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Tietokoneen käsittely

Turvallisuusohjeet
Noudata seuraavia turvaohjeita suojataksesi tietokoneen mahdollisilta vaurioilta ja taataksesi turvallisuutesi. Ellei toisin ilmoiteta, kussakin 
tämän asiakirjan menetelmässä oletetaan seuraavien pitävän paikkansa:

• Lue lisätiedot tietokoneen mukana toimitetuista turvaohjeista.
• Osa voidaan vaihtaa tai – jos se on ostettu erikseen – asentaa suorittamalla poistotoimet käänteisessä järjestyksessä.

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

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

kytkemistä pistorasiaan.

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

turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla.

VAROITUS Monet korjaustoimista saa tehdä vain valtuutettu huoltohenkilö. Voit tehdä vain vianmääritystä ja sellaisia 

yksinkertaisia korjaustoimia, joihin sinulla tuoteoppaiden mukaan on lupa tai joihin saat opastusta verkon tai puhelimen 

välityksellä huollosta tai tekniseltä tuelta. Takuu ei kata huoltotöitä, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama 

huoltoliike. Lue tuotteen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata niitä.

VAROITUS Maadoita itsesi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla ajoittain tietokoneen takaosassa olevaa 

maalaamatonta metallipintaa ja tietokoneen takaosassa sijaitsevaa liitintä.

VAROITUS Käsittele osia ja kortteja varoen. Älä kosketa kortin osia tai kontakteja. Pitele korttia sen reunoista tai 

metallisista kiinnikkeistä. Pitele osaa, kuten suoritinta, sen reunoista, ei sen nastoista.

VAROITUS Kun irrotat johdon, vedä liittimestä tai vetokielekkeestä, ei johdosta itsestään. Joidenkin johtojen liittimissä 

on lukituskieleke; jos irrotat tällaista johtoa, paina lukituskielekettä ennen johdon irrottamista. Kun vedät liittimet 

erilleen, pidä ne oikeassa asennossa, jotta tapit eivät vioitu. Lisäksi, ennen kuin kiinnität johdon, tarkista että molemmat 

liitännät ovat oikeassa asennossa suhteessa toisiinsa.

HUOMAUTUS Tietokoneen ja joidenkin komponenttien väri saattaa poiketa näissä ohjeissa esitetyistä.

Tietokoneen sammuttaminen – Windows 10
VAROITUS Vältä tietojen menetys tallentamalla ja sulkemalla kaikki avoimet tiedostot ja sulkemalla kaikki avoimet 

ohjelmat, ennen kuin sammutat tietokoneen tai irrotat sivukannen.

1. Napsauta tai napauta .

2. Napsauta tai napauta  ja valitse sitten Sammuta.

HUOMAUTUS Varmista, että tietokone ja siihen mahdollisesti liitetyt laitteet ovat pois päältä. Jos tietokoneen ja sen 

oheislaitteiden virta ei katkennut automaattisesti käyttöjärjestelmän sammuttamisen yhteydessä, katkaise niistä 

virta nyt painamalla virtapainiketta noin 6 sekunnin ajan.

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

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

3. Sammuta tietokone.

4. Irrota kaikki verkkokaapelit tietokoneesta.

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

5. Irrota tietokone ja kaikki kiinnitetyt laitteet sähköpistorasiasta.

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

HUOMAUTUS Maadoita itsesi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla ajoittain tietokoneen takaosassa 

olevaa maalaamatonta metallipintaa ja tietokoneen takaosassa sijaitsevaa liitintä.

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

1. Kiinnitä tietokoneeseen puhelin- tai verkkojohto.

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

2. Kiinnitä tietokone ja kaikki kiinnitetyt laitteet sähköpistorasiaan.

3. Käynnistä tietokone.

4. Tarkista tarvittaessa, että tietokone toimii asianmukaisesti, suorittamalla ePSA Diagnostics (ePSA-diagnoosi).
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Tekniikka ja komponentit
HUOMAUTUS Tämän osion sisältämät ohjeet koskevat tietokoneita, joissa on Windows 10 -käyttöjärjestelmä. Windows 

10 on tehdasasennettu tälle tietokoneelle.

Aiheet:

• HDMI 1.4
• USB features
• USB Type-C

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

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

HUOMAUTUS HDMI 1.4 tukee 5.1 kanavan audiota.

HDMI 1.4:n ominaisuudet
• HDMI-Ethernetkanava - lisää nopean verkon HDMI-liitäntään, jolloin käyttäjät voivat täysin hyödyntää IP-laitteitaan ilman erillistä 

Ethernet-kaapelia
• Audion paluukanava - tekee HDMI:llä kytketyn TV:n, jossa on kiinteä viritin, lähettää audiodataa "ylöspäin" surround-

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

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

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

moottoriajoneuvoympäristön ainutlaatuiset vaatimukset ja tarjoamaan aitoa HD-laatua

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

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

kaapeleiden kustannukset, mutkikkuujen ja sekaannuksen
• HDMI tukee tiedonsiirtoa videolähteen (kuten DVD-soitin) ja DTV:n välillä, mahdollistaen uusia toiminnallisuuksia
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USB features
Universal Serial Bus, or USB, was introduced in 1996. It dramatically simplified the connection between host computers and peripheral 
devices like mice, keyboards, external drivers, and printers.

Let's take a quick look on the USB evolution referencing to the table below.

Table 1. USB evolution

Type Data Transfer Rate Category Introduction Year

USB 2.0 480 Mbps High Speed 2000

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 5 Gbps Super Speed 2010

USB 3.1 Gen 2 10 Gbps Super Speed 2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)
For years, the USB 2.0 has been firmly entrenched as the de facto interface standard in the PC world with about 6 billion devices sold, and 
yet the need for more speed grows by ever faster computing hardware and ever greater bandwidth demands. The USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 
finally has the answer to the consumers' demands with a theoretically 10 times faster than its predecessor. In a nutshell, USB 3.1 Gen 1 
features are as follows:

• Higher transfer rates (up to 5 Gbps)
• Increased maximum bus power and increased device current draw to better accommodate power-hungry devices
• New power management features
• Full-duplex data transfers and support for new transfer types
• Backward USB 2.0 compatibility
• New connectors and cable

The topics below cover some of the most commonly asked questions regarding USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

Speed
Currently, there are 3 speed modes defined by the latest USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 specification. They are Super-Speed, Hi-Speed and Full-
Speed. The new SuperSpeed mode has a transfer rate of 4.8Gbps. While the specification retains Hi-Speed, and Full-Speed USB mode, 
commonly known as USB 2.0 and 1.1 respectively, the slower modes still operate at 480Mbps and 12Mbps respectively and are kept to 
maintain backward compatibility.

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 achieves the much higher performance by the technical changes below:

• An additional physical bus that is added in parallel with the existing USB 2.0 bus (refer to the picture below).
• USB 2.0 previously had four wires (power, ground, and a pair for differential data); USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 adds four more for two 

pairs of differential signals (receive and transmit) for a combined total of eight connections in the connectors and cabling.
• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 utilizes the bidirectional data interface, rather than USB 2.0's half-duplex arrangement. This gives a 10-fold 

increase in theoretical bandwidth.

8 Tekniikka ja komponentit



With today's ever increasing demands placed on data transfers with high-definition video content, terabyte storage devices, high 
megapixel count digital cameras etc., USB 2.0 may not be fast enough. Furthermore, no USB 2.0 connection could ever come close to the 
480Mbps theoretical maximum throughput, making data transfer at around 320Mbps (40MB/s) — the actual real-world maximum. 
Similarly, USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 connections will never achieve 4.8Gbps. We will likely see a real-world maximum rate of 400MB/s with 
overheads. At this speed, USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 is a 10x improvement over USB 2.0.

Applications
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 opens up the laneways and provides more headroom for devices to deliver a better overall experience. Where USB 
video was barely tolerable previously (both from a maximum resolution, latency, and video compression perspective), it's easy to imagine 
that with 5-10 times the bandwidth available, USB video solutions should work that much better. Single-link DVI requires almost 2Gbps 
throughput. Where 480Mbps was limiting, 5Gbps is more than promising. With its promised 4.8Gbps speed, the standard will find its way 
into some products that previously weren't USB territory, like external RAID storage systems.

Listed below are some of the available SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 products:

• External Desktop USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 Hard Drives
• Portable USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 Hard Drives
• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 Drive Docks & Adapters
• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 Flash Drives & Readers
• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 Solid-state Drives
• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 RAIDs
• Optical Media Drives
• Multimedia Devices
• Networking
• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 Adapter Cards & Hubs

Compatibility
The good news is that USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 has been carefully planned from the start to peacefully co-exist with USB 2.0. First of all, 
while USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 specifies new physical connections and thus new cables to take advantage of the higher speed capability of 
the new protocol, the connector itself remains the same rectangular shape with the four USB 2.0 contacts in the exact same location as 
before. Five new connections to carry receive and transmitted data independently are present on USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 cables and only 
come into contact when connected to a proper SuperSpeed USB connection.

Windows 10 will be bringing native support for USB 3.1 Gen 1 controllers. This is in contrast to previous versions of Windows, which 
continue to require separate drivers for USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 controllers.

USB Type-C
USB Type-C on uusi pieni liitäntä. Se tukee useita uusia käteviä USB-standardeja (esimerkiksi USB 3.1 ja USB Power Delivery eli USB PD).
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Alternate Mode (vaihtoehtoinen tila)
USB Type-C on uusi erittäin pienikokoinen standardiliitäntä. Se on noin kolmanneksen vanhan USB Type-A -liitännän koosta. Se on 
standardiliitäntä, jota jokaisen laitteen pitäisi pystyä käyttämään. USB Type-C -portit voivat tukea useita eri protokollia vaihtoehtoisilla 
tiloilla. Tämän ansiosta voit käyttää sovittimia, jotka tuottavat yhdestä USB-portista HDMI-, VGA- tai DisplayPort-signaalin tai muiden 
liitäntästandardien signaaleja.

USB Power Delivery -virranjako
USB PD -standardi liittyy läheisesti USB Type-C -standardiin. Tällä hetkellä älypuhelimet, taulutietokoneet ja mobiililaitteet käyttävät usein 
lataamiseen USB-yhteyttä. USB 2.0 -yhteydellä voi siirtää 2,5 wattia, mikä kyllä riittää puhelimen lataamiseen, mutta ei juuri muuhun. 
Esimerkiksi kannettava voi vaatia jopa 60 wattia. USB Power Delivery -standardin ansiosta voidaan siirtää jopa 100 wattia. Se on myös 
kaksisuuntainen, joten laite voi sekä lähettää että vastaanottaa virtaa. Lisäksi virtaa voidaan lähettää samanaikaisesti tiedonsiirron kanssa.

Tämän ansiosta saatamme päästä eroon kaikkien valmistajien omista latauskaapeleista, kun lataaminen on mahdollista USB-
standardiliitännällä. Ehkä pian voit ladata kannettavasi samanlaisella kannettavalla akulla, jolla lataat älypuhelimia ja muita mobiililaitteita jo 
nykyään. Voit yhdistää kannettavan ulkoiseen näyttöön, joka on yhteydessä virtakaapeliin: USB Type-C -yhteyden ansiosta ulkoinen näyttö 
lataa tässä yhteydessä kannettavasi. Jotta tämä on mahdollista, laitteen ja kaapelin täytyy tukea USB Power Deliveryä. Pelkkä USB Type-C 
-yhteys ei välttämättä riitä tähän.

USB Type-C ja USB 3.1
USB 3.1 on uusi USB-standardi. USB 3:n teoreettinen kaistanleveys on 5 gigabittiä sekunnissa, mutta USB 3.1:lle se on jopa 10 gigabittiä 
sekunnissa. Kaistanleveys on siis jopa kaksinkertainen – ja yhtä nopea kuin ensimmäisen sukupolven Thunderbolt-liitännällä. USB Type-C ei 
ole sama asia USB 3.1. USB Type-C tarkoittaa vain liitännän muotoa, mutta tekniikkana saattaa silti olla vain USB 2 tai USB 3.0. Itse asiassa 
Nokian N1 Android -taulutietokoneessa on USB Type-C -liitäntä, mutta käytetty tekniikka on vain USB 2.0 – ei edes USB 3.0. Nämä 
tekniikat liittyvät kuitenkin läheisesti toisiinsa.

Thunderbolt over USB Type-C
Thunderbolt on laiteliitäntä, joka yhdistää datan, kuvan, äänet ja virran yhteen liitäntään. Thunderbolt yhdistää PCI Expressin(PCIe) ja 
DisplayPortin (DP) yhdeksi sarjasignaaliksi – lisäksi se tarjoaa samalla kaapelilla tasavirtaa. Thunderbolt 1 ja Thunderbolt 2 käyttävät samaa 
liitäntää kuin miniDP (DisplayPort), jolla voidaan yhdistää oheislaitteita, kun taas Thunderbolt 3 käyttää USB Type-C -liitäntää

Kuva 1. Thunderbolt 1 ja Thunderbolt 3

1. Thunderbolt 1 ja Thunderbolt 2 (käyttävät miniDP-liitäntää)
2. Thunderbolt 3 (käyttää USB Type-C -liitäntää)

Thunderbolt 3 over USB Type-C
Thunderbolt 3 mahdollistaa USB Type-C -liitännät jopa 40 gigabitin sekuntinopeudella, minkä ansiosta tämä yksi portti hoitaa kaiken: se 
tarjoaa nopeimman ja monipuolisimman tavan yhdistää mikä tahansa telakka, näyttö tai tietoväline, esimerkiksi ulkoinen kiintolevy. 
Thunderbolt 3 yhdistää tuetut oheislaitteet USB Type-C -liitännän tai -portin avulla.

1. Thunderbolt 3 käyttää USB Type-C -liitäntää ja -kaapeleita – se on pienikokoinen ja kaksisuuntainen.
2. Thunderbolt 3 tukee jopa 40 gigabitin sekuntinopeutta.
3. Se on DisplayPort 1.4 -yhteensopiva, joten sitä voi käyttää nykyisten DisplayPort-näyttöjen, -laitteiden ja -kaapeleiden kanssa.
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4. USB Power Delivery: virtaa voi siirtää jopa 130 wattia tuetuilla tietokoneilla.

Thunderbolt 3:n USB Type-C -liitäntöjen tärkeimmät 
ominaisuudet
1. Thunderbolt, USB, DisplayPort ja USB Type-C -yhteyden virta ovat kaikki käytettävissä yhdellä kaapelilla (ominaisuudet vaihtelevat eri 

tuotteissa).
2. USB Type-C -liitäntä ja -kaapelit ovat pieniä ja kaksisuuntaisia.
3. Tukee Thunderbolt-verkkotoimintoja (*vaihtelee eri tuotteiden välillä).
4. Tukee jopa 4K-näyttöjä.
5. Tiedonsiirtonopeus on jopa 40 gigabittiä sekunnissa.

HUOMAUTUS Tiedonsiirtonopeus voi vaihdella eri laitteilla.

Thunderbolt-kuvakkeet

Kuva 2. Thunderbolt-kuvakemuunnelmat
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Komponenttien irrottaminen ja asentaminen

Suositellut työkalut
Tämän asiakirjan menetelmät voivat vaatia seuraavia työkaluja:

• Ristipääruuviavaimet nro 00 ja 01
• Torx nro 5 (T5) -ruuviavain
• Muovipuikko

Ruuviluettelo
Seuraavassa taulukossa luetellaan ruuvit, joilla eri komponentit kiinnitetään.

Taulukko 2. Ruuviluettelo

Komponentti Mihin kiinnitetty Ruuvityyppi Määrä Ruuvin kuva

Rungon suojus Kämmentuki- ja 
näppäimistökokoonpano

Torx-kantainen M2x3 8

Akku Kämmentuki- ja 
näppäimistökokoonpano

M2x5 8

Näyttökokoonpano Kämmentuki- ja 
näppäimistökokoonpano

M2.5x4 6

Näyttökaapelin kiinnike Emolevy M1.6x1.8 2

Tuulettimet Kämmentuki- ja 
näppäimistökokoonpano

M2x3 4

Sormenjäljenlukija Kämmentuki- ja 
näppäimistökokoonpano

M1.6x1.8 1

Jäähdytyselementti Emolevy M2x3 5

I/O-kortti Kämmentuki- ja 
näppäimistökokoonpano

M2x3 1

I/O-kortin välikappale Kämmentuki- ja 
näppäimistökokoonpano

M1.6x5.5 4

Virtapainike Kämmentuki- ja 
näppäimistökokoonpano

M2x1.7 1

Kaiuttimet Kämmentuki- ja 
näppäimistökokoonpano

M2x1.7 2

SSD-asema Emolevy M2x3 1

Emolevy Kämmentuki- ja 
näppäimistökokoonpano

M2x3 2

3
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Komponentti Mihin kiinnitetty Ruuvityyppi Määrä Ruuvin kuva

USB (C-tyyppinen) -
pidike

I/O-kortti M2x4 3

USB (C-tyyppinen) -
pidike

Emolevy M2x4 3

Langattoman antennin 
pidike

Emolevy M2x4 2

Rungon suojus

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

2. Rungon suojuksen irrottaminen:

a) Irrota kahdeksan torx-ruuvia (M2x3), joilla rungon suojus kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

b) Kankea rungon suojus irti kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanosta muovipuikolla. Aloita oikeasta kulmasta.

HUOMAUTUS Älä aloita rungon suojuksen kankeamista yläreunasta (saranoiden vierestä), koska tämä saattaa 

johtaa muoviklipsien rikkoutumiseen ja kosmeettisiin vaurioihin.

c) Aloita rungon suojuksen kankeaminen kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon oikeasta reunasta.
d) Kankea rungon suojusta kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon vasemmasta alakulmasta.
e) Kankea rungon suojusta kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon vasemmasta reunasta.
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f) Liikuttele rungon suojusta vasemmalta oikealle ja nosta rungon suojus irti kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanosta.
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g) Kytke akkukytkin pois päältä.
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HUOMAUTUS Kytke akkukytkin pois päältä, ennen kuin poistat muita tietokoneen osia.

Rungon suojuksen asentaminen
1. Kytke akun kytkin pois päältä, jos kytkit sen päälle aikaisemmin.

2. Kohdista rungon suojuksen ruuvinreiät kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon ruuvinreikien kanssa.

16 Komponenttien irrottaminen ja asentaminen



[

3. Napsauta rungon suojus kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon kielekkeisiin [1, 2].

Komponenttien irrottaminen ja asentaminen 17



4. Kiinnitä kahdeksan torx-ruuvia (M2x3), joilla rungon suojus kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

5. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

SSD-asema

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

2. Irrota rungon suojus.

3. SSD-aseman irrottaminen:

a) Irrota lämmönjohtotyyny SSD-asemasta.
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b) Irrota ruuvi (M2x3), joka kiinnittää SSD-aseman emolevyyn [1].
c) Nosta SSD-asemaa viistosti ja vedä se sitten irti korttipaikastaan [2].

SSD-aseman asentaminen
1. Kohdista SSD-aseman lovi SSD-asemapaikan kielekkeeseen [1].

2. Työnnä SSD-asema viistosti SSD-asemapaikkaan [2].

3. Asenna ruuvi (M2x3), joka kiinnittää SSD-aseman emolevyyn [3].
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4. Kiinnitä lämmönjohtotyyny SSD-asemaan.

5. Asenna rungon suojus.

6. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

I/O-kortin välikappaleet

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

2. Irrota rungon suojus.

3. IO-kortin välikappaleen irrottaminen:

a) Irrota neljä ruuvia (M1.6x5.5), joilla I/O-kortin kaapeli kiinnittyy emolevyyn [1].
b) Irrota I/O-kortin kaapeli tuulettimista [2].
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c) Irrota I/O-kortin kaksi välikappaletta emolevystä [3].

HUOMAUTUS Irrota I/O-kortin välikappaleet heti I/O-kortin kaapelin irrottamisen jälkeen, jotta välikappaleet 

eivät putoa tietokoneesta. Välikappaleiden nastat ovat herkkärakenteisia. Älä koske nastoihin tai välikappaleiden 

alapintoihin. Pitele kortteja reunoista tai sivuista. Kun olet irrottanut välikappaleet järjestelmästä, aseta ne ESD-

matolla paikkaan, jossa ne ovat turvassa kosketukselta ja liikkeeltä. ÄLÄ paina välikappaleiden nastoja tai kohdista 

niihin painetta. ÄLÄ kierrä/käännä kortteja, kun ne ovat kosketuksessa muun pinnan kanssa, äläkä käsittele 

välikappaleita niin, että nastat voivat naarmuuntua.

IO-kortin välikappaleen asentaminen
1. Aseta I/O-kortin kaksi välikappaletta emolevylle kohdistustappien avulla.
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2. Kohdista I/O-kortin kaapelin ruuvinreiät I/O-kortin välikappaleiden ruuvinreikiin ja kiinnitä I/O-kortin kaapeli tuulettimiin [1].

HUOMAUTUS Kun asennat I/O-kortin kaapelia, kohdista ja liitä kaapelin I/O-kortin puoleinen pää I/O-korttiin ja 

emolevyn pää emolevyyn.

VAROITUS Liittimet saattavat vaurioitua, jos kaapeli asennetaan väärin päin.

3. Kiinnitä neljä ruuvia (M1.6x5.5), joilla I/O-kortin kaapeli kiinnittyy emolevyyn [2].
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4. Asenna rungon suojus.

5. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

Jäähdytyselementti

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

2. Irrota rungon suojus.

3. Jäähdytyselementin irrottaminen;

a) Irrota teippi, jolla jäähdytyselementin suojus kiinnittyy emolevyyn [1].

HUOMAUTUS Jäähdytyselementin suojuksen teippi vähentää järjestelmän melua. Teippiä voidaan käyttää 

uudelleen, ja se on liimattava paikalleen, kun jäähdytyselementin suojus asennetaan.

b) Vapauta jäähdytyselementin suojus emolevyn lovista muovipuikolla [2].
c) Nosta jäähdytyselementin suojus irti emolevystä [3].
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d) Irrota kuusi ruuvia (M2x3), jotka kiinnittävät jäähdytyselementin suojuksen emolevyyn, jäähdytyselementtiin merkityssä 
järjestyksessä [4].

e) Irrota ruuvi (M2x3), joilla jäähdytyselementti kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon [5].
f) Nosta jäähdytyselementti irti emolevystä [6].

Jäähdytyselementin asentaminen
1. Aseta jäähdytyselementti emolevylle ja kohdista jäähdytyselementin ruuvinreiät emolevyn ruuvinreikiin [1].

2. Kiinnitä jäähdytyselementin emolevyyn kiinnittävät viisi ruuvia (M2x3) jäähdytyselementtiin merkityssä järjestyksessä [2].

3. Kiinnitä ruuvi (M2x3), jolla jäähdytyselementti kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon [3].
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4. Aseta jäähdytyselementin suojus emolevyn lovien päälle [1] ja napsauta jäähdytyselementin suojus paikalleen painamalla [2].

5. Asenna teippi, jolla jäähdytyselementin suojus kiinnittyy emolevyyn [3].
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6. Asenna rungon suojus.

7. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

Järjestelmän tuulettimet

Järjestelmän tuulettimien asentaminen
1. Kohdista järjestelmän tuulettimien ruuvinreiät kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon ruuvinreikiin [1].

2. Asenna neljä ruuvia (M2x3), joilla järjestelmän tuulettimet kiinnittyvät kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon [2].

3. Kytke järjestelmän tuulettimen kaapeli emolevyyn [3].

4. Ohjaa nappipariston kaapeli järjestelmän tuulettimien reititysohjaimien läpi [4].
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5. Asenna I/O-kortin välikappaleet.

6. Asenna rungon suojus.

7. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

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

2. Irrota rungon suojus.

3. Irrota I/O-kortin välikappaleet.

4. Järjestelmän tuulettimien irrottaminen:

a) Irrota nappipariston kaapeli järjestelmän tuulettimien reititysohjaimista [1].
b) Irrota järjestelmän tuulettimen kaapeli emolevystä [2].
c) Irrota neljä ruuvia (M2x3), joilla järjestelmän tuulettimet on kiinnitetty kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon [3].
d) Nosta järjestelmän tuulettimet kaapeleineen pois emolevystä [4].
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Akku

Litiumioniakkua koskevat turvallisuusohjeet
VAROITUS 

• Käsittele litiumioniakkuja varoen.

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

verkkolaite järjestelmästä, jotta akku tyhjentyy.

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

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

• Älä kohdista painetta akun pintaan.

• Älä taivuta akkua.

• Älä käytä minkäänlaisia työkaluja akun kampeamiseen tai akkua vasten.

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

muita järjestelmän osia.

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

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

Katso tiedot osoitteesta www.dell.com/contactdell.

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

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

2. Irrota rungon suojus.

3. Irrota I/O-kortin välikappaleet.

4. Akun irrottaminen:

a) Paina kielekettä muovipuikolla ja irrota akkukaapeli emolevystä [1].
b) Irrota kahdeksan ruuvia (M2x5), joilla akku kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon [2].
c) Nosta akku irti kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanosta [3].

5. Käännä tietokone ympäri, avaa näyttö ja maadoita tietokone painamalla virtapainiketta noin viisi sekuntia.

Akun asentaminen
1. Aseta akku kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon päälle ja kohdista akun ruuvinreiät kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon 

ruuvinreikiin [1].

2. Asenna kahdeksan ruuvia (M2x5), joilla akku kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon [2].

3. Kytke akkukaapeli emolevyyn [3].
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4. Asenna I/O-kortin välikappaleet.

5. Asenna rungon suojus.

6. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

IO-kortti

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

2. Irrota rungon suojus.

3. Irrota I/O-kortin välikappaleet.

4. Irrota akku.

5. I/O-kortin irrottaminen:

a) Irrota kaksi ruuvia (M2x4), joilla langattoman yhteyden antennin kiinnike kiinnittyy I/O-korttiin [1].
b) Irrota antennikaapelit I/O-kortista muovipuikolla [2].
c) Irrota kolme ruuvia (M2x4), joilla langattoman USB Type-C -kiinnike kiinnittyy I/O-korttiin [3].
d) Irrota kaiutinkaapeli I/O-kortista muovipuikolla [4].
e) Irrota LED- ja mikrofonikaapeli I/O-kortista [5].
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f) Irrota ruuvi (M2x3), jolla I/O-kortti on kiinnitetty kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon [1].
g) Nosta I/O-kortti irti kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanosta [2].
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IO-kortin asentaminen
1. Kohdista I/O-kortissa oleva ruuvinreikä kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanossa olevaan ruuvinreikään kohdistustappien avulla [1].

2. Kiinnitä ruuvi (M2x3), jolla I/O-kortti kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon [2].
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3. Liitä antennikaapelit I/O-korttiin [1].

4. Aseta langattoman yhteyden antennin kiinnike I/O-kortin päälle ja asenna kaksi ruuvia (M2x4), joilla kiinnike kiinnittyy I/O-korttiin [2].

5. Aseta USB Type-C -kiinnike I/O-kortin päälle ja asenna kolme ruuvia (M2x4), joilla USB Type-C -kiinnike kiinnittyy I/O-korttiin [3].

6. Kytke kaiuttimen kaapeli I/O-korttiin [4].

7. Kytke LED- ja mikrofonikaapeli I/O-korttiin [5].
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8. Asenna akku.

9. Asenna I/O-kortin välikappaleet.

10. Asenna rungon suojus.

11. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

Kaiuttimet

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

2. Irrota rungon suojus.

3. Irrota I/O-kortin välikappaleet.

4. Irrota akku.

5. Kaiuttimien irrottaminen:

a) Irrota kaiuttimen kaapeli I/O-kortista [1].
b) Irrota kaksi ruuvia (M2x1.7), joilla vasen ja oikea kaiutin kiinnittyvät kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon [2].
c) Irrota kaiuttimen kaapeli kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon kaapelointiohjaimista [3].
d) Nosta vasen ja oikea kaiutin kaapeleineen irti kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanosta [4].
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Kaiuttimien asentaminen
1. Aseta vasen ja oikea kaiutin kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanolle kohdistustappien avulla [1].

2. Vedä kaiutinkaapeli kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanolle reititysohjainten avulla [2].

3. Kiinnitä kaksi ruuvia (M2x1.7), joilla vasen ja oikea kaiutin kiinnittyvät kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon [3].

4. Kytke kaiuttimen kaapeli I/O-korttiin [4].
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5. Asenna akku.

6. Asenna I/O-kortin välikappaleet.

7. Asenna rungon suojus.

8. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

Nappiparisto

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

2. Irrota rungon suojus.

3. Irrota I/O-kortin välikappaleet.

4. Irrota akku.

5. Nappipariston irrottaminen:

a) Irrota nappipariston kaapeli emolevystä ja vapauta nappipariston kaapeli tuulettimen reititysohjaimista [1].
b) Pane merkille nappipariston sijainti ja kankea se irti emolevystä [2].
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Nappipariston asentaminen
1. Kytke nappiparisto emolevyyn [1].

2. Vedä nappipariston kaapeli järjestelmän tuulettimiin reititysohjainten avulla [2].

3. Liitä nappipariston kaapeli emolevyyn [3].

4. Asenna akku.

5. Asenna I/O-kortin välikappaleet.

6. Asenna rungon suojus.

7. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.
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Sormenjälkilukijalla varustettu virtapainike

Sormenjälkilukijalla varustetun virtapainikkeen 
irrottaminen
1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2. Irrota rungon suojus.

3. Irrota I/O-kortin välikappaleet.

4. Irrota akku.

5. Irrota I/O-kortti.

6. Sormenjälkilukijalla varustetun virtapainikkeen (valinnainen) irrottaminen:

HUOMAUTUS Vaiheet 1, 2 ja 4 koskevat ainoastaan sormenjälkilukijalla varustettuja tietokoneita.

a) Avaa salpa ja irrota sormenjälkilukijan kaapeli emolevystä ja irrota sormenjälkilukijan kaapeli kämmentuki- ja 
näppäimistökokoonpanosta [1].

b) Irrota sormenjäljenlukijan kaapeli kaapelinohjaimista [2].
c) Irrota teippi, jolla virtapainikkeen kaapeli kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon [3].
d) Irrota ruuvi (M1.6x1.8), joilla sormenjälkilukija kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon [4].
e) Irrota ruuvi (M2x1.7), joilla virtapainike kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon [5]
f) Irrota virtapainike ja sormenjälkilukija (valinnainen) kaapeleineen kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanosta [6].
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Sormenjälkilukijalla varustetun virtapainikkeen 
asentaminen

HUOMAUTUS Vaiheet 3, 4 ja 5 koskevat ainoastaan sormenjälkilukijalla varustettuja tietokoneita.

1. Aseta virtapainike ja sormenjälkilukija (valinnainen) paikkaansa kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanossa [1].

2. Kiinnitä ruuvi (M2x1.7), jolla virtapainike kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon [2].

3. Asenna ruuvi (M1.6x1.8), joilla sormenjälkilukija kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon [3].

4. Kiinnitä teippi, jolla virtapainikkeen kaapeli kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon [4].

5. Vedä sormenjälkilukijan kaapeli kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon [5].

6. Kytke sormenjälkilukijan kaapeli emolevyyn ja sulje salpa [6].

7. Asenna I/O-kortti.

8. Asenna akku.

9. Asenna I/O-kortin välikappaleet.

10. Asenna rungon suojus.

11. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

Näyttökokoonpano

Näyttökokoonpanon irrottaminen
1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.
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2. Irrota rungon suojus.

3. Irrota I/O-kortin välikappaleet.

4. Irrota jäähdytyselementti.

5. Näyttökokoonpanon irrottaminen:

a) Avaa salpa ja irrota kameran kaapeli emolevystä [1].
b) Irrota kameran kaapeli kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanosta [2].
c) Irrota teippi, jolla näyttökaapelin kiinnike on kiinnitetty emolevyyn [3].
d) Irrota kaksi ruuvia (M1.6x1.8), joilla näyttökaapelin kiinnike kiinnittyy emolevyyn, ja nosta näyttökaapelin kiinnike irti emolevystä [4].
e) Irrota näyttökaapeli emolevystä vetokielekkeen avulla [5].
f) Irrota kaksi ruuvia (M2x4), joilla langattoman verkon antennin kiinnike kiinnittyy I/O-korttiin, ja nosta kiinnike irti I/O-kortilta [6].
g) Irrota antennikaapelit I/O-kortista [7].

h) Avaa tietokone 180 asteen kulmaan ja aseta ja puhtaalle tasapinnalle näytön ruutu alaspäin.
i) Irrota kuusi ruuvia (M2.5x4), joilla näyttökokoonpano kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon [1].
j) Nosta näyttökokoonpano irti kämmentukikokoonpanosta [2].
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Näyttökokoonpanon asentaminen
1. Näytön osoittaessa alaspäin kohdista näyttökokoonpanon ruuvinreiät kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon ruuvinreikien kanssa [1].

2. Kiinnitä kuusi ruuvia (M2.5x4), joilla näyttökokoonpano kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon [2].
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3. Sulje näyttö.

4. Kytke antennikaapelit I/O-korttiin [1].

5. Kohdista langattoman verkkoyhteyden antennin kiinnikkeen ruuvinreiät I/O-kortin ruuvinreikiin ja asenna kaksi ruuvia (M2x4), joilla 
kiinnike kiinnittyy I/O-korttiin [2].

6. Liitä näyttökaapeli emolevyyn ja sulje salpa [3].

7. Kohdista näyttökaapelin kiinnikkeen ruuvinreiät emolevyn ruuvinreikiin ja asenna kaksi ruuvia (M1.6x1.8), joilla kiinnike kiinnittyy 
emolevyyn [4].

8. Kiinnitä teippi, jolla näyttökaapelin kiinnike kiinnittyy emolevyyn [5].

9. Kiinnitä kameran kaapeli kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon [6].

10. Kytke kameran kaapeli emolevyyn ja sulje salpa [7].
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11. Asenna jäähdytyselementti.

12. Asenna I/O-kortin välikappaleet.

13. Asenna rungon suojus.

14. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

Emolevy

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

2. Irrota rungon suojus.

3. Irrota SSD-asema.

4. Irrota I/O-kortin välikappaleet.

5. Irrota akku.

6. Irrota jäähdytyselementti.

7. Irrota järjestelmän tuulettimet.

8. Emolevyn irrottaminen:

a) Avaa salpa ja irrota kameran kaapeli emolevystä [1].
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b) Irrota teippi, jolla näyttökaapelin kiinnike on kiinnitetty emolevyyn [2].
c) Irrota kaksi ruuvia (M1.6x1.8), joilla näyttökaapelin kiinnike kiinnittyy emolevyyn, ja nosta näyttökaapelin kiinnike irti emolevystä [3].
d) Irrota näyttökaapeli emolevystä vetokielekkeen avulla [4].
e) Avaa salpa ja irrota näppäimistön taustavalon kaapeli emolevystä [5].
f) Avaa salpa ja irrota sormenjälkilukijan kaapeli emolevystä [6].

HUOMAUTUS Kun nappiparisto poistetaan, BIOS-määritysohjelman asetukset palautetaan oletusasetuksiin. 

Suosittelemme merkitsemään BIOS-määritysohjelman asetukset muistiin ennen nappipariston irrottamista.

g) Irrota nappipariston kaapeli emolevystä [7].

h) Irrota kolme ruuvia (M2x4), joilla USB Type-C -kiinnike on kiinnitetty emolevyyn, ja nosta kiinnike pois emolevystä [1].
i) Irrota kaksi ruuvia (M2x3), joilla emolevy kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon [2].
j) Nosta emolevy irti kämmentukikokoonpanosta [3].
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Emolevyn asentaminen
1. Aseta emolevy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon päälle kohdistustappien avulla ja kohdista emolevyn ruuvinreiät 

kämmentukikokoonpanon ruuvinreikiin [1].

2. Asenna kaksi ruuvia (M2x3), joilla emolevy kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon [2].

3. Kohdista USB Type-C -kiinnikkeen ruuvinreiät emolevyn ruuvinreikien kanssa ja kiinnitä kolme ruuvia (M2x4), joilla USB Type-C -kiinnike 
kiinnittyy emolevyyn [3].

Komponenttien irrottaminen ja asentaminen 45



4. Liitä nappipariston kaapeli emolevyyn [1].

5. Kytke sormenjälkilukijan kaapeli emolevyyn ja sulje salpa [2].

6. Kytke näppäimistön taustavalon kaapeli emolevyyn ja sulje salpa [3].

7. Kiinnitä näyttökaapeli emolevyyn [4].

8. Aseta näyttökaapelin kiinnike emolevyn päälle ja asenna kaksi ruuvia (M1.6x1.8), joilla kiinnike kiinnittyy emolevyyn [5].

9. Kiinnitä teippi, jolla näyttökaapelin kiinnike kiinnittyy emolevyyn [6].

10. Kytke kameran kaapeli emolevyyn ja sulje salpa [7].
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11. Asenna järjestelmän tuulettimet.

12. Asenna jäähdytyselementti.

13. Asenna akku.

14. Asenna I/O-kortin välikappaleet.

15. Asenna SSD-asema.

16. Asenna rungon suojus.

17. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.

Kämmentuki- ja näppäimistökokoonpano

Kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon irrottaminen
1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2. Irrota rungon suojus.

3. Irrota SSD-asema.

4. Irrota I/O-kortin välikappaleet.

5. Irrota akku.

6. Irrota jäähdytyselementti.
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7. Irrota järjestelmän tuulettimet.

8. Irrota kaiuttimet.

9. Irrota nappiparisto.

10. Irrota näyttö.

11. Irrota I/O-kortti.

12. Irrota sormenjälkilukijalla varustettu virtapainike.

13. Irrota emolevy.

14. Kämmentuki- ja näppäimistökokoonpano on jäljelle jäävä osa.

Kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon asentaminen
1. Aseta kämmentuki- ja näppäimistökokoonpano ylösalaisin puhtaalle tasapinnalle.
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2. Asenna emolevy.

3. Asenna sormenjälkilukijalla varustettu virtapainike.

4. Asenna I/O-kortti.

5. Asenna näyttö.

6. Asenna nappiparisto.

7. Asenna kaiuttimet.

8. Asenna järjestelmän tuulettimet.

9. Asenna jäähdytyselementti.

10. Asenna akku.

11. Asenna I/O-kortin välikappaleet.

12. Asenna SSD-asema.

13. Asenna rungon suojus.

14. Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan ohjeita.
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Vianmääritys

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

• suorittaa testit automaattisesti tai interaktiivisesti
• toistaa testit
• esittää tai tallentaa testin tulokset
• käydä testejä läpi ja valita ylimääräisiä testiasetuksia, jotta viallisista laitteista saataisiin lisää tietoa
• esittää tilailmoituksia, jotka kertovat, onnistuivatko testit
• esittää virheilmoituksia, joissa kerrotaan testauksen aikana havaituista ongelmista

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

suorittamisen aikana.

ePSA-diagnoosin suorittaminen
Aloita diagnostiikan käynnistys jommallakummalla alla ehdotetuista menetelmistä:

1. Käynnistä tietokone.

2. Kun tietokone käynnistyy, paina F12-painiketta, kun näet Dell-logon.

3. Valitse käynnistysvalikosta nuolinäppäimillä Diagnostics (Diagnostiikka) -vaihtoehto ja paina sitten Enter.

HUOMAUTUS Enhanced Pre-boot System Assessment -ikkuna avautuu. Se sisältää kaikki tietokoneessa havaitut 

laitteet. Diagnostiikka suorittaa kaikkien havaittujen laitteiden testauksen.

4. Voit siirtyä sivuluettelointiin painamalla oikeassa alakulmassa olevaa nuolta.
Havaitut laitteet luetteloidaan ja testataan.

5. Jos haluat suorittaa tietyn laitteen diagnoosin, paina Esc ja napsauta Yes (Kyllä) pysäyttääksesi diagnoosin.

6. valitse vasemmasta paneelista laite ja napsauta Run Tests (Suorita testit).

7. Jos löytyy ongelmia, virhekoodit esitetään.
Merkitse virhekoodit muistiin ja ota yhteys Delliin.

tai

8. Sammuta tietokone.

9. Pidä Fn-näppäintä painettuna painaessasi virtapainiketta, ja vapauta sitten molemmat.

10. Toista vaiheet 3–7.

Järjestelmän diagnoosivalot
Virran ja akun tilavalo

Ilmoittaa virran ja akun latauksen tilan.

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

Tasaisen keltainen – Tietokone toimii akkuvirralla, ja akussa on alle 10 % latausta.

Off (Pois)

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

4
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Virran ja akun tilan merkkivalot vilkkuvat keltaisena ja kuulet äänimerkin ilmoituksena virheestä.

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

Seuraavassa taulukossa näytetään virran ja akun tilavalon valaistuskuviot ja niihin liittyvät ongelmat.

Taulukko 3. Diagnostiikka

Valojen toiminta Ongelman kuvaus

2,1 Suoritinvika

2,2 Emolevy: BIOS- ja ROM-vika

2,3 Muistia tai RAM:ia ei löydy

2,4 Muisti- tai RAM-vika

2,5 Asennettu virheellinen muisti

2,6 Emolevy- tai piirisarjavirhe

2,7 LCD-näyttövika

3,1 CMOS-paristovika

3,2 PCI- tai näytönohjain- tai siruvika

3,3 Palautuslevykuvaa ei löydy

3,4 Palautuslevykuva löytyy mutta on virheellinen.

Kameran tilavalo: Ilmoittaa, onko kamera käytössä.

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

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

• Tasaisen valkoinen – Caps Lock on käytössä.
• Sammuksissa – Caps Lock on poissa käytöstä.

Diagnoosin virheilmoitukset
Taulukko 4. Diagnoosin virheilmoitukset

Virheilmoitukset Kuvaus

AUXILIARY DEVICE FAILURE Kosketuslevy tai ulkoinen hiiri voi olla viallinen. Jos käytössä on 
ulkoinen hiiri, tarkista johdon kytkentä. Ota Pointing Device 
(osoituslaite) -vaihtoehto käyttöön järjestelmän asennusohjelmassa.

BAD COMMAND OR FILE NAME Varmista, että olet kirjoittanut komennon oikein, lisännyt välilyönnit 
oikeisiin paikkoihin ja käyttänyt oikeaa tiedostopolkua.

CACHE DISABLED DUE TO FAILURE Mikroprosessorin ensisijaisen sisäisen välimuistin toiminnassa on 
virhe. Ota yhteyttä Delliin

CD DRIVE CONTROLLER FAILURE Optinen asema ei vastaa tietokoneen antamiin komentoihin.

DATA ERROR Kiintolevy ei voi lukea tietoja.

DECREASING AVAILABLE MEMORY Yksi tai useampia muistikammoista voi olla viallinen tai huonosti 
paikoillaan. Asenna muistikammat uudelleen paikoilleen ja vaihda ne 
tarvittaessa uusiin.

DISK C: FAILED INITIALIZATION Kiintolevyn alustus ei onnistunut. Suorita Dell Diagnostics ohjelman 
kiintolevytestit (katso ).

DRIVE NOT READY Toiminnon jatkamiseen vaaditaan kiintolevy. Asenna kiintolevy 
kiintolevypaikkaan.

ERROR READING PCMCIA CARD Tietokone ei tunnista ExpressCard-korttia. Asenna kortti uudelleen 
tai kokeile toista korttia.
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Virheilmoitukset Kuvaus

EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED Häviämättömään RAM-muistiin (NVRAM) merkitty muistin määrä ei 
vastaa tietokoneeseen asennetun muistin määrää. Käynnistä 
tietokone uudelleen. Jos virhe toistuu, ota yhteyttä Delliin.

THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE 
DESTINATION DRIVE

Kopioitava tiedosto ei mahdu levylle tai levy on täynnä. Kopioi 
tiedosto toiselle tai suuremmalle levylle.

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING 
CHARACTERS: \ / : * ? " < > | - 

Älä käytä näitä merkkejä tiedostonimissä.

GATE A20 FAILURE Muistikampa voi olla irti. Asenna muistikammat uudelleen paikoilleen 
ja vaihda ne tarvittaessa uusiin.

GENERAL FAILURE Käyttöjärjestelmä ei pysty suorittamaan komentoa. Tätä ilmoituksen 
jälkeen annetaan yleensä tarkempia tietojaesim. For example, 
Printer out of paper. Take the appropriate 
action.

HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR Tietokone ei tunnista asematyyppiä. Sammuta tietokone, irrota 
kiintolevy ja käynnistä tietokone CD-levyltä. Sammuta sitten 
tietokone, asenna kiintolevy takaisin paikalleen ja käynnistä 
tietokone uudelleen. Suorita Dell-diagnostiikkaohjelman 
kiintolevytestit (katso ).

HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0 CD-asema ei vastaa tietokoneen antamiin komentoihin. Sammuta 
tietokone, irrota kiintolevy ja käynnistä tietokone CD-levyltä. 
Sammuta sitten tietokone, asenna kiintolevy takaisin paikalleen ja 
käynnistä tietokone uudelleen. Jos ongelma toistuu, kokeile toista 
asemaa. Suorita Dell-diagnostiikkaohjelman kiintolevytestit (katso ).

HARD-DISK DRIVE FAILURE CD-asema ei vastaa tietokoneen antamiin komentoihin. Sammuta 
tietokone, irrota kiintolevy ja käynnistä tietokone CD-levyltä. 
Sammuta sitten tietokone, asenna kiintolevy takaisin paikalleen ja 
käynnistä tietokone uudelleen. Jos ongelma toistuu, kokeile toista 
asemaa. Suorita Dell-diagnostiikkaohjelman kiintolevytestit (katso ).

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE Kiintolevy voi olla viallinen. Sammuta tietokone, irrota kiintolevy ja 
käynnistä tietokone CD-levyltä. Sammuta sitten tietokone, asenna 
kiintolevy takaisin paikalleen ja käynnistä tietokone uudelleen. Jos 
ongelma toistuu, kokeile toista asemaa. Suorita Dell-
diagnostiikkaohjelman kiintolevytestit (katso ).

INSERT BOOTABLE MEDIA Käyttöjärjestelmä yrittää käynnistää tietokoneen levyltä, jota ei ole 
tarkoitettu käynnistettäväksi, kuten optiselta asemalta. Aseta 
käynnistyslevy asemaan. Insert bootable media (aseta 
käynnistyslevy asemaan)

INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN 
SYSTEM SETUP PROGRAM 

Järjestelmän kokoonpanotiedot eivät vastaa laitteiston 
kokoonpanoa. Tämä ilmoitus esiintyy useimmiten uuden 
muistikamman asentamisen jälkeen. Korjaa asianmukaiset kohdat 
järjestelmän asennusohjelmassa.

KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE Jos käytössä on ulkoinen näppäimistö, tarkista johdon kytkentä. 
Suorita Dell-diagnostiikkaohjelman Keyboard Controller testi 
(katso ).

KEYBOARD CONTROLLER FAILURE Jos käytössä on ulkoinen näppäimistö, tarkista johdon kytkentä. 
Käynnistä tietokone uudelleen ja vältä koskemasta näppäimistöön 
tai hiiren käynnistyksen aikana. Suorita Dell-diagnostiikkaohjelman 
Keyboard Controller testi (katso ).

KEYBOARD DATA LINE FAILURE Jos käytössä on ulkoinen näppäimistö, tarkista johdon kytkentä. 
Suorita Dell-diagnostiikkaohjelman Keyboard Controller testi 
(katso ).

KEYBOARD STUCK KEY FAILURE Jos käytössä on ulkoinen näppäimistö, tarkista johdon kytkentä. 
Käynnistä tietokone uudelleen ja vältä koskemasta näppäimistöön 
tai näppäimiin käynnistyksen aikana. Suorita Dell Diagnostics 
ohjelman Stuck Key testi (katso ).
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Virheilmoitukset Kuvaus

LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN 
MEDIADIRECT 

Dell MediaDirect ei voi tarkistaa tiedoston DRM-rajoituksia, joten 
tiedostoa ei voi toistaa.

MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ 
VALUE EXPECTING VALUE 

Muistikampa voi olla viallinen tai huonosti paikoillaan. Asenna 
muistikammat uudelleen paikoilleen ja vaihda ne tarvittaessa uusiin.

MEMORY ALLOCATION ERROR Ohjelma, jota yrität suorittaa on, ristiriidassa käyttöjärjestelmän, 
toisen ohjelman tai apuohjelman kanssa. Sammuta tietokone, odota 
30 sekuntia ja käynnistä se sitten uudelleen. Run the program again. 
Jos virheilmoitus toistuu, tarkista ohjelmiston ohjeet.

MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, 
READ VALUE EXPECTING VALUE 

Muistikampa voi olla viallinen tai huonosti paikoillaan. Asenna 
muistikammat uudelleen paikoilleen ja vaihda ne tarvittaessa uusiin.

MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ 
VALUE EXPECTING VALUE 

Muistikampa voi olla viallinen tai huonosti paikoillaan. Asenna 
muistikammat uudelleen paikoilleen ja vaihda ne tarvittaessa uusiin.

MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ 
VALUE EXPECTING VALUE 

Muistikampa voi olla viallinen tai huonosti paikoillaan. Asenna 
muistikammat uudelleen paikoilleen ja vaihda ne tarvittaessa uusiin.

NO BOOT DEVICE AVAILABLE Tietokone ei löydä kiintolevyä. Jos kiintolevy on käynnistyslaite, 
varmista, että se on asennettu, oikein paikoillaan ja osioitu 
käynnistyslaitteeksi.

NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE Käyttöjärjestelmä voi olla viallinen. Ota yhteys Delliin.

NO TIMER TICK INTERRUPT Emolevyn piiri voi olla viallinen. Suorita Dell-diagnostiikkaohjelman 
kiintolevytestit (katso ).

NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME 
PROGRAMS AND TRY AGAIN 

Suoritat liian montaa ohjelmaa. Sulje kaikki ikkunat ja avaa ohjelma, 
jota haluat käyttää.

OPERATING SYSTEM NOT FOUND Käyttöjärjestelmän uudelleenasentaminen: Jos ongelma jatkuu, ota 
yhteyttä Delliin.

OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM Virhe ROM-lisämuistissa. Ota yhteys Delliin.

SECTOR NOT FOUND Käyttöjärjestelmä ei löydä kiintolevyn sektoria. Kyseessä voi olla 
viallinen sektori tai kiintolevyn vioittunut FAT. Tarkista kiintolevyn 
tiedostorakenne Windowsin virheentarkistustyökalulla. Katso ohjeet 
Windowsin Ohje ja tuki -toiminnosta (Valitse Käynnistä > Ohje 
ja tuki). Jos virheellisiä sektoreita on useita, varmuuskopioi tiedot 
(jos mahdollista) ja alusta sen jälkeen kiintolevy uudelleen.

SEEK ERROR Käyttöjärjestelmä ei löydä kiintolevyn tiettyä uraa.

SHUTDOWN FAILURE Emolevyn piiri voi olla viallinen. Suorita Dell-diagnostiikkaohjelman 
kiintolevytestit (katso ). Jos ilmoitus toistuu, ota yhteyttä Delliin.

TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER Järjestelmän kokoonpanoasetukset ovat vioittuneet. Lataa akku 
kytkemällä tietokone sähköpistorasiaan. Jos ongelma toistuu, yritä 
palauttaa tiedot avaamalla järjestelmän asennusohjelma ja 
sulkemalla se sitten välittömästi. Jos ilmoitus toistuu, ota yhteyttä 
Delliin.

TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED Järjestelmän kokoonpanoasetuksia tukeva vara-akku pitää ladata. 
Lataa akku kytkemällä tietokone sähköpistorasiaan. Jos ongelma 
jatkuu, ota yhteyttä Delliin.

TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP 
PROGRAM 

Järjestelmän asennusohjelmaan tallennettu kellonaika tai 
päivämäärä ei vastaa järjestelmäkelloa. Korjaa Date (päivämäärä)- 
ja Time (aika) -asetukset.

TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED Emolevyn piiri voi olla viallinen. Suorita Dell-diagnostiikkaohjelman 
kiintolevytestit (katso ).

UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE Näppäimistöohjain voi olla viallinen tai muistikampa voi olla irti. 
Suorita Dell-diagnostiikkaohjelman järjestelmämuistitestit ja 
Keyboard Controller -testi tai ota yhteyttä Delliin.

X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY Aseta levyke asemaan ja yritä uudelleen.
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Järjestelmän virheilmoitukset
Taulukko 5. Järjestelmän virheilmoitukset

Järjestelmäilmoitus Kuvaus

Alert! Previous attempts at booting the system 
have failed at checkpoint [nnnn]. For help 
resolving this problem, please note this 
checkpoint and contact Dell Technical Support. 
(Varoitus! Aiemmat yritykset käynnistää tämä 
järjestelmä ovat epäonnistuneet 
tarkistuspisteessä [nnnn]. Ratkaise tämä 
ongelma kirjaamalla tämä tarkistuspiste 
muistiin ja ottamalla yhteys Dellin tekniseen 
tukeen.)

Tietokoneen käynnistäminen epäonnistui kolme kertaa peräkkäin 
saman virheen takia.

CMOS checksum error (CMOS-tarkistussummavirhe) RTC nollataan, BIOS-asetusten oletusarvot on ladattu.

CPU fan failure (Suorittimen tuulettimen vika) Suorittimen tuulettimessa on vika.

System fan failure (Järjestelmän tuulettimen 
vika) 

Järjestelmän tuulettimessa on vika.

Hard-disk drive failure (Kiintolevyvirhe) Mahdollinen kiintolevyn virhe POSTin aikana.

Keyboard failure (Näppäimistövika) Näppäimistövika tai irrallinen johto. Jos johdon kiinnittäminen 
uudelleen ei ratkaise ongelmaa, vaihda näppäimistö.

No boot device available (Käynnistyslaitetta ei 
ole käytettävissä)

Kiintolevyllä ei ole käynnistysosiota, kiintolevyn kaapeli on löysällä tai 
kiintolevylaitetta ei ole käytettävissä.

• Jos kiintolevy on käynnistyslaite, varmista, että kaapelit on 
kytketty ja että asema on asennettu oikein ja osioitu 
käynnistyslaitteeksi.

• Siirry järjestelmän asetuksiin ja varmista, että käynnistyksen 
järjestystiedot ovat oikein.

No timer tick interrupt (Ei ajastimen 
keskeytystä)

Emolevyn piiri voi toimia väärin, tai emolevyssä voi olla häiriö.

NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has 
reported that a parameter has exceeded its 
normal operating range. Dell recommends that 
you back up your data regularly. A parameter 
out of range may or may not indicate a 
potential hard drive problem (VAROITUS - 
Kiintolevyn ITSESEURANTAJÄRJESTELMÄ on 
ilmoittanut, että parametri on ylittänyt 
normaalin toiminta-alueensa. Dell suosittelee, 
että varmuuskopioit tiedot säännöllisesti. 
Toiminta-alueen ulkopuolella oleva parametri 
saattaa olla merkki mahdollisesta 
kiintolevyongelmasta)

S.M.A.R.T-virhe, mahdollinen kiintolevyn vika.

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

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

sekuntia, reaaliaikakelloa ei nollata.

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

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

Seuraavien kohteiden nollaaminen määräytyy mukautettujen BIOS-asetusten mukaan:

• Käynnistysluettelo
• Enable Legacy Option OROMs (Ota vanhat ROM-levyt käyttöön)
• Secure Boot Enable (Ota käyttöön suojattu käynnistys)
• Allow BIOS Downgrade (Salli BIOS:in palauttaminen aiempaan versioon)

BIOS:in flash-päivitys
Voit joutua flash-päivittämään BIOS:in, kun päivitys on saatavilla tai kun vaihdat emolevyn.

Voit suorittaa BIOS:in flash-päivityksen seuraavasti:

1. Käynnistä tietokone.

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

3. Klikkaa Product support (Tuotetuki), anna tietokoneen huoltomerkki ja klikkaa Submit (Lähetä).

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

manuaalisesti.

4. Napsauta Drivers & downloads (Ohjaimet ja ladattavat tiedostot) > Find it myself (Etsin sen itse).

5. Valitse tietokoneeseesi asennettu käyttöjärjestelmä.

6. Selaa sivua alaspäin ja laajenna BIOS.

7. Napsauta Lataa ladataksesi tietokoneen BIOS:in tuoreimman version.

8. Kun lataus on valmis, siirry kansioon, johon tallensit BIOS-päivitystiedoston.

9. Kaksoisnapsauta BIOS-päivitystiedoston kuvaketta ja noudata näytön ohjeita.

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

BIOS-päivitys

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

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

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

kertakäynnistysvalikossa.

Pävittäminen kertakäynnistysvalikosta

BIOS:in päivittäminen F12-kertakäyttövalikosta edellyttää seuraavia:

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

Suorita seuraavat vaiheet BIOS:in päivittämiseksi F12-valikosta:
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VAROITUS Älä sammuta järjestelmää BIOS:in päivityksen aikana. Järjestelmän sammuttaminen voi estää järjestelmän 

käynnistymisen.

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

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

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

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

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

BIOS:in nollaaminen (USB-avain)
1. Lataa uusin BIOS:in määritysohjelma seuraamalla BIOS:in nollaaminen -kohdan vaiheita 1–7.

2. Luo USB-käynnistyslaite. Lisätietoja on tietokannan artikkelissa SLN143196 osoitteessa www.dell.com/support.

3. Kopioi BIOS-määritysohjelma USB-käynnistysasemalle.

4. Liitä USB-käynnistysasema tietokoneeseen, jonka BIOS:in haluat päivittää.

5. Käynnistä tietokone uudelleen ja paina F12, kun näet Dell-logon näytöllä.

6. Valitse USB-käynnistyslaite kertakäynnistysvalikosta.

7. Kirjoita BIOS-määritysohjelman tiedostonimi ja paina Enter.

8. BIOS-päivitystyökalu avautuu. Suorita BIOS-päivitys loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Wi-Fi-virtajakso
Jos tietokone ei voi muodostaa verkkoyhteyttä Wi-Fi-ongelman vuoksi, Wi-Fin nollaaminen saattaa korjata ongelman. Voit nollata Wi-Fin 
seuraavasti:

HUOMAUTUS Joidenkin internetpalveluntarjoajien modeemi ja reititin ovat yhtenäinen laite.

1. Sammuta tietokone.

2. Katkaise modeemista virta.

3. Katkaise reitittimestä virta.

4. Odota 30 sekuntia.

5. Käynnistä reititin.

6. Käynnistä modeemi.

7. Käynnistä tietokone.

Jäännösvirran purku
Jäännösvirraksi kutsutaan on staattista sähköä, joka jää tietokoneeseen virran sammuttamisen ja akun irrottamisen jälkeen. Voit purkaa 
jäännösvirran seuraavasti:

1. Sammuta tietokone.

2. Irrota rungon suojus.

3. Pidä virtapainiketta painettuna 15 sekunnin ajan, jolloin jäännösvirta purkautuu.
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4. Asenna rungon suojus.

5. Käynnistä tietokone.
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Avun saaminen

Aiheet:

• Dellin yhteystiedot

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

tuoteluettelossa olevia yhteystietoja.

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

1. Siirry osoitteeseen Dell.com/support.

2. Valitse tukiluokka.

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

4. Valitse tarpeitasi vastaava palvelu- tai tukilinkki.

5
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