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Før du udfører arbejde på 
computerens indvendige dele

FORSIGTIG: For at undgå at beskadige komponenter og kort, håndter 
dem ved kanterne og undgå at røre ved ben og kontakter.

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer 
afhængigt af den bestilte konfiguration.

 

Før du starter 

1 Gem og luk alle åbne filer, og luk alle åbne programmer.

2 Luk computeren ned.

– Windows 8.1: På Startskærmbilledet, klik eller tryk på tænd/sluk-

ikonet  → Luk computeren.

– Windows 7: Klik eller tryk på Start → Luk computeren.

BEMÆRK: Hvis du bruger et andet operativsystem, se i 
dokumentationen for dit operativsystem for vejledning ved 
nedlukning.

3 Tag stikkene til computeren og alle tilsluttede enheder ud af 
stikkontakterne.

4 Frakobl alle kabler så som telefonkabler, netværkskabler etc. fra 
computeren.

5 Frakobl alle tilsluttede enheder og perifert udstyr så som tastatur, mus, 
skærme etc. fra din computer.

6 Fjern alle mediekort og optiske diske fra computeren, hvis relevant.

7 Tryk på strømknappen i 5 sekunder, efter stikket er taget ud af 
stikkontakten, for at jorde systemkortet.

FORSIGTIG: Anbring computeren på en blød og ren overflade for 
at undgå at ridse skærmen.

8 Placer computeren med oversiden nedad.

Sikkerhedsinstruktioner

Følg sikkerhedsinstruktionerne med henblik på din egen sikkerhed og for at 
beskytte computeren og arbejdsmiljøet mod mulige skader.
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ADVARSEL: Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele, 
skal du læse den sikkerhedsinformation, der fulgte med computeren. 
Du kan finde yderligere oplysninger om god praksis for sikkerhed på 
hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/
regulatory_compliance.

ADVARSEL: Frakobl alle strømkilder inden du tager computerdækslet 
eller paneler af. Når du er færdig med at arbejde i computeren, 
genplacer alle dæksler, paneler og skruer, inden du tilslutter 
strømkilden.

FORSIGTIG: For at undgå, at computeren beskadiges skal der 
anvendes et fladt og rent arbejdsbord.

FORSIGTIG: For at undgå at beskadige komponenter og kort, håndter 
dem ved kanterne og undgå at røre ved ben og kontakter.

FORSIGTIG: Kun certificerede serviceteknikere er autoriseret til at 
fjerne computerens dæksel og få adgang til computerens indre 
komponenter. Se sikkerhedsinstruktionerne for fuld information om 
sikkerhedsforanstaltninger, arbejde med computerens indre dele og 
beskyttelse mod elektrostatiske udladninger.

FORSIGTIG: Inden du rører ved noget inde i computeren, skal du jorde 
dig selv ved at røre en umalet metaloverflade som f.eks. metallet på 
bagsiden af computeren. Fjern statisk elektricitet, som kan beskadige 
de interne komponenter, ved røre ved en umalet overflade løbende 
under arbejdet.

FORSIGTIG: Når du skal frakoble et kabel, træk i dets stik eller i 
træktappen, træk aldrig direkte i kablet. Nogle kabler har stik med 
låsetappe eller fingerskruer, du skal udløse dem inden du frakobler 
kablet. Sørg for, ved frakobling af kabler, at disse flugter jævnt for at 
undgå at bøje stikkenes ben. Ved tilslutning af kabler, sørg for at porte 
og stik vender rigtigt og flugter.

FORSIGTIG: Frakobl, for at frakoble et netværkskabel, først kablet fra 
computeren, og frakobl det derefter fra netværksenheden.

FORSIGTIG: Tryk for at skubbe eventuelle installerede kort ud af 
mediekortlæseren.

Anbefalet værktøj

Procedurerne i dette dokument kræver eventuelt følgende værktøj:
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• Philips-skruetrækker

• Fladhovedet skruetrækker

• Plastikpen
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Efter du har udført arbejde på 
computerens indvendige dele

FORSIGTIG: Det kan beskadige computeren alvorligt at efterlade 
bortkomme eller løse skruer inde i computeren.

1 Genmonter alle skruer, og sørg for, at der ikke findes nogen løse skruer 
inde i computeren.

2 Tilslut alle eksterne enheder, perifert udstyr og kabler, som du fjernede, 
før du begyndte at arbejde med computeren.

3 Genplacer alle mediekort, diske og alle andre dele, som du fjernede, før 
du begyndte at arbejde med computeren.

4 Tilslut computeren og alle tilsluttede enheder til deres stikkontakter.

5 Tænd computeren
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Teknisk oversigt
ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Computeren set indvendigt

Dette afsnit beskriver komponenterne på computerbunden og skærmpanelet.
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Computerbundens komponenter

1 kølelegeme 2 blæser

3 møntcellebatteri 4 harddiskmodul

5 USB-kort 6 højttalere (2)

7 mSATA-kort 8 hukommelsesmoduler (2)

9 processor 10 trådløs-minikort

11 systemkort
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Skærmpanel med fodmodul

1 hjælpeantenne 2 hjælpeantennekabel

3 højre mikrofonkabel 4 kameraenhed

5 kamerakabel 6 venstre mikrofonkabel

7 hovedantennekabel 8 hovedantenne

9 skærmpanel 10 skærmpanelbeslag

11 skærmkabel 12 fod

13 converterkortets kabel 14 kablet til strømknapkortet

15 kablet til betjeningsknappernes 
kort

16 betjeningsknappernes kort

17 converterkort 18 kabel til skærmens 
baggrundsbelysning
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Systemkortkomponenter 

1 trådløs-kortets slot (WLAN/WiDi) 2 skærmkabelstik (LVDS)

3 kamerakabelstik 4 kabelstik til skærmbaggrundslys 
(MONITOR_SIGNAL)

5 processorsokkel 6 blæserkabelstik

7 stik til USB-kortets kabel 
(USB_CARD)

8 højttalerkabelstik (SPEAKER)

9 hukommelsesmodulslot (DDR3L) 10 harddiskstik (HDD)

11 mSATA-kortslot (mSATA)
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Fjernelse af 
hukommelsesmodulerne

ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Procedure

1 Løsn monteringsskruen, der fastgør hukommelsesmodulets dæksel 
til bunddækslet.
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2 Skub og løft hukommelsesmodulet af bunddækslet.

1 bunddæksel 2 dæksel til 
hukommelsesmodul

3 monteringskrue

BEMÆRK: Fjern, hvis hukommelsesmodulet smutter ved et uheld og 
falder ned i computerbunden, bunddækslet for at få fat i 
hukommelsesmodulet igen. Se "Fjernelse af bunddæksel".

3 Brug fingerspidserne til at adskille fastgørelsesklemmerne på hver side af 
hukommelsesmodulets slot, indtil hukommelsesmodulet springer op.
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4 Fjern hukommelsesmodulet fra hukommelsesmodulslottet.

1 Hukommelsesmodulslot 2 fastgørelsesklemmer (2)

3 hukommelsesmodul
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Genmontering af 
hukommelsesmodulerne

ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Procedure

BEMÆRK: Hvis du kun installerer et hukommelsesmodul, indsæt 
modulet i det hukommelsesmodulslot der er mærket DIMM1.

1 Juster hukommelsesmodulets indhak med tappen på 
hukommelsesmodulslottet.
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2 Isæt hukommelsesmodulet i hukommelsesmodulslottet og tryk 
hukommelsesmodulet ned indtil det klikker på plads.

BEMÆRK: Hvis du ikke hører et klik, skal du fjerne 
hukommelsesmodulet og sætte det i igen.

1 tap 2 indhak

3 Hukommelsesmodulslot 4 fastgørelsesklemmer (4)

5 hukommelsesmoduler (2)

3 Isæt tappene på hukommelsesmodulets dæksel i bunddækslets åbninger 
og skub derefter hukommelsesmodulets dæksel på plads.

4 Spænd monteringsskruen, der fastgør hukommelsesmodulets dæksel til 
bunddækslet.
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Sådan fjernes bunddækslet
ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Procedure

1 Fjern skruerne, der fastgør bunddækslet til computerbunden.

2 Løsn den skrue, der holder bunddækslet fast til computerens bund.

1 monteringskrue 2 bunddæksel

3 skruer (7)

3 Lirk, startende fra højre side, bunddækslet op for at frigøre systemkortets 
porte fra bunddækslets åbninger.
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4 Løft bunddækslet fra computerens bund.

1 Plastikpen 2 bunddæksel
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Sådan genmonteres 
bunddækslet

ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Procedure

1 Skub bunddækslets åbninger ind i bundkortets åbninger og klik 
bunddækslet på plads.

2 Genmonter skruerne, der fastgør bunddækslet til computerbunden.

3 Spænd den skrue, der holder bunddækslet fast til computerens bund.

25



Sådan fjernes 
computerbunden

ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Forudsætninger

Fjern bunddækslet.

Procedure

1 Frakobl antennekablerne fra trådløs-minikortet.
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2 Frakobl vha. trækfligene skærmkablerne fra systemkortet.

1 trådløs-minikort 2 antennekabler (2)

3 trækflige (2) 4 skærmkabler (2)

3 Fjern skruerne, der fastgør computerbunden til fodmodulet.

4 Løft computerbunden lidt og skub skærmkablerne og antennekablerne 
igennem computerbundens kabelåbning.

27



5 Løft computerbunden væk fra fodmodulet.

1 skruer (2) 2 kabelåbning

3 computerbund
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Sådan genmonteres 
computerbunden

ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Procedure

1 Skub skærmkablerne og antennekablerne igennem åbningerne i 
computerbunden.

2 Anbring computerbunden på fodmodulet og flugt computerbundens 
skruehuller med fodmodulets skruehuller.

3 Genmonter skruerne, der fastgør computerbunden til fodmodulet.

4 Tilslut skærmkablerne til systemkortet.

5 Slut antennekablerne til trådløs-minikortet.

Efterfølgende forudsætninger

Genmonter bunddækslet.
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Sådan fjernes harddisken
ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

FORSIGTIG: Harddiske er skrøbelige. Udvis omhyggelighed når du 
håndtere harddiske.

FORSIGTIG: For at undgå datatab, fjern ikke harddisken mens 
computeren er i slumretilstand eller er tændt.

 

Forudsætninger

1 Fjern bunddækslet.

2 Fjern computerbunden.

Procedure

1 Frakobl højtalerkablet fra systemkortet.

2 Bemærk højttalerkablets føring, og fjern kablet fra harddiskmodulets 
kabelkanaler.

3 Fjern skruerne, der fastgør harddiskmodulet til computerbunden.
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4 Skub og løft harddiskmodulet af computerbunden.

1 skruer (4) 2 harddiskmodul

3 computerbund 4 systemkort

5 højttalerkabel

5 Fjern skruernr, der fastgør harddiskens beslag til harddisken.

6 Løft harddisken af harddiskbeslaget.
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7 Fjern mellemkortet fra harddisken.

1 harddisk 2 skruer (4)

3 mellemlæg 4 harddiskbeslag
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Sådan genmonteres 
harddisken

ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

FORSIGTIG: Harddiske er skrøbelige. Udvis omhyggelighed når du 
håndtere harddiske.

 

Procedure

1 Tilslut mellemkortet til harddiskens stik.

2 Sæt harddisken i harddiskbeslaget.

3 Flugt skruehullerne i harddiskbeslaget med skruehullerne i 
harddiskmodulet.

4 Genmonter skruerne, der fastgør harddiskbeslaget til harddiskmodulet.

5 Anbring harddiskmodulet på computerbunden og skub harddiskmodulet 
på plads.

6 Genmonter skruerne, der fastgør harddiskmodulet til computerbunden.

7 Før højttalerkablet igennem harddiskmodulets kabelkanaler.

8 Tilslut højttalerkablet til systemkortet.

Efterfølgende forudsætninger

1 Genmonter computerbunden.

2 Genmonter bunddækslet.
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Fjernelse af trådløs-kortet
ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Forudsætninger

1 Fjern bunddækslet.

2 Fjern computerbunden.

Procedure

1 Fjern skruerne, der fastgør trådløs-kortet til systemkortet.
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2 Udtræk, og fjern trådløs-kortet af dets kortslot på systemkortet.

1 skruer (2) 2 trådløs-kortslot

3 trådløs-kort
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Genmontering af trådløs-
kortet

ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Procedure

FORSIGTIG: Anbring ikke kabler under trådløs-kortet da det kan 
beskadige det.

1 Juster det trådløs-kortets indhak ind med tappen på trådløs-kortslottet.

2 Skub trådløs-kortet i en vinkel ind i dets slot på systemkortet.

3 Tryk trådløs-kortets anden ende ned og genmonter skruerne, der fastgør 
trådløs-kortet til systemkortet.

4 Tilslut antennekablerne til det trådløs-kortet.

Følgende skema viser antennekablets farveskema for trådløs-kortet der 
understøttes af din computer.

Stik på trådløs-kortet Antennekabelfarve

Hovedstik (hvid trekant) Hvid

Hjælpestik (sort trekant) Sort

Efterfølgende forudsætninger

1 Genmonter computerbunden.

2 Genmonter bunddækslet.
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Fjernelse af mSATA-kortet
ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Forudsætninger

1 Fjern bunddækslet.

2 Fjern computerbunden.

Procedure

1 Fjern skruen, der fastgør mSATA-kortet til systemkortet.
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2 Udtræk, og fjern mSATA-kortet fra dets slot på systemkortet.

1 mSATA-kortslot 2 mSATA-kort

3 skrue 4 systemkort
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Sådan genmonteres mSATA-
kortet

ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Procedure

1 Flugt mSATA-kortets indhak med tappen i mSATA-kortets slot.

2 Skub mSATA-kortet i en vinkel ind i dets slot.
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3 Tryk mSATA-kortets anden ende ned og genmonter skruen, der fastgør 
mSATA-kortet til systemkortet.

1 mSATA-kort 2 mSATA-kortslot

3 tap 4 indhak

5 skrue 6 systemkort

Efterfølgende forudsætninger

1 Genmonter computerbunden.

2 Genmonter bunddækslet.
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Sådan fjernes højttalerne
ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Forudsætninger

1 Fjern bunddækslet.

2 Fjern computerbunden.

Procedure 

1 Frakobl højtalerkablet fra systemkortet.

2 Bemærk højttalerkablets føring, og fjern kablet fra kabelkanalerne.

3 Fjern skruerne, der fastgør højttalerne til computerbunden.
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4 Løft højttalerne sammen med kablet ud af computerbunden.

1 højttalerkabel 2 skruer (4)

3 højttalere (2) 4 computerbund
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Sådan genmonteres 
højttalerne

ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Procedure 

1 Flugt højttalernes skruehuller med computerbundens skruehuller.

2 Genmonter skruerne, der fastgør højtalerne til computerbunden.

3 Før højttalerkablet igennem kabelkanalerne.

4 Tilslut højttalerkablet til systemkortet.

Efterfølgende forudsætninger

1 Genmonter computerbunden.

2 Genmonter bunddækslet.

43



Sådan fjernes USB-kortet
ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Forudsætninger

1 Fjern bunddækslet.

2 Fjern computerbunden.

3 Følg proceduren fra trin 1 til trin 4 i "Fjernelse af harddisken".

Procedure

1 Pil tapen af USB-kortets kabel.

2 Åbn kabelklemmen til USB-kortets kabel.

3 Frakobl USB-kortkablet, ved hjælp af trækfligen, fra USB-kortet og fjern 
kablet fra kabelklemmen.

4 Fjern skruen, der fastgør USB-kortet til computerbunden.
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5 Løft USB-kortet ud af computerbunden.

1 USB-kortets kabel 2 klemme

3 skrue 4 computerbund

5 USB-kort 6 tape

7 trækflig
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Sådan genmonteres USB-
kortet

ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Procedure

1 Flugt skruehullet i USB-kortet med skruehullet i computerbunden.

2 Genmonter skruen, der fastgør USB-kortet til computerbunden.

3 Før kablet til USB-kortet igennem kabelklemmen på computerbunden og 
luk kabelklemmen.

4 Sæt USB-kortets kabel i stikket på USB-kortet.

5 Påklæb USB-kortets kabel på USB-kortet.

Efterfølgende forudsætninger

1 Følg proceduren fra trin 5 til trin 8 i "Genmontering af harddisken".

2 Genmonter computerbunden.

3 Genmonter bunddækslet.
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Sådan fjernes 
møntcellebatteriet

ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

FORSIGTIG: Fjernes møntcellebatteriet vil BIOS-indstillingerne 
nulstilles til standardindstillingerne. Det anbefales, at du registrerer 
BIOS-indstillingerne, inden du fjerner møntcellebatteriet.

 

Forudsætninger

1 Fjern bunddækslet.

2 Fjern computerbunden.

Procedure

1 Frakobl møntcellebatteriets kabel fra systemkortet.

2 Pil knapcellebatteriet ud af systemkortet.
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3 Løft møntcellebatteriet sammen med dets kabler af systemkortet.

1 systemkort 2 møntcellebatteriets kabel

3 Møntcellebatteriets stik 4 møntcellebatteri
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Genmontering af 
møntcellebatteriet

ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Procedure

1 Sæt møntcellebatteriet på systemkortet.

2 Tilslut møntcellebatteriets kabel til systemkortet.

Efterfølgende forudsætninger

1 Genmonter computerbunden.

2 Genmonter bunddækslet.
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Sådan fjernes blæseren
ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Forudsætninger

1 Fjern bunddækslet.

2 Fjern computerbunden.
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Procedure

ADVARSEL: Kølelegememodulet kan blive varmt under normal drift. 
Lad det køle tilstrækkeligt af, inden du rører ved det.

1 Pil Mylaren af kølelegemet og blæseren.

1 kølelegeme 2 Mylar

3 blæser

2 Kobl blæserkablet fra systemkortet.

3 Fjern skruerne, der fastgør blæseren til computerbunden.
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4 Løft blæseren og dens kabel af computerbunden.

1 systemkort 2 blæserkabel

3 skruer (2) 4 blæser
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Genmontering af blæseren
ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Procedure

1 Flugt skruehullerne i blæseren med dem i computerbunden.

2 Genmonter skruerne, der fastgør blæseren til computerbunden.

3 Fastgør Mylaren over kølelegemet og blæseren.

4 Tilslut blæserkablet til systemkortet.

Efterfølgende forudsætninger

1 Genmonter computerbunden.

2 Genmonter bunddækslet.

53



Sådan fjernes kølelegemet
ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

ADVARSEL: Kølelegememodulet kan blive varmt under normal drift. 
Lad det køle tilstrækkeligt af, inden du rører ved det.

FORSIGTIG: For maksimal køling af processoren, rør ikke 
varmeafledningsområderne. Det fedt du har på fingrene, kan reducere 
effekten af den termiske fedts varmeafledning.

 

Forudsætninger

BEMÆRK: Kølelegemet kan se anderledes ud på computeren afhængigt 
af den bestilte konfiguration.

1 Fjern bunddækslet.

2 Fjern computerbunden.
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Procedure

1 Pil Mylaren af kølelegemet og blæseren.

1 kølelegeme 2 Mylar

3 blæser

2 Løsn monteringsskruerne, der fastgør kølelegemet til systemkortet i 
rækkefølge (angivet på kølelegemet).
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3 Løft kølelegememodulet af systemkortet.

1 monteringsskruer (8) 2 systemkort

3 kølelegeme
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Genmontering af kølelegemet
ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

FORSIGTIG: Forkert placering af kølelegemet kan medføre 
beskadigelse af systemkortet og processoren.

BEMÆRK: Det oprindelige termiske fedt kan genbruges, hvis det 
oprindelige systemkort og kølelegeme geninstalleres sammen. Hvis 
enten systemkortet eller blæseren er udskiftet, anvend det termiske 
underlag der følger med sættet, for at sikre en god varmeafledning.

 

Procedure

1 Tør det termiske smøremiddel af bunden af kølelegemet, og påfør på ny 
det termiske smøremiddel.

2 Juster kølelegemets monteringsskruer ind med systemkortets 
skruehuller.

3 Stram monteringsskruerne, der fastgør kølelegemet til systemkortet.

4 Fastgør Mylaren til kølelegemet og blæseren.

Efterfølgende forudsætninger

1 Genmonter computerbunden.

2 Genmonter bunddækslet.
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Sådan fjernes processoren
ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Forudsætninger

1 Fjern bunddækslet

2 Fjern computerbunden.

3 Fjern kølelegemet.

Procedure

1 Lokaliser processoren på systemkortet.

Se systemkortkomponenter.

2 Løsn vha. en torx T8-skruetrækker ZIF-soklens kamskrue.
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3 Løft processoren af ZIF-soklen.

1 Torx T8-skruetrækker 2 processor

3 ZIF-sokkel 4 kamskrue
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Genmontering af processoren
ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

FORSIGTIG: Hvis enten processoren eller kølelegememodulet 
udskiftes, skal du anvende det termisk fedt, der følger med sættet, for 
at sikre, at der opnås en god varmeafledning.

 

Procedure

BEMÆRK: En ny processor leveres med en køleplade i pakken. I nogle 
tilfælde leveres processoren med påmonteret køleplade.

1 Flugt processorens pin-1-hjørne med pin-1-hjørnet på processorsoklen, 
og anbring derefter processoren i soklen.

BEMÆRK: Pin-1-hjørnet af processoren har en trekant, der flugter 
med trekanten på pin-1-hjørnet på processorsoklen. Når 
processoren er korrekt placeret, er alle fire hjørner i samme højde. 
Hvis et eller flere af hjørnerne er højere oppe end de andre, er 
processoren ikke placeret korrekt.
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2 Spænd ZIF-soklens kamskrue for af fastgøre processoren til systemkortet.

1 processor 2 indikator for pin 1

3 ZIF-sokkel 4 kamskrue

5 Torx T8-skruetrækker

Efterfølgende forudsætninger

1 Genmonter kølelegemet.

2 Genmonter computerbunden.

3 Genmonter bunddækslet.
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Sådan fjernes systemkortet
ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

BEMÆRK: Din computers servicemærke er placeret på systemkortet. Du 
skal indtaste servicemærket i BIOS-installationsprogrammet, efter du har 
udskiftet systemkortet.

BEMÆRK: Ved udskiftning af systemkortet fjernes alle ændringer, du har 
foretaget i BIOS under systeminstallationen. Du skal foretage de 
ønskede ændringer igen, efter udskiftning af systemkortet.

BEMÆRK: Inden du frakobler kablerne fra systemkortet, noter dig 
stikkenes placering, så du kan tilslutte dem korrekt igen, efter at du har 
genmonteret systemkortet.

 

Forudsætninger

1 Fjern bunddækslet.

2 Fjern computerbunden.

3 Fjern hukommelsesmodulerne.

4 Følg proceduren fra trin 1 til trin 4 i "Fjernelse af harddisken".

5 Fjern mSATA-kortet.

6 Fjern trådløs-kortet.

7 Fjern møntcellebatteriet.

8 Fjern kølelegemet.

9 Fjern processoren.

Procedure

1 Kobl blæserkablet fra systemkortet.

2 Pil tapen af USB-kortets kabel.

3 Brug trækfligen til at frakoble USB-kortets kabel fra systemkortet.
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4 Fjern de skruer, der fastgør systemkortet til computerbunden.

5 Løft systemkortet ud af computerbunden.

1 USB-kortets kabel 2 tape

3 blæserkabel 4 skruer (7)

5 systemkort
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Genmontering af systemkortet
ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

BEMÆRK: Din computers servicemærke er placeret på systemkortet. Du 
skal indtaste servicemærket i BIOS-installationsprogrammet, efter du har 
udskiftet systemkortet.

BEMÆRK: Ved udskiftning af systemkortet fjernes alle ændringer, du har 
foretaget i BIOS under systeminstallationen. Du skal foretage de 
ønskede ændringer igen, efter udskiftning af systemkortet.

 

Procedure

1 Flugt skruehullerne i systemkortet med dem i computerbunden.

2 Genmonter de skruer, der fastgør systemkortet til computerbunden.

3 Tilslut USB-kortets kabel til systemkortet.

4 Påklæb USB-kortets kabel på USB-kortet.

5 Tilslut blæserkablet til systemkortet.

Efterfølgende forudsætninger

1 Genmonter processoren.

2 Genmonter kølelegemet.

3 Genmonter møntcellebatteriet.

4 Genmonter trådløs-kortet.

5 Genmonter mSATA-kortet.

6 Følg proceduren fra trin 5 til trin 8 i "Genmontering af harddisken".

7 Genmonter hukommelsesmodulerne.

8 Genmonter computerbunden.

9 Genmonter bunddækslet.
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Sådan fjernes bagdækslet
ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Forudsætninger

1 Fjern bunddækslet.

2 Fjern computerbunden.

Procedure

Lirk forsigtigt bagdækslet af, startende fra tappen i bunden og løft bagdækslet 
af skærmmodulet.

1 Plastikpen 2 skærmmodul

3 bagdæksel
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Sådan genmonteres 
bagdækslet

ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Procedure

Ret tappene på bagdækslet ind efter tappene i skærmfacetten, og klik 
bagdækslet på plads.

Efterfølgende forudsætninger

1 Genmonter computerbunden.

2 Genmonter bunddækslet.
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Sådan fjernes kameraet
ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Forudsætninger

1 Fjern bunddækslet.

2 Fjern computerbunden.

3 Fjern bagdækslet.
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Procedure

1 Pil aluminiumstapen af kameramodulet.

1 kameraenhed 2 Aluminiumstape

2 Fjern skruerne, der fastgør kameramodulet til skærmfacetten.

3 Løft forsigtigt kameramodulet og vend det om.

4 Træk og fjern kameraet fra kamerabeslaget.
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5 Frakobl kamerakablet fra kameramodulet.

1 skruer (2) 2 kamerabeslag

3 kamerakabel 4 kamera

5 skærmfacet
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Genplacering af kameraet
ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Procedure

1 Træk kameraet ind i kamerabeslaget.

2 Tilslut kamerakablet til kameraet.

3 Ret skruehullerne i kameramodulet ind efter skruehullerne i 
skærmfacetten.

4 Genmonter skruerne, der fastgør kameramodulet til skærmfacetten.

5 Påklæb aluminiumstapen, der fastgør kameramodulet til skærmfacetten.

Efterfølgende forudsætninger

1 Genmonter bagdækslet.

2 Genmonter computerbunden.

3 Genmonter bunddækslet.
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Sådan fjernes mikrofonen
ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Forudsætninger

1 Fjern bunddækslet.

2 Fjern computerbunden.

3 Fjern bagdækslet.

Procedure

1 Lirk forsigtigt, og løft mikrofoner ud af deres åbninger i skærmfacetten.
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2 Frakobl mikrofonkablerne fra mikrofonerne.

1 mikrofonkabel 2 højre mikrofon

3 venstre mikrofon
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Genmontering af mikrofonen
ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Procedure

1 Tilslut mikrofonkablet til mikrofonerne.

2 Ret mikrofonerne ind med skærmfacettens åbninger og skub dem ind.

Efterfølgende forudsætninger

1 Genmonter bagdækslet.

2 Genmonter computerbunden.

3 Genmonter bunddækslet.

73



Sådan fjernes converterkortet
ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Forudsætninger

1 Fjern bunddækslet.

2 Fjern computerbunden.

3 Fjern bagdækslet.

Procedure

1 Frakobl converterkortets kabel fra converterkortet.

2 Frakobl kablet til skærmbaggrundslyset fra converterkortet.

3 Fjern skruerne, der fastgør konverteringskortet til skærmbeslaget.
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4 Løft konverteringskortet væk fra skærmmodulet.

1 converterkortets kabel 2 skruer (2)

3 converterkort 4 kabel til skærmens 
baggrundsbelysning

5 skærmbeslag

75



Sådan genmonteres 
converterkortet

ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Procedure

1 Ret skruehullerne i converterkortet ind med skruehullerne i 
skærmbeslaget.

2 Genmonter skruerne, der fastgør converterkortet til skærmbeslaget.

3 Tilslut converterkortets kabel til converterkortet.

4 Tilslut kablet til skærmbaggrundslyset til converterkortet.

Efterfølgende forudsætninger

1 Genmonter bagdækslet.

2 Genmonter computerbunden.

3 Genmonter bunddækslet.
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Fjernelse af 
strømknapmodulet

ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Forudsætninger

1 Fjern bunddækslet.

2 Fjern computerbunden.

3 Fjern bagdækslet.

Procedure

BEMÆRK: Bemærk kabelføringen, mens du fjerner kablerne, så du kan 
trække dem korrekt igen, når du har genmonteret strømknapmodulet.

1 Bemærk tænd/sluk-knappens kabels fremføring og fjern det fra 
kabelkanalerne.

2 Fjern skruen, der fastgør tænd/sluk-knappens kabel til skærmbeslaget.

3 Frakobl tænd/sluk-knappens kabel fra kablet til betjeningsknappernes 
kort.

4 Pil Mylaren, der dækker tænd/sluk-knappen, af.
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5 Løft tænd/sluk-knappen af skærmfacetten.

1 skrue 2 kabel til afbryderknap

3 kabelkanaler 4 tænd/sluk-knap

5 Mylar 6 kablet til 
betjeningsknappernes kort
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Genmontering af 
strømknapmodulet

ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Procedure

1 Anbring tænd/sluk-knappen i skærmfacetten og sørg for at tænd/sluk-
knappen passer i skærmfacettens åbning.

2 Påsæt Mylaren over tænd/sluk-knappen.

3 Før strømknapmodulets kabel igennem dets kabelkanal.

4 Tilslut tænd/sluk-knappens kabel til kablet til betjeningsknappernes kort.

5 Genmonter skruen, der fastgør tænd/sluk-knappens kabel til 
skærmbeslaget.

Efterfølgende forudsætninger

1 Genmonter bagdækslet.

2 Genmonter computerbunden.

3 Genmonter bunddækslet.
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Sådan fjernes fodmodulet
ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Forudsætninger

1 Fjern bunddækslet.

2 Fjern computerbunden.

3 Fjern bagdækslet.

4 Fjern kameraet.

5 Fjern mikrofonerne.

Procedure

1 Frakobl converterkortets kabel fra converterkortet.

2 Frakobl kablet til skærmbaggrundslyset fra converterkortet.

3 Frigør forsigtigt antennerne fra styremærkerne på skærmfacetten.
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4 Fjern skruerne, der fastgør kablerne til skærmbeslaget.

1 converterkortets kabel 2 converterkort

3 kabel til skærmens 
baggrundsbelysning

4 styremærker (2)

5 højre antenne 6 skruer (4)

7 skærmbeslag 8 skærmfacet

5 Tryk på fastgørelsesklemmerne og frakobl skærmkablet fra 
skærmpanelet.

6 Frakobl kablet til betjeningsknappernes kort fra betjeningsknappernes 
kort.
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7 Frakobl tænd/sluk-knappens kabel fra kablet til betjeningsknappernes 
kort.

1 kablet til 
betjeningsknappernes kort

2 kabel til afbryderknap

3 fastgørelsesklemmer (2) 4 skærmkabel

BEMÆRK: Bemærk fremføringen af kablerne inden du fjerner dem 
så du kan genplacere dem korrekt. For flere oplysninger om 
kabelfremføring se, skærmpanel med fodmodul.

8 Fjern alle kablerne fra kabelkanalerne.
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9 Fjern skruerne, der fastgør fodmodulet til skærmbeslaget.

1 fodmodul 2 skruer (8)

3 skærmmodul

10 Skub og frigør fodmodulets tappe fra skærmbeslagets åbninger og vend 
fodmodulet om.

1 tappe (2) 2 fodmodul
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11 Pil Mylaren, der dækker berøringsskærmens kabel, af og frakobl 
berøringsskærmens kabel fra skærmpanelet.

1 berøringsskærmens kabel 2 Mylar

12 Løft fodmodulet af skærmmodulet.
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Sådan genmonteres 
fodmodulet

ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Procedure

1 Anbring fodmodulet på skærmmodulet.

2 Tilslut berøringsskærmens kabel til skærmpanelet og påsæt Mylaren over 
berøringsskærmens kabel.

3 Skub fodmodulets tappe ind i skærmbeslagets åbninger.

4 Flugt fodmodulets skruehuller med skærmbeslagets skruehuller.

5 Genmonter skruerne, der fastgør fodmodulet til skærmbeslaget.

6 Før alle kabler igennem kabelkanalerne.

For flere oplysninger se, skærmpanel med fodmodul.

7 Genmonter skruerne, der fastgør kablerne til skærmbeslaget.

8 Tilslut tænd/sluk-knappens kabel til kablet til betjeningsknappernes kort.

9 Tilslut kablet til betjeningsknappernes kort til betjeningsknappernes kort.

10 Skub skærmkablet ind i dets slot og tilslut skærmkablet til skærmmodulet.

11 Flugt antennemodulerne med styremærkerne og klæb dem på 
skærmfacetten.

12 Tilslut kablerne til converterkortet og skærmens baggrundsbelysning til 
converterkortet.

Efterfølgende forudsætninger

1 Genmonter mikrofonerne.

2 Genmonter kameraet.

3 Genmonter bagdækslet.
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4 Genmonter computerbunden.

5 Genmonter bunddækslet.
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Sådan fjernes skærmpanelet
ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Forudsætninger

1 Fjern bunddækslet.

2 Fjern computerbunden.

3 Fjern bagdækslet.

4 Fjern kameraet.

5 Fjern mikrofonerne.

6 Fjern fodmodulet.

7 Fjern strømknapmodulet.

Procedure

1 Fjern skruerne, der fastgør skærmpanelbeslaget til skærmfacetten.

87



2 Løft skærmpanelbeslaget af skærmpanelmodulet.

1 skruer (18) 2 skærmpanelbeslag

3 skærmfacet

3 Fjern skruerne, der fastgør skærmpanelet til skærmfacetten.

4 Løft låsene og frakobl flekskablerne fra skærmpanelet.
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5 Løft skærmpanelmodulet af skærmfacetten og anbring det på en ren 
overflade.

1 skruer (6) 2 skærmpanel

3 skærmfacet 4 låse (3)

5 flekskabler (3) 

6 Fjern skruerne, der fastgør skærmpanelets sidebeslag til skærmpanelet.
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7 Fjern skærmpanelets sidebeslag fra skærmpanelet.

1 skærmpanel 2 skruer (4)

3 skærmpanelets sidebeslag 
(2)

8 Placer skærmpanelet på en ren plan overflade.
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Genmontering skærmpanelet
ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Procedure

1 Placer skærmpanelet på en plan ren overflade.

2 Juster skærmpanelets sidebeslags skruehuller ind med skærmpanelets 
skruehuller.

3 Genmonter skruerne, der fastgør skærmpanelets sidebeslag til 
skærmpanelet.

4 Juster skærmpanelets sidebeslags skruehuller ind med skærmfacettens 
skruehuller og anbring skærmpanelet på skærmfacetten.

BEMÆRK: Sørg for at der ikke er kabler under skærmpanelet.

5 Skub flekskablerne ind i skærmpanelets stik og tryk stikkets låsetappe ned 
for at fastgøre kablerne.

6 Genmonter skruerne, der fastgør skærmpanelet til skærmfacetten.

7 Genmonter skruerne, der fastgør skærmpanelbeslaget til skærmfacetten.

Efterfølgende forudsætninger

1 Genmonter tænd/sluk-knapmodulet.

2 Genmonter fodmodulet.

3 Genmonter mikrofonerne.

4 Genmonter kameraet.

5 Genmonter bagdækslet.

6 Genmonter computerbunden.

7 Genmonter bunddækslet.
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Sådan fjernes 
betjeningsknappernes kort

ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Forudsætninger

1 Fjern bunddækslet.

2 Fjern computerbunden.

3 Fjern bagdækslet.

4 Fjern fodmodulet.

5 Fjern kameraet.

6 Fjern mikrofonerne.

7 Fjern tænd/sluk-knapmodulet.

8 Fjern skærmpanelet.

Procedure

1 Lirk betjeningsknappernes beslag op for at frigøre betjeningsknappernes 
kort fra tappene.
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2 Lirk forsigtigt betjeningsknappernes kort løs og løft det væk fra 
skærmfacetten.

1 betjeningsknappernes kort 2 Plastikpen

3 beslag til betjeningsknapper 4 skærmfacet
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Sådan genmonteres 
betjeningsknappernes kort

ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

 

Procedure

Placer betjeningsknappernes kort i dets beslag, så kortet passer med slottet i 
skærmfacetten.

Efterfølgende forudsætninger

1 Genmonter skærmpanelet.

2 Genmonter tænd/sluk-knapmodulet.

3 Genmonter mikrofonerne.

4 Genmonter kameraet.

5 Genmonter fodmodulet.

6 Genmonter bagdækslet.

7 Genmonter computerbunden.

8 Genmonter bunddækslet.
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Indstillinger i System Setup 
(Systeminstallationsmenuen)

BEMÆRK: Afhængigt af computeren og de installerede enheder er det 
muligvis ikke alle elementer i dette afsnit, der vises.

BEMÆRK: Du kan få flere oplysninger om at ændre BIOS-indstillingerne 
vja. System Setup (Systeminstallation-indstillingerne i Mig og min Dell på 
dell.com/support.

Hoved — Systemoplysninger

BIOS Revision Viser BIOS-revisionsnummer

BIOS Build Date Viser BIOS-fremstillingsdatoen i formatet mm/dd/åååå

System Name Viser computermodellen.

System Time Viser den aktuelle tid i formatet tt:mm:ss.

System Date Viser den aktuelle dato i formatet mm/dd/åååå

Service Tag Viser computerens servicemærke

Service Tag Input Lader dig, hvis feltet Service Tag (Servicemærke) er tomt, 
indtaste computerens servicemærke

Asset Tag Viser computerens aktivkode, når der findes en aktivkode.

Hoved — Processoroplysninger

Processor Type Viser processortypen.

Processor ID Viser processorens id.

Processor Core 
Count

Processor Core Count (Processorkerneantal)

Processor L1 
Cache

Processor L1 Cache

Processor L2 
Cache

Processor L2 Cache

Processor L3 
Cache

Processor L3 Cache
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Hoved — Hukommelsesoplysninger

Memory Installed Viser mængden af installeret hukommelse i MB.

Memory 
Available

Viser mængden af ledig hukommelse i MB.

Memory Running 
Speed

Indikerer hukommelseshastigheden i MHz.

Memory 
Technology

Indikerer den type hukommelse, som er installeret.

Hoved — SATA-oplysninger

SATA 1

Device Type Viser det SATA-drev, der er tilsluttet til SATA 1-stikket.

Device ID Viser SATA 1-enhedens serienummer.

Device Size Viser SATA 1-enhedens størrelse i GB, hvis enheden er en 
harddisk.

mSATA:

Device Type Viser SATA-enheden, der er tilsluttet til mSATA-stikket.

Device ID Viser mSATA-enhedens serienummer.

Device Size Viser størrelsen på mSATA-enheden i GB.

Advanced (Avanceret) — Processor Configuration 
(Processorkonfiguration)

Intel Hyper-
Threading 
Technology

Lader dig aktivere eller deaktivere funktionen, Intel 
Hyper-Threading Technology for processoren — 
Aktiveret eller Deaktiveret (Standard er Aktiveret).

Intel(R) 
SpeedStep 
Technology

Lader dig aktivere eller deaktivere funktionen, Intel 
SpeedStep Technology for processoren — Aktiveret eller 
Deaktiveret (Standard er Aktiveret).

Intel(R) 
Virtualization 
Technology

Lader dig aktivere eller deaktivere funktionen Intel 
Virtualization Technology for processoren — Aktiveret 
eller Deaktiveret (Standard er Aktiveret).

CPU XD Support Lader dig aktivere eller deaktivere processorens 
deaktivering af kørselstilstand — Aktiveret eller 
Deaktiveret (standard er Aktiveret).

96



Advanced (Avanceret) — Processor Configuration 
(Processorkonfiguration)

Limit CPUID 
Value

Lader dig begrænse den maksimale værdi processorens 
standard CPUID Function (standard CPUID-funktion) vil 
understøtte — Aktiveret eller Deaktiveret (standard er 
Deaktiveret).

Multi Core 
Support

Lader dig aktivere eller deaktivere multi-core-support for 
processoren — Aktiveret eller Deaktiveret (standard er 
Aktiveret).

Intel(R) Turbo 
Boost 
Technology

Lader dig aktivere eller deaktivere Intel Turbo Boost-
teknologi-tilstanden for processoren — Aktiveret eller 
Deaktiveret (standard er Aktiveret)

BEMÆRK: Indstillingen Intel Turbo Boost-teknologi 
vises kun hvis funktionen understøttes af 
processoren.

Advanced (Avanceret) — USB Configuration (USB-konfiguration)

Rear USB Ports Lader dig aktivere eller deaktivere de bagerste USB-porte 
— Aktiveret eller Deaktiveret (Standard er Aktiveret).

Side USB Ports Lader dig aktivere eller deaktivere USB-portene i siden — 
Aktiveret eller Deaktiveret (Standard er Aktiveret).

Advanced (Avanceret) — Onboard Device Configuration (Konfiguration af 
indbyggede enheder)

Onboard Audio 
Controller

Lader dig aktivere eller deaktivere den integrerede 
lydcontroller — Aktiveret eller Deaktiveret (standard er 
Aktiveret).

SATA Mode Viser SATA-tilstand på din computer — ATA, AHCI eller 
RAID (RAID eller AHCI som standard).

Onboard LAN 
Controller

Lader dig aktivere eller deaktivere den integrerede LAN-
controller — Aktiveret eller Deaktiveret (standard er 
Aktiveret).

Onboard LAN 
Boot ROM

Lader dig starte din computer fra et netværk — Aktiveret 
eller Deaktiveret (standard er Aktiveret).
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Boot (Start)

Numlock Key Lader dig indstille Num Lock-tastens status under start til, 
Til eller Fra (Standard er Til).

Secure Boot 
Control

Lader dig aktivere eller deaktivere sikker opstartskontrol 
— Aktiveret eller Deaktiveret (standard er Aktiveret).

BEMÆRK: For at aktivere denne funktion, skal 
computeren være i UEFI-starttilstand.

Load Legacy 
OPROM

Lader dig indlæse legacy OPROM når i UEFI-starttilstand 
(Aldrig som standard).

Keyboard Errors Lader dig aktivere eller deaktivere visning af 
tastaturrelaterede fejl under start — Report (Rapportér) 
eller Do Not Report (Rapportér ikke) (Standard er 
rapportér).

USB Boot 
Support

Lader dig aktivere eller deaktivere opstart fra USB-
lagerenheder f.eks. ekstern harddisk, optisk drev, USB-
nøgle osv — Aktiver eller Deaktiver (Standard er aktiveret).

Boot Mode 
(Starttilstand)

1st Boot 
Device

Viser den første startenhed.

2nd Boot 
Device

Viser den anden startenhed.

3rd Boot 
Device

Viser den tredje startenhed.

4th Boot 
Device

Viser den fjerde startenhed.

5th Boot 
Device

Viser den femte startenhed.

Hard Disk Drivers Viser harddiskens startrækkefølge.

USB Storage 
Drivers

Viser USB-lagerdrevets startrækkefølge.

CD/DVD ROM 
Drivers

Viser det optiske drevs startrækkefølge.
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Strømforsyning

Wake Up by 
Integrated LAN/
WLAN

Tillader, at computeren tændes, når den modtager 
særlige LAN eller trådløse LAN-signaler — Aktiveret eller 
Deaktiveret (Standard er Deaktiveret).

BEMÆRK: Denne indstilling kan kun aktiveres, hvis 
dyb dvaletilstand er deaktiveret.

AC Recovery Lader dig konfigurere computerens adfærd, når den er 
gendannet efter strømsvigt — Power Off (Sluk), Power 
On (Tænd) eller Last Power State (Sidste strømtilstand) 
(Standard er Sluk).

Auto Power On Lader dig aktivere eller deaktivere om computeren skal 
tænde automatisk — Aktiveret eller Deaktiveret (standard 
er Deaktiveret).

Auto Power On 
Mode

Lader dig indstille computeren til automatisk at tænde 
hver dag eller på en forvalgt dato.

BEMÆRK: Denne indstilling kan kun konfigureres, 
hvis Auto Power On (Automatisk tænding)-tilstanden 
er indstillet til Enabled Everyday (Aktiveret hver dag ) 
eller Selected Day (Valgt dag) (Standard er valgt dag).

Auto Power On 
Date

Lader dig indstille datoen hvor computeren skal tænde 
automatisk.

BEMÆRK: Denne indstilling kan kun konfigureres, 
hvis Auto Power On (Automatisk tænding)-tilstanden 
er indstillet til Aktiveret 1 til 31 (Standard er 15).

Auto Power On 
Time

Lader dig indstille klokkeslæt hvor computeren skal 
tænde automatisk.

BEMÆRK: Denne indstilling kan kun konfigureres, 
hvis Auto Power On (Automatisk tænding)-tilstanden 
er indstillet til Aktiveret tt.mm.ss (12:30:30 som 
standard).

Deep Sleep 
Control

Lader dig indstille dyb dvaletilstand — Deaktiveret. Kun 
aktiveret i S5 (computeren er slukket), Aktiveret i S4 
(computerens dvaletilstand) og S5 som standard.

99



Sikkerhed

Supervisor 
Password

viser supervisoradgangskoden.

User Password Viser brugeradgangskoden.

Set User 
Password

Lader dig indstille, ændre eller slette 
brugeradgangskoden.

Password Check Lader dig aktivere adgangskodebekræftelse, enten når du 
går til system setup (systeminstallationsmenuen) eller 
hver gang systemet starter, eller altid (standardindstilling).

BEMÆRK: Indstillingen Password Check 
(Adgangskodekontrol) er kun synlig når 
brugeradgangskoden er indstillet.

Set Supervisor 
Password

Lader dig indstille, ændre eller slette 
supervisoradgangskoden. Supervisoradgangskoden styrer 
adgang til systeminstallationsmenu-funktionen.

BEMÆRK: Slettes supervisoradgangskoden slettes 
også brugeradgangskoden. Indstil 
supervisoradgangskoden inden indstilling af 
brugeradgangskode.

User Access 
Level

Lader dig begrænse eller tillade adgang til 
systeminstallationsmenu-funktionen — No Access (Ingen 
adgang, View Only (Vis kun), Limited, or Full Access 
(Begrænset eller Fuld adgang) (Fuld adgang er standard).

• Ingen adgang: Begrænser brugere fra at redigere 
systeminstallationsindstillinger

• Vis kun: Lader kun brugere se 
systeminstallationsindstillinger

• Begrænset: Lader brugere redigere begrænsede 
systeminstallationsindstillinger

• Fuld adgang: Lader brugere redigere alle 
systeminstallationsindstillinger undtagen 
supervisoradgangskode
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Exit (Afslut)

Save Changes 
and Reset

Lader dig afslutte systeminstallationsmenuen og gemme 
dine ændringer.

Discard Changes 
and Reset

Lader dig forlade system setup 
(systeminstallationsmenuen) og indlæser tidligere værdier 
for alle system setup (systeminstallationsindstillinger).

Load Defaults Lader dig indlæse standardværdier for alle 
systeminstallationsindstillinger.

 

Oversigt 

FORSIGTIG: Medmindre du er en erfaren computerbruger, skal du 
undlade at ændre indstillingerne i system installationsprogrammet. 
Nogle ændringer kan bevirke, at computeren ikke fungerer korrekt.

BEMÆRK: Inden du ændrer systemopsætningen, anbefales det, at du 
noterer oplysningerne fra systemopsætningens skærmbillede til 
fremtidig reference.

Anvend system setup (systeminstallation) til at:

• Få flere oplysninger om den hardware, der er installeret på computeren, 
f.eks. mængden af RAM, harddiskens størrelse osv.

• Ændre systemkonfigurationsoplysningerne.

• Angive eller skifte indstillinger, som kan vælges af brugeren, f.eks. 
adgangskoden, typen af installeret harddisk, aktivering eller deaktivering af 
baseenheder osv.

Sådan åbnes System Setup 
(Systeminstallation) 

1 Tænd (eller genstart) computeren.
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2 Vent under POST, når DELL-logoet bliver vist, på at F2-prompten vises. 
Tryk derefter øjeblikkeligt på F2.

BEMÆRK: F2-prompten viser at tastaturet er initialiseret. Denne 
prompt kan optræde meget hurtigt, så du skal se efter den, og så 
trykke på F2. Hvis du trykker på F2 inden F2-prompten, vil dette 

tastetryk være tabt. Hvis du venter for længe, og operativsystemets 
logo fremkommer, vent på operativsystemets skrivebord. Sluk så for 
computeren og prøv igen.
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Rydning af glemte 
adgangskoder

ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

1 Fjern bunddækslet.

2 Følg proceduren fra trin 2 til trin 3 i "Fjernelse af systemkortet".

3 Genmonter bunddækslet.

4 Tænd for computeren for at rydde alle BIOS-adgangskoder.

5 Fjern bunddækslet.

6 Følg proceduren fra trin 3 til trin 4 i "Genmontering af systemkortet".

7 Genmonter bunddækslet.
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Rydning af CMOS-indstillinger
ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din 
computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige 
dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. 
Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter 
arbejde inde i din computer. For yderligere information om god 
praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på 
dell.com/regulatory_compliance. 

1 Fjern bunddækslet.

2 Følg proceduren i trin 1 i "Fjernelse af møntcellebatteriet".

3 Vent i ca. fem sekunder, mens CMOS-indstillingen bliver ryddet.

4 Følg proceduren i trin 2 i "Genmontering af møntcellebatteriet".

5 Genmonter bunddækslet.
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Kontrolelementer for 
skærmindstillinger
Anvend kontrolelementer for skærmindstillinger til at:

• justere lydstyrke

• justere skærmens lysstyrke

• vælge videokilde

• slukke skærmen

Kontrolelementernes funktioner kan variere når:

• computeren ikke har oprettet forbindelse til nogen enhed til video-input 
eller video-output

• computeren har oprettet forbindelse til en ekstern enhed til video-input 
f.eks. en anden computer, spillekonsol, kamera, Blu-ray-afspiller osv.

• computeren har oprettet forbindelse til en ekstern enhed til video-output 
f.eks. et tv. skærm, projekor osv.
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Funktionerne for kontrolelementer for skærmindstillinger er som beskrevet 
nedenfor:

• Forøge skærmens lysstyrke: Tryk for at forøge skærmens lysstyrke.

• Formindske skærmens lysstyrke: Tryk for at formindske skærmens 
lysstyrke.

• Slukke skærm: Tryk på og hold for at slukke for skærmen.

• Vælge inputkilde: Tryk på og slip for at skifte mellem video-inputkilder.

Kontrolelementer for skærmindstillinger viser en skærmmenu (OSD), når 
computeren er tilsluttet til en ekstern enhed til video-output.
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BEMÆRK: Tryk, med computeren slukket, samtidigt på knappen, vælg 
inputkilde/sluk skærm og tænd/sluk-knappen for at initialisere 
skærmdiagnosticering.

Følgende tabel beskriver skærmmenuen for hver kontrolelement for 
skærmindstillinger:

Skærmmenu Kontrolelement for 
skærmindstillinger

Beskrivelse

Lydstyrke Berør for at få adgang til 
volumenkontrolmenuen
.

Lysstyrke Berør for at få adgang til 
lysstyrkemenuen.

BEMÆRK: 
Funktionen, 
Lysstyrkeindstilling 
er deaktiveret i 
Windows 8-
amuletter.

Valg af inputkilde Berør for at skifte 
mellem video-
inputkilder.

Op Berør for at forøge 
lydstyrke- eller 
lysstyrkeniveauer.

Ned Berør for at formindske 
lydstyrke- eller 
lysstyrkeniveauer.

Luk Berør for at lukke 
skærmmenuens 
kontrolelementer.
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Sådan opdateres BIOS'en
Du skal muligvis opdatere BIOS, når der er en opdatering tilgængelig, eller når 
du genmonterer systemkortet. Opdatering af BIOS:

1 Tænd for computeren.

2 Gå til dell.com/support.

3 Indtast computerens servicekode, hvis du har den, og klik på Send.

Klik på, Detect My Product (Detekter mit produkt) hvis ikke du har 
computerens servicekode, for at tillade automatisk registrering af 
servicekoden.

BEMÆRK: Hvis servicekoden ikke kan registreres automatisk, vælg 
dit produkt under produktkategorier.

4 Klik på Get Drivers and Downloads (Hent drivere og downloads).

5 Klik på View All Drivers (Se alle drivere).

6 Vælg Operativsystem i rullemenuen og vælg det operativsystem, der er 
installeret på computeren.

7 Klik på BIOS.

8 Klik på Hent fil for at hente den seneste BIOS-version til computeren.

9 Vælg på næste side, Overførsel af enkel fil og klik på Fortsæt.

10 Gem filen og når overførslen er fuldført, naviger til mappen, hvor du 
gemte BIOS-opdateringsfilen.

11 Dobbeltklik på BIOS-opdateringsfilens ikon og følg vejledningen på 
skærmen.
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Rekvirere hjælp og kontakte 
Dell

Selv-hjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge 
disse online selv-hjælpsressourcer:

Selv-hjælpsinformation Selv-hjælpsmuligheder

Adgang til Windows hjælp Windows 8.1 — Åbn 
søgeamuletterne, tast Help and 
Support (Hjælp og support) i 
søgefeltet og tryk på Enter.

Windows 7 — Klik på Start → Help 
and Support (Hjælp og support).

Information om Dells produkter og 
services

Se dell.com.

Fejlfindingsinformation, 
brugermanualer, 
installationsvejledning, 
produktspecifikationer, teknisk 
hjælpe-blogs, drivere, software-
opdateringer, osv.

Se dell.com/support.

Information om Microsoft Windows 
8.1

Se dell.com/windows8.

Information om Microsoft Windows 7 Klik på Start → All Programs (Alle 
programmer) → Dell Help 
Documentation (Dells 
hjælpedokumentation).

Lær dit operativsystem at kende, 
installation og brug af din computer, 
sikkerhedskopiering af data, 
diagnosticering, osv.

Se Me and My Dell (Mig og mit Dell) 
på dell.com/support/manuals.
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Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se 
dell.com/contactdell.

BEMÆRK: Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, 
og nogle services findes muligvis ikke i dit land.

BEMÆRK: Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde 
kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells 
produktkatalog.
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