
Instructies voor vervanging

Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie 
komen te vervallen.

Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op http://www.apple.com/support/doityourself/.

Opmerking : Deze instructies gelden voor alle modellen van de Power Mac G5. Hoewel bepaalde modellen er mogelijk
anders uitzien dan op de afbeeldingen, kunnen voor alle modellen dezelfde stappen worden gevolgd.

Vervangen of uitbreiden

In de schijfnis voor ingebouwde harde schijven van de Power Mac G5 kunnen twee seriële ATA-harde schijven worden geïn-
stalleerd. In de meeste configuraties wordt het bovenste gedeelte van de nis bezet door een enkele harde schijf.

Hieronder wordt uitgelegd hoe u een harde schijf moet vervangen. Als u een extra schijf wilt installeren in de lege sleuf in de
nis, moet u ervoor zorgen dat de schijf aan de volgende specificaties voldoet :
• Type : Serieel ATA
• Breedte : 10,2 cm
• Diepte:  14,7 cm
• Hoogte : 2,6 cm (1 inch)

Belangrijk : Gebruik voor het installeren van ATA-harde schijven de originele Apple kabels die bij de Power Mac G5 zijn
geleverd.

Benodigd gereedschap

Voor deze procedure hebt u alleen een kruiskopschroevendraaier nodig.

De computer openen

1. Zet de computer uit.

Attentie : Zet de computer altijd uit voordat u deze opent om beschadiging van de interne onderdelen of van de onderde-
len die u wilt installeren, te voorkomen. Zorg dat u nooit de computer opent of onderdelen installeert wanneer de comput-
er is ingeschakeld.

2. Wacht vijf tot tien minuten tot de interne onderdelen van de computer zijn afgekoeld

Attentie : Na het uitzetten van de computer kunnen de interne onderdelen nog enige tijd heet zijn. Laat de computer
daarom afkoelen voordat u verdergaat.

3. Maak alle externe kabels los van de computer, behalve het netsnoer.
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4. Raak de metalen afdekplaatjes van de PCI-sleuven op het achterpaneel van de computer aan om eventuele statische elek-
triciteit te ontladen. (Afbeelding 1)

Belangrijk : Doe dit altijd voordat u onderdelen in de computer aanraakt of in de computer installeert. U kunt voorkomen
dat er zich statische elektriciteit in uw lichaam opbouwt door niet rond te lopen zolang u bezig bent met de installatie van
het geheugen en het toegangspaneel van de computer geopend is.

5. Haal de stekker uit het stopcontact.

6. Houd het zijpaneel van de computer vast en ontgrendel het achterpaneel met behulp van de hendel op het achterpaneel
van de computer. (Afbeelding 2)

Attentie : De randen van het toegangspaneel en de behuizing kunnen scherp zijn. Wees voorzichtig wanneer u deze verwi-
jdert.

7. Verwijder het toegangspaneel en leg het op een vlakke ondergrond op een zachte, schone doek.
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8. Verwijder de luchtdeflector en leg deze op een zachte, schone doek. (Afbeelding 3)

Belangrijk : Plaats de luchtdeflector altijd terug als u klaar bent met uw bezigheden aan de binnenkant van de computer.
De Power Mac G5 functioneert niet op de juiste wijze wanneer de luchtdeflector niet is teruggeplaatst.

De geïnstalleerde harde schijf verwijderen

1. Ontgrendel de schijfvergrendelingstab door deze omhoog te draaien. (Afbeelding 4)

2. Koppel de gegevenskabel en de voedingskabel los van de harde schijf.
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3. Trek de schijf uit de schijfnis. Zorg ervoor dat u de onderzijde van de schijf niet aanraakt. (Afbeelding 5)

Opmerking : Als de schijf vast blijft zitten, kunt u met een platte schroevendraaier de klemmen op de geleiders ontgrende-
len terwijl u de schijf uit de schijfnis trekt. (Zie de omcirkelde gebieden in de onderstaande afbeelding.) Als er twee een-
heden zijn geïnstalleerd, moet u eerst de onderste eenheid verwijderen.

Belangrijk : Als de printplaat aan de onderzijde van de harde schijf zichtbaar is, houdt u de schijf aan de randen vast. Om
schade aan de vervangende schijf te voorkomen, zorgt u ervoor dat u de printplaat tijdens de installatie niet aanraakt.

De nieuwe harde schijf installeren

1. Monteer de vier geleidingsschroeven die bij de vervangende harde schijf zijn geleverd aan de zijkanten van de schijf.
(Afbeelding 6)

Belangrijk : Gebruik alleen de geleidingsschroeven die bij de nieuwe schijf zijn geleverd. Verwijder de geleidingsschroeven
van de oorspronkelijke schijfeenheid en eventuele geleidingsschroeven aan de zijkant van de schijfnis.

Belangrijk : Als er meer dan één schijf is geïnstalleerd, moet u de geleidingsschroeven van de extra schijf vervangen door
de extra geleidingsschroeven die bij de vervangende schijf zijn geleverd.
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2. Als u de bovenste schijfeenheid vervangt, zorgt u ervoor dat de geleidingsschroeven op één lijn liggen met de middelste
sleuf van de schijfnis. Vervolgens duwt u de schijfeenheid voorzichtig in de nis totdat de schijfeenheid in de bovenste positie
vastklikt. (Afbeelding 7)

Opmerking : Als u een schijfeenheid in het onderste gedeelte van de schijfnis installeert, zorgt u ervoor dat de geleidingss-
chroeven op één lijn liggen met de onderste sleuf van de schijfnis en schuif u de schijfeenheid naar binnen totdat hij vastk-
likt.

3. Sluit de voedingskabel en de gegevenskabel op de schijfeenheid aan.

4. Draai de schijfvergrendelingstab omlaag om de schijfeenheid te vergrendelen.

De computer sluiten

1. Plaats de luchtdeflector terug door de drie schuifjes aan de onderkant van de deflector in de drie openingen aan de
onderkant van de behuizing te plaatsen. Draai vervolgens de deflector omhoog naar de bovenkant van de behuizing.

Belangrijk : U moet altijd de luchtdeflector terugplaatsen voordat u het toegangspaneel terugplaatst. Als de luchtdeflector
niet is teruggeplaatst, functioneert de computer niet op de juiste wijze.

2. Plaats het toegangspaneel.

Opmerking : Zorg dat de hendel omhoog staat voordat u het toegangspaneel terugplaatst. Als de hendel is ingeklapt, kan
het toegangspaneel niet op juiste wijze in de behuizing worden geplaatst.

3. Druk de vergrendeling naar beneden om het toegangspaneel te sluiten en te vergrendelen.

Attentie : Zet de computer pas aan als alle interne en externe onderdelen zich op de juiste positie bevinden en de comput-
er is gesloten. Werken met een computer die open is of waarvan onderdelen ontbreken, kan schade aan de computer of let-
sel veroorzaken.
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© 2003 Apple Computer, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Dit document wordt beschermd door de wetten inzake het auteursrecht van de Verenigde Staten en internationale verdragen. Geen enkel deel van deze publicatie mag
worden vermenigvuldigd, in welke vorm dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van Apple.

Apple kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor druk- of typefouten.

Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
http://www.apple.com

Apple, het Apple logo, Mac, Macintosh en het Mac-logo zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
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