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Munka a számítógépen

Biztonsági előírások

Elõfeltételek

A számítógép potenciális károsodásának elkerülése és a saját biztonsága érdekében ügyeljen az alábbi biztonsági szabályok betartására. Ha
másképp nincs jelezve, a jelen dokumentumban leírt minden művelet a következő feltételek teljesülését feltételezi:
● Elolvasta a számítógéphez mellékelt biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat.
● A számítógép alkatrészeinek visszaszerelése vagy – ha az alkatrészt külön vásárolták meg – beépítése az eltávolítási eljárás lépéseinek

ellentétes sorrendben történő végrehajtásával történik.

Errõl a feladatról

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

tudnivalókat. További biztonsági útmutatásokat a Megfelelőségi honlapon találhat

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

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

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

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

előírásokat.

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

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

csatlakozókat.

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

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

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

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

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

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

csatlakoztatása előtt ellenőrizze mindkét csatlakozódugó megfelelő helyzetét és beállítását.

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

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

csatlakoztatná a gépet.

FIGYELMEZTETÉS: Legyen óvatos a laptopok lítiumion-akkumulátorának kezelése során. Ne használja tovább

a megdagadt akkumulátort! Cserélje le a lehető leghamarabb, és ártalmatlanítsa a megfelelő módon.

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

A számítógép kikapcsolása — Windows 10

Errõl a feladatról

FIGYELMEZTETÉS: Az adatvesztés elkerülése érdekében a számítógép kikapcsolása előtt mentsen és zárjon be minden

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

1

Munka a számítógépen 5

https://www.dell.com/learn/regulatory-compliance


Lépések

1. Kattintson a  ikonra, vagy érintse meg azt.

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

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

rendszer leállásakor a számítógép és a csatlakoztatott eszközök nem kapcsolódnak ki automatikusan, akkor a kikapcsoláshoz

tartsa nyomva a bekapcsológombot mintegy 6 másodpercig.

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében

Lépések

1. Mentsen és zárjon be minden nyitott fájlt, majd lépjen ki minden futó alkalmazásból.

2. Kapcsolja ki a számítógépet. Kattintson a Start >  Tápellátás > Leállítás.

MEGJEGYZÉS: Ha más operációs rendszert használ, a leállítás tekintetében olvassa el az adott operációs rendszer

dokumentációját.

3. Áramtalanítsa a számítógépet és minden csatolt eszközt.

4. A számítógépről csatlakoztasson le minden hálózati eszközt és perifériát, pl.: billentyűzet, egér, monitor.

5. Távolítson el minden médiakártyát és optikai lemezt a számítógépből, ha van.

6. Miután a számítógépet áramtalanította, nyomja és 5 másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsológombot az alaplap földeléséhez.

FIGYELMEZTETÉS: Helyezze a számítógépet egy puha és tiszta felületre, hogy elkerülje a kijelző karcolódását.

7. Fordítsa lefelé a számítógépet.

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében

Errõl a feladatról

MEGJEGYZÉS: Ha a számítógépben csavarok maradnak szabadon vagy nem megfelelően meghúzva, azzal a számítógép komoly

sérülését okozhatja.

Lépések

1. Helyezzen vissza minden csavart, és győződjön meg róla, hogy nem maradtak felhasználatlan csavarok a számítógép belsejében.

2. Mielőtt a számítógépet újra használatba veszi, csatlakoztasson minden eszközt, perifériát és kábelt, amelyet korábban
lecsatlakoztatott.

3. Helyezze vissza a médiakártyákat, lemezeket és egyéb alkatrészeket, amelyeket a számítógépből a munka megkezdése előtt
eltávolított.

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

5. Kapcsolja be a számítógépet.
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Technológia és összetevők

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

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

A DDR4 részletei

A DDR3 és DDR4 memóriamodulok kisebb eltéréseit az alábbi lista tartalmazza.

Eltérő helyzetű foglalati bevágás

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

1. ábra. Eltérő bevágási helyzet

Nagyobb vastagság

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

2. ábra. Eltérő vastagság

Ívelt szél

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

Memóriahibák

A rendszer memóriahibák esetén a VILÁGÍT-VILLOG-VILLOG és a VILÁGÍT-VILLOG-VILÁGÍT hibakódot jeleníti meg a hibakijelző LED-
jeivel. Ha minden memóriamodul hibás, akkor az LCD panel nem kapcsol be. Az esetleges memóriahibák elhárításához helyezzen olyan
memóriamodulokat a rendszer alján vagy egyes hordozható számítógépeken a billentyűzet alatt található memóriafoglalatokba, amelyekről
biztosan tudja, hogy jók.

MEGJEGYZÉS: A DDR4 memória az alaplapra integrálva található, és nem cserélhető DIMM modulként, ahogy az a képeken látható

és a szövegben olvasható.

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

1. táblázat: Az USB evolúciója 

Típus Adatátviteli sebesség Kategória Bevezetés éve

USB 2.0 480 Mbps Nagy sebesség 2000

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 5 Gbps SuperSpeed 2010

USB 3.1 Gen 2 10 Gbps SuperSpeed 2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)

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

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

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

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

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

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

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

Gen 1 négy további vezetékkel bővül, amelyek a két további differenciális jel (fogadás és továbbítás) vezetékpárjait alkotják, így
a csatlakozókban és a kábelekben nyolc vezeték található.

● Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 kétirányú adatátviteli csatolófelületet használ, tehát nem az USB 2.0 fél-duplex elrendezését. Ez
a módosítás elméletileg 10-szeres sávszélesség-növekedést eredményez.

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

Alkalmazások

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

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

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

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

USB Type-C
Az USB Type-C egy új, kis méretű fizikai csatlakozó. Ez a csatlakozó számos hasznos új USB-szabványt támogat, ilyenek például az USB
3.1 vagy az USB PD (USB-tápellátás).

Alternatív mód

Az USB Type-C egy új, rendkívül kis méretű csatlakozószabvány. Mérete a régi USB Type-A csatlakozóénak körülbelül a harmada. Ez egy
önálló csatlakozószabvány, amely bármilyen eszközön elérhető. Az USB Type-C portok különféle „alternatív módokat” használó protokollok
támogatására alkalmasak, ennek köszönhetően olyan adaptereket is használhat, amelyek HDMI, VGA, DisplayPort vagy egyéb típusú
csatlakozókon képesek jel kibocsátására erről az USB-portról.

USB PD (tápellátás)

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

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

USB Type-C és USB 3.1

Az USB 3.1 egy új USB-szabvány. Az USB 3 névleges sávszélessége 5 Gbit/s, míg az USB 3.1 Gen2 esetén ez 10 Gbit/s. Ez dupla
sávszélességet jelent, azaz eléri az első generációs Thunderbolt-csatlakozó sebességét. Az USB Type-C nem azonos az USB 3.1
csatlakozóval. Az USB Type-C csak egy forma, amely mögött az USB 2 és az USB 3.0 technológia egyaránt állhat. A Nokia N1 Android
táblagépe például szintén USB Type-C csatlakozót használ, azonban az csak az USB 2.0 szabványt támogatja – még csak nem is az USB
3.0-t. Ezek a technológiák azonban közel állnak egymáshoz.

Intel Optane memória
Az Intel Optane memória a tárolóeszközök gyorsítására szolgál. Nem helyettesíti és nem is növeli a számítógépbe helyezett memóriát
(RAM-ot).

MEGJEGYZÉS: Az Intel Optane memória támogatásához a számítógépnek a következő feltételeket kell teljesítenie:

● 7. generációs vagy újabb Intel Core i3/i5/i7 processzor

● Windows 10 64 bites vagy újabb

● Intel Rapid Storage technológia – 15.9.1.1018 vagy magasabb verziószámú illesztőprogram
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2. táblázat: Intel Optane memória műszaki adatai 

Funkció Műszaki adatok

Interfész PCIe 3x2 NVMe 1.1

Csatlakozó M.2 kártyafoglalat (2230/2280)

Támogatott konfigurációk ● 7. generációs vagy újabb Intel Core i3/i5/i7 processzor
● Windows 10 64 bites vagy újabb
● Intel Rapid Storage technológia – 15.9.1.1018 vagy magasabb

verziószámú illesztőprogram

Kapacitás 32 GB vagy 64 GB

Az Intel Optane memória engedélyezése

Lépések

1. Kattintson a tálcán található keresőmezőbe, majd írja be: „Intel Rapid Storage Technology”.

2. Kattintson az Intel Rapid Storage Technology lehetőségre.

3. A Status (Állapot) lapon kattintson az Enable (Engedélyezés) lehetőségre az Intel Optane memória letiltásához.

4. A figyelmeztető képernyőn válasszon egy kompatibilis gyors meghajtót, majd az Intel Optane memória engedélyezéséhez kattintson
a Yes (Igen) lehetőségre.

5. Az Intel Optane memória engedélyezésének befejezéséhez kattintson az Intel Optane memory> Reboot (Intel Optane memória >
Újraindítás) elemre.

MEGJEGYZÉS: A teljesítményre gyakorolt pozitív hatás teljes körű eléréséhez egyes alkalmazások esetében három újraindítás is

szükséges.

Az Intel Optane memória letiltása

Errõl a feladatról

FIGYELMEZTETÉS: Az Intel Optane memória letiltása után ne távolítása el az Intel Rapid Storage technológia

illesztőprogramját. Ez kék képernyős összeomláshoz vezet. Az Intel Rapid Storage technológia felhasználói felületének

eltávolításához nem szükséges törölnie az illesztőprogramot.

MEGJEGYZÉS: Mielőtt eltávolítaná az Intel Optane memóriamodul által gyorsított SATA-tárolóeszközt a számítógépből, tiltsa le az

Intel Optane memóriát.

Lépések

1. Kattintson a tálcán található keresőmezőbe, majd írja be: „Intel Rapid Storage Technology”.

2. Kattintson az Intel Rapid Storage Technology lehetőségre. Megnyílik az Intel Rapid Storage Technology ablak.

3. Az Intel Optane memory (Intel Optane memória) lapon kattintson a Disable (Letiltás) lehetőségre az Intel Optane memória
letiltásához.

4. Kattintson a Yes (Igen) lehetőségre a figyelmeztetés elfogadásához.
Megjelenik a letiltási művelet előrehaladása.

5. Az Intel Optane memória letiltásához, és a számítógép újraindításához kattintson a Reboot (Újraindítás) gombra.

Intel UHD Graphics 620
3. táblázat: Intel UHD Graphics 620 – műszaki leírás 

Intel UHD Graphics 620

Busz típusa Integrált
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3. táblázat: Intel UHD Graphics 620 – műszaki leírás (folytatódik)

Intel UHD Graphics 620

Memória típusa LPDDR3

Grafikai szint i3/i5/i7: G T2 (UHD 620)

Becsült maximális áramfogyasztás (TDP) 15 W (a processzor tápjában)

Átfedett síkok Igen

Operációs rendszer grafikus/video-API támogatása DirectX 12 (Windows 10), OpenGL 4.5

Maximális függőleges frissítési gyakoriság Legfeljebb 85 Hz a felbontástól függően

Több kijelző támogatása A rendszeren: eDP (belső), HDMI

Opcionális USD Type-C porton keresztül: VGA, DisplayPort

Külső csatlakozók HDMI 1.4b

USB Type-C port

Nvidia GeForce MX130 egyenértékű
4. táblázat: Nvidia GeForce MX130 – műszaki leírás 

Funkció Műszaki adatok

Grafikus memória 2 GB GDDR5

Busz típusa PCI Express 3.0

Memóriainterfész GDDR5

Órajel 1122 – 1242 (megnövelt teljesítmény) MHz

Maximális színmélység n/a

Maximális függőleges frissítési gyakoriság n/a

Operációs rendszer grafikus/video-API támogatása Windows 10/ DX 12/ OGL4.5

Támogatott felbontások és max. frissítési gyakoriságok (Hz) n/a

Támogatott kijelzőszám Nincs kijelzőjelkimenet az MX130-ból
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A rendszer főbb összetevői

1. Alapburkolat
2. Tápadapter port

3
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3. WLAN-kártya
4. Memóriamodulok
5. Alaplap
6. M.2 SSD-meghajtó vagy Intel Optane memóriamodul – opcionális
7. Akkumulátor
8. Csuklótámasz szerkezet
9. Hangszórók
10. Érintőpanel-szerkezet
11. Kijelzőszerkezet
12. Merevlemez-meghajtó szerkezet
13. IO-kártya
14. VGA-bővítőkártya
15. Rendszerventilátor
16. Hűtőborda

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

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

Dell-viszonteladójához.
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Alkatrészek eltávolítása és beszerelése

Ajánlott szerszámok
A dokumentumban jelölt műveletek során az alábbi célszerszámokra lehet szüksége:
● Phillips #0 csillagcsavarhúzó
● Phillips #1 csillagcsavarhúzó
● Műanyag pálca – helyszíni technikusok számára ajánlott

Secure Digital (SD) kártya

A Secure Digital-kártya eltávolítása

Elõfeltételek

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

Lépések

1. Tolja kifelé a Secure Digital-kártyát a számítógépből való eltávolításhoz.

2. Csúsztassa ki a Secure Digital-kártyát a számítógépből.

4
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A Secure Digital-kártya behelyezése

Lépések

1. Csúsztassa a Secure Digital-kártyát a foglalatba, amíg az a helyére nem pattan.

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

Alapburkolat

Az alapburkolat eltávolítása

Elõfeltételek

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
2. Az SD-memóriakártya eltávolítása

Lépések

1. Lazítsa meg a tíz elveszíthetetlen csavart, amelyek az alapburkolatot a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzítik.
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2. Az alapburkolat eltávolítását követően nyissa fel az alapburkolat jobb oldalát.
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3. Emelje le az alapburkolatot a jobb oldalról [1], majd emelje le a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetről [2].
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Az alapburkolat felszerelése

Lépések

1. Helyezze rá az alapburkolatot a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetre [1].
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2. Szorítsa meg a tíz elveszíthetetlen csavart, amelyek az alapburkolatot a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzítik.
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Következõ lépések

1. Helyezze vissza az SD-memóriakártyát
2. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Akkumulátor

Lítiumion-akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetések

FIGYELMEZTETÉS:

● Legyen óvatos a lítium-ion akkumulátorok kezelése során.

● Eltávolítás előtt teljesen merítse le az akkumulátort. Csatlakoztassa le a váltóáramú tápadaptert a rendszerről, majd

kizárólag akkumulátorról üzemeltesse a számítógépet – az akkumulátor akkor merült le teljesen, ha a számítógép már

nem kapcsol be a bekapcsológomb megnyomására.

● Ne nyomja össze, ejtse le, vágja meg vagy szúrja át az akkumulátort idegen eszközzel.

● Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek vagy szerelje szét az akkumulátortelepeket vagy -cellákat.

● Ne fejtsen ki nyomást az akkumulátort felületére.

● Ne hajlítsa meg az akkumulátort.

● Ne próbálja meg felfejteni az akkumulátort szerszámokkal.

● Az akkumulátor és a rendszer többi alkatrészének megsértésének elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a termék

szervizelése közben ne veszítse el a csavarokat.

● Ha az akkumulátor megduzzad és a számítógépbe szorul, akkor ne próbálja meg kiszabadítani, mert a lítium-ion

akkumulátor átszúrása, meghajlítása vagy összenyomása veszélyes lehet. Ilyen esetben kérjen segítséget Dell

műszaki ügyfélszolgálatától. Lásd a www.dell.com/contactdell oldalt.
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● Minden esetben eredeti akkumulátort vásároljon a www.dell.com webhelyről vagy hivatalos Dell-partnerektől és

-viszonteladóktól.

● Ne használja tovább a megdagadt akkumulátort! Cserélje le a lehető leghamarabb, és ártalmatlanítsa a megfelelő

módon. A megduzzadt lítiumion-akkumulátorok kezelésével és kicserélésével kapcsolatos útmutatást lásd

a Megduzzadt lítiumion-akkumulátorok kezelése fejezetben.

Az akkumulátor eltávolítása

Elõfeltételek

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
2. Az SD-memóriakártya eltávolítása
3. Távolítsa el az alapburkolatot.

Lépések

1. Csatlakoztassa le az akkumulátor kábelét az alaplapról.

2. Távolítsa el az akkumulátort a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzítő négy csavart (M2x3) [1].

3. Emelje ki az akkumulátort a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetből [2].
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Az akkumulátor beszerelése

Lépések

1. Illessze egymáshoz az akkumulátor csavarhelyeit és a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezeten lévő csavarhelyeket [1].

2. Hajtsa be az akkumulátort a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzítő négy csavart (M2x3) [2].
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3. Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapra.
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Következõ lépések

1. Helyezze vissza az alapburkolatot
2. Helyezze vissza az SD-memóriakártyát
3. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Merevlemez-meghajtó

A merevlemez-meghajtó szerkezet eltávolítása

Elõfeltételek

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
2. Az SD-memóriakártya eltávolítása
3. Távolítsa el az alapburkolatot.
4. Válassza le az akkumulátor kábelét.

Lépések

1. Válassza le a merevlemez-meghajtó kábelét a merevlemez-meghajtóról [1].

2. Fejtse le a ragasztószalagot, amely a merevlemez-meghajtó kábelét a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [2].

3. Távolítsa el a négy csavart (M2x4), amely a merevlemez-meghajtót a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [1].

4. Emelje ki a merevlemez-meghajtót a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezeten található foglalatából [2].
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A merevlemez-meghajtó szerkezet beszerelése

Lépések

1. Illessze egymáshoz a merevlemez-meghajtó szerkezetének csavarhelyeit a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezeten lévő
csavarhelyeket [1].

2. Hajtsa be a négy csavart (M2x4), amely a merevlemez-meghajtóegységet a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [2].
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3. Ragassza vissza a ragasztószalagot, amely a merevlemez-meghajtó kábelét a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [1].

4. Csatlakoztassa a merevlemez-meghajtó kábelét az alaplapra [2].

Alkatrészek eltávolítása és beszerelése 27



Következõ lépések

1. Csatlakoztassa vissza az elem kábelét.
2. Helyezze vissza az alapburkolatot.
3. Helyezze vissza az SD-memóriakártyát.
4. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Gombelem

A gombelem eltávolítása

Elõfeltételek

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az SD-memóriakártyát.
3. Távolítsa el az alapburkolatot.
4. Válassza le az akkumulátor kábelét.
5. Távolítsa el a merevlemez-meghajtó szerkezét.

MEGJEGYZÉS: 42 Wh-s akkumulátorral szerelt rendszerek esetén

6. Távolítsa el az IO-panelt.

Lépések

1. Fordítsa meg az I/O-kártyát.

2. Egy műanyag pálca segítségével óvatosan fejtse ki a gombelemet az I/O-kártyán levő aljzatból [1].

3. Távolítsa el a gombelemet a számítógépből [2].
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A gombelem beszerelése

Lépések

1. A gombelemet pozitív oldalával felfelé helyezze be az I/O-kártyán levő elemfoglalatba [1].

2. Nyomja meg a gombelemet, amíg a helyére nem pattan [2].

Következõ lépések

1. Helyezze vissza az I/O-kártyát
2. Helyezze vissza a merevlemez-meghajtó szerkezetet
3. Csatlakoztassa vissza az elem kábelét.
4. Helyezze vissza az alapburkolatot.
5. Helyezze vissza az SD-memóriakártyát.
6. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

IO-kártya

Az IO-kártya eltávolítása

Elõfeltételek

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az SD-memóriakártyát.
3. Távolítsa el az alapburkolatot.
4. Válassza le az akkumulátort.
5. Távolítsa el a merevlemez-meghajtó szerkezét.

MEGJEGYZÉS: 42 Wh-s akkumulátorral szerelt rendszerek esetén
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Lépések

1. MEGJEGYZÉS: Az I/O-kártya eltávolításakor a gombelem eltávolítása visszaállítja a CMOS-beállításokat.

Nyissa ki a reteszt, és válassza le az I/O-kártya kábelét az alaplapról [1].

2. Fejtse le az I/O-panel kábelét a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetről [2].

3. Távolítsa el a két (M2x3) csavart, amely az I/O-kártyát a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [1].

4. Emelje le az I/O-kártyát a kábellel együtt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetről [2].
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Az I/O-kártya beszerelése

Lépések

1. Az illesztékek segítségével helyezze be az I/O-kártyát a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetbe [1].

2. Helyezze vissza a két (M2x3) csavart, amely az I/O-kártyát a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [2].
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3. Rögzítse az I/O-kártya kábelét a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez [1].

4. Csatlakoztassa az I/O-kártya kábelét az alaplaphoz, majd zárja a reteszt a kábel rögzítéséhez [2].
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Következõ lépések

1. Helyezze vissza a merevlemez-meghajtó szerkezetét.

MEGJEGYZÉS: 42 Wh-s akkumulátorral szerelt rendszerek esetén

2. Csatlakoztassa az akkumulátort.
3. Helyezze vissza az alapburkolatot.
4. Helyezze vissza az SD-memóriakártyát.
5. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Érintőpad

Az érintőpanel-szerkezet eltávolítása

Elõfeltételek

MEGJEGYZÉS: Megjegyzés: az érintőpanel a csuklótámasz-szerkezet részét képezi.

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az SD-memóriakártyát.
3. Távolítsa el az alapburkolatot.
4. Válassza le az akkumulátort.

Lépések

1. Távolítsa el a három csavart (M2x2), amely az érintőpanel tartókeretét a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [1].

2. Emelje ki az érintőpanel keretét a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetből [2], és fejtse le a ragasztószalagot, amely a keretet
a csuklótámaszra rögzíti.

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

4. Fejtse le az érintőpanelt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzítő ragasztószalagokat [2].
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5. Távolítsa el a négy csavart (M2x2), amely a érintőpanelt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [1].

6. Emelje le az érintőpanelt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetről [2].
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Az érintőpanel szerkezetének beszerelése

Errõl a feladatról

MEGJEGYZÉS: Az érintőpanelt igazítsa a csuklótámasz és billentyűzet szerelvényén lévő vezetőkbe úgy, hogy az érintőpanel két

oldalán lévő rések egyenlők legyenek.

Lépések

1. Helyezze be az érintőpanelt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezet aljzatába [1].

2. Hajtsa be a négy csavart (M2x2), amely az érintőpanelt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [2].
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3. Rögzítse a ragasztószalagot, amely az érintőpanelt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [1].

4. Csúsztassa az érintőpanel kábelét az alaplapon lévő csatlakozóba, és zárja a reteszt a kábel rögzítéséhez [2].
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5. Helyezze be az érintőpanel tartókeretét a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezet aljzatába [1].

6. Hajtsa be a három csavart (M2x2), amely az érintőpanel keretét a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [2], és ragassza
fel a ragasztószalagot, amely a keretet a csuklótámaszra rögzíti.
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Következõ lépések

1. Csatlakoztassa vissza az akkumulátort.
2. Helyezze vissza az alapburkolatot.
3. Helyezze vissza az SD-memóriakártyát.
4. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Memóriamodulok

A memóriamodul eltávolítása

Elõfeltételek

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
2. Az SD-memóriakártya eltávolítása
3. Távolítsa el az alapburkolatot.
4. Válassza le az akkumulátor kábelét.

Lépések

1. Fejtse le a memóriamodult rögzítő kapcsokat, amíg a memóriamodul ki nem ugrik a helyéről [1].

2. Vegye ki a memóriamodult a memóriamodul-foglalatból [2].

A memóriamodul beszerelése

Lépések

1. Illessze a memóriamodulon lévő bemetszést a memóriamodul foglalatában található fülhöz.

2. Kissé megdöntve csúsztassa be határozottan a memóriamodult a foglalatba [1].

3. Nyomja le a memóriamodult, amíg a kapcsok meg nem fogják [2].
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MEGJEGYZÉS: Ha nem hall kattanást, távolítsa el a memóriamodult, és helyezze be újra.

Következõ lépések

1. Csatlakoztassa vissza az elem kábelét.
2. Helyezze vissza az alapburkolatot.
3. Helyezze vissza az SD-memóriakártyát.
4. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

SIM-kártya

A SIM-kártya eltávolítása

Elõfeltételek

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

Lépések

1. A rendszerből való eltávolításhoz nyissa ki a SIM-kártya foglalatát fedő reteszt [1].

2. Helyezzen egy tűt a foglalatba, majd nyomja befelé a SIM-kártya tálcájának kiadásához [2].

3. Húzza ki a SIM-kártya tálcáját, majd távolítsa el a SIM-kártyát a SIM-kártyatálcáról ([3] és [4]).
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A SIM kártya beszerelése

Lépések

1. A rendszerből való eltávolításhoz nyissa ki a SIM-kártya foglalatát fedő reteszt [1].

2. Helyezzen egy tűt a foglalatba, majd nyomja befelé a SIM-kártya tálcájának kiadásához [2].

3. Húzza ki a SIM-kártya tálcáját, majd helyezze a SIM-kártyát a SIM-kártyatálcára ([3] és [4]).

4. Csúsztassa a SIM-kártya tálcáját a foglalatba, amíg a helyére nem kattan.
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5. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

WLAN-kártya

A WLAN-kártya eltávolítása

Elõfeltételek

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
2. Az SD-memóriakártya eltávolítása
3. Távolítsa el az alapburkolatot.
4. Válassza le az akkumulátor kábelét.

Lépések

1. Távolítsa el a WLAN-kártya tartókeretét az alaplaphoz rögzítő egyetlen csavart (M2x3) [1].

2. Csúsztassa ki, majd távolítsa el a WLAN-kártya tartókeretét, amely a WLAN-kábeleket rögzíti [2].

3. Csatlakoztassa le a WLAN-kábeleket a WLAN-kártyán lévő csatlakozókról [3].

4. Emelje ki a WLAN-kártyát a csatlakozóból [4].
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A WLAN-kártya beszerelése

Errõl a feladatról

FIGYELMEZTETÉS: A vezeték nélküli kártya sérülésének elkerülése érdekében ne helyezzen kábelt alá.

Lépések

1. A WLAN-kártyát helyezze az alaplapon lévő csatlakozóba [1].

2. Csatlakoztassa a WLAN-kábeleket a WLAN-kártyán lévő csatlakozókra [2].

3. A WLAN-kábelek rögzítéséhez helyezze a WLAN-kártya tartókeretét a WLAN-kártyára [3].

4. Hajtsa be az egy csavart (M2X3), amely a WLAN-tartókeretet a WLAN-kártyához rögzíti [4].
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Következõ lépések

1. Csatlakoztassa vissza az elem kábelét.
2. Helyezze vissza az alapburkolatot.
3. Helyezze vissza az SD-memóriakártyát.
4. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

WWAN-kártya

A WWAN-kártya eltávolítása

Elõfeltételek

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
2. Az SD-memóriakártya eltávolítása
3. Távolítsa el a SIM-kártyát.
4. Távolítsa el az alapburkolatot.
5. Válassza le az akkumulátor kábelét.

Lépések

1. Távolítsa el a WWAN-kártya tartókeretét a WWAN-kártyához rögzítő egy (M2x3) csavart [1].

2. Csúsztassa ki, majd távolítsa el a WWAN-kártya tartókeretét, amely a WLAN-kábeleket rögzíti [2].

3. Csatlakoztassa le a WWAN-kábeleket a WWAN-kártyán lévő csatlakozókról [3].

4. Emelje ki a WLAN-kártyát a WWAN-bővítőkártyán lévő csatlakozótól [4].
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A WWAN-kártya beszerelése

Errõl a feladatról

FIGYELMEZTETÉS: A WWAN-kártya sérülésének elkerülése érdekében ne helyezzen kábelt a kártya alá.

Lépések

1. Helyezze be a WWAN-kártyát a WWAN-bővítőkártyán lévő csatlakozóba [1].

2. Csatlakoztassa a WWAN-kábeleket a WWAN-kártyán lévő csatlakozókra [2].

3. A WWAN-kábelek rögzítéséhez helyezze a WWAN-kártya tartókeretét a WWAN-kártyára [3].

4. Helyezze vissza a WWAN-kártya tartókeretét a WWAN-kártyához rögzítő egy (M2x3) csavart [4].
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Következõ lépések

1. Csatlakoztassa vissza az elem kábelét.
2. Helyezze vissza az alapburkolatot.
3. Helyezze vissza a SIM-kártyát
4. Helyezze vissza az SD-memóriakártyát.
5. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

WWAN-bővítőkártya

A WWAN-bővítőkártya eltávolítása

Elõfeltételek

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az SD memóriakártyát.
3. Távolítsa el a SIM-kártyát.
4. Távolítsa el az alapburkolatot.
5. Válassza le az akkumulátor kábelét.
6. Távolítsa el a WWAN-kártyát.
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Lépések

1. Nyissa fel a reteszt, és húzza ki a WWAN-bővítőkártya kábelét a WWAN-bővítőkártyából.
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2. Távolítsa el azt a két (M2x3) csavart, amelyek a WWAN-bővítőkártyát a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez
[1] rögzítik, majd emelje ki a WWAN-bővítőkártyát a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetből [2].

A WWAN-bővítőkártya beszerelése

Errõl a feladatról

FIGYELMEZTETÉS: A WWAN-kártya sérülésének elkerülése érdekében ne helyezzen kábelt a kártya alá.

Lépések

1. Az illesztékek segítségével helyezze a WWAN-bővítőkártyát a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetre [1].

2. Hajtsa be a két csavart (M2x3), amelyek a WWAN-bővítőkártyát a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzítik [2].
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3. Csatlakoztassa a WWAN-bővítőkártya kábelét a WWAN-bővítőkártyán lévő csatlakozóhoz, majd zárja le a reteszt a kábel rögzítéséhez

[1].
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Következõ lépések

1. Helyezze vissza a WWAN-kártyát
2. Csatlakoztassa vissza az elem kábelét.
3. Helyezze vissza az alapburkolatot.
4. Helyezze vissza a SIM-kártyát
5. Helyezze vissza az SD-memóriakártyát.
6. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

SSD-meghajtó/Intel Optane memóriamodul

Az M.2 2280 SSD-meghajtó vagy az Intel Optane memóriamodul (opcionális)
eltávolítása

Elõfeltételek

MEGJEGYZÉS: Tiltsa le az Intel Optane memóriát, mielőtt eltávolítaná az Intel Optane memóriamodult a számítógépből. Az Intel

Optane memória letiltásával kapcsolatban lásd: Az Intel Optane memória letiltása.

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
2. Az SD-memóriakártya eltávolítása
3. Távolítsa el az alapburkolatot.
4. Válassza le az akkumulátor kábelét.

Lépések

1. Távolítsa el a csavart (M2x3), amely a hővezető lemezt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [1].

2. Fordítsa meg a hővezető lemezt [2].

3. Csúsztassa el, és emelje ki a hővezető lemezt az SSD-meghajtó-/Intel Optane kártyafoglalatból [3].
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4. Távolítsa el az egy csavart (M2x2), amely az SSD-meghajtót/Intel Optane kártyát a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti
[1].

5. Csúsztassa el, és emelje kártya ki az SSD-meghajtót/Intel Optane kártyát a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetből [2].
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Az M.2 2280 SSD-meghajtó vagy az Intel Optane memóriamodul (opcionális)
beszerelése

Lépések

1. Csúsztatva helyezze be az SSD-meghajtót/Intel Optane kártyát az SSD-meghajtó/Intel Optane kártya foglalatába [1].

2. Hajtsa be az egy csavart (M2x2), amely az SSD-meghajtót/Intel Optane kártyát a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti
[2].

3. Igazítsa a helyére, majd helyezze be a hővezető lemezt az SSD-meghajtó-/Intel Optane kártyafoglalatba [1,2].

4. Hajtsa be a csavart (M2x3), amely a hővezető lemezt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [3].
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Következõ lépések

1. Csatlakoztassa vissza az elem kábelét.
2. Helyezze vissza az alapburkolatot.
3. Helyezze vissza az SD-memóriakártyát.
4. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Az M.2 SSD-meghajtó tartókeretének eltávolítása

Elõfeltételek

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
2. Az SD-memóriakártya eltávolítása
3. Távolítsa el az alapburkolatot.
4. Válassza le az akkumulátor kábelét.

Lépések

1. Távolítsa el az egy csavart (M2x3), amely az SSD-meghajtót tartókeretét a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [1].

2. Távolítsa el az SSD-meghajtó tartókeretét a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetből [2].
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Az SSD-tartókeret beszerelése

Lépések

1. Igazítsa a helyére, majd helyezze be az SSD-meghajtó tartókeretét a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetbe [1].

2. Hajtsa be az egy csavart (M2x3), amely az SSD-meghajtót tartókeretét a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [2].
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Következõ lépések

1. Csatlakoztassa vissza az elem kábelét.
2. Helyezze vissza az alapburkolatot.
3. Helyezze vissza az SD-memóriakártyát.
4. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Az M.2 2230 SSD-meghajtó eltávolítása

Elõfeltételek

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
2. Az SD-memóriakártya eltávolítása
3. Távolítsa el az alapburkolatot.
4. Válassza le az akkumulátor kábelét.

Lépések

1. Távolítsa el a csavart (M2x3), amely a hővezető lemezt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [1].

2. Fordítsa meg a hővezető lemezt [2].

3. Csúsztassa el, és emelje ki a hővezető lemezt az SSD-meghajtó foglalatából [3].
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4. Távolítsa el az egy csavart (M2x2), amely az SSD-meghajtót az SSD-meghajtó tartókeretéhez rögzíti [1].

5. Csúsztassa el és emelje ki az SSD-meghajtót az SSD-meghajtó foglalatából [2].
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Az M.2 2230 SSD-meghajtó beszerelése

Lépések

1. Helyezze be az SSD-meghajtót az alaplapon levő SSD-meghajtó foglalatba [1].

2. Hajtsa be az egy csavart (M2x3), amely az SSD-meghajtót az SSD-meghajtó tartókeretéhez rögzíti [2].
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3. Igazítsa a helyére, majd helyezze be a hővezető lemezt az SSD-meghajtóra [1,2].

4. Hajtsa be a csavart (M2x3), amely a hővezető lemezt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [3].
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Következõ lépések

1. Csatlakoztassa vissza az elem kábelét.
2. Helyezze vissza az alapburkolatot.
3. Helyezze vissza az SD-memóriakártyát.
4. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Hangszórók

A hangszórók eltávolítása

Elõfeltételek

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
2. Az SD-memóriakártya eltávolítása
3. Távolítsa el az alapburkolatot.
4. Válassza le az akkumulátor kábelét.

Lépések

1. Csatlakoztassa le hangszóró kábelét az alaplapról [1].

2. Fejtse le a ragasztószalagot, amely a hangszórókábeleket a csuklótámasz és billentyűzet szerkezetéhez rögzíti [2].

3. Távolítsa el a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezeten lévő kábelvezetőkből, majd a rendszerből a hangszóró kábelét [3].
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4. Emelje ki a hangszórót a kábelével együtt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetből.
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A hangszórók beszerelése

Errõl a feladatról

MEGJEGYZÉS: Ha az eltávolítás során a gumitömítéseket kinyomja a hangszórókból, akkor nyomja vissza őket a helyükre, mielőtt

visszahelyezné a hangszórókat.

Lépések

1. Az illesztékek és gumitömítések segítségével helyezze a hangszórókat csuklótámasz- és billentyűzetszerkezeten lévő nyílásokba.
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2. Vezesse el a hangszórókábelt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezeten lévő kábelvezetőkben [1].

3. Ragassza fel a ragasztószalagot, amely a hangszórókábeleket a csuklótámasz és billentyűzet szerkezetéhez rögzíti [2].

4. Csatlakoztassa a hangszóró kábelét az alaplapra [3].
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Következõ lépések

1. Csatlakoztassa vissza az elem kábelét.
2. Helyezze vissza az alapburkolatot.
3. Helyezze vissza az SD-memóriakártyát.
4. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Rendszerventilátor

A rendszerventilátor eltávolítása

Elõfeltételek

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az SD memóriakártyát.
3. Távolítsa el az alapburkolatot.
4. Távolítsa el az akkumulátort.

Lépések

1. Válassza le a VGA-kártya kábelét [1] és a kijelzőkábelt [2, 3] az alaplapról.
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2. Távolítsa el a VGA-bővítőkártya és a kijelző kábelét a ventilátoron található kábelvezetőkből [1].

3. Csatlakoztassa le a ventilátor kábelét az alaplapról. [2].

4. Távolítsa el a ventilátort a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzítő két (M2x3) csavart [1].
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5. Emelje ki a ventilátort a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetből [2].

A rendszerventilátor beszerelése

Lépések

1. Igazítsa a ventilátor csavarhelyeit a csuklótámasz és a billentyűzet együttesének csavarhelyeihez [1].

2. Hajtsa be a ventilátort a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzítő két (M2x3) csavart [2].
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3. Vezesse el a VGA-bővítőkártya és a kijelző kábelét a ventilátoron található kábelvezetőkben [1].

4. Csatlakoztassa a ventilátor kábelét az alaplaphoz [2].

Alkatrészek eltávolítása és beszerelése 65



5. Csatlakoztassa a VGA-kártya kábelét [1] és a kijelzőkábelt [2, 3] az alaplaphoz.

Következõ lépések

1. Helyezze vissza az akkumulátort.
2. Helyezze vissza az alapburkolatot.
3. Helyezze vissza az SD-memóriakártyát.
4. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Hűtőborda

A hűtőborda eltávolítása – UMA

Elõfeltételek

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az SD-memóriakártyát.
3. Távolítsa el az alapburkolatot.
4. Válassza le az akkumulátort.

Lépések

1. Lazítsa meg a négy rögzített csavart, amelyek a hűtőbordát az alaplapra rögzítik [1].

MEGJEGYZÉS: Lazítsa meg a csavarokat a hűtőbordán feltüntetett számok [1, 2, 3, 4] sorrendjének megfelelően.

2. Emelje le a hűtőbordát az alaplapról [2].
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A hűtőborda beszerelése – UMA

Lépések

1. Helyezze a hűtőbordát az alaplapra, majd illessze a hűtőbordán lévő csavarfuratokat az alaplapon található csavarfuratokhoz [1].

2. Egymás után (a hűtőbordán jelölt sorrendben) szorítsa meg a hűtőbordát az alaplaphoz rögzítő csavarokat [2].

Következõ lépések

1. Csatlakoztassa vissza az akkumulátort.
2. Helyezze vissza az alapburkolatot.
3. Helyezze vissza az SD-memóriakártyát.
4. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

A hűtőborda eltávolítása – különálló grafikus kártya

Elõfeltételek

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
2. Az SD-memóriakártya eltávolítása
3. Távolítsa el az alapburkolatot.
4. Válassza le az akkumulátort

Lépések

1. Lazítsa meg a hét rögzített csavart, amelyek a hűtőbordát az alaplapra rögzítik [1].

MEGJEGYZÉS: Lazítsa meg a csavarokat a hűtőbordán feltüntetett számok [1, 2, 3, 4,5,6,7] sorrendjének megfelelően.
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2. Emelje le a hűtőbordát az alaplapról [2].

A hűtőborda beszerelése – különálló grafikus kártya

Lépések

1. Helyezze a hűtőbordát az alaplapra, majd illessze a hűtőbordán lévő csavarfuratokat az alaplapon található csavarfuratokhoz [1].

2. Egymás után (a hűtőbordán jelölt sorrendben) szorítsa meg a hűtőbordát az alaplaphoz rögzítő hét elveszíthetetlen csavart [2].
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Következõ lépések

1. Csatlakoztassa vissza az akkumulátort.
2. Helyezze vissza az alapburkolatot.
3. Helyezze vissza az SD-memóriakártyát.
4. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

VGA-bővítőkártya

A VGA-bővítőkártya eltávolítása

Elõfeltételek

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az SD-memóriakártyát.
3. Távolítsa el az alapburkolatot.
4. Válassza le az akkumulátort.

Lépések

1. Válassza le a VGA-bővítőkártya kábelét [1] és a kijelzőkábelt az alaplapon lévő csatlakozókról [2, 3].
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2. Távolítsa el a VGA-bővítőkártya és a kijelző kábelét a ventilátoron található kábelvezetőkből.

3. Távolítsa el a két csavart (M2x3), amely a VGA-bővítőkártyát a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [1].

4. Emelje le a VGA-bővítőkártyát a rendszerről [2].
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A VGA-bővítőkártya beszerelése

Lépések

1. Helyezze el a VGA-bővítőkártyát, és a VGA-bővítőkártyán lévő csavarlyukakat illessze a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezeten lévő
csavarlyukakhoz [1].

2. Hajtsa be a két csavart (M2x3), amely a VGA-bővítőkártyát a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [2].
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3. Vezesse el a VGA-bővítőkártya és a kijelző kábelét a ventilátoron található kábelvezetőkben.

4. Csatlakoztassa a VGA-kártya kábelét [1] és a kijelzőkábelt [2] az alaplapon lévő csatlakozókhoz.
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Következõ lépések

1. Csatlakoztassa vissza az akkumulátort.
2. Helyezze vissza az alapburkolatot.
3. Helyezze vissza az SD-memóriakártyát.
4. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Bekapcsológomb-panel

Az opcionális ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológomb-panel eltávolítása

Elõfeltételek

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az SD-memóriakártyát.
3. Távolítsa el az alapburkolatot.
4. Válassza le az akkumulátort.
5. Távolítsa el a rendszerventilátor.
6. Távolítsa el a kijelzőszerkezetet.

Lépések

1. Nyissa ki a reteszt, és válassza le a bekapcsológomb-panel és az ujjlenyomat-olvasó kábelét az alaplapról [1].

2. Fejtse le a vezetőképes szalagot a bekapcsológomb-panelről [2].
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3. Távolítsa el két (M2x3) csavart, amely a bekapcsológomb-panelt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [1].

4. Emelje fel a bekapcsológomb-panelt a kábelével együtt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetről [2].
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Az opcionális ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológomb-panel beszerelése

Lépések

1. Helyezze be a bekapcsológomb-panelt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezet aljzatába [1].

2. Hajtsa be két (M2x3) csavart, amely a bekapcsológomb-panelt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [2].

3. Rögzítse a bekapcsológomb kábelét a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez [1].

4. Csúsztassa a bekapcsológomb és az ujjlenyomat-olvasó kábelét az alaplapra, majd zárja le a reteszt a kábel rögzítéséhez [2].
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Következõ lépések

1. Helyezze vissza a kijelzőegységet.
2. Helyezze vissza a rendszerventilátort.
3. Csatlakoztassa az akkumulátort.
4. Helyezze vissza az alapburkolatot.
5. Helyezze vissza az SD-memóriakártyát.
6. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Alaplap

Az alaplap eltávolítása

Elõfeltételek

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az SD-memóriakártyát.
3. Távolítsa el az alapburkolatot.
4. Válassza le az akkumulátort.
5. Távolítsa el a WLAN-kártyát.
6. Távolítsa el a memóriát.
7. Távolítsa el az SSD-t.
8. Távolítsa el a rendszerventilátor.
9. Távolítsa el a hűtőbordát.
10. Távolítsa el a kijelzőszerkezetet.

Lépések

1. Csatlakoztassa le az alaplapról az alábbi kábeleket:
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a. Bekapcsológomb-panel [1].
b. Ujjlenyomat-olvasó (opcionális) [2].
c. IO-kártya [3].
d. Merevlemez [4].
e. Érintőpanel [5].
f. Billentyűzet [6].

2. Csatlakoztassa le az alaplapról az alábbi kábeleket:

a. Egyenáramú bemenet [1, 2].
b. Hangszóró [3].
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3. Távolítsa el a két (M2x3) és a két (M2x2) csavart, amely az alaplapot a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [1].

4. Az alaplapot emelje le a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetről [2].
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Az alaplap beszerelése

Lépések

1. Illessze egymáshoz az alaplapon lévő csavarhelyeket a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezet csavarhelyeit [1].

2. Hajtsa be a két (M2x3) és a két (M2x2) csavart, amely az alaplapot a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [2].
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3. Csatlakoztassa az alábbi kábeleket az alaplaphoz:

a. Egyenáramú bemenet [1, 2].
b. Hangszóró [3].
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4. Csatlakoztassa az alábbi kábeleket az alaplaphoz:

a. Bekapcsológomb-panel [1].
b. Ujjlenyomat-olvasó (opcionális) [2].
c. IO-kártya [3].
d. Merevlemez [4].
e. Érintőpanel [5].
f. Billentyűzet [6].
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Következõ lépések

1. Helyezze vissza a kijelzőegységet.
2. Helyezze vissza a hűtőbordát.
3. Helyezze vissza a rendszerventilátort.
4. Helyezze vissza az SSD-t.
5. Helyezze vissza a memóriát.
6. Helyezze vissza a WLAN-kártyát.
7. Csatlakoztassa az akkumulátort.
8. Helyezze vissza az alapburkolatot.
9. Helyezze vissza az SD-memóriakártyát.
10. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Kijelzőszerkezet

A kijelzőszerkezet eltávolítása

Elõfeltételek

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
2. Távolítsa el az SD-memóriakártyát.
3. Távolítsa el az alapburkolatot.
4. Válassza le az akkumulátort.
5. Távolítsa el a WLAN-kártyát.

Lépések

1. Fejtse le a ragasztószalagot, amely a vezeték nélküli antennát rögzíti, majd válassz le az antennákat az alaplapról [1].

2. Válassza le a kijelzőkábelt az alaplapi csatlakozóról [2, 3].
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3. Távolítsa el a kijelző kábelét a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezeten lévő kábelvezetőkből [1].

4. Távolítsa el a négy csavart (M2,5x5), amelyek a bal és a jobb oldali csuklópántot az alaplaphoz és a csuklótámasz- és
billentyűzetszerkezethez rögzítik [2].
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5. Nyissa ki szögben a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetet [1].

6. Emelje meg a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetet, amíg el nem válik a csuklópántoktól [2].
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7. Tolja le és távolítsa el a csuklótámasz és billentyűzet szerkezetét a kijelzőszerkezetről.
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8. Az összes előző lépés végrehajtása után a kijelző szerkezete marad meg.
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A kijelzőszerkezet beszerelése

Errõl a feladatról

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy a csuklópántok teljesen nyitva legyenek, mielőtt visszahelyezné a kijelzőszerkezetet

a csuklótámasz- és a billentyűzetszerkezetre.

Lépések

1. Illessze a helyére, majd helyezze el a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetet a kijelzőszerkezeten lévő csuklópántok alá.
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2. Helyezze el a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetet a kijelzőszerkezeten [1].

3. Nyomja le a csuklópántokat az alaplapra és a csuklótámasz és billentyűzetszerkezetre [2].
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4. Vezesse át a kijelző kábelét a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezeten található kábelvezetőkön [1].

5. Helyezze vissza a négy csavart (M2,5x5), amelyek a bal és a jobb oldali csuklópántot az alaplaphoz és a csuklótámasz- és
billentyűzetszerkezethez rögzítik [2].
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6. Csatlakoztassa a vezeték nélküli antennakábeleket, és ragassza fel a ragasztószalagot, amely azt az alaplaphoz rögzíti [1].

7. Csatlakoztassa a kijelzőkábelt az alaplapi csatlakozóhoz [2, 3].
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Következõ lépések

1. Helyezze vissza a WLAN-kártyát.
2. Csatlakoztassa az akkumulátort.
3. Helyezze vissza az alapburkolatot.
4. Helyezze vissza az SD-memóriakártyát.
5. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Kijelzőelőlap

A kijelzőelőlap eltávolítása

Elõfeltételek

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
2. Az SD-memóriakártya eltávolítása
3. Távolítsa el az alapburkolatot.
4. Válassza le az akkumulátort
5. A WLAN-kártya eltávolítása
6. Távolítsa el a kijelzőszerkezetet.

Lépések

1. Nyomja meg a kijelzőcsuklópánt két oldalát, és emelje el a kijelző hátlapjáról.

2. Egy műanyag pálca használatával a bal és jobb oldali csuklópántok közelében található bemélyedésektől indulva óvatosan fejtse fel
a kijelzőelőlap alsó szélét.

MEGJEGYZÉS: A kijelzőelőlap kifejtésekor a kezével vagy egy műanyag pálcával feszítse le a kijelzőelőlapot a külső széle mentén.

Csavarhúzó vagy más éles, hegyes eszköz kárt tehet a kijelzőpanelben.
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FIGYELMEZTETÉS: Az előlapot óvatosan emelje, mivel erős ragasztóval van a kijelzőszerkezethez rögzítve.

3. Emelje ki az előlapot a kijelzőegységből.
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A kijelzőelőlap felszerelése

Lépések

1. Illessze össze a kijelzőelőlapot a kijelző hátlapjával.
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2. Óvatosan pattintsa a helyére a kijelzőelőlapot
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Következõ lépések

1. Helyezze vissza a kijelzőegységet
2. Helyezze vissza a WLAN-kártyát.
3. Csatlakoztassa vissza az akkumulátort.
4. Helyezze vissza az alapburkolatot.
5. Helyezze vissza az SD-memóriakártyát.
6. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Kijelzőpanel

A kijelzőpanel eltávolítása

Elõfeltételek

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
2. Az SD-memóriakártya eltávolítása
3. Távolítsa el az alapburkolatot.
4. Válassza le az akkumulátort
5. A WLAN-kártya eltávolítása
6. Távolítsa el a kijelzőszerkezetet.
7. Távolítsa el a kijelzőkeretet.

Lépések

1. Távolítsa el a kijelzőpanelt a kijelző hátlapjához rögzítő négy (M2x2,5) csavart [1].

2. Emelje fel és fordítsa meg a kijelzőpanelt [2].

3. Fejtse le a kijelzőkábelt a kijelzőpanel hátoldalához rögzítő szalagot [1].

4. Emelje fel a reteszt, és válassza le a kijelző kábelét a kijelzőpanel kábelcsatlakozójáról [2].
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5. Emelje le a kijelzőpanelt a kijelző hátlapjáról [3].

MEGJEGYZÉS: Ne húzza ki az SR-szalagokat a kijelzőpanelből, és ne engedje el azokat. Nincs szükség a kereteknek

a kijelzőpaneltől való szétválasztására.

6. Az összes előző lépés elvégzése után csak a kijelzőpanel marad.
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A kijelzőpanel beszerelése

Lépések

1. Helyezze a kijelzőpanelt egyenletes, tiszta felületre.
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2. Csatlakoztassa a kijelző kábelét a kijelzőpanel hátoldali csatlakozójához, majd zárja le a reteszt a kábel rögzítéséhez [1].

3. Ragassza fel a kijelzőkábelt a kijelzőpanel hátoldalához rögzítő szalagot [2].

4. Fordítsa meg a kijelzőpanelt, és helyezze vissza a kijelzőhátlapra [3].
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5. Illessze a kijelzőpanel csavarhelyeit a kijelző hátlapján lévő csavarhelyekhez [1].

6. Hajtsa be a kijelzőpanelt a kijelző hátlapjához rögzítő négy (M2x2,5) csavart [2].
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Következõ lépések

1. Helyezze vissza a kijelzőelőlapot.
2. Helyezze vissza a kijelzőegységet
3. Helyezze vissza a WLAN-kártyát.
4. Csatlakoztassa vissza az akkumulátort.
5. Helyezze vissza az alapburkolatot.
6. Helyezze vissza az SD-memóriakártyát.
7. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Kijelzőcsuklópánt-zsanérok

A kijelzőcsuklópántok eltávolítása

Elõfeltételek

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
2. Az SD-memóriakártya eltávolítása
3. Távolítsa el az alapburkolatot.
4. Válassza le az akkumulátort
5. A WLAN-kártya eltávolítása
6. Távolítsa el a kijelzőszerkezetet.
7. Távolítsa el a kijelzőkeretet.
8. A kijelzőpanel eltávolítása

Lépések

1. Távolítsa el a nyolc csavart (M2,5x2,5) és a két csavart (M2x2,5), amelyek a csuklópántokat a kijelző hátlapjához rögzítik [1].

2. Emelje ki a csuklópántokat és kereteket a kijelző hátlapjából [2].
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A kijelzőcsuklópántok felszerelése

Lépések

1. Illessze a csuklópántokon és a tartókereteken lévő csavarfuratokat a kijelző hátlapján lévő csavarfuratokhoz [1].

2. Hajtsa be a nyolc csavart (M2,5x2,5) és a két csavart (M2x2.5), amelyek a csuklópántokat a kijelző hátlapjához rögzítik [2].
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Következõ lépések

1. Helyezze vissza a kijelzőpanelt.
2. Helyezze vissza a kijelzőelőlapot.
3. Helyezze vissza a kijelzőegységet
4. Helyezze vissza a WLAN-kártyát.
5. Csatlakoztassa vissza az akkumulátort.
6. Helyezze vissza az alapburkolatot.
7. Helyezze vissza az SD-memóriakártyát.
8. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Kijelzőkábel

A monitorkábel eltávolítása

Elõfeltételek

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
2. Az SD-memóriakártya eltávolítása
3. Távolítsa el az alapburkolatot.
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4. Válassza le az akkumulátort
5. A WLAN-kártya eltávolítása
6. Távolítsa el a kijelzőszerkezetet.
7. Távolítsa el a kijelzőkeretet.
8. A kijelzőpanel eltávolítása

Lépések

1. Távolítsa el a kamerakábelt és a kijelzőkábelt a kijelző hátlapján lévő kábelvezetőkből [1,2].

2. Fejtse le az öntapadós szalagot, amely a kamera kábelét rögzíti3,4,5.

3. Emelje le a kamerakábelt és a kijelzőkábelt a kijelző hátlapjáról.
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A monitorkábel beszerelése

Lépések

1. Helyezze el a kijelző kábelét és a kamera kábelét a kijelző hátlapján.
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2. Vezesse el a kijelzőkábelt és a kamerakábelt a kijelzőhátlap- és antennaszerkezet kábelvezetőiben [1,2].

3. Ragassza fel az öntapadós szalagot, amely a kamera kábelét rögzíti[3,4,5].
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Következõ lépések

1. Helyezze vissza a kijelzőpanelt.
2. Helyezze vissza a kijelzőelőlapot.
3. Helyezze vissza a kijelzőegységet
4. Helyezze vissza a WLAN-kártyát.
5. Csatlakoztassa vissza az akkumulátort.
6. Helyezze vissza az alapburkolatot.
7. Helyezze vissza az SD-memóriakártyát.
8. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Kamera

A kamera eltávolítása

Elõfeltételek

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
2. Az SD-memóriakártya eltávolítása
3. Távolítsa el az alapburkolatot.
4. Válassza le az akkumulátort
5. A WLAN-kártya eltávolítása
6. Távolítsa el a kijelzőszerkezetet.
7. Távolítsa el a kijelzőkeretet.
8. A kijelzőpanel eltávolítása
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Lépések

1. Egy műanyag pálca használatával óvatosan feszítse le a kamerát a kijelző hátlapjáról [1].

2. Válassza le a kamerakábelt a kameramodulról [2].

3. Emelje ki a kameramodult a kijelző hátsó burkolatából [3].

Érintőképernyős rendszer esetén kövesse az alábbi eljárást a kamera eltávolításához.

4. Fejtse le a ragasztószalagot, amely a kamerát a kijelző hátlapjához rögzíti [1].

5. Emelje ki a kameramodult a kijelző hátsó burkolatából [2].
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A kamera beszerelése

Lépések

1. Csatlakoztassa a kamera kábelét a kameramodulhoz [1].

2. A kamera kábelét vezesse el a kábelvezetőkben [2].

3. A beállító peckek használatával ragassza fel a kameramodult a kijelző hátlapjára [3].
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Érintőképernyős rendszer esetén kövesse az alábbi eljárást a kamera beszereléséhez.

4. Illessze be a kameramodult a helyére a kijelző hátsó burkolatán [1].

5. Ragassza fel a ragasztószalagot, amely a kamerát a kijelző hátlapjához rögzíti [2].
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Következõ lépések

1. Helyezze vissza a kijelzőpanelt.
2. Helyezze vissza a kijelzőelőlapot.
3. Helyezze vissza a kijelzőegységet.
4. Helyezze vissza a WLAN-kártyát.
5. Csatlakoztassa az akkumulátort.
6. Helyezze vissza az alapburkolatot.
7. Helyezze vissza az SD-memóriakártyát.
8. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Csuklótámasz- és billentyűzetszerkezet

A csuklótámasz és a billentyűzet eltávolítása

Elõfeltételek

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
2. Az SD-memóriakártya eltávolítása
3. Távolítsa el az alapburkolatot.
4. Távolítsa el az akkumulátort.
5. A WLAN-kártya eltávolítása
6. Távolítsa el a kijelzőszerkezetet.
7. Távolítsa el a kijelzőkeretet.
8. A kijelzőpanel eltávolítása
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Lépések

1. Távolítsa el a fémkeretet és a billentyűzetet a csuklótámaszhoz rögzítő 16 (M2x2) és 9 (M2x2,5) csavart [1].

2. Emelje le a fémkeretet a csuklótámaszról [2].

3. Emelje le a billentyűzetet a csuklótámaszról [3].

A csuklótámasz és billentyűzet beszerelése

Lépések

1. Helyezze a billentyűzetet a csuklótámaszra [1].

2. Helyezze a fémkeretet a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetre [2].

3. Hajtsa be a fémkeretet a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzítő 16 (M2x2) és 9 (M2x2,5) csavart [3].
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Következõ lépések

1. Helyezze vissza a kijelzőpanelt.
2. Helyezze vissza a kijelzőelőlapot.
3. Helyezze vissza a kijelzőegységet.
4. Helyezze vissza a WLAN-kártyát.
5. Helyezze vissza az akkumulátort.
6. Helyezze vissza az alapburkolatot.
7. Helyezze vissza az SD-memóriakártyát.
8. Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Csuklótámasz

A csuklótámasz eltávolítása

Elõfeltételek

1. Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
2. Az SD-memóriakártya eltávolítása
3. Távolítsa el az alapburkolatot.
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4. Távolítsa el az akkumulátort.
5. A WLAN-kártya eltávolítása
6. Távolítsa el a memóriát.
7. Távolítsa el az SSD-t.
8. A merevlemez-meghajtó szerkezetének eltávolítása
9. Az IO-kártya eltávolítása
10. Az érintőpanel szerkezetének eltávolítása
11. A VGA bővítőkártya eltávolítása
12. A bekapcsológomb-panel eltávolítása
13. A hangszórók eltávolítása
14. A rendszerventilátor eltávolítása
15. A hűtőborda eltávolítása
16. Távolítsa el az alaplapot.
17. Távolítsa el a kijelzőszerkezetet.
18. A billentyűzet eltávolítása

Errõl a feladatról

Az előző lépések végrehajtása után a csuklótámasz marad.

MEGJEGYZÉS: A bekapcsológomb-panel nem része a csere csuklótámasz-szerkezetnek. A bekapcsológomb-panelt vissza kell

szerelni a csere csuklótámasz-szerkezetre.
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Hibaelhárítás

Megduzzadt lítiumion-akkumulátorok kezelése
A legtöbb ilyen termékhez hasonlóan a Dell laptopjai is lítiumion-akkumulátort használnak. Ennek egyik típusa a lítiumion polimer
akkumulátor. A lítiumion polimer akkumulátorok népszerűsége folyamatosan nőtt az elmúlt években, és mivel vékonyabb kialakítást tesznek
lehetővé, ráadásul hosszabb használhatósági időt is kínálnak, széles körben elterjedtek az elektronikai iparágban (különösen az ultravékony
laptopok körében). A lítium-polimer akkumulátortechnológia egyik jellemzője az akkumulátorcellák megduzzadása.

Az akkumulátor megduzzadása negatívan befolyásolhatja a laptop teljesítményét. Ez a készülékház és a belső alkatrészek károsodásához,
és akár a laptop meghibásodásához vezethet, ezért javasoljuk, hogy ebben az esetben ne használja tovább a laptopot, és merítse le az
akkumulátort: húzza ki a hálózati adaptert a gépből.

Ne használja tovább a megdagadt akkumulátort! Cserélje le a lehető leghamarabb, és ártalmatlanítsa a megfelelő módon. Javasoljuk, hogy
forduljon a Dell terméktámogatásához, és érdeklődjön arról, hogyan lehet az érvényes garancia vagy szervizelési szerződés keretében
kicserélni a megdagadt akkumulátor. A cserét akár a Dell hivatalos szerviztechnikusára is bízhatja.

A lítiumion-akkumulátorok kezelésére és cseréjére vonatkozó tanácsok a következők:
● Legyen óvatos a lítium-ion akkumulátorok kezelése során.
● Merítse le az akkumulátort, mielőtt eltávolítaná a rendszerből. Az akkumulátor lemerítéséhez húzza ki a hálózati adaptert a rendszerből,

majd használja a gépet az akkumulátorról. Abból fogja tudni, hogy az akkumulátor teljesen lemerült, hogy a rendszer már nem kapcsol
be, amikor megnyomja a bekapcsológombot.

● Ne nyomja össze, ejtse le, vágja meg vagy szúrja át az akkumulátort idegen eszközzel.
● Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek vagy szerelje szét az akkumulátortelepeket vagy -cellákat.
● Ne fejtsen ki nyomást az akkumulátort felületére.
● Ne hajlítsa meg az akkumulátort.
● Ne próbálja meg az akkumulátort szerszámokkal felfejteni.
● Ha az akkumulátor megduzzad és ezért a készülékbe szorul, akkor ne próbálja meg kiszabadítani, mert az akkumulátor átszúrása,

meghajlítása és összenyomása veszélyes lehet.
● Ne próbáljon meg visszaszerelni egy sérült vagy megduzzadt akkumulátort a laptopba.
● A jótállással rendelkező megdagadt akkumulátorokat a szállítási előírások betartásával vissza kell küldeni a Dellhez egy jóváhagyott

szállítócsomagban (melyet a Dell biztosít). A jótállással nem rendelkező megdagadt akkumulátorokat le kell adni egy jóváhagyott
újrahasznosító központban. Segítségért és további utasításokért forduljon a Dell támogatásához a https://www.dell.com/support
oldalon.

● Nem a Dell által gyártott vagy nem kompatibilis akkumulátor használata növeli a tűz- és robbanásveszélyt. Az akkumulátort
kizárólag a Delltől vásárolt és az adott Dell számítógéphez tervezett akkumulátorra cserélje. Számítógépéhez ne használjon más
számítógépekből kiszerelt akkumulátort. Mindig vásároljon eredeti akkumulátort a https://www.dell.com oldalon vagy más csatornán
keresztül közvetlenül a Delltől.

A lítiumion-akkumulátorok megduzzadásának számos oka lehet: a kor, a töltési ciklusok száma vagy az, hogy erős hő érte őket. A laptopba
szerelt akkumulátor teljesítményének és élettartamának növelése és a probléma felmerülésének elkerülése érdekében olvassa el a Dell
laptopakkumulátor – gyakori kérdések című dokumentumot.

Dell SupportAssist rendszerindítás előtti
rendszerteljesítmény-ellenőrző diagnosztika

Errõl a feladatról

A SupportAssist diagnosztika (más néven rendszerdiagnosztika) teljes körű ellenőrzést végez a hardveres eszközökön. A Dell
SupportAssist rendszerindítás előtti rendszerteljesítmény-ellenőrző diagnosztika a BIOS-ba van építve, és a BIOS belsőleg indítja el.
A beépített rendszerdiagnosztika számos lehetőséget biztosít az adott eszközcsoportokhoz vagy eszközökhöz, amelyek az alábbiakat
teszik lehetővé:
● Tesztek automatikus vagy interaktív futtatása
● Tesztek megismétlése

5
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● A teszteredmények megjelenítése és elmentése
● Alapos tesztek futtatása további tesztopciókkal, amelyek további információkat biztosítanak a meghibásodott eszköz(ök)ről
● Állapotüzenetek megtekintése, amelyek a teszt sikerességéről tájékoztatnak
● Hibaüzenetek megtekintése, amelyek a teszt során tapasztalt problémákról tájékoztatnak

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

a diagnosztikai tesztek futtatásakor.

További információk: https://www.dell.com/support/kbdoc/000180971.

A SupportAssist rendszerindítás előtti rendszerteljesítmény-
ellenőrzés futtatása

Lépések

1. Kapcsolja be a számítógépet.

2. Amikor a számítógép elindul, a Dell embléma megjelenésekor nyomja meg az F12 billentyűt.

3. A rendszerindítási menü képernyőn válassza a Diagnostics opciót.

4. Kattintson a bal alsó sarokban található nyílra.
Ekkor megjelenik a diagnosztikai főképernyő.

5. A lista megjelenítéséhez kattintson a jobb alsó sarokban látható nyílra.
Megjelenik az észlelt elemek listája.

6. Ha egy adott eszközön szeretne diagnosztikai tesztet futtatni, nyomja meg az Esc billentyűt, és a diagnosztikai teszt leállításához
kattintson a Yes lehetőségre.

7. A bal oldali panelen válassza ki az eszközt, és kattintson a Run Tests lehetőségre.

8. Probléma esetén hibakódok jelennek meg.
Jegyezze fel a hibakódot és a hitelesítési számot, és forduljon a Dellhez.

Beépített önellenőrző teszt (BIST)

M-BIST

Az M-BIST (beépített önteszt) az alaplap beépített öndiagnosztikai eszköze, amely javítja az alaplap beágyazott vezérlőjének (EC) hibáit
felderítő diagnosztika pontosságát.

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

Az M-BIST futtatása

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

kell elindítani.

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

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

3. Ha az alaplap meghibásodik, az akkumulátor állapotjelző LED-je 30 másodpercig villog, és a következő hibakódok egyikét jelzi:

5. táblázat: LED-hibakód 

Villogási minta Lehetséges probléma

Borostyán Fehér

2 1 CPU-hiba

2 8 LCD áramvezető sínjének meghibásodása
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5. táblázat: LED-hibakód (folytatódik)

Villogási minta Lehetséges probléma

Borostyán Fehér

1 1 TPM észlelési hiba

2 4 Helyrehozhatatlan SPI-meghibásodás

4. Ha nincs hiba az alaplapon, az LCD 30 másodpercig végigpörgeti az LCD-BIST részben leírt egyszínű képernyőket, majd kikapcsol.

LCD Power rail teszt (L-BIST)

Az L-BIST a LED-hibakódos diagnosztika bővítménye, amely a POST után automatikusan beindul. Az L-BIST az LCD áramvezető sínjét
teszteli. Ha az LCD nem kap tápfeszültséget (vagyis az L-BIST áramkör hibás), az akkumulátor állapotjelző LED-jének villogása vagy [2,8],
vagy [2,7] hibakódot jelez.

MEGJEGYZÉS: Ha az L-BIST hibás, az LCD-BIST nem működik, mivel az LCD nem kap tápfeszültséget.

Az L-BIST teszt elindítása:

1. A bekapcsológomb megnyomásával kapcsolja be a számítógépet.
2. Ha a számítógép nem indul el normálisan, nézze meg az akkumulátor állapotjelző LED-jét:

● Ha az állapotjelző LED villogása [2,7] hibakódot jelez, lehet, hogy a monitorkábel nincs megfelelően csatlakoztatva.
● Ha az akkumulátor állapotjelző LED-je villogással hibakódot jelez [2,8], akkor meghibásodott az LCD áramvezető sínje az alaplapon,

emiatt az LCD nem kap áramot.
3. Ha [2,7] hibakód jelenik meg, ellenőrizze, hogy a monitorkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
4. Ha [2,8] hibakód jelenik meg, cserélje ki az alaplapot.

Az LCD beépített önellenőrző tesztje (BIST)

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

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

Az LCD BIST-teszt elindítása

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

a laptopot. Tartsa lenyomva a D gombot, amíg a rendszer el nem indul.
5. A képernyő többféle színt jelenít meg, és felváltva fehér, fekete, piros, zöld és kék szín jelenik meg az egész képernyőn, kétszer.
6. Ezután fehér, fekete és piros szín jelenik meg.
7. Gondosan ellenőrizze a képernyőt, nem látható-e rajta rendellenesség (vonal, homályos szín vagy torzulás).
8. Az utolsó szín (piros) után a rendszer leáll.

MEGJEGYZÉS: A Dell SupportAssist rendszerindítás előtti diagnosztika indításkor először beépített LCD-öntesztet végez, amelynek

során a felhasználónak meg kell erősítenie az LCD működőképességét.

Diagnosztika LED
Ebben a fejezetben az akkumulátor LED-je által kínált diagnosztikai funkciókat ismertetjük.
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Hangkódok helyett az akkumulátor kétszínű töltés- és állapotjelző LED-je jelzi a hibákat. A villogási mintákat egy sárga, majd egy fehér
színű villogási sorozatból állnak. A minta ciklikusan ismétlődik.

MEGJEGYZÉS: A diagnosztikai minta egy kétjegyű számból áll, amely a következőképp jön létre: az első, sárga színű LED-csoport

villogási mintája adja az első számjegyet (1–9), aztán 1,5 másodperces szünet következik, majd a második, fehér színű LED-csoport

villogási mintája adja a második számjegyet (1–9). Ezt egy három másodperces szünet követi, amíg a LED nem világít, majd a fenti

minta megismétlődik. Egy LED-villanás 0,5 másodpercig tart.

A diagnosztikai hibakódok megjelenítése alatt a rendszer nem áll le.

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

6. táblázat: Diagnosztika LED 

Villogási minta
Lehetséges probléma Javasolt megoldás

Borostyán Fehér

2 1 CPU-hiba Helyezze vissza az alaplapot.

2 2 Alaplap meghibásodása (beleértve a BIOS a ROM
hibáját)

Frissítsen a legújabb BIOS-verzióra. Ha a probléma
továbbra is fennáll, cserélje le az alaplapot.

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

2 4 Memória/RAM hiba Helyezze vissza a memóriamodult.

2 5 Nem megfelelő memória van behelyezve Helyezze vissza a memóriamodult.

2 6 Alaplaphiba/chipkészlethiba/órahiba/A20-kapuhiba/
Super I/O-hiba/billentyűzetvezérlő-hiba

Helyezze vissza az alaplapot.

2 7 LCD kommunikációs hiba Cserélje ki a kisfeszültségű differenciális
jeltovábbító (Low Voltage Differential Signaling,
LVDS) egységet.

2 8 AZ LCD nem kap áramot az LCD áramvezető sínjének
meghibásodása miatt

Helyezze vissza az alaplapot.

3 1 hiba a valós idejű óra tápellátásában Cserélje a CMOS-akkumulátort.

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

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

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

3 5 Az EC teljesítményszekvenálási hibába ütközött. Frissítsen a legújabb BIOS-verzióra. Ha a probléma
továbbra is fennáll, cserélje le az alaplapot.

3 6 Az SBIOS által érzékelt flash-hiba Frissítsen a legújabb BIOS-verzióra. Ha a probléma
továbbra is fennáll, cserélje le az alaplapot.

3 7 Időtúllépés, várakozás arra, hogy az ME reagáljon
a HECI üzenetre

Frissítsen a legújabb BIOS-verzióra. Ha a probléma
továbbra is fennáll, cserélje le az alaplapot.

Akkumulátor töltésjelző LED
7. táblázat: Akkumulátor töltésjelző LED 

Áramforrás LED viselkedés Last Power State (Utolsó
állapot)

Akkumulátortöltés szintje

Váltóáramú adapter Folyamatos fehér fény S0 0-100%

Váltóáramú adapter Folyamatos fehér fény S4/S5 < Teljesen feltöltve
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7. táblázat: Akkumulátor töltésjelző LED (folytatódik)

Áramforrás LED viselkedés Last Power State (Utolsó
állapot)

Akkumulátortöltés szintje

Váltóáramú adapter Nem világít S4/S5 Teljesen feltöltve

Akkumulátor Borostyán S0 < = 10%

Akkumulátor Nem világít S0 > 10%

Akkumulátor Nem világít S4/S5 0-100%

● S0 (ON) – A rendszer bekapcsolva.
● S4– A rendszer a többi alvó állapothoz képest a lehető legkevesebb áramot fogyasztja. A rendszer szinte kikapcsol, viszont

a csepptöltés megmarad. A kontextusadatok a merevlemezre íródnak.
● S5 (OFF) – A rendszer kikapcsolt állapotban.

Az operációs rendszer helyreállítása
Ha a számítógép több kísérletet követően sem tudja beölteni az operációs rendszert, automatikusan elindul a Dell SupportAssist OS
Recovery eszköz.

A Dell SupportAssist OS Recovery egy különálló eszköz, amely a Windows operációs rendszert futtató Dell számítógépekre előre telepítve
van. A Dell SupportAssist OS Recovery az operációs rendszer betöltése előtt előforduló hibák diagnosztizálására és elhárítására szolgáló
eszközöket tartalmaz. Segítéségével diagnosztizálhatja a különféle hardveres problémákat, kijavíthatja a számítógép hibáit, biztonsági
mentést készíthet a fájlokról, illetve visszaállíthatja a számítógépet a gyári beállításokra.

Az eszközt a Dell támogatási webhelyéről is letöltheti, és hibaelhárítást végezhet a számítógépen, amikor szoftveres vagy hardveres hibák
miatt a számítógép nem képes betölteni az elsődleges operációs rendszert.

A Dell SupportAssist OS Recovery eszközzel kapcsolatos bővebb információért tekintse meg a Dell SupportAssist OS Recovery használati
útmutatóját a www.dell.com/serviceabilitytools oldalon. Kattintson a SupportAssist elemre, majd a SupportAssist OS Recovery
lehetőségre.

Real-Time Clock (RTC Reset)
A valós idejű óra (RTC) visszaállítási funkciója segítségével a felhasználó vagy a szerelő helyreállíthatja a Dell rendszereket a POST,
a tápellátás vagy a rendszerindítás hiánya, illetve elmaradása esetén. Ezeken a típusokon már nem alkalmazzák a hagyományos áthidalót
alkalmazó RTC visszaállítást.

Az RTC visszaállítás megkezdéséhez a rendszert ki kell kapcsolni, és csatlakoztatni kell a váltóáramú tápellátáshoz. Tartsa nyomva legalább
20 másodpercig a bekapcsológombot. A bekapcsológomb felengedése után végbemegy az RTC-visszaállítás.

Biztonsági mentési adathordozó és helyreállítási
lehetőségek
A Windows rendszerben esetlegesen előforduló hibák megkeresése és megjavítása érdekében ajánlott helyreállító meghajtót készíteni.
A Dell számos lehetőséget biztosít a Windows operációs rendszer helyreállítására Dell PC-jén. Bővebb információ. lásd: Dell Windows
biztonsági mentési adathordozó és helyreállítási lehetőségek.

A Wi-Fi ki- és bekapcsolása

Errõl a feladatról

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

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

1. Kapcsolja ki a számítógépet.

2. Kapcsolja ki a modemet.

3. Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert.

4. Várjon 30 másodpercig.

5. Kapcsolja be a vezeték nélküli routert.

6. Kapcsolja be a modemet.

7. Kapcsolja be a számítógépet.

Maradékáram elvezetése (hardveres alaphelyzetbe
állítás)

Errõl a feladatról

A maradékáram az a visszamaradt statikus elektromosság, amely még a számítógép kikapcsolása, valamint az akkumulátor eltávolítása
után is megmarad a számítógépben.

Az Ön biztonsága és a számítógépben lévő érzékeny elektronikus alkatrészek megóvása érdekében vezesse le a maradékáramot, mielőtt
bármilyen alkatrészt eltávolítana a számítógépből.

A maradékáram elvezetése vagy más néven a „hardveres alaphelyzetbe állítás” egy elterjedt hibaelhárítási lépés, ha a számítógép nem
kapcsol be vagy az operációs rendszer nem tölt be.

A maradékáram elvezetéséhez (hardveres alaphelyzetbe állítás elvégzése)

Lépések

1. Kapcsolja ki a számítógépet.

2. Csatlakoztassa le a tápadaptert a számítógépről.

3. Távolítsa el az alapburkolatot.

4. Távolítsa el az akkumulátort.

5. Nyomja meg, majd tartsa 20 másodpercig lenyomva a bekapcsológombot a maradékáram elvezetéséhez.

6. Szerelje be az akkumulátort.

7. Szerelje be az alapburkolatot.

8. Csatlakoztassa az adaptert a számítógéphez.

9. Kapcsolja be a számítógépet.

MEGJEGYZÉS: A hardveres alaphelyzetbe állítással kapcsolatos további információkért olvassa el a következő tudásbáziscikket:

000130881 a www.dell.com/support oldalon.
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Hogyan kérhet segítséget

A Dell elérhetőségei

Elõfeltételek

MEGJEGYZÉS: Amennyiben nem rendelkezik aktív internetkapcsolattal, elérhetőséget találhat a megrendelőlapon, számlán,

csomagolási szelvényen vagy a Dell termékkatalógusban.

Errõl a feladatról

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

Lépések

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

2. Válassza ki a támogatás kategóriáját.

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

4. Jelölje ki az igényeinek megfelelő szolgáltatás vagy támogatás linket.

6

120 Hogyan kérhet segítséget


	Dell Latitude 3500 Szervizkézikönyv 
	Tartalomjegyzék
	Munka a számítógépen
	Biztonsági előírások
	A számítógép kikapcsolása — Windows 10
	Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében
	Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében

	Technológia és összetevők
	DDR4
	USB-funkciók
	USB Type-C
	Intel Optane memória
	Az Intel Optane memória engedélyezése
	Az Intel Optane memória letiltása

	Intel UHD Graphics 620
	Nvidia GeForce MX130 egyenértékű

	A rendszer főbb összetevői
	Alkatrészek eltávolítása és beszerelése
	Ajánlott szerszámok
	Secure Digital (SD) kártya
	A Secure Digital-kártya eltávolítása
	A Secure Digital-kártya behelyezése

	Alapburkolat
	Az alapburkolat eltávolítása
	Az alapburkolat felszerelése

	Akkumulátor
	Lítiumion-akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetések
	Az akkumulátor eltávolítása
	Az akkumulátor beszerelése

	Merevlemez-meghajtó
	A merevlemez-meghajtó szerkezet eltávolítása
	A merevlemez-meghajtó szerkezet beszerelése

	Gombelem
	A gombelem eltávolítása
	A gombelem beszerelése

	IO-kártya
	Az IO-kártya eltávolítása
	Az I/O-kártya beszerelése

	Érintőpad
	Az érintőpanel-szerkezet eltávolítása
	Az érintőpanel szerkezetének beszerelése

	Memóriamodulok
	A memóriamodul eltávolítása
	A memóriamodul beszerelése

	SIM-kártya
	A SIM-kártya eltávolítása
	A SIM kártya beszerelése

	WLAN-kártya
	A WLAN-kártya eltávolítása
	A WLAN-kártya beszerelése

	WWAN-kártya
	A WWAN-kártya eltávolítása
	A WWAN-kártya beszerelése

	WWAN-bővítőkártya
	A WWAN-bővítőkártya eltávolítása
	A WWAN-bővítőkártya beszerelése

	SSD-meghajtó/Intel Optane memóriamodul
	Az M.2 2280 SSD-meghajtó vagy az Intel Optane memóriamodul (opcionális) eltávolítása
	Az M.2 2280 SSD-meghajtó vagy az Intel Optane memóriamodul (opcionális) beszerelése
	Az M.2 SSD-meghajtó tartókeretének eltávolítása
	Az SSD-tartókeret beszerelése
	Az M.2 2230 SSD-meghajtó eltávolítása
	Az M.2 2230 SSD-meghajtó beszerelése

	Hangszórók
	A hangszórók eltávolítása
	A hangszórók beszerelése

	Rendszerventilátor
	A rendszerventilátor eltávolítása
	A rendszerventilátor beszerelése

	Hűtőborda
	A hűtőborda eltávolítása – UMA
	A hűtőborda beszerelése – UMA
	A hűtőborda eltávolítása – különálló grafikus kártya
	A hűtőborda beszerelése – különálló grafikus kártya

	VGA-bővítőkártya
	A VGA-bővítőkártya eltávolítása
	A VGA-bővítőkártya beszerelése

	Bekapcsológomb-panel
	Az opcionális ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológomb-panel eltávolítása
	Az opcionális ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológomb-panel beszerelése

	Alaplap
	Az alaplap eltávolítása
	Az alaplap beszerelése

	Kijelzőszerkezet
	A kijelzőszerkezet eltávolítása
	A kijelzőszerkezet beszerelése

	Kijelzőelőlap
	A kijelzőelőlap eltávolítása
	A kijelzőelőlap felszerelése

	Kijelzőpanel
	A kijelzőpanel eltávolítása
	A kijelzőpanel beszerelése

	Kijelzőcsuklópánt-zsanérok
	A kijelzőcsuklópántok eltávolítása
	A kijelzőcsuklópántok felszerelése

	Kijelzőkábel
	A monitorkábel eltávolítása
	A monitorkábel beszerelése

	Kamera
	A kamera eltávolítása
	A kamera beszerelése

	Csuklótámasz- és billentyűzetszerkezet
	A csuklótámasz és a billentyűzet eltávolítása
	A csuklótámasz és billentyűzet beszerelése

	Csuklótámasz
	A csuklótámasz eltávolítása



	Hibaelhárítás
	Megduzzadt lítiumion-akkumulátorok kezelése
	Dell SupportAssist rendszerindítás előtti rendszerteljesítmény-ellenőrző diagnosztika
	A SupportAssist rendszerindítás előtti rendszerteljesítmény-ellenőrzés futtatása

	Beépített önellenőrző teszt (BIST)
	M-BIST
	LCD Power rail teszt (L-BIST)
	Az LCD beépített önellenőrző tesztje (BIST)

	Diagnosztika LED
	Akkumulátor töltésjelző LED
	Az operációs rendszer helyreállítása
	Real-Time Clock (RTC Reset)
	Biztonsági mentési adathordozó és helyreállítási lehetőségek
	A Wi-Fi ki- és bekapcsolása
	Maradékáram elvezetése (hardveres alaphelyzetbe állítás)

	Hogyan kérhet segítséget
	A Dell elérhetőségei


