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Aviso sobre o produto
Este guia do usuário descreve os recursos comuns à maioria dos modelos. Alguns recursos podem
não estar disponíveis em seu computador.
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Inclusão ou substituição do módulo de
memória

O compartimento do módulo de memória encontra-se na parte inferior do computador. A capacidade
de memória do computador pode ser aumentada pela adição de um módulo de memória ao slot de
expansão livre ou pela atualização de um módulo de memória existente no slot principal.

AVISO! Para reduzir o risco de choque elétrico e de danos ao equipamento, desconecte o cabo de
alimentação e remova todas as baterias antes de instalar o módulo de memória.

CUIDADO: A descarga eletrostática (ESD) pode danificar os componentes eletrônicos. Antes de
iniciar qualquer procedimento, assegure-se de estar descarregado de eletricidade estática tocando em
um objeto de metal aterrado.

NOTA: Para utilizar uma configuração de canal duplo ao incluir um segundo módulo de memória,
verifique se os módulos de memória são do mesmo tamanho.

Para incluir ou substituir um módulo de memória:

1. Salve seu trabalho.

2. Desligue o computador e feche a tela.

Se não tiver certeza se o computador está desligado ou na hibernação, ligue-o pressionando o
botão Liga/Desliga. Em seguida, desligue o computador através do sistema operacional.

3. Desconecte todos os dispositivos externos conectados ao computador.

4. Desconecte o cabo de alimentação da tomada de CA.

5. Vire o computador de cabeça para baixo sobre uma superfície plana.

6. Retire a bateria do computador.

7. Solte o parafuso do compartimento do módulo de memória (1).
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8. Levante a tampa do compartimento do módulo de memória (2) e retire-a do computador.

9. Se estiver substituindo um módulo de memória, remova o módulo de memória existente:

a. Afaste os clipes de retenção (1) de cada lado do módulo.

O módulo de memória inclina-se para cima.

CUIDADO: Para evitar danos no módulo de memória, segure-o somente pelas bordas. Não
toque nos componentes do módulo de memória.

b. Segure a borda do módulo de memória (2) e puxe-o cuidadosamente para fora do slot.

Para proteger um módulo de memória após a remoção, coloque-o em um recipiente a prova
de eletrostática.

10. Insira um novo módulo de memória:
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CUIDADO: Para evitar danos no módulo de memória, segure-o somente pelas bordas. Não
toque nos componentes do módulo de memória e não o envergue.

a. Alinhe a borda do módulo de memória que apresenta uma ranhura (1) com a lingüeta no slot
do módulo.

b. Posicione o módulo de memória em um ângulo de 45 graus em relação à superfície do
compartimento do módulo e pressione-o (2) no slot até encaixar.

c. Pressione cuidadosamente o módulo de memória (3), aplicando força nas bordas direita e
esquerda até que os clipes de retenção se encaixem no lugar.

CUIDADO: Não dobre o módulo de memória para evitar danificá-lo.

11. Alinhe a lingüeta (1) da tampa do compartimento do módulo de memória com a ranhura no
computador.

12. Feche a tampa (2).

13. Aperte o parafuso 1 do compartimento do módulo de memória (3).
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14. Recoloque a bateria.

15. Vire o computador com o lado direito para cima e reconecte a alimentação externa e os dispositivos
externos.

16. Ligue o computador.

4 Inclusão ou substituição do módulo de memória



Índice

M
memória

atualização dos módulos de
memória 1

inclusão dos módulos de
memória 1

substituição de módulos de
memória 1

módulo de memória
atualização 1
inclusão 1
inserção 2
remoção 2
substituição 1

T
tampa do compartimento do

módulo de memória
remoção 2
substituição 3

Índice 5




	Inclusão ou substituição do módulo de memória
	Índice


<<
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF0046004f00520020004100630072006f006200610074002000360020004f004e004c0059000d0048005000490045002000530063007200650065006e0020004f007000740069006d0069007a00650064002000530065007400740069006e006700200066006f00720020004100630072006f006200610074002000360020004f004e004c0059>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


