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Pred servisným úkonom v počítači
POZNÁMKA: Ilustrácie v tomto dokumente na môžu líšiť od vášho počítača v závislosti od vami objednanej konfigurácie.

Témy:

• Skôr než začnete 

• Bezpečnostné pokyny

• Odporúčané nástroje

• Zoznam skrutiek

Skôr než začnete 
1 Uložte a zatvorte všetky otvorené súbory a ukončite všetky otvorené aplikácie.

2 Vypnite počítač. Kliknite na tlačidloŠtart >  Napájanie > Vypnúť.

POZNÁMKA: Ak používate iný operačný systém, pokyny na vypnutie nájdete v dokumentácii k operačnému systému.

3 Odpojte počítač a všetky pripojené zariadenia z elektrických zásuviek.

4 Od svojho počítača odpojte všetky pripojené sieťové a periférne zariadenia, ako sú klávesnica, myš a monitor.

5 Vyberte všetky pamäťové karty a optické jednotky z počítača, ak sú prítomné.

Bezpečnostné pokyny
Dodržiavaním nasledujúcich bezpečnostných pokynov sa vyhnete prípadnému poškodeniu počítača a zaistíte aj svoju osobnú bezpečnosť.

VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie 
bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese www.dell.com/
regulatory_compliance.

VÝSTRAHA: Pred otvorením krytu a panelov počítača odpojte všetky zdroje napájania. Po dokončení práce vo vnútri počítača 
znova nainštalujte všetky kryty, panely a skrutky pred tým, než počítač pripojíte k elektrickej zásuvke.

VAROVANIE: Zabezpečte, aby bola pracovná plocha rovná a čistá, aby sa počítač nepoškodil.

VAROVANIE: Komponenty a karty uchopte za hrany a nedotýkajte sa kolíkov ani kontaktov, aby ste predišli ich poškodeniu.

VAROVANIE: Riešenie problémov a opravy by ste mali vykonávať len tak, ako to povolil alebo nariadil tím technickej asistencie 
spoločnosti Dell. Poškodenie v dôsledku servisu, ktorý nie je oprávnený spoločnosťou Dell, nespadá pod ustanovenia záruky. 
Pozrite si bezpečnostné pokyny, ktoré sa dodali s produktom, prípadne na stránke www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROVANIE: Než sa dotknete akéhokoľvek komponentu vo vnútri počítača, uzemnite sa dotykom nenatretého kovového povrchu 
- napríklad sa dotknite kovovej zadnej časti počítača. Počas práce sa opakovane dotýkajte nenatreného kovového povrchu, aby 
sa rozptýlila statická elektrina, ktorá by mohla poškodiť vnútorné súčiastky.

VAROVANIE: Ak odpájate kábel, potiahnite ho za prípojku alebo pevný ťahací jazýček, ale nie za samotný kábel. Niektoré káble 
majú konektory s poistnými západkami alebo ručnými skrutkami, ktoré je potrebné uvoľniť pred odpojením kábla. Konektory od 
seba odpájajte rovným smerom – zabránite tým ohnutiu kolíkov konektora. Počas pripájania káblov sa presvedčite, či sú porty a 
konektory správne orientované a vyrovnané.

VAROVANIE: Stlačte a vysuňte všetky karty z čítačky pamäťových kariet.
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Odporúčané nástroje
Postupy uvedené v tomto dokumente vyžadujú použitie nasledujúcich nástrojov:

• Krížový skrutkovač

• Skrutkovač Torx #5 (T5)

• Plastové páčidlo

Zoznam skrutiek

Tabuľka 1. Zoznam skrutiek

Komponentový Prichytené k Typ skrutky Množstvo

Spodný kryt Zostava opierky dlaní M1.6x4 1

Spodný kryt Zostava opierky dlaní M2x3 8

Batéria Zostava opierky dlaní M1.6x4 2

Batéria Zostava opierky dlaní M2x3 6

Kryt procesora Systémová doska M1.6x2.5 2

Konzola kábla displeja Systémová doska M1.6x2.5 2

Závesy displeja Zostava opierky dlaní M2.5x3,5 6

Držiak čítačky odtlačkov prstov Zostava opierky dlaní M1.6x1.5 1

Kryt pevného disku Systémová doska M1.6x2.5 2

Držiak pevného disku (SSD) Zostava opierky dlaní M1.6x3 2

Klávesnica Zostava opierky dlaní M2x2 6

Klávesnica Zostava opierky dlaní M1.6x1.5 23

Prostredný rám Kryt LCD M1.6x3 6

Otvor pre bezpečnostný kábel Zostava opierky dlaní M2x3 2

Reproduktory Zostava opierky dlaní M2x2 4

Systémová doska Zostava opierky dlaní M1.6x3 1

Systémová doska Zostava opierky dlaní M1.6x2.5 7

Dotykový panel Opierka dlaní M2x2 2

Konzola karty bezdrôtovej 
komunikácie

Systémová doska M1.6x2.5 1
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Po dokončení práce v počítači
VAROVANIE: Voľné alebo uvoľnené skrutky vo vnútri počítača môžu vážne poškodiť počítač.

1 Zaskrutkujte späť všetky skrutky a skontrolujte, či v počítači nezostali žiadne voľné skrutky.

2 Pripojte všetky externé zariadenia, periférie a káble, ktoré ste odpojili pred začatím práce na počítači.

3 Zasuňte späť pamäťové karty, disky a ostatné súčasti, ktoré ste odstránili pred začatím práce na počítači.

4 Pripojte počítač a všetky pripojené zariadenia k ich elektrickým zásuvkám.

5 Zapnite počítač.
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Demontáž spodného krytu
VÝSTRAHA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte 
podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po 
práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese 
www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup
1 Odstráňte osem skrutiek (M2x3), ktoré upevňujú spodný kryt k zostave opierky dlaní.

2 Pomocou špičiek prstov otvorte systémový odznak.

3 Odstráňte skrutku (M1.6x4) pod systémovým odznakom, ktorá upevňuje spodný kryt k zostave opierky dlaní.

4 Od prednej časti počítača začnite pomocou plastového páčidla s vypáčením spodného krytu a nadvihnite ho zo zostavy opierky dlaní.
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Spätná montáž spodného krytu
VÝSTRAHA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte 
podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po 
práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese 
www.dell.com/regulatory_compliance.

Postup
1 Zarovnajte skrutkové otvory na spodnom kryte so skrutkovými otvormi na zostave opierky dlaní a zacvaknite spodný kryt na miesto.

2 Pomocou špičiek prstov otvorte systémový odznak.

3 Zaskrutkujte skrutku (M1.6x4) pod systémovým odznakom, ktorá upevňuje spodný kryt k zostave opierky dlaní.

4 Zaskrutkujte späť osem skrutiek (M2 x 3 s hviezdicovou hlavou), ktoré pripevňujú spodný kryt k zostave opierky dlaní.
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Demontáž batérie
VÝSTRAHA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte 
podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po 
práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese 
www.dell.com/regulatory_compliance.

Témy:

• Upozornenia týkajúce sa lítiovo-iónových batérií

• Prípravné úkony

• Postup

Upozornenia týkajúce sa lítiovo-iónových batérií
VAROVANIE: 

• Manipulovanie s lítiovo-iónovými batériami si vyžaduje zvýšenú opatrnosť.

• Pred odstránením zo systému batériu čo najviac vybite. Stačí, keď od zariadenia odpojíte sieťový adaptér a necháte batériu, aby sa 
postupne vybila.

• Batériu nijako nedeformujte, nehádžte na zem, nepoškodzujte ani neprepichujte.

• Batériu nevystavujte vysokým teplotám a nerozoberajte články, z ktorých pozostáva.

• Na povrch batérie netlačte.

• Batériu neohýbajte.

• Batériu nepáčte zo zariadenia žiadnymi nástrojmi.

• Ak sa batéria vzduje a zostane v zariadení zaseknutá, nepokúšajte sa ju z neho vybrať, pretože prepichnutie, ohnutie alebo 
zdeformovanie lítiovo-iónovej batérie môže byť nebezpečné. V takýchto prípadoch by sa malo vymeniť celé zariadenie. Pomoc 
a pokyny, ako postupovať ďalej, získate na stránke https://www.dell.com/support.

• Vždy nakupujte originálne batérie na stránke https://www.dell.com alebo autorizovaných partnerov a predajcov spoločnosti Dell.

Prípravné úkony
Demontujte spodný kryt.

Postup
1 Odpojte kábel batérie od systémovej dosky.

2 Odskrutkujte dve skrutky (M1.6x4), ktoré držia batériu na zostave opierky dlaní.

3 Odskrutkujte šesť skrutiek (M2x3), ktoré držia batériu na zostave opierky dlaní.

4 Vyberte batériu zo zostavy opierky dlaní.

5
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Spätná montáž batérie
VÝSTRAHA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte 
podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po 
práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese 
www.dell.com/regulatory_compliance.

Témy:

• Upozornenia týkajúce sa lítiovo-iónových batérií

• Postup

• Finálne úkony

Upozornenia týkajúce sa lítiovo-iónových batérií
VAROVANIE: 

• Manipulovanie s lítiovo-iónovými batériami si vyžaduje zvýšenú opatrnosť.

• Pred odstránením zo systému batériu čo najviac vybite. Stačí, keď od zariadenia odpojíte sieťový adaptér a necháte batériu, aby sa 
postupne vybila.

• Batériu nijako nedeformujte, nehádžte na zem, nepoškodzujte ani neprepichujte.

• Batériu nevystavujte vysokým teplotám a nerozoberajte články, z ktorých pozostáva.

• Na povrch batérie netlačte.

• Batériu neohýbajte.

• Batériu nepáčte zo zariadenia žiadnymi nástrojmi.

• Ak sa batéria vzduje a zostane v zariadení zaseknutá, nepokúšajte sa ju z neho vybrať, pretože prepichnutie, ohnutie alebo 
zdeformovanie lítiovo-iónovej batérie môže byť nebezpečné. V takýchto prípadoch by sa malo vymeniť celé zariadenie. Pomoc 
a pokyny, ako postupovať ďalej, získate na stránke https://www.dell.com/support.

• Vždy nakupujte originálne batérie na stránke https://www.dell.com alebo autorizovaných partnerov a predajcov spoločnosti Dell.

Postup
1 Zarovnajte otvory pre skrutky na batérii s otvormi pre skrutky na zostave opierky dlaní.

2 Zaskrutkujte šesť skrutiek (M2x3), ktoré upevňujú batériu k zostave opierky dlaní.

3 Zaskrutkujte dve skrutky (M1.6x4), ktoré upevňujú batériu k zostave opierky dlaní.

4 Pripojte kábel batérie k systémovej doske.

Finálne úkony
Namontujte späť spodný kryt.

6

14 Spätná montáž batérie

https://www.dell.com/regulatory_compliance
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com


Demontáž jednotky SSD
VÝSTRAHA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte 
podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po 
práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese 
www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROVANIE: Disky SSD sú krehké. Pri manipulácii s diskom SSD buďte opatrní.

VAROVANIE: Nedemontujte disk s nepohyblivým médiom, ak je počítač v režime spánku alebo je zapnutý, aby nedošlo k strate 
údajov.

Témy:

• Prípravné úkony

• Postup

Prípravné úkony
1 Demontujte spodný kryt.

2 Demontujte batériu.

Postup
1 Odlepte pásku kábla displeja od krytu pevného disku.

2 Odskrutkujte dve skrutky (M1.6x2.5), ktoré upevňujú kryt pevného disku k systémovej doske.

3 Demontujte kryt pevného disku.

4 Vysuňte a odstráňte jednotku SSD zo zásuvky jednotky SSD.
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Spätná inštalácia SSD disku
VÝSTRAHA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte 
podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po 
práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese 
www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROVANIE: Disky SSD sú krehké. Pri manipulácii s diskom SSD buďte opatrní.

Témy:

• Postup

• Finálne úkony

Postup
1 Zarovnajte zárezy na jednotke SSD so západkami v otvore jednotky SSD, zasuňte jednotku SSD pod uhlom do otvoru pre jednotku 

SSD, potom podľa vyobrazenia zatlačte druhý koniec jednotky SSD.

2 Zarovnajte otvory na skrutky na kryte pevného disku s otvormi na skrutky na systémovej doske.

3 Zaskrutkujte späť dve skrutky (M1.6x2.5), ktoré pripevňujú kryt pevného disku k systémovej doske.

4 Prilepte pásku kábla displeja ku krytu pevného disku.

Finálne úkony
1 Namontujte späť batériu.

2 Namontujte späť spodný kryt.

8
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Odpojenie anténnych káblov bezdrôtového 
rozhrania

VÝSTRAHA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte 
podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po 
práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese 
www.dell.com/regulatory_compliance.

POZNÁMKA: Karta bezdrôtového rozhrania je integrovaná na systémovej doske a nedá sa odpojiť.

Témy:

• Prípravné úkony

• Postup

Prípravné úkony
1 Demontujte spodný kryt.

2 Demontujte batériu.

Postup
1 Odstráňte skrutku (M1.6x2.5), ktorá upevňuje konzolu karty bezdrôtovej komunikácie k systémovej doske.

2 Nadvihnite konzolu karty bezdrôtovej komunikácie z karty bezdrôtovej komunikácie.

3 Odpojte anténne káble od bezdrôtovej karty.

9
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18 Odpojenie anténnych káblov bezdrôtového rozhrania



Opätovné pripojenie káblov bezdrôtového 
rozhrania

VÝSTRAHA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte 
podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po 
práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese 
www.dell.com/regulatory_compliance.

Témy:

• Postup

• Finálne úkony

Postup
1 Pripojte anténne káble ku karte bezdrôtovej komunikácie.

V nasledujúcej tabuľke nájdete farebné schémy anténnych káblov pre kartu bezdrôtovej komunikácie podporovanú vaším počítačom.

Tabuľka 2. Farebné kódy antény pre pripojenie karty bezdrôtovej komunikácie

Konektory na karte bezdrôtovej komunikácie Farba anténneho kábla

Hlavný (biely trojuholník) Biela

Doplnkový (čierny trojuholník) Čierna

2 Umiestnite konzolu karty bezdrôtovej komunikácie na kartu bezdrôtovej komunikácie.

3 Zaskrutkujte skrutku (M1.6x2.5), ktorá upevňuje konzolu karty bezdrôtovej komunikácie k systémovej doske.

10
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Finálne úkony
1 Namontujte späť batériu.

2 Namontujte späť spodný kryt.

20 Opätovné pripojenie káblov bezdrôtového rozhrania



Demontáž reproduktorov
VÝSTRAHA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte 
podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po 
práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese 
www.dell.com/regulatory_compliance.

Témy:

• Prípravné úkony

• Postup

Prípravné úkony
1 Demontujte spodný kryt.

2 Demontujte batériu.

Postup
1 Odlepte pásku, ktorá drží kábel reproduktora na systémovej doske.

2 Odpojte kábel reproduktora od systémovej dosky.

3 Zaznamenajte si umiestnenie kábla reproduktora a odlepte pásku, ktorá drží kábel reproduktora na systémovej doske.

4 Odskrutkujte štyri skrutky (M2x2), ktoré držia reproduktory na zostave opierky dlaní.

5 Vyberte reproduktory spolu s príslušnými káblami zo zostavy opierky dlaní.

11
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Spätná montáž reproduktorov
VÝSTRAHA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte 
podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po 
práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese 
www.dell.com/regulatory_compliance.

Témy:

• Postup

• Finálne úkony

Postup
1 Reproduktory umiestnite na zostavu opierky dlaní pomocou príslušných zarovnávacích kolíkov na zostave opierky dlaní.

2 Zaskrutkujte späť štyri skrutky (M2x2), ktoré držia reproduktory na zostave opierky dlaní.

3 Nasmerujte kábel reproduktora na systémovej doske a k systémovej doske prilepte pásku.

4 Pripojte kábel reproduktora k systémovej doske.

5 Nalepte pásku, ktorá drží kábel reproduktora na systémovej doske.

Finálne úkony
1 Namontujte späť batériu.

2 Namontujte späť spodný kryt.

12
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Demontáž gombíkovej batérie
VÝSTRAHA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte 
podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po 
práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese 
www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROVANIE: Ak sa vyberie gombíková batéria, nastavenia nastavovacieho programu BIOS sa nastavia na predvolené hodnoty. 
Odporúčame, aby ste si pred vybratím gombíkovej batérie zaznamenali nastavenia nastavovacieho programu BIOS.

Témy:

• Prípravné úkony

• Postup

Prípravné úkony
1 Demontujte spodný kryt.

2 Demontujte batériu.

Postup
1 Odpojte kábel gombíkovej batérie od systémovej dosky.

2 Poznamenajte si polohu gombíkovej batérie a vypáčte ju zo zostavy opierky dlaní.

13
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Spätná montáž gombíkovej batérie
VÝSTRAHA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte 
podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po 
práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese 
www.dell.com/regulatory_compliance.

Témy:

• Postup

• Finálne úkony

Postup
1 Prilepte gombíkovú batériu k zostave opierky dlaní.

2 Pripojte kábel gombíkovej batérie k systémovej doske.

Finálne úkony
1 Namontujte späť batériu.

2 Namontujte späť spodný kryt.

14
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Demontáž dotykového panela
VÝSTRAHA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte 
podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po 
práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese 
www.dell.com/regulatory_compliance.

Témy:

• Prípravné úkony

• Postup

Prípravné úkony
1 Demontujte spodný kryt.

2 Demontujte batériu.

Postup
1 Otvorte kábel na dotykovom paneli.

2 Odpojte a odstráňte kábel z dotykového panela.

3 Odskrutkujte dve skrutky (M2x2), ktoré zaisťujú dotykový panel k zostave opierky dlaní, potom nadvihnite dotykový panel od vnútornej 
hrany a odpojte ho od zostavy opierky dlaní.
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Spätná montáž dotykového panela
VÝSTRAHA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte 
podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po 
práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese 
www.dell.com/regulatory_compliance.

Témy:

• Postup

• Finálne úkony

Postup
1 Zarovnajte otvory na skrutky na dotykovom paneli s otvormi na skrutky na zostave opierky dlaní, potom pod uhlom zasuňte dotykový 

panel do zostavy operky dlaní.

2 Zaskrutkujte dve skrutky (M2x2), ktoré upevňujú dotykový panel k zostave opierky dlaní.

3 Zasuňte kábel dotykového panela do konektora na dotykovom paneli, potom zatvorte západku, ktorá zaisťuje kábel.

Finálne úkony
1 Namontujte späť batériu.

2 Namontujte späť spodný kryt.
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Demontáž zostavy displeja
VÝSTRAHA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte 
podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po 
práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese 
www.dell.com/regulatory_compliance.

Témy:
• Prípravné úkony
• Postup

Prípravné úkony
1 Demontujte spodný kryt.

2 Demontujte batériu.

3 Odpojte kartu bezdrôtovej komunikácie.

Postup
1 Odlepte pásku, ktorá upevňuje kábel displeja ku krytu pevného disku.

2 Odskrutkujte dve skrutky (M1.6x2.5), ktoré upevňujú konzolu kábla displeja k systémovej doske.

3 Nadvihnite konzolu kábla displeja z kábla displeja.

4 Pomocou ťahacieho jazýčka odpojte kábel displeja od systémovej dosky.

5 Odpojte kábel dotykovej obrazovky od systémovej dosky.

6 Odpojte kábel kamery od systémovej dosky.
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7 Úplne otvorte zostavu opierky dlaní a zostavu displeja a zostavu opierky dlaní umiestnite smerom nadol a následne odskrutkujte šesť 
skrutiek (M2.5x3.5), ktoré zaisťujú závesy displeja k zostave opierky dlaní.

POZNÁMKA: Presvedčte sa, že povrch je plochý a neobsahuje žiadne objekty, keď dávate zostavu displeja prednou stranou 
nadol.

8 Nadvihnite zostavu displeja a vyberte ju zo zostavy opierky dlaní.

28 Demontáž zostavy displeja



Spätná montáž zostavy displeja
VÝSTRAHA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte 
podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po 
práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese 
www.dell.com/regulatory_compliance.

Témy:

• Postup

• Finálne úkony

Postup
1 Posuňte zostavu opierky dlaní pod závesy displeja a zarovnajte otvory na skrutky na zostave opierky dlaní s otvormi na skrutky na 

závesoch displeja.

2 Zaskrutkujte šesť skrutiek (M2.5x3.5), ktoré držia zostavu opierky dlaní k závesom displeja.

3 Zatvorte zostavu opierky dlaní.

4 Pripojte kábel displeja k systémovej doske.

5 Zarovnajte otvory pre skrutky na konzole kábla displeja s otvormi pre skrutky na systémovej doske.

6 Zaskrutkujte a utiahnite dve skrutky (M1.6x2.5), ktoré pripevňujú konzolu kábla displeja k systémovej doske.

7 Prilepte pásku kábla displeja k systémovej doske.

8 Pripojte kábel dotykovej obrazovky a kábel kamery k systémovej doske.

Finálne úkony
1 Opätovne pripojte kartu bezdrôtovej komunikácie.

2 Namontujte späť batériu.

3 Namontujte späť spodný kryt.
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Demontáž systémovej dosky
VÝSTRAHA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte 
podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po 
práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese 
www.dell.com/regulatory_compliance.

POZNÁMKA: Servisný štítok počítača sa nachádza na systémovej doske. Servisný štítok musíte zadať v nastaveniach 
nastavovacieho programu BIOS po výmene systémovej dosky.

POZNÁMKA: Výmena systémovej dosky odstráni akékoľvek vykonané zmeny v BIOS pomocou nastavovacieho programu BIOS. 
Po výmene systémovej dosky musíte opätovne vykonať príslušné zmeny.

POZNÁMKA: Pred odpojením káblov od systémovej dosky si zaznačte ich umiestnenie, aby ste ich po výmene systémovej dosky 
správne zapojili.

Témy:

• Prípravné úkony

• Postup

Prípravné úkony
1 Demontujte spodný kryt.

2 Demontujte batériu.

3 Demontujte jednotku SSD.

4 Odpojte kartu bezdrôtovej komunikácie.

Postup
1 Odstráňte dve skrutky (M1.6x2.5), ktoré pripevňujú konzolu kábla displeja k systémovej doske.

2 Nadvihnite držiak kábla displeja z kábla displeja.

3 Pomocou ťahacieho jazýčka odpojte kábel displeja od systémovej dosky.

4 Odpojte kábel kamery od systémovej dosky.

5 Odpojte kábel dotykovej obrazovky od systémovej dosky.

6 Presuňte kábel displeja nabok, aby sa zjednodušilo vybratie systémovej dosky.
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7 Otvorte západku a odpojte kábel tlačidla napájania od systémovej dosky.

8 Otvorte poistku a odpojte kábel čítačky odtlačkov prstov od systémovej dosky.

9 Otvorte poistku a odpojte kábel kontrolky stavu batérie od systémovej dosky.

10 Otvorte západku a odpojte kábel dotykového panela od systémovej dosky.

11 Otvorte západku a odpojte kábel podsvietenia klávesnice od systémovej dosky.

12 Otvorte západku a odpojte riadiacu dosku klávesnice od systémovej dosky.

13 Odlepte pásku zaisťujúcu kábel portu reproduktora k systémovej doske a následne odpojte kábel reproduktora od systémovej dosky.

14 Odpojte gombíkovú batériu od systémovej dosky.

15 Odskrutkujte skrutku (M1.6x3), ktorá drží systémovú dosku na zostave opierky dlaní.

16 Demontujte sedem skrutiek (M1.6x2.5), ktoré upevňujú systémovú dosku k zostave opierky dlaní.

Demontáž systémovej dosky 31



17 Nadvihnite systémovú dosku od vonkajšej hrany pod uhlom a odpojte ju spod západiek na zostave opierky dlaní.

32 Demontáž systémovej dosky



Spätná montáž systémovej dosky
VÝSTRAHA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte 
podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po 
práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese 
www.dell.com/regulatory_compliance.

POZNÁMKA: Servisný štítok počítača sa nachádza na systémovej doske. Servisný štítok musíte zadať v nastaveniach 
nastavovacieho programu BIOS po výmene systémovej dosky.

POZNÁMKA: Výmena systémovej dosky odstráni akékoľvek vykonané zmeny v BIOS pomocou nastavovacieho programu BIOS. 
Po výmene systémovej dosky musíte opätovne vykonať príslušné zmeny.

Témy:

• Postup

• Finálne úkony

• Zadanie servisného štítku do programu na nastavenie systému BIOS.

Postup
1 Zasuňte systémovú dosku pod západky na zostave opierky dlaní a zarovnajte otvory na skrutky na systémovej doske s otvormi na 

skrutky na zostave opierky dlaní.

2 Zaskrutkujte späť sedem skrutiek (M1.6x2.5), ktoré držia systémovú dosku na zostave opierky dlaní.

3 Zaskrutkujte späť skrutku (M1.6x3), ktorá drží systémovú dosku na zostave opierky dlaní.

4 Zasuňte kábel tlačidla napájania, kábel čítačky odtlačkov prstov, kábel kontrolky stavu batérie, kábel dotykovej plochy, kábel 
podsvietenia klávesnice a kábel riadiacej dosky klávesnice do systémovej dosky a zatvorte západky, čím zaistíte káble.

5 Pripojte kábel kamery, kábel dotykovej obrazovky, kábel gombíkovej batérie, kábel reproduktora a kábel displeja k systémovej doske.

6 Nalepte pásku, ktorá drží kábel reproduktora na systémovej doske.

7 Zarovnajte otvory pre skrutky na konzole kábla displeja s otvormi pre skrutky na systémovej doske.

8 Zaskrutkujte a utiahnite dve skrutky (M1.6x2.5), ktoré pripevňujú konzolu kábla displeja k systémovej doske.

Finálne úkony
1 Opätovne pripojte kartu bezdrôtovej komunikácie.

2 Nainštalujte späť jednotku SSD.

3 Namontujte späť batériu.

4 Namontujte späť spodný kryt.

Zadanie servisného štítku do programu na nastavenie 
systému BIOS.
1 Zapnite (alebo reštartujte) počítač.

2 Keď sa zobrazí logo spoločnosti Dell, stlačením tlačidla F2 otvorte nástroj nastavenia systému BIOS.

3 Prejdite na kartu Main (Hlavné) a zadajte servisný štítok do poľa Service Tag Input (Zadať servisný štítok).

POZNÁMKA: Servisný štítok je alfanumerický identifikátor umiestnený na zadnej strane počítača.
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Demontáž klávesnice
VÝSTRAHA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte 
podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po 
práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese 
www.dell.com/regulatory_compliance.

Témy:

• Prípravné úkony

• Postup

Prípravné úkony
1 Demontujte spodný kryt.

2 Demontujte batériu.

3 Demontujte jednotku SSD.

4 Odpojte kartu bezdrôtovej komunikácie.

5 Demontujte reproduktory.

6 Demontujte gombíkovú batériu.

7 Demontujte systémovú dosku.

Postup
1 Odstráňte dve skrutky (M1,6x3), ktoré držia držiak SSD na zostave opierky dlaní.

2 Držiak SSD nadvihnite z klávesnice a zostavy opierky dlaní.

3 Odskrutkujte 23 skrutiek (M1.6x1.5), ktoré držia klávesnicu na zostave opierky dlaní.

4 Odskrutkujte šesť skrutiek (M2x2), ktoré držia klávesnicu na zostave opierky dlaní.

5 Vyberte klávesnicu zo zostavy opierky dlaní.
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Spätná montáž klávesnice
VÝSTRAHA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte 
podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po 
práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese 
www.dell.com/regulatory_compliance.

Témy:

• Postup

• Finálne úkony

Postup
1 Zarovnajte otvory pre skrutky na klávesnici s otvormi pre skrutky na zostave opierky dlaní.

2 Zaskrutkujte šesť skrutiek (M2x2), ktoré držia klávesnicu na zostave opierky dlaní.

3 Zaskrutkujte 23 skrutiek (M1.6x1.5), ktoré držia klávesnicu na zostave opierky dlaní.

4 Zarovnajte otvory na skrutky na držiaku SSD s otvormi na skrutky na klávesnici a zostave opierky dlaní.

5 Zaskrutkujte dve skrutky (M1,6x3), ktoré držia držiak SSD na zostave opierky dlaní.

Finálne úkony
1 Namontujte späť systémovú dosku.

2 Namontujte späť gombíkovú batériu.

3 Namontujte späť reproduktory.

4 Opätovne pripojte kartu bezdrôtovej komunikácie.

5 Nainštalujte späť jednotku SSD.

6 Namontujte späť batériu.

7 Namontujte späť spodný kryt.
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Demontáž zostavy opierky dlaní
VÝSTRAHA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte 
podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po 
práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese 
www.dell.com/regulatory_compliance.

Témy:

• Prípravné úkony

• Postup

Prípravné úkony
1 Demontujte spodný kryt.

2 Demontujte batériu.

3 Demontujte jednotku SSD.

4 Odpojte kartu bezdrôtovej komunikácie.

5 Demontujte reproduktory.

6 Demontujte gombíkovú batériu.

7 Demontujte dotykový panel.

8 Demontujte zostavu displeja.

9 Demontujte systémovú dosku.

10 Demontujte klávesnicu.

Postup
Po vykonaní všetkých prípravných úkonov máme k dispozícii zostavu opierky dlaní.
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Spätná montáž zostavy opierky dlaní
VÝSTRAHA: Pred prácou vo vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte 
podľa krokov uvedených v časti Pred prácou vo vnútri počítača. Po práci vo vnútri počítača dodržujte pokyny uvedené v časti Po 
práci vo vnútri počítača. Ďalšie bezpečnostné overené postupy nájdete na domovskej stránke zákonných požiadaviek na adrese 
www.dell.com/regulatory_compliance.

Témy:

• Postup

• Finálne úkony

Postup
Umiestnite zostavu opierky dlaní na plochý povrch.

Finálne úkony
1 Namontujte späť klávesnicu.

2 Namontujte späť systémovú dosku.

3 Namontujte späť montáž displeja.

4 Namontujte späť dotykový panel.

5 Namontujte späť gombíkovú batériu.

6 Namontujte späť reproduktory.

7 Opätovne pripojte kartu bezdrôtovej komunikácie.

8 Nainštalujte späť jednotku SSD.

9 Namontujte späť batériu.

10 Namontujte späť spodný kryt.
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Aktualizácia systému BIOS
Ak bude k dispozícii aktualizácia systému BIOS alebo vymeníte systémovú dosku, budete zrejme musieť aktualizovať systém BIOS.

Pri aktualizácii systému BIOS postupujte takto:

1 Zapnite počítač.

2 Navštívte stránku www.dell.com/support.

3 Kliknite na možnosť Product Support (Podpora produktu), zadajte servisný štítok svojho počítača a kliknite na možnosť Submit 
(Odoslať).

POZNÁMKA: Ak nemáte servisný štítok, použite funkciu autodetekcie alebo vyhľadajte model svojho počítača manuálne.

4 Kliknite na položku Drivers & downloads (Ovládače a prevzatia) > Find it myself (Nájdem sám).

5 Zvoľte operačný systém, ktorý máte nainštalovaný vo svojom počítači.

6 Posuňte stránku nadol a rozbaľte možnosť BIOS.

7 Kliknutím na prepojenie Download (Prevziať) preberiete najnovšiu verziu systému BIOS pre váš počítač.

8 Po dokončení preberania prejdite do priečinka, do ktorého ste uložili aktualizovaný súbor systému BIOS.

9 Dvakrát kliknite na ikonu aktualizačného súboru systému BIOS a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
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Kontrolky diagnostiky systému
Kontrolka stavu batérie

Ukazuje stav napájania a nabíjania batérie.

Neprerušované biele – Napájací adaptér je pripojený a batéria je nabitá na viac než 5 %.

Jantárové – Spustený počítač je napájaný z batérie a batéria je nabitá na menej než 5 percent.

Nesvieti

• Napájací adaptér je pripojený a batéria je úplne nabitá.

• Spustený počítač je napájaný z batérie a batéria je nabitá na viac než 5 percent.

• Počítač je v stave spánku, v stave hlbokého spánku alebo je vypnutý.

Indikátor stavu napájania a batérie bliká jantárovo a zvukový kódy signalizujú poruchy.

Napríklad indikátor stavu napájania a batérie zabliká dvakrát jantárovo s následnou pauzou a potom zabliká trikrát s následnou pauzou. Tento 
vzor 2,3 bude pokračovať, kým sa počítač nevypne, čo naznačuje, že sa nezaznamenáva žiadna pamäť alebo RAM.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje rôzne vzory indikátorov stavu pre napájanie a batériu a príslušné problémy.

Tabuľka 3. Svetelné kódy

Diagnostické svetelné kódy Popis problému

2,1 Chyba procesora

2,2 Systémová doska: zlyhanie systému BIOS alebo pamäte ROM (Read-Only Memory)

2,3 Nebola rozpoznaná žiadna pamäť alebo pamäť RAM (Random-Access Memory)

2,4 Zlyhanie pamäte alebo pamäte RAM (Random-Access Memory)

2,5 Nainštalovaná nesprávna pamäť

2,6 Chyba systémovej dosky alebo čipovej súpravy

2,7 Zlyhanie displeja

3,1 Porucha gombíkovej batérie

3,2 Zlyhanie rozhrania PCI, videokarty/čipu

3,3 Obraz na obnovenie sa nenašiel

3,4 Obraz na obnovenie sa našiel, ale je neplatný

3,5 Zlyhanie obvodu napájacieho zdroja

3,6 Neúplná aktualizáciu systému BIOS

3,7 Chyba zariadenia Management Engine (ME)

Indikátor stavu kamery: Ukazuje, či sa kamera používa.

• Neprerušované biele – Kamera sa používa.

• Nesvieti – Kamera sa nepoužíva.
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Indikátor stavu Caps Lock: Ukazuje, či je zapnutá alebo vypnutá funkcia Caps Lock.

• Neprerušované biele – Funkcia Caps Lock je zapnutá.

• Nesvieti – Funkcia Caps Lock je vypnutá.
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Získavanie pomoci a kontaktovanie spoločnosti 
Dell

Zdroje svojpomoci
Ďalšie informácie a pomoc k výrobkom a službám Dell môžete získať z týchto zdrojov svojpomoci:

Tabuľka 4. Zdroje svojpomoci

Informácie o výrobkoch a službách Dell www.dell.com

Aplikácia Pomoc a technická podpora Dell

Získavanie pomoci Do políčka vyhľadávania systému Windows zadajte Help and 
Support a stlačte kláves Enter.

Online pomocník pre operačný systém www.dell.com/support/windows

Informácie o odstraňovaní problémov, príručky používateľa, 
inštalačné pokyny, technické údaje výrobkov, blogy pre technickú 
pomoc, ovládače, aktualizácie softvéru a podobné.

www.dell.com/support

Články databázy poznatkov Dell týkajúce sa rôznych problémov 
s počítačom.

1 Navštívte stránku www.dell.com/support.

2 Do poľa Search (Vyhľadať) zadajte predmet alebo kľúčové 
slovo.

3 Kliknutím na možnosť Search (Vyhľadať) získate zoznam 
súvisiacich článkov.

Poznatky o vašom produkte získate v rámci nasledujúcich 
informácií:

• Technické údaje produktu

• Operačný systém

• Nastavenie a používanie produktu

• Zálohovanie dát

• Riešenie problémov a diagnostika

• Továrenské a systémové obnovenie

• Informácie o systéme BIOS

Pozri Me and My Dell (Ja a môj Dell) na stránke www.dell.com/
support/manuals.

Na nájdenie časti Me and My Dell (Ja a môj Dell) určenej pre váš 
produkt si ho musíte identifikovať pomocou jedného z nasledujúcich 
krokov:

• Stlačte položku Detect Product (Zistiť produkt).

• V časti View Products (Prezrieť produkty) si v rozbaľovacej 
ponuke vyberte svoj produkt.

• Do vyhľadávača zadajte Service Tag number (Číslo servisného 
štítku) alebo Product ID (ID produktu).

Kontaktovanie spoločnosti Dell
Kontakt na spoločnosť Dell v súvislosti s predajom, technickou podporou alebo službami zákazníkom nájdete na adrese www.dell.com/
contactdell.

POZNÁMKA: Dostupnosť sa však odlišuje v závislosti od danej krajiny a produktu, a niektoré služby nemusia byť vo vašej krajine 
dostupné.
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POZNÁMKA: Ak nemáte aktívne pripojenie na internet, kontaktné informácie nájdete vo faktúre, dodacom liste, účtenke alebo v 
produktovom katalógu spoločnosti Dell.
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