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Перед роботою зі внутрішніми
компонентами комп'ютера

ПРИМІТКА: The images in this document may differ from your computer depending on the configuration you ordered.

Перед початком роботи
1. Збережіть та закрийте всі відкриті файли, вийдіть з усіх відкритих програм.

2. Вимкніть комп'ютер. Натисніть Розпочати >  Живлення > Завершити роботу.

ПРИМІТКА: Якщо ви використовуєте іншу опраційну систему, див. інструкції щодо завершення роботи в
документації до операційної системи.

3. Відключіть комп'ютер та всі під'єднані пристрої від електричної мережі.
4. Від'єднайте від комп'ютера усі під'єднані мережеві та періферійні пристрої, такі як клавіатура, миша та монітор.

5. Витягніть із комп'ютера картки пам'яті та оптичні диски, якщо такі є.

Safety instructions
Use the following safety guidelines to protect your computer from potential damage and to ensure your personal safety. Unless otherwise
noted, each procedure included in this document assumes that you have read the safety information that shipped with your computer.

NOTE: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer. For more

safety best practices, see the Regulatory Compliance home page at www.dell.com/regulatory_compliance.

NOTE: Disconnect all power sources before opening the computer cover or panels. After you finish working inside the

computer, replace all covers, panels, and screws before connecting to the electrical outlet.

CAUTION: To avoid damaging the computer, ensure that the work surface is flat and clean.

CAUTION: Handle components and cards with care. Do not touch the components or contacts on a card. Hold a card by

its edges or by its metal mounting bracket. Hold a component such as a processor by its edges, not by its pins.

CAUTION: You should only perform troubleshooting and repairs as authorized or directed by the Dell technical

assistance team. Damage due to servicing that is not authorized by Dell is not covered by your warranty. See the safety

instructions that shipped with the product or at www.dell.com/regulatory_compliance.

CAUTION: Before touching anything inside your computer, ground yourself by using a wrist grounding strap or by

periodically touching an unpainted metal surface, such as the metal at the back of the computer. While you work,

periodically touch an unpainted metal surface to dissipate static electricity, which could harm internal components.

CAUTION: When you disconnect a cable, pull on its connector or on its pull tab, not on the cable itself. Some cables have

connectors with locking tabs or thumb-screws that you must disengage before disconnecting the cable. When

disconnecting cables, keep them evenly aligned to avoid bending any connector pins. When connecting cables, ensure

that the ports and connectors are correctly oriented and aligned.

CAUTION: Press and eject any installed card from the media-card reader.

NOTE: The color of your computer and certain components may appear differently than shown in this document.

1

Перед роботою зі внутрішніми компонентами комп'ютера 7

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


Рекомендовані інструменти
Для виконання дій, описаних у цьому документі, можуть знадобитися наступні інструменти:

• Хрестова викрутка Phillips №00 та №01
• Викрутка Torx №5 (T5)
• Гостра пластикова паличка

Список гвинтів
У цій таблиці наведено список гвинтів, що використовуються для кріплення різноманітних компонентів.

Таблиця 1. Список гвинтів

Компонент До чого кріпиться Тип гвинта Кількість Зображення гвинта

Кришка корпуса Підставка для рук і
блок клавіатури

Гвинт із зіркоподібним
шліцом M2x3

8

Акумулятор Підставка для рук і
блок клавіатури

M2x5 8

Блок дисплея Підставка для рук і
блок клавіатури

M2,5x4 6

Кронштейн кабелю
екрана

Системна плата M1,6x1,8 2

Вентилятори Підставка для рук і
блок клавіатури

M2x3 4

Пристрій для
зчитування відбитків
пальців

Підставка для рук і
блок клавіатури

M1,6x1,8 1

Радіатор Системна плата M2x3 5

Плата вводу-виводу Підставка для рук і
блок клавіатури

M2x3 1

Шифрувальна планка
плати введення-
виведення

Підставка для рук і
блок клавіатури

M1,6x5,5 4

Кнопка живлення Підставка для рук і
блок клавіатури

M2x1,7 1

Динаміки Підставка для рук і
блок клавіатури

M2x1,7 2

Твердотілий диск Системна плата M2x3 1

Системна плата Підставка для рук і
блок клавіатури

M2x3 2

USB-порт типу C Плата вводу-виводу M2x4 3

Кронштейн із
роз’ємом для USB
Type-C

Системна плата M2x4 3
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Компонент До чого кріпиться Тип гвинта Кількість Зображення гвинта

Кронштейн антени
бездротового зв’язку

Системна плата M2x4 2
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Після роботи зі внутрішніми компонентами
комп'ютера

УВАГА: Leaving stray or loose screws inside your computer may severely damage your computer.

1. Встановіть всі гвинти та перевірте, чи не залишилися всередині комп'ютера незафіксовані гвинти.

2. Під'єднайте будь-які зовншні пристрої, періферійне обладнання або кабелі, які ви від'єднали перед тим, як працювати з
комп'ютером.

3. Встановіть на місце будь-які мультимедійні картки, диски або інші компоненти, які ви витягли перед тим, як працювати з
комп'ютером.

4. Підключіть комп'ютер та всі під'єднані пристрої до електричної мережі.
5. Увімкніть комп'ютер.

2
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Зняття кришки корпусу
ПРИМІТКА: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and

follow the steps in Before working inside your computer. After working inside your computer, follow the instructions in

After working inside your computer. For more safety best practices, see the Regulatory Compliance home page at

www.dell.com/regulatory_compliance.

Порядок дій
1. Відкрутіть вісім гвинтів із зіркоподібним шліцом (M2x3), що кріплять кришку корпуса до блока опори для рук і клавіатури.

2. За допомогою пластмасового пера припідніміть кришку корпусу із правого кута підставки для рук і блоку клавіатури.

ПРИМІТКА: Не починайте припіднімати кришку корпуса з верхнього краю (біля шарнірів), оскільки
внаслідок цього можуть зламатися пластикові затискачі й виникне косметичне пошкодження.

3. Припідніміть кришку корпусу, починаючи з правої сторони підставки для рук і блоку клавіатури.

4. Припідніміть кришку корпусу з нижнього лівого кута підставки для рук і блоку клавіатури.

5. Припідніміть кришку корпусу з лівої сторони підставки для рук і блоку клавіатури.
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6. Перемістіть кришку корпусу зліва направо та зніміть її з підставки для рук і блоку клавіатури.

7. Вимкніть перемикач акумулятора.
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ПРИМІТКА: Перш ніж виймати компоненти з комп’ютера, вимкніть перемикач акумулятора.
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Встановлення кришки корпусу
ПРИМІТКА: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and

follow the steps in Before working inside your computer. After working inside your computer, follow the instructions in

After working inside your computer. For more safety best practices, see the Regulatory Compliance home page at

www.dell.com/regulatory_compliance.

Порядок дій
1. Увімкніть перемикач акумулятора, якщо раніше його було вимкнено.

2. Сумістіть отвори для гвинтів на кришці корпусу з отворами для гвинтів на підставці для рук і блоці клавіатури.
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3. Притисніть кришку корпусу до вушок на підставці для рук і блоці клавіатури.

4. Прикрутіть вісім гвинтів із зіркоподібним шліцом (M2x3), щоб прикріпити кришку корпуса до блока опори для рук і
клавіатури.
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Зняття твердотільного диска
ПРИМІТКА: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and

follow the steps in Before working inside your computer. After working inside your computer, follow the instructions in

After working inside your computer. For more safety best practices, see the Regulatory Compliance home page at

www.dell.com/regulatory_compliance.

УВАГА: Solid-state drives are fragile. Exercise care when handling the solid-state drive.

УВАГА: Для уникнення втрати даних не знімайте твердотільний диск, коли комп'ютер перебуває у режимі сну
або працює.

Підготовчі дії
Зніміть кришку корпусу.

Порядок дій
1. Очистіть і зніміть термопрокладку із твердотілого диска.

2. Викрутіть гвинт (M2x3), що кріпить твердотілий диск до системної плати.

3. Підніміть твердотілий диск під кутом і вийміть його з гнізда для твердотілого диска.

5
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Заміна твердотільного диска
ПРИМІТКА: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and

follow the steps in Before working inside your computer. After working inside your computer, follow the instructions in

After working inside your computer. For more safety best practices, see the Regulatory Compliance home page at

www.dell.com/regulatory_compliance.

УВАГА: Solid-state drives are fragile. Exercise care when handling the solid-state drive.

Порядок дій
1. Вирівняйте паз на твердотілому диску через вушко на гнізді твердотілого диска.

2. Під кутом перемістіть твердотілий диск у гніздо твердотілого диска.

3. Установіть гвинт (M2x3), що кріпить твердотілий диск до системної плати.

4. Прикріпіть термопрокладку до твердотілого диска.

Подальші дії
Установіть кришку корпусу.
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Зняття шифрувальних планок плати
введення-виведення

ПРИМІТКА: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and

follow the steps in Before working inside your computer. After working inside your computer, follow the instructions in

After working inside your computer. For more safety best practices, see the Regulatory Compliance home page at

www.dell.com/regulatory_compliance.

Підготовчі дії
Зніміть кришку корпусу.

Порядок дій
1. Викрутіть чотири гвинти (M1,6x5,5), що кріплять кабель плати введення-виведення до системної плати.

2. Зніміть стрічку та від’єднайте кабель плати введення-виведення від вентиляторів.

3. Зніміть дві шифрувальні планки плати введення-виведення із системної плати.

ПРИМІТКА: Зніміть шифрувальні планки плати введення-виведення одразу після від’єднання кабелю плати
введення-виведення, щоб шифрувальні планки не випали з комп’ютера. Контакти шифрувальних планок
дуже крихкі. Не торкайтеся контактів чи нижнього боку планок. Підіймайте й тримайте планки за краї чи
збоку. Знявши шифрувальні планки із системи, покладіть їх на антистатичний килимок у місці, де буде
неможливим їхній рух чи контакт з іншими об’єктами. НЕ застосовуйте силу до контактів на шифрувальних
планках і НЕ здійснюйте рухів, що можуть спричинити виникнення подряпин на контактах, як-от обертання
чи перевертання планок, коли вони торкаються будь-якої поверхні.

7
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Встановлення шифрувальних планок
плати введення-виведення

ПРИМІТКА: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and

follow the steps in Before working inside your computer. After working inside your computer, follow the instructions in

After working inside your computer. For more safety best practices, see the Regulatory Compliance home page at

www.dell.com/regulatory_compliance.

Порядок дій
1. За допомогою центруючих шрифтів установіть дві шифрувальні планки плати введення-виведення на системну плату.

2. Вирівняйте отвори для гвинтів на кабелі плати введення-виведення з отворами для гвинтів на шифрувальних планках
плати введення-виведення та закріпіть кабель плати введення-виведення до вентиляторів.

ПРИМІТКА: Під час під’єднання кабелю плати введення-виведення з’єднайте кінець плати введення
виведення з краєм плати введення виведення, а кінець системної плати з краєм системної плати,

зіставивши їх.

УВАГА: Неправильне зіставлення кабелю може спричинити пошкодження контактів.

3. Установіть чотири гвинти (M1,6x5,5), що кріплять кабель плати введення-виведення до системної плати.

8
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Подальші дії
Установіть кришку корпусу.
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Виймання радіатора
ПРИМІТКА: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and

follow the steps in Before working inside your computer. After working inside your computer, follow the instructions in

After working inside your computer. For more safety best practices, see the Regulatory Compliance home page at

www.dell.com/regulatory_compliance.

ПРИМІТКА: The heat sink may become hot during normal operation. Allow sufficient time for the heat sink to cool

before you touch it.

УВАГА: For maximum cooling of the processor, do not touch the heat transfer areas on the heat sink. The oils in your

skin can reduce the heat transfer capability of the thermal grease.

Підготовчі дії
Зніміть кришку корпусу.

Порядок дій
1. Зніміть стрічку, що фіксує щит радіатора на системній платі.

ПРИМІТКА: Стрічка на захисній панелі радіатора потрібна для зменшення шуму в системі. Її можна
використовувати повторно й потрібно прикріплювати щоразу під час встановлення радіатора.

2. Вийміть щит радіатора пластиковим пером із гнізд на системній платі.
3. Зніміть щит радіатора із системної плати.

4. У зворотному послідовному порядку (як вказано на радіаторі), викрутіть чотири гвинти (M2x3), які кріплять радіатор до
системної плати.

5. Викрутіть гвинт (M2x3), що прикріплює радіатор до підставки для рук.
6. Зніміть радіатор процесора з системної плати.

9
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Встановлення радіатора
ПРИМІТКА: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and

follow the steps in Before working inside your computer. After working inside your computer, follow the instructions in

After working inside your computer. For more safety best practices, see the Regulatory Compliance home page at

www.dell.com/regulatory_compliance.

УВАГА: Incorrect alignment of the heat sink can damage the system board and processor.

ПРИМІТКА: If either the system board or the heat sink is replaced, use the thermal pad/paste provided in the kit to

ensure that thermal conductivity is achieved.

Порядок дій
1. Розмістіть радіатор на системній платі й сумістіть отвори для гвинтів на радіаторі з отворами для гвинтів на системній

платі.
2. У послідовному порядку (як вказано на радіаторі) установіть п’ять гвинтів (M2x3), що кріплять радіатор до системної

плати.

3. Установіть гвинт (M2x3), що кріпить радіатор до підставки для рук.

4. Вставте щит радіатора в гнізда системної плати й притисніть його, щоб зафіксувати.

5. Наліпіть стрічку, що кріпить щит радіатора до системної плати.
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Подальші дії
Установіть кришку корпусу.
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Removing the fans
NOTE: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow

the steps in Before working inside your computer. After working inside your computer, follow the instructions in After

working inside your computer. For more safety best practices, see the Regulatory Compliance home page at

www.dell.com/regulatory_compliance.

Підготовчі дії
1. Зніміть кришку корпусу.

2. Зніміть шифрувальні планки плати введення-виведення.

Порядок дій
1. Від'єднайте кабель вентилятора в від системної плати.

2. Викрутіть чотири гвинти (M2x3), що кріплять вентилятори до підставки для рук і блоку клавіатури.

3. Вийміть кабель батарейки типу «таблетка» з направляючих на вентиляторах.

4. Підніміть вентилятори разом із кабелем із системної плати.
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Встановлення вентиляторів
ПРИМІТКА: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and

follow the steps in Before working inside your computer. After working inside your computer, follow the instructions in

After working inside your computer. For more safety best practices, see the Regulatory Compliance home page at

www.dell.com/regulatory_compliance.

Порядок дій
1. Сумістіть отвори для гвинтів на вентиляторах з отворами для гвинтів на підставці для рук і блоці клавіатури.

2. Прокладіть кабель батарейки типу «таблетка» через направляючі на вентиляторах.

3. Установіть чотири гвинти (M2x3), що кріплять вентилятори до підставки для рук і блоку клавіатури.

4. Під'єднайте кабель вентилятора до системної плати.

Подальші дії
1. Установіть шифрувальні планки плати введення-виведення.

2. Установіть кришку корпусу.
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Зняття акумулятора
ПРИМІТКА: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and

follow the steps in Before working inside your computer. After working inside your computer, follow the instructions in

After working inside your computer. For more safety best practices, see the Regulatory Compliance home page at

www.dell.com/regulatory_compliance.

Заходи безпеки під час використання літій-
іонних акумуляторів

УВАГА:

• Будьте обережні під час роботи з літій-іонними акумуляторами.

• Перш ніж вийняти акумулятор із системи, максимально розрядіть його. Для цього відключіть адаптер
змінного струму від системи.

• Акумулятор не можна ламати, кидати, пошкоджувати, а також проникати в нього сторонніми об’єктами.

• Не піддавайте акумулятор впливу високих температур та не розбирайте його й гальванічні елементи.

• Не тисніть на поверхню акумулятора.

• Не згинайте акумулятор.

• Не використовуйте жодних інструментів, щоб насилу знімати акумулятор.

• Щоб випадкового не проколоти чи пошкодити акумулятор або інші компоненти системи, переконайтеся, що
під час обслуговування цього виробу гвинти закрутили в потрібних місцях і жодного не загубили.

• Якщо акумулятор здувся й не виймається з комп’ютера, не намагайтеся проколоти, зігнути або стиснути
його. Це може бути небезпечно. У такому випадку зверніться в технічну підтримку Dell за допомогою.

Відвідайте сторінку www.dell.com/contactdell.

• Завжди купуйте оригінальні акумулятори на веб-сайті www.dell.com або в авторизованих партнерів і
продавців Dell.

Підготовчі дії
1. Зніміть кришку корпусу.

2. Зніміть шифрувальні планки плати введення-виведення.

Порядок дій
1. Натисніть пластиковим пером на вушко та від’єднайте кабель акумулятора від системної плати.

2. Викрутіть вісім гвинтів (M2x5), що кріплять акумулятор до підставки для рук і блоку клавіатури.

3. Зніміть акумулятор із підставки для рук і блоку клавіатури.
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4. Переверніть комп’ютер, відкрийте дисплей, натисніть кнопку живлення й утримуйте її приблизно 5 секунд, щоб
заземлити комп’ютер.
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Встановлення акумулятора
ПРИМІТКА: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and

follow the steps in Before working inside your computer. After working inside your computer, follow the instructions in

After working inside your computer. For more safety best practices, see the Regulatory Compliance home page at

www.dell.com/regulatory_compliance.

Порядок дій
1. Розмістіть акумулятор на підставці для рук і блоці клавіатури та сумістіть отвори для гвинтів на акумуляторі з отворами

для гвинтів на підставці для рук і блоці клавіатури.

2. Установіть вісім гвинтів (M2x5), що кріплять кришку корпусу до підставки для рук і блоку клавіатури.

3. Під'єднайте кабель акумулятора до системної плати.

Подальші дії
1. Установіть шифрувальні планки плати введення-виведення.

2. Установіть кришку корпусу.
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Зняття плати вводу-виводу
ПРИМІТКА: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and

follow the steps in Before working inside your computer. After working inside your computer, follow the instructions in

After working inside your computer. For more safety best practices, see the Regulatory Compliance home page at

www.dell.com/regulatory_compliance.

Підготовчі дії
1. Зніміть кришку корпусу.

2. Зніміть шифрувальні планки плати введення-виведення.

3. Зніміть акумулятор.

Порядок дій
1. Від’єднайте пластиковою паличкою кабель динаміка від системної плати.

2. Від’єднайте світлодіодний кабель і кабель мікрофона від плати введення-виведення.

3. Викрутіть два гвинти (M2x4), що кріплять кронштейн бездротової антени до плати введення-виведення.

4. Від’єднайте пластикового паличкою кабелі антени від плати введення-виведення.

5. Викрутіть три гвинти (M2x4), що кріплять кронштейн USB Type-C до плати введення-виведення.

6. Викрутіть гвинт (M2x3), що кріпить плату введення-виведення до блока підставки для рук і клавіатури.

7. Зніміть плату введення-виведення з підставки для рук і блоку клавіатури.

15

Зняття плати вводу-виводу 31

https://www.dell.com/regulatory_compliance


32 Зняття плати вводу-виводу



Встановлення плати вводу-виводу
ПРИМІТКА: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and

follow the steps in Before working inside your computer. After working inside your computer, follow the instructions in

After working inside your computer. For more safety best practices, see the Regulatory Compliance home page at

www.dell.com/regulatory_compliance.

Порядок дій
1. За допомогою центруючих шрифтів сумістіть отвір для гвинта на платі введення-виведення з отвором для гвинта на

підставці для рук і блоці клавіатури.

2. Прикрутіть гвинт (M2x3), щоб прикріпити плату введення-виведення до блока підставки для рук і клавіатури.

3. Розмістіть кронштейн кабелю USB Type-C на платі введення-виведення та встановіть три гвинти (M2x4), що кріплять
кронштейн USB Type-C до плати введення-виведення.

4. Під’єднайте кабелі антени до плати введення-виведення.

5. Розмістіть кронштейн бездротової антени на платі введення-виведення та встановіть два гвинти (M2x4), що кріплять
кронштейн бездротової антени до плати введення-виведення.

6. Під’єднайте світлодіодний кабель і кабель мікрофону до плати введення-виведення.

7. Під'єднайте кабель динаміка до системної плати.
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Подальші дії
1. Встановіть акумулятор.

2. Установіть шифрувальні планки плати введення-виведення.

3. Установіть кришку корпусу.

34 Встановлення плати вводу-виводу



Зняття динаміків
ПРИМІТКА: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and

follow the steps in Before working inside your computer. After working inside your computer, follow the instructions in

After working inside your computer. For more safety best practices, see the Regulatory Compliance home page at

www.dell.com/regulatory_compliance.

Підготовчі дії
1. Зніміть кришку корпусу.

2. Зніміть шифрувальні планки плати введення-виведення.

3. Зніміть акумулятор.

Порядок дій
1. Від'єднайте кабель динаміків від системної плати.

2. Викрутіть два гвинти (M2x1,7), що кріплять лівий і правий динаміки до підставки для рук і блоку клавіатури.

3. Запам'ятайте положення кабелю динаміка та витягніть кабель із направляючих на підставці для рук і блоці клавіатури.

4. Підніміть лівий і правий динаміки разом із кабелями із підставки для рук і блоку клавіатури.
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Встановлення динаміків
ПРИМІТКА: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and

follow the steps in Before working inside your computer. After working inside your computer, follow the instructions in

After working inside your computer. For more safety best practices, see the Regulatory Compliance home page at

www.dell.com/regulatory_compliance.

Порядок дій
1. За допомогою центруючих шрифтів розмістіть лівий і правий динаміки на підставці для рук і блоці клавіатури.

2. Прокладіть кабель динаміка через направляючі до підставки для рук і блоку клавіатури.

3. Установіть два гвинти (M2x1,7), що кріплять лівий і правий динаміки до підставки для рук і блоку клавіатури.

4. Під'єднайте кабель динаміка до системної плати.

Подальші дії
1. Встановіть акумулятор.

2. Установіть шифрувальні планки плати введення-виведення.

3. Установіть кришку корпусу.
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Зняття акумулятора типу «таблетка»
ПРИМІТКА: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and

follow the steps in Before working inside your computer. After working inside your computer, follow the instructions in

After working inside your computer. For more safety best practices, see the Regulatory Compliance home page at

www.dell.com/regulatory_compliance.

УВАГА: Removing the coin-cell battery resets the BIOS setup program’s settings to default. It is recommended that

you note the BIOS setup program’s settings before removing the coin-cell battery.

Підготовчі дії
1. Зніміть кришку корпусу.

2. Зніміть шифрувальні планки плати введення-виведення.

3. Зніміть акумулятор.

Порядок дій
1. Від’єднайте кабель батарейки типу «таблетка» від системної плати й вийміть його з направляючих на вентиляторі.
2. Запам’ятайте розташування батарейки типу «таблетка» та витягніть її з системної плати.
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Встановлення акумулятора типу
«таблетка»

ПРИМІТКА: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and

follow the steps in Before working inside your computer. After working inside your computer, follow the instructions in

After working inside your computer. For more safety best practices, see the Regulatory Compliance home page at

www.dell.com/regulatory_compliance.

Порядок дій
1. Прикріпіть батарейку типу «таблетка» до системної плати.

2. Через направляючі прокладіть кабель батарейки типу «таблетка» до вентилятора.

3. Під’єднайте кабель батарейки типу «таблетка» до системної плати.

Подальші дії
1. Встановіть акумулятор.

2. Установіть шифрувальні планки плати введення-виведення.

3. Установіть кришку корпусу.
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Зняття кнопки живлення із пристроєм для
зчитування відбитків пальців

ПРИМІТКА: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and

follow the steps in Before working inside your computer. After working inside your computer, follow the instructions in

After working inside your computer. For more safety best practices, see the Regulatory Compliance home page at

www.dell.com/regulatory_compliance.

ПРИМІТКА: Стосується лише комп’ютерів, які постачаються із пристроєм для зчитування відбитків пальців.

Підготовчі дії
1. Зніміть кришку корпусу.

2. Зніміть шифрувальні планки плати ввдення-виведення.

3. Зніміть акумулятор.

4. Зніміть плату вводу-виводу.

Порядок дій
ПРИМІТКА: Крок 1, 2 та 4 стосуються лише комп’ютерів, які постачаються із пристроєм для зчитування
відбитків пальців.

1. Відкрийте засувку та від’єднайте кабель пристрою для зчитування відбитків пальців від системної плати й витягніть
кабель пристрою для зчитування відбитків пальців із підставки для рук і блоку клавіатури.

2. Зніміть стрічку, що кріпить кабель кнопки живлення до підставки для рук і блоку клавіатури.

3. Викрутіть гвинт (M2x1,7), що кріпить кнопку живлення до підставки для рук і блоку клавіатури.

4. Викрутіть гвинт (M1,6x1,8), що кріпить пристрій для зчитування відбитків пальців до підставки для рук і блоку клавіатури.

5. Очистіть і підніміть кнопку живлення та пристрій для зчитування відбитків пальців (деякі моделі) разом із кабелем з
підставки для рук і блоку клавіатури.
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40 Зняття кнопки живлення із пристроєм для зчитування відбитків пальців



Встановлення кнопки живлення із
пристроєм для зчитування відбитків

пальців
ПРИМІТКА: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and

follow the steps in Before working inside your computer. After working inside your computer, follow the instructions in

After working inside your computer. For more safety best practices, see the Regulatory Compliance home page at

www.dell.com/regulatory_compliance.

ПРИМІТКА: Стосується лише комп’ютерів, які постачаються із пристроєм для зчитування відбитків пальців.

Порядок дій
ПРИМІТКА: Крок 2, 4 та 5 стосуються лише комп’ютерів, які постачаються із пристроєм для зчитування
відбитків пальців.

1. Вставте кнопку живлення та пристрій для зчитування відбитків пальців (деякі моделі) у гніздо на підставці для рук і блоці
клавіатури.

2. Установіть гвинт (M1,6x1,8), що кріпить пристрій для зчитування відбитків пальців до підставки для рук і блоку клавіатури.

3. Установіть гвинт (M2x1,7), що кріпить кнопку живлення до підставки для рук і блоку клавіатури.

4. Наліпіть стрічку, що кріпить кабель кнопки живлення до підставки для рук і блоку клавіатури.

5. Прикріпіть кабель пристрою для зчитування відбитків пальців до підставки для рук блоку клавіатури.

6. Підключіть кабель пристрою для зчитування відбитків пальців до системної плати та закрийте засувку.
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Подальші дії
1. Встановіть плату вводу-виводу.

2. Встановіть акумулятор.

3. Установіть шифрувальні планки плати введення-виведення.

4. Установіть кришку корпусу.
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Зняття блоку екрана
ПРИМІТКА: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and

follow the steps in Before working inside your computer. After working inside your computer, follow the instructions in

After working inside your computer. For more safety best practices, see the Regulatory Compliance home page at

www.dell.com/regulatory_compliance.

Підготовчі дії
1. Зніміть кришку корпусу.

2. Зніміть шифрувальні планки плати введення-виведення.

3. Зніміть радіатор процесора.

Порядок дій
1. Відкрийте засувку та від’єднайте кабель камери від системної плати.

2. Витягніть кабель камери з підставки для рук і блоку клавіатури.

3. Зніміть стрічку, що кріпить кронштейн кабелю дисплея до системної плати.

4. Викрутіть два гвинти (M1,6x1,8), що кріплять кронштейн кабелю дисплея до системної плати й зніміть кронштейн із
системної плати.

5. Від’єднайте кабель дисплея від системної плати.

6. Викрутіть два гвинти (M2x4), що кріплять кронштейн бездротової антени до плати введення-виведення та зніміть
кронштейн із плати введення-виведення.

7. Від’єднайте кабелі антени від плати введення-виведення.

8. Відкрийте комп’ютер під кутом 180 градусів і поставте його на рівну та чисту поверхню дисплеєм униз.
9. Викрутіть шість гвинтів (M2,5x4), що кріплять блок дисплея до підставки для рук і блоку клавіатури.

10. Зніміть блок дисплея з підставки для рук.
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44 Зняття блоку екрана



Встановлення блоку екрана
ПРИМІТКА: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and

follow the steps in Before working inside your computer. After working inside your computer, follow the instructions in

After working inside your computer. For more safety best practices, see the Regulatory Compliance home page at

www.dell.com/regulatory_compliance.

Порядок дій
1. Розмістивши екран дисплея лицевою стороною донизу, вирівняйте отвори для гвинтів на блоці дисплея з отворами для

гвинтів на підставці для рук і блоці клавіатури.

2. Установіть шість гвинтів (M2,5x8), що кріплять блок дисплея до підставки для рук і блоку клавіатури.

3. Закрийте дисплей.

4. Під’єднайте кабелі антени до плати введення-виведення.

5. Вирівняйте отвори для гвинтів на кронштейні бездротової антени з отворами для гвинтів на платі введення-виведення
та встановіть два гвинти (M2x4), що кріплять кронштейн до плати введення-виведення.

6. Під’єднайте кабель дисплею до системної плати й закрийте засувку.

7. Вирівняйте отвори для гвинтів на кронштейні кабелю дисплея з отворами для гвинтів на системній платі й встановіть
два гвинти (M1,6x1,8), що кріплять кронштейн до системної плати.

8. Наліпіть стрічку, що фіксує кронштейн кабелю дисплея до системної плати.

9. Прикріпіть кабель камери до підставки для рук і блоку клавіатури.

10. Під’єднайте кабель камери до системної плати й закрийте засувку.
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Подальші дії
1. Встановіть радіатор процесора.

2. Установіть шифрувальні планки плати введення-виведення.

3. Установіть кришку корпусу.
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Зняття системної плати
ПРИМІТКА: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and

follow the steps in Before working inside your computer. After working inside your computer, follow the instructions in

After working inside your computer. For more safety best practices, see the Regulatory Compliance home page at

www.dell.com/regulatory_compliance.

ПРИМІТКА: Your computer’s Service Tag is stored in the system board. You must enter the Service Tag in the BIOS

setup program after you replace the system board.

ПРИМІТКА: Replacing the system board removes any changes you have made to the BIOS using the BIOS setup

program. You must make the appropriate changes again after you replace the system board.

ПРИМІТКА: Before disconnecting the cables from the system board, note the location of the connectors so that you can

reconnect the cables correctly after you replace the system board.

Підготовчі дії
1. Зніміть кришку корпусу.

2. Зніміть твердотілий диск.
3. Зніміть шифрувальні планки плати введення-виведення.

4. Зніміть акумулятор.

5. Зніміть радіатор процесора.

6. Зніміть вентилятори.

Порядок дій
1. Відкрийте засувку та від’єднайте кабель камери від системної плати.

2. Зніміть стрічку, що кріпить кронштейн кабелю екрана до системної плати.

3. Викрутіть два гвинти (M1,6x1,8), що кріплять кронштейн кабелю екрана до системної плати та зніміть кронштейн із
системної плати.

4. Потягніть за вушко та від’єднайте кабель екрана від системної плати.

5. Відкрийте засувку та від’єднайте кабель підсвічування клавіатури від системної плати.

6. Відкрийте засувку та від’єднайте пристрій для зчитування відбитків пальців від системної плати.

УВАГА: Removing the coin-cell battery resets the BIOS setup program’s settings to default. It is recommended that

you note the BIOS setup program’s settings before removing the coin-cell battery.

7. Від’єднайте кабель батарейки типу «таблетка» від системної плати.
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8. Викрутіть три гвинти (M2x4), що кріплять кронштейн USB Type-C до системної плати та зніміть кронштейн із системної
плати.

9. Викрутіть два гвинти (M2x3), що кріплять системну плату до підставки для рук і блоку клавіатури.

10. Зніміть системну плату з підпори для рук.
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Встановлення системної плати
ПРИМІТКА: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and

follow the steps in Before working inside your computer. After working inside your computer, follow the instructions in

After working inside your computer. For more safety best practices, see the Regulatory Compliance home page at

www.dell.com/regulatory_compliance.

ПРИМІТКА: Your computer’s Service Tag is stored in the system board. You must enter the Service Tag in the BIOS

setup program after you replace the system board.

ПРИМІТКА: Replacing the system board removes any changes you have made to the BIOS using the BIOS setup

program. You must make the appropriate changes again after you replace the system board.

Порядок дій
1. За допомогою центруючих шрифтів розмістіть системну плату на підставці для рук і блоці клавіатури, вирівняйте отвори

для гвинтів на системній платі з отворами для гвинтів на підставці для рук.
2. Установіть два гвинти (M2x3), що кріплять системну плату до підставки для рук.
3. Вирівняйте отвори для гвинтів на кронштейні USB Type-C з отворами для гвинтів на системній платі й встановіть три

гвинти (M2x4), що кріплять кронштейн USB Type-C до системної плати.

4. Під’єднайте кабель батарейки типу «таблетка» до системної плати.

5. Під’єднайте кабель пристрою для зчитування відбитків пальців до системної плати й закрийте засувку.

6. Під’єднайте кабель підсвічування клавіатури до системної плати й закрийте засувку.

7. Під’єднайте кабель екрана до системної плати.

8. Розмістіть кронштейн кабелю екрана на системній платі й установіть два гвинти (M1,6x1,8), що кріплять кронштейн до
системної плати.

9. Наліпіть стрічку, що кріпить кабель екрана до системної плати.
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10. Під’єднайте кабель камери до системної плати й закрийте засувку.

Подальші дії
1. Установіть вентилятори.

2. Встановіть радіатор процесора.

3. Встановіть акумулятор.

4. Установіть шифрувальні планки плати введення-виведення.

5. Установіть твердотілий диск.
6. Установіть кришку корпусу.

Як ввести сервісний номер в програму
налаштування системи BIOS
1. Увімкніть або перезавантажте комп'ютер.

2. Натисніть F2, як з'явиться логотип Dell для входу в програму налаштування BIOS.

3. Перейдіть на вкладку Головний і введіть сервісний номер у полі Введення сервісного номеру.

ПРИМІТКА: Сервісний код — це буквено-цифровий ідентифікатор, указаний на задній панелі комп’ютера.
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Зняття підставки для рук і блоку
клавіатури

ПРИМІТКА: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and

follow the steps in Before working inside your computer. After working inside your computer, follow the instructions in

After working inside your computer. For more safety best practices, see the Regulatory Compliance home page at

www.dell.com/regulatory_compliance.

Підготовчі дії
1. Зніміть кришку корпусу.

2. Зніміть твердотілий диск.
3. Зніміть шифрувальні планки плати введення-виведення.

4. Зніміть акумулятор.

5. Зніміть радіатор процесора.

6. Зніміть вентилятори.

7. Зніміть динаміки.

8. Зніміть акумулятор типу «таблетка».

9. Зніміть блок екрана.

10. Зніміть плату вводу-виводу.

11. Зніміть кнопку живлення із пристроєм для зчитування відбитків пальців.

12. Зніміть системну плату.

Порядок дій
Виконавши всі підготовчі дії, можна дістати підставку для рук і блок клавіатури.
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Встановлення підставки для рук і блоку
клавіатури

ПРИМІТКА: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and

follow the steps in Before working inside your computer. After working inside your computer, follow the instructions in

After working inside your computer. For more safety best practices, see the Regulatory Compliance home page at

www.dell.com/regulatory_compliance.

Порядок дій
Розмістіть підставку для рук і блок клавіатури лицевою стороною донизу на чистій і рівній поверхні.

Подальші дії
1. Встановіть системну плату.

2. Установіть кнопку живлення із пристроєм для зчитування відбитків пальців.

3. Встановіть плату вводу-виводу.

4. Встановіть блок екрана.

5. Встановіть акумулятор типу «таблетка».

6. Встановіть динаміки.

7. Установіть вентилятори.

8. Встановіть радіатор процесора.

9. Встановіть акумулятор.

10. Установіть шифрувальні планки плати введення-виведення.

11. Установіть твердотілий диск.
12. Установіть кришку корпусу.
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Завантаження драйверів

Завантаження аудіодрайвера
1. Увімкніть комп'ютер.

2. Перейдіть за адресою www.dell.com/support.

3. Введіть сервісний код комп'ютера та натисніть Submit (Надіслати).

ПРИМІТКА: Якщо у вас немає сервісного номера, скористайтеся функцією автоматичного визначення
продукту або вручну виберіть модель вашого комп'ютера у списку.

4. Натисніть Drivers & downloads (Драйвери та завантаження).

5. Натисніть кнопку Detect Drivers (Знайти драйвери).

6. Перегляньте й прийміть умови та положення використання програми SupportAssist і натисніть Continue (Продовжити).

7. Якщо потрібно, комп’ютер запустить і встановить програму SupportAssist.

ПРИМІТКА: Перегляньте вказівки на екрані для поточного веб-переглядача.

8. Натисніть View Drivers for My System (Переглянути драйвери для моєї системи).

9. Натисніть Download and Install (Завантажити та установити), щоб завантажити та встановити всі оновлення
драйвера, виявлені для комп’ютера.

10. Виберіть папку для зберігання файлів.

11. Якщо відобразиться відповідна підказка, підтвердьте запити функції User Account Control (Керування обліковими
записами користувачів), щоб здійснити зміни в системі.

12. Програма встановить усі виявлені драйвери й оновлення.

ПРИМІТКА: Не всі файли встановлюються автоматично. Перегляньте звіт із встановлення, щоб визначити,

чи потрібно встановити драйвери вручну.

13. Щоб завантажити й установити драйвери вручну, натисніть Category (Категорія).

14. Виберіть Audio (Аудіо) у розкривному списку.

15. Щоб завантажити аудіодрайвер на комп’ютер, натисніть Download (Завантажити).

16. Коли завантаження закінчиться, перейдіть у папку, у яку ви зберегли файл аудіодрайвера.

17. Двічі натисніть значок файлу аудіодрайвера та виконайте вказівки зі встановлення на екрані.

Таблиця 2. Аудіоконтролер в диспетчері пристроїв

До встановлення Після встановлення

Завантаження драйвера графічного пристрою
1. Увімкніть комп'ютер.

2. Перейдіть за адресою www.dell.com/support.

3. Введіть сервісний код комп'ютера та натисніть Submit (Надіслати).

ПРИМІТКА: Якщо у вас немає сервісного номера, скористайтеся функцією автоматичного визначення
продукту або вручну виберіть модель вашого комп'ютера у списку.

4. Натисніть Drivers & downloads (Драйвери та завантаження).

5. Натисніть кнопку Detect Drivers (Знайти драйвери).
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6. Перегляньте й прийміть умови та положення використання програми SupportAssist і натисніть Continue (Продовжити).

7. Якщо потрібно, комп’ютер запустить і встановить програму SupportAssist.

ПРИМІТКА: Перегляньте вказівки на екрані для поточного веб-переглядача.

8. Натисніть View Drivers for My System (Переглянути драйвери для моєї системи).

9. Натисніть Download and Install (Завантажити та установити), щоб завантажити та встановити всі оновлення
драйвера, виявлені для комп’ютера.

10. Виберіть папку для зберігання файлів.

11. Якщо відобразиться відповідна підказка, підтвердьте запити функції User Account Control (Керування обліковими
записами користувачів), щоб здійснити зміни в системі.

12. Програма встановить усі виявлені драйвери й оновлення.

ПРИМІТКА: Не всі файли встановлюються автоматично. Перегляньте звіт із встановлення, щоб визначити,

чи потрібно встановити драйвери вручну.

13. Щоб завантажити й установити драйвери вручну, натисніть Category (Категорія).

14. Виберіть Video (Відео) в розкривному списку.

15. Натисніть Download (Завантажити), щоб завантажити драйвер графічного пристрою на комп’ютер.

16. Коли завантаження завершиться, перейдіть до папки, у яку було збережено файл драйвера графічного пристрою.

17. Двічі клацніть значок файлу драйвера графічного пристрою та виконайте вказівки на екрані, щоб установити драйвер.

Завантаження драйвера USB 3.0
1. Увімкніть комп'ютер.

2. Перейдіть за адресою www.dell.com/support.

3. Введіть сервісний код комп'ютера та натисніть Submit (Надіслати).

ПРИМІТКА: Якщо у вас немає сервісного номера, скористайтеся функцією автоматичного визначення
продукту або вручну виберіть модель вашого комп'ютера у списку.

4. Натисніть Drivers & downloads (Драйвери та завантаження).

5. Натисніть кнопку Detect Drivers (Знайти драйвери).

6. Перегляньте й прийміть умови та положення використання програми SupportAssist і натисніть Continue (Продовжити).

7. Якщо потрібно, комп’ютер запустить і встановить програму SupportAssist.

ПРИМІТКА: Перегляньте вказівки на екрані для поточного веб-переглядача.

8. Натисніть View Drivers for My System (Переглянути драйвери для моєї системи).

9. Натисніть Download and Install (Завантажити та установити), щоб завантажити та встановити всі оновлення
драйвера, виявлені для комп’ютера.

10. Виберіть папку для зберігання файлів.

11. Якщо відобразиться відповідна підказка, підтвердьте запити функції User Account Control (Керування обліковими
записами користувачів), щоб здійснити зміни в системі.

12. Програма встановить усі виявлені драйвери та оновлення.

ПРИМІТКА: Не всі файли встановлюються автоматично. Перегляньте звіт із встановлення, щоб визначити,

чи потрібно встановити драйвери вручну.

13. Щоб завантажити й установити драйвери вручну, натисніть Category (Категорія).

14. Виберіть Chipset (Набір мікросхем) у розкривному списку.

15. Натисніть Download (Завантажити), щоб завантажити драйвер USB 3.0 на комп’ютер.

16. Коли завантаження завершиться, перейдіть до папки, у яку було збережено відповідний файл драйвера USB 3.0.

17. Двічі клацніть значок файлу драйвера USB 3.0 і виконайте вказівки на екрані, щоб завантажити драйвер.

Завантаження драйвера Wi-Fi
1. Увімкніть комп'ютер.

2. Перейдіть за адресою www.dell.com/support.

3. Введіть сервісний код комп'ютера та натисніть Submit (Надіслати).
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ПРИМІТКА: Якщо у вас немає сервісного номера, скористайтеся функцією автоматичного визначення
продукту або вручну виберіть модель вашого комп'ютера у списку.

4. Натисніть Drivers & downloads (Драйвери та завантаження).

5. Натисніть кнопку Detect Drivers (Знайти драйвери).

6. Перегляньте й прийміть умови та положення використання програми SupportAssist і натисніть Continue (Продовжити).

7. Якщо потрібно, комп’ютер запустить і встановить програму SupportAssist.

ПРИМІТКА: Перегляньте вказівки на екрані для поточного веб-переглядача.

8. Натисніть View Drivers for My System (Переглянути драйвери для моєї системи).

9. Натисніть Download and Install (Завантажити та установити), щоб завантажити та встановити всі оновлення
драйвера, виявлені для комп’ютера.

10. Виберіть папку для зберігання файлів.

11. Якщо відобразиться відповідна підказка, підтвердьте запити функції User Account Control (Керування обліковими
записами користувачів), щоб здійснити зміни в системі.

12. Програма встановить усі виявлені драйвери й оновлення.

ПРИМІТКА: Не всі файли встановлюються автоматично. Перегляньте звіт із встановлення, щоб визначити,

чи потрібно встановити драйвери вручну.

13. Щоб завантажити й установити драйвери вручну, натисніть Category (Категорія).

14. Виберіть Network (Мережа) у розкривному списку.

15. Натисніть Download (Завантажити), щоб завантажити драйвер Wi-Fi на комп’ютер.

16. Коли завантаження завершиться, перейдіть до папки, у яку було збережено файл драйвера Wi-Fi.

17. Двічі натисніть значок файлу драйвера Wi-Fi та виконайте вказівки на екрані, щоб установити драйвер.

Завантаження драйвера пристрою для
зчитування карток пам'яті
1. Увімкніть комп'ютер.

2. Перейдіть за адресою www.dell.com/support.

3. Введіть сервісний код комп'ютера та натисніть Submit (Надіслати).

ПРИМІТКА: Якщо у вас немає сервісного номера, скористайтеся функцією автоматичного визначення
продукту або вручну виберіть модель вашого комп'ютера у списку.

4. Натисніть Drivers & downloads (Драйвери та завантаження).

5. Натисніть кнопку Detect Drivers (Знайти драйвери).

6. Перегляньте й прийміть умови та положення використання програми SupportAssist і натисніть Continue (Продовжити).

7. Якщо потрібно, комп’ютер запустить і встановить програму SupportAssist.

ПРИМІТКА: Перегляньте вказівки на екрані для поточного веб-переглядача.

8. Натисніть View Drivers for My System (Переглянути драйвери для моєї системи).

9. Натисніть Download and Install (Завантажити та установити), щоб завантажити та встановити всі оновлення
драйвера, виявлені для комп’ютера.

10. Виберіть папку для зберігання файлів.

11. Якщо відобразиться відповідна підказка, підтвердьте запити функції User Account Control (Керування обліковими
записами користувачів), щоб здійснити зміни в системі.

12. Програма встановить усі виявлені драйвери й оновлення.

ПРИМІТКА: Не всі файли встановлюються автоматично. Перегляньте звіт із встановлення, щоб визначити,

чи потрібно встановити драйвери вручну.

13. Щоб завантажити й установити драйвери вручну, натисніть Category (Категорія).

14. Виберіть Chipset (Набір мікросхем) у розкривному списку.

15. Натисніть Download (Завантажити), щоб завантажити драйвер пристрою для зчитування карток пам'яті на комп’ютер.

16. Коли завантаження завершиться, перейдіть до папки, у яку було збережено файл драйвера пристрою для зчитування
карток пам’яті.
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17. Двічі клацніть піктограму файлу драйвера пристрою для зчитування карток пам’яті та виконайте вказівки на екрані, щоб
установити драйвер.

Завантаження драйвера пристрою для
зчитування відбитків пальців
1. Увімкніть комп'ютер.

2. Перейдіть за адресою www.dell.com/support.

3. Введіть сервісний код комп'ютера та натисніть Submit (Надіслати).

ПРИМІТКА: Якщо у вас немає сервісного номера, скористайтеся функцією автоматичного визначення
продукту або вручну виберіть модель вашого комп'ютера у списку.

4. Натисніть Drivers & downloads (Драйвери та завантаження).

5. Натисніть кнопку Detect Drivers (Знайти драйвери).

6. Перегляньте й прийміть умови та положення використання програми SupportAssist і натисніть Continue (Продовжити).

7. Якщо потрібно, комп’ютер запустить і встановить програму SupportAssist.

ПРИМІТКА: Перегляньте вказівки на екрані для поточного веб-переглядача.

8. Натисніть View Drivers for My System (Переглянути драйвери для моєї системи).

9. Натисніть Download and Install (Завантажити та установити), щоб завантажити та встановити всі оновлення
драйвера, виявлені для комп’ютера.

10. Виберіть папку для зберігання файлів.

11. Якщо відобразиться відповідна підказка, підтвердьте запити функції User Account Control (Керування обліковими
записами користувачів), щоб здійснити зміни в системі.

12. Програма встановить усі виявлені драйвери й оновлення.

ПРИМІТКА: Не всі файли встановлюються автоматично. Перегляньте звіт із встановлення, щоб визначити,

чи потрібно встановити драйвери вручну.

13. Щоб завантажити й установити драйвери вручну, натисніть Category (Категорія).

14. Виберіть Security (Безпека) в розкривному списку.

15. Натисніть Download (Завантажити), щоб завантажити драйвер пристрою для зчитування відбитків пальців на
комп’ютер.

16. Коли завантаження завершиться, перейдіть до папки, у яку було збережено файл драйвера пристрою для зчитування
відбитків пальців.

17. Двічі клацніть значок файлу драйвера пристрою для зчитування відбитків пальців та виконайте вказівки на екрані, щоб
установити драйвер.

Завантаження драйвера набору мікросхем
1. Увімкніть комп'ютер.

2. Перейдіть за адресою www.dell.com/support.

3. Введіть сервісний код комп'ютера та натисніть Submit (Надіслати).

ПРИМІТКА: Якщо у вас немає сервісного номера, скористайтеся функцією автоматичного визначення
продукту або вручну виберіть модель вашого комп'ютера у списку.

4. Натисніть Drivers & downloads (Драйвери та завантаження).

5. Натисніть кнопку Detect Drivers (Знайти драйвери).

6. Перегляньте й прийміть умови та положення використання програми SupportAssist і натисніть Continue (Продовжити).

7. Якщо потрібно, комп’ютер запустить і встановить програму SupportAssist.

ПРИМІТКА: Перегляньте вказівки на екрані для поточного веб-переглядача.

8. Натисніть View Drivers for My System (Переглянути драйвери для моєї системи).

9. Натисніть Download and Install (Завантажити та установити), щоб завантажити та встановити всі оновлення
драйвера, виявлені для комп’ютера.

10. Виберіть папку для зберігання файлів.
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11. Якщо відобразиться відповідна підказка, підтвердьте запити функції User Account Control (Керування обліковими
записами користувачів), щоб здійснити зміни в системі.

12. Програма встановить усі виявлені драйвери й оновлення.

ПРИМІТКА: Не всі файли встановлюються автоматично. Перегляньте звіт із встановлення, щоб визначити,

чи потрібно встановити драйвери вручну.

13. Щоб завантажити й установити драйвери вручну, натисніть Category (Категорія).

14. Виберіть Chipset (Набір мікросхем) у розкривному списку.

15. Натисніть Download (Завантажити), щоб завантажити драйвер набору мікросхем на комп’ютер.

16. Коли завантаження завершиться, перейдіть до папки, у яку було збережено відповідний файл драйвера набору
мікросхем.

17. Двічі клацніть значок файлу драйвера набору мікросхем і виконайте вказівки на екрані, щоб установити драйвер.

Завантаження мережевого драйвера
1. Увімкніть комп'ютер.

2. Перейдіть за адресою www.dell.com/support.

3. Введіть сервісний код комп'ютера та натисніть Submit (Надіслати).

ПРИМІТКА: Якщо у вас немає сервісного номера, скористайтеся функцією автоматичного визначення
продукту або вручну виберіть модель вашого комп'ютера у списку.

4. Натисніть Drivers & downloads (Драйвери та завантаження).

5. Натисніть кнопку Detect Drivers (Знайти драйвери).

6. Перегляньте й прийміть умови та положення використання програми SupportAssist і натисніть Continue (Продовжити).

7. Якщо потрібно, комп’ютер запустить і встановить програму SupportAssist.

ПРИМІТКА: Перегляньте вказівки на екрані для поточного веб-переглядача.

8. Натисніть View Drivers for My System (Переглянути драйвери для моєї системи).

9. Натисніть Download and Install (Завантажити та установити), щоб завантажити та встановити всі оновлення
драйвера, виявлені для комп’ютера.

10. Виберіть папку для зберігання файлів.

11. Якщо відобразиться відповідна підказка, підтвердьте запити функції User Account Control (Керування обліковими
записами користувачів), щоб здійснити зміни в системі.

12. Програма встановить усі виявлені драйвери й оновлення.

ПРИМІТКА: Не всі файли встановлюються автоматично. Перегляньте звіт із встановлення, щоб визначити,

чи потрібно встановити драйвери вручну.

13. Щоб завантажити й установити драйвери вручну, натисніть Category (Категорія).

14. Виберіть Network (Мережа) у розкривному списку.

15. Натисніть Download (Завантажити), щоб завантажити мережевий драйвер на комп’ютер.

16. Коли завантаження завершиться, перейдіть до папки, у яку було збережено файл мережевого драйвера.

17. Двічі клацніть значок файлу мережевого драйвера та виконайте вказівки на екрані, щоб установити драйвер.
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Налаштування системи
ПРИМІТКА: Залежно від моделі комп’ютера та встановлених пристроїв, деякі з перелічених у цьому розділі
компонентів можуть бути відсутні.

Boot Sequence
Boot sequence enables you to bypass the System Setup–defined boot device order and boot directly to a specific device (for example:
optical drive or hard drive). During the Power-on Self-Test (POST), when the Dell logo appears, you can:

• Access System Setup by pressing F2 key
• Bring up the one-time boot menu by pressing F12 key.

The one-time boot menu displays the devices that you can boot from including the diagnostic option. The boot menu options are:

• Removable Drive (if available)
• STXXXX Drive

NOTE: XXXX denotes the SATA drive number.

• Optical Drive (if available)
• SATA Hard Drive (if available)
• Diagnostics

NOTE: Choosing Diagnostics, displays the ePSA diagnostics screen.

The boot sequence screen also displays the option to access the System Setup screen.

Клавіші навігації
ПРИМІТКА: Для більшості опцій налаштувань системи внесені зміни записуються, але не набувають сили, доки
ви не перезавантажите систему.

Клавіші Навігація
Стрілка вгору Перехід до попереднього поля.

Стрілка вниз Перехід до наступного поля.

Enter Вибір значення у вибраному полі (якщо застосовується) або перехід за посиланням у полі.

ПРОБІЛ Розкрити або згорнути розкривний список, якщо є така можливість.

Tab Перехід до наступної області фокусування.

Esc Перехід до попередньої сторінки, поки не з'явиться головний екран. Після натискання клавіші Esc на
головному екрані з'являється повідомлення із запитом зберегти незбережені зміни, а після цього
систему буде перезавантажено.

System setup
CAUTION: Unless you are an expert computer user, do not change the settings in the BIOS Setup program. Certain

changes can make your computer work incorrectly.

NOTE: Before you change BIOS Setup program, it is recommended that you write down the BIOS Setup program screen

information for future reference.

Use the BIOS Setup program for the following purposes:

• Get information about the hardware installed in your computer, such as the amount of RAM and the size of the hard drive.
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• Change the system configuration information.
• Set or change a user-selectable option, such as the user password, type of hard drive installed, and enabling or disabling base devices.

Як відкрити налаштування BIOS
1. Увімкніть (або перезавантажте) комп'ютер.

2. Під час POST, як з'явиться логотип DELL, негайно натисніть клавішу F2, щойно побачите підказку.

ПРИМІТКА: Підказка F2 вказує на те, що клавіатура ініціалізована. Ця підказка може з'явитися дуже швидко,

тому ви повинні стежити за нею, а потім натиснути F2. Команда клавіші F2 не виконається, якщо натиснути її
перед підказкою F2. Якщо пройшло багато часу та з'явився логотип операційної системи, дочекайтеся
появи робочого столу. Потім вимкніть комп'ютер і повторіть спробу.

Увімкнення або вимкнення USB у програмі
налаштування BIOS
1. Увімкніть або перезавантажте комп’ютер.

2. Натисніть клавішу F2, коли логотип Dell з’явиться на екрані, щоб увійти в програму налаштування BIOS.

ПРИМІТКА: Підказка про натискання F2 свідчить про те, що клавіатуру ініціалізовано. Ця підказка може
з’явитися на дуже короткий час, тому не пропустіть її. Побачивши підказку, натисніть клавішу F2. Якщо
натиснути клавішу F2, перш ніж з’явиться відповідна підказка, це ні до чого не призведе. Якщо пройшло
багато часу, з’явився логотип операційної системи, дочекайтеся появи робочого столу. Потім вимкніть
комп’ютер і спробуйте ще раз.

Відкриється програма налаштування BIOS.

3. На лівій панелі виберіть Settings > System Configuration > USB Configuration (Параметри > Конфігурація системи >
Конфігурація USB).
На правій панелі з’явиться інформація про конфігурацію USB.

4. Установіть або зніміть прапорець Enable External USB Port (Увімкнути зовнішній USB-порт), щоб відповідно ввімкнути чи
вимкнути зовнішній USB-порт.

5. Збережіть параметри програми налаштування BIOS і вийдіть із неї.

Визначення накопичувача в програмі налаштування
BIOS
1. Увімкніть або перезавантажте комп’ютер.

2. Натисніть клавішу F2, коли логотип Dell з’явиться на екрані, щоб увійти в програму налаштування BIOS.

ПРИМІТКА: Підказка про натискання F2 свідчить про те, що клавіатуру ініціалізовано. Ця підказка може
з’явитися на дуже короткий час, тому не пропустіть її. Побачивши підказку, натисніть клавішу F2. Якщо
натиснути клавішу F2, перш ніж з’явиться відповідна підказка, це ні до чого не призведе. Якщо пройшло
багато часу, з’явився логотип операційної системи, дочекайтеся появи робочого столу. Потім вимкніть
комп’ютер і спробуйте ще раз.

Перелік накопичувачів з’явитися в розділі Drives (Накопичувачі) групи System Configuration (Конфігурація системи).

Перевірка системної пам’яті в програмі налаштування
BIOS
1. Увімкніть або перезавантажте комп’ютер.

2. Натисніть клавішу F2, коли логотип Dell з’явиться на екрані, щоб увійти в програму налаштування BIOS.

ПРИМІТКА: Підказка про натискання F2 свідчить про те, що клавіатуру ініціалізовано. Ця підказка може
з’явитися на дуже короткий час, тому не пропустіть її. Побачивши підказку, натисніть клавішу F2. Якщо
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натиснути клавішу F2, перш ніж з’явиться відповідна підказка, це ні до чого не призведе. Якщо пройшло
багато часу, з’явився логотип операційної системи, дочекайтеся появи робочого столу. Потім вимкніть
комп’ютер і спробуйте ще раз.

3. На лівій панелі виберіть Settings > General > System Information (Параметри > Загальні > Відомості про систему).
На правій панелі з’явиться інформація про пам’ять.

Параметри налаштування системи
ПРИМІТКА: Залежно від моделі комп’ютера та встановлених пристроїв деякі з перелічених параметрів можуть
бути відсутні.

Таблиця 3. Параметри налаштування системи — меню інформації про систему

Загальна інформація про систему

Інформація про систему

Версія BIOS Відображає номер версії BIOS.

Сервісний номер Відображає сервісний код комп’ютера.

Інвентарний номер Відображає інвентарний номер комп’ютера.

Номер власника Відображає номер власника комп’ютера.

Дата виготовлення Відображає дату виготовлення комп’ютера.

Дата придбання Відображає дату придбання комп’ютера.

Код експрес-обслуговування Відображає код експрес-обслуговування комп’ютера.

Інформація про пам’ять

Встановлена пам’ять Відображає загальну встановлену пам’ять комп’ютера.

Доступна пам’ять Відображає загальну доступну пам’ять комп’ютера.

Швидкодія пам’яті Відображає швидкість пам’яті.

Режим каналу пам’яті Відображає одно- чи двоканальний режим каналу.

Технологія пам’яті Відображає технологію, що використовується для пам’яті.

Розмір пам’яті DIMM A Відображає розмір пам’яті DIMM A.

Розмір пам’яті DIMM B Відображає розмір пам’яті DIMM B.

Інформація про процесор

Тип процесора Відображає тип процесора.

Кількість ядер Відображає кількість ядер процесора.

Ідентифікатор процесора Відображає ідентифікаційний код процесора.

Поточна тактова частота Відображає поточну тактову частоту процесора.

Мінімальна тактова частота Відображає мінімальну тактову частоту процесора.

Максимальна тактова частота Відображає максимальну тактову частоту процесора.

Кеш процесора L2 Відображає розмір кешу процесора L2.

Кеш процесора L3 Відображає розмір кешу процесора L3.

Підтримка технології HT Відображає, чи підтримує процесор гіперпотоковість (HT).

64-бітна технологія Відображає, чи застосовується 64-бітна технологія.

Інформація про пристрій

M.2 SATA Відображає інформацію про пристрій твердотілого диска типу M.2 SATA на
комп’ютері.

M.2 PCIe SSD-0 Відображає інформацію про пристрій твердотілого диска типу M.2 PCIe на
комп’ютері.
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Загальна інформація про систему

Відеоконтролер Відображає тип відеоконтролера на комп’ютері.

Відеоконтролер dGPU Відображає дискретну графічну інформацію про комп’ютер.

Версія BIOS відеокарти Відображає версію комп’ютера для Video BIOS.

Пам’ять відеокарти Відображає інформацію про відеопам’ять комп’ютера.

Тип панелі Відображає тип панелі комп’ютера.

Власна роздільна здатність Відображає власну роздільну здатність комп’ютера.

Аудіоконтролер Відображає інформацію про аудіоконтролер комп’ютера.

Пристрій Wi-Fi Відображає інформацію про бездротовий пристрій комп’ютера.

Пристрій Bluetooth Відображає дані пристрою Bluetooth на комп’ютері.

Інформація про акумулятор Відображає інформацію про стан акумулятора.

Послідовність завантаження

Послідовність завантаження Відображає послідовність завантаження.

Параметри списку завантаження Відображає доступні параметри завантаження.

Додаткові параметри завантаження

Увімкнути завантаження застарілих ПЗП Вмикає або вимикає функцію завантаження застарілих ПЗП.

Увімкнути спробу встановлення
застарілих завантажень

Вмикає або вимикає спробу встановлення застарілих завантажень

Безпека шляху завантаження UEFI Вмикає або вимикає систему, щоб запитувати користувача вводити пароль
адміністратора під час завантаження шляху безпеки UEFI із меню
завантаження F12.

Дата/час Дозволяє відобразити поточну дату в форматі день/місяць/рік і поточний
час у форматі година:хвилина:секунда й час доби.

Таблиця 4. Параметри налаштування системи — меню конфігурації системи

Конфігурація системи

Керування SATA Налаштовує режим роботи вбудованого контролера жорсткого диска з
інтерфейсом SATA.

Диски Вмикає або вимикає різні диски на платі.

Звітність SMART Вмикає або вимикає звітність SMART під час запуску системи.

Налаштування USB

Enable USB Boot Support Вмикає або вимикає завантаження з USB-пристроїв пам’яті: зовнішній
жорсткий диск, оптичний дисковод і USB-накопичувач.

Enable External USB Port Вмикає або вимикає завантаження з USB-накопичувачів, підключених до
зовнішнього USB-порту.

USB PowerShare Дозволяє або забороняє користувачам заряджати зовнішні пристрої, як-от
телефони та портативні музичні програвачі, через збережений заряд
акумулятора через порт USB PowerShare на ноутбуці.

Звук Вмикає або вимикає вбудований аудіоконтролер.

Підсвітка клавіатури Дозволяє вибрати робочий режим функції підсвічування клавіатури.

Підсвічування клавіатури завдяки
живлення змінного струму

Коли функцію підсвічування ввімкнено, комбінація кнопок Fn+F10 вимкне її
незалежно від стану живлення змінного струму.

Miscellaneous Devices Вмикає або вимикає різні вбудовані пристрої.

Вмикає камеру Вмикає або вимикає камеру.
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Таблиця 5. Параметри налаштування системи — меню відео

Відеокарта

Яскравість РК-дисплею Налаштовує яскравість панелі окремо від акумулятора та джерела змінного
струму.

Таблиця 6. Параметри налаштування системи — меню безпеки

Безпека

Пароль адміністратора Встановлює, змінює або видаляє пароль адміністратора.

Системний пароль Встановлює, змінює або видаляє системний пароль.

Надійний пароль Вмикає або вимикає надійні паролі.

Конфігурація пароля Контролює мінімальну та максимальну кількість символів, допустимих для
пароля адміністратора й системного пароля.

Обхід пароля Обходить паролі системи (завантаження) і внутрішні паролі жорсткого диска
під час перезавантаження системи.

Зміна пароля Вмикає або вимикає зміну системного пароля і пароля жорсткого диска,
якщо налаштовано пароль адміністратора.

Non-Admin Setup Changes Визначає, чи дозволені зміни параметра налаштувань, якщо налаштовано
пароль адміністратора.

Капсульне оновлення мікропрограми
UEFI

Вмикає або вимикає оновлення BIOS через капсульне оновлення
мікропрограми UEFI.

Безпека PTT Вмикає або вимикає видимість операційної системи PTT.

Computrace(R) Вмикає або вимикає інтерфейс модуля BIOS додаткової служби
Computrace(R) від Absolute Software.

Підтримка CPU XD Вмикає або вимикає режим процесора Execute Disable.

Адміністраторське блокування
налаштування

Забороняє користувачам доступ до налаштувань, якщо встановлено пароль
адміністратора.

Master Password Lockout Вимикає підтримку основного пароля. Паролі жорсткого диска потрібно
очистити, перш ніж змінювати їх параметри.

Таблиця 7. Параметри налаштування системи — меню безпечного завантаження

Безпечне завантаження

Увімкнути безпечне завантаження Вмикає або вимикає функцію безпечного завантаження.

Expert Key Management

Expert Key Management Вмикає або вимикає функцію Expert Key Management.

Керування ключами в режимі
користувача

Вибирає значення користувача для кваліфікованого керування ключами.

Таблиця 8. Параметри налаштування системи — меню Intel Software Guard Extensions

Розширення Intel Software Guard Extensions

Увімкнути Intel SGX Вмикає або вимикає меню Intel Software Guard Extensions.

Об’єм пам’яті Enclave Налаштовує резервний об’єм пам’яті Enclave у меню Intel Software Guard
Extensions.

Робота процесора

Багатоядерна підтримка Вмикає кілька ядер.

За умовчанням: увімкнено.

Intel SpeedStep Вмикає або вимикає Intel Speedstep Technology.

За умовчанням: увімкнено.
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Розширення Intel Software Guard Extensions

ПРИМІТКА: Якщо ввімкнено, то тактова частота процесора та
напруга ядра регулюються динамічно, залежно від навантаження
процесора.

Керування станом сну Вмикає або вимикає додаткові режими сну процесора.

За умовчанням: увімкнено.

Intel TurboBoost Вмикає або вимикає режим процесора Intel TurboBoost.

За умовчанням: увімкнено.

Керування HyperThread Вмикає або вимикає гіперпоточність (HyperThreading) процесора.

За умовчанням: увімкнено.

Керування живленням

Поведінка адаптера змінного струму Вмикає автоматичне ввімкнення системи, коли є джерело живлення змінного
струму.

Enable Intel Speed Shift Technology Вмикає або вимикає Intel Speed Shift Technology.

Час автоматичного ввімкнення Вмикає автоматичне включення комп’ютера щодня або за попередньо
вибраними датою й часом. Цей параметр можна налаштувати, лише якщо
для опції «Auto On Time» (Час автоматичного ввімкнення) вибрано значення
«Everyday» (Кожного дня), «Weekdays» (Вихідні дні) або «Selected Days»
(Вибрані дні).

За умовчанням: вимкнено.

Підтримка ввімкнення під час
під’єднання USB-пристрою

Дозволяє USB-пристроям виводити комп’ютер з режиму очікування.

Пікові навантаження Вмикає або вимикає мінімальну потужність змінного струму під час пікового
навантаження.

Основна конфігурація заряджання
акумулятора

Налаштовує основну конфігурації заряду завдяки попередньо вибраному
часу запуску та зупинці заряду.

За умовчанням: адаптивний.

Поведінка POST Behavior

Попередження адаптера Вмикає попередження адаптера.

За умовчанням: увімкнено.

Параметри блокування Fn вмикає або вимикає режим блокування Fn.

Швидке завантаження Вмикає налаштування швидкості завантаження.

За умовчанням: ретельний.

Розширити час самоперевірки під час
увімкнення живлення BIOS

Налаштовує додаткову затримку перед завантаженням.

Full Screen Logo Вмикає або вимикає відображення логотипа на весь екран.

Warnings and Errors Налаштовує параметри «Warnings and Errors» (Попередження та помилки),
які призупиняють процес завантаження в разі виявлення попередження або
помилки, а не зупинки, підказки чи очікування дії користувача.

Prompt on Warnings and Errors Вмикає або вимикає «Prompt on Warnings and Errors» (Підказки про
попередження та помилки)

Continue on Warnings Вмикає або вимикає «Continue on Warnings» (Перейти до попереджень)

Continue on Warnings and Errors Увімкніть або вимкніть «Continue on Warnings and Errors» (Перейти до
попереджень і помилок)
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Таблиця 9. Параметри налаштування системи — меню підтримки віртуалізації

Підтримка віртуалізації

Віртуалізація Вказує, чи може монітор Virtual Machine Monitor (VMM) використовувати
додаткові апаратні можливості, надані технологією віртуалізації Intel®.

Технологія віртуалізації (VT) для
прямого введення та виведення

Вказує, чи може монітор Virtual Machine Monitor (VMM) використовувати
додаткові апаратні можливості, надані технологією віртуалізації Intel® для
безпосереднього введення-виведення.

Таблиця 10. Параметри налаштування системи — меню бездротової мережі

Бездротова мережа

Бездротовий перемикач Визначає, якими бездротовими пристроями може керувати бездротовий
перемикач.

Увімкнення бездротового пристрою Вмикає або вимикає внутрішні бездротові пристрої.

Таблиця 11. Параметри налаштування системи — меню технічної підтримки

Технічна підтримка

Сервісний номер Показує сервісний код системи.

Інвентарний номер Створює інвентарний номер системи.

Установлення старішої версії BIOS Встановлює раніші версії мікропрограми системи.

BIOS Recovery Користувач може відновити певні пошкоджені параметри BIOS із файлу
відновлення на первинному жорсткому диску користувача або зовнішньому
USB-накопичувачі.

Таблиця 12. Параметри налаштування системи — меню журналу системи

Журнал системи

Події BIOS Показує події BIOS.

Критичні несправності Показує критичні несправності.

Порушення живлення Показує порушення живлення.

Таблиця 13. Параметри налаштування системи — меню роздільної здатності системи SupportAssist

Роздільна здатність системи SupportAssist

Поріг автоматичного відновлення ОС Контролює автоматичний потік завантаження консолі роздільної здатності
системи SupportAssist та інструменту відновлення ОС Dell.

Відновленння ОС SupportAssist Вмикає або вимикає потік завантаження інструменту відновлення ОС
SupportAssist, навіть за наявності певних системних помилок.
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Пароль системи й налаштувань
Таблиця 14. Пароль системи й налаштувань

Тип пароля Опис

Пароль системи Пароль, який потрібно вводити для входу в систему.

Пароль налаштувань Пароль, який потрібно вводити, щоб увійти в налаштування
BIOS і змінювати їх на комп'ютері.

Щоб захистити комп'ютер, можна створити паролі системи та налаштувань.

УВАГА: Функції пароля забезпечують основний рівень безпеки даних на комп'ютері.

УВАГА: Якщо залишити без нагляду розблокований комп'ютер, будь-хто може отримати доступ до даних, що
зберігаються на ньому.

ПРИМІТКА: Функцію пароля системи й налаштувань вимкнено.

Призначення пароля налаштувань системи
Ви можете призначити новий System/Admin Password (пароль адміністратора або системи), лише якщо для статусу
вибрано значення Not Set (Не встановлено).

Щоб відкрити налаштування системи, натисніть F2 відразу після включення або перезавантаження.

1. На екрані System BIOS або System Setup виберіть Security і натисніть Enter.
З’явиться екран Security.

2. Виберіть System/Admin Password і створіть пароль у полі Enter the new password.

Під час призначення пароля для доступу до системи дотримуйтеся наведених нижче рекомендацій.

• Пароль може містити до 32 символів.
• Пароль може містити цифри від 0 до 9.
• Підтримуються лише малі літери, використовувати великі літери заборонено.
• Дозволено використовувати лише такі спеціальні символи: пробіл, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).

3. Введіть раніше зазначений пароль у полі підтвердження Confirm new password і натисніть OK.

4. Натисніть Esc, і з’явиться повідомлення із запитом зберегти зміни.

5. Натисніть Y, щоб зберегти зміни.
Комп’ютер перезавантажиться.

Видалення чи зміна поточного пароля
налаштувань системи
Перед спробою видалити або змінити існуючий пароль системи та налаштування переконайтеся, що статус пароля
розблокований (у налаштуваннях системи). Ви не можете видалити або змінити існуючий пароль системи або
налаштування, якщо Статус пароля заблокований.

Щоб відкрити налаштування системи, натисніть F2 відразу після включення або перезавантаження.

1. На екрані System BIOS (Система BIOS)або System Setup (Налаштування системи) виберіть System Security
(Безпека системи) і натисніть Enter.
З’явиться екран System Security.

2. На екрані System Security перевірте, чи статус пароля Password Status — Unlocked (розблокований).

3. Виберіть System Password, змініть або видаліть існуючий системний пароль і натисніть Enter або Tab.
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4. Виберіть Setup Password, змініть або видаліть існуючий системний пароль і натисніть Enter або Tab.

ПРИМІТКА: Якщо ви змінили пароль системи та/або її налаштування, повторно введіть новий пароль, коли
з’явиться запит. Якщо ви видалите пароль системи та налаштування, підтвердьте видалення, коли
з’явиться запит.

5. Натисніть Esc, і з’явиться повідомлення із запитом зберегти зміни.

6. Натисніть Y, щоб зберегти зміни та вийти з налаштування системи.
Комп’ютер перезавантажиться.

Очищення параметрів CMOS
1. Зніміть кришку корпуса.

2. Зніміть акумулятор.

3. Зніміть акумулятор типу «таблетка».

4. Зачекайте хвилину.

5. Встановіть акумулятор типу «таблетка».

6. Встановіть акумулятор.

7. Встановіть кришку корпуса.

Видалення паролів доступу до BIOS
(налаштувань системи) та системи
Щоб видалити забуті паролі, зверніться в службу підтримки Dell. Докладніше див. на веб-сайті www.dell.com/contactdell.
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Пошук і усунення несправностей

Прошивка BIOS
Можливо, оновлення флеш-пам’яті BIOS доведеться виконати, коли оновлення стане доступним, або в разі заміни
системної плати.

Щоб виконати оновлення флеш-пам’яті BIOS дотримуйтеся наведених нижче вказівок.

1. Увімкніть комп'ютер.

2. Перейдіть за адресою www.dell.com/support.

3. Виберіть Product support (Технічна підтримка продукту), введіть сервісний код вашого комп'ютера і натисніть Submit
(Відправити).

ПРИМІТКА: Якщо у вас немає сервісного коду, скористайтеся функцією автоматичного визначення продукту
або вручну виберіть модель вашого комп'ютера у списку.

4. Натисніть Drivers & downloads (Драйвери та завантаження) > Find it myself (Знайти власноруч).

5. Виберіть операційну систему, встановлену на комп'ютері.
6. Виконайте прокрутку сторінки донизу та розгорніть пункт BIOS.

7. Натисніть Download (Завантажити), щоб завантажити останню версію BIOS для вашого комп'ютера.

8. Після завершення завантаження перейдіть до папки, до якої ви зберегли файл оновлення BIOS.

9. Двічі клацніть по значку файла оновлення BIOS, після чого виконуйте інструкції на екрані.

Повторне встановлення Windows із USB-диска
відновлення

УВАГА: Під час цього процесу відбувається форматування жорсткого диска та видалення всіх даних,

збережених на комп’ютері. Перш ніж запустити це завдання, створіть резервні копії всіх даних, збережених на
комп’ютері.

ПРИМІТКА: Перед повторним встановленням Windows переконайтеся, що на комп’ютері є понад 2 Гб пам’яті та
понад 32 Гб місця на диску.

ПРИМІТКА: Цей процес може тривати до 1 години. Комп’ютер перезапуститься під час процесу відновлення.

1. Під’єднайте USB-диск відновлення до комп’ютера.

2. Перезапустіть комп’ютер.

3. Коли на екрані з’явиться заставка з логотипом Dell, натисніть F12, щоб отримати доступ до меню завантаження.
З’явиться повідомлення Підготовка одноразового меню завантаження.

4. Коли меню завантаження відкриється, виберіть у списку UEFI BOOT USB-диск відновлення.
Система перезавантажиться, і з’явиться вікно Вибір макета клавіатури.

5. Виберіть макет клавіатури.

6. У вікні Вибрати дію натисніть Усунення несправностей.

7. Натисніть Відновити з диска.

8. Виберіть одну з наведених нижче дій:

• Просто видалити файли, щоб виконати швидке форматування.

• Повністю очистити диск, щоб виконати форматування повністю.

9. Натисніть Відновити, щоб розпочати процес відновлення.
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Оновлення флеш-пам’яті BIOS (за допомогою
USB-ключа)
1. Виконайте кроки 1–7 у розділі «Оновлення флеш-пам’яті BIOS», щоб завантажити останню версію файлу встановлення

програми BIOS.

2. Створіть завантажувальний USB-диск. Докладніше див. у статті бази знань SLN143196 на веб-сайті www.dell.com/support.

3. Скопійюте файл встановлення програми BIOS на завантажувальний USB-диск.
4. Під’єднайте завантажувальний USB-диск до комп’ютера, на якому потрібно оновити BIOS.

5. Перезапустіть комп’ютер і натисніть F12, коли на екрані відобразиться логотип Dell.

6. Завантажте USB-диск із одноразового меню завантаження.

7. Введіть назву файлу програми встановлення BIOS і натисніть Enter.

8. З’явиться програма налаштування BIOS. Для завершення оновлення BIOS виконуйте інструкції на екрані.

Виправлення несправності завантаження,
спричиненої підтримкою USB-завантаження
Іноді комп’ютер не завантажує операційну систему, коли USB-пристрої підключені до нього під час запуску. Це відбувається,
тому що комп’ютер шукає завантажувальні файли в підключених USB-пристроях.

Відключіть USB-пристрої перед завантаженням або виконайте наведені нижче дії, щоб усунути помилку завантаження.

1. Увімкніть або перезавантажте комп’ютер.

2. Натисніть клавішу F2, коли логотип Dell з’явиться на екрані, щоб увійти в програму налаштування BIOS.

ПРИМІТКА: Підказка про натискання F2 свідчить про те, що клавіатуру ініціалізовано. Ця підказка може
з’явитися на дуже короткий час, тому не пропустіть її. Побачивши підказку, натисніть клавішу F2. Якщо
натиснути клавішу F2, перш ніж з’явиться відповідна підказка, це ні до чого не призведе. Якщо пройшло
багато часу, з’явився логотип операційної системи, дочекайтеся появи робочого столу. Потім вимкніть
комп’ютер і спробуйте ще раз.

Відкриється програма налаштування BIOS.

3. На лівій панелі виберіть Settings > System Configuration > USB Configuration (Параметри > Конфігурація системи >
Конфігурація USB).
На правій панелі з’явиться інформація про конфігурацію USB.

4. Зніміть прапорець Enable Boot Support (Увімкнути підтримку завантаження), щоб вимкнути підтримку завантаження.

5. Збережіть параметри й вийдіть із програми налаштування BIOS.

Діагностика на основі розширеного
оцінювання системи перед завантаженням
(ePSA)
В процесі діагностики ePSA (або системної діагностики) виконується повна перевірка апаратного забезпечення. Функція
ePSA вбудована в BIOS і запускається в BIOS зсередини. Вбудована функція системної діагностики надає набір опцій для
окремих пристроїв або груп пристроїв, що дозволяє:

• запускати перевірки автоматично або в інтерактивному режимі;
• повторювати перевірки;
• показати або зберегти результати перевірки;
• запускати ретельну перевірку, щоб ввести додаткові параметри перевірки з метою надання додаткової інформації про

несправні пристрої;
• переглядати повідомлення про стан, у яких вказано, чи успішно було завершено перевірку;
• переглядати повідомлення про помилки, у яких вказано проблеми, що виникли під час перевірки.
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ПРИМІТКА: Деякі перевірки окремих пристроїв вимагають дій з боку користувача. Не залишайте комп'ютерний
термінал без нагляду під час діагностичних перевірок.

Докладніше в розділі Dell EPSA Diagnostic 3.0.

Запуск діагностики ePSA
1. Увімкніть комп'ютер.

2. Коли під час завантаження комп'ютера з'явиться логотип Dell, натисніть клавішу F12.

3. На екрані меню завантаження виберіть пункт Diagnostics (Діагностика).

4. Натисніть кнопку зі стрілкою в нижньому лівому куті.
З’явиться головне вікно діагностики.

5. Натисніть кнопку зі стрілкою в нижньому правому куті, щоб переглянути список у вікні.
З’явиться перелік виявлених проблем.

6. Щоб запустити діагностичну перевірку конкретного пристрою, натисніть клавішу Esc та кнопку Так, щоб зупинити
діагностичну перевірку.

7. Виберіть пристрій на панелі ліворуч і натисніть кнопку Run Tests (Виконати перевірки).

8. У разі виявлення проблем з'являться коди помилок.
Запишіть код помилки й контрольний номер і зверніться в компанію Dell.

System diagnostic lights
Power and battery-status light

Indicates the power and battery-charge status.

Solid white—Power adapter is connected and the battery has more than 5 percent charge.

Solid amber—Computer is running on battery and the battery has less than 5 percent charge.

Off

• Power adapter is connected and the battery is fully charged.
• Computer is running on battery and the battery has more than 5 percent charge.
• Computer is in sleep state, hibernation, or turned off.

The power and battery-status light blinks amber along with beep codes indicating failures.

For example, the power and battery-status light blinks amber two times followed by a pause, and then blinks white three times followed by
a pause. This 2,3 pattern continues until the computer is turned off indicating no memory or RAM is detected.

The following table shows different power and battery-status light patterns and associated problems.

Table 15. Diagnostics

Light pattern Problem description

2,1 CPU failure

2,2 System board: BIOS and ROM failure

2,3 No memory or RAM detected

2,4 Memory or RAM failure

2,5 Invalid memory installed

2,6 System board or chipset error

2,7 LCD failure

3,1 CMOS battery failure

3,2 PCI or video card or chip failure

3,3 Recovery image not found

3,4 Recovery image found but invalid

4,1 AC adapter connected but battery switch is OFF
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Camera status light: Indicates whether the camera is in use.

• Solid white—Camera is in use.
• Off—Camera is not in use.

Caps Lock status light: Indicates whether Caps Lock is enabled or disabled.

• Solid white—Caps Lock enabled.
• Off—Caps Lock disabled.

Електростатичний розряд
Електростатичний розряд — це залишкова статична електроенергія, що залишається в комп’ютері навіть після вимкнення
чи виймання акумулятора. Нижче наведено вказівки щодо запобігання виникненню електростатичного розряду.

1. Вимкніть комп’ютер.

2. Зніміть кришку корпуса.

3. Натисніть і утримуйте кнопку живлення впродовж 15 с, щоб повністю вивільнити електростатичний розряд.

4. Установіть кришку корпуса.

5. Увімкніть комп'ютер.

WiFi power cycle
If your computer is unable to access the Internet due to WiFi connectivity issues, a WiFi power cycle procedure may be performed. The
following procedure provides the instructions on how to conduct a WiFi power cycle:

NOTE: Some ISPs (Internet Service Providers) provide a modem/router combo device.

1. Turn off your computer.

2. Turn off the modem.

3. Turn off the wireless router.

4. Wait for 30 seconds.

5. Turn on the wireless router.

6. Turn on the modem.

7. Turn on your computer.
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Getting help and contacting Dell

Self-help resources
You can get information and help on Dell products and services using these self-help resources:

Table 16. Self-help resources

Self-help resources Resource location

Information about Dell products and services www.dell.com

My Dell

Tips

Contact Support In Windows search, type Contact Support, and press Enter.

Online help for operating system www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Troubleshooting information, user manuals, setup instructions,
product specifications, technical help blogs, drivers, software
updates, and so on.

www.dell.com/support

Dell knowledge base articles for a variety of computer concerns. 1. Go to https://www.dell.com/support/home/?
app=knowledgebase.

2. Type the subject or keyword in the Search box.
3. Click Search to retrieve the related articles.

Learn and know the following information about your product:

• Product specifications
• Operating system
• Setting up and using your product
• Data backup
• Troubleshooting and diagnostics
• Factory and system restore
• BIOS information

See Me and My Dell at www.dell.com/support/manuals.

To locate the Me and My Dell relevant to your product, identify
your product through one of the following:

• Select Detect Product.
• Locate your product through the drop-down menu under View

Products.
• Enter the Service Tag number or Product ID in the search

bar.

Contacting Dell
To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, see www.dell.com/contactdell.

NOTE: Availability varies by country and product, and some services may not be available in your country.

NOTE: If you do not have an active internet connection, you can find contact information on your purchase invoice,

packing slip, bill, or Dell product catalog.
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