Drivere og nedlastinger.
Siden med drivere og nedlastinger vises.

7. Klikk på Finn det selv.

8. Klikk på BIOS for å se BIOS-versjonene.
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9. Finn den siste BIOS-filen og klikk på Last ned.

10. Velg ønsket nedlastingsmetode i vinduet Velg nedlastingsmetode nedenfor og klikk på Last ned fil.
Vinduet Filnedlasting vises.

11. Klikk på Lagre for å lagre filen på datamaskinen.

12. Klikk på Kjør for å installere den oppdaterte BIOS-filen på datamaskinen.

Følg instruksjonene på skjermen.

Oppdatere BIOS på systemer med BitLocker aktivert

FORSIKTIG: Hvis BitLocker ikke er avbrutt før du oppdaterer BIOS, gjenkjennes BitLocker-nøkkelen neste gang du

starter systemet på nytt. Du blir bedt om å angi gjenopprettingsnøkkelen for å fortsette, og systemet ber om dette for

hver omstart. Hvis gjenopprettingsnøkkelen ikke er kjent, kan det føre til tap av data eller unødvendig installasjon av

operativsystemet på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon om dette emnet, kan du se kunnskapsbasert artikkel: https://

www.dell.com/support/article/sln153694

Oppdatere systemets BIOS ved hjelp av en USB-flashstasjon

Om denne oppgaven

Hvis systemet ikke kan lastes i Windows, men det fortsatt er behov for å oppdatere BIOS, kan du laste ned BIOS-filen på et annet system
og lagre den på en oppstartbar USB-flashstasjon.

MERK: Du må bruke en oppstartbar USB-flashstasjon. Se følgende artikler for ytterligere detaljer: https://www.dell.com/support/

article/us/en/19/sln143196/

Trinn

1. Last ned .EXE-filen for BIOS-oppdateringen på et annet system.

2. Kopier filen, f.eks. O9010A12.EXE, til den oppstartbare USB-flashstasjonen.

3. Sett inn USB-flashstasjonen i systemet som krever BIOS-oppdateringen.

4. Start systemet på nytt og trykk på F12 når skjermbildet med Dell-logoen vises, for å vise menyen for engangsoppstart.

5. Bruk piltastene og velg USB-lagringsenhet og klikk på Enter.

6. Systemet vil starte opp med en Diag C:\>-ledetekst.

7. Kjør filen ved å skrive inn fult filnavn, f.eks. O9010A12.exe, og trykk på Enter.

8. Når BIOS-oppdateringsverktøyet er lastet inn, følger du instruksjonene på skjermen.

Figur 1. BIOS-oppdateringsskjermbilde for DOS
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System- og oppsettpassord
Tabell 43. System- og oppsettpassord 

Passordtype Beskrivelse

System Password (Systempassord) Et passord som du må taste inn for å kunne logge deg på systemet.

Setup password (Installeringspassord) Et passord som du må taste inn for å få tilgang til datamaskinens
BIOS-innstillinger.

Du kan opprette et system- og et installeringspassord for å sikre datamaskinen.

FORSIKTIG: Passordfunksjonen gir deg et grunnleggende sikkerhetsnivå på datamaskinen din.

FORSIKTIG: Alle kan få tilgang til data som er lagret på datamaskinen din hvis den ikke er låst og ligger uovervåket.

MERK: Funksjonen for system- og installeringspassord er deaktivert.

Tildele et passord for systemkonfigurasjon

Nødvendige forutsetninger

Du kan kun tilordne et nytt System- eller administrasjonspassord når status er satt til Ikke angitt.

Om denne oppgaven

Hvis du vil på systeminnstillingene må du trykke <F2> rett etter at du har slått på maskinen eller startet på nytt.

Trinn

1. På skjermen System BIOS eller System Setup (Systemoppsett) må du velge Security (Sikkerhet) og deretter trykke på Enter.
Skjermen Security (Sikkerhet) vises.

2. Velg System-/administrasjonspassord , og lag et passord i feltet Angi nytt passord.

Bruk følgende retningslinje når du skal tildele systempassordet:

● Et passord kan ha opp til 32 tegn.
● Passordet kan inneholde numrene 0 til 9.
● bare små bokstaver er tillatt, slik at du kan ikke bruke store bokstaver.
● Bare følgende spesialtegn er tillatt: mellomrom, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).

3. Skriv inn systempassordet som du tastet inn tidligere i feltet Bekreft nytt passord, og klikk på OK.

4. Trykk på Esc, og du blir bedt om å lagre endringene.

5. Trykk på Y hvis du vil lagre endringene.
Datamaskinen starter på nytt.

Slette eller endre et eksisterende passord for systemkonfigurasjon

Nødvendige forutsetninger

Kontroller at Passordstatus er låst opp i systemkonfigurasjon før du prøver å slette eller endre eksisterende passord for
systemkonfigurasjon. Du kan ikke slette eller endre et eksisterende passord for systemkonfigurasjon hvis Passwordstatus er låst.

Om denne oppgaven

Hvis du vil på systeminnstillingene må du trykke F2 rett etter at du har slått på maskinen eller startet på nytt.

Trinn

1. På skjermen System-BIOS eller Systemkonfigurasjon må du velge Systemsikkerhet og deretter trykke på Enter.
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Skjermen Systemsikkerhet vises.

2. På skjermen Systemsikkerhet må du kontrollere at feltet Passordstatus er Låst opp.

3. Velg Systempassord, endre eller slett eksisterende systempassord, og trykk deretter på Enter eller Tab.

4. Velg Konfigurasjonspassord, endre eller slett eksisterende konfigurasjonspassord, og trykk deretter på Enter eller Tab.

MERK: Hvis du endrer system- og/eller konfigurasjonspassordet må du taste inn det nye passordet når du blir bedt om det. Hvis

du skal slette system- og/eller konfigurasjonspassordet må du bekrefte slettingen når du blir bedt om det.

5. Trykk på Esc, og du blir bedt om å lagre endringene.

6. Trykk på Y hvis du vil lagre endringene før du går ut av systemoppsettet.
Datamaskinen starter på nytt.

ExpressSign-in
På Dell Latitude-systemene er nærhetssensoren tilgjengelig når systemet er PÅ eller i dvalemodus. Gyldig tilstand for nærhetssensoren er
Nær, og Aktiver med ekstern skjerm. Nærhetssensoren deaktiveres automatisk når den bærbare PC-en er på, og gjenværende
batteristrøm for den bærbare PC-en er mindre enn 30 minutter.

Atferd for ExpressSign-in i nærtilstand

Følgende tabell forklarer tilstandatferd for Nær :

MERK: Brukergrensesnittet for Dell ExpressSign-in er nærhetssensorfunksjonen for Dell Latitude 7400 2-i-1-bærbar PC.

MERK: I vinduet ExpressSign-in klikker du på Start ved siden av Oppsett av ansiktsgjenkjenning-feltet for start og oppsett av

alternativet pålogginging av ansiktsgjenkjenning i Windows Hello

Tabell 44. Tilstandvirkemåte for Nær 

Systemtilstand Beskrivelse

PÅ/ventemodus Vekker systemet når brukeren er innenfor visningsfeltet for
sensoren (FOV) for systemet ved PÅ-tilstand, og LED-belysningen
lyser hvitt eller er i ventetilstand.

MERK: Sensoren vekker ikke systemet fra lav strømtilstand
når batterilevetiden er mindre enn 30 minutter.

MERK: Sensoren støtter ikke vekking av systemet fra
dvalemodus og tilstand for strøm av.

Av Vekker ikke systemet fra noen av strømtilstandene selv om
brukeren er innenfor visningsfelter for sensoren (FOV).

ExpressSign-in med ekstern brukertilstand for skjerm

Du kan velge Ja for at ExpressSign-in skal være aktivert når den er koblet til en ekstern(e) skjerm(er) for å sikre at funksjonen
ExpressSign-in fortsatt fungerer selv når den eksterne skjermen er koblet til. Velg Nei for å deaktivere funksjonaliteten ExpressSign-in
midlertidig når den eksterne skjermen er koblet til. Følgende tabell forklarer Brukertilstandatferd for ekstern skjerm :

Tabell 45. Brukertilstandatferd for ekstern skjerm 

Systemtilstand Beskrivelse

Ja Hvis systemet er koblet til en ekstern skjerm, kontrollerer
nærhetssensoren om brukeren er innenfor visningsfeltet for
sensoren (FoV).

Nei Dette er standardtilstanden, og systemstatus forblir uendret selv
om brukeren er utenfor visningsfeltet for sensoren (FoV).
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Brukergrensesnitt for ExpressSign-in ved brukertilstand for ekstern skjerm

Når én eller flere eksterne skjermer er koblet til systemet, og tilstanden Nær eller Borte er aktivert, vises Dell ExpressSign-in-vinduet,
og du kan velge Ja eller Nei for å aktivere eller deaktivere nærhetssensoren.

Hvis du velger Ja, er nærhetssensor aktivert. Hvis du velger Nei, er nærhetssensor ikke aktivert. Hvis du velger avmerkingsboksen Ikke
vis dette igjen, vises ikke en melding om at brukeren må være innenfor sensorens visningsfelt (FoV) for at funksjonene skal fungere på
riktig måte til alternativet er aktivert manuelt på nytt.

MERK: Hvis det er koblet til flere skjermer, vises Dell ExpressSign-in -vinduet bare for den første eksterne skjermen som er koblet

til systemet, og ikke for de andre skjermene.

Start Dell ExpressSign-in/Systray-ikonet

Applikasjonen Dell ExpressSign-in støtter bare funksjonen automatisk kjøring når applikasjonen forblir i systemskuffen. Når du avslutter
applikasjonen Dell nærhetssensor, må du starte applikasjonen på nytt, og aktivere funksjonen manuelt. Du kan aktivere Systray-ikonet for
å starte Dell ExpressSign-in -vinduet fra systemskrivebordet etter at Dell nærhetssensor er startet opp.

For å starte Dell ExpressSign-in., må du gjøre følgende:

1. Klikk på Windows-innstillinger > System > Strøm- og dvalemodus > Dell nærhetssensor > Endre PC-atferd basert på
nærhet til PC-en for å starte Dell ExpressSign-in-vinduet.

MERK: Du kan starte Dell nærhetssensor -vinduet når systemet er PÅ eller i dvalemodus.

2. Klikk på Endre PC-atferd basert på nærhet til PC-en som vises nederst på Innstillinger-skjermen.
3. Du kan også dobbeltklikke på Systray for å starte ExpressSign-in -vinduet.
4. Høyreklikk på Systray for å vise kontekstmenyen.

Alternativene i kontekstmenyen er:

Tabell 46. Alternativer i kontekstmenyen 

Systemtilstand Alternativer

Nær og Borte ● Velg Borte for å aktivere systemlåsen, og slå av skjermen når
du beveger deg bort fra systemet.

● Fjern avmerkingen Nær for å deaktivere systemlåsen når du
beveger deg bort fra systemet.

Aktiver med ekstern(e) skjerm(er) ● Velg Aktiver med ekstern(e) skjerm(er) for å aktivere
ExpressSign-in.

● Fjern avmerkingen Aktiver med ekstern(e) skjerm(er) for
å deaktivere ExpressSign-in.

Åpne applikasjonen Velg for å starte skrivebordsapplikasjonen ExpressSign-in.

Avslutt Lukker skrivebordsapplikasjonen ExpressSign-in, og sletter
Systray-ikonet fra systemet. Start ExpressSign-in fra
innstillingersiden for operativsystemet på nytt, eller bruk Søk-
alternativet for å vise og starte ExpressSign-in.

Tilstander for visningsfeltet (FOV) for Dell ExpressSign-in

Visningsfeltet (FoV) definerer avstanden og vinkelen for at nærhetssensoren kan oppdage når nærhetsfunksjonen er aktivert. FoV
omfatter områdevinkel og områdeavstand. Dell anbefaler at avstanden mellom deg og den bærbare PC-en bør være 70 cm for optimal
ytelse for nærhetssensoren.

Tabell 47. FOV-tilstander 

Feltnavn Beskrivelse

Områdevinkel Nærhetssensoren bør fungerer på en tilfredsstillende måte for å
oppdage at brukeren er til stede / brukeren er borte innenfor et
konisk område på 27° som defineres av senter for målet.
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Tabell 47. FOV-tilstander (forts.)

Feltnavn Beskrivelse

Områdeavstand Nærhetssensoren bør fungere på en tilfredsstillende måte for å
oppdage at brukeren er til stede / brukeren er borte innenfor en
avstand på <100 cm

Låsetidsmåler

Låsetidsmåleren angir tilnærmet tid for Dell Express Sign-in for å identifisere at brukeren ikke lenger er foran systemet eller innenfor
visningsfeltet (FoV). Denne funksjonen gjenkjenner fysiske fravær og låser systemet.

Verdiene for låsetidsmåleren er 60 sekunder (standard), 90 sekunder, og 120 sekunder. Hvis Borte er angitt til AV, er alternativet for
låsetidsmåleren nedtonet.

Hengselvinkler som støttes

ExpressSign-in fungerer som konfigurert i en støttet vinkel for fire hengsler for en bestemt modus. ExpressSign-in endrer ikke
eksisterende tilstand hvis du er innenfor visningsfeltet for sensoren (FoV) for en hengselvinkel som ikke støttes Når systemet er i støttet
hengselvinkel, begynner ExpressSign-in å endre tilstanden. Hengselvinkler som støttes er:

Tabell 48. Hengselvinkler som støttes 

System med status Støttet hengselvinkel Bilde

Clamshell 60° til 150°

Fot 210° til 300°

Nettbrett Støttes ikke
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Tabell 48. Hengselvinkler som støttes (forts.)

System med status Støttet hengselvinkel Bilde

Telt Støttes ikke
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Programvare
Dette kapitlet inneholder informasjon om operativsystemene som støttes, i tillegg til instruksjoner om hvordan du installerer drivere.

Emner:

• Laster ned -drivere

Laster ned -drivere

Trinn

1. Slå på bærbar PC.

2. Gå til Dell.com/support.

3. Klikk på Produktstøtte, angi service-ID for bærbar PC, og klikk deretter på Send inn.

MERK: Hvis du ikke har service-ID, kan du bruke funksjonen automatisk påvisning eller bla gjennom manuelt etter modell for

bærbar PC.

4. Klikk på Drivers and Downloads (Drivere og nedlastinger).

5. Velg operativsystemet som er installert på bærbar PC.

6. Bla nedover på siden, og velg driveren som skal installeres.

7. Klikk på Last ned fil for å laste ned driveren for bærbar PC.

8. Gå til mappen der du lagret driverfilen etter at nedlastingen er ferdig.

9. Dobbeltklikk på driverfilikonet, og følg veiledningene på skjermen.
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Få hjelp

Emner:

• Kontakte Dell

Kontakte Dell

Nødvendige forutsetninger

MERK: Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på fakturaen, følgeseddelen, regningen eller i

Dells produktkatalog.

Om denne oppgaven

Dell tilbyr flere nettbaserte og telefonbaserte støtte- og servicealternativer. Tilgjengeligheten varierer etter land og produkt. Det kan hende
at enkelte tjenester ikke er tilgjengelige i ditt område. For å kontakte Dell for spørsmål om salg, teknisk støtte eller kundeservice:

Trinn

1. Gå til Dell.com/support.

2. Velg din støttekategori.

3. Kontroller at land eller område stemmer i nedtrekksmenyen Choose A Country/Region (Velg et land/område) nederst på siden.

4. Velg ønsket tjenestetype eller kundestøttetype basert på de behovene du har.
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