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Antes de trabalhar na parte 
interna do computador

CUIDADO: Para evitar danos aos componentes e placas, segure-os 
pelas bordas e evite tocar nos pinos e contatos.

NOTA: As imagens neste documento podem diferir do seu computador, 
dependendo da configuração que você encomendou.

 

Antes de começar 

1 Salve e feche todos os arquivos abertos e saia de todos os programas 
abertos.

2 Desligue o computador.

– Windows 8.1: na tela Iniciar, clique ou toque no ícone de energia 
→ desligar.

– Windows 7: clique ou toque em Iniciar → Desligar.

NOTA: Se estiver usando um sistema operacional diferente, 
consulte a documentação de seu sistema operacional para obter 
instruções de desligamento.

3 Desconecte o computador e todos os dispositivos conectados de suas 
tomadas elétricas.

4 Desconecte todos os cabos como cabos telefônicos, cabos de rede e 
assim por diante, do computador.

5 Desconecte todos os dispositivos conectados e periféricos do 
computador, como teclado, mouse, monitor, e assim por diante.

6 Remova qualquer placa de mídia e de disco óptico do computador, se 
aplicável.

7 Depois que o computador estiver desligado, pressione e mantenha 
pressionado o botão liga/desliga por 5 segundos para aterrar a placa de 
sistema.

CUIDADO: Coloque o computador sobre uma superfície plana, 
macia e limpa para evitar arranhões na tela.

8 Coloque o computador voltado para baixo.
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Instruções de segurança

Use as diretrizes de segurança a seguir para proteger o computador contra 
possíveis danos e garantir sua segurança pessoal.

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com o computador. Para obter 
informações adicionais sobre as melhores práticas de segurança, 
consulte a página inicial sobre conformidade normativa em dell.com/
regulatory_compliance.

ATENÇÃO: Desconecte todas as fontes de energia antes de abrir a 
tampa ou os painéis do computador. Depois de terminar de trabalhar 
na parte interna do computador, recoloque todas as tampas, painéis e 
parafusos antes de conectar o computador à fonte de alimentação.

CUIDADO: Para evitar danos ao computador, certifique-se de que a 
superfície de trabalho seja plana e esteja limpa.

CUIDADO: Para evitar danos aos componentes e placas, segure-os 
pelas bordas e evite tocar nos pinos e contatos.

CUIDADO: Apenas técnicos de serviço certificados estão autorizados a 
remover a tampa do computador e acessar quaisquer componentes 
internos. Consulte as instruções de segurança para obter informações 
completas sobre precauções de segurança, trabalho na parte interna 
do computador e proteção contra descarga eletrostática.

CUIDADO: Antes de tocar em qualquer componente na parte interna 
do computador, elimine a eletricidade estática de seu corpo tocando 
em uma superfície metálica sem pintura, como o metal da parte de 
trás do computador. No decorrer do trabalho, toque periodicamente 
em uma superfície metálica sem pintura para dissipar a eletricidade 
estática, a qual pode danificar os componentes internos.

CUIDADO: Ao desconectar um cabo, puxe-o pelo conector ou pela 
respectiva aba de puxar, e nunca pelo próprio cabo. Alguns cabos têm 
conectores com presilhas ou parafusos de orelha que você precisará 
soltar antes de desconectar o cabo. Ao desconectar os cabos, 
mantenha-os alinhados para evitar entortar os pinos. Ao conectar 
cabos, certifique-se de que as portas e conectores estão corretamente 
orientados e alinhados.
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CUIDADO: Para desconectar um cabo de rede, primeiro desconecte-o 
do computador e, em seguida, desconecte-o do dispositivo de rede.

CUIDADO: Pressione e ejete os cartões instalados no leitor de cartão 
de mídia.

Ferramentas recomendadas

Os procedimentos descritos neste documento podem exigir as seguintes 
ferramentas:

• Chave de fenda Phillips

• Chave de fenda de cabeça plana

• Haste plástica

12



Após trabalhar na parte interna 
do computador

CUIDADO: Deixar parafusos soltos na parte interna do computador 
pode danificar gravemente o computador.

1 Recoloque todos os parafusos e certifique-se de que nenhum foi 
esquecido dentro do computador.

2 Conecte todos os dispositivos externos, periféricos e cabos que removeu 
antes de trabalhar no computador.

3 Recoloque todas as placas de mídia, e quaisquer outras peças que tiver 
removido antes de trabalhar no computador.

4 Conecte o computador e todos os dispositivos conectados às suas 
tomadas elétricas.

5 Ligue o computador.
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Visão geral técnica
ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Vista interna do computador

Este capítulo lista os componentes na base do computador e o painel da tela.
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Componentes da base do computador

1 dissipador de calor 2 ventilador

3 bateria de célula tipo moeda 4 conjunto do disco rígido

5 placa USB 6 alto-falantes (2)

7 placa mSATA 8 módulos de memória (2)

9 processador 10 miniplaca de rede sem fio

11 placa de sistema
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Painel da tela com o conjunto do suporte

1 antena auxiliar 2 cabo da antena auxiliar

3 cabo do microfone direito 4 conjunto da câmera

5 cabo da câmera 6 cabo do microfone esquerdo

7 cabo da antena principal 8 antena principal

9 painel da tela 10 Suporte do painel da tela

11 cabo da tela 12 suporte

13 cabo da placa conversora 14 cabo da placa dos botões liga/
desliga

15 cabo da placa dos botões de 
controle

16 placa dos botões de controle

17 placa conversora 18 cabo da luz de fundo da tela
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Componentes da placa de sistema 

1 slot da placa de rede sem fio 
(WLAN/WiDi)

2 conector do cabo da tela 
(LVDS)

3 conector do cabo da câmera 4 conector do cabo da luz de 
fundo da tela 
(MONITOR_SIGNAL)

5 soquete do processador 6 conector do cabo do ventilador

7 conector do cabo da placa USB 
(USB_CARD)

8 conector do cabo dos alto-
falantes (SPEAKER)
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9 slot do módulo de memória 
(DDR3L)

10 conector da unidade de disco 
rígido (HDD)

11 slot da placa mSATA (mSATA)

18



Como remover os módulos de 
memória

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Procedimento

1 Solte o parafuso integrado que prende a tampa do módulo de memória à 
tampa da base.
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2 Deslize e levante a tampa do módulo de memória para fora da tampa da 
base.

1 tampa da base 2 tampa do módulo de 
memória

3 parafuso prisioneiro

NOTA: Se o módulo de memória acidentalmente escorregar e cair 
na base do computador, remova a tampa da base para recuperar o 
módulo de memória. Consulte "Como remover a tampa da base".

3 Use as pontas dos dedos para afastar os clipes de fixação em cada 
extremidade do slot do módulo de memória até que o módulo se solte.
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4 Remova o módulo de memória do slot módulo-memória.

1 slot módulo de memória 2 clipes de segurança (2)

3 módulo de memória
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Como recolocar os módulos 
de memória

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Procedimento

NOTA: Se estiver instalando somente um módulo de memória, insira-o 
no slot do módulo marcado como DIMM1.

1 Alinhe o entalhe do módulo de memória com a aba do slot módulo-
memória.
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2 Insira o módulo de memória no slot do módulo e, em seguida, 
pressione-o para baixo até ele encaixar no lugar.

NOTA: Se não ouvir o clique, remova o módulo de memória e 
reinstale-o.

1 aba 2 entalhe

3 slot módulo de memória 4 clipes de fixação (4)

5 módulos de memória (2)

3 Alinhe as abas na tampa do módulo de memória com os slots na tampa 
da base e encaixe cuidadosamente a tampa do módulo na posição.

4 Aperte o parafuso prisioneiro que prende a tampa do módulo de 
memória à tampa da base.
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Como remover a tampa da 
base

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Procedimento

1 Remova os parafusos que fixam a tampa da base na base do 
computador.

2 Solte o parafuso prisioneiro que fixa a tampa da base à base do 
computador.

1 parafuso prisioneiro 2 tampa da base

3 parafusos (7)
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3 Começando pelo lado direito, levante a tampa da base para liberar as 
portas na placa de sistema dos slots na tampa da base.

4 Levante a tampa da base e remova a base do computador.

1 haste plástica 2 tampa da base
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Como recolocar a tampa da 
base

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Procedimento

1 Deslize os slots da tampa da base nas portas da placa de sistema, em 
seguida, encaixe a tampa da base no lugar.

2 Recoloque os parafusos que prendem a tampa da base à base do 
computador.

3 Aperte o parafuso prisioneiro que fixa a tampa da base à base do 
computador.
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Como remover a base do 
computador

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Pré-requisitos

Remova a tampa da base.

Procedimento

1 Desconecte os cabos da antena da miniplaca de rede sem fio.
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2 Usando as presilhas, desconecte o cabo da tela da placa do sistema.

1 miniplaca sem fio 2 cabos da antena (2)

3 presilhas (2) 4 cabos da tela (2)

3 Remova os parafusos que prendem a base do computador ao conjunto 
do suporte.

4 Levante a base do computador um pouco e deslize os cabos da tela e os 
cabos da antena através da abertura do cabo na base do computador.
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5 Levante a base do computador do conjunto do suporte.

1 parafusos (2) 2 abertura do cabo

3 base do computador
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Como recolocar a base do 
computador

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Procedimento

1 Deslize os cabos da tela e os cabos da antena através do slot do cabo na 
base do computador.

2 Coloque a base do computador no conjunto do suporte e alinhe os 
orifícios dos parafusos na base do computador com os orifícios dos 
parafusos no conjunto do suporte.

3 Recoloque os parafusos que prendem a base do computador ao 
conjunto do suporte.

4 Ligue os cabos da tela à placa do sistema.

5 Conecte os cabos da antena à miniplaca sem fio.

Pós-requisitos

Recoloque a tampa da base.
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Como remover o disco rígido
ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

CUIDADO: As unidades de disco rígido são frágeis. Tenha cuidado ao 
manusear a unidade de disco rígido.

CUIDADO: Para evitar a perda de dados, não remova o disco rígido 
quando o computador estiver no estado de suspensão ou ligado.

 

Pré-requisitos

1 Remova a tampa da base.

2 Remova a base do computador.

Procedimento

1 Desconecte o cabo do alto-falante da placa de sistema.

2 Anote o roteamento do cabo do alto-falante e retire o cabo das guias de 
roteamento no conjunto do disco rígido.

3 Remova os parafusos que prendem o conjunto do disco rígido à base do 
computador.

31



4 Deslize e levante o conjunto do disco rígido da base do computador.

1 parafusos (4) 2 conjunto do disco rígido

3 base do computador 4 placa de sistema

5 cabo do alto-falante

5 Remova os parafusos que prendem o suporte do disco rígido ao disco 
rígido.

6 Retire a unidade de disco rígido do respectivo suporte.
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7 Remova o intermediário do disco rígido.

1 disco rígido 2 parafusos (4)

3 separador 4 suporte do disco rígido
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Como recolocar a unidade de 
disco rígido

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

CUIDADO: As unidades de disco rígido são frágeis. Tenha cuidado ao 
manusear a unidade de disco rígido.

 

Procedimento

1 Conecte o separador ao conector no disco rígido.

2 Coloque o disco rígido no respectivo suporte.

3 Alinhe os orifícios dos parafusos no suporte do disco rígido com os 
orifícios dos parafusos no conjunto do disco rígido.

4 Recoloque os parafusos que prendem o suporte do disco rígido ao 
conjunto do disco rígido.

5 Encaixe o conjunto do disco rígido na base do computador e deslize-o 
até encaixá-lo no lugar.

6 Recoloque os parafusos que prendem o conjunto do disco rígido à base 
do computador.

7 Passe o cabo do alto-falante pelas guias de roteamento no conjunto do 
disco rígido.

8 Conecte o cabo do alto-falante à placa de sistema.

Pós-requisitos

1 Recoloque a base do computador.

2 Recoloque a tampa da base.
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Como remover a placa sem fio
ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Pré-requisitos

1 Remova a tampa da base.

2 Remova a base do computador.

Procedimento

1 Remova os parafusos que fixam a placa de rede sem fio à placa de 
sistema.
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2 Deslize e remova a placa de rede sem fio do slot da placa na placa de 
sistema.

1 parafusos (2) 2 slot da placa sem fio

3 placa sem fio
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Como recolocar a placa sem 
fio

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Procedimento

CUIDADO: Para evitar danos na placa de rede sem fio, não coloque 
nenhum cabo sob ela.

1 Alinhe o entalhe na placa sem fio com a aba no slot da placa sem fio.

2 Deslize a placa de rede sem fio em um ângulo de rede para o slot da 
placa na placa de sistema.

3 Pressione para baixo a outra extremidade da placa de rede sem fio e 
recoloque o parafuso que prende a placa de rede sem fio na placa de 
sistema.

4 Conecte os cabos da antena à placa sem fio.

A tabela a seguir mostra o esquema de cores cabo-antena para a placa 
sem fio suportada para o computador.

Conectores na placa sem fio Cor do cabo da antena

Principal (triângulo branco) Branco

Auxiliar (triângulo preto) Preto

Pós-requisitos

1 Recoloque a base do computador.

2 Recoloque a tampa da base.
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Como remover a placa mSATA
ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Pré-requisitos

1 Remova a tampa da base.

2 Remova a base do computador.

Procedimento

1 Remova o parafuso que prende a placa mSATA à placa de sistema.
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2 Deslize e remova a placa mSATA do slot na placa de sistema.

1 slot da placa mSATA 2 placa mSATA

3 parafuso 4 placa de sistema
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Como recolocar a placa 
mSATA

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Procedimento

1 Alinhe o entalhe da placa mSATA com a aba do slot da placa mSATA.

2 Deslize a placa mSATA em um ângulo no slot da placa mSATA.

40



3 Pressione para baixo a outra extremidade da placa mSATA e recoloque o 
parafuso que prende a placa mSATA na placa de sistema.

1 placa mSATA 2 slot da placa mSATA

3 aba 4 entalhe

5 parafuso 6 placa de sistema

Pós-requisitos

1 Recoloque a base do computador.

2 Recoloque a tampa da base.
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Como remover os alto-
falantes

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Pré-requisitos

1 Remova a tampa da base.

2 Remova a base do computador.

Procedimento 

1 Desconecte o cabo do alto-falante da placa de sistema.

2 Observe o caminho do cabo do alto-falante e remova o cabo das guias 
de passagem.

3 Remova os parafusos que prendem os alto-falantes à base do 
computador.
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4 Levante os alto-falantes, junto com o respectivo cabo, da base do 
computador.

1 cabo do alto-falante 2 parafusos (4)

3 alto-falantes (2) 4 base do computador
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Como recolocar os alto-
falantes

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Procedimento 

1 Alinhe os orifícios do parafuso nos alto-falantes com os orifícios do 
parafuso na base do computador.

2 Recoloque os parafusos que prendem os alto-falantes à base do 
computador.

3 Passe o cabo dos alto-falantes pelas guias de encaminhamento.

4 Conecte o cabo do alto-falante à placa de sistema.

Pós-requisitos

1 Recoloque a base do computador.

2 Recoloque a tampa da base.
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Como remover a placa USB
ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Pré-requisitos

1 Remova a tampa da base.

2 Remova a base do computador.

3 Siga o procedimento da etapa 1 à etapa 4 em "Como remover a unidade 
de disco rígido.

Procedimento

1 Retire a fita que prende o cabo da placa USB.

2 Abra o clipe do roteamento do cabo da placa USB.

3 Usando a aba de puxar, desconecte o cabo da placa USB conectado à 
placa USB e remova-a do clipe de roteamento dos cabos.

4 Remova o parafuso que prende a placa USB à base do computador.
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5 Levante a placa USB para retirá-la da base do computador.

1 cabo da placa USB 2 clipe

3 parafuso 4 base do computador

5 placa USB 6 fita

7 aba de puxar
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Como instalar a placa USB
ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Procedimento

1 Alinhe o orifício do parafuso na placa USB com o orifício do parafuso na 
base do computador.

2 Recoloque o parafuso que prende a placa USB à base do computador.

3 Passe o cabo da placa USB pelo clipe de passagem na base do 
computador e feche o clipe de passagem.

4 Conecte o cabo da placa USB ao conector da placa USB.

5 Fixe o cabo da placa USB na placa de sistema.

Pós-requisitos

1 Siga o procedimento da etapa 5 a 8 em “Como recolocar o disco rígido”.

2 Recoloque a base do computador.

3 Recoloque a tampa da base.
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Como remover a bateria de 
célula tipo moeda

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

CUIDADO: Remover a bateria de célula tipo moeda repõe as 
configurações padrão do BIOS. É recomendável que você anote as 
configurações do BIOS antes de retirar a bateria de célula tipo moeda.

 

Pré-requisitos

1 Remova a tampa da base.

2 Remova a base do computador.

Procedimento

1 Desconecte o cabo da bateria de célula tipo moeda da placa de sistema.

2 Retire a bateria de célula tipo moeda da placa de sistema.
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3 Levante a bateria de célula tipo moeda, junto com o respectivo cabo, 
removendo-a da placa de sistema.

1 placa de sistema 2 cabo da bateria de célula 
tipo moeda

3 conector da bateria de 
célula tipo moeda

4 bateria de célula tipo 
moeda
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Como recolocar a bateria de 
célula tipo moeda

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Procedimento

1 Fixe a bateria de célula tipo moeda à placa de sistema.

2 Conecte o cabo da bateria de célula tipo moeda à placa de sistema.

Pós-requisitos

1 Recoloque a base do computador.

2 Recoloque a tampa da base.
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Como remover o ventilador
ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Pré-requisitos

1 Remova a tampa da base.

2 Remova a base do computador.
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Procedimento

ATENÇÃO: O dissipador de calor pode ficar quente durante a operação 
normal. Permita tempo suficiente para que o dissipador de calor esfrie 
antes de tocá-lo.

1 Retire a película de Mylar do dissipador de calor e do ventilador.

1 dissipador de calor 2 Mylar

3 ventilador

2 Desconecte o cabo do ventilador da placa do sistema.

3 Remova os parafusos que prendem o ventilador à base do computador.
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4 Levante o ventilador, juntamente com o cabo, removendo-os da base do 
computador.

1 placa de sistema 2 cabo do ventilador

3 parafusos (2) 4 ventilador
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Como recolocar o ventilador
ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Procedimento

1 Alinhe os orifícios dos parafusos no ventilador com os orifícios dos 
parafusos na base do computador.

2 Recoloque os parafusos que prendem o ventilador à base do 
computador.

3 Cole a película de Mylar sobre o dissipador de calor e o ventilador.

4 Conecte o cabo do ventilador à placa do sistema.

Pós-requisitos

1 Recoloque a base do computador.

2 Recoloque a tampa da base.
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Como remover o dissipador de 
calor

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

ATENÇÃO: O dissipador de calor pode ficar quente durante a operação 
normal. Permita tempo suficiente para que o dissipador de calor esfrie 
antes de tocá-lo.

CUIDADO: Para garantir o máximo resfriamento do processador, não 
toque as áreas de transferência de calor do dissipador. O óleo da sua 
pele pode reduzir a capacidade de transferência de calor da graxa 
térmica.

 

Pré-requisitos

NOTA: O dissipador de calor pode parecer diferente em seu 
computador, dependendo da configuração que você adquiriu.

1 Remova a tampa da base.

2 Remova a base do computador.

55



Procedimento

1 Retire a película de Mylar do dissipador de calor e do ventilador.

1 dissipador de calor 2 Mylar

3 ventilador

2 Em ordem sequencial (indicada no dissipador de calor), solte os 
parafusos prisioneiros que fixam o dissipador de calor na placa do 
sistema.
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3 Levante o dissipador de calor da placa de sistema.

1 parafusos integrados (8) 2 placa de sistema

3 dissipador de calor
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Como recolocar o dissipador 
de calor

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

CUIDADO: O alinhamento incorreto do dissipador de calor pode 
causar danos à placa de sistema e ao processador.

NOTA: A graxa térmica original pode ser reutilizada se a placa de 
sistema e o dissipador de calor originais forem reinstalados juntos. Se a 
placa de sistema ou o dissipador de calor forem substituídos, use a 
almofada térmica fornecida no kit para garantir que haja condutividade 
térmica.

 

Procedimento

1 Limpe a graxa térmica da parte inferior do dissipador de calor e 
reaplique-a.

2 Alinhe os parafusos prisioneiros no dissipador de calor com os orifícios 
na placa de sistema.

3 Em ordem sequencial (indicada no dissipador de calor), aperte os 
parafusos que fixam o dissipador de calor na placa de sistema.

4 Cole a película de Mylar no dissipador de calor e no ventilador.

Pós-requisitos

1 Recoloque a base do computador.

2 Recoloque a tampa da base.

58



Como remover o processador
ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Pré-requisitos

1 Remova a tampa da base

2 Remova a base do computador.

3 Remova o dissipador de calor.

Procedimento

1 Localize o processador na placa de sistema.

Consulte os componentes da placa de sistema.

2 Usando uma chave de fenda Torx T8, afrouxe o parafuso do soquete ZIF.
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3 Levante o processador do soquete ZIF.

1 Chave de fenda Torx T8 2 processador

3 soquete ZIF 4 parafuso
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Como recolocar o processador
ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

CUIDADO: Se o processador ou o dissipador de calor for trocado, use 
a graxa térmica fornecida no kit para garantir que haja conectividade 
térmica.

 

Procedimento

NOTA: Um novo processador é fornecido com uma plaqueta térmica no 
pacote. Em alguns casos, isso significa que o processador pode ser 
fornecido com a almofada térmica a ele conectados.

1 Alinhe o canto do pino 1 do processador com o canto do pino 1 do 
soquete e, em seguida, recoloque o processador em seu respectivo 
soquete.

NOTA: O canto do pino 1 do processador tem um triângulo que se 
alinha ao triângulo no canto do pino 1 do soquete do processador. 
Quando o processador está instalado corretamente, todos os 
quatro cantos ficam alinhados no mesmo nível. Se um ou mais 
cantos do processador estiverem mais altos que os outros, isso 
significa que o processador não está encaixado corretamente.
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2 Aperte o parafuso do soquete ZIF para fixar o processador à placa de 
sistema.

1 processador 2 indicador do pino 1

3 soquete ZIF 4 parafuso

5 Chave de fenda Torx T8

Pós-requisitos

1 Recoloque o dissipador de calor.

2 Recoloque a base do computador.

3 Recoloque a tampa da base.
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Como remover a placa de 
sistema

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

NOTA: A Etiqueta de serviço do computador está localizada na placa de 
sistema. Você deve inserir a Etiqueta de Serviço no programa de 
configuração do BIOS depois de recolocar a placa de sistema.

NOTA: A recolocação da placa de sistema remove quaisquer alterações 
feitas ao BIOS usando o programa de configuração do BIOS. Você deve 
fazer as alterações desejadas novamente depois de recolocar a placa de 
sistema.

NOTA: Antes de desconectar os cabos da placa de sistema, observe a 
posição dos conectores para reconectá-los corretamente após 
reinstalar a placa de sistema.

 

Pré-requisitos

1 Remova a tampa da base.

2 Remova a base do computador.

3 Remova os módulos de memória.

4 Siga o procedimento da etapa 1 à etapa 4 em "Como remover a unidade 
de disco rígido.

5 Remova a placa mSATA.

6 Remova a placa sem fio.

7 Remova a bateria de célula tipo moeda.

8 Remova o dissipador de calor.

9 Remova o processador.
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Procedimento

1 Desconecte o cabo do ventilador da placa do sistema.

2 Retire a fita que prende o cabo da placa USB.

3 Usando a aba de puxar, desconecte o cabo da placa USB da placa de 
sistema.

4 Remova os parafusos que prendem a placa de sistema à base do 
computador.

5 Levante a placa de sistema da base do computador.

1 cabo da placa USB 2 fita

3 cabo do ventilador 4 parafusos (7)

5 placa de sistema
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Como recolocar a placa de 
sistema

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

NOTA: A Etiqueta de serviço do computador está localizada na placa de 
sistema. Você deve inserir a Etiqueta de Serviço no programa de 
configuração do BIOS depois de recolocar a placa de sistema.

NOTA: A recolocação da placa de sistema remove quaisquer alterações 
feitas ao BIOS usando o programa de configuração do BIOS. Você deve 
fazer as alterações desejadas novamente depois de recolocar a placa de 
sistema.

 

Procedimento

1 Alinhe os orifícios dos parafusos na placa de sistema com os orifícios dos 
parafusos na base do computador.

2 Recoloque os parafusos que prendem a placa de sistema à base do 
computador.

3 Conecte o cabo da placa USB na placa de sistema.

4 Fixe o cabo da placa USB na placa de sistema.

5 Conecte o cabo do ventilador à placa do sistema.

Pós-requisitos

1 Recoloque o processador.

2 Recoloque o dissipador de calor.

3 Recoloque a bateria de célula tipo moeda.

4 Recoloque a placa de rede sem fio.

5 Recoloque a placa mSATA.
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6 Siga o procedimento da etapa 5 a 8 em “Como recolocar o disco rígido”.

7 Recoloque o(s) módulo(s) de memória.

8 Recoloque a base do computador.

9 Recoloque a tampa da base.
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Como remover a tampa 
traseira

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Pré-requisitos

1 Remova a tampa da base.

2 Remova a base do computador.

Procedimento

Delicadamente retire a tampa traseira, iniciando a partir da guia na parte 
inferior e levante a tampa traseira para fora do conjunto da tela.

1 haste plástica 2 conjunto da tela

3 tampa traseira
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Como recolocar a tampa 
traseira

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Procedimento

Alinhe as abas da tampa traseira com as abas da tampa frontal da tela e 
encaixe a tampa traseira na posição correta.

Pós-requisitos

1 Recoloque a base do computador.

2 Recoloque a tampa da base.
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Como remover a câmera
ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Pré-requisitos

1 Remova a tampa da base.

2 Remova a base do computador.

3 Remova a tampa traseira.
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Procedimento

1 Remova a fita laminada de alumínio do conjunto da câmera.

1 conjunto da câmera 2 Fita laminada de alumínio

2 Remova os parafusos que prendem o conjunto da câmera na tampa 
frontal da tela.

3 Levante cuidadosamente o conjunto da câmera e vire-o.

4 Deslize e remova a câmera do suporte.
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5 Desconecte o cabo da câmera do conjunto da câmera.

1 parafusos (2) 2 suporte da câmera

3 cabo da câmera 4 câmera

5 tampa frontal da tela
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Como recolocar a câmera
ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Procedimento

1 Deslize a câmera no suporte.

2 Conecte o cabo da câmera à câmera.

3 Alinhe os orifícios de parafuso no conjunto da câmera com os orifícios na 
tampa frontal da tela.

4 Recoloque os parafusos que prendem o conjunto da câmera na tampa 
frontal da tela.

5 Cole a fita de alumínio que prende o conjunto da câmera ao painel 
frontal da tela.

Pós-requisitos

1 Recoloque a tampa traseira.

2 Recoloque a base do computador.

3 Recoloque a tampa da base.
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Remover o microfone
ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Pré-requisitos

1 Remova a tampa da base.

2 Remova a base do computador.

3 Remova a tampa traseira.

Procedimento

1 Cuidadosamente solte e levante os microfones para fora de seus slots na 
tampa frontal da tela.
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2 Desconecte os cabos do microfone dos microfones.

1 cabo do microfone 2 microfone direito

3 microfone esquerdo
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Como recolocar o microfone
ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Procedimento

1 Conecte o cabo do microfone no microfone.

2 Alinhe os microfones com os slots na tampa frontal da tela e deslize os 
microfones nos slot da tampa frontal da tela.

Pós-requisitos

1 Recoloque a tampa traseira.

2 Recoloque a base do computador.

3 Recoloque a tampa da base.
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Como remover a placa 
conversora

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Pré-requisitos

1 Remova a tampa da base.

2 Remova a base do computador.

3 Remova a tampa traseira.

Procedimento

1 Desconecte os cabos da placa conversora da respectiva placa.

2 Desconecte o cabo da luz de fundo da tela da placa conversora.

3 Remova os parafusos que prendem a placa conversora do suporte da 
tela.
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4 Levante a placa conversora do conjunto da tela.

1 cabo da placa conversora 2 parafusos (2)

3 placa conversora 4 cabo da luz de fundo da 
tela

5 suporte da tela
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Como recolocar a placa 
conversora

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Procedimento

1 Alinhe os orifícios dos parafusos na placa conversora com os orifícios 
correspondentes no suporte da tela.

2 Recoloque os parafusos que fixam a placa conversora no suporte da tela.

3 Conecte os cabos da placa conversora na respectiva placa.

4 Conecte o cabo da luz de fundo da tela na placa conversora.

Pós-requisitos

1 Recoloque a tampa traseira.

2 Recoloque a base do computador.

3 Recoloque a tampa da base.
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Como remover o módulo do 
botão liga/desliga

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Pré-requisitos

1 Remova a tampa da base.

2 Remova a base do computador.

3 Remova a tampa traseira.

Procedimento

NOTA: Observe o roteamento do cabo quando removê-lo para poder 
recolocá-lo corretamente depois de recolocar o módulo do botão liga/
desliga.

1 Observe o roteamento do cabo do botão liga/desliga e remova-o das 
guias de encaminhamento.

2 Remova o parafuso que prende o cabo do botão liga/desliga ao suporte 
da tela.

3 Desconecte o cabo do botão liga/desliga do cabo da placa dos botões 
de controle.

4 Retire a película de Mylar que cobre o botão liga/desliga.
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5 Levante o botão liga/desliga para fora da tampa da tela.

1 parafuso 2 cabo do botão liga/desliga

3 guias de encaminhamento 4 botão liga/desliga

5 Mylar 6 cabo da placa dos botões 
de controle
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Como recolocar o módulo do 
botão liga/desliga

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Procedimento

1 Coloque o botão liga/desliga na tampa frontal da tela e certifique-se de 
que o botão liga/desliga se encaixa no slot no painel da tela.

2 Cole a película de Mylar sobre o botão liga/desliga.

3 Passe o cabo do módulo do botão liga/desliga através da guia de 
roteamento.

4 Conecte o cabo do botão liga/desliga ao cabo da placa dos botões de 
controle.

5 Recoloque o parafuso que prende o cabo do botão liga/desliga ao 
suporte da tela.

Pós-requisitos

1 Recoloque a tampa traseira.

2 Recoloque a base do computador.

3 Recoloque a tampa da base.
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Como remover o conjunto do 
suporte

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Pré-requisitos

1 Remova a tampa da base.

2 Remova a base do computador.

3 Remova a tampa traseira.

4 Remova a câmera.

5 Remova os microfones.

Procedimento

1 Desconecte os cabos da placa conversora da respectiva placa.

2 Desconecte o cabo da luz de fundo da tela da placa conversora.

3 Com cuidado, libere as antenas das hastes de alinhamento na tampa 
frontal da tela.
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4 Remova os parafusos que prendem os cabos ao suporte da tela.

1 cabo da placa conversora 2 placa conversora

3 cabo da luz de fundo da 
tela

4 hastes de alinhamento (2)

5 antena direita 6 parafusos (4)

7 suporte da tela 8 tampa frontal da tela

5 Pressione os clipes de segurança e desconecte o cabo da tela do painel 
da tela.

6 Desconecte o cabo da placa dos botões de controle da respectiva placa.
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7 Desconecte o cabo do botão liga/desliga do cabo da placa dos botões 
de controle.

1 cabo da placa dos botões 
de controle

2 cabo do botão liga/desliga

3 clipes de segurança (2) 4 cabo da tela

NOTA: Observe o roteamento dos cabos antes de desconectá-los, 
de forma que você possa removê-los corretamente. Para obter 
mais informações sobre roteamento de cabos, consulte o painel da 
tela com a montagem do suporte.

8 Remova todo os cabos das guias de roteamento.
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9 Remova todos os parafusos que prendem o conjunto do suporte ao 
suporte da tela.

1 conjunto do suporte 2 parafusos (8)

3 conjunto da tela

10 Deslize e libere as abas do conjunto de suporte das ranhuras no suporte 
da tela e vire o conjunto de suporte.

1 abas (2) 2 conjunto do suporte
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11 Retire a película de Mylar que cobre o cabo da tela de toque e 
desconecte o cabo da tela de toque do painel da tela de toque.

1 cabo da tela de toque 2 Mylar

12 Levante o conjunto do suporte do conjunto da tela.
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Como recolocar o conjunto do 
suporte

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Procedimento

1 Coloque o conjunto do suporte no conjunto da tela.

2 Conecte o cabo da tela de toque ao painel da tela, colando película de 
Mylar sobre o cabo da tela de toque.

3 Deslize as abas no conjunto do suporte nos slots do suporte da tela.

4 Alinhe os orifícios dos parafusos no conjunto do suporte com os orifícios 
no suporte da tela.

5 Recoloque os parafusos que prendem o conjunto do suporte no suporte 
da tela.

6 Passe todos os cabos por suas guias de encaminhamento.

Para mais informações, consulte painel da tela com a montagem do 
suporte.

7 Recoloque os parafusos que prendem o cabo no suporte da tela.

8 Conecte o cabo do botão liga/desliga ao cabo da placa dos botões de 
controle.

9 Conecte o cabo da placa dos botões de controle na respectiva placa.

10 Deslize o cabo da tela no slot do conector do cabo da tela e conecte o 
cabo da tela ao conjunto da tela.

11 Alinhe os módulos da antena com os postos de alinhamento e fixe-os à 
tampa frontal de tela.

12 Conecte o cabo da placa conversora e o cabo da luz de fundo da tela à 
placa conversora.
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Pós-requisitos

1 Recoloque os microfones.

2 Recoloque a câmera.

3 Recoloque a tampa traseira.

4 Recoloque a base do computador.

5 Recoloque a tampa da base.
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Como remover o painel da tela
ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Pré-requisitos

1 Remova a tampa da base.

2 Remova a base do computador.

3 Remova a tampa traseira.

4 Remova a câmera.

5 Remova os microfones.

6 Remova o conjunto do suporte.

7 Como remover o módulo do botão liga/desliga.

Procedimento

1 Remova os parafusos que prendem o suporte do painel da tela na tampa 
frontal da tela.
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2 Levante o suporte do painel da tela para retirá-los do conjunto do painel 
da tela.

1 parafusos (18) 2 suporte do painel da tela

3 tampa frontal da tela

3 Remova os parafusos que prendem o painel da tela na tampa frontal da 
tela.

4 Levante as travas e desconecte os cabos flex do painel da tela.

90



5 Levante o conjunto do painel da tela para fora da tampa frontal da tela e 
coloque-o sobre uma superfície limpa.

1 parafusos (6) 2 painel da tela

3 tampa frontal da tela 4 travas (3)

5 cabos flex (3) 

6 Remova os parafusos que prendem os suportes laterais do painel da tela 
no painel da tela.
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7 Retire os suportes laterais do painel da tela.

1 painel da tela 2 parafusos (4)

3 suportes laterais do painel 
da tela (2)

8 Coloque o painel da tela sobre uma superfície plana e limpa.
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Como recolocar o painel da 
tela

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Procedimento

1 Coloque o painel da tela sobre uma superfície plana e limpa.

2 Alinhe os orifícios dos parafusos nos suportes laterais do painel da tela 
com os orifícios correspondentes no painel da tela.

3 Recoloque os parafusos que prendem os suportes laterais do painel da 
tela no painel.

4 Alinhe os orifícios dos parafusos no suportes laterais do painel da tela 
com os orifícios dos parafusos na tampa frontal da tela, colocando o 
painel da tela na tampa frontal.

NOTA: Certifique-se de que não há cabos sob o painel da tela.

5 Deslize os cabos flexíveis para os conectores no painel da tela e 
pressione as travas dos conectores para prender os cabos.

6 Recoloque os parafusos que fixam o painel da tela na tampa frontal da 
tela.

7 Recoloque os parafusos que prendem o suporte do painel da tela na 
tampa frontal.

Pós-requisitos

1 Recoloque o módulo do botão liga/desliga.

2 Recoloque o conjunto do suporte.

3 Recoloque os microfones.

4 Recoloque a câmera.
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5 Recoloque a tampa traseira.

6 Recoloque a base do computador.

7 Recoloque a tampa da base.
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Como remover a placa de 
botões de controle

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Pré-requisitos

1 Remova a tampa da base.

2 Remova a base do computador.

3 Remova a tampa traseira.

4 Remova o conjunto do suporte.

5 Remova a câmera.

6 Remova os microfones.

7 Remova o módulo do botão liga/desliga.

8 Remova o painel da tela.

Procedimento

1 Retire o suporte dos botões de controle para liberar a placa dos botões 
de controle das guias.
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2 Com cuidado, solte e levante a placa dos botões de controle da tampa 
frontal da tela.

1 placa dos botões de 
controle

2 haste plástica

3 suporte dos botões de 
controle

4 tampa frontal da tela
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Como recolocar a placa dos 
botões de controle

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

 

Procedimento

Coloque a placa dos botões de controle na respectiva placa de suporte de tal 
forma que a placa dos botões de controle se encaixe no slot da tampa frontal 
da tela.

Pós-requisitos

1 Recoloque o painel da tela.

2 Recoloque o módulo do botão liga/desliga.

3 Recoloque os microfones.

4 Recoloque a câmera.

5 Recoloque o conjunto do suporte.

6 Recoloque a tampa traseira.

7 Recoloque a base do computador.

8 Recoloque a tampa da base.
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Opções de configuração do 
sistema

NOTA: Os itens listados nesta seção poderão ser exibidos, ou não, de 
acordo com o computador e os dispositivos instalados.

NOTA: Para informações sobre como alterar as configurações do BIOS 
usando as opções de Configuração do Sistema, consulte Eu e meu Dell 
em dell.com/support.

Main — System Information (Principal — Informações do Sistema)

BIOS Revision Exibe o número de revisão do BIOS.

BIOS Build Date Exibe a data de criação do BIOS no formato mm/dd/
aaaa.

System Name Exibe o modelo do computador.

System Time Mostra a hora atual no formato hh:mm:ss.

System Date Exibe a data atual no formato mm/dd/aaaa.

Service Tag Exibe a etiqueta de serviço do computador.

Service Tag Input Permite inserir a etiqueta de serviço do computador se o 
campo Service Tag (Etiqueta de Serviço) estiver vazio.

Asset Tag Exibe a etiqueta de patrimônio do computador, quando 
disponível.

Main — Processor Information (Principal — Informações do Processador)

Processor Type Exibe o tipo de processador.

Processor ID Exibe a ID do processador.

Processor Core 
Count

Processor Core Count (Contagem do Núcleo do 
Processador)

Processor L1 
Cache

Processor L1 Cache (Processador cache L1)

Processor L2 
Cache

Processor L2 Cache (Processador cache L2)

Processor L3 
Cache

Processor L3 Cache (Processador cache L3)
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Main — Memory Information (Principal — Informações da Memória)

Memory Installed Indica a quantidade de memória instalada em MB.

Memory 
Available

Indica a quantidade de memória disponível em MB.

Memory Running 
Speed

Indica a velocidade da memória em MHz.

Memory 
Technology

Indica o tipo de memória instalada.

Main — SATA Information (Principal — Informações SATA)

SATA 1:

Device Type Exibe o dispositivo SATA conectado ao conector SATA 1.

Device ID Exibe o número de série do dispositivo SATA 1.

Device Size Exibe o tamanho do dispositivo SATA 1 em GB, se o 
dispositivo for um disco rígido.

mSATA:

Device Type Exibe o dispositivo SATA conectado ao conector mSATA.

Device ID Mostra o número de série do dispositivo mSATA

Device Size Exibe o tamanho do dispositivo mSATA em GB.

Advanced — Processor Configuration (Avançado — Configuração do 
processador)

Intel Hyper-
Threading 
Technology

Permite habilitar ou desabilitar o recurso Intel Hyper-
Threading Technology para o processador — Enabled 
(Ativado) ou Disabled (Desativado) (ativado por padrão).

Intel(R) 
SpeedStep 
Technology

Permite habilitar ou desabilitar o recurso Intel SpeedStep 
Technology para o processador — Enabled (Ativado) ou 
Disabled (Desativado) (ativado por padrão).

Intel(R) 
Virtualization 
Technology

Permite habilitar ou desabilitar o recurso Virtualization 
Technology para o processador — Enabled (Ativado) ou 
Disabled (Desativado) (ativado por padrão).

CPU XD Support Permite ativar ou desativar o modo de desativação da 
execução do processador — Enabled (Ativado) ou 
Disabled (Desativado) (ativado por padrão).
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Advanced — Processor Configuration (Avançado — Configuração do 
processador)

Limit CPUID 
Value

Permite limitar o valor máximo ao qual a função CPUID 
padrão do processador oferece suporte — Enabled 
(Ativado) ou Disabled (Desativado) (desativado por 
padrão).

Multi Core 
Support

Permite ativar ou desativar o processador com múltiplos 
núcleos — Enabled (Ativado) ou Disabled (Desativado) 
(ativado por padrão).

Intel(R) Turbo 
Boost 
Technology

Permite habilitar ou desabilitar o modo Intel Turbo Boost 
Technology para o processador — Enabled (Ativado) ou 
Disabled (Desativado) (ativado por padrão).

NOTA: A opção Intel Turbo Boost Technology é 
exibida somente se esse recurso contar com o 
suporte do processador.

Advanced — USB Configuration (Avançado — Configuração USB)

Rear USB Ports Permite ativar ou desativar as portas USB traseiras — 
Enabled (Ativado) ou Disabled (Desativado) (ativado por 
padrão).

Side USB Ports Permite ativar ou desativar as portas USB laterais — 
Enabled (Ativado) ou Disabled (Desativado) (ativado por 
padrão).

Advanced — Onboard Device Configuration (Avançado — Configuração 
do dispositivo onboard)

Onboard Audio 
Controller

Permite ativar ou desativar o controlador de áudio 
onboard — Enabled (Ativado) ou Disabled (Desativado) 
(ativado por padrão).

SATA Mode Exibe o modo SATA no computador — ATA, AHCI ou 
RAID (RAID ou AHCI por padrão).

Onboard LAN 
Controller

Permite ativar ou desativar o controlador de LAN 
onboard — Enabled (Ativado) ou Disabled (Desativado) 
(ativado por padrão).

Onboard LAN 
Boot ROM

Permite inicializar o computador a partir de uma rede, 
Enabled (Ativado) ou Disabled (Desativado) (desativado 
por padrão).
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Boot (Inicialização)

Numlock Key Permite definir o status da tecla Num Lock durante a 
inicialização para On (Ligado) ou Off (Desativada) (ligado 
por padrão).

Secure Boot 
Control

Permite ativar ou desativar o controle de inicialização 
segura — Enabled (Ativado) ou Disabled (Desativado) 
(ativado por padrão).

NOTA: Para ativar esse recurso, o computador 
precisa estar no modo de inicialização de UEFI.

Load Legacy 
OPROM

Permite carregar o OPROM herdado para quando você 
estiver no modo de inicialização da UEFI (Never [Nunca] 
por padrão).

Keyboard Errors Permite habilitar ou desabilitar a exibição de erros 
relacionados ao teclado durante a inicialização — Report 
(Relatar) ou Do Not Report (Não relatar) (relatar por 
padrão).

USB Boot 
Support

Permite habilitar ou desabilitar a inicialização a partir de 
dispositivos USB de armazenamento de massa tais como 
disco rígido externo, unidade óptica, chaves USB e assim 
por diante — Enable (Ativar) ou Disable (Desativar) 
(ativado por padrão).

Boot Mode 
(Modo de 
Inicialização):

1st Boot 
Device

Exibe o primeiro dispositivo de inicialização.

2nd Boot 
Device

Exibe o segundo dispositivo de inicialização.

3rd Boot 
Device

Exibe o terceiro dispositivo de inicialização.

4th Boot 
Device

Exibe o quarto dispositivo de inicialização.

5th Boot 
Device

Exibe o quinto dispositivo de inicialização.

Hard Disk Drivers Exibe a sequência de inicialização do disco rígido.

USB Storage 
Drivers

Exibe a sequência de inicialização da unidade de 
armazenamento USB.
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Boot (Inicialização)

CD/DVD ROM 
Drivers

Exibe a sequência de inicialização da unidade óptica.

Power (Alimentação)

Wake Up by 
Integrated LAN/
WLAN

Permite que o computador seja ligado por sinais de LAN 
especiais ou sem fio Enabled (Ativado) ou Disabled 
(Desativado) (desativado por padrão).

NOTA: Esta opção só pode ser ativada se o Deep 
Sleep Mode (Modo de Suspensão Profunda) estiver 
definida para Disable (Desativado).

AC Recovery Permite configurar o comportamento do computador 
após a recuperação de uma falha de energia Power Off 
(Desligado), Power On (Ligado), Last Power State (Último 
estado de alimentação), (Power off é o padrão).

Auto Power On Permite habilitar ou desabilitar a opção de ligar o 
computador automaticamente — Enabled (Ativado) ou 
Disabled (Desativado) (desativado por padrão).

Auto Power On 
Mode

Permite configurar o computador para ligar 
automaticamente todos os dias ou em uma data pré-
selecionada.

NOTA: Esta opção só pode ser configurada se o 
modo Auto Power On (Ativação automática) estiver 
definido como Enabled (Habilitado) para Everyday 
(todo dia) ou Selected Day (dia selecionado)(a opção 
dia selecionado é configurada por padrão).

Auto Power On 
Date

Permite definir a data que o computador deve ligar 
automaticamente.

NOTA: Esta opção só pode ser configurada se o 
modo Auto Power On (Ativação automática) estiver 
definido como Enabled (Habilitado) de 1 a 31 (15 é o 
padrão).

Auto Power On 
Time

Permite definir a data que o computador deve ligar 
automaticamente.

NOTA: Esta opção só pode ser configurada se o 
modo Auto Power On (Ativação automática) estiver 
definido como Enabled (Habilitado) hh:mm:ss 
(12:30:30 é o padrão).
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Power (Alimentação)

Deep Sleep 
Control

Permite que você defina o modo Deep Sleep (Suspensão 
profunda) — Disabled (Desabilitado). Enabled (Habilitado) 
em S5 (apenas computador desligado), Enabled 
(Habilitado) em S4 (hibernação de computador) e S5 por 
padrão.

Security (Segurança)

Supervisor 
Password

Exibe a senha do supervisor.

User Password Exibe a senha do usuário.

Set User 
Password

Permite definir, alterar ou excluir a senha do usuário.

Password Check Permite ativar a verificação de senha quando você tenta 
entrar na configuração do sistema ou a cada vez que o 
computador é inicializado. Setup (Definir) ou Always 
(Sempre) (definir é escolhido como padrão).

NOTA: A opção Password Check (Verificação de 
senha) fica visível somente quando a senha do 
usuário é definida.

Set Supervisor 
Password

Permite definir, alterar ou excluir a senha do 
administrador. A senha do administrador controla o 
acesso ao utilitário de configuração do sistema.

NOTA: A exclusão da senha de administrador apaga 
a senha do usuário. Defina a senha do administrador 
antes de definir a senha do usuário.

User Access 
Level

Permite restringir ou conceder acesso ao utilitário de 
configuração do sistema — No Access (Sem acesso), 
View Only (Apenas visualização), Limited (Limitado), Full 
Access (Acesso completo), (Acesso completo é o 
padrão).

• No Access (Sem acesso): impede o usuário de editar 
opções de configuração do sistema

• View Only (Somente exibir): permite aos usuários 
somente exibir as opções de configuração do sistema

• Limited (Limitado): permite aos usuários editar 
opções limitadas da configuração do sistema
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Security (Segurança)

• Full Access (Acesso total): permite aos usuários editar 
todas as opções da configuração do sistema, exceto 
a senha do administrador

Exit (Sair)

Save Changes 
and Reset

Permite sair da configuração do sistema e salvar as 
alterações.

Discard Changes 
and Reset

Permite sair da configuração do sistema e carregar os 
valores anteriores de todas as opções da configuração 
do sistema.

Load Defaults Permite carregar os valores padrão de todas as opções 
da configuração do sistema.

 

Visão geral 

CUIDADO: Não altere as configurações do programa de configuração 
do sistema, a menos que você seja um usuário de computador 
experiente. Algumas alterações podem fazer com que o computador 
funcione incorretamente.

NOTA: Antes de alterar a configuração do sistema, anote as informações 
da tela de configuração do sistema para referência futura.

Use a configuração do sistema para:

• Obter informações sobre o hardware instalado em seu computador, 
como a quantidade de memória RAM, o tamanho da unidade de disco 
rígido e assim por diante.

• Alterar as informações de configuração do sistema.

• Definir ou alterar uma opção selecionável pelo usuário, como a senha do 
usuário, tipo da unidade de disco rígido instalada, habilitar ou desabilitar 
os dispositivos de base e assim por diante.

Como entrar na configuração do sistema 

1 Ligue (ou reinicie) o computador.
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2 Durante o POST, quando o logotipo da DELL aparecer, aguarde que o 
aviso F2 apareça e depois pressione imediatamente F2.

NOTA: O aviso F2 indica que o teclado foi inicializado. Esse aviso 
pode aparecer muito rapidamente. Portanto, você precisa estar 
muito atento para vê-lo e pressionar a F2. Se pressionar F2 antes de 

receber o aviso, esta ação será perdida. Se esperar demais e o 
logotipo do sistema operacional aparecer, continue aguardando até 
visualizar a área de trabalho do sistema operacional. Em seguida, 
desligue o computador e tente novamente.
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Como eliminar senhas 
esquecidas

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

1 Remova a tampa da base.

2 Siga o procedimento da etapa 2 a 3 em "Como remover o placa de 
sistema".

3 Recoloque a tampa da base.

4 Desligue o computador para limpar todas as senhas do BIOS.

5 Remova a tampa da base.

6 Siga o procedimento da etapa 3 a etapa 4 em “Como recolocar a placa 
de sistema”.

7 Recoloque a tampa da base.
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Como limpar as configurações 
do CMOS

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as 
informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as 
etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do 
computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, 
siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do 
computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas 
de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em 
dell.com/regulatory_compliance (em Inglês). 

1 Remova a tampa da base.

2 Siga o procedimento mostrado na etapa 1 em "Como remover a bateria 
de célula tipo moeda".

3 Aguarde cerca de cinco segundos para apagar as configurações do 
CMOS.

4 Siga o procedimento mostrado na etapa 2 em "Como recolocar a bateria 
de célula tipo moeda".

5 Recoloque a tampa da base.
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Controles de configurações da 
tela
Use os controles de configurações da tela para:

• ajustar o volume

• ajustar o brilho da tela

• selecionar fonte de vídeo

• desligar a tela

As funções dos controles variam quando:

• o computador não estiver conectado a qualquer entrada de vídeo ou 
dispositivos de vídeo de saída

• o computador estiver conectado a um dispositivo de entrada de vídeo 
externo, como um outro computador, console de jogos, câmera, 
reprodutor de Blu-ray e assim por diante

• o computador estiver conectado a um dispositivo de saída de vídeo 
externo, como uma TV, um monitor, um projetor e assim por diante
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As funções dos controles de configurações da tela conforme descritas 
abaixo:

• Aumentar o brilho da tela: pressione para aumentar o brilho da tela.

• Diminuir o brilho da tela: pressione para diminuir o brilho da tela.

• Desligar tela: pressione e mantenha pressionado para desligar a tela.

• Seleção de fonte de entrada: pressione e libere para alternar entre fontes 
de entrada de vídeo.
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Os controles de configurações de tela fornecem a exibição na tela (OSD) 
quando o computador estiver conectado a um dispositivo de saída de vídeo 
externo.

NOTA: Com o computador desligado, pressione o botão de seleção de 
fonte de entrada/desligamento de tela e o botão liga/desliga 
simultaneamente para inicializar diagnóstico da tela.

A tabela a seguir descreve a OSD para cada controle de configurações de 
tela:

Exibição na Tela (OSD) Controle de 
configurações de tela

Descrição

Volume Toque para acessar o 
menu de controle de 
volume.

Brilho Toque para acessar o 
menu de controle de 
brilho.

NOTA: O recurso 
de controle de 
brilho está 
desativado nos 
botões do 
Windows 8.

Seleção de fonte de 
entrada

Toque para alternar 
entre as fontes de 
entrada de vídeo.

Acima Toque para aumentar os 
níveis de volume ou 
brilho.

Baixo Toque para diminuir os 
níveis de volume ou 
brilho.

Fechar Toque para fechar os 
controles de OSD.
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Como atualizar o BIOS
Pode ser preciso atualizar o BIOS quando uma atualização estiver disponível 
ou após a substituição da placa de sistema. Para atualizar o BIOS:

1 Ligue o computador.

2 Visite dell.com/support.

3 Se você tiver a etiqueta de serviço do computador, digite-a e clique em 
Enviar.

Se você não tiver a Etiqueta de serviço do computador, clique em 
Detectar meu produto para permitir a detecção automática da Etiqueta 
de serviço.

NOTA: Caso a etiqueta de serviço não seja detectada 
automaticamente, selecione o seu produto nas categorias de 
produtos.

4 Clique em Drivers e Downloads.

5 Clique em Visualizar todos os drivers.

6 Na lista suspensa Sistema operacional, selecione o sistema operacional 
instalado no computador.

7 Clique em BIOS.

8 Clique em Download do arquivo para baixar a versão mais recente do 
BIOS para seu computador.

9 Na próxima página, selecione Download de um arquivo e clique em 
Continuar.

10 Salve o arquivo assim que o download estiver concluído, navegue até a 
pasta onde salvou o arquivo de atualização do BIOS.

11 Clique duas vezes no ícone do arquivo de atualização do BIOS e siga as 
instruções na tela.
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Como obter ajuda e Como 
entrar em contato com a Dell

Recursos de auto-ajuda

Você pode obter informações e ajuda sobre produtos e serviços da Dell, 
usando esses recursos de auto-ajuda on-line:

Informações de auto-ajuda Opções de auto-ajuda

Como acessar a Ajuda do Windows Windows 8.1 — Abra o botão 
Pesquisar, digite Ajuda e Suporte 
na caixa de pesquisa e pressione 
Enter.

Windows 7 — Clique em Iniciar → 
Ajuda e suporte.

Informações sobre produtos e 
serviços da Dell

Consulte dell.com.

Informações sobre solução de 
problemas, manuais de usuário, 
instruções de configuração, 
especificações do produto, blogs de 
ajuda técnica, drivers, atualizações 
de software, e assim por diante

Consulte dell.com/support.

Informações sobre o Microsoft 
Windows 8.1

Consulte dell.com/windows8.

Informações sobre o Microsoft 
Windows 7

Clique em Iniciar → Todos os 
Programas → Documentação da 
ajuda da Dell.

Saiba mais sobre o sistema 
operacional, configurar e usar o 
computador, backup de dados, 
diagnóstico, e assim por diante.

Consulte Eu e meu Dell em 
dell.com/support/manuals.
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Como entrar em contato com a Dell

Para entrar em contato com a Dell para tratar de assuntos de vendas, suporte 
técnico ou questões de atendimento ao cliente, consulte dell.com/
contactdell.

NOTA: A disponibilidade varia de acordo com o país e com o produto, e 
alguns serviços podem não estar disponíveis em seu país.

NOTA: Se não tiver uma conexão Internet ativa, você pode encontrar as 
informações de contato na sua fatura, nota de expedição, nota de 
compra ou no catálogo de produtos Dell.
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