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Antes de começar
Este manual descreve os procedimentos para 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 9 e "Antes de trabalhar na parte interna do computador" 
na página 10.

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

• Um componente pode ser substituído ou, se tiver sido adquirido 
separadamente, pode ser instalado executando-se 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

• Estilete plástico

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

Como desligar o computador
 AVISO: para evitar a perda de dados, salve e feche todos os arquivos abertos 

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 desligado, 
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, leia 
as instruções de segurança fornecidas com o computador. Para obter mais 
informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte o site 
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 contatos da placa. Segure a placa pelas extremidades 
ou pelo suporte metálico de montagem. Segure os componentes, 
como processadores, pelas bordas e não pelos pinos.

 AVISO: somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de serviços não autorizados pela Dell™ não são cobertos 
pela garantia.

 AVISO: ao desconectar um cabo, puxe-o pelo conector ou pela 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 corretamente orientados e alinhados. 

 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 9) 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.



Antes de começar 11

5 Desconecte o computador e todos os dispositivos conectados 
das tomadas elétricas.

6 Desconecte todos os dispositivos conectados ao 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. 

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

8 Desvire 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, a qual pode danificar os componentes internos.
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Bateria
 ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, leia 

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

 AVISO: somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de serviços não autorizados pela Dell™ não são 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 9.

2 Vire o computador.

3 Deslize a trava de liberação da bateria para o lado.

4 Levante a bateria em ângulo e remova-a do respectivo compartimento.
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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 9.

2 Alinhe as abas da bateria com as aberturas no compartimento da bateria 
e pressione a bateria para baixo até ela se encaixar.

1 bateria 2 trava de liberação da bateria

1

2
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Tampa do módulo
 ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, leia 

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

 AVISO: somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de serviços não autorizados pela Dell™ não são 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 tampa do módulo
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9. 

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

3 Solte o parafuso prisioneiro que prende a tampa do módulo à tampa da base.

4 Use as pontas dos dedos para soltar as abas na tampa do módulo dos slots 
na tampa da base e remova-a da tampa da base.
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Como recolocar a tampa do módulo
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

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

3 Aperte o parafuso prisioneiro que prende a tampa do módulo à tampa 
da base.

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

1 tampa da base 2 abas

3 tampa do módulo 4 parafuso prisioneiro

1

2

3

4



Módulo(s) de memória 17

Módulo(s) de memória
 ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, leia 

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

 AVISO: somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de serviços não autorizados pela Dell™ não são 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. 

Você pode aumentar a memória do computador instalando módulos 
de memória na placa de sistema. Consulte "Especificações" no Guia de 
Configuração fornecido com o computador ou em support.dell.com/manuals 
para obter informações sobre o tipo de memória ao qual o computador 
oferece suporte.

 NOTA: os módulos de memória adquiridos da Dell são cobertos pela garantia do 

computador.

O seu computador pode ter dois ou quatro conectores SODIMM acessíveis 
ao usuário, dependendo da configuração do computador. 

Como remover o(s) módulo(s) de memória
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9. 

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

3 Remova a tampa do módulo (consulte "Como remover a tampa do 
módulo" na página 15).

 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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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 o(s) módulo(s) de memória
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9. 

 AVISO: instale os módulos de memória nos respectivos conectores, como 
indicado na tabela a seguir, com base no número de módulos de memória que 
estiver instalando. O computador pode não ser inicializado se você não instalar 
os módulos de memória conforme indicado na tabela.

1 conector do módulo de memória 2 clipes de fixação (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 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.

Conector do módulo de memória

Número de módulos 

de memória

DIMM A DIMM B DIMM C DIMM D

1
X

X

2

X X

X X

X X

3
X X X

X X X

4 X X X X
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 NOTA: se o módulo de memória não for instalado corretamente, 

o computador pode não inicializar.

4 Recoloque a tampa do módulo (consulte "Como recolocar a tampa do 
módulo" na página 16).

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

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 parafuso foi esquecido dentro do computador. A negligência no 
cumprimento desta instrução pode resultar em danos ao computador.

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 e Segurança→ 
Sistema.

1 aba 2 entalhe

3 conector do módulo de memória

3

1

2
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Miniplaca(s) sem fio
 ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, leia 

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

 AVISO: somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de serviços não autorizados pela Dell™ não são 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.

 NOTA: a Dell não garante a compatibilidade nem dá suporte a miniplacas de 

terceiros.

Se você comprou uma miniplaca sem fio juntamente com o computador, 
ela já virá instalada.

Seu computador tem um slot para miniplaca de tamanho normal e um slot 
para miniplaca pequena.

• Um slot para miniplaca de tamanho normal — oferece suporte a uma 
placa de rede remota sem fio (WWAN) ou a um módulo sintonizador 
de TV.

• Um slot de miniplaca pequena — oferece suporte à placa combinada de 
rede remota sem fio (WLAN) e Bluetooth ou à placa WiMax (Worldwide 
Interoperability for Microwave Access).

 NOTA: dependendo da configuração do computador quando ele foi adquirido, 

o slot pode ter ou não a miniplaca instalada.

Como remover a miniplaca
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.
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2 Remova a bateria (consulte "Como remover a bateria" na página 13).

3 Remova a tampa do módulo (consulte "Como remover a tampa do 
módulo" na página 15).

4 Remova a unidade óptica (consulte "Como remover a unidade óptica" na 
página 31).

5 Remova o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como remover 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 33).

6 Remova o teclado (consulte "Como remover o teclado" na página 39).

7 Desconecte, das miniplacas, os cabos de antena. 

8 Remova o parafuso que prende a miniplaca à placa de sistema.

 NOTA: seu computador oferece suporte apenas a uma miniplaca WWAN ou a uma 

placa de sintonizador de TV no slot de miniplaca de tamanho normal de cada vez.

1 cabos da antena (2) 2 miniplaca

3 conector da placa de sistema 4 parafuso

1

4

2

3
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9 Levante a miniplaca para retirá-la do conector da placa de sistema.

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

Como recolocar a(s) miniplaca(s)
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

2 Remova a nova miniplaca da embalagem.

 AVISO: exerça pressão uniforme para deslizar a placa no lugar. Se forçar demais, 
você pode danificar o conector.

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

 AVISO: para evitar danos à miniplaca, nunca coloque cabos sob a placa.
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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 inserindo-a 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(s) miniplaca(s) que você está 
instalando. A tabela a seguir mostra o esquema de cores dos cabos de 
antena para as miniplacas compatíveis com o computador.

6 Recoloque o teclado (consulte "Como recolocar o teclado" na página 41).

7 Recoloque o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como recolocar 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 36).

8 Recoloque a unidade óptica (consulte "Como recolocar a unidade óptica" 
na página 32).

9 Recoloque a tampa do módulo (consulte "Como recolocar a tampa do 
módulo" na página 16).

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

 AVISO: antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique 
se nenhum parafuso foi esquecido dentro do computador. A negligência no 
cumprimento desta instrução pode resultar em danos ao computador.

11 Instale os drivers e utilitários para o computador, conforme necessário.

 NOTA: se você estiver instalando uma placa de comunicação de um fornecedor 

que não seja a Dell, será preciso instalar os drivers e utilitários adequados.

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

WWAN (2 cabos de antena)

WWAN principal (triângulo branco)

WWAN auxiliar (triângulo preto)

branco com listra cinza

preto com listra cinza

Sintonizador de TV (1 cabo de antena) preto
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Disco(s) rígido(s)
 ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, leia 

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

 ADVERTÊNCIA: se você 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 serviços não autorizados pela Dell™ não são 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.

 AVISO: para evitar perda de dados, desligue o computador (consulte "Como 
desligar o computador" na página 9) 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. Tenha cuidado ao manuseá-los.

 NOTA: a Dell não garante a compatibilidade nem dá suporte a discos rígidos 

de terceiros.

 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(s) disco(s) rígido(s)
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

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

3 Remova a tampa do módulo (consulte "Como remover a tampa do 
módulo" na página 15).

4 Remova o disco rígido 1 e/ou o disco rígido 2 da base do computador:
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• Remova os quatro parafusos que prendem o conjunto do disco rígido 
à base do computador.

• Usando a aba de puxar, deslize o conjunto do disco rígido para 
desconectá-lo do conector na placa de sistema.

• Retire o conjunto do disco rígido da base do computador.

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

Disco rígido 1

1 aba 2 conjunto do disco rígido

3 parafusos (4)

1

2

3
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Disco rígido 2

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

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

1 aba 2 conjunto do disco rígido

3 parafusos (4)

1

2

3
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Como recolocar o(s) disco(s) rígido(s)
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

2 Remova o novo disco rígido da embalagem.

Guarde a embalagem original para usar no armazenamento ou transporte 
da unidade de disco rígido.

3 Coloque o suporte do disco rígido na respectiva unidade.

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

5 Recoloque o disco rígido 1 e/ou o disco rígido 2 na base do computador:

• Coloque o conjunto do disco rígido na base do computador.

• Usando a aba de puxar, deslize o conjunto do disco rígido em direção 
ao conector na placa de sistema.

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

1 disco rígido 2 suporte da unidade de disco rígido

3 parafusos (4)

1

2
3
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6 Recoloque a tampa do módulo (consulte "Como recolocar a tampa do 
módulo" na página 16).

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

 AVISO: antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique 
se nenhum parafuso foi esquecido dentro do computador. A negligência no 
cumprimento desta instrução pode resultar em danos ao computador.
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Unidade óptica
 ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, leia 

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

 AVISO: somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de serviços não autorizados pela Dell™ não são 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 unidade óptica
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

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

3 Remova a tampa do módulo (consulte "Como remover a tampa do 
módulo" na página 15).

4 Remova o parafuso que prende a unidade óptica à tampa da base.

5 Deslize a unidade óptica para fora de seu compartimento.
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Como recolocar a unidade óptica
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

2 Deslize a unidade óptica para dentro de seu compartimento até encaixá-la 
totalmente.

3 Recoloque o parafuso que prende a unidade óptica à tampa da base.

4 Recoloque a tampa do módulo (consulte "Como recolocar a tampa do 
módulo" na página 16).

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

 AVISO: antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique 
se nenhum parafuso foi esquecido dentro do computador. A negligência no 
cumprimento desta instrução pode resultar em danos ao computador.

1 parafuso 2 unidade ótica

3 tampa da base

1

2
3
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Conjunto do apoio para as mãos
 ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, leia 

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

 AVISO: somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de serviços não autorizados pela Dell™ não são 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 9.

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

3 Remova a tampa do módulo (consulte "Como remover a tampa do 
módulo" na página 15).

4 Remova a unidade óptica (consulte "Como remover a unidade óptica" na 
página 31).

5 Remova os três parafusos que prendem o conjunto do apoio para as mãos 
à tampa da base.
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6 Vire o computador e abra a tela o máximo possível.

7 Usando a ponta do dedo, empurre cuidadosamente a aba para liberar 
o conjunto do apoio para as mãos da tampa superior.
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 AVISO: para evitar danos ao conjunto de apoio para as mãos, separe-o 
cuidadosamente da tampa superior.

8 Usando as pontas dos dedos, solte cuidadosamente o conjunto do apoio 
para as mãos da tampa superior.

9 Puxando com cuidado o conjunto do apoio para as mãos, vire-o e coloque-o 
sobre a tampa superior.

10 Levante a trava do conector e puxe a aba para desconectar o cabo da barra 
de controles do conector na placa de sistema.

11 Levante a trava do conector e puxe a aba para desconectar o cabo do touch 
pad do conector na placa de sistema.

12 Levante e retire o conjunto do apoio para as mãos da tampa superior.

1 conjunto do apoio para as mãos 2 tampa superior

3 aba

1 3

2
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Como recolocar o conjunto do apoio para as mãos
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

2 Deslize o cabo do touch pad no conector da placa de sistema e pressione 
a trava do conector para prender o cabo.

3 Deslize o cabo da barra de controles no conector da placa de sistema 
e pressione a trava do conector para prender o cabo.

4 Coloque o conjunto do apoio para as mãos sobre a tampa superior 
e encaixe-o cuidadosamente no lugar.

5 Feche a tela e desvire o computador.

6 Recoloque os três parafusos que prendem o conjunto do apoio para 
as mãos à tampa da base.

1 conector do cabo da barra de controles 2 conector do cabo do touch pad

3 tampa superior 4 conjunto do apoio para as mãos

1

2

3

4
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7 Recoloque a unidade óptica (consulte "Como recolocar a unidade óptica" 
na página 32).

8 Recoloque a tampa do módulo (consulte "Como recolocar a tampa do 
módulo" na página 16).

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

 AVISO: antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique 
se nenhum parafuso foi esquecido dentro do computador. A negligência no 
cumprimento desta instrução pode resultar em danos ao computador.
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Teclado
 ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, leia 

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

 AVISO: somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de serviços não autorizados pela Dell™ não são 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 teclado
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

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

3 Remova a tampa do módulo (consulte "Como remover a tampa do 
módulo" na página 15).

4 Remova a unidade óptica (consulte "Como remover a unidade óptica" na 
página 31).

5 Remova o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como remover 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 33).

6 Cuidadosamente, puxe e levante o teclado e deslize suas abas para fora dos 
slots na tampa superior.

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

 AVISO: seja extremamente cuidadoso ao remover e manusear o teclado. 
A negligência no cumprimento desta instrução pode resultar em arranhões 
no painel da tela.
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7 Vire o teclado e apoie-o sobre a tampa superior.

8 Levante a trava do conector e puxe a aba correspondente para desconectar 
o cabo da luz de fundo do teclado do conector na placa de sistema.

9 Levante a trava do conector e puxe a aba correspondente para desconectar 
o cabo do teclado do conector na placa de sistema.

1 teclado 2 abas (6)

3 tampa superior

1

3

2
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10 Remova o teclado da tampa superior.

Como recolocar o teclado
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

2 Deslize o cabo do teclado no conector da placa de sistema e pressione 
a trava do conector para prender o cabo.

3 Deslize o cabo da luz de fundo do teclado no conector da placa de sistema 
e pressione a trava do conector para prender o cabo.

4 Deslize as abas do teclado para dentro dos slots da tampa superior e abaixe 
o teclado na devida posição.

1 tampa superior 2 teclado

3 conector do cabo da luz de fundo do teclado 4 conector do cabo do teclado

4

3

1

2
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5 Recoloque o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como recolocar 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 36).

6 Recoloque a unidade óptica (consulte "Como recolocar a unidade óptica" 
na página 32).

7 Recoloque a tampa do módulo (consulte "Como recolocar a tampa do 
módulo" na página 16).

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

 AVISO: antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique 
se nenhum parafuso foi esquecido dentro do computador. A negligência no 
cumprimento desta instrução pode resultar em danos ao computador.
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Placa do botão liga/desliga
 ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, leia 

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

 AVISO: somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de serviços não autorizados pela Dell™ não são 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 9.

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

3 Remova a tampa do módulo (consulte "Como remover a tampa do 
módulo" na página 15).

4 Remova a unidade óptica (consulte "Como remover a unidade óptica" na 
página 31).

5 Remova o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como remover 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 33).

6 Vire o conjunto do apoio para as mãos.

7 Levante a trava do conector e puxe a aba correspondente para desconectar 
o cabo da placa do botão liga/desliga do respectivo conector na placa.

8 Remova os dois parafusos que prendem a placa do botão liga/desliga ao 
conjunto do apoio para as mãos.

9 Levante a placa do botão liga/desliga e remova-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 9.

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 ao 
conjunto do apoio para as mãos.

4 Deslize o cabo da placa do botão liga/desliga para dentro do conector na 
placa do botão liga/desliga e pressione a trava do conector para baixo para 
prender o cabo.

5 Recoloque o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como recolocar 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 36).

6 Recoloque a unidade óptica (consulte "Como recolocar a unidade óptica" 
na página 32).

7 Recoloque a tampa do módulo (consulte "Como recolocar a tampa do 
módulo" na página 16).

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

1 parafusos (2) 2 conjunto do apoio para as mãos

3 placa do botão liga/desliga 4 conector do cabo da placa do botão liga/desliga

1

2

4
3
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 AVISO: antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique 
se nenhum parafuso foi esquecido dentro do computador. A negligência no 
cumprimento desta instrução pode resultar em danos ao computador.
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Bateria de célula tipo moeda
 ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, leia 

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

 AVISO: somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de serviços não autorizados pela Dell™ não são 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 bateria de célula tipo moeda
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

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

3 Remova a tampa do módulo (consulte "Como remover a tampa do 
módulo" na página 15).

4 Remova a unidade óptica (consulte "Como remover a unidade óptica" na 
página 31).

5 Remova o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como remover 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 33).

6 Usando um estilete plástico, force delicadamente a bateria de célula tipo 
moeda para fora do soquete na placa de sistema.



48 Bateria de célula tipo moeda

Como recolocar a bateria de célula tipo moeda
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

2 Com o polo positivo voltado para cima, encaixe a bateria de célula tipo 
moeda no soquete da placa de sistema.

3 Recoloque o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como recolocar 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 36).

4 Recoloque a unidade óptica (consulte "Como recolocar a unidade óptica" 
na página 32).

5 Recoloque a tampa do módulo (consulte "Como recolocar a tampa do 
módulo" na página 16).

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

 AVISO: antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique 
se nenhum parafuso foi esquecido dentro do computador. A negligência no 
cumprimento desta instrução pode resultar em danos ao computador.

1 bateria de célula tipo moeda 2 estilete plástico

1

2
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Tela 
 ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, leia 

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

 AVISO: somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de serviços não autorizados pela Dell™ não são 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.

Conjunto da tela

Como remover o conjunto da tela

1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

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

3 Remova a tampa do módulo (consulte "Como remover a tampa do 
módulo" na página 15).

4 Remova os dois parafusos que prendem o conjunto da tela à tampa da base.
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5 Remova a unidade óptica (consulte "Como remover a unidade óptica" na 
página 31).

6 Remova o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como remover 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 33).

7 Remova o teclado (consulte "Como remover o teclado" na página 39).

8 Desconecte os cabos de antena da(s) miniplaca(s) (consulte "Como 
remover a miniplaca" na página 21). 

 AVISO: seja extremamente cuidadoso ao abrir a tela para evitar danificar 
o conjunto da tela.

9 Vire o computador e abra a tela o máximo possível.

10 Tome nota do roteamento dos cabos da antena da miniplaca e remova-os 
das guias de roteamento.

 NOTA: a placa da tela sensível ao toque é opcional e pode não estar presente em 

seu computador.
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11 Puxe a aba de puxar para desconectar o cabo da tela sensível ao toque 
do respectivo conector na placa de sistema.

12 Afrouxe o parafuso prisioneiro que prende o cabo de aterramento da tela 
à tampa superior.

13 Puxe a aba de puxar para desconectar o cabo da tela do respectivo conector 
na placa de sistema.

14 Tome nota do encaminhamento do cabo da tela e remova-o das guias de 
encaminhamento.

1
2

3

5

4
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15 Remova os quatro parafusos que prendem o conjunto da tela à tampa 
superior.

16 Levante e retire o conjunto da tela da base do computador.

Como recolocar o conjunto de tela

1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

2 Coloque o conjunto da tela na posição e recoloque os quatro parafusos 
que o prendem à tampa superior.

3 Passe o cabo da tela pelas guias de encaminhamento.

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

5 Aperte o parafuso prisioneiro que prende o cabo de aterramento da tela 
à tampa superior.

6 Conecte o cabo da tela sensível ao toque ao conector na placa de sistema, 
se aplicável.

7 Passe os cabos de antena da miniplaca pelas guias de roteamento.

8 Conecte os cabos de antena adequados à(s) miniplaca(s) no computador 
(consulte "Como recolocar a(s) miniplaca(s)" na página 23).

9 Recoloque o teclado (consulte "Como recolocar o teclado" na página 41).

10 Recoloque o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como recolocar 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 36).

11 Feche a tela e vire a parte inferior do computador para cima.

12 Recoloque a unidade óptica (consulte "Como recolocar a unidade óptica" 
na página 32).

13 Recoloque os dois parafusos que prendem o conjunto da tela à tampa da 
base.

14 Recoloque a tampa do módulo (consulte "Como recolocar a tampa do 
módulo" na página 16).

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

1 parafuso prisioneiro 2 cabo de aterramento da tela

3 cabo da tela 4 conector do cabo da tela sensível ao toque

5 conectores da antena (2)
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 AVISO: antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique 
se nenhum parafuso foi esquecido dentro do computador. A negligência no 
cumprimento desta instrução pode resultar em danos ao computador.

Painel frontal da tela

Como remover o painel frontal da tela

 AVISO: o painel frontal da tela é extremamente frágil. Tenha cuidado ao removê-
lo para evitar danificá-lo.

1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9. 

2 Remova o conjunto da tela (consulte "Como remover o conjunto da tela" 
na página 49).

3 Empurre o painel frontal da tela para fora para soltá-lo das abas que 
o prendem à tampa traseira.

4 Usando as pontas dos dedos, retire cuidadosamente a borda externa 
do painel frontal da tampa traseira.

5 Levante e remova o painel frontal da tela do conjunto da tela.

1 painel frontal da tela

1
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Como recolocar o painel frontal da tela

1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9. 

2 Alinhe o painel frontal com a tampa traseira da tela e encaixe-o 
delicadamente no lugar.

3 Recoloque o conjunto da tela (consulte "Como recolocar o conjunto de 
tela" na página 52).

 AVISO: antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique 
se nenhum parafuso foi esquecido dentro do computador. A negligência no 
cumprimento desta instrução pode resultar em danos ao computador.

Painel da tela

Como remover o painel da tela

1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9. 

2 Remova o conjunto da tela (consulte "Como remover o conjunto da tela" 
na página 49).

3 Remova o painel frontal da tela (consulte "Como remover o painel frontal 
da tela" na página 53).

4 Remova o módulo da câmera (consulte "Como remover o módulo da 
câmera" na página 69).

 NOTA: a placa da tela sensível ao toque é opcional e pode não estar presente em 

seu computador.

5 Remova a placa da tela sensível ao toque, se aplicável:

a Puxe a aba de puxar para desconectar o cabo da tela sensível ao toque 
do respectivo conector na placa da tela sensível ao toque.
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b Remova os oito parafusos que prendem o painel da tela à tampa 
traseira da tela.

1 placa da tela sensível ao toque 2 cabo da placa da tela sensível ao toque

3 painel da tela

2
3

1
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 NOTA: a placa do emissor de infravermelho é opcional e pode não estar presente 

em seu computador.

6 Remova a placa do emissor de infravermelho, se aplicável:

a Puxe a aba de puxar para desconectar o cabo da placa do emissor de 
infravermelho do conector na placa do emissor de infravermelho.

1 parafusos (8) 2 dobradiças (2)

3 painel da tela

1

2

3
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b Remova os seis parafusos que prendem o painel da tela à tampa 
traseira da tela.

7 Tome nota do encaminhamento dos cabos da antena e remova-os da guia 
de encaminhamento na dobradiça direita da tela.

8 Tome nota do encaminhamento do cabo da tela e remova-o da guia de 
encaminhamento na dobradiça esquerda da tela.

9 Levante o painel da tela para retirá-lo da tampa traseira da tela.

Como recolocar o painel da tela

1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

1 painel da tela 2 parafusos (6)

3 cabo da placa do emissor de 

infravermelho

4 placa do emissor de 

infravermelho

3
4

2

1
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2 Coloque o painel da tela sobre a tampa traseira da tela.

3 Passe o cabo da tela pela guia de encaminhamento na dobradiça esquerda 
da tela.

4 Passe os cabos da antena através da guia de encaminhamento na dobradiça 
direita da tela.

5 Recoloque a placa da tela sensível ao toque, se aplicável:

a Conecte o cabo da placa da tela sensível ao toque ao respectivo 
conector na placa da tela sensível ao toque.

b Recoloque os oito parafusos que prendem o painel da tela à tampa 
traseira da tela.

6 Recoloque a placa do emissor de infravermelho, se aplicável:

a Conecte o cabo da placa do emissor de infravermelho ao conector 
na placa do emissor de infravermelho.

b Recoloque os seis parafusos que prendem o painel da tela à tampa 
traseira da tela.

7 Recoloque o módulo da câmera (consulte "Como recolocar o módulo da 
câmera" na página 72).

8 Recoloque o painel frontal da tela (consulte "Como recolocar o painel 
frontal da tela" na página 54).

9 Recoloque o conjunto da tela (consulte "Como recolocar o conjunto de 
tela" na página 52).

 AVISO: antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique 
se nenhum parafuso foi esquecido dentro do computador. A negligência no 
cumprimento desta instrução pode resultar em danos ao computador.

Cabo da tela

Como remover o cabo da tela

1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

2 Remova o conjunto da tela (consulte "Como remover o conjunto da tela" 
na página 49). 

3 Remova o painel frontal da tela (consulte "Como remover o painel frontal 
da tela" na página 53).
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4 Remova o módulo da câmera ("Como remover o módulo da câmera" na 
página 69).

5 Remova o painel da tela (consulte "Como remover o painel da tela" na 
página 54).

6 Vire o painel da tela e coloque-o sobre uma superfície limpa.

7 Solte cuidadosamente a fita do painel da tela.

8 Puxe a aba para desconectar o cabo da tela do conector no painel da tela.

9 Solte cuidadosamente o cabo da tela da parte traseira do painel da tela.

1 conector do cabo da tela 2 aba de puxar

3 fita 4 parte traseira do painel da tela

2

1

3

4
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Como recolocar o cabo da tela

1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

2 Cole o cabo da tela ao longo da borda do painel da tela.

3 Conecte o cabo da tela ao conector no painel da tela.

4 Recoloque o painel da tela (consulte "Como recolocar o painel da tela" na 
página 57).

5 Recoloque o módulo da câmera (consulte "Como recolocar o módulo da 
câmera" na página 72).

6 Recoloque o painel frontal da tela (consulte "Como recolocar o painel 
frontal da tela" na página 54).

7 Recoloque o conjunto da tela (consulte "Como recolocar o conjunto de 
tela" na página 52).

Suportes do painel da tela

Como remover os suportes do painel da tela

1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

2 Remova o conjunto da tela (consulte "Como remover o conjunto da tela" 
na página 49). 

3 Remova o painel frontal da tela (consulte "Como remover o painel frontal 
da tela" na página 53).

4 Remova o módulo da câmera ("Como remover o módulo da câmera" na 
página 69).

5 Remova o painel da tela (consulte "Como remover o painel da tela" na 
página 54).

6 Remova os oito parafusos (quatro em cada lado) que prendem os suportes 
do painel da tela ao painel da tela.

7 Retire os suportes do painel da tela do painel da tela.
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Como recolocar os suportes do painel da tela

1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

2 Coloque os suportes do painel da tela na posição.

3 Recoloque os oito parafusos (quatro em cada lado) que prendem 
os suportes do painel ao painel da tela no painel da tela.

4 Recoloque o painel da tela (consulte "Como recolocar o painel da tela" na 
página 57).

5 Recoloque o módulo da câmera (consulte "Como recolocar o módulo da 
câmera" na página 72).

6 Recoloque o painel frontal da tela (consulte "Como recolocar o painel 
frontal da tela" na página 54).

7 Recoloque o conjunto da tela (consulte "Como recolocar o conjunto de 
tela" na página 52).

1 suportes do painel da tela (2) 2 parafusos (8)

1

2
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 AVISO: antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique 
se nenhum parafuso foi esquecido dentro do computador. A negligência no 
cumprimento desta instrução pode resultar em danos ao computador.

Dobradiças da tela

Como remover as dobradiças da tela

1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

2 Remova o conjunto da tela (consulte "Como remover o conjunto da tela" 
na página 49).

3 Remova o painel frontal da tela (consulte "Como remover o painel frontal 
da tela" na página 53).

4 Remova o módulo da câmera ("Como remover o módulo da câmera" na 
página 69).

5 Remova o painel da tela (consulte "Como remover o painel da tela" na 
página 54).

6 Remova os quatro parafusos (dois de cada lado) que prendem as 
dobradiças da tela na tampa traseira da tela.

7 Remova as dobradiças da tela para retirá-las da tampa traseira da tela.
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Como recolocar as dobradiças da tela

1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

2 Coloque as dobradiças da tela na posição.

3 Recoloque os quatro parafusos (dois de cada lado) que prendem as 
dobradiças da tela na tampa traseira da tela.

4 Recoloque o painel da tela (consulte "Como recolocar o painel da tela" na 
página 57).

5 Recoloque o módulo da câmera (consulte "Como recolocar o módulo da 
câmera" na página 72).

6 Recoloque o painel frontal da tela (consulte "Como recolocar o painel 
frontal da tela" na página 54).

7 Recoloque o conjunto da tela ("Como recolocar o conjunto de tela" na 
página 52).

1 tampa traseira da tela 2 parafusos (4)

1

2
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 AVISO: antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique 
se nenhum parafuso foi esquecido dentro do computador. A negligência no 
cumprimento desta instrução pode resultar em danos ao computador.
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Placa do emissor de infravermelho
 ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, leia 

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

 AVISO: somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de serviços não autorizados pela Dell™ não são 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 emissor de infravermelho
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9. 

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

3 Remova a tampa do módulo (consulte "Como remover a tampa do 
módulo" na página 15).

4 Remova a unidade óptica (consulte "Como remover a unidade óptica" na 
página 31).

5 Remova o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como remover 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 33).

6 Remova o teclado (consulte "Como remover o teclado" na página 39).

7 Remova o conjunto da tela (consulte "Como remover o conjunto da tela" 
na página 49).

8 Remova o painel frontal da tela (consulte "Como remover o painel frontal 
da tela" na página 53).

9 Puxe a aba de puxar para desconectar o cabo da placa do emissor de 
infravermelho do conector na placa do emissor de infravermelho.
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10 Levante a placa do emissor de infravermelho para retirá-la da tampa 
traseira da tela.

Como recolocar a placa do emissor de 
infravermelho

1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9. 

2 Conecte o cabo da placa do emissor de infravermelho ao conector na placa 
do emissor de infravermelho.

3 Use as hastes de alinhamento para posicionar a placa do emissor de 
infravermelho sobre a tampa traseira da tela.

4 Recoloque o painel frontal da tela (consulte "Como recolocar o painel 
frontal da tela" na página 54).

5 Recoloque o conjunto da tela (consulte "Como recolocar o conjunto de 
tela" na página 52).

1 cabo da placa do emissor 

de infravermelho

2 placa do emissor de infravermelho

2

1
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6 Recoloque o teclado (consulte "Como recolocar o teclado" na página 41).

7 Recoloque o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como recolocar 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 36).

8 Recoloque a unidade óptica (consulte "Como recolocar a unidade óptica" 
na página 32).

9 Recoloque a tampa do módulo (consulte "Como recolocar a tampa do 
módulo" na página 16).

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

 AVISO: antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique 
se nenhum parafuso foi esquecido dentro do computador. A negligência no 
cumprimento desta instrução pode resultar em danos ao computador.
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Módulo da câmera
 ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, leia 

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

 AVISO: somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de serviços não autorizados pela Dell™ não são 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 módulo da câmera
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9. 

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

3 Remova a tampa do módulo (consulte "Como remover a tampa do 
módulo" na página 15).

4 Remova a unidade óptica (consulte "Como remover a unidade óptica" na 
página 31).

5 Remova o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como remover 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 33).

6 Remova o teclado (consulte "Como remover o teclado" na página 39).

7 Remova o conjunto da tela (consulte "Como remover o conjunto da tela" 
na página 49).

8 Remova o painel frontal da tela (consulte "Como remover o painel frontal 
da tela" na página 53).

9 Levante cuidadosamente o módulo da câmera para retirá-lo da tampa 
traseira da tela.
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10 Remova cuidadosamente a fita que prende o cabo da câmera ao módulo 
da câmera.

1 módulo de câmera

1
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11 Puxe a aba para desconectar o cabo da câmera do conector no módulo 
da câmera.

12 Levante o módulo da câmera para retirá-lo da tampa traseira da tela.

1 fita 2 módulo de câmera

1

2
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Como recolocar o módulo da câmera
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9. 

2 Conecte o cabo da câmera ao conector do módulo da câmera.

3 Cole cuidadosamente a fita que prende o cabo da câmera ao módulo 
da câmera.

4 Use as hastes de alinhamento para posicionar o módulo da câmera na 
tampa traseira da tela.

5 Recoloque o painel frontal da tela (consulte "Como recolocar o painel 
frontal da tela" na página 54).

1 conector do cabo da câmera 2 módulo de câmera

1

2
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6 Recoloque o conjunto da tela (consulte "Como recolocar o conjunto de 
tela" na página 52).

7 Recoloque o teclado (consulte "Como recolocar o teclado" na página 41).

8 Recoloque o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como recolocar 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 36).

9 Recoloque a unidade óptica (consulte "Como recolocar a unidade óptica" 
na página 32).

10 Recoloque a tampa do módulo (consulte "Como recolocar a tampa do 
módulo" na página 16).

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

 AVISO: antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique 
se nenhum parafuso foi esquecido dentro do computador. A negligência no 
cumprimento desta instrução pode resultar em danos ao computador.



74 Módulo da câmera



Tampa superior 75

Tampa superior
 ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, leia 

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

 AVISO: somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de serviços não autorizados pela Dell™ não são 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 tampa superior
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

2 Pressione e ejete todos os cartões instalados no leitor de cartão de mídia.

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

4 Remova a tampa do módulo (consulte "Como remover a tampa do 
módulo" na página 15).

5 Remova a unidade óptica (consulte "Como remover a unidade óptica" na 
página 31).

6 Remova o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como remover 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 33).

7 Remova o teclado (consulte "Como remover o teclado" na página 39).

8 Remova o conjunto da tela (consulte "Como remover o conjunto da tela" 
na página 49).

9 Remova os dez parafusos que prendem o conjunto da tampa superior 
à tampa da base.
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10 Vire o computador.

11 Remova os dez parafusos que prendem o conjunto da tampa superior 
à tampa da base.

12 Desconecte o cabo do subwoofer do respectivo conector da placa de sistema.
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13 Com a ponta dos dedos, solte cuidadosamente o conjunto da tampa 
superior da tampa da base.

14 Levante o conjunto da tampa superior da tampa da base.

1 cabo do subwoofer

1
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15 Remova o conector do adaptador CA (consulte "Como remover o conector 
do adaptador CA" na página 85).

16 Remova a placa USB (consulte "Como remover a placa USB" na 
página 109).

17 Remova o ventilador (consulte "Como remover o ventilador" na 
página 89).

18 Remova o dissipador de calor (consulte "Como remover o dissipador de 
calor" na página 93).

19 Remova o módulo do processador (consulte "Como remover o módulo do 
processador" na página 97).

20 Remova a placa de E/S (consulte "Como remover a placa de E/S" na 
página 101).

21 Remova o conector da antena de TV (consulte "Como remover o conector 
da antena de TV" na página 105).

1 conjunto da tampa superior

1
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22 Remova a placa de sistema (consulte "Como remover a placa de sistema" 
na página 113).

23 Remova os alto-falantes (consulte "Como remover os alto-falantes" na 
página 119).

Como recolocar a tampa superior
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

2 Recoloque os alto-falantes (consulte "Como recolocar o alto-falante" na 
página 121).

3 Recoloque a placa de sistema (consulte "Como trocar a placa de sistema" 
na página 115)

4 Recoloque o conector da antena de TV (consulte "Como recolocar 
o conector da antena de TV" na página 107).

5 Recoloque a placa de E/S (consulte "Como recolocar a placa de E/S" na 
página 103).

6 Recoloque o módulo do processador (consulte "Como recolocar o módulo 
do processador" na página 99).

7 Recoloque o dissipador de calor (consulte "Como recolocar o dissipador de 
calor" na página 95).

8 Recoloque o ventilador (consulte "Como recolocar o ventilador" na 
página 91).

9 Recoloque o conector do adaptador CA (consulte "Como recolocar 
o conector do adaptador CA" na página 87).

10 Recoloque a placa USB (consulte "Como recolocar a placa USB" na 
página 111).

11 Passe o cabo do subwoofer pela abertura na tampa superior.

12 Conecte o cabo do subwoofer ao respectivo conector da placa de sistema.

13 Alinhe as abas na tampa superior com os encaixes na tampa da base 
e encaixe o conjunto da tampa superior sobre a tampa da base.

14 Recoloque os dez parafusos que prendem o conjunto da tampa superior 
à tampa da base.

15 Vire o computador e recoloque os dez parafusos que prendem o conjunto 
da tampa superior à tampa da base.
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16 Recoloque o conjunto da tela (consulte "Como recolocar o conjunto de 
tela" na página 52).

17 Recoloque o teclado (consulte "Como recolocar o teclado" na página 41).

18 Recoloque o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como recolocar 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 36).

19 Recoloque a unidade óptica (consulte "Como recolocar a unidade óptica" 
na página 32).

20 Recoloque a tampa do módulo (consulte "Como recolocar a tampa do 
módulo" na página 16).

21 Recoloque a tampa de proteção ou cartão removidos do slot do leitor de 
cartão de mídia.

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

 AVISO: antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique 
se nenhum parafuso foi esquecido dentro do computador. A negligência no 
cumprimento desta instrução pode resultar em danos ao computador.
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Subwoofer
 ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, leia 

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

 AVISO: somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de serviços não autorizados pela Dell™ não são 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 subwoofer
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

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

3 Remova a tampa do módulo (consulte "Como remover a tampa do 
módulo" na página 15).

4 Remova o(s) módulo(s) de memória (consulte "Como remover o(s) 
módulo(s) de memória" na página 17).

5 Siga as instruções descritas na etapa 4 em "Como remover o(s) disco(s) 
rígido(s)" na página 25.

6 Remova a unidade óptica (consulte "Como remover a unidade óptica" na 
página 31).

7 Remova o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como remover 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 33).

8 Remova o teclado (consulte "Como remover o teclado" na página 39).

9 Remova o conjunto da tela (consulte "Como remover o conjunto da tela" 
na página 49).
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10 Remova a(s) miniplaca(s) (consulte "Como remover a miniplaca" na 
página 21).

11 Siga as instruções da etapa 9 à etapa 14 em "Como remover a tampa 
superior" na página 75.

12 Remova os quatro parafusos que fixam o subwoofer à tampa da base.

13 Levante o subwoofer retirando-o juntamente com o cabo da tampa da base.

Como recolocar o subwoofer 
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

2 Alinhe os furos dos parafusos no subwoofer com os da tampa da base.

3 Recoloque os quatro parafusos que fixam o subwoofer à tampa da base.

1 parafusos (4) 2 subwoofer

3 tampa da base

1

2

3
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4 Siga as instruções da etapa 11 à etapa 15 em "Como recolocar a tampa 
superior" na página 79.

5 Recoloque a(s) miniplaca(s) (consulte "Como recolocar a(s) miniplaca(s)" 
na página 23).

6 Recoloque o conjunto da tela (consulte "Como recolocar o conjunto de 
tela" na página 52).

7 Recoloque o teclado (consulte "Como recolocar o teclado" na página 41).

8 Recoloque o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como recolocar 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 36).

9 Recoloque a unidade óptica (consulte "Como recolocar a unidade óptica" 
na página 32).

10 Siga as instruções descritas na etapa 5 em "Como recolocar o(s) disco(s) 
rígido(s)" na página 28.

11 Recoloque o(s) módulo(s) de memória (consulte "Como recolocar o(s) 
módulo(s) de memória" na página 18).

12 Recoloque a tampa do módulo (consulte "Como recolocar a tampa do 
módulo" na página 16).

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

 AVISO: antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique 
se nenhum parafuso foi esquecido dentro do computador. A negligência no 
cumprimento desta instrução pode resultar em danos ao computador.
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Conector do adaptador CA
 ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, leia 

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

 AVISO: somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de serviços não autorizados pela Dell™ não são 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 conector do adaptador CA
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

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

3 Remova a tampa do módulo (consulte "Como remover a tampa do 
módulo" na página 15).

4 Remova o(s) módulo(s) de memória (consulte "Como remover o(s) 
módulo(s) de memória" na página 17).

5 Siga as instruções descritas na etapa 4 em "Como remover o(s) disco(s) 
rígido(s)" na página 25.

6 Remova a unidade óptica (consulte "Como remover a unidade óptica" na 
página 31).

7 Remova o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como remover 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 33).

8 Remova o teclado (consulte "Como remover o teclado" na página 39).

9 Remova o conjunto da tela (consulte "Como remover o conjunto da tela" 
na página 49).
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10 Remova a(s) miniplaca(s) (consulte "Como remover a miniplaca" na 
página 21).

11 Siga as instruções da etapa 9 à etapa 14 em "Como remover a tampa 
superior" na página 75.

12 Vire o conjunto da tampa superior.

13 Tome nota do encaminhamento do cabo do conector do adaptador 
CA e remova o cabo das guias de encaminhamento.

14 Desconecte o cabo do conector do adaptador CA do conector na placa 
de sistema.

15 Remova o parafuso que prende o conector do adaptador CA à tampa 
superior.

16 Levante e retire o conector do adaptador CA da tampa superior.

1 parafuso 2 conector do adaptador CA 

3 cabo do conector do adaptador CA 4 tampa superior

1

3

4

2
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Como recolocar o conector do adaptador CA
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

2 Alinhe o furo do parafuso no conector do adaptador CA com o furo 
correspondente na tampa superior.

3 Recoloque o parafuso que prende o conector do adaptador CA à tampa 
superior.

4 Passe o cabo do conector do adaptador CA pelas guias de encaminhamento.

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

6 Siga as instruções da etapa 11 à etapa 15 em "Como recolocar a tampa 
superior" na página 79.

7 Recoloque a(s) miniplaca(s) (consulte "Como recolocar a(s) miniplaca(s)" 
na página 23).

8 Recoloque o conjunto da tela (consulte "Como recolocar o conjunto de 
tela" na página 52).

9 Recoloque o teclado (consulte "Como recolocar o teclado" na página 41).

10 Recoloque o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como recolocar 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 36).

11 Recoloque a unidade óptica (consulte "Como recolocar a unidade óptica" 
na página 32).

12 Siga as instruções descritas na etapa 5 em "Como recolocar o(s) disco(s) 
rígido(s)" na página 28.

13 Recoloque o(s) módulo(s) de memória (consulte "Como recolocar o(s) 
módulo(s) de memória" na página 18).

14 Recoloque a tampa do módulo (consulte "Como recolocar a tampa do 
módulo" na página 16).

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

 AVISO: antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique 
se nenhum parafuso foi esquecido dentro do computador. A negligência no 
cumprimento desta instrução pode resultar em danos ao computador.
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Ventilador
 ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, leia 

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

 ADVERTÊNCIA: se você remover o ventilador 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 serviços não autorizados pela Dell™ não são 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 ventilador
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

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

3 Remova a tampa do módulo (consulte "Como remover a tampa do 
módulo" na página 15).

4 Remova o(s) módulo(s) de memória (consulte "Como remover o(s) 
módulo(s) de memória" na página 17).

5 Siga as instruções descritas na etapa 4 em "Como remover o(s) disco(s) 
rígido(s)" na página 25.

6 Remova a unidade óptica (consulte "Como remover a unidade óptica" na 
página 31).

7 Remova o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como remover 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 33).

8 Remova o teclado (consulte "Como remover o teclado" na página 39).
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9 Remova o conjunto da tela (consulte "Como remover o conjunto da tela" 
na página 49).

10 Remova a(s) miniplaca(s) (consulte "Como remover a miniplaca" na 
página 21).

11 Siga as instruções da etapa 9 à etapa 14 em "Como remover a tampa 
superior" na página 75.

12 Vire o conjunto da tampa superior.

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

14 Remova os dois parafusos que fixam o ventilador à tampa superior.

15 Desconecte o cabo do conector do adaptador CA do conector da placa 
de sistema.

16 Solte o cabo do adaptador CA da guia de encaminhamento no ventilador.

17 Levante o ventilador retirando-o da tampa superior.

1 parafusos (2) 2 ventilador

3 tampa superior 4 cabo do ventilador

2

4

1

3
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Como recolocar o ventilador
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

2 Alinhe os furos dos parafusos no ventilador com os da tampa superior.

3 Recoloque os dois parafusos que fixam o ventilador à tampa superior.

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

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

6 Siga as instruções da etapa 11 à etapa 15 em "Como recolocar a tampa 
superior" na página 79.

7 Recoloque a(s) miniplaca(s) (consulte "Como recolocar a(s) miniplaca(s)" 
na página 23).

8 Recoloque o conjunto da tela (consulte "Como recolocar o conjunto de 
tela" na página 52).

9 Recoloque o teclado (consulte "Como recolocar o teclado" na página 41).

10 Recoloque o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como recolocar 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 36).

11 Recoloque a unidade óptica (consulte "Como recolocar a unidade óptica" 
na página 32).

12 Siga as instruções descritas na etapa 5 em "Como recolocar o(s) disco(s) 
rígido(s)" na página 28.

13 Recoloque o(s) módulo(s) de memória (consulte "Como recolocar o(s) 
módulo(s) de memória" na página 18).

14 Recoloque a tampa do módulo (consulte "Como recolocar a tampa do 
módulo" na página 16).

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

 AVISO: antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique 
se nenhum parafuso foi esquecido dentro do computador. A negligência no 
cumprimento desta instrução pode resultar em danos ao computador.
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Dissipador de calor
 ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, leia 

as instruções de segurança fornecidas com o computador. Para obter mais 
informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte o site 
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 serviços não autorizados pela Dell™ não são 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 dissipador de calor
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

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

3 Remova a tampa do módulo (consulte "Como remover a tampa do 
módulo" na página 15).

4 Remova o(s) módulo(s) de memória (consulte "Como remover o(s) 
módulo(s) de memória" na página 17).

5 Siga as instruções descritas na etapa 4 em "Como remover o(s) disco(s) 
rígido(s)" na página 25.

6 Remova a unidade óptica (consulte "Como remover a unidade óptica" na 
página 31).

7 Remova o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como remover 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 33).

8 Remova o teclado (consulte "Como remover o teclado" na página 39).
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9 Remova o conjunto da tela (consulte "Como remover o conjunto da tela" 
na página 49).

10 Remova a(s) miniplaca(s) (consulte "Como remover a miniplaca" na 
página 21).

11 Siga as instruções da etapa 9 à etapa 14 em "Como remover a tampa 
superior" na página 75.

12 Vire o conjunto da tampa superior.

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

14 Retire o dissipador de calor da tampa superior.

1 parafusos prisioneiros (6) 2 dissipador de calor

3 tampa superior

1

2

3
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Como recolocar o dissipador de calor
 NOTA: a graxa térmica original pode ser reutilizada se o processador e 

o dissipador de calor originais forem reinstalados juntos. Se o processador 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 9.

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

3 Alinhe os seis parafusos prisioneiros no dissipador de calor com os furos 
dos parafusos na placa de sistema e aperte-os em ordem sequencial 
(indicada no dissipador de calor).

4 Siga as instruções da etapa 11 à etapa 15 em "Como recolocar a tampa 
superior" na página 79.

5 Recoloque a(s) miniplaca(s) (consulte "Como recolocar a(s) miniplaca(s)" 
na página 23).

6 Recoloque o conjunto da tela (consulte "Como recolocar o conjunto de 
tela" na página 52).

7 Recoloque o teclado (consulte "Como recolocar o teclado" na página 41).

8 Recoloque o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como recolocar 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 36).

9 Recoloque a unidade óptica (consulte "Como recolocar a unidade óptica" 
na página 32).

10 Siga as instruções descritas na etapa 5 em "Como recolocar o(s) disco(s) 
rígido(s)" na página 28.

11 Recoloque o(s) módulo(s) de memória (consulte "Como recolocar o(s) 
módulo(s) de memória" na página 18).

12 Recoloque a tampa do módulo (consulte "Como recolocar a tampa do 
módulo" na página 16).

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

 AVISO: antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique 
se nenhum parafuso foi esquecido dentro do computador. A negligência no 
cumprimento desta instrução pode resultar em danos ao computador.
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Módulo do processador
 ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, leia 

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

 AVISO: somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de serviços não autorizados pela Dell™ não são 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 módulo do processador
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

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

3 Remova a tampa do módulo (consulte "Como remover a tampa do 
módulo" na página 15).

4 Remova o(s) módulo(s) de memória (consulte "Como remover o(s) 
módulo(s) de memória" na página 17).

5 Siga as instruções descritas na etapa 4 em "Como remover o(s) disco(s) 
rígido(s)" na página 25.

6 Remova a unidade óptica (consulte "Como remover a unidade óptica" na 
página 31).

7 Remova o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como remover 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 33).

8 Remova o teclado (consulte "Como remover o teclado" na página 39).

9 Remova o conjunto da tela (consulte "Como remover o conjunto da tela" 
na página 49).
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10 Remova a(s) miniplaca(s) (consulte "Como remover a miniplaca" na 
página 21).

11 Siga as instruções da etapa 9 à etapa 14 em "Como remover a tampa 
superior" na página 75.

12 Vire o conjunto da tampa superior.
13 Remova o dissipador de calor (consulte "Como remover o dissipador de 

calor" na página 93).

 AVISO: para evitar contato intermitente entre o parafuso do came do soquete ZIF 
e o processador ao remover ou recolocar o processador, pressione para aplicar 
uma leve pressão ao centro do processador enquanto gira o parafuso.

.  AVISO: para evitar danos ao processador, segure a chave de fenda 
perpendicularmente ao processador ao girar o parafuso do came.

14 Para soltar o soquete ZIF, use uma chave de fenda pequena e gire o parafuso 
do came do soquete ZIF no sentido anti-horário até a parada do came.

1 soquete ZIF 2 módulo do processador

3 canto do pino 1 4 parafuso do came do soquete ZIF

1
2

4

3
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 AVISO: para garantir o máximo resfriamento do módulo do processador, não 
toque nas áreas de transferência de calor no conjunto de resfriamento térmico 
do processador. A oleosidade da sua pele pode reduzir a capacidade de 
transferência de calor dos atenuadores térmicos.

 AVISO: ao remover o módulo do processador, puxe-o para cima. Tenha cuidado 
para não curvar os pinos no módulo do processador.

15 Levante e retire o módulo do processador do soquete ZIF.

Como recolocar o módulo do processador
 NOTA: se um novo módulo do processador for instalado, você receberá um novo 

conjunto de dissipação de calor, que inclui um atenuador térmico já afixado, ou 

receberá um novo atenuador térmico acompanhado da documentação que ilustra 

a instalação correta.

1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

2 Alinhe o canto do pino 1 do módulo do processador com o canto do pino 
1 do soquete ZIF.

 NOTA: o canto do pino 1 do módulo do processador tem um triângulo que se alinha 

ao triângulo no canto do pino 1 do soquete ZIF.

3 Apoie levemente o módulo do processador sobre o soquete ZIF e verifique 
se ele está posicionado corretamente.

 AVISO: para evitar danos ao módulo do processador, segure a chave de fenda 
perpendicularmente ao processador ao girar o parafuso do came.

4 Aperte o soquete ZIF girando o parafuso do came no sentido horário para 
fixar o módulo do processador na placa de sistema.

5 Recoloque o dissipador de calor (consulte "Como recolocar o dissipador de 
calor" na página 95).

6 Siga as instruções da etapa 11 à etapa 15 em "Como recolocar a tampa 
superior" na página 79.

7 Recoloque a(s) miniplaca(s) (consulte "Como recolocar a(s) miniplaca(s)" 
na página 23).

8 Recoloque o conjunto da tela (consulte "Como recolocar o conjunto de 
tela" na página 52).

9 Recoloque o teclado (consulte "Como recolocar o teclado" na página 41).
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10 Recoloque o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como recolocar 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 36).

11 Recoloque a unidade óptica (consulte "Como recolocar a unidade óptica" 
na página 32).

12 Siga as instruções descritas na etapa 5 em "Como recolocar o(s) disco(s) 
rígido(s)" na página 28.

13 Recoloque o(s) módulo(s) de memória (consulte "Como recolocar o(s) 
módulo(s) de memória" na página 18).

14 Recoloque a tampa do módulo (consulte "Como recolocar a tampa do 
módulo" na página 16).

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

 AVISO: antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique 
se nenhum parafuso foi esquecido dentro do computador. A negligência no 
cumprimento desta instrução pode resultar em danos ao computador.
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Placa de E/S
 ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, leia 

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

 AVISO: somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de serviços não autorizados pela Dell™ não são 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 de E/S
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

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

3 Remova a tampa do módulo (consulte "Como remover a tampa do 
módulo" na página 15).

4 Remova o(s) módulo(s) de memória (consulte "Como remover o(s) 
módulo(s) de memória" na página 17).

5 Siga as instruções descritas na etapa 4 em "Como remover o(s) disco(s) 
rígido(s)" na página 25.

6 Remova a unidade óptica (consulte "Como remover a unidade óptica" na 
página 31).

7 Remova o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como remover 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 33).

8 Remova o teclado (consulte "Como remover o teclado" na página 39).

9 Remova o conjunto da tela (consulte "Como remover o conjunto da tela" 
na página 49).
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10 Remova a(s) miniplaca(s) (consulte "Como remover a miniplaca" na 
página 21).

11 Siga as instruções da etapa 9 à etapa 14 em "Como remover a tampa 
superior" na página 75.

12 Desconecte o cabo do alto-falante do conector na placa de E/S.

13 Vire o conjunto da tampa superior.

14 Remova os três parafusos que prendem a placa de E/S à tampa superior.

15 Solte cuidadosamente os conectores na placa de E/S dos slots na tampa 
superior e retire a placa de E/S da tampa.

1 conector do cabo do alto-falante

1
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Como recolocar a placa de E/S
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

2 Alinhe os conectores na placa de E/S com os slots na tampa superior 
e coloque a placa de E/S na tampa.

3 Pressione a placa de E/S para baixo para conectá-la ao respectivo conector 
na placa de sistema.

4 Recoloque os três parafusos que prendem a placa de E/S à tampa superior.

5 Conecte o cabo do alto-falante ao conector na placa de E/S.

6 Siga as instruções da etapa 11 à etapa 15 em "Como recolocar a tampa 
superior" na página 79.

7 Recoloque a(s) miniplaca(s) (consulte "Como recolocar a(s) miniplaca(s)" 
na página 23).

1 parafusos (3) 2 placa de E/S

3 tampa superior

1

2
3
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8 Recoloque o conjunto da tela (consulte "Como recolocar o conjunto de 
tela" na página 52).

9 Recoloque o teclado (consulte "Como recolocar o teclado" na página 41).

10 Recoloque o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como recolocar 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 36).

11 Recoloque a unidade óptica (consulte "Como recolocar a unidade óptica" 
na página 32).

12 Siga as instruções descritas na etapa 5 em "Como recolocar o(s) disco(s) 
rígido(s)" na página 28.

13 Recoloque o(s) módulo(s) de memória (consulte "Como recolocar o(s) 
módulo(s) de memória" na página 18).

14 Recoloque a tampa do módulo (consulte "Como recolocar a tampa do 
módulo" na página 16).

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

 AVISO: antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique 
se nenhum parafuso foi esquecido dentro do computador. A negligência no 
cumprimento desta instrução pode resultar em danos ao computador.
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Conector da antena de TV
 ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, leia 

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

 AVISO: somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de serviços não autorizados pela Dell™ não são 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 conector da antena de TV
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

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

3 Remova a tampa do módulo (consulte "Como remover a tampa do 
módulo" na página 15).

4 Remova o(s) módulo(s) de memória (consulte "Como remover o(s) 
módulo(s) de memória" na página 17).

5 Siga as instruções descritas na etapa 4 em "Como remover o(s) disco(s) 
rígido(s)" na página 25.

6 Remova a unidade óptica (consulte "Como remover a unidade óptica" na 
página 31).

7 Remova o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como remover 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 33).

8 Remova o teclado (consulte "Como remover o teclado" na página 39).

9 Remova o conjunto da tela (consulte "Como remover o conjunto da tela" 
na página 49).
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10 Remova a(s) miniplaca(s) (consulte "Como remover a miniplaca" na 
página 21).

11 Siga as instruções da etapa 9 à etapa 14 em "Como remover a tampa 
superior" na página 75.

12 Remova a placa de E/S (consulte "Como remover a placa de E/S" na 
página 101).

13 Tome nota do roteamento do cabo do conector da antena de TV e remova-o 
das guias de encaminhamento.

14 Remova os dois parafusos que prendem o conector da antena de TV à tampa 
superior.

15 Solte cuidadosamente o conector da antena de TV do slot na tampa 
superior e remova-o da tampa.

1 conector da antena de TV 2 cabo do conector da antena de TV

3 tampa superior

1

2

3
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Como recolocar o conector da antena de TV
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

2 Alinhe o conector da antena de TV com o slot na tampa superior 
e coloque-o na tampa.

3 Recoloque os dois parafusos que prendem o conector da antena de TV 
à tampa superior.

4 Passe o cabo do conector da antena de TV pelas guias de encaminhamento.

5 Recoloque a placa de E/S (consulte "Como recolocar a placa de E/S" na 
página 103).

6 Siga as instruções da etapa 11 à etapa 15 em "Como recolocar a tampa 
superior" na página 79.

7 Recoloque a(s) miniplaca(s) (consulte "Como recolocar a(s) miniplaca(s)" 
na página 23).

8 Recoloque o conjunto da tela (consulte "Como recolocar o conjunto de 
tela" na página 52).

9 Recoloque o teclado (consulte "Como recolocar o teclado" na página 41).

10 Recoloque o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como recolocar 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 36).

11 Recoloque a unidade óptica (consulte "Como recolocar a unidade óptica" 
na página 32).

12 Siga as instruções descritas na etapa 5 em "Como recolocar o(s) disco(s) 
rígido(s)" na página 28.

13 Recoloque o(s) módulo(s) de memória (consulte "Como recolocar o(s) 
módulo(s) de memória" na página 18).

14 Recoloque a tampa do módulo (consulte "Como recolocar a tampa do 
módulo" na página 16).

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

 AVISO: antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique 
se nenhum parafuso foi esquecido dentro do computador. A negligência no 
cumprimento desta instrução pode resultar em danos ao computador.
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Placa USB
 ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, leia 

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

 AVISO: somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de serviços não autorizados pela Dell™ não são 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 USB
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

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

3 Remova a tampa do módulo (consulte "Como remover a tampa do 
módulo" na página 15).

4 Remova o(s) módulo(s) de memória (consulte "Como remover o(s) 
módulo(s) de memória" na página 17).

5 Siga as instruções descritas na etapa 4 em "Como remover o(s) disco(s) 
rígido(s)" na página 25.

6 Remova a unidade óptica (consulte "Como remover a unidade óptica" na 
página 31).

7 Remova o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como remover 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 33).

8 Remova o teclado (consulte "Como remover o teclado" na página 39).

9 Remova o conjunto da tela (consulte "Como remover o conjunto da tela" 
na página 49).
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10 Remova a(s) miniplaca(s) (consulte "Como remover a miniplaca" na 
página 21).

11 Siga as instruções da etapa 9 à etapa 14 em "Como remover a tampa 
superior" na página 75.

12 Vire o conjunto da tampa superior.

13 Levante a trava do conector e desconecte o cabo da placa USB do 
respectivo conector na placa.

14 Remova o parafuso que prende a placa USB à tampa superior.

15 Solte cuidadosamente os conectores da placa USB dos slots da tampa 
superior e retire a placa USB.

1 parafuso 2 placa USB

3 conector do cabo da placa USB

1

2

3
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Como recolocar a placa USB
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

2 Alinhe os conectores na placa USB com os slots na tampa superior 
e coloque a placa USB na tampa.

3 Recoloque o parafuso que prende a placa USB à tampa superior.

4 Deslize o cabo da placa USB para dentro do conector na placa e pressione 
a trava do conector para baixo para prender o cabo.

5 Siga as instruções da etapa 11 à etapa 15 em "Como recolocar a tampa 
superior" na página 79.

6 Recoloque a(s) miniplaca(s) (consulte "Como recolocar a(s) miniplaca(s)" 
na página 23).

7 Recoloque o conjunto da tela (consulte "Como recolocar o conjunto de 
tela" na página 52).

8 Recoloque o teclado (consulte "Como recolocar o teclado" na página 41).

9 Recoloque o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como recolocar 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 36).

10 Recoloque a unidade óptica (consulte "Como recolocar a unidade óptica" 
na página 32).

11 Siga as instruções descritas na etapa 5 em "Como recolocar o(s) disco(s) 
rígido(s)" na página 28.

12 Recoloque o(s) módulo(s) de memória (consulte "Como recolocar o(s) 
módulo(s) de memória" na página 18).

13 Recoloque a tampa do módulo (consulte "Como recolocar a tampa do 
módulo" na página 16).

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

 AVISO: antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique 
se nenhum parafuso foi esquecido dentro do computador. A negligência no 
cumprimento desta instrução pode resultar em danos ao computador.
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Placa de sistema
 ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, leia 

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

 AVISO: somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de serviços não autorizados pela Dell™ não são 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.

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

Como remover a placa de sistema
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

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

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

4 Remova a tampa do módulo (consulte "Como remover a tampa do 
módulo" na página 15).

5 Remova o(s) módulo(s) de memória (consulte "Como remover o(s) 
módulo(s) de memória" na página 17).

6 Siga as instruções descritas na etapa 4 em "Como remover o(s) disco(s) 
rígido(s)" na página 25.

7 Remova a unidade óptica (consulte "Como remover a unidade óptica" na 
página 31).

8 Remova o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como remover 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 33).



114 Placa de sistema

9 Remova o teclado (consulte "Como remover o teclado" na página 39).

10 Remova o conjunto da tela (consulte "Como remover o conjunto da tela" 
na página 49).

11 Remova a(s) miniplaca(s) (consulte "Como remover a miniplaca" na 
página 21).

12 Remova bateria de célula tipo moeda (consulte "Como remover a bateria 
de célula tipo moeda" na página 47).

13 Levante a trava do conector e puxe a aba correspondente para desconectar 
o cabo da placa USB do conector na placa de sistema.

14 Siga as instruções da etapa 9 à etapa 14 em "Como remover a tampa 
superior" na página 75.

15 Remova o dissipador de calor (consulte "Como remover o dissipador de 
calor" na página 93).

1 conector do cabo da placa USB

1
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16 Remova o módulo do processador (consulte "Como remover o módulo do 
processador" na página 97).

17 Remova a placa de E/S (consulte "Como remover a placa de E/S" na 
página 101).

18 Desconecte o cabo do ventilador e o cabo do conector do adaptador CA 
dos respectivos conectores na placa de sistema.

19 Levante a placa de sistema removendo-a da tampa superior.

Como trocar a placa de sistema
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

2 Coloque a placa de sistema na tampa superior.

1 cabo do conector do adaptador CA 2 placa do sistema

3 cabo do ventilador

1

2 3
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3 Conecte o cabo do ventilador e o cabo do conector do adaptador CA aos 
respectivos conectores na placa de sistema.

4 Recoloque a placa de E/S (consulte "Como recolocar a placa de E/S" na 
página 103).

5 Recoloque o módulo do processador (consulte "Como recolocar o módulo 
do processador" na página 99).

6 Recoloque o dissipador de calor (consulte "Como recolocar o dissipador de 
calor" na página 95).

7 Siga as instruções da etapa 11 à etapa 15 em "Como recolocar a tampa 
superior" na página 79.

8 Deslize o cabo da placa USB no conector da placa de sistema e pressione 
a trava do conector para baixo para prender o cabo.

9 Recoloque a bateria de célula tipo moeda (consulte "Como recolocar 
a bateria de célula tipo moeda" na página 48).

10 Recoloque a(s) miniplaca(s) (consulte "Como recolocar a(s) miniplaca(s)" 
na página 23).

11 Recoloque o conjunto da tela (consulte "Como recolocar o conjunto de 
tela" na página 52).

12 Recoloque o teclado (consulte "Como recolocar o teclado" na página 41).

13 Recoloque o conjunto do apoio para as mãos (consulte "Como recolocar 
o conjunto do apoio para as mãos" na página 36).

14 Recoloque a unidade óptica (consulte "Como recolocar a unidade óptica" 
na página 32).

15 Siga as instruções descritas na etapa 5 em "Como recolocar o(s) disco(s) 
rígido(s)" na página 28.

16 Recoloque o(s) módulo(s) de memória (consulte "Como recolocar o(s) 
módulo(s) de memória" na página 18).

17 Recoloque a tampa do módulo (consulte "Como recolocar a tampa do 
módulo" na página 16).

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

19 Recoloque qualquer tampa de proteção ou cartão removido do slot do 
leitor de cartão de mídia.
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 AVISO: antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique 
se nenhum parafuso foi esquecido dentro do computador. A negligência no 
cumprimento desta instrução pode resultar em danos ao computador.

20 Ligue o computador.

 NOTA: após recolocar a placa de sistema, digite as informações da Etiqueta de 

serviço do computador no BIOS da placa de sistema de reposição.

21 Digite o número da etiqueta de serviço (consulte "Como inserir a etiqueta 
de serviço no BIOS" na página 117).

Como inserir a etiqueta de serviço no BIOS 
1 Verifique se o adaptador CA está conectado e se a bateria principal está 

instalada corretamente.

2 Ligue o computador.

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

4 Navegue até a guia de segurança e digite o número da etiqueta de serviço 
no campo Set Service Tag (Definir etiqueta de serviço).
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Alto-falantes
 ADVERTÊNCIA: antes de trabalhar na parte interna do computador, leia 

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

 AVISO: somente um técnico credenciado deve executar reparos no computador. 
Danos decorrentes de serviços não autorizados pela Dell™ não são 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 os alto-falantes
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

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

3 Desconecte o cabo do alto-falante do conector na placa de E/S.
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4 Remova a placa de sistema (consulte "Como remover a placa de sistema" 
na página 113).

5 Tome nota do encaminhamento do cabo dos alto-falantes e remova o cabo 
das guias de roteamento.

6 Remova os quatro parafusos (dois em cada alto-falante) que prendem os 
alto-falantes à tampa superior.

7 Remova os alto-falantes, juntamente com o cabo, da tampa superior.

1 Cabo do alto-falante

1
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Como recolocar o alto-falante 
1 Siga as instruções fornecidas em "Antes de começar" na página 9.

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

3 Alinhe os furos dos parafusos nos alto-falantes com os da tampa superior.

4 Recoloque os quatro parafusos (dois em cada alto-falante) que prendem 
os alto-falantes à tampa da base.

5 Recoloque a placa de sistema (consulte "Como trocar a placa de sistema" 
na página 115).

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

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

1 alto-falantes (2) 2 parafusos (4)

3 cabo do alto-falante

1 2 3
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 AVISO: antes de ligar o computador, recoloque todos os parafusos e verifique 
se nenhum parafuso foi esquecido dentro do computador. A negligência no 
cumprimento desta instrução pode resultar em danos ao computador.
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26
Como atualizar o BIOS
Pode ser necessário atualizar o BIOS quando uma nova atualização é lançada 
ou ao substituir a placa de sistema. Para atualizar o BIOS:

1 Ligue o computador.

2 Vá para support.dell.com/support/downloads (em inglês).

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

 NOTA: a etiqueta de serviço está 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 tem a etiqueta de serviço do 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, a lista de resultados é mostrada na tela. Clique em BIOS.

5 Clique em Download Now (Fazer download agora) para fazer o download 
do arquivo mais recente do BIOS.  
A janela File Download (Download de arquivo) é mostrada.

6 Clique em Save (Salvar) para salvar o arquivo na sua área de trabalho. 
O download do arquivo será feito na área de trabalho.
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7 Clique em Close (Fechar) se a janela Download Complete (Download 
concluído) for mostrada.  
O ícone do arquivo é mostrado na área de trabalho e tem o mesmo nome 
do arquivo de atualização do BIOS do qual você fez o download.

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


	Manual de Serviço do Dell™ XPS™ L702X
	Sumário
	Antes de começar
	Ferramentas recomendadas
	Como desligar o computador
	Antes de trabalhar na parte interna do computador

	Bateria
	Como remover a bateria
	Como recolocar a bateria

	Tampa do módulo
	Como remover a tampa do módulo
	Como recolocar a tampa do módulo

	Módulo(s) de memória
	Como remover o(s) módulo(s) de memória
	Como recolocar o(s) módulo(s) de memória

	Miniplaca(s) sem fio
	Como remover a miniplaca
	Como recolocar a(s) miniplaca(s)

	Disco(s) rígido(s)
	Como remover o(s) disco(s) rígido(s)
	Como recolocar o(s) disco(s) rígido(s)

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

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

	Teclado
	Como remover o teclado
	Como recolocar o teclado

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

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

	Tela
	Conjunto da tela
	Painel frontal da tela
	Painel da tela
	Cabo da tela
	Suportes do painel da tela
	Dobradiças da tela

	Placa do emissor de infravermelho
	Como remover a placa do emissor de infravermelho
	Como recolocar a placa do emissor de infravermelho

	Módulo da câmera
	Como remover o módulo da câmera
	Como recolocar o módulo da câmera

	Tampa superior
	Como remover a tampa superior
	Como recolocar a tampa superior

	Subwoofer
	Como remover o subwoofer
	Como recolocar o subwoofer

	Conector do adaptador CA
	Como remover o conector do adaptador CA
	Como recolocar o conector do adaptador CA

	Ventilador
	Como remover o ventilador
	Como recolocar o ventilador

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

	Módulo do processador
	Como remover o módulo do processador
	Como recolocar o módulo do processador

	Placa de E/S
	Como remover a placa de E/S
	Como recolocar a placa de E/S

	Conector da antena de TV
	Como remover o conector da antena de TV
	Como recolocar o conector da antena de TV

	Placa USB
	Como remover a placa USB
	Como recolocar a placa USB

	Placa de sistema
	Como remover a placa de sistema
	Como trocar a placa de sistema
	Como inserir a etiqueta de serviço no BIOS

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

	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
    /AdobeClean-Bold
    /AdobeClean-BoldSemiCn
    /AdobeClean-It
    /AdobeClean-Regular
    /AdobeClean-SemiCn
    /AdobeClean-SemiCnIt
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeFanHeitiStd-Bold
    /AdobeGothicStd-Bold
    /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
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /akvo
    /AkzidenzGroteskBE-Bold
    /AkzidenzGroteskBE-BoldCn
    /AkzidenzGroteskBE-BoldEx
    /AkzidenzGroteskBE-BoldExIt
    /AkzidenzGroteskBE-BoldIt
    /AkzidenzGroteskBE-Cn
    /AkzidenzGroteskBE-Ex
    /AkzidenzGroteskBE-It
    /AkzidenzGroteskBE-Light
    /AkzidenzGroteskBE-LightCn
    /AkzidenzGroteskBE-LightEx
    /AkzidenzGroteskBE-LightIt
    /AkzidenzGroteskBE-LightOsF
    /AkzidenzGroteskBE-Md
    /AkzidenzGroteskBE-MdCn
    /AkzidenzGroteskBE-MdCnIt
    /AkzidenzGroteskBE-MdEx
    /AkzidenzGroteskBE-MdIt
    /AkzidenzGroteskBE-Regular
    /AkzidenzGroteskBE-Super
    /AkzidenzGroteskBE-SuperItalic
    /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
    /Albertus-Bold
    /Albertus-ExtraBold
    /Albertus-Medium
    /AlbertusMedium-Italic
    /AldusLTStd-Roman
    /Algerian
    /Aliencaret
    /AllegroBT-Regular
    /AmericanaStd
    /AmericanaStd-Bold
    /AmericanaStd-ExtraBold
    /AmericanaStd-Italic
    /AmericanTypewriterStd-BdCnd
    /AmericanTypewriterStd-Bold
    /AmericanTypewriterStd-Cond
    /AmericanTypewriterStd-Light
    /AmericanTypewriterStd-LtCnd
    /AmericanTypewriterStd-Med
    /AncientGeek
    /AndaleMonoIPA
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /AntiqueOlive
    /AntiqueOlive-Black
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-BoldCond
    /AntiqueOlive-Compact
    /AntiqueOliveCompact-Regular
    /AntiqueOlive-Italic
    /AntiqueOlive-Light
    /AntiqueOlive-Nord
    /AntiqueOlive-NordItalic
    /AntiqueOlive-Roman
    /AntiqueOliveStd-Roman
    /ArabicWeb
    /ArborText
    /AriadneLTStd-Roman
    /Arial
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrowCE
    /ArialNarrowCE-Bold
    /ArialNarrowCE-BoldItalic
    /ArialNarrowCE-Italic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /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
    /Articulate
    /Articulate-Bold
    /Articulate-BoldItalic
    /ArticulateExtrabold
    /ArticulateExtrabold-Italic
    /Articulate-Italic
    /ArticulateLight
    /ArticulateLight-Italic
    /ArticulateNarrow
    /ArticulateNarrow-Bold
    /ArticulateNarrow-BoldItalic
    /ArticulateNarrow-Italic
    /ArtsyPartsDingbatsJL
    /ASFullLifeSans
    /ASFullLifeSansBold
    /ASFullLifeSansItalic
    /Augustus
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /AvantGardeITCbyBT-MediumOblique
    /AvenirLTStd-Black
    /AvenirLTStd-BlackOblique
    /AvenirLTStd-Book
    /AvenirLTStd-BookOblique
    /AvenirLTStd-Heavy
    /AvenirLTStd-HeavyOblique
    /AvenirLTStd-Light
    /AvenirLTStd-LightOblique
    /AvenirLTStd-Medium
    /AvenirLTStd-MediumOblique
    /AvenirLTStd-Oblique
    /AvenirLTStd-Roman
    /BahamasBold
    /BahamasHeavyPlain
    /BahamasPlain
    /BankGothicBT-Light
    /BankGothicBT-Medium
    /Basemic
    /BaseNine
    /BaseNineB
    /BaseNineBI
    /BaseNineI
    /BaseNineSCB
    /BaseNineSCBI
    /BaseNineSCI
    /BaseNineSmallCaps
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /BauerBodoniStd-Roman
    /Bauhaus93
    /BellGothic-Black
    /BellGothic-Bold
    /BellGothicBT-Black
    /BellGothicBT-Bold
    /BellGothicBT-Roman
    /BellGothic-Roman
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /Berkeley-Medium
    /BerlingLTStd-Roman
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BernhardModernStd-Bold
    /BernhardModernStd-BoldIt
    /BernhardModernStd-Italic
    /BernhardModernStd-Roman
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BousungEG-Light-GB
    /BradleyHandITC
    /BremenBT-Bold
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /BruskovayaC
    /BruskovayaCNarrow
    /BruskovayaCond-Plain
    /ByJOSSQ-DMFinBeiJing
    /CaeciliaLTStd-Roman
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /CandidaStd-Roman
    /Caslon3LTStd-Roman
    /Caslon540LTStd-Roman
    /Castellar
    /Centaur
    /CentennialLTStd-Roman
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldstyleBT-Roman
    /CenturyOldStyleStd-Bold
    /CenturyOldStyleStd-Italic
    /CenturyOldStyleStd-Regular
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CGOmega
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGTimes
    /CGTimes-Bold
    /CGTimes-BoldItalic
    /CGTimes-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Light
    /ChaparralPro-LightIt
    /ChaparralPro-Regular
    /ChaparralPro-Semibold
    /ChaparralPro-SemiboldIt
    /CharlemagneStd-Bold
    /CharlemagneStd-Regular
    /CharlesworthBold
    /Chiller-Regular
    /Clarendon-Bold
    /Clarendon-Book
    /Clarendon-Condensed-Bold
    /ClarendonExtended-Bold
    /ClearfaceGothicLTStd-Roman
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CommercialScriptBT-Regular
    /ConduitITC-Bold
    /ConduitITC-BoldItalic
    /ConduitITC-Light
    /ConduitITC-LightItalic
    /ConduitITC-Medium
    /ConduitITC-MediumItalic
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CoolBooPhoneticPlain
    /CooperBlack
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /Coronet
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CouriereCyr
    /CouriereKOI8
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /CurlzMT
    /DauphinPlain
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DBThaiText
    /DBThaiTextBold
    /DBThaiTextFixed
    /DBThaiTextFixedBold
    /DFDiversionsLET
    /DFDiversitiesLET
    /DFFangSong-Md-HK-BF
    /DFFangSong-W2-HK-BF
    /DFFangSong-W2-HKP-BF
    /DFFangSong-W4-HKP-BF
    /DFFangSong-W6-HK-BF
    /DFFangSong-W6-HKP-BF
    /DFHeiHK-W3
    /DFHeiHK-W7
    /DFHei-UB-HK-BF
    /DFHei-UB-HKP-BF
    /DFHei-W12-WINP-BF
    /DFHei-W3-WINP-BF
    /DFHei-W5-WINP-BF
    /DFHei-W7-WINP-BF
    /DFHSGothic-W5-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WING-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DFKaiShu-W3-HK-BF
    /DFKaiShu-W3-HKP-BF
    /DFKaiShu-W3-WIN-Estd-BF
    /DFKaiShu-W3-WINP-Estd-BF
    /DFKaiShu-W4-WIN-Estd-BF
    /DFKaiShu-W4-WINP-Estd-BF
    /DFKaiShu-W5-WIN-Estd-BF
    /DFKaiShu-W5-WINP-Estd-BF
    /DFKaiShu-W6-WIN-Estd-BF
    /DFKaiShu-W6-WINP-Estd-BF
    /DFKaiShu-W7-HK-BF
    /DFKaiShu-W7-HKP-BF
    /DFKaiShu-W7-WIN-Estd-BF
    /DFKaiShu-W7-WINP-Estd-BF
    /DFKai-XB-HK-BF
    /DFKai-XB-HKP-BF
    /DFLiHei-Bd-HK-BF
    /DFLiHei-Bd-WIN-BF
    /DFLiHei-Lt-HK-BF
    /DFLiHei-Lt-WIN-BF
    /DFLiHei-Md-HK-BF
    /DFLiHei-Md-WIN-BF
    /DFLiKaiShu-Md-HK-BF
    /DFLiKaiShu-Md-WIN-BF
    /DFLiKingHei-XB-HK-BF
    /DFLiKingHei-XB-WIN-BF
    /DFLiShu-W3-HK-BF
    /DFLiShu-W3-HKP-BF
    /DFLiShu-W7-HK-BF
    /DFLiShu-W7-HKP-BF
    /DFLiSong-Bd-HK-BF
    /DFLiSong-Bd-WIN-BF
    /DFLiSong-Lt-HK-BF
    /DFLiSong-Lt-SC-BF
    /DFLiSong-Lt-WIN-BF
    /DFLiSong-Lt-WSC-BF
    /DFLiSong-Md-HK-BF
    /DFLiSong-Md-WIN-BF
    /DFLiYeaSong-Bd-HK-BF
    /DFLiYeaSong-Bd-WIN-BF
    /DFLiYuan-Bd-HK-BF
    /DFLiYuan-Bd-WIN-BF
    /DFLiYuan-XB-HK-BF
    /DFLiYuan-XB-WIN-BF
    /DFMaruGothic-Bd-WING-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Bd-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Bd-WIN-RKSJ-H
    /DFMing-Bd-WIN-HK-BF
    /DFMing-Bd-WINP-HK-BF
    /DFMing-Lt-HK-BF
    /DFMing-Lt-HKP-BF
    /DFMing-UB-HK-BF
    /DFMing-UB-HKP-BF
    /DFMing-W12-WINP-BF
    /DFMing-W3-WINP-BF
    /DFMing-W7-WINP-BF
    /DFNHei-W9-WINP-BF
    /DFNMing-W9-WINP-BF
    /DFPhoneticPlain
    /DFPOP1-W5-HK-BF
    /DFPOP1-W5-HKP-BF
    /DFPOP1-W9-HK-BF
    /DFPOP1-W9-HKP-BF
    /DFSMGothic-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFSMGothic-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFSMGothic-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFSong-W2-WIN-B5
    /DFSong-W2-WINP-Estd-BF
    /DFSong-W3-WIN-B5
    /DFSong-W3-WINP-Estd-BF
    /DFSong-W4-WIN-B5
    /DFSong-W4-WINP-Estd-BF
    /DFSong-W5-WIN-B5
    /DFSong-W5-WINP-Estd-BF
    /DFSong-W6-WIN-B5
    /DFSong-W6-WINP-Estd-BF
    /DFXingShu-Md-WIN-HK-BF
    /DFXingShu-Md-WINP-HK-BF
    /DFYuan-Lt-WIN-HK-BF
    /DFYuan-Lt-WINP-HK-BF
    /DFYuanStd-W3
    /DFYuanStd-W5
    /DFYuanStd-W7
    /DidotLTStd-Roman
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DIN-Black
    /DIN-BlackAlternate
    /DIN-BlackExpert
    /DIN-Bold
    /DIN-BoldAlternate
    /DIN-BoldExpert
    /DIN-Light
    /DIN-LightAlternate
    /DIN-LightExpert
    /DIN-Medium
    /DIN-MediumAlternate
    /DIN-MediumExpert
    /DIN-Regular
    /DIN-RegularAlternate
    /DIN-RegularExpert
    /DiotimaLTStd-Roman
    /DixielandNormal
    /DLCFongSung
    /DLCHayBold
    /DLCHayMedium
    /DLCKaiMedium
    /DLCLiShu
    /DLCMingBold
    /DLCMingMedium
    /DLCRoundBold
    /DLCRoundLight
    /DLJGyShoMedium
    /Dotum
    /DotumChe
    /EccentricStd
    /EdwardianScriptITC
    /EgyptienneFLTStd-Roman
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EmpiricRoman
    /English111VivaceBT-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /ER-UniversKOI-8
    /ER-UniversKOI-8Bold
    /ER-UniversKOI-8BoldItalic
    /ER-UniversKOI-8Italic
    /ER-UniversMac
    /ER-UniversMacBold
    /ER-UniversMacBoldItalic
    /ER-UniversMacItalic
    /EstrangeloEdessa
    /Euclid
    /Euclid-Bold
    /Euclid-BoldItalic
    /EuclidExtra
    /EuclidExtra-Bold
    /EuclidFraktur
    /EuclidFraktur-Bold
    /Euclid-Italic
    /EuclidMathOne
    /EuclidMathOne-Bold
    /EuclidMathTwo
    /EuclidMathTwo-Bold
    /EuclidSymbol
    /EuclidSymbol-Bold
    /EuclidSymbol-BoldItalic
    /EuclidSymbol-Italic
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPiStd-1
    /EuropeanPiStd-2
    /EuropeanPiStd-3
    /EuropeanPiStd-4
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /EurostileLTStd
    /EurostileLTStd-Bold
    /EurostileLTStd-BoldCn
    /EurostileLTStd-BoldEx2
    /EurostileLTStd-BoldOblique
    /EurostileLTStd-Cn
    /EurostileLTStd-Demi
    /EurostileLTStd-DemiOblique
    /EurostileLTStd-Ex2
    /EurostileLTStd-Oblique
    /F2-1NumkeyRegular
    /F2-2NumkeyRegular
    /FangSong_GB2312
    /FelixTitlingMT
    /FencesPlain
    /FixedDBThaiText
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /Frame5Font
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothicITCbyBT-Book
    /FranklinGothicITCbyBT-Demi
    /FranklinGothicITCbyBT-Heavy
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FranklinGothicStd-Roman
    /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
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Frutiger45Light
    /Frutiger45LightBold
    /Frutiger45LightExpert
    /Frutiger45LightExpertBold
    /Frutiger45LightExpertItalic
    /Frutiger45LightItalic
    /Frutiger47LightCN
    /Frutiger47LightCNExpert
    /Frutiger55Roman
    /Frutiger55RomanBold
    /Frutiger55RomanExpert
    /Frutiger55RomanExpertBold
    /Frutiger55RomanExpertItalic
    /Frutiger55RomanItalic
    /Frutiger-Black
    /Frutiger-BlackCn
    /Frutiger-BlackItalic
    /Frutiger-Bold
    /Frutiger-BoldCn
    /Frutiger-BoldItalic
    /Frutiger-Cn
    /Frutiger-Italic
    /Frutiger-LightCn
    /Frutiger-LightItalic
    /FrutigerLTStd-Black
    /FrutigerLTStd-BlackCn
    /FrutigerLTStd-BlackItalic
    /FrutigerLTStd-Bold
    /FrutigerLTStd-BoldCn
    /FrutigerLTStd-BoldItalic
    /FrutigerLTStd-Cn
    /FrutigerLTStd-ExtraBlackCn
    /FrutigerLTStd-Italic
    /FrutigerLTStd-Light
    /FrutigerLTStd-LightCn
    /FrutigerLTStd-LightItalic
    /FrutigerLTStd-Roman
    /FrutigerLTStd-UltraBlack
    /Frutiger-Roman
    /Frutiger-UltraBlack
    /FutoGoB101Pro-Bold
    /FutoMinA101Pro-Bold
    /FuturaBlackBT-Regular
    /Futura-Book
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaBT-MediumItalic
    /FuturaStd-Bold
    /FuturaStd-BoldOblique
    /FuturaStd-Book
    /FuturaStd-BookOblique
    /FuturaStd-Condensed
    /FuturaStd-CondensedBold
    /FuturaStd-CondensedBoldObl
    /FuturaStd-CondensedExtraBd
    /FuturaStd-CondensedLight
    /FuturaStd-CondensedLightObl
    /FuturaStd-CondensedOblique
    /FuturaStd-CondExtraBoldObl
    /FuturaStd-ExtraBold
    /FuturaStd-ExtraBoldOblique
    /FuturaStd-Heavy
    /FuturaStd-HeavyOblique
    /FuturaStd-Light
    /FuturaStd-LightOblique
    /FuturaStd-Medium
    /FuturaStd-MediumOblique
    /FZCSJW--GB1-0
    /FZDHTJW--GB1-0
    /FZHTJW--GB1-0
    /FZMHJW--GB1-0
    /FZSTK--GBK1-0
    /FZSY--SURROGATE-0
    /FZXH1JW--GB1-0
    /FZYTK--GBK1-0
    /GalliardStd-Roman
    /Garamond
    /Garamond3LTStd
    /Garamond3LTStd-Bold
    /Garamond3LTStd-BoldItalic
    /Garamond3LTStd-Italic
    /Garamond-Antiqua
    /Garamond-Bold
    /Garamond-BoldCondensed
    /Garamond-BoldCondensedItalic
    /Garamond-Book
    /Garamond-BookCondensed
    /Garamond-BookCondensedItalic
    /Garamond-BookItalic
    /GaramondCdITCTTBook
    /GaramondCdITCTTBookItalic
    /GaramondCdITCTTUltra
    /GaramondCdITCTTUltraItalic
    /Garamond-Halbfett
    /Garamond-Italic
    /GaramondITCbyBT-BoldCondensed
    /GaramondITCbyBT-BoldCondItalic
    /GaramondITCbyBT-BookCondensed
    /GaramondITCbyBT-BookCondItalic
    /GaramondITCbyBT-BookItalic
    /GaramondITCbyBT-LightCondensed
    /GaramondITCbyBT-LightCondItalic
    /Garamond-Kursiv
    /Garamond-KursivHalbfett
    /Garamond-Light
    /Garamond-LightCondensed
    /Garamond-LightCondensedItalic
    /Garamond-LightItalic
    /GaramondLitCdITCTT
    /GaramondLitCdITCTTBold
    /GaramondLitCdITCTTBoldItalic
    /GaramondLitCdITCTTItalic
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /GaramondStd-HandtooledBdIt
    /GaramondStd-HandtooledBold
    /Gautami
    /GazetteLTStd-Roman
    /GeographicSymbolsNormal
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /GeorgiaGreek
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSans-BoldCondensed
    /GillSans-Condensed
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldCondensed
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSansStd
    /GillSansStd-Bold
    /GillSansStd-BoldCondensed
    /GillSansStd-BoldItalic
    /GillSansStd-Condensed
    /GillSansStd-ExtraBold
    /GillSansStd-Italic
    /GillSansStd-Light
    /GillSansStd-LightItalic
    /GillSansStd-UltraBold
    /GillSansStd-UltraBoldCond
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GothicBBBPro-Medium
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /GuardiLTStd-Roman
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /H2gtrE
    /H2gtrM
    /H2mjrE
    /H2mjsM
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HazardRegular
    /HeitiEG-Ultra-GB
    /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
    /HellasAllaBold
    /HellasAllaPlain
    /HellasArcCondensedBold
    /HellasArcCondensedPlain
    /HellasArcPlain
    /HellasArialBold
    /HellasArialCondensedBold
    /HellasArialCondensedPlain
    /HellasArialPlain
    /HellasCourBold
    /HellasCourRegular
    /HellasTimesBold
    /HellasTimesCondensedBold
    /HellasTimesCondensedPlain
    /HellasTimesPlain
    /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
    /HelveticaInseratLTStd-Roman
    /Helvetica-Light
    /Helvetica-LightOblique
    /HelveticaLT
    /HelveticaLT-Bold
    /HelveticaLT-BoldOblique
    /HelveticaLT-Condensed
    /HelveticaLT-Condensed-Bold
    /HelveticaLT-Condensed-BoldObl
    /HelveticaLT-Condensed-Oblique
    /HelveticaLT-Oblique
    /HelveticaLTStd-Blk
    /HelveticaLTStd-BlkCond
    /HelveticaLTStd-BlkCondObl
    /HelveticaLTStd-BlkObl
    /HelveticaLTStd-Bold
    /HelveticaLTStd-BoldCond
    /HelveticaLTStd-BoldCondObl
    /HelveticaLTStd-BoldObl
    /HelveticaLTStd-Comp
    /HelveticaLTStd-Cond
    /HelveticaLTStd-CondObl
    /HelveticaLTStd-ExtraComp
    /HelveticaLTStd-Fractions
    /HelveticaLTStd-FractionsBd
    /HelveticaLTStd-Light
    /HelveticaLTStd-LightCond
    /HelveticaLTStd-LightCondObl
    /HelveticaLTStd-LightObl
    /HelveticaLTStd-Obl
    /HelveticaLTStd-Roman
    /HelveticaLTStd-UltraComp
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /HelveticaNeue-Black
    /HelveticaNeue-BlackCond
    /HelveticaNeue-BlackCondObl
    /HelveticaNeue-BlackExt
    /HelveticaNeue-BlackExtObl
    /HelveticaNeue-Bold
    /HelveticaNeue-BoldCond
    /HelveticaNeue-BoldCondObl
    /HelveticaNeue-BoldExt
    /HelveticaNeue-BoldExtObl
    /HelveticaNeue-BoldItalic
    /HelveticaNeue-BoldOutline
    /HelveticaNeueCE-Bold
    /HelveticaNeueCE-BoldItalic
    /HelveticaNeueCE-Italic
    /HelveticaNeueCE-Roman
    /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
    /HelveticaNeueLTPro-Bd
    /HelveticaNeueLTPro-BdIt
    /HelveticaNeueLTPro-Lt
    /HelveticaNeueLTPro-LtIt
    /HelveticaNeueLTPro-Md
    /HelveticaNeueLTPro-Roman
    /HelveticaNeueLTStd-Bd
    /HelveticaNeueLTStd-BdCn
    /HelveticaNeueLTStd-BdCnO
    /HelveticaNeueLTStd-BdEx
    /HelveticaNeueLTStd-BdExO
    /HelveticaNeueLTStd-BdIt
    /HelveticaNeueLTStd-BdOu
    /HelveticaNeueLTStd-Blk
    /HelveticaNeueLTStd-BlkCn
    /HelveticaNeueLTStd-BlkCnO
    /HelveticaNeueLTStd-BlkEx
    /HelveticaNeueLTStd-BlkExO
    /HelveticaNeueLTStd-BlkIt
    /HelveticaNeueLTStd-Cn
    /HelveticaNeueLTStd-CnO
    /HelveticaNeueLTStd-Ex
    /HelveticaNeueLTStd-ExO
    /HelveticaNeueLTStd-Hv
    /HelveticaNeueLTStd-HvCn
    /HelveticaNeueLTStd-HvCnO
    /HelveticaNeueLTStd-HvEx
    /HelveticaNeueLTStd-HvExO
    /HelveticaNeueLTStd-HvIt
    /HelveticaNeueLTStd-It
    /HelveticaNeueLTStd-Lt
    /HelveticaNeueLTStd-LtCn
    /HelveticaNeueLTStd-LtCnO
    /HelveticaNeueLTStd-LtEx
    /HelveticaNeueLTStd-LtExO
    /HelveticaNeueLTStd-LtIt
    /HelveticaNeueLTStd-Md
    /HelveticaNeueLTStd-MdCn
    /HelveticaNeueLTStd-MdCnO
    /HelveticaNeueLTStd-MdEx
    /HelveticaNeueLTStd-MdExO
    /HelveticaNeueLTStd-MdIt
    /HelveticaNeueLTStd-Roman
    /HelveticaNeueLTStd-Th
    /HelveticaNeueLTStd-ThCn
    /HelveticaNeueLTStd-ThCnO
    /HelveticaNeueLTStd-ThEx
    /HelveticaNeueLTStd-ThExO
    /HelveticaNeueLTStd-ThIt
    /HelveticaNeueLTStd-UltLt
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtCn
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtCnO
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtEx
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtExO
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtIt
    /HelveticaNeueLTStd-XBlkCn
    /HelveticaNeueLTStd-XBlkCnO
    /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
    /HelveticaRoundedLTStd-Bd
    /HelveticaRoundedLTStd-BdCn
    /HelveticaRoundedLTStd-BdCnO
    /HelveticaRoundedLTStd-BdO
    /HelveticaRoundedLTStd-Black
    /HelveticaRoundedLTStd-BlkO
    /HGGothicE
    /HGGothicM
    /HGGyoshotai
    /HGKyokashotai
    /HGMaruGothicMPRO
    /HGMinchoB
    /HGMinchoE
    /HGPGothicE
    /HGPGothicM
    /HGPGyoshotai
    /HGPKyokashotai
    /HGPMinchoB
    /HGPMinchoE
    /HGPSoeiKakugothicUB
    /HGPSoeiKakupoptai
    /HGSeikaishotaiPRO
    /HGSGothicE
    /HGSGothicM
    /HGSGyoshotai
    /HGSKyokashotai
    /HGSMinchoB
    /HGSMinchoE
    /HGSoeiKakugothicUB
    /HGSoeiKakupoptai
    /HGSSoeiKakugothicUB
    /HGSSoeiKakupoptai
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HiraginoKaku-W1-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W1-90ms-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W2-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W2-90ms-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W3-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W3-90ms-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W5-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W5-90ms-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W7-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W7-90ms-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W9-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W9-90ms-RKSJ-H
    /HiraKakuPro-W3
    /HiraKakuPro-W6
    /HiraKakuStd-W8
    /HoboStd
    /HPFuturaBook
    /HPFuturaBook-Bold
    /HPFutura-Heavy
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Roman
    /Humanist521BT-RomanCondensed
    /HYGoThic-Bold
    /HYGoThicStd-Medium
    /HYGungSoStd-Bold
    /HYKHeadLineStd-Bold
    /HYKHeadLineStd-Medium
    /HYMyeongJo-Bold
    /HYMyeongJo-Extra
    /HYMyeongJo-Medium
    /HYMyeongJo-Ultra
    /HYRGoThic-Bold
    /HYRGoThic-Medium
    /HYRGoThicStd-Medium
    /HYSinMyeongJo-Bold
    /Impact
    /ImpressumStd-Roman
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /InnMing-Heavy
    /InnMing-Medium
    /InstronReversed-Logo
    /Interstate-BlackCondItalic
    /Interstate-Bold
    /Interstate-BoldCondensed
    /Interstate-BoldCondItalic
    /Interstate-BoldItalic
    /Interstate-Light
    /Interstate-LightCondItalic
    /Interstate-Regular
    /Interstate-RegularCondensed
    /Interstate-RegularCondItalic
    /Interstate-RegularItalic
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /Ismini
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdCond
    /ITCGaramondStd-BdCondIta
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-BdNarrow
    /ITCGaramondStd-BdNarrowIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkCond
    /ITCGaramondStd-BkCondIta
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /ITCGaramondStd-BkNarrow
    /ITCGaramondStd-BkNarrowIta
    /ITCGaramondStd-Lt
    /ITCGaramondStd-LtCond
    /ITCGaramondStd-LtCondIta
    /ITCGaramondStd-LtIta
    /ITCGaramondStd-LtNarrow
    /ITCGaramondStd-LtNarrowIta
    /ITCGaramondStd-Ult
    /ITCGaramondStd-UltCond
    /ITCGaramondStd-UltCondIta
    /ITCGaramondStd-UltIta
    /ITCGaramondStd-UltNarrow
    /ITCGaramondStd-UltNarrowIta
    /JansonText-Bold
    /JansonText-BoldItalic
    /JansonText-Italic
    /JansonTextLTStd-Roman
    /JansonText-Roman
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Jun101Pro-Light
    /Justinian
    /Justinian2
    /Justinian2Italic
    /JustinianItalic
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /KaiTi_GB2312
    /Kartika
    /KigaliStd-Roman
    /Kingsoft-Phonetic
    /Kochi-Gothic
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KOI8Times
    /KozGoPr6N-Bold
    /KozGoPr6N-ExtraLight
    /KozGoPr6N-Heavy
    /KozGoPr6N-Light
    /KozGoPr6N-Medium
    /KozGoPr6N-Regular
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozGoStd-Bold
    /KozGoStd-ExtraLight
    /KozGoStd-Heavy
    /KozGoStd-Light
    /KozGoStd-Medium
    /KozGoStd-Regular
    /KozMinPr6N-Bold
    /KozMinPr6N-ExtraLight
    /KozMinPr6N-Heavy
    /KozMinPr6N-Light
    /KozMinPr6N-Medium
    /KozMinPr6N-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
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LCDMonoNormal
    /LetterGothic
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-BoldItalic
    /LetterGothic-Italic
    /LetterGothic-Oblique
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LifeLTStd-Roman
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LinGothic-Extra
    /LinoLetterStd-Roman
    /LiSu
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Bold
    /LithosPro-Regular
    /LmnTTFantBig
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /LucidaTypewriterStd
    /LucidaTypewriterStd-Bold
    /LucidaTypewriterStd-BoldObl
    /LucidaTypewriterStd-Obl
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MapInfoCartographic
    /Map-Symbols
    /Marigold
    /MatisseITC-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MendozaRomanStd-Bold
    /MendozaRomanStd-BoldItalic
    /MendozaRomanStd-Book
    /MendozaRomanStd-BookItalic
    /MendozaRomanStd-Medium
    /MendozaRomanStd-MediumIt
    /MeridienLTStd-Roman
    /MerylsHand
    /MesquiteStd
    /MetaBlackC
    /MetaBlackCapsC
    /MetaBlackCapsC-Italic
    /MetaBlackCapsLFC
    /MetaBlackCapsLFC-Italic
    /MetaBlackC-Italic
    /MetaBlackLFC
    /MetaBlackLFC-Italic
    /MetaBoldC
    /MetaBoldCapsC
    /MetaBoldCapsC-Italic
    /MetaBoldCapsLFC
    /MetaBoldCapsLFC-Italic
    /MetaBoldC-Italic
    /MetaBoldLFC
    /MetaBoldLFC-Italic
    /MetaBoldLF-Roman
    /MetaBold-Roman
    /MetaBookC
    /MetaBookCapsC
    /MetaBookCapsC-Italic
    /MetaBookCapsLFC
    /MetaBookCapsLFC-Italic
    /MetaBookC-Italic
    /MetaBookLFC
    /MetaBookLFC-Italic
    /MetaBook-Roman
    /MetaCondBold-Roman
    /MetaCondBook-Roman
    /MetaCondOT-Bold
    /MetaCondOT-Book
    /MetaCondOT-ExtraBold
    /MetaCondOT-Medium
    /MetaMediumC
    /MetaMediumCapsC
    /MetaMediumCapsC-Italic
    /MetaMediumCapsLFC
    /MetaMediumCapsLFC-Italic
    /MetaMediumC-Italic
    /MetaMediumLFC
    /MetaMediumLFC-Italic
    /MetaMediumLF-Roman
    /Meta-Normal
    /MetaNormalC
    /MetaNormalCapsC
    /MetaNormalCapsC-Italic
    /MetaNormalCapsLFC
    /MetaNormalCapsLFC-Italic
    /MetaNormalC-Italic
    /MetaNormalLFC
    /MetaNormalLFC-Italic
    /MetaNormalLF-Roman
    /MetaPlusBold-Roman
    /MHeiStd-Medium
    /MicrogrammaD-BoldExte
    /MicrogrammaD-MediExte
    /MicrosoftSansSerif
    /MidashiGoPro-MB31
    /MidashiMinPro-MA31
    /MingLiU
    /Minion-Black
    /Minion-BlackOsF
    /Minion-Bold
    /Minion-BoldCondensed
    /Minion-BoldCondensedItalic
    /Minion-BoldItalic
    /Minion-BoldItalicOsF
    /Minion-BoldOsF
    /Minion-Condensed
    /Minion-CondensedItalic
    /Minion-DisplayItalic
    /Minion-DisplayItalicSC
    /Minion-DisplayRegular
    /Minion-DisplayRegularSC
    /MinionExp-Black
    /MinionExp-Bold
    /MinionExp-BoldItalic
    /MinionExp-DisplayItalic
    /MinionExp-DisplayRegular
    /MinionExp-Italic
    /MinionExp-Regular
    /MinionExp-Semibold
    /MinionExp-SemiboldItalic
    /Minion-Italic
    /Minion-ItalicSC
    /Minion-Ornaments
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Minion-Regular
    /Minion-RegularSC
    /Minion-Semibold
    /Minion-SemiboldItalic
    /Minion-SemiboldItalicSC
    /Minion-SemiboldSC
    /MinionStd-Black
    /Minion-SwashDisplayItalic
    /Minion-SwashItalic
    /Minion-SwashSemiboldItalic
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /Monospace821BT-Bold
    /Monospace821BT-Roman
    /Monotypecom
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MT-Extra
    /MTSSystemsSystemsCorporation
    /MuseoForDell-300
    /MuseoForDell-700
    /MuseoSansForDell
    /MuseoSansForDell-300
    /MuseoSansForDell-300Italic
    /MuseoSansForDell-700
    /MuseoSansForDell-Bold
    /MVBoli
    /Myriad-BdWeb
    /Myriad-Bold
    /Myriad-CnItWeb
    /Myriad-CnWeb
    /Myriad-ItWeb
    /MyriadPro-Black
    /MyriadPro-BlackCond
    /MyriadPro-BlackCondIt
    /MyriadPro-BlackIt
    /MyriadPro-BlackSemiCn
    /MyriadPro-BlackSemiCnIt
    /MyriadPro-BlackSemiExt
    /MyriadPro-BlackSemiExtIt
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-BoldSemiCn
    /MyriadPro-BoldSemiCnIt
    /MyriadPro-BoldSemiExt
    /MyriadPro-BoldSemiExtIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Light
    /MyriadPro-LightCond
    /MyriadPro-LightCondIt
    /MyriadPro-LightIt
    /MyriadPro-LightSemiCn
    /MyriadPro-LightSemiCnIt
    /MyriadPro-LightSemiExt
    /MyriadPro-LightSemiExtIt
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldCond
    /MyriadPro-SemiboldCondIt
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /MyriadPro-SemiboldSemiCn
    /MyriadPro-SemiboldSemiCnIt
    /MyriadPro-SemiboldSemiExt
    /MyriadPro-SemiboldSemiExtIt
    /MyriadPro-SemiCn
    /MyriadPro-SemiCnIt
    /MyriadPro-SemiExt
    /MyriadPro-SemiExtIt
    /MyriadStd-Sketch
    /MyriadStd-Tilt
    /Myriad-Web
    /MyriadWebPro
    /MyriadWebPro-Bold
    /MyriadWebPro-Condensed
    /MyriadWebPro-CondensedItalic
    /MyriadWebPro-Italic
    /Narkisim
    /New
    /NewBaskervilleStd-Bold
    /NewBaskervilleStd-BoldIt
    /NewBaskervilleStd-Italic
    /NewBaskervilleStd-Roman
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbkLTStd-Bd
    /NewCenturySchlbkLTStd-BdIt
    /NewCenturySchlbkLTStd-Fra
    /NewCenturySchlbkLTStd-FraBd
    /NewCenturySchlbkLTStd-It
    /NewCenturySchlbkLTStd-Roman
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /NewGothic-Medium
    /NewGulim
    /NewsGothic
    /NewsGothic-Bold
    /NewsGothic-BoldOblique
    /NewsGothic-Oblique
    /NewsGothicStd
    /NewsGothicStd-Bold
    /NewsGothicStd-BoldOblique
    /NewsGothicStd-Oblique
    /NewSymbolFont
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NotreDameLTStd-Roman
    /NSimSun
    /nu-century-gothic-Bold
    /NuevaStd-Bold
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-BoldItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /NuevaStd-Italic
    /NuevaStd-Light
    /NuevaStd-LightItalic
    /NuevaStd-Regular
    /NumbersStyleTwo-CirclePositive
    /OCRABarCodePro
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OCRB
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OCRBBarCodePro
    /OfficinaSansStd-Bold
    /OldEnglishTextMT
    /Olympus
    /OneFaceMono
    /OneFaceMonoBaltic
    /OneFaceMonoBaltic-Bold
    /OneFaceMonoBaltic-BoldItalic
    /OneFaceMonoBaltic-Italic
    /OneFaceMono-Bold
    /OneFaceMono-BoldItalic
    /OneFaceMonoCE
    /OneFaceMonoCE-Bold
    /OneFaceMonoCE-BoldItalic
    /OneFaceMonoCE-Italic
    /OneFaceMonoCYR
    /OneFaceMonoCYR-Bold
    /OneFaceMonoCYR-BoldItalic
    /OneFaceMonoCYR-Italic
    /OneFaceMonoGreek
    /OneFaceMonoGreek-Bold
    /OneFaceMonoGreek-BoldItalic
    /OneFaceMonoGreek-Italic
    /OneFaceMono-Italic
    /OneFaceMonoTUR
    /OneFaceMonoTUR-Bold
    /OneFaceMonoTUR-BoldItalic
    /OneFaceMonoTUR-Italic
    /OneFaceSans
    /OneFaceSansBaltic
    /OneFaceSansBaltic-Bold
    /OneFaceSansBaltic-BoldItalic
    /OneFaceSansBaltic-Italic
    /OneFaceSans-Bold
    /OneFaceSans-BoldItalic
    /OneFaceSansCE
    /OneFaceSansCE-Bold
    /OneFaceSansCE-BoldItalic
    /OneFaceSansCE-Italic
    /OneFaceSansCYR
    /OneFaceSansCYR-Bold
    /OneFaceSansCYR-BoldItalic
    /OneFaceSansCYR-Italic
    /OneFaceSansGreek
    /OneFaceSansGreek-Bold
    /OneFaceSansGreek-BoldItalic
    /OneFaceSansGreek-Italic
    /OneFaceSans-Italic
    /OneFaceSansTUR
    /OneFaceSansTUR-Bold
    /OneFaceSansTUR-BoldItalic
    /OneFaceSansTUR-Italic
    /OneFaceSerif
    /OneFaceSerifBaltic
    /OneFaceSerifBaltic-Bold
    /OneFaceSerifBaltic-BoldItalic
    /OneFaceSerifBaltic-Italic
    /OneFaceSerif-Bold
    /OneFaceSerif-BoldItalic
    /OneFaceSerifCE
    /OneFaceSerifCE-Bold
    /OneFaceSerifCE-BoldItalic
    /OneFaceSerifCE-Italic
    /OneFaceSerifCYR
    /OneFaceSerifCYR-Bold
    /OneFaceSerifCYR-BoldItalic
    /OneFaceSerifCYR-Italic
    /OneFaceSerifGreek
    /OneFaceSerifGreek-Bold
    /OneFaceSerifGreek-BoldItalic
    /OneFaceSerifGreek-Italic
    /OneFaceSerif-Italic
    /OneFaceSerifTUR
    /OneFaceSerifTUR-Bold
    /OneFaceSerifTUR-BoldItalic
    /OneFaceSerifTUR-Italic
    /Onyx
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-Oblique
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OrganicaGMMStd-SmSerifRoman
    /OzHandicraftBT-Roman
    /P5AngsanaUPC
    /P5AngsanaUPC-Bold
    /P5AngsanaUPC-BoldItalic
    /P5AngsanaUPC-Italic
    /P5BrowalliaUPC
    /P5BrowalliaUPC-Bold
    /P5BrowalliaUPC-BoldItalic
    /P5BrowalliaUPC-Italic
    /PalaceScriptMT
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /PalatinoCE-Bold
    /PalatinoCE-BoldItalic
    /PalatinoCE-Italic
    /PalatinoCE-Regular
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /PalatinoLTStd-Roman
    /Palatino-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PillAlt600mg-Black
    /PillAlt600mg-Bold
    /PillAlt600mg-Light
    /PillAlt600mg-LightObliq
    /PillAlt600mg-Medium
    /PillAlt600mg-Regular
    /PillGothic600mg-BoldObq
    /PillGothic600mg-Semibd
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PompeijanaLTStd-Roman
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PosterBodoniBT-Roman
    /PrestigeEliteStd
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /PrestigeEliteStd-BdSlanted
    /PrestigeEliteStd-Slanted
    /Pristina-Regular
    /PsuedoSaudi
    /Pt1000KeyFontRegular
    /PT-7600FreKey
    /PT-7600GerKey
    /PT-7600UkKey
    /PT-7600Usakey
    /PT9600LCDRegular
    /PT9600UsaKey
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /RomanaBT-Bold
    /RomanaBT-Roman
    /RosewoodStd-Fill
    /RosewoodStd-Regular
    /RotationLTStd-Roman
    /RoundBoxAlph
    /RoundNumBlackRegular
    /RoundNumWnew
    /RusticanaLTStd-Roman
    /RuzickaFreehandLTStd-Roman
    /RyuminPro-Light
    /SabonLTStd-Roman
    /SaenaegiXB-HM
    /SassafrasStd-Roman
    /ScotchRomanMTStd
    /ScotchRomanMTStd-Italic
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /SerifaStd-Roman
    /ShoLTStd-Roman
    /ShowcardGothic-Reg
    /SHREE850
    /Shruti
    /SilentiumPro-RomanI
    /SilentiumPro-RomanII
    /SimHei
    /SimonciniGaramondStd
    /SimonciniGaramondStd-Bold
    /SimonciniGaramondStd-Italic
    /SimSun
    /SimSun-PUA
    /SMGothicStd-Bold
    /SMGothicStd-DemiBold
    /SMGothicStd-Medium
    /SMMyungjoStd-Medium
    /SnapITC-Regular
    /SonyphoneticPlain
    /SonyPS-14Segment
    /SonyPS-Arrow
    /SonyPS-Autonumber
    /SonyPS-AutonumCir
    /SonyPS-AV
    /SonyPS-BoxedNega
    /SonyPS-BoxedPosi
    /SonyPS-CircledNega
    /SonyPS-CircledPosi
    /SonyPS-Common
    /SonyPS-Digital
    /SonyPS-Keyboard
    /SonyPS-TV
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /Staccato222BT-Regular
    /STCaiyun
    /StempelGaramondLTStd-Bold
    /StempelGaramondLTStd-BoldIt
    /StempelGaramondLTStd-Italic
    /StempelGaramondLTStd-Roman
    /StempelSchneidlerStd-Roman
    /Stencil
    /StencilStd
    /STFangsong
    /STHeitiStd-Regular
    /STHupo
    /STKaiti
    /STLiti
    /StoneSans
    /StoneSans-Bold
    /StoneSans-BoldItalic
    /StoneSans-Italic
    /StoneSans-Semibold
    /StoneSans-SemiboldItalic
    /StoneSerif
    /StoneSerif-Bold
    /StoneSerif-BoldItalic
    /StoneSerif-Italic
    /StoneSerif-Semibold
    /StoneSerif-SemiboldItalic
    /STSong
    /STXihei
    /STXingkai
    /STXinwei
    /STZhongsong
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Sylfaen
    /SymantecSans
    /SymantecSans-Bold
    /SymantecSans-BoldItalic
    /SymantecSans-Bold-Italic
    /SymantecSans-Italic
    /SymantecSans-Light
    /SymantecSans-LightItalic
    /SymantecSans-Light-Italic
    /SymantecSans-Medium
    /SymantecSans-MediumItalic
    /SymantecSans-Medium-Italic
    /SymantecSerif
    /SymantecSerif-Bold
    /SymantecSerif-BoldItalic
    /SymantecSerif-Bold-Italic
    /SymantecSerif-Italic
    /Symbol
    /SymbolMT
    /SymbolStd
    /SyntaxLTStd-Black
    /SyntaxLTStd-Bold
    /SyntaxLTStd-Italic
    /SyntaxLTStd-Roman
    /SyntaxLTStd-UltraBlack
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Tekton
    /Tekton-Bold
    /Tekton-BoldOblique
    /Tekton-Oblique
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldCondObl
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldExtObl
    /TektonPro-BoldObl
    /TektonPro-Cond
    /TektonPro-CondObl
    /TektonPro-Ext
    /TektonPro-ExtObl
    /TektonPro-Light
    /TektonPro-LightCond
    /TektonPro-LightCondObl
    /TektonPro-LightExt
    /TektonPro-LightExtObl
    /TektonPro-LightObl
    /TektonPro-Obl
    /TektonPro-Regular
    /TempusSansITC
    /TheSans-B2ExtraLight
    /TheSans-B2ExtraLightItalic
    /TheSans-B3Light
    /TheSans-B3LightItalic
    /TheSans-B4SemiLight
    /TheSans-B4SemiLightItalic
    /TheSans-B5Plain
    /TheSans-B5PlainItalic
    /TheSans-B6SemiBold
    /TheSans-B6SemiBoldItalic
    /TheSans-B7Bold
    /TheSans-B7BoldItalic
    /TheSans-B8ExtraBold
    /TheSans-B8ExtraBoldItalic
    /TheSans-B9Black
    /TheSans-B9BlackItalic
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /TimesCE-Bold
    /TimesCE-BoldItalic
    /TimesCE-Italic
    /TimesCE-Roman
    /TimeScrD-Bold
    /TimeScrD-Ligh
    /TimeScrD-Medi
    /Times-Cyryl
    /Times-CyrylBold
    /TiMes-CyrylBoldItalic
    /Times-CyrylItalic
    /TimesET
    /TimesET-Bold
    /TimesET-BoldItalic
    /TimesET-Italic
    /TimesEuropaLTStd-Bold
    /TimesEuropaLTStd-BoldItalic
    /TimesEuropaLTStd-Italic
    /TimesEuropaLTStd-Roman
    /Times-Italic
    /TimesLTStd-Bold
    /TimesLTStd-BoldItalic
    /TimesLTStd-ExtraBold
    /TimesLTStd-Italic
    /TimesLTStd-Phonetic
    /TimesLTStd-Roman
    /TimesLTStd-Semibold
    /TimesLTStd-SemiboldItalic
    /TimesNewRoman
    /TimesNewRoman-Bold
    /TimesNewRoman-BoldItalic
    /TimesNewRomanCE
    /TimesNewRomanCE-Bold
    /TimesNewRomanCE-BoldItalic
    /TimesNewRomanCE-Italic
    /TimesNewRomanGre
    /TimesNewRomanGre-Bold
    /TimesNewRomanGre-BoldIncl
    /TimesNewRomanGre-Inclined
    /TimesNewRoman-Italic
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanMTStd
    /TimesNewRomanMTStd-Bold
    /TimesNewRomanMTStd-BoldCond
    /TimesNewRomanMTStd-BoldIt
    /TimesNewRomanMTStd-Cond
    /TimesNewRomanMTStd-CondIt
    /TimesNewRomanMTStd-Italic
    /TimesNewRomanPS
    /TimesNewRomanPS-Bold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-Italic
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNewRomanSpecialG1
    /TimesNewRomanSpecialG1-Bold
    /TimesNewRomanSpecialG1-BoldItalic
    /TimesNewRomanSpecialG1-Italic
    /TimesNewRomanSpecialG2
    /TimesNewRomanSpecialG2-Bold
    /TimesNewRomanSpecialG2-BoldItalic
    /TimesNewRomanSpecialG2-Italic
    /TimesNRCyrMT
    /TimesNRCyrMT-Bold
    /TimesNRCyrMT-BoldInclined
    /TimesNRCyrMT-Inclined
    /Times-Roman
    /TimesseCyr
    /TimesseKOI8
    /TimesTenLTStd-Bold
    /TimesTenLTStd-BoldItalic
    /TimesTenLTStd-Italic
    /TimesTenLTStd-Roman
    /TLinGothic-Bold
    /TradeGothic
    /TradeGothic-Bd2
    /TradeGothic-Bd2Obl
    /TradeGothic-BdCn20
    /TradeGothic-BdCn20Obl
    /TradeGothic-Bold
    /TradeGothic-BoldCondTwenty
    /TradeGothic-BoldCondTwentyObl
    /TradeGothic-BoldExt
    /TradeGothic-BoldObl
    /TradeGothic-BoldOblique
    /TradeGothic-BoldTwo
    /TradeGothic-BoldTwoOblique
    /TradeGothic-Cn18
    /TradeGothic-CondEighteen
    /TradeGothic-CondEighteenObl
    /TradeGothic-Light
    /TradeGothic-LightOblique
    /TradeGothicLTStd-Cn18Obl
    /TradeGothicLTStd-Extended
    /TradeGothicLTStd-Light
    /TradeGothicLTStd-LightObl
    /TradeGothicLTStd-Obl
    /TradeGothic-Oblique
    /Trajan-Bold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Transitional511BT-Bold
    /Transitional511BT-BoldItalic
    /Transitional511BT-Italic
    /Transitional511BT-Roman
    /Transitional521BT-BoldA
    /Transitional521BT-CursiveA
    /Transitional521BT-RomanA
    /Transitional551BT-MediumB
    /Transitional551BT-MediumItalicB
    /TransSlavic
    /TransSlavic-Bold
    /TransSlavic-BoldItalic
    /TransSlavicGara
    /TransSlavicGara-Bold
    /TransSlavicGara-BoldItalic
    /TransSlavicGara-Italic
    /TransSlavic-Italic
    /TransSlavicPala
    /TransSlavicPala-Bold
    /TransSlavicPala-BoldItalic
    /TransSlavicPala-Italic
    /TransSlavicSans
    /TransSlavicSans-Bold
    /TransSlavicSans-BoldItalic
    /TransSlavicSans-Italic
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /TrumpMediaevalLTStd-Roman
    /Tunga-Regular
    /TurkishTimesNewRoman
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /TypoUprightBT-Regular
    /Univers
    /Univers-57Condensed
    /Univers-67CondensedBold
    /Univers-Black
    /Univers-BlackOblique
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldItalic
    /UniversCE-Black
    /UniversCE-Medium
    /Univers-Condensed
    /Univers-CondensedBold
    /Univers-CondensedBoldOblique
    /Univers-CondensedLight
    /Univers-CondensedLightOblique
    /Univers-CondensedOblique
    /UniversityRomanStd
    /Univers-Light
    /Univers-LightOblique
    /UniversLT-Condensed
    /UniversLT-CondensedBold
    /UniversLT-CondensedBoldOblique
    /UniversLT-CondensedOblique
    /UniversLTStd
    /UniversLTStd-Black
    /UniversLTStd-BlackEx
    /UniversLTStd-BlackExObl
    /UniversLTStd-BlackObl
    /UniversLTStd-Bold
    /UniversLTStd-BoldCn
    /UniversLTStd-BoldCnObl
    /UniversLTStd-BoldEx
    /UniversLTStd-BoldExObl
    /UniversLTStd-BoldObl
    /UniversLTStd-Cn
    /UniversLTStd-CnObl
    /UniversLTStd-Ex
    /UniversLTStd-ExObl
    /UniversLTStd-Light
    /UniversLTStd-LightCn
    /UniversLTStd-LightCnObl
    /UniversLTStd-LightObl
    /UniversLTStd-LightUltraCn
    /UniversLTStd-Obl
    /UniversLTStd-ThinUltraCn
    /UniversLTStd-UltraCn
    /UniversLTStd-XBlack
    /UniversLTStd-XBlackEx
    /UniversLTStd-XBlackExObl
    /UniversLTStd-XBlackObl
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /Univers-Oblique
    /VectoraLTStd-Roman
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VersaillesLTStd-Roman
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VivaStd-Bold
    /VivaStd-Light
    /VivaStd-Regular
    /VladimirScript
    /VNI-Times
    /VNI-Times-Bold
    /VNI-Times-Italic
    /VNtimesNewRomanBoldItalic
    /VonnesTTBlack
    /VonnesTTBlackComp
    /VonnesTTBlackComp-Italic
    /VonnesTTBlackCond
    /VonnesTTBlackCond-Italic
    /VonnesTTBlackExt
    /VonnesTTBlackExt-Italic
    /VonnesTTBlack-Italic
    /VonnesTTBold
    /VonnesTTBoldComp
    /VonnesTTBoldComp-Italic
    /VonnesTTBoldCond
    /VonnesTTBoldCond-Italic
    /VonnesTTBoldExt
    /VonnesTTBoldExt-Italic
    /VonnesTTBold-Italic
    /VonnesTTBook
    /VonnesTTBookComp
    /VonnesTTBookComp-Italic
    /VonnesTTBookCond
    /VonnesTTBookCond-Italic
    /VonnesTTBookExt
    /VonnesTTBookExt-Italic
    /VonnesTTBook-Italic
    /VonnesTTExbold
    /VonnesTTExboldComp
    /VonnesTTExboldComp-Italic
    /VonnesTTExboldCond
    /VonnesTTExboldCond-Italic
    /VonnesTTExboldExt
    /VonnesTTExboldExt-Italic
    /VonnesTTExbold-Italic
    /VonnesTTLight
    /VonnesTTLightComp
    /VonnesTTLightComp-Italic
    /VonnesTTLightCond
    /VonnesTTLightCond-Italic
    /VonnesTTLightExt
    /VonnesTTLightExt-Italic
    /VonnesTTLight-Italic
    /VonnesTTMedium
    /VonnesTTMediumComp
    /VonnesTTMediumComp-Italic
    /VonnesTTMediumCond
    /VonnesTTMediumCond-Italic
    /VonnesTTMediumExt
    /VonnesTTMediumExt-Italic
    /VonnesTTMedium-Italic
    /VonnesTTThin
    /VonnesTTThinComp
    /VonnesTTThinComp-Italic
    /VonnesTTThinCond
    /VonnesTTThinCond-Italic
    /VonnesTTThinExt
    /VonnesTTThinExt-Italic
    /VonnesTTThin-Italic
    /Vrinda
    /WarnockPro-Bold
    /WarnockPro-BoldIt
    /WarnockPro-It
    /WarnockPro-Light
    /WarnockPro-LightIt
    /WarnockPro-Regular
    /WarnockPro-Semibold
    /WarnockPro-SemiboldIt
    /Webdings
    /Whitney-Black
    /Whitney-BlackItalic
    /Whitney-Bold
    /Whitney-BoldItalic
    /Whitney-Book
    /Whitney-BookItalic
    /WhitneyK-Bold
    /WhitneyK-BoldItalic
    /WhitneyK-Book
    /WhitneyK-BookItalic
    /WhitneyK-Light
    /WhitneyK-Medium
    /WhitneyK-Semibold
    /Whitney-Light
    /Whitney-LightItalic
    /Whitney-Medium
    /Whitney-MediumItalic
    /Whitney-Semibold
    /Whitney-SemiboldItalic
    /WiesbadenSwingLTStd-Roman
    /WilkeLTStd-Roman
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WoodtypeOrnamentsStd
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-HebrewDavid
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /YouYuan
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfChanceryStd-Bold
    /ZapfChanceryStd-Demi
    /ZapfChanceryStd-Italic
    /ZapfChanceryStd-Light
    /ZapfChanceryStd-LightItalic
    /ZapfChanceryStd-Roman
    /ZapfDingbats
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /ZiptyDoStd
    /ZurichBT-Black
    /ZurichBT-BlackExtended
    /ZurichBT-BlackItalic
    /ZurichBT-Bold
    /ZurichBT-BoldCondensed
    /ZurichBT-BoldCondensedItalic
    /ZurichBT-BoldExtended
    /ZurichBT-BoldExtraCondensed
    /ZurichBT-BoldItalic
    /ZurichBT-ExtraBlack
    /ZurichBT-ExtraCondensed
    /ZurichBT-Italic
    /ZurichBT-ItalicCondensed
    /ZurichBT-Light
    /ZurichBT-LightCondensed
    /ZurichBT-LightCondensedItalic
    /ZurichBT-LightExtraCondensed
    /ZurichBT-LightItalic
    /ZurichBT-Roman
    /ZurichBT-RomanCondensed
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZurichBT-UltraBlackExtended
    /ZurichWin95BT-Black
    /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


