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Notas, Avisos e Advertências
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Antes de começar
Este manual descreve os procedimentos para a remoção e instalação de 
componentes do computador. A menos que seja especificado de outra forma, 
supõem-se que as seguintes condições são verdadeiras:

• Foram executadas as etapas descritas em "Como desligar o computador" na 
página 7 e "Antes de trabalhar na parte interna do computador" na 
página 8.

• Você leu as informações de segurança fornecidas com o computador.

• Um componente pode ser substituído ou, se tiver sido adquirido 
separadamente, ele pode ser instalado executando o procedimento de 
remoção na ordem inversa.

Ferramentas recomendadas
Os procedimentos descritos neste documento podem exigir as seguintes 
ferramentas:

• Chave de fenda pequena

• Chave Phillips

• Programa executável de atualização do BIOS, disponível em 
support.dell.com

Como desligar o computador
 AVISO: Para evitar a perda de dados, salve e feche todos os arquivos e saia dos 

programas abertos antes de desligar o computador.

1 Salve e feche todos os arquivos e programas abertos.

2 Para desligar o sistema operacional, clique em Iniciar  e, em seguida, 
clique em Desligar.

3 Certifique-se de que o computador esteja desligado. Se o computador não 
desligar automaticamente quando o sistema operacional for desativado, 
pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga até desligá-lo.
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Antes de trabalhar na parte interna do 
computador
Use as instruções de segurança abaixo para ajudar a proteger o computador 
contra danos em potencial e para ajudar a garantir a sua segurança pessoal.

 ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as 
instruções de segurança fornecidas com o computador. Para obter mais 
informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página 
inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

 AVISO: Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu 
corpo usando uma pulseira antiestática ou tocando periodicamente em uma 
superfície metálica sem pintura (como um conector do computador).

 AVISO: Manuseie os componentes e as placas com cuidado. Não toque nos 
componentes ou nos contactos da placa. Segure a placa pelas extremidades ou 
pelo suporte metálico de instalação. Segure componentes, como processadores, 
pelas bordas e não pelos pinos.

 AVISO: Somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de mão-de-obra não autorizada pela Dell não serão cobertos 
pela garantia.

 AVISO: Ao desconectar um cabo, puxe-o pelo conector ou pela respectiva aba de 
puxar e nunca pelo próprio cabo. Alguns cabos possuem conectores com 
presilhas de travamento. Se for desconectar esse tipo de cabo, pressione as 
presilhas de travamento antes de desconectá-lo. Ao separar os conectores, 
mantenha-os alinhados para evitar a torção dos pinos. Além disso, antes de 
conectar um cabo, verifique se ambos os conectores estão alinhados 
corretamente. 

 AVISO: Para evitar danos ao computador, execute o procedimento a seguir antes 
de começar a trabalhar em sua parte interna. 

1 Prepare uma superfície de trabalho plana e limpa para evitar que a tampa 
do computador seja arranhada.

2 Desligue o computador (consulte "Como desligar o computador" na 
página 7) e todos os dispositivos conectados.

 AVISO: Para desconectar o cabo de rede, primeiro desconecte-o do computador 
e, em seguida, desconecte-o do dispositivo de rede.

3 Desconecte todos os cabos telefônicos ou de rede do computador.

4 Pressione e ejete todos os cartões instalados no leitor de cartão de mídia.
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5 Desconecte o computador e todos os dispositivos conectados das tomadas 
elétricas.

6 Desconecte todos os dispositivos conectados ao computador.

7 Remova a bateria (consulte "Como remover a bateria" na página 13).

8 Vire o computador, abra a tela e pressione o botão liga/desliga para aterrar 
a placa de sistema.

 AVISO: 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 traseira do computador. No decorrer do 
trabalho, toque periodicamente em uma superfície metálica sem pintura para 
dissipar a eletricidade estática, que pode danificar os componentes internos.
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Tampa da base
 ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as 

instruções de segurança fornecidas com o computador. Para obter mais 
informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página 
inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

 AVISO: Somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de mão-de-obra não autorizada pela Dell não serão cobertos 
pela garantia.

 AVISO: Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu 
corpo usando uma pulseira antiestática ou tocando periodicamente em uma 
superfície metálica sem pintura (como um conector do computador). 

Como remover a tampa da base
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7. 

2 Remova os oito parafusos que prendem a tampa da base ao conjunto do 
apoio para as mãos.

3 Começando na extremidade traseira, use as pontas dos dedos para liberar 
as abas na tampa da base dos encaixes no conjunto do apoio para as mãos.
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4 Retire a tampa da base do conjunto do apoio para as mãos.

Como recolocar a tampa da base
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Alinhe as abas na tampa da base com os encaixes no conjunto do apoio 
para as mãos e encaixe a tampa da base no lugar.

3 Recoloque os oito parafusos que prendem a tampa da base ao conjunto do 
apoio para as mãos.

1 tampa da base 2 parafusos (8)

1
2
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Bateria
 ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as 

instruções de segurança fornecidas com o computador. Para obter mais 
informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página 
inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

 AVISO: Somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de mão-de-obra não autorizada pela Dell não serão cobertos 
pela garantia.

 AVISO: Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu 
corpo usando uma pulseira antiestática ou tocando periodicamente em uma 
superfície metálica sem pintura (como um conector do computador).

 AVISO: Para evitar danos ao computador, use apenas a bateria projetada para 
este computador Dell. Não use baterias projetadas para outros computadores 
Dell.

Como remover a bateria
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Remova a tampa da base (consulte "Como remover a tampa da base" na 
página 11).

3 Desconecte o cabo da bateria do conector da placa de sistema.

4 Remova os cinco parafusos que prendem a bateria no conjunto do apoio 
para as mãos.

5 Retire a bateria do conjunto do apoio para as mãos.
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Como recolocar a bateria
 AVISO: para evitar danos ao computador, use apenas a bateria projetada para 

este computador Dell. 

1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Coloque a bateria sobre o conjunto do apoio para as mãos.

3 Recoloque os cinco parafusos que prendem a bateria no conjunto do apoio 
para as mãos.

4 Conecte o cabo da bateria ao conector da placa de sistema.

5 Recoloque a tampa da base (consulte "Como recolocar a tampa da base" na 
página 12).

1 parafusos (5) 2 bateria

3 cabo da bateria

2

3

1
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Módulos de memória
 ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as 

instruções de segurança fornecidas com o computador. Para obter mais 
informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página 
inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

 AVISO: Somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de mão-de-obra não autorizada pela Dell não serão cobertos 
pela garantia.

 AVISO: Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu 
corpo usando uma pulseira antiestática ou tocando periodicamente em uma 
superfície metálica sem pintura (como um conector do computador).

 AVISO: Para ajudar a evitar danos na placa de sistema, remova a bateria 
principal (consulte "Como remover a bateria" na página 13) antes de trabalhar na 
parte interna do computador. 

Você pode aumentar a memória do computador instalando módulos de 
memória na placa de sistema. Consulte "Especificações" em 
support.dell.com/manuals para obter informações sobre o tipo de memória 
suportado pelo computador.

 NOTA: Os módulos de memória adquiridos da Dell são cobertos pela garantia do 
computador.

O computador possui dois conectores SODIMM acessíveis pelo usuário. 
O módulo da memória principal pode ser acessado removendo a tampa 
traseira. O módulo de memória secundário pode ser acessado removendo 
a placa de sistema.

Como remover os módulos de memória
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7. 

2 Remova a tampa da base (consulte "Como remover a tampa da base" na 
página 11).

3 Remova a bateria (consulte "Como remover a bateria" na página 13).

 AVISO: Para ajudar a evitar danos ao conector do módulo de memória, não use 
nenhuma ferramenta para afastar os clipes de fixação do módulo.
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 NOTA: Para acessar o módulo de memória secundário, remova a placa de sistema 
e volte-a. Para remover a placa de sistema, consulte "Como remover a placa de 
sistema" na página 45.

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

5 Remova o módulo de memória do conector do módulo.

Como recolocar os módulos de memória
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

1 conector do módulo de 
memória

2 presilhas de segurança (2) 

3 módulo de memória

3

2

1
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2 Alinhe o entalhe do módulo de memória com a aba do conector do 
módulo de memória.

3 Deslize o módulo de memória encaixando-o com firmeza no conector em 
um ângulo de 45 graus e pressione-o até ouvir um clique de encaixe. Se 
não ouvir o clique, remova o módulo e reinstale-o.

 NOTA: Recoloque a placa de sistema depois de recolocar o módulo de 
memória secundário. Para recolocar a placa de sistema, consulte "Como 
recolocar a placa de sistema" na página 48.

 NOTA: Se o módulo de memória não for instalado corretamente, 
o computador pode não inicializar.

4 Recoloque a bateria (consulte "Como recolocar a bateria" na página 14).

5 Recoloque a tampa da base (consulte "Como recolocar a tampa da base" na 
página 12).

6 Conecte o adaptador CA ao computador e a uma tomada elétrica.

 AVISO: Antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique se 
nenhum destes foi esquecido dentro do computador. Se não fizer isso, podem 
ocorrer danos no computador.

1 guia 2 entalhe

3 conector do módulo de memória

3

1

2
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7 Ligue o computador.

Durante a inicialização, o computador detecta a memória adicional e atualiza 
automaticamente as informações de configuração do sistema.

Para confirmar a quantidade de memória instalada no computador:

Clique em Iniciar → Painel de controle→ Sistema.
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Miniplaca de rede sem fio
 ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as 

instruções de segurança fornecidas com o computador. Para obter mais 
informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página 
inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

 AVISO: Somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Os danos causados durante manutenções não autorizadas pela Dell não serão 
cobertos pela garantia.

 AVISO: Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu 
corpo usando uma pulseira antiestática ou tocando periodicamente em uma 
superfície metálica sem pintura (como um conector do computador).

 AVISO: Para ajudar a evitar danos na placa de sistema, remova a bateria 
principal (consulte "Como remover a bateria" na página 13) antes de trabalhar na 
parte interna do computador.

 NOTA: A Dell não garante a compatibilidade com miniplacas de terceiros nem dá 
suporte a essas miniplacas.

Se você comprou uma miniplaca de rede sem fio junto com o computador, ela 
já estará instalada.

O seu computador tem um slot para miniplaca pequena (half) para uma placa 
combo de rede local sem fio (WLAN) e Bluetooth.

 NOTA: Dependendo da configuração do computador, quando ele for adquirido, 
a abertura pode ter instalada ou não a miniplaca.

Como remover a miniplaca
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Remova a tampa da base (consulte "Como remover a tampa da base" na 
página 11).

3 Remova a bateria (consulte "Como remover a bateria" na página 13).

4 Desconecte os cabos da antena da miniplaca. 

5 Remova o parafuso que prende a miniplaca à placa de sistema.
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6 Levante a miniplaca e remova-a do conector da placa de sistema.

1 cabos da antena (2) 2 Miniplaca

3 conector da placa de 
sistema

4 parafuso

1

4

2

3
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 AVISO: Quando a miniplaca não estiver no computador, guarde-a na embalagem 
protetora antiestática. Para obter mais informações, consulte "Como proteger-se 
contra descargas eletrostáticas" nas informações de segurança fornecidas com 
o computador.

Como recolocar a miniplaca
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Remova a nova miniplaca da sua embalagem.

 AVISO: Exerça pressão constante e uniforme para encaixar a miniplaca no lugar. 
Se forçar demais, você pode danificar o conector.

 AVISO: Os conectores têm formatos especiais para garantir a inserção correta. 
Se você perceber alguma resistência, verifique os conectores na miniplaca e na 
placa de sistema e realinhe a placa.

 AVISO: Para evitar danos à miniplaca, nunca coloque cabos sob a miniplaca.
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3 Insira o conector da miniplaca em um ângulo de 45 graus no respectivo 
conector da placa de sistema.

4 Pressione a outra extremidade da miniplaca no slot da placa de sistema 
e recoloque o parafuso que prende a miniplaca à placa de sistema.

5 Conecte os cabos apropriados da antena à miniplaca que você está 
instalando.

6 Recoloque a bateria (consulte "Como recolocar a bateria" na página 14).

7 Recoloque a tampa da base (consulte "Como recolocar a tampa da base" na 
página 12).

 AVISO: Antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique se 
nenhum destes foi esquecido dentro do computador. Se não fizer isso, podem 
ocorrer danos no computador.

8 Instale os drivers e utilitários para a sua miniplaca, conforme 
a necessidade.

 NOTA: Se estiver instalando uma miniplaca de um fornecedor diferente da Dell, 
será preciso instalar os drivers e utilitários apropriados.

Conectores na miniplaca Esquema de cores de cabos de 
antena

WLAN + Bluetooth (2 cabos de antena)

WLAN principal + Bluetooth (triângulo 
branco)

WLAN auxiliar + Bluetooth (triângulo preto)

branco 

preto
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Disco rígido
 ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as 

instruções de segurança fornecidas com o computador. Para obter mais 
informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página 
inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

 ADVERTÊNCIA: Se precisar remover o disco rígido do computador quando 
a unidade estiver quente, não toque na caixa metálica do disco.

 AVISO: Somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de mão-de-obra não autorizada pela Dell não serão cobertos 
pela garantia.

 AVISO: Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu 
corpo usando uma pulseira antiestática ou tocando periodicamente em uma 
superfície metálica sem pintura (como um conector do computador).

 AVISO: Para ajudar a evitar danos na placa de sistema, remova a bateria 
principal (consulte "Como remover a bateria" na página 13) antes de trabalhar na 
parte interna do computador.

 AVISO: Para evitar perda de dados, desligue o computador (consulte "Como 
desligar o computador" na página 7) antes de remover o disco rígido. Não remova 
o disco rígido quando o computador estiver ligado ou no estado de suspensão.

 AVISO: Os discos rígidos são extremamente frágeis. Tome cuidado ao  
manuseá-los.

 NOTA: A Dell não garante a compatibilidade com discos rígidos de terceiros nem 
dá suporte para esses discos.

 NOTA: Se for instalar um disco rígido de outra marca que não seja Dell, você 
precisa instalar o sistema operacional, drivers e utilitários no novo disco rígido.

Como remover o disco rígido
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Remova a tampa da base (consulte "Como remover a tampa da base" na 
página 11).

3 Remova a bateria (consulte "Como remover a bateria" na página 13).
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4 Remova os três parafusos que prendem o conjunto do disco rígido no 
conjunto do apoio para as mãos.

5 Levante a trava do conector e puxe a aba correspondente para desconectar 
o cabo do disco rígido do conector na placa de sistema.

6 Deslize e remova o conjunto do disco rígido do suporte no conjunto do 
apoio para as mãos.

7 Remova o conjunto do disco rígido do conjunto do apoio para as mãos.

 AVISO: Quando o disco rígido não estiver no computador, armazene-o na 
embalagem protetora antiestática (consulte "Proteção contra descargas 
eletrostáticas" nas instruções de segurança fornecidas com o computador).

8 Remova os quatro parafusos que prendem o disco rígido ao respectivo 
suporte.

9 Levante o suporte para separá-lo do disco rígido.

1 suporte 2 conjunto do disco rígido

3 parafusos (3) 4 conector do cabo do disco rígido

3

4

2

1

24 Disco rígido



10 Desconecte a placa intermediária do disco rígido.

1 parafusos (4) 2 disco rígido

3 suporte do disco rígido

1 placa intermediária 2 disco rígido

2
3

1

2

1
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Como recolocar o disco rígido
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Remova o novo disco rígido da embalagem.

Guarde a embalagem original para usar no armazenamento ou transporte 
do disco rígido.

3 Conecte a placa intermediária ao disco rígido.

4 Coloque o suporte do disco rígido na respectiva unidade.

5 Recoloque os quatro parafusos que prendem o disco rígido no suporte.

6 Deslize o conjunto do disco rígido para o suporte no conjunto do apoio 
para as mãos.

7 Recoloque os três parafusos que prendem o conjunto do disco rígido no 
conjunto do apoio para as mãos.

8 Deslize o cabo do disco rígido para o conector da placa do sistema, 
e pressione na trava do conector para prender o cabo.

9 Recoloque a bateria (consulte "Como recolocar a bateria" na página 14).

10 Recoloque a tampa da base (consulte "Como recolocar a tampa da base" na 
página 12).

 AVISO: Antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique se 
nenhum destes foi esquecido dentro do computador. Se não fizer isso, podem 
ocorrer danos no computador.
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Bateria de célula tipo moeda
 ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as 

instruções de segurança fornecidas com o computador. Para obter mais 
informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página 
inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

 AVISO: Somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de mão-de-obra não autorizada pela Dell não serão cobertos 
pela garantia.

 AVISO: Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu 
corpo usando uma pulseira antiestática ou tocando periodicamente em uma 
superfície metálica sem pintura (como um conector do computador).

 AVISO: Para ajudar a evitar danos na placa de sistema, remova a bateria 
principal (consulte "Como remover a bateria" na página 13) antes de trabalhar na 
parte interna do computador.

Como remover a bateria de célula tipo moeda
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Remova a tampa da base (consulte "Como remover a tampa da base" na 
página 11).

3 Remova a bateria (consulte "Como remover a bateria" na página 13).

4 Desconecte o cabo da bateria de célula tipo moeda do conector na placa de 
sistema.

5 Retire a bateria de célula tipo moeda da placa de sistema.
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Como recolocar a bateria de célula tipo moeda
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Adira a bateria de célula tipo moeda na placa de sistema.

3 Conecte o cabo da bateria de célula tipo moeda ao conector na placa de 
sistema.

4 Recoloque a bateria (consulte "Como recolocar a bateria" na página 14).

5 Recoloque a tampa da base (consulte "Como recolocar a tampa da base" na 
página 12).

 AVISO: Antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique se 
nenhum destes foi esquecido dentro do computador. Se não fizer isso, podem 
ocorrer danos no computador.

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

2

1
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Unidade ótica
 ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as 

instruções de segurança fornecidas com o computador. Para obter mais 
informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página 
inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

 AVISO: Somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de mão-de-obra não autorizada pela Dell não serão cobertos 
pela garantia.

 AVISO: Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu 
corpo usando uma pulseira antiestática ou tocando periodicamente em uma 
superfície metálica sem pintura (como um conector do computador).

 AVISO: Para ajudar a evitar danos na placa de sistema, remova a bateria 
principal (consulte "Como remover a bateria" na página 13) antes de trabalhar na 
parte interna do computador.

Como remover a unidade óptica
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Remova a tampa da base (consulte "Como remover a tampa da base" na 
página 11).

3 Remova a bateria (consulte "Como remover a bateria" na página 13).

4 Remova o parafuso que prende o conjunto da unidade ótica no conjunto 
do apoio para as mãos.

5 Deslize o conjunto da unidade ótica para o lado para liberá-la do suporte 
e abas no conjunto do apoio para as mãos.
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6 Remova os dois parafusos que prendem o suporte da unidade óptica a ela.

7 Remova o suporte da unidade óptica da unidade óptica.

1 parafuso 2 conjunto do apoio para as mãos

3 suporte 4 abas (3)

5 conjunto da unidade ótica

1

2

5

3

4
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Como recolocar a unidade ótica
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Coloque o suporte da unidade ótica em posição.

3 Recoloque os dois parafusos que prendem o suporte à unidade ótica.

4 Deslize o conjunto da unidade ótica para o suporte e abas no conjunto do 
apio para as mãos.

5 Recoloque o parafuso que prende o conjunto da unidade ótica no conjunto 
do apoio para as mãos.

6 Recoloque a bateria (consulte "Como recolocar a bateria" na página 14).

7 Recoloque a tampa da base (consulte "Como recolocar a tampa da base" na 
página 12).

 AVISO: Antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique se 
nenhum destes foi esquecido dentro do computador. Se não fizer isso, podem 
ocorrer danos no computador.

1 parafusos (2) 2 suporte da unidade ótica

3 unidade ótica

2

3

1
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Placa do sensor do hall
 ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as 

instruções de segurança fornecidas com o computador. Para obter mais 
informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página 
inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

 AVISO: Somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de mão-de-obra não autorizada pela Dell não serão cobertos 
pela garantia.

 AVISO: Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu 
corpo usando uma pulseira antiestática ou tocando periodicamente em uma 
superfície metálica sem pintura (como um conector do computador).

 AVISO: Para ajudar a evitar danos na placa de sistema, remova a bateria 
principal (consulte "Como remover a bateria" na página 13) antes de trabalhar na 
parte interna do computador.

Como remover a placa do sensor do hall
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Remova a tampa da base (consulte "Como remover a tampa da base" na 
página 11).

3 Remova a bateria (consulte "Como remover a bateria" na página 13).

4 Remova o disco rígido (consulte "Como remover o disco rígido" na 
página 23).

5 Sem puxar com força a almofada de esponja, retire-a cuidadosamente da 
borda interior do computador.
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6 Levante a trava do conector e puxe a aba para desconectar o cabo da placa 
do sensor do hall do conector da placa do sistema.

7 Remova o parafuso que prende a placa do sensor do hall no conjunto do 
apoio para as mãos.

8 Levante a placa do sendor do hall do conjunto do apoio para as mãos.

1 almofada de esponja

1
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Como recolocar a placa do sensor do hall
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Alinhe o orifício do parafuso na placa do sensor do hall com o orifício 
correspondente no conjunto do apoio para as mãos.

3 Recoloque o parafuso que prende a placa do sensor do hall no conjunto do 
apoio para as mãos.

4 Deslize o cabo da placa do sensor do hall para o conector da placa de 
sistema e pressione a trava do conector para prender o cabo.

5 Adira a almofada de esponja no conjunto do apoio para as mãos.

6 Recoloque o disco rígido (consulte "Como recolocar o disco rígido" na 
página 26).

7 Recoloque a bateria (consulte "Como recolocar a bateria" na página 14).

8 Recoloque a tampa da base (consulte "Como recolocar a tampa da base" na 
página 12).

1 parafuso 2 conector da placa de sistema

1

2
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 AVISO: Antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique se 
nenhum destes foi esquecido dentro do computador. Se não fizer isso, podem 
ocorrer danos no computador.
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Placa do conversor da tela
 ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as 

instruções de segurança fornecidas com o computador. Para obter mais 
informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página 
inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

 AVISO: Somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de mão-de-obra não autorizada pela Dell não serão cobertos 
pela garantia.

 AVISO: Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu 
corpo usando uma pulseira antiestática ou tocando periodicamente em uma 
superfície metálica sem pintura (como um conector do computador).

 AVISO: Para ajudar a evitar danos na placa de sistema, remova a bateria 
principal (consulte "Como remover a bateria" na página 13) antes de trabalhar na 
parte interna do computador.

Como remover a placa do conversor da tela
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Remova a tampa da base (consulte "Como remover a tampa da base" na 
página 11).

3 Remova a bateria (consulte "Como remover a bateria" na página 13).

4 Desconecte o cabo da placa do conversor da tela do conector na placa de 
sistema.

5 Remova os dois parafusos que prendem a placa do conversor da tela no 
conjunto do apoio para as mãos.

6 Sem puxar com força a placa do conversor da tela, levante cuidadosamente 
a placa e volte-a.

7 Desconecte o cabo da placa do conversor da tela e o cabo da tela dos 
conectores na placa do conversor da tela.

8 Levante a placa do conversor da tela, puxando-a para fora do computador.
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Como recolocar a placa do conversor da tela
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Conecte o cabo da placa do conversor da tela e o cabo da tela nos 
conectores na placa do conversor da tela.

3 Alinhe os orifícios dos parafusos na placa do conversor da tela com os 
orifícios no conjunto do apoio para as mãos.

4 Recoloque os dois parafusos que prendem a placa do conversor da tela no 
conjunto do apoio para as mãos.

5 Conecte o cabo da placa do conversor da tela do conector na placa de 
sistema.

6 Recoloque a bateria (consulte "Como recolocar a bateria" na página 14).

7 Recoloque a tampa da base (consulte "Como recolocar a tampa da base" na 
página 12).

1 conector da placa de sistema 2 parafusos (2)

3 conector do cabo da tela 4 placa do conversor da tela

1

2

4

2

3
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 AVISO: Antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique se 
nenhum destes foi esquecido dentro do computador. Se não fizer isso, podem 
ocorrer danos no computador.
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Dissipador de calor e ventilador
 ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as 

instruções de segurança fornecidas com o computador. Para obter mais 
informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página 
inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

 ADVERTÊNCIA: Se você remover o dissipador de calor do computador enquanto 
o dissipador ainda estiver quente, não toque na caixa metálica do dissipador.

 AVISO: Somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de mão-de-obra não autorizada pela Dell não serão cobertos 
pela garantia.

 AVISO: Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu 
corpo usando uma pulseira antiestática ou tocando periodicamente em uma 
superfície metálica sem pintura (como um conector do computador).

 AVISO: Para ajudar a evitar danos na placa de sistema, remova a bateria 
principal (consulte "Como remover a bateria" na página 13) antes de trabalhar na 
parte interna do computador.

Como remover o dissipador de calor 
e o ventilador

1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Remova a tampa da base (consulte "Como remover a tampa da base" na 
página 11).

3 Remova a bateria (consulte "Como remover a bateria" na página 13).

4 Usando as pontas dos dedos, retire cuidadosamente a fita do cabo da tela 
do dissipador de calor.

5 Desconecte o cabo do ventilador do conector da placa de sistema.

6 Em ordem sequencial (indicada no dissipador de calor), remova os seis 
parafusos que prendem o dissipador de calor na placa de sistema.

7 Levante o dissipador de calor e o ventilador da placa de sistema.
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Como recolocar o dissipador de calor 
e o ventilador

 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 for substituído, use o atenuador térmico fornecido no kit 
para garantir que haja condutividade térmica.

1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

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

3 Alinhe os orifícios dos parafusos no dissipador de calor com os orifícios na 
placa de sistema.

4 Em ordem sequencial (indicada no dissipador de calor), recoloque os seis 
parafusos que prendem o dissipador de calor na placa de sistema.

5 Conecte o cabo do ventilador ao conector da placa de sistema.

1 cabo do ventilador 2 parafusos (6)

3 fita do cabo da tela 4 dissipador de calor e ventilador

1

2

4

3
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6 Adira a fita do cabo da tela no dissipador de calor.

7 Recoloque a bateria (consulte "Como recolocar a bateria" na página 14).

8 Recoloque a tampa da base (consulte "Como recolocar a tampa da base" na 
página 12).

 AVISO: Antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique se 
nenhum destes foi esquecido dentro do computador. Se não fizer isso, podem 
ocorrer danos no computador.
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Placa de sistema
 ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as 

instruções de segurança fornecidas com o computador. Para obter mais 
informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página 
inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

 AVISO: Somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de mão-de-obra não autorizada pela Dell não serão cobertos 
pela garantia.

 AVISO: Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu 
corpo usando uma pulseira antiestática ou tocando periodicamente em uma 
superfície metálica sem pintura (como um conector do computador).

 AVISO: Para ajudar a evitar danos na placa de sistema, remova a bateria 
principal (consulte "Como remover a bateria" na página 13) antes de trabalhar na 
parte interna do computador.

 AVISO: Segure os componentes e as placas pelas bordas e evite tocar nos pinos 
e nos contatos.

Como remover a placa de sistema
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Remova o cartão ou a tampa de proteção do leitor de cartão de mídia.

3 Remova a tampa da base (consulte "Como remover a tampa da base" na 
página 11).

4 Remova a bateria (consulte "Como remover a bateria" na página 13).

5 Remova a miniplaca (consulte "Como remover a miniplaca" na página 19).

6 Remova o disco rígido (consulte "Como remover o disco rígido" na 
página 23).

7 Remova a bateria de célula tipo moeda (consulte "Como remover a bateria 
de célula tipo moeda" na página 27).

8 Remova a unidade ótica (consulte "Como remover a unidade óptica" na 
página 29).
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9 Remova o dissipador de calor e o ventilador (consulte "Como remover o 
dissipador de calor e o ventilador" na página 41).

10 Retire cuidadosamente a aba do cabo do teclado do respectivo conector na 
placa de sistema.

11 Desconecte o cabo do alto-falante do respectivo conector da placa de 
sistema.

12 Levante a trava do conector e puxe a aba para desconectar o cabo do 
teclado, o cabo do touch pad, o cabo da luz de fundo do teclado e o cabo 
do sensor do hall dos conectores da placa de sistema.

13 Retire cuidadosamente a fita do conector da rede na placa de sistema.

1 cabo do alto-falante 2 cabo do sensor do hall

3 cabo da luz de fundo do teclado 4 cabo do touch pad

5 aba do cabo do teclado

1
2

3

4

5
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14 Levante a trava do conector e puxe a aba para desconectar o cabo da placa 
do botão liga/desliga.

15 Desconecte o cabo da tela, o cabo do sensor de luz ambiente e o cabo da 
placa do conversor da tela dos conectores da placa de sistema.

16 Remova os cinco parafusos que prendem a placa de sistema no conjunto 
do apoio para as mãos.

17 Levante a placa de sistema e remova-a do conjunto do apoio para as mãos.

18 Remova os módulos de memória (consulte "Como remover os módulos de 
memória" na página 15).

1 fita 2 conector do cabo da tela

3 cabo da placa do botão 
liga/desliga

4 conector do cabo da placa do 
conversor da tela

5 conector do cabo do sensor de 
luz ambiente

2
3

4

5

1
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Como recolocar a placa de sistema
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Recoloque os módulos de memória (consulte "Como recolocar os módulos 
de memória" na página 16).

3 Coloque a placa de sistema sobre o conjunto do apoio para as mãos.

4 Recoloque os cinco parafusos que prendem a placa de sistema no conjunto 
do apoio para as mãos.

5 Deslize o cabo da placa do botão liga/desliga no conector da placa de 
sistema e pressione a trava do conector para prender o cabo.

6 Conecte o cabo da tela, o cabo do sensor de luz ambiente e o cabo da placa 
do conversor da tela dos conectores da placa de sistema.

7 Adira a fita sobre o conector da rede na placa de sistema.

8 Conecte o cabo do alto-falante ao conector na placa de sistema.

9 Deslize o cabo do teclado, cabo do touch pad, cabo da luz de fundo do 
teclado e cabo do sensor do hall para os conectores da placa de sistema, 
e pressione na trava do conector para prender o cabo.

1 placa do sistema 2 parafusos (5)

1

2
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10 Adira a aba no cabo do teclado sobre o conector do respectivo cabo na 
placa de sistema.

11 Recoloque o dissipador de calor e o ventilador (consulte "Como recolocar o 
dissipador de calor e o ventilador" na página 42).

12 Recoloque a unidade ótica (consulte "Como recolocar a unidade ótica" na 
página 31).

13 Recoloque a bateria de célula tipo moeda (consulte "Como recolocar a 
bateria de célula tipo moeda" na página 28).

14 Recoloque o disco rígido (consulte "Como recolocar o disco rígido" na 
página 26).

15 Recoloque a miniplaca (consulte "Como recolocar a miniplaca" na 
página 21).

16 Recoloque a bateria (consulte "Como recolocar a bateria" na página 14).

17 Recoloque a tampa da base (consulte "Como recolocar a tampa da base" na 
página 12).

18 Recoloque a tampa de proteção ou cartão removido do slot do leitor de 
cartão de mídia.

 AVISO: Antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique se 
nenhum destes foi esquecido dentro do computador. Se não fizer isso, podem 
ocorrer danos no computador.

19 Ligue o computador.

 NOTA: após ter recolocado a placa de sistema, digite o número da etiqueta de 
serviço do computador no BIOS da placa de sistema de reposição.

20 Digite o número da etiqueta de serviço (consulte "Como digitar a etiqueta 
de serviço no BIOS" na página 49).

Como digitar a etiqueta de serviço no BIOS 
1 Certifique-se de que o adaptador CA está conectado e que a bateria 

principal está instalada corretamente.

2 Ligue o computador.

3 Pressione <F2> durante o POST para entrar no programa de configuração 
do sistema.
Placa de sistema 49



4 Navegue até a guia Security (Segurança) e insira as informações da 
Etiqueta de serviço no campo Set Service Tag (Definir etiqueta de 
serviço).
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Placa do botão liga/desliga
 ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as 

instruções de segurança fornecidas com o computador. Para obter mais 
informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página 
inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

 AVISO: Somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de mão-de-obra não autorizada pela Dell não serão cobertos 
pela garantia.

 AVISO: Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu 
corpo usando uma pulseira antiestática ou tocando periodicamente em uma 
superfície metálica sem pintura (como um conector do computador).

 AVISO: Para ajudar a evitar danos à placa de sistema, remova a bateria principal 
(consulte "Como remover a bateria" na página 13) antes de trabalhar na parte 
interna do computador.

Como remover a placa do botão liga/desliga
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Remova a placa de sistema (consulte "Como remover a placa de sistema" 
na página 45).

3 Remova os dois parafusos que prendem a placa do botão liga/desliga no 
conjunto do apoio para as mãos.

4 Levante a placa do botão liga/desliga junto com o cabo removendo-a do 
conjunto do apoio para as mãos.
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Como recolocar a placa do botão liga/desliga
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Use as hastes de alinhamento para colocar a placa do botão liga/desliga no 
conjunto do apoio para as mãos.

3 Recoloque os dois parafusos que prendem a placa do botão liga/desliga no 
conjunto do apoio para as mãos.

4 Recoloque a placa de sistema (consulte "Como recolocar a placa de 
sistema" na página 48).

 AVISO: Antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique se 
nenhum destes foi esquecido dentro do computador. Se não fizer isso, podem 
ocorrer danos no computador.

1 placa do botão liga/desliga 2 parafusos (2)

2

1
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Teclado
 ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as 

instruções de segurança fornecidas com o computador. Para obter mais 
informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página 
inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

 AVISO: Somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de mão-de-obra não autorizada pela Dell não serão cobertos 
pela garantia.

 AVISO: Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu 
corpo usando uma pulseira antiestática ou tocando periodicamente em uma 
superfície metálica sem pintura (como um conector do computador).

 AVISO: Para ajudar a evitar danos na placa de sistema, remova a bateria 
principal (consulte "Como remover a bateria" na página 13) antes de trabalhar na 
parte interna do computador.

Como remover o suporte do teclado
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Remova a placa de sistema (consulte "Como remover a placa de sistema" 
na página 45).

3 Remova os 18 parafusos que prendem o suporte do teclado no conjunto do 
apoio para as mãos.
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4 Observe o roteamento dos alto-falantes e remova os cabos das guias de 
roteamento.
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5 Observe o roteamento dos cabos da antena e remova os cabos das guias de 
roteamento.

1 cabo dos alto-falantes

1
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6 Retire o suporte do teclado do conjunto do apoio para as mãos.

1 cabos da antena (2)

1
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Como recolocar o suporte do teclado
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Coloque o suporte do teclado sobre o conjunto do apoio para as mãos.

3 Recoloque os 18 parafusos que prendem o suporte do teclado no conjunto 
do apoio para as mãos.

4 Passe o cabo dos alto-falantes e os cabos da antena através das guias de 
roteamento.

5 Recoloque a placa de sistema (consulte "Como recolocar a placa de 
sistema" na página 48).

1 suporte do teclado

1
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Como remover o teclado
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Remova o suporte do teclado (consulte "Como remover o suporte do 
teclado" na página 53).

 AVISO: Os revestimentos de teclas no teclado são frágeis, facilmente retirados 
e a sua substituição é muito demorada. Cuidado ao remover e manusear o teclado.

3 Retire o teclado do conjunto do apoio para as mãos.

1 teclado

1
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Como recolocar o teclado
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Coloque o teclado sobre o conjunto do apoio para as mãos.

3 Recoloque o suporte do teclado (consulte "Como recolocar o suporte do 
teclado" na página 57).

 AVISO: Antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique se 
nenhum destes foi esquecido dentro do computador. Se não fizer isso, podem 
ocorrer danos no computador.
Teclado 59



60 Teclado



Alto-falantes
 ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as 

instruções de segurança fornecidas com o computador. Para obter mais 
informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página 
inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

 AVISO: Somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de mão-de-obra não autorizada pela Dell não serão cobertos 
pela garantia.

 AVISO: Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu 
corpo usando uma pulseira antiestática ou tocando periodicamente em uma 
superfície metálica sem pintura (como um conector do computador).

 AVISO: Para ajudar a evitar danos na placa de sistema, remova a bateria 
principal (consulte "Como remover a bateria" na página 13) antes de trabalhar na 
parte interna do computador.

Como remover os alto-falantes
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Remova a placa de sistema (consulte "Como remover a placa de sistema" 
na página 45).

3 Observe o roteamento dos cabos da antena e remova os cabos das guias de 
roteamento.
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4 Observe o roteamento dos alto-falantes e remova os cabos das guias de 
roteamento.

1 cabos da antena (2)

1

62 Alto-falantes



5 Remova os dois parafusos (um em cada lado) que prendem os alto-falantes 
no conjunto do apoio para as mãos.

6 Deslize e retire os alto-falantes com o cabo do conjunto do apoio para as 
mãos.

1 cabo dos alto-falantes

1
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Como recolocar os alto-falantes 
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Coloque os alto-falantes sobre o conjunto do apoio para as mãos e passe 
o cabo dos alto-falantes através das guias de roteamento.

3 Recoloque os dois parafusos (um em cada lado) que prendem os  
alto-falantes no conjunto do apoio para as mãos.

4 Passe o cabo através das guias de roteamento.

5 Recoloque a placa de sistema (consulte "Como recolocar a placa de 
sistema" na página 48).

1 alto-falantes (2) 2 parafusos (2)

3 cabo dos alto-falantes

2

1

3
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 AVISO: Antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique se 
nenhum destes foi esquecido dentro do computador. Se não fizer isso, podem 
ocorrer danos no computador.
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Tela 
 ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as 

instruções de segurança fornecidas com o computador. Para obter mais 
informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página 
inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

 AVISO: Somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de mão-de-obra não autorizada pela Dell não serão cobertos 
pela garantia.

 AVISO: Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu 
corpo usando uma pulseira antiestática ou tocando periodicamente em uma 
superfície metálica sem pintura (como um conector do computador).

 AVISO: Para ajudar a evitar danos à placa de sistema, remova a bateria principal 
(consulte "Como remover a bateria" na página 13) antes de trabalhar na parte 
interna do computador.

Tampas da dobradiça da tela

Como remover as tampas da dobradiça da tela
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Remova a placa de sistema (consulte "Como remover a placa de sistema" 
na página 45).

3 Pressione as oito abas (quatro em cada lado) que prendem as tampas da 
dobradiça da tela no conjunto do apoio para as mãos.
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4 Vire o conjunto do apoio para as mãos.

5 Retire as tampas da dobradiça da tela do conjunto do apoio para as mãos.
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Como recolocar as tampas da dobradiça da tela
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Alinhas as abas nas tampas da dobradiça da tela com os slots no conjunto 
do apoio para as mãos, e encaixe as tampas no lugar.

3 Recoloque a placa de sistema (consulte "Como recolocar a placa de 
sistema" na página 48).

 AVISO: Antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique se 
nenhum destes foi esquecido dentro do computador. Se não fizer isso, podem 
ocorrer danos no computador.

1 tampas da dobradiça da tela (2)

1
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Conjunto da tela

Como remover o conjunto da tela
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Remova as tampas da dobradiça da tela (consulte "Como remover as 
tampas da dobradiça da tela" na página 67).

3 Remova os dois parafusos que prendem o conjunto da tela no conjunto do 
apoio para as mãos.

4 Pressione cuidadosamente os cabos da antena, o cabo do sensor da luz 
ambiente, o cabo da tela e o cabo da câmera na direção do topo do 
computador.

1
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5 Remova os quatro parafusos (dois em cada lado) que prendem o conjunto 
da tela no conjunto do apoio para as mãos.

6 Deslize e retire o conjunto da tela do conjunto do apoio para as mãos.

Como recolocar o conjunto de tela
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

1 parafusos (2)

1 conjunto do apoio para as mãos 2 conjunto da tela

3 parafusos (4)

3

1

2
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2 Deslize e coloque o conjunto da tela no conjunto do apoio para as mãos.

3 Recoloque os quatro parafusos que prendem o conjunto da tela no 
conjunto do apoio para as mãos.

4 Roteie cuidadosamente os cabos da antena, o cabo do sensor da luz 
ambiente, o cabo da tela e o cabo da câmera na direção do topo do 
computador.

5 Recoloque os dois parafusos que prendem o conjunto da tela no conjunto 
do apoio para as mãos.

6 Recoloque as tampas da dobradiça da tela (consulte "Como recolocar as 
tampas da dobradiça da tela" na página 69).

 AVISO: Antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique se 
nenhum destes foi esquecido dentro do computador. Se não fizer isso, podem 
ocorrer danos no computador.
72 Tela



Conjunto do apoio para as mãos
 ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar na parte interna do computador, siga as 

instruções de segurança fornecidas com o computador. Para obter mais 
informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página 
inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

 AVISO: Somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de mão-de-obra não autorizada pela Dell não serão cobertos 
pela garantia.

 AVISO: Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu 
corpo usando uma pulseira antiestática ou tocando periodicamente em uma 
superfície metálica sem pintura (como um conector do computador).

 AVISO: Para ajudar a evitar danos à placa de sistema, remova a bateria principal 
(consulte "Como remover a bateria" na página 13) antes de trabalhar na parte 
interna do computador.

Como remover o conjunto do apoio para as mãos
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Remova a placa de sistema (consulte "Como remover a placa de sistema" 
na página 45).

3 Remova o teclado (consulte "Como remover o teclado" na página 58).

4 Remova os alto-falantes (consulte "Como remover os alto-falantes" na 
página 61).

5 Remova a placa do botão liga/desliga (consulte "Como remover a placa do 
botão liga/desliga" na página 51).

6 Remova a placa do conversor da tela (consulte "Como remover a placa do 
conversor da tela" na página 37).

7 Remova a placa do sensor do hall (consulte "Como remover a placa do 
sensor do hall" na página 33).

8 Remova o conjunto da tela (consulte "Como remover o conjunto da tela" 
na página 70).

9 Retire o conjunto da tela do conjunto do apoio para as mãos.
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 AVISO: Para evitar danos ao conjunto da tela, separe-o cuidadosamente do 
conjunto do apoio para as mãos.

Como recolocar o conjunto do apoio para as 
mãos

1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 7.

2 Recoloque o conjunto da teca (consulte "Como recolocar o conjunto de 
tela" na página 71).

3 Recoloque a placa do sensor do hall (consulte "Como recolocar a placa do 
sensor do hall" na página 35).

4 Recoloque a placa do conversor da tela (consulte "Como recolocar a placa 
do conversor da tela" na página 38).

5 Recoloque a placa do botão liga/desliga (consulte "Como recolocar a placa 
do botão liga/desliga" na página 52).

6 Recoloque os alto-falantes (consulte "Como recolocar os alto-falantes" na 
página 64).

7 Recoloque o teclado (consulte "Como recolocar o teclado" na página 59).

8 Recoloque a placa de sistema (consulte "Como recolocar a placa de 
sistema" na página 48).

 AVISO: Antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique se 
nenhum destes foi esquecido dentro do computador. Se não fizer isso, podem 
ocorrer danos no computador.
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Como atualizar o BIOS
Pode ser necessário atualizar o BIOS quando uma nova atualização for 
lançada ou quando trocar a placa de sistema. Para atualizar o BIOS:

1 Ligue o computador. 

2 Vá para support.dell.com/support/downloads.

3 Encontre o arquivo de atualização do BIOS para seu computador:

 NOTA: A etiqueta de serviço do seu computador está localizada na parte de 
baixo do computador.

Se você tiver a etiqueta de serviço do seu computador:

a Clique em Enter a Tag (Digitar o número da etiqueta).

b Digite o número da etiqueta de serviço do computador no campo 
Enter a service tag: (Digitar o número da etiqueta de serviço:), clique 
em Go (Ir) e vá para a etapa 4.

Se você não tiver a etiqueta de serviço do seu computador:

a Clique em Select Model (Selecionar modelo).

b Selecione o tipo de produto na lista Select Your Product Family 
(Selecionar a família do seu produto).

c Selecione a marca do produto na lista Select Your Product Line 
(Selecionar a linha do seu produto).

d Selecione o número do modelo do produto na lista Select Your 
Product Model (Selecionar o modelo do seu produto).

 NOTA: se você selecionou um modelo diferente e quiser começar de novo, 
clique em Start Over (Recomeçar) no canto superior direito do menu.

e Clique em Confirm (Confirmar).

4 Em seguida uma lista de resultados é mostrada na tela. Clique em BIOS.

5 Clique em Download Now (Baixar agora) para efetuar o download do 
arquivo mais recente do BIOS.  
A janela File Download (Download de arquivo) é exibida.
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6 Clique em Save (Salvar) para salvar o arquivo na sua área de trabalho. 
O download do arquivo será feito na área de trabalho.

7 Clique em Close (Fechar) se a janela Download Complete (Download 
concluído) for mostrada.  
O ícone do arquivo é exibido na área de trabalho e tem o mesmo nome do 
arquivo de atualização do BIOS baixado.

8 Clique duas vezes no ícone do arquivo mostrado na área de trabalho e siga 
as instruções apresentadas na tela.
76 Como atualizar o BIOS


	Dell™ XPS™ L412z Manual do proprietário
	Sumário
	Antes de começar
	Ferramentas recomendadas
	Como desligar o computador
	Antes de trabalhar na parte interna do computador

	Tampa da base
	Como remover a tampa da base
	Como recolocar a tampa da base

	Bateria
	Como remover a bateria
	Como recolocar a bateria

	Módulos de memória
	Como remover os módulos de memória
	Como recolocar os módulos de memória

	Miniplaca de rede sem fio
	Como remover a miniplaca
	Como recolocar a miniplaca

	Disco rígido
	Como remover o disco rígido
	Como recolocar o disco rígido

	Bateria de célula tipo moeda
	Como remover a bateria de célula tipo moeda
	Como recolocar a bateria de célula tipo moeda

	Unidade ótica
	Como remover a unidade óptica
	Como recolocar a unidade ótica

	Placa do sensor do hall
	Como remover a placa do sensor do hall
	Como recolocar a placa do sensor do hall

	Placa do conversor da tela
	Como remover a placa do conversor da tela
	Como recolocar a placa do conversor da tela

	Dissipador de calor e ventilador
	Como remover o dissipador de calor e o ventilador
	Como recolocar o dissipador de calor e o ventilador

	Placa de sistema
	Como remover a placa de sistema
	Como recolocar a placa de sistema
	Como digitar a etiqueta de serviço no BIOS

	Placa do botão liga/desliga
	Como remover a placa do botão liga/desliga
	Como recolocar a placa do botão liga/desliga

	Teclado
	Como remover o suporte do teclado
	Como recolocar o suporte do teclado
	Como remover o teclado
	Como recolocar o teclado

	Alto-falantes
	Como remover os alto-falantes
	Como recolocar os alto-falantes

	Tela
	Tampas da dobradiça da tela
	Conjunto da tela

	Conjunto do apoio para as mãos
	Como remover o conjunto do apoio para as mãos
	Como recolocar o conjunto do apoio para as mãos

	Como atualizar o BIOS


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeInvisFont
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AdobeSongStd-Light
    /AdobeThai-Bold
    /AdobeThai-BoldItalic
    /AdobeThai-Italic
    /AdobeThai-Regular
    /AGaramond-Bold
    /AGaramond-BoldItalic
    /AGaramond-Italic
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AGaramondPro-Semibold
    /AGaramondPro-SemiboldItalic
    /AGaramond-Regular
    /AGaramond-Semibold
    /AGaramond-SemiboldItalic
    /AharoniBold
    /AJensonPro-Bold
    /AJensonPro-BoldIt
    /AJensonPro-It
    /AJensonPro-Lt
    /AJensonPro-LtIt
    /AJensonPro-Regular
    /AJensonPro-Semibold
    /AJensonPro-SemiboldIt
    /AkzidenzGroteskBE-Bold
    /AkzidenzGroteskBE-BoldCn
    /AkzidenzGroteskBE-BoldEx
    /AkzidenzGroteskBE-BoldExIt
    /AkzidenzGroteskBE-BoldIt
    /AkzidenzGroteskBE-Cn
    /AkzidenzGroteskBE-Ex
    /AkzidenzGroteskBE-It
    /AkzidenzGroteskBE-Light
    /AkzidenzGroteskBE-LightCn
    /AkzidenzGroteskBE-LightEx
    /AkzidenzGroteskBE-LightOsF
    /AkzidenzGroteskBE-Md
    /AkzidenzGroteskBE-MdCn
    /AkzidenzGroteskBE-MdCnIt
    /AkzidenzGroteskBE-MdEx
    /AkzidenzGroteskBE-MdIt
    /AkzidenzGroteskBE-Regular
    /AkzidenzGroteskBE-Super
    /AkzidenzGroteskBE-XBd
    /AkzidenzGroteskBE-XBdCn
    /AkzidenzGroteskBE-XBdCnIt
    /AkzidenzGroteskBQ-Bold
    /AkzidenzGroteskBQ-BoldItalic
    /AkzidenzGroteskBQ-Italic
    /AkzidenzGroteskBQ-Light
    /AkzidenzGroteskBQ-LightIt
    /AkzidenzGroteskBQ-LightOsF
    /AkzidenzGroteskBQ-LightSC
    /AkzidenzGroteskBQ-LigItOsF
    /AkzidenzGroteskBQ-MedItalic
    /AkzidenzGroteskBQ-Medium
    /AkzidenzGroteskBQ-Reg
    /AkzidenzGroteskBQ-Super
    /AkzidenzGroteskBQ-SuperItalic
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /AntiqueOlive-Black
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-BoldCond
    /AntiqueOlive-Compact
    /AntiqueOlive-Italic
    /AntiqueOlive-Light
    /AntiqueOlive-Nord
    /AntiqueOlive-NordItalic
    /AntiqueOlive-Roman
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /AvenirLTStd-Black
    /AvenirLTStd-Book
    /AvenirLTStd-Medium
    /Basemic
    /Batang
    /BatangChe
    /BellGothicBT-Black
    /BellGothicBT-Bold
    /BellGothicBT-Roman
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BirchStd
    /BlackoakStd
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptStd
    /BruskovayaC
    /BruskovayaCNarrow
    /BruskovayaCond-Plain
    /CaflischScriptPro-Regular
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DFHeiHK-W3
    /DFHeiHK-W7
    /DFHSGothic-W7-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFYuanStd-W3
    /DFYuanStd-W5
    /DFYuanStd-W7
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EccentricStd
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FixedMiriamTransparent
    /Frame5Font
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FranklinGotTGR-Book
    /FranklinGotTGR-BookItal
    /FranklinGotTGR-Demi
    /FranklinGotTGR-DemiCond
    /FranklinGotTGR-DemiItal
    /FranklinGotTGR-Medi
    /FranklinGotTGR-MediCond
    /FranklinGotTGR-MediItal
    /FranklinGotTTU-Book
    /FranklinGotTTU-BookItal
    /FranklinGotTTU-Demi
    /FranklinGotTTU-DemiCond
    /FranklinGotTTU-DemiItal
    /FranklinGotTTU-Heav
    /FranklinGotTTU-HeavItal
    /FranklinGotTTU-Medi
    /FranklinGotTTU-MediCond
    /FranklinGotTTU-MediItal
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /Frutiger-Black
    /Frutiger-BlackItalic
    /Frutiger-Bold
    /FrutigerLTStd-BoldCn
    /FrutigerLTStd-Cn
    /FrutigerLTStd-LightCn
    /FrutigerLTStd-LightItalic
    /FrutigerLTStd-Roman
    /Frutiger-UltraBlack
    /FutoGoB101Pro-Bold
    /FutoMinA101Pro-Bold
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaBT-MediumItalic
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-BoldCondensed
    /Garamond-BoldCondensedItalic
    /Garamond-Book
    /Garamond-BookCondensed
    /Garamond-BookCondensedItalic
    /Garamond-BookItalic
    /Garamond-Italic
    /Garamond-Light
    /Garamond-LightCondensed
    /Garamond-LightCondensedItalic
    /Garamond-LightItalic
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /GillSans-BoldCondensed
    /GillSans-Condensed
    /GothicBBBPro-Medium
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /H2gtrE
    /H2gtrM
    /H2mjrE
    /H2mjsM
    /Haettenschweiler
    /Helios
    /HeliosBlack
    /HeliosBlack-Italic
    /Helios-Bold
    /Helios-Bold-Italic
    /HeliosCompressed
    /HeliosCond
    /HeliosCondBlack
    /HeliosCondBlack-Italic
    /HeliosCond-Bold
    /HeliosCond-Bold-Italic
    /HeliosCond-Italic
    /HeliosCondLight
    /HeliosCondLight-Italic
    /HeliosCondThin
    /HeliosCondThin-Italic
    /HeliosExt
    /HeliosExtBlack
    /HeliosExtBlack-Italic
    /HeliosExt-Bold
    /HeliosExt-Bold-Italic
    /HeliosExt-Italic
    /HeliosExtLight
    /HeliosExtLight-Italic
    /HeliosExtraCompressed
    /HeliosExtThin
    /HeliosExtThin-Italic
    /Helios-Italic
    /HeliosLight
    /HeliosLight-Italic
    /HeliosThin
    /HeliosThin-Italic
    /HeliosUltraCompressed
    /Helvetica
    /Helvetica-Black
    /Helvetica-BlackOblique
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /HelveticaCE
    /HelveticaCE-Bold
    /HelveticaCE-BoldOblique
    /HelveticaCE-Oblique
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Black
    /Helvetica-Condensed-BlackObl
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /Helvetica-Condensed-BoldObl
    /Helvetica-Condensed-Light
    /Helvetica-Condensed-LightObl
    /Helvetica-Condensed-Oblique
    /Helvetica-Cyryl
    /HeLvetica-CyrylBold
    /Helvetica-CyrylBoldOblique
    /Helvetica-CyrylOblique
    /Helvetica-Light
    /Helvetica-LightOblique
    /HelveticaNeue-Black
    /HelveticaNeue-BlackCond
    /HelveticaNeue-BlackCondObl
    /HelveticaNeue-BlackExt
    /HelveticaNeue-BlackExtObl
    /HelveticaNeue-Bold
    /HelveticaNeue-BoldCond
    /HelveticaNeue-BoldCondObl
    /HelveticaNeue-BoldExt
    /HelveticaNeue-BoldExtObl
    /HelveticaNeue-BoldItalic
    /HelveticaNeue-BoldOutline
    /HelveticaNeue-Condensed
    /HelveticaNeue-CondensedObl
    /HelveticaNeue-ExtBlackCond
    /HelveticaNeue-ExtBlackCondObl
    /HelveticaNeue-Extended
    /HelveticaNeue-ExtendedObl
    /HelveticaNeue-Heavy
    /HelveticaNeue-HeavyCond
    /HelveticaNeue-HeavyCondObl
    /HelveticaNeue-HeavyExt
    /HelveticaNeue-HeavyExtObl
    /HelveticaNeue-Italic
    /HelveticaNeue-Light
    /HelveticaNeue-LightCond
    /HelveticaNeue-LightCondObl
    /HelveticaNeue-LightExt
    /HelveticaNeue-LightExtObl
    /HelveticaNeueLTStd-Hv
    /HelveticaNeue-Medium
    /HelveticaNeue-MediumCond
    /HelveticaNeue-MediumCondObl
    /HelveticaNeue-MediumExt
    /HelveticaNeue-MediumExtObl
    /HelveticaNeue-Roman
    /HelveticaNeue-ThinCond
    /HelveticaNeue-ThinCondObl
    /HelveticaNeue-ThinExt
    /HelveticaNeue-ThinExtObl
    /HelveticaNeue-UltraLigCond
    /HelveticaNeue-UltraLigCondObl
    /HelveticaNeue-UltraLigExt
    /HelveticaNeue-UltraLigExtObl
    /Helvetica-Oblique
    /HiraKakuPro-W3
    /HiraKakuPro-W6
    /HiraKakuStd-W8
    /HoboStd
    /HYGoThic-Bold
    /HYMyeongJo-Bold
    /HYMyeongJo-Medium
    /HYMyeongJo-Ultra
    /HYRGoThic-Bold
    /HYRGoThic-Medium
    /HYSinMyeongJo-Bold
    /Impact
    /InnMing-Heavy
    /InnMing-Medium
    /InstronReversed-Logo
    /InterstateBlackCon
    /Interstate-BlackCondItalic
    /InterstateBold
    /Interstate-Bold
    /InterstateBoldCon
    /Interstate-BoldCondensed
    /Interstate-BoldCondItalic
    /Interstate-BoldItalic
    /InterstateCon
    /Interstate-Light
    /Interstate-LightCondItalic
    /Interstate-Regular
    /Interstate-RegularCondensed
    /Interstate-RegularCondItalic
    /Interstate-RegularItalic
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JansonText-Bold
    /JansonText-BoldItalic
    /JansonText-Italic
    /JansonText-Roman
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jun101Pro-Light
    /Kartika
    /Kingsoft-Phonetic
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozGoStd-Bold
    /KozGoStd-ExtraLight
    /KozGoStd-Heavy
    /KozGoStd-Light
    /KozGoStd-Medium
    /KozGoStd-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KozMinStd-Bold
    /KozMinStd-ExtraLight
    /KozMinStd-Heavy
    /KozMinStd-Light
    /KozMinStd-Medium
    /KozMinStd-Regular
    /Latha
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LinGothic-Extra
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Bold
    /LithosPro-ExtraLight
    /LithosPro-Light
    /LithosPro-Regular
    /LucidaConsole
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Mangal-Regular
    /MesquiteStd
    /MicrogrammaD-BoldExte
    /MicrogrammaD-MediExte
    /MicrosoftSansSerif
    /MidashiGoPro-MB31
    /MidashiMinPro-MA31
    /MingLiU
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Monotypecom
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MuseoForDell-300
    /MuseoSansForDell-300
    /MuseoSansForDell-300Italic
    /MuseoSansForDell-700
    /MVBoli
    /Myriad-Bold
    /MyriadPro-Black
    /MyriadPro-BlackCond
    /MyriadPro-BlackCondIt
    /MyriadPro-BlackIt
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Light
    /MyriadPro-LightCond
    /MyriadPro-LightCondIt
    /MyriadPro-LightIt
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldCond
    /MyriadPro-SemiboldCondIt
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /MyriadPro-SemiCn
    /Narkisim
    /NewGothic-Medium
    /NewsGothic
    /NewsGothic-Bold
    /NewsGothic-BoldOblique
    /NewsGothic-Oblique
    /NewsGothicStd
    /NewsGothicStd-Bold
    /NewsGothicStd-BoldOblique
    /NewsGothicStd-Oblique
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /OCRABarCodePro
    /OCRAStd
    /OCRBBarCodePro
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /P5AngsanaUPC
    /P5AngsanaUPC-Bold
    /P5AngsanaUPC-BoldItalic
    /P5AngsanaUPC-Italic
    /P5BrowalliaUPC
    /P5BrowalliaUPC-Bold
    /P5BrowalliaUPC-BoldItalic
    /P5BrowalliaUPC-Italic
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PMingLiU
    /PoplarStd
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Raavi
    /Rod
    /RodTransparent
    /RosewoodStd-Regular
    /RyoDispStd-Bold
    /RyoDispStd-ExtraBold
    /RyoDispStd-Heavy
    /RyoDispStd-Medium
    /RyoDispStd-SemiBold
    /RyoTextStd-ExtraLight
    /RyoTextStd-Light
    /RyoTextStd-Medium
    /RyoTextStd-Regular
    /RyuminPro-Light
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SimSun-PUA
    /StencilStd
    /StoneSans
    /StoneSans-Bold
    /StoneSans-BoldItalic
    /StoneSans-Italic
    /StoneSans-Semibold
    /StoneSans-SemiboldItalic
    /StoneSerif
    /StoneSerif-Bold
    /StoneSerif-BoldItalic
    /StoneSerif-Italic
    /StoneSerif-Semibold
    /StoneSerif-SemiboldItalic
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /SymbolStd
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Tekton
    /Tekton-Bold
    /Tekton-BoldOblique
    /Tekton-Oblique
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /TimesCE-Bold
    /TimesCE-BoldItalic
    /TimesCE-Italic
    /TimesCE-Roman
    /Times-Cyryl
    /Times-CyrylBold
    /TiMes-CyrylBoldItalic
    /Times-CyrylItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRoman
    /TimesNewRoman-Bold
    /TimesNewRomanCE
    /TimesNewRomanCE-Bold
    /TimesNewRomanCE-BoldItalic
    /TimesNewRomanCE-Italic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Transitional511BT-Bold
    /Transitional511BT-BoldItalic
    /Transitional511BT-Italic
    /Transitional511BT-Roman
    /Transitional521BT-BoldA
    /Transitional521BT-CursiveA
    /Transitional521BT-RomanA
    /Transitional551BT-MediumB
    /Transitional551BT-MediumItalicB
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /Univers
    /Univers-Black
    /Univers-BlackOblique
    /Univers-Condensed
    /Univers-CondensedBold
    /Univers-CondensedBoldOblique
    /Univers-CondensedLight
    /Univers-CondensedLightOblique
    /Univers-CondensedOblique
    /Univers-Light
    /Univers-LightOblique
    /UniversLT-Condensed
    /UniversLT-CondensedBold
    /UniversLT-CondensedBoldOblique
    /UniversLT-CondensedOblique
    /Univers-Oblique
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vrinda
    /WarnockPro-Bold
    /WarnockPro-BoldIt
    /WarnockPro-It
    /WarnockPro-Light
    /WarnockPro-LightIt
    /WarnockPro-Regular
    /WarnockPro-Semibold
    /WarnockPro-SemiboldIt
    /Webdings
    /WhitneyK-Bold
    /WhitneyK-BoldItalic
    /WhitneyK-Book
    /WhitneyK-BookItalic
    /WhitneyK-Light
    /WhitneyK-Medium
    /WhitneyK-Semibold
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZapfDingbats
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on 'InfoDev MEDIUM PDF Settings 6_3_05'] InfoDev MEDIUM PDF)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [150 150]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


