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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.

VAARA: 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
HUOMAUTUS: Tämän asiakirjan kuvat saattavat poiketa tietokoneesi ulkonäöstä, tilaamastasi kokoonpanosta riippuen.
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Tietokoneen käsittelemisen jälkeen
VAROITUS: Jos tietokoneen sisään jätetään irrallisia ruuveja, ne saattavat vahingoittaa tietokonetta vakavasti.

1 Kiinnitä kaikki ruuvit ja tarkista, ettei tietokoneen sisällä ole irrallisia ruuveja.

2 Kytke ulkoiset laitteet, oheislaitteet ja kaapelit, jotka irrotit ennen tietokoneen käsittelyä.

3 Asenna kaikki muistikortit, levyt ja muut osat, jotka irrotit ennen tietokoneen käsittelyä.

4 Kiinnitä tietokone ja kaikki kiinnitetyt laitteet sähköpistorasiaan.

5 Käynnistä tietokone.
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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:

• DDR4

• HDMI 1.4

• USB:n ominaisuudet

DDR4
DDR4 (<1>double data rate</1>, 4. sukupolvi) on DDR2- ja DDR3-muistitekniikan seuraaja. Se on edeltäjiään nopeampi ja mahdollistaa jopa 
512 Gt:n kapasiteetin, kun DDR3:n enimmäiskapasiteetti on 128 Gt DIMM-moduulia kohti. Synkronoitu, dynaaminen DDR4-RAM-muistin 
ohjauskolo poikkeaa SDRAM- ja DDR-muistien lovista, mikä estää käyttäjää asentamasta järjestelmään vääränlaisen muistimoduulin.

DDR4-muistin virrankulutus on 20 prosenttia alhaisempi (1,2 V) kuin DDR3:n, jonka toiminta vaatii 1,5 V:n virran. DDR4 tukee myös uutta 
syväsammutustoimintoa, jonka ansiosta isäntälaite voidaan asettaa valmiustilaa päivittämättä muistia. Syväsammutustilan arvioidaan 
vähentävän valmiustilan virrankulutusta 40–50 %.

Tietoja DDR4:stä
Katso alta, miten DDR3- ja DDR4-muistimoduulit poikkeavat toisistaan.

Ohjauskolon paikkaero

DDR4- ja DDR3-moduulien ohjauskolot sijaitsevat eri paikassa. Molemmissa muistimoduuleissa on ohjauskolo muistikannan puoleisella sivulla, 
mutta kolon poikkeava paikka estää moduulin asentamisen yhteensopimattomaan emolevyyn tai alustaan.

Kuva 1. Ohjauskolon ero

Paksuusero

DDR4-moduulit ovat hieman DDR3-moduuleja paksumpia, mikä mahdollistaa useampien signaalikerrosten käytön.

2
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Kuva 2. Paksuusero

Kaareva reuna

DDR4-moduulien kaareva reuna helpottaa moduulien asennusta ja vähentää piirilevyyn kohdistuvaa voimaa asennuksen aikana.

Kuva 3. Kaareva reuna

Muistivirheet
Järjestelmän muistivirheet ilmaistaan päällä-välähdys-välähdys- tai päällä-välähdys-päällä-virhekoodilla. Merkkivalo ei pala, jos kaikki 
muistimoduulit ovat virheellisiä. Jos epäilet muistin olevan virheellinen, kokeile asentaa muistikantaan toimivaksi tietämäsi muistimoduuli. 
Joissain kannettavissa tietokoneissa muistikanta saattaa sijaita järjestelmän pohjassa tai näppäimistön alla.

HUOMAUTUS: DDR4-muisti on kuvissa esitetyn, vaihdettavan DIMM-moduulin sijaan kiinteä osa emolevyä.

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
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• Enemmän väritilaa - lisää tuen uusille värimalleille, joita käytetään digikuvauksessa ja tietokonegrafiikassa

• 4K-tuki - mahdollistaa 1080p:tä huomattavasti paremman videotarkkuuden tukien seuraavan sukupolven näyttöjä, jotka kilpailevat 
monissa kaupallisissa elokuvateattereissa käytettyjen Digital Cinema -järjestelmien kanssa

• HDMI-mikroliitin - uusi, pieni liitin puhelimille ja muille kannettaville laitteille, joka tukee jopa 1080p:n videotarkkuutta

• Autokytkentäjärjestelmä - uudet kaapelit ja liittimet autojen videojärjestelmille, jotka on suunniteltu täyttämään 
moottoriajoneuvoympäristön ainutlaatuiset vaatimukset ja tarjoamaan aitoa HD-laatua

HDMI:n edut
• Laadukas HDMI siirtää pakkaamatonta digitaalista audiota ja videota, taaten parhaan ja selkeimmän kuvanlaadun.

• Edullinen HDMI tarjoaa digitaalisen liitännän laadun ja toiminnallisuuden ja tukee samalla pakkaamattomia videomuotoja yksinkertaisella ja 
edullisella tavalla

• Audio HDMI tukee useita audiomuotoja tavallisesta stereosta monikanavaiseen surround-ääneen

• HDMI yhdistää videon ja monikanavaisen audion yhteen kaapeliin eliminoiden tällä hetkellä AV-järjestelmissä käytettuhen useiden 
kaapeleiden kustannukset, mutkikkuujen ja sekaannuksen

• HDMI tukee tiedonsiirtoa videolähteen (kuten DVD-soitin) ja DTV:n välillä, mahdollistaen uusia toiminnallisuuksia

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

Tutustutaanpa USB:n kehitykseen alla olevan taulukon avulla.

Taulukko 1. USB:n kehitys

Tyyppi Tiedonsiirtonopeus Luokka Lanseerausvuosi

USB 2.0 480 Mbps Nopea 2000

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

USB 3.1 Gen 2 10 Gbps Erittäin nopea 2013

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

• Suurempi siirtonopeus (jopa 5 Gbps)

• Suurempi maksimaalinen väyläteho ja suurempi virta, joka tukee paremmin paljon virtaa kuluttavia laitteita

• Uudet virranhallintaominaisuudet

• Täysi kaksisuuntainen tiedonsiirto ja tuki uusille siirtotyypeille

• Taaksepäin yhteensopiva USB 2.0:n kanssa

• Uudet liittimet ja kaapeli

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

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

• Ylimääräinen fyysinen väylä, joka on lisätty rinnakkain olemassa olevan USB 2.0 -väylän kanssa (katso alla oleva kuva).

• USB 2.0:lla oli aiemmin neljä johtoa (virta, maa ja differentiaalidatapari); USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 lisäävät neljä johtoa kahdelle 
differentiaalisignaaliparille (vastaanotto ja lähetys), joten liittimissä ja kaapeleissa on yhteensä kahdeksan liitäntää.

• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 käyttävät kaksisuuntaista tiedonsiirtokanavaa USB 2.0:n vuorosuuntaisuuden sijaan. Tämä kasvattaa 
teoreettisen tiedonsiirtonopeuden kymmenkertaiseksi.

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

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

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

• Täysikokoiset ulkoiset USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ‑kiintolevyt

• Pienikokoiset ulkoiset USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ‑kiintolevyt

• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ‑kiintolevytelakat ja ‑sovittimet

• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ‑Flash-asemat ja ‑lukijat

• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ‑SSD-asemat
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• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ‑RAID-asemat

• Optiset media-asemat

• Multimedialaitteet

• Verkot

• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ‑sovitinkortit ja ‑jakajat

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

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

Suositellut työkalut
Tämän asiakirjan menetelmät edellyttävät seuraavia työkaluja:

• Phillips #0 -ruuvitaltta

• Phillips #1 -ruuvitaltta

• Muovipuikko

HUOMAUTUS: #0-ruuvitaltta on ruuveille 0–1 ja #1-ruuvitaltta on ruuveille 2–4.

Ruuviluettelo
Taulukossa luetellaan ruuvit, joilla eri komponentit kiinnitetään.

Rungon suojus

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

Kuvassa näytetään rungon suojuksen sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.

3
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1 Löysennä rungon suojuksen kolme ankkuriruuvia.

2 Irrota neljä ruuvia (M2x6), joilla rungon suojus kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

3 Kankea rungon suojus irti kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanosta. Aloita vasemmasta yläkulmasta.

4 Nosta rungon suojus irti kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanosta viistosti.

Rungon suojuksen asentaminen
Jos olet vaihtamassa komponenttia, irrota nykyinen komponentti ennen asennusta.

Kuvassa näytetään rungon suojuksen sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.
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1 Aseta tietokone niin, että saranat osoittavat sinua kohti.

2 Aseta rungon suojus kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanolle ja napsauta rungon suojus paikalleen.

3 Asenna neljä ruuvia (M2x6), joilla rungon suojus kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

4 Kiinnitä kolme lukitusruuvia, joilla rungon suojus kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

1 Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan menettelyä.

Akku

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

2 Irrota rungon suojus.

Kuvassa esitetään akun sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.
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1 Irrota akun kaapeli emolevystä.

2 Irrota neljä ruuvia (M2x2), joilla akku kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

3 Irrota ruuvi (M1.6x4), jolla akku on kiinnitetty emolevyyn sekä kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

4 Nosta akku irti kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanosta.

Akun asentaminen
Jos olet vaihtamassa komponenttia, irrota nykyinen komponentti ennen asennusta.

Kuvassa esitetään akun sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.
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1 Kytke akkukaapeli emolevyyn.

2 Asenna neljä ruuvia (M2x2), joilla akku kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

3 Asenna ruuvi (M1.6x4), jolla akku kiinnittyy emolevyyn sekä kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

1 Asenna rungon suojus.

2 Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan menettelyä.

Nappiparisto

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

VAROITUS: Kun nappiparisto poistetaan, BIOS-asennusohjelman asetukset palautetaan oletusasetuksiin. Suositellaan, 
että BIOS-asennusohjelman asetukset merkitään muistiin ennen nappipariston irrottamista.

2 Irrota rungon suojus.

3 Irrota akku.

Seuraavassa kuvassa näytetään nappipariston sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.
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1 Irrota nappipariston kaapeli emolevystä.

2 Irrota paristo reititysohjaimesta.

3 Irrota nappiparisto kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanosta.

Nappipariston asentaminen
Jos olet vaihtamassa komponenttia, irrota nykyinen komponentti ennen asennusta.

Kuvassa näytetään nappipariston sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.
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1 Kiinnitä nappiparisto kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanossa olevaan paikkaan.

2 Vedä nappipariston kaapeli reititysohjaimen läpi.

3 Liitä nappipariston johto emolevyyn.

1 Asenna akku.

2 Asenna rungon suojus.

3 Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan menettelyä.

SSD-asema

M.2 2280 -SSD-aseman irrottaminen
1 Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2 Irrota rungon suojus.

3 Irrota akku.

Kuvassa näytetään SSD-aseman sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.
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1 Irrota ruuvi (M2x2.5), jolla SSD-asema kiinnittyy emolevyyn.

2 Vedä SSD-asema ulos emolevyn SSD-asemapaikasta.

M.2 2280 -SSD-aseman asentaminen
Jos olet vaihtamassa komponenttia, irrota nykyinen komponentti ennen asennusta.

Kuvassa näytetään SSD-aseman sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.
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1 Kohdista SSD-aseman lovi SSD-asemapaikan kielekkeen kanssa ja työnnä SSD-asema emolevyn SSD-asemapaikkaan.

2 Asenna ruuvi (M2x2.5), joka kiinnittää SSD-aseman emolevyyn.

1 Asenna akku.

2 Asenna rungon suojus.

3 Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan menettelyä.

M.2 2230 -SSD-aseman irrottaminen
1 Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2 Irrota rungon suojus.

3 Irrota akku.

Kuvassa näytetään SSD-aseman sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.
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1 Irrota ruuvi (M2x2.5), joka kiinnittää SSD-aseman kiinnikkeen emolevyyn.

2 Vedä SSD-aseman kiinnike pois ulos emolevyn SSD-asemapaikasta.

3 Vedä SSD-asema ulos emolevyn SSD-asemapaikasta.

M.2 2230 -SSD-aseman asentaminen
Jos olet vaihtamassa komponenttia, irrota nykyinen komponentti ennen asennusta.

Kuvassa näytetään SSD-aseman sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.
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1 Kohdista SSD-aseman lovi SSD-asemapaikan kielekkeen kanssa ja työnnä SSD-asema emolevyn SSD-aseman paikkaan.

2 Työnnä SSD-aseman kiinnike emolevyn SSD-asemapaikkaan.

3 Asenna ruuvi (M2x2.5), joka kiinnittää SSD-aseman emolevyyn.

1 Asenna akku.

2 Asenna rungon suojus.

3 Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan menettelyä.

Jäähdytyselementti

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

2 Irrota rungon suojus.

3 Irrota akku.

Kuvassa esitetään jäähdytyselementin sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.
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1 Irrota teippi, jolla jäähdytyselementti kiinnittyy emolevyyn.

2 Vapauta jäähdytyselementti emolevystä löysentämällä seisemää ankkuriruuvia käänteisessä järjestyksessä (7>6>5>4>3>2>1).

3 Nosta jäähdytyselementti irti emolevystä.

Jäähdytyselementin asentaminen
Jos olet vaihtamassa komponenttia, irrota nykyinen komponentti ennen asennusta.

Kuvassa näytetään rungon suojuksen sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.
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1 Kohdista jäähdytyselementin ruuvinreiät emolevyn ruuvinreikiin.

2 Kiristä jäähdytyselementin emolevyyn kiinnittävät seitsemän ankkuriruuvia oikeassa järjestyksessä (merkitty jäähdytyselementtiin).

3 Kiinnitä teippi, jolla jäähdytyselementti kiinnittyy emolevyyn.

1 Asenna akku.

2 Asenna rungon suojus.

3 Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan menettelyä.

Tuuletin

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

2 Irrota rungon suojus.

3 Irrota akku.

Kuvassa näytetään tuulettimen sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.
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1 Irrota I/O-kortin kaapeli emolevystä ja I/O-kortista.

HUOMAUTUS: Tämä toimenpide koskee vain WWAN-kokoonpanolla toimitettuja tietokoneita.

2 Irrota kaksi ruuvia (M2x3), joilla tuuletin kiinnittyy emolevyyn.

3 Nosta tuuletinta irti kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanosta.

4 Irrota tuulettimen kaapeli emolevystä ja poista tuuletin kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanosta.

Tuulettimen asentaminen
Jos olet vaihtamassa komponenttia, irrota nykyinen komponentti ennen asennusta.

Kuvassa esitetään tuulettimen sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.
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1 Kiinnitä tuulettimen kaapeli emolevyyn.

2 Kohdista tuulettimen ruuvinreiät kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon ruuvinreikien kanssa.

3 Asenna kaksi ruuvia (M2x3), joilla tuuletin kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

4 Kytke I/O-kortin kaapeli emolevyyn ja I/O-korttiin.

HUOMAUTUS: Tämä vaihe koskee vain sellaisia tietokoneita, joissa on WWAN-kokoonpano.

1 Asenna akku.

2 Asenna rungon suojus.

3 Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan menettelyä.

Kaiuttimet

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

2 Irrota rungon suojus.
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3 Irrota akku.

Kuvassa esitetään kaiuttimien sijainti ja havainnekuva niiden irrottamisesta.

1 Avaa salpa ja irrota kosketuslevyn kaapeli emolevystä.

2 Irrota kaiuttimen johto emolevystä.

3 Irrota teipit, joilla kaiuttimien kaapeli kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

4 Merkitse kaiuttimen kaapelin reititys muistiin ja irrota kaiuttimen kaapeli kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon reititysohjaimista.

HUOMAUTUS: Merkitse kumilenkkien sijainti muistiin ennen kaiuttimien nostamista.

5 Nosta kaiuttimet kaapeleineen irti kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanosta.

Kaiuttimien asentaminen
Jos olet vaihtamassa komponenttia, irrota nykyinen komponentti ennen asennusta.

Kuvassa esitetään kaiuttimien sijainti ja havainnekuva niiden asentamisesta.
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1 Aseta kaiuttimet kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanolle kohdistustappien ja kumiholkkien avulla.

2 Ohjaa kaiutinkaapeli kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon reititysohjaimien kautta.

3 Kiinnitä teippi, jolla kaiuttimen kaapeli kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

4 Kytke kaiutinkaapeli emolevyyn.

5 Työnnä kosketuslevyn kaapeli emolevyn liitäntään ja kiinnitä kaapeli sulkemalla salpa.

1 Asenna akku.

2 Asenna rungon suojus.

3 Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan menettelyä.

WLAN-kortti

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

2 Irrota rungon suojus.

3 Irrota akku.
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Kuvassa esitetään WLAN-kortin sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.

1 Irrota ruuvi (M2x2.5), jolla WLAN-kortin kiinnike kiinnittyy WLAN-korttiin, ja nosta WLAN-kortin kiinnike irti WLAN-kortista.

2 Irrota antennijohdot kortista.

3 Vedä WLAN-kortti ulos WLAN-korttipaikasta.

WLAN-kortin asentaminen
Jos olet vaihtamassa komponenttia, irrota nykyinen komponentti ennen asennusta.

Kuvassa esitetään WLANkortin sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.
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1 Kytke antennikaapelit WLAN-korttiin.

2 Kohdista WLAN-kortin lovi WLAN-korttipaikan kielekkeeseen ja työnnä WLAN-kortti viistosti paikoilleen.

3 Kohdista ja aseta WLAN-kortin kiinnike WLAN-korttiin.

4 Asenna ruuvi (M2x2.5), jolla WLAN-kortin kiinnike kiinnittyy WLAN-korttiin.

1 Asenna akku.

2 Asenna rungon suojus.

3 Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan menettelyä.

WWAN-kortti

WWAN-kortin irrottaminen
HUOMAUTUS: Tämä toimenpide koskee vain sellaisia tietokoneita, joissa on WWAN-kokoonpano.

1 Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2 Irrota rungon suojus.

3 Irrota akku.

Kuvassa esitetään WWAN-kortin sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.
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1 Irrota ruuvi (M2x2.5), jolla WWAN-kortin kiinnike kiinnittyy WWAN-korttiin.

2 Merkitse WLAN-kortin pidikkeen asento muistiin ennen kuin nostat sen pois WWAN-kortista.

3 Irrota antennikaapelit WWAN-kortista.

4 Vedä WWAN-kortti pois WWAN-korttipaikasta.

WWAN-kortin asentaminen
HUOMAUTUS: Tämä toimenpide koskee vain sellaisia tietokoneita, joissa on WWAN-kokoonpano.

Jos olet vaihtamassa komponenttia, irrota nykyinen komponentti ennen asennusta.

Kuvassa esitetään WWAN-kortin sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.
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1 Kohdista WWAN-kortin lovi WWAN-korttipaikan kielekkeen kanssa ja työnnä WWAN-kortti viistosti paikoilleen.

2 Kytke antennikaapelit WWAN-korttiin ja kohdista WWAN-kortin kiinnike WWAN-korttiin.

3 Asenna ruuvi (M2x2.5), jolla WWAN-kortin kiinnike kiinnittyy WWAN-korttiin.

1 Asenna akku.

2 Asenna rungon suojus.

3 Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan menettelyä.

Kosketuslevy

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

2 Irrota rungon suojus.

3 Irrota akku.

Kuvassa esitetään kosketuslevyn ja havainnekuva sen irrottamisesta.
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1 Irrota teipit, joilla kosketuslevy kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

2 Avaa salpa ja irrota kosketuslevyn kaapeli emolevystä.

3 Irrota kolme ruuvia (M1.6x2), joilla kosketuslevyn kiinnike kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

4 Nosta kosketuslevyn kiinnike irti kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanosta.

5 Irrota kaksi ruuvia (M1.6x2), joilla kosketuslevy kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

6 Nosta kosketuslevy kaapeleineen irti kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanosta.

Kosketuslevyn asentaminen
Jos olet vaihtamassa komponenttia, irrota nykyinen komponentti ennen asennusta.

Kuvassa esitetään kosketuslevyn sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.
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1 Kohdista ja aseta kosketuslevy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanossa olevaan paikkaan.

2 Asenna kaksi ruuvia (M1.6x2), joilla kosketuslevy kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

3 Kohdista ja aseta kosketuslevyn kiinnike kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanossa olevaan paikkaan.

4 Asenna kolme ruuvia (M1.6x2), joilla kosketuslevyn kiinnike kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

5 Työnnä kosketuslevyn kaapeli emolevyn liitäntään ja kiinnitä kaapeli sulkemalla salpa.

6 Kiinnitä teippi, jolla kosketuslevy kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

1 Asenna akku.

2 Asenna rungon suojus.

3 Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan menettelyä.

Verkkolaiteliitäntä

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

3 Irrota akku.

Kuvassa näytetään virtaliitännän sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.

1 Irrota ruuvi (M2.5x3.5), jolla näyttökaapelin kiinnike on kiinnitetty emolevyyn.

2 Irrota ruuvi (M2x4), jolla näytön oikeanpuoleinen sarana kiinnittyy emolevyyn.

3 Avaa näytön saranat 90 asteen kulmaan.

4 Irrota verkkolaiteliittimen kaapeli emolevystä.

5 Irrota ruuvi (M2x3), jolla verkkolaiteliitin kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

6 Nosta virtaliitäntä kaapeleineen irti kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanosta.

Virtaliitännän asentaminen
Jos olet vaihtamassa komponenttia, irrota nykyinen komponentti ennen asennusta.

Kuvassa näytetään virtaliitännän sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.
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1 Kytke verkkolaiteliittimen kaapeli emolevyyn.

2 Asenna ruuvi (M2x3), jolla verkkolaiteliitin kiinnittyy kämmentukeen ja näppäimistökokoonpanoon.

3 Kohdista ja aseta näyttökaapelin kiinnike emolevyyn.

4 Kiinnitä ruuvi (M2.5x3.5), jolla näyttökaapelin kiinnike kiinnittyy emolevyyn.

5 Käytä kohdistustappeja apuna ja sulje näytön saranat.

6 Asenna ruuvi (M2x4), jolla näytön oikeanpuoleinen sarana kiinnittyy emolevyyn.

1 Asenna akku.

2 Asenna rungon suojus.

3 Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan menettelyä.

Näyttökokoonpano

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

2 Irrota rungon suojus.

3 Irrota akku.

Kuvassa esitetään näyttökokoonpanon sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.
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1 Irrota ruuvi (M2.5x3.5), jolla näyttökaapelin kiinnike on kiinnitetty emolevyyn.

2 Nosta näyttökaapelin kiinnike irti emolevystä.

3 Irrota näyttökaapeli emolevystä vetokielekkeen avulla.

4 Irrota kaksi ruuvia (M2.5x3.5), joilla näytön vasen sarana kiinnittyy I/O-korttiin sekä kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

5 Irrota ruuvi (M2x4), jolla näytön oikeanpuoleinen sarana kiinnittyy emolevyyn.

6 Avaa näytön saranat 90 asteen kulmaan.

7 Irrota kämmentuki- ja näppäimistökokoonpano näyttökokoonpanosta.
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Näyttökokoonpanon asentaminen
Jos olet vaihtamassa komponenttia, irrota nykyinen komponentti ennen asennusta.

Kuvassa esitetään näyttökokoonpanon sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.
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1 Kohdista ja aseta kämmentuki- ja näppäimistökokoonpano näyttökokoonpanolle.

2 Käytä kohdistustappeja apuna ja sulje näytön saranat.

3 Asenna kaksi ruuvia (M2.5x3.5), joilla näytön vasemmanpuoleinen sarana kiinnittyy I/O-korttiin sekä kämmentuki- ja 
näppäimistökokoonpanoon.

4 Asenna ruuvi (M2x4), jolla näytön oikeanpuoleinen sarana kiinnittyy emolevyyn.

5 Kytke näyttökaapeli emolevyn liitäntään.

6 Kohdista ja aseta näyttökaapelin kiinnike näyttökaapelin päälle.

7 Asenna ruuvi (M2x4), jolla näyttökaapelin kiinnike kiinnittyy emolevyyn.

1 Asenna akku.

2 Asenna rungon suojus.

3 Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan menettelyä.

I/O-kortti
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I/O-kortin irrottaminen
1 Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2 Irrota rungon suojus.

3 Irrota akku.

4 Irrota tuuletin.

Kuvassa esitetään I/O-kortin sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.

1 Irrota kaksi ruuvia (M2.5x3.5), joilla näytön vasen sarana kiinnittyy I/O-korttiin sekä kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

2 Avaa näytön saranat 90 asteen kulmaan.

3 Irrota teippi, jolla I/O-kortin kaapeli kiinnittyy I/O-korttiin.

4 Avaa salpa ja irrota I/O-kortin kaapeli I/O-kortista.

5 Irrota ruuvi (M2x3), jolla I/O-kortti on kiinnitetty kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

6 Nosta I/O-kortti irti kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanosta.
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IO-kortin asentaminen
Jos olet vaihtamassa komponenttia, irrota nykyinen komponentti ennen asennusta.

Kuvassa esitetään I/O-kortin sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.

1 Kohdista ja aseta I/O-kortti kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

2 Asenna ruuvi (M2x3), jolla I/O-kortti on kiinnitetty kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

3 Kytke I/O-kortin kaapeli I/O-korttiin ja kiinnitä kaapeli sulkemalla salpa.

4 Kiinnitä teippi, jolla I/O-kortin kaapeli kiinnittyy I/O-korttiin.

5 Käytä kohdistustappeja apuna ja sulje näytön saranat.

6 Asenna kaksi ruuvia (M2.5x3.5), joilla vasen sarana kiinnittyy I/O-korttiin sekä kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

1 Asenna tuuletin.

2 Asenna akku.
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3 Asenna rungon suojus.

4 Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan menettelyä.

Virtapainikekortti

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

2 Irrota rungon suojus.

3 Irrota akku.

4 Irrota WLAN-kortti.

5 Irrota tuuletin.

6 Irrota I/O-kortti.

Kuvassa esitetään virtapainikkeen sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.

1 Irrota ruuvi (M1.6x2), jolla virtapainikkeen kiinnike on kiinnitetty kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

2 Irrota ruuvi (M1.6x2), jolla virtapainikekortti on kiinnitetty kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon, ja nosta virtapainikekortti sitten 
pois kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanosta.

Virtapainikekortin asentaminen
Jos olet vaihtamassa komponenttia, irrota nykyinen komponentti ennen asennusta.

Kuvassa esitetään virtapainikekortin sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.
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1 Kohdista virtapainikekortin ruuvinreiät kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon ruuvinreikiin.

2 Asenna ruuvi (M1.6x2), jolla virtapainikekortti kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

3 Kohdista virtapainikekortin ruuvinreikä kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon ruuvinreikään.

4 Asenna ruuvi (M1.6x2), jolla virtapainikkeen kiinnike kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

1 Asenna I/O-kortti.

2 Asenna tuuletin.

3 Asenna WLAN-kortti.

4 Asenna akku.

5 Asenna rungon suojus.

6 Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan menettelyä.

Sormenjälkilukijalla varustettu virtapainike

Sormenjälkilukijalla varustetun virtapainikkeen irrottaminen
HUOMAUTUS: Tämä toimenpide koskee vain sormenjälkitunnistimella toimitettuja järjestelmiä.

1 Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2 Irrota rungon suojus.

3 Irrota akku.

4 Irrota WLAN-kortti.

5 Irrota tuuletin.

6 Irrota I/O-kortti.

Kuvassa esitetään sormenjälkitunnistimella varustetun virtapainikkeen sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.
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1 Irrota ruuvi (M1.6x2), jolla virtapainikkeen kiinnike on kiinnitetty kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

2 Irrota ruuvi (M1.6x2), jolla sormenjälkitunnistimella varustettu virtapainike on kiinnitetty kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

3 Avaa salpa ja irrota sormenjälkitunnistimenkaapeli sormenjälkitunnistimen kortista.

4 Nosta sormenjälkitunnistimella varustettu virtapainike sekä virtapainikkeen kaapeli irti kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanosta.

Sormenjälkilukijalla varustetun virtapainikkeen asentaminen
HUOMAUTUS: Nämä toimenpiteet koskevat vain sellaisia tietokoneita, joissa on sormenjälkitunnistin.

Jos olet vaihtamassa komponenttia, irrota nykyinen komponentti ennen asennusta.

Kuvassa esitetään sormenjälkitunnistimella varustetun virtapainikkeen sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.
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1 Kohdista sormenjälkitunnistimella varustettu virtapainike kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

2 Asenna ruuvi (M1.6x2), jolla sormenjälkitunnistimella varustettu virtapainike kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

3 Kytke sormenjälkitunnistimen kaapeli sormenjälkitunnistimen korttiin ja kiinnitä kaapeli sulkemalla salpa.

4 Kohdista ja aseta virtapainikkeen kiinnike kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon.

5 Asenna ruuvi (M1.6x2), jolla virtapainikkeen kiinnike kiinnittyy kämmentukeen ja näppäimistökokoonpanoon.

1 Asenna I/O-kortti.

2 Asenna tuuletin.

3 Asenna WLAN-kortti.

4 Asenna akku.

5 Asenna rungon suojus.

6 Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan menettelyä.

Emolevy

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

2 Irrota rungon suojus.

3 Irrota akku.

4 Irrota M.2 2280 -SSD-asema tai M.2 2230 -SSD-asema.

5 Irrota WLAN-kortti.

6 Irrota tuuletin.

7 Irrota jäähdytyselementti.

Kuvassa esitetään emolevyn sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.
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1 Irrota ruuvi (M2x4), jolla näytön oikeanpuoleinen sarana kiinnittyy emolevyyn.

2 Irrota ruuvi (M2x4), jolla näyttökaapelin kiinnike on kiinnitetty emolevyyn.

3 Irrota ruuvi (M2.5x3.5), jolla USB Type-C -portin kiinnike kiinnittyy emolevyyn.

4 Irrota teippi, jolla I/O-kortin kaapeli kiinnittyy emolevyyn.

5 Avaa salpa ja irrota I/O-kortin kaapeli emolevystä.

6 Irrota kaiuttimen johto emolevystä.

7 Avaa salpa ja irrota sormenjälkilukijan kaapeli emolevystä.

8 Avaa salpa ja irrota kosketuslevyn kaapeli emolevystä.

9 Avaa salpa ja irrota näppäimistön kaapeli emolevystä.

10 Avaa salpa ja irrota näppäimistön taustavalon kaapeli emolevystä.

11 Irrota nappipariston kaapeli emolevystä.

12 Irrota verkkolaiteliittimen kaapeli emolevystä.

13 Irrota näyttökaapeli emolevystä vetokielekkeen avulla.

14 Vapauta emolevyn portit varovasti kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon paikoista ja nosta emolevy irti kämmentuki- ja 
näppäimistökokoonpanosta.
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Emolevyn asentaminen
Jos olet vaihtamassa komponenttia, irrota nykyinen komponentti ennen asennusta.

Kuvassa esitetään emolevyn sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.

1 Työnnä emolevyn portit kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon paikkoihin ja kohdista emolevyn ruuvinreiät kämmentuki- ja 
näppäimistökokoonpanon ruuvinreikien kanssa.

2 Kytke näyttökaapeli emolevyn liitäntään6.

3 Kytke verkkolaiteliittimen kaapeli emolevyyn.

4 Liitä nappipariston johto emolevyyn.

5 Kytke näppäimistön taustavalon kaapeli emolevyn liitäntään ja kiinnitä kaapeli sulkemalla salpa.

6 Työnnä näppäimistön kaapeli emolevyn liitäntään ja kiinnitä kaapeli sulkemalla salpa.

7 Työnnä kosketuslevyn kaapeli emolevyn liitäntään ja kiinnitä kaapeli sulkemalla salpa.

8 Kytke sormenjälkitunnistimen kaapeli emoleyn liitäntään ja kiinnitä kaapeli sulkemalla salpa.

9 Kytke kaiutinkaapeli emolevyyn.
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10 Kytke I/O-kortin kaapeli emolevyn liitäntään ja kiinnitä kaapeli sulkemalla salpa.

11 Kiinnitä teippi, jolla I/O-kortin kaapeli kiinnittyy emolevyyn.

12 Asenna ruuvi (M2x4), jolla näytön oikeanpuoleinen sarana kiinnittyy emolevyyn.

13 Asenna ruuvi (M2x4), jolla näyttökaapelin kiinnike kiinnittyy emolevyyn.

14 Asenna ruuvi (M2.5x3.5), jolla USB Type-C -portin kiinnike kiinnittyy emolevyyn.

1 Asenna virtaliitäntä.

2 Asenna näyttökokoonpano.

3 Asenna jäähdytyselementti.

4 Asenna tuuletin.

5 Asenna WLAN-kortti.

6 Asenna M.2 2280 -SSD-asema tai M.2 2230 -SSD-asema.

7 Asenna akku.

8 Asenna rungon suojus.

9 Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan menettelyä.

Näytön kehys

Näytön kehyksen irrottaminen
HUOMAUTUS: Tämä toimenpide ei koske WWAN-kokoonpanolla toimitettuja järjestelmiä.

1 Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2 Irrota rungon suojus.

3 Irrota akku.

4 Irrota WLAN-kortti.

5 Irrota näyttö.

Kuvassa esitetään näytön kehyksen sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.
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1 Kankea näytön kehyksen reunoja irti näytön takakansi- ja antennikokoonpanosta.

2 Nosta näytön kehys irti näytön takakansi- ja antennikokoonpanosta.

Näytön kehyksen asentaminen
HUOMAUTUS: Tämä toimenpide ei koske sellaisia tietokoneita, joissa on WWAN-kokoonpano.

Jos olet vaihtamassa komponenttia, irrota nykyinen komponentti ennen asennusta.

Kuvassa esitetään näytön kehyksen sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.
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Kohdista näytön kehys näytön takakansi- ja antennikokoonpanoon ja napsauta näytön kehys varovasti paikalleen.

1 Asenna näyttökokoonpano.

2 Asenna WLAN-kortti.

3 Asenna akku.

4 Asenna rungon suojus.

5 Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan menettelyä.

Näyttöpaneeli

Näyttöpaneelin irrottaminen
HUOMAUTUS: Tämä toimenpide ei koske WWAN-kokoonpanolla toimitettuja järjestelmiä.

1 Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2 Irrota rungon suojus.

3 Irrota akku.

4 Irrota WLAN-kortti.

5 Irrota näyttö.

6 Irrota näytön kehys.

Kuvassa esitetään näyttöpaneelin sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.
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1 Työnnä näyttöpaneelin molemmilla puolilla olevan kaksipuolisen teipin vetokieleke ulos muovipuikon avulla.

2 Vedä ulos pieni kaistale kaksipuolista teippiä.

3 Pyöritä kaksipuolinenteippi muovipuikon ympärille.

HUOMAUTUS: Vedä esiin vain pieni kaistale kaksipuolista teippiä ja pyöritä teippi sen jälkeen muovipuikon ympärille, 
jotta teipi ei vahingoitu.

4 Nosta näyttöpaneeli irti näytön takakannesta.

5 Irrota teippi, jolla näyttökaapeli kiinnittyy näytön takakanteen.

6 Avaa salpa ja irrota näyttökaapeli näytön takakannesta.
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Näyttöpaneelin asentaminen
HUOMAUTUS: Tämä toimenpide ei koske sellaisia tietokoneita, joissa on WWAN-kokoonpano.

Jos olet vaihtamassa komponenttia, irrota nykyinen komponentti ennen asennusta.

Kuvassa esitetään näyttöpaneelin sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.
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1 Irrota läpinäkyvät suojakalvot kaksipuoleisista teipeistä.

2 Kohdista ja aseta molemmat kaksipuoleiset teipit näytön takakannen muovireunaan.

3 Irrota siniset suojakalvot kaksipuoleisista teipeistä.

4 Kohdista ja aseta näyttöpaneeli näytön takakanteen. Aloita yläreunasta.

5 Irrota vapautuspaperi painekalvosta.

6 Kiinnitä painekalvo näyttöpaneeliin.

7 Paina ja rullaa painekalvoja muovipuikon litteällä päällä tai ruuvitaltan kahvalla, kunnes kalvot muuttuvat vaaleanpunaisiksi.

8 Irrota painekalvo näyttöpaneelista.

9 Aseta näytön etukehys näytön takakanteen ja napsauta se paikalleen.

1 Asenna näytön kehys.
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2 Asenna näyttökokoonpano.

3 Asenna WLAN-kortti.

4 Asenna akku.

5 Asenna rungon suojus.

6 Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan menettelyä.

Näytön saranat

Näytön saranoiden irrottaminen
HUOMAUTUS: Tämä toimenpide ei koske WWAN-kokoonpanolla toimitettuja järjestelmiä.

1 Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2 Irrota rungon suojus.

3 Irrota akku.

4 Irrota WLAN-kortti.

5 Irrota näyttö.

6 Irrota näytön kehys.

Kuvassa esitetään näytön saranoiden sijainti ja havainnekuva niiden irrottamisesta.

1 Irrota neljä ruuvia (M2.5x2.5), joilla näytön saranat kiinnittyvät näytön takakanteen.

2 Irrota kaksi ruuvia (M2x2), joilla näytön saranat kiinnittyvät näytön takakanteen.

3 Nosta näytön saranat näytön takakannesta.
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Näytön saranoiden asentaminen
HUOMAUTUS: Tämä toimenpide ei koske sellaisia tietokoneita, joissa on WWAN-kokoonpano.

Jos olet vaihtamassa komponenttia, irrota nykyinen komponentti ennen asennusta.

Kuvassa esitetään näytön saranoiden sijainti ja havainnekuva niiden asentamisesta.

1 Kohdista saranoiden ruuvinreiät näytön takakannessa oleviin ruuvinreikiin.

2 Kiinnitä kaksi ruuvia (M2x2), joilla näytön saranat kiinnittyvät näytön takakanteen.

3 Asenna neljä ruuvia (M2.5x2.5), joilla näytön saranat kiinnittyvät näytön takakanteen.

1 Asenna näytön kehys.

2 Asenna näyttökokoonpano.

3 Asenna WLAN-kortti.

4 Asenna akku.

5 Asenna rungon suojus.

6 Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan menettelyä.

Kamera

Kameran irrottaminen
HUOMAUTUS: Tämä toimenpide ei koske sellaisia tietokoneita, joissa on WWAN-kokoonpano.

1 Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2 Irrota rungon suojus.
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3 Irrota akku.

4 Irrota WLAN-kortti.

5 Irrota näyttö.

6 Irrota näytön kehys.

7 Irrota näyttöpaneeli.

Kuvassa esitetään kameran sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.

1 Irrota teippi, jolla kamera on kiinnitetty näytön takakanteen.

2 Kankea kamera näytön takakannessa olevasta kohdistustapista muovipuikon avulla.

3 Käännä kamera ympäri ja irrota kameran kaapeli kamerasta.

4 Irrota teippi kamerasta ja nosta kamera pois näytön takakannelta.

Kameran asentaminen
HUOMAUTUS: Tämä toimenpide ei koske WWAN-kokoonpanolla toimitettuja järjestelmiä.

Jos olet vaihtamassa komponenttia, irrota nykyinen komponentti ennen asennusta.

Kuvassa esitetään kameran sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.
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1 Kiinnitä kamera näyttökaapeliin (teippi), kytke kamerakaapeli kameraan ja käännä kamera ympäri.

2 Käännä kamera ympäri ja kiinnitä se näytön takakanteen kohdistustappien avulla.

3 Kiinnitä teippi, jolla kamera kiinnittyy näytön takakanteen.

1 Asenna näyttöpaneeli.

2 Asenna näytön kehys.

3 Asenna näyttökokoonpano.

4 Asenna WLAN-kortti.

5 Asenna akku.

6 Asenna rungon suojus.

7 Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan menettelyä.

Näytön takakansi

Näytön takakannen irrottaminen
HUOMAUTUS: Tämä toimenpide ei koske WWAN-kokoonpanolla toimitettuja järjestelmiä.

1 Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2 Irrota rungon suojus.

3 Irrota akku.

4 Irrota WLAN-kortti.

5 Irrota näyttö.

6 Irrota näytön kehys.

7 Irrota näytön saranat.

8 Irrota näyttöpaneeli.

9 Irrota näyttökaapeli.

10 Irrota kamera.
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Kuvassa esitetään näytön takakansi ja havainnekuva sen irrottamisesta.

Esitoimenpiteiden jälkeen jäljellä on näytön takakansi.

HUOMAUTUS: Antennikaapelit ovat osa WLAN-kokoonpanolla toimitettujen tietokoneiden kämmentuki- ja 
näppäimistökokoonpanoa.

Näytön takakannen asentaminen
HUOMAUTUS: Tämä toimenpide ei koske WWAN-kokoonpanolla toimitettuja järjestelmiä.

Jos olet vaihtamassa komponenttia, irrota nykyinen komponentti ennen asennusta.

Kuvassa esitetään näytön takakansi ja havainnekuva sen asentamisesta.

Aseta näytön takakansi tasaiselle pinnalle.

HUOMAUTUS: Antennikaapelit ovat osa WLAN-kokoonpanolla toimitettujen tietokoneiden kämmentuki- ja 
näppäimistökokoonpanoa.

1 Asenna kamera.

2 Asenna näyttökaapeli.
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3 Asenna näyttöpaneeli.

4 Asenna näytön saranat.

5 Asenna näytön kehys.

6 Asenna näyttökokoonpano.

7 Asenna WLAN-kortti.

8 Asenna akku.

9 Asenna rungon suojus.

10 Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan menettelyä.

Näyttökaapeli

Näyttökaapelin irrottaminen
HUOMAUTUS: Tämä toimenpide ei koske sellaisia tietokoneita, joissa on WWAN-kokoonpano.

1 Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.

2 Irrota rungon suojus.

3 Irrota akku.

4 Irrota näyttö.

5 Irrota näyttöpaneeli.

6 Irrota näytön kehys.

Kuvassa esitetään näyttökaapelin sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.

1 Irrota teippi, jolla näyttökaapeli kiinnittyy takakanteen.

2 Irrota näyttökaapeli näytön takakannesta.
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Näyttökaapelin asentaminen
HUOMAUTUS: Tämä toimenpide ei koske WWAN-kokoonpanolla toimitettuja järjestelmiä.

Jos olet vaihtamassa komponenttia, irrota nykyinen komponentti ennen asennusta.

Kuvassa esitetään näyttökaapelin sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.

1 Liimaa teippi, jolla näyttökaapeli kiinnittyy takakanteen.

2 Kiinnitä näyttökaapeli näytön takakanteen.

1 Asenna näytön kehys.

2 Asenna näyttöpaneeli.

3 Asenna näyttökokoonpano.

4 Asenna akku.

5 Asenna rungon suojus.

6 Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan menettelyä.

Kämmentuki- ja näppäimistökokoonpano

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

2 Irrota rungon suojus.

3 Irrota akku.

4 Irrota WLAN-kortti.
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5 Irrota kaiuttimet.

6 Irrota emolevy.

7 Irrota näyttö.

8 Irrota sormenjälkitunnistimella varustettu virtapainike tai virtapainikekortti.

9 Irrota verkkolaiteliitin.

10 Irrota kosketuslevy.

Kuvassa esitetään kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon sijainti ja havainnekuva sen irrottamisesta.

Esitoimenpiteiden jälkeen jäljellä on kämmentuki- ja näppäimistökokoonpano.

HUOMAUTUS: Antennikaapelit ovat osa WWAN-kokoonpanolla toimitettujen tietokoneiden näytön takakantta.

Kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon asentaminen
Jos olet vaihtamassa komponenttia, irrota nykyinen komponentti ennen asennusta.

Kuvassa esitetään kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanon sijainti ja havainnekuva sen asentamisesta.
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Aseta kämmentuki- ja näppäimistökokoonpano tasaiselle pinnalle.

HUOMAUTUS: Antennikaapelit ovat osa WWAN-kokoonpanolla toimitettujen tietokoneiden näytön takakantta.

1 Asenna kosketuslevy.

2 Asenna virtaliitäntä.

3 Asenna sormenjälkitunnistimella varustettu virtapainike. tai virtapainikekortti.

4 Asenna näyttökokoonpano.

5 Asenna emolevy.

6 Asenna kaiuttimet.

7 Asenna WLAN-kortti.

8 Asenna akku.

9 Asenna rungon suojus.

10 Noudata Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen -kohdan menettelyä.
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Vianmääritys

ePSA (Enhanced Pre-boot System Assessment) -
vianmääritys
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

• Suorita testit automaattisesti tai vuorovaikutteisessa tilassa

• Toista testit

• Avaa tai tallenna testien tulokset

• Näet lisää testivaihtoehtoja suorittamalla läpikotaiset testit. Niiden avulla saat lisää tietoa vioittuneista laitteista.

• Katso tilaviesteistä, onnistuiko testien suorittaminen

• Katso virheilmoituksista testauksen aikana ilmenneet virheet

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

ePSA-diagnoosin suorittaminen
1 Käynnistä tietokone.

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

3 Valitse käynnistysvalikosta Diagnostics (Diagnoosi).

4 Klikkaa vasemmassa alakulmassa olevaa nuolta.

Esiin tulee diagnoosin aloitussivu.

5 Voit siirtyä sivuluettelointiin klikkaamalla oikeassa alakulmassa olevaa nuolta.

Havaitut tuotteet tulevat luetteloon.

6 Jos haluat suorittaa tietyn laitteen diagnoositestin, paina Esc ja klikkaa Yes (Kyllä) pysäyttääksesi diagnoositestin.

7 Valitse vasemmasta ruudusta laite ja klikkaa Run Tests (Suorita testit).

8 Jos löytyy ongelmia, virhekoodit esitetään.

Merkitse virhekoodi ja validointinumero muistiin ja ota yhteyttä Delliin.

Järjestelmän diagnoosivalot
Akun tilan merkkivalo

Ilmoittaa virran ja akun latauksen tilan.

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

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

Off (Pois)

• Verkkolaite on kytketty ja akku on ladattu täyteen.

• Tietokone toimii akkuvirralla, ja akussa on enemmän kuin 5 % latausta.
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• Tietokone on lepotilassa, horroksessa tai sammuksissa.

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

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

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

Taulukko 2. Merkkivalokoodit

Diagnostiikan merkkivalokoodit Ongelman kuvaus

2,1 Suoritinvirhe

2,2 Emolevy: BIOS:in tai ROM-muistin virhe

2,3 Muistia tai RAM:ia ei havaittu

2,4 Muistin tai RAM:in virhe

2,5 Asennettu virheellinen muisti

2,6 Emolevy- tai piirisarjavirhe

2,7 Näytön virhe

3,1 Nappipariston vika

3,2 PCI-/näytönohjain-/siruvika

3,3 Palautuslevykuvaa ei löydy

3,4 Palautuslevykuva löytyy mutta on virheellinen.

3, 5 Virtakiskon vika

3, 6 Järjestelmän BIOS:in päivittämistä ei viimeistelty

3, 7 Management Engine (ME) -virhe

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.

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.

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

Varmuuskopiointi- ja palautuslaitevaihtoehdot
Dell suosittelee useita vaihtoehtoja Dell-tietokoneen Windows-käyttöjärjestelmän palauttamiseksi. Lisätietoja on kohdassa Dell-tietokoneiden 
Windows-käyttöjärjestelmien varmuuskopiointi- ja palautuslaitevaihtoehdot’.

Wi-Fin nollaaminen
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 purkaminen
Jäännösvirta on staattista jäännössähkövarausta, joka säilyy tietokoneella, vaikka se sammutetaan ja akku poistetaan. Pura jäännösvirta 
noudattamalla seuraavia ohjeita:

1 Sammuta tietokone.

2 Irrota verkkolaite tietokoneesta.

3 Pidä virtapainiketta painettuna 15 sekuntia jäännösvirran purkamiseksi.

4 Kytke verkkolaite tietokoneeseen.

5 Käynnistä tietokone.
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Avun saaminen

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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