
Följ anvisningarna i dokumentet noggrant. Om du inte gör det kan utrustningen skadas och garantin påverkas.

Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Verktyg som behövs

• Använd det medföljande verktyget eller en stjärnskruvmejsel av storlek 2, helst med en magnetiserad spets.
• Skruvmejsel med platt blad.
• Skruvbricka eller motsvarande för att hålla skruvarna.

Delens placering
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Hårddisk, 17-tumsmodellen
Anvisningar för byte

S033-2489 Rev. C

iMac G5



Viktigt att veta

1. Alla skruvar som användaren kan ta bort är mässingsfärgade. Ta inte bort skruvar som inte är
mässingsfärgade. Annars kan garantin påverkas.

2. En magnetisk ”L”-formad stjärnskruvmejsel följer med ersättningsdelen.

3. Undvik urladdningar av statisk elektricitet när du arbetar med datorn. Nedan beskrivs hur du kan undvika sta-
tisk elektricitet.

4. Dra inte i kabeln när du tar bort en del. Dra i kontakten.

5. Undvik att ha drycker och andra vätskor i närheten av iMac när du arbetar med den.

6. I slutet av dokumentet finns ett diagram över de olika skruvarna. Med hjälp av det kan du identifiera skruvar-
nas typ och var de sitter.
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Öppna datorn

Anm: Anvisningarna gäller iMac G5 (17-tumsmodellerna). Modellerna kan i verkligheten se något
annorlunda ut än på bilden. Den procedur som beskrivs i det följande gäller båda modellerna.

1. Stäng av datorn genom att välja Stäng av från Apple-menyn.

2. Koppla ur alla kablar och dra ut nätsladden ur datorn.

3. Lägg en mjuk, ren handduk eller trasa på ett bord eller annan yta. Håll i datorns sidor och lägg försiktigt ner
datorn med bildskärmen neråt (se bilden).
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4. Leta reda på de tre skruvarna som ringats in på bilden nedan. Du hittar den mellersta skruven i höljet genom
att lyfta på metallstödet. Anm: Skruvarna sitter fast. De är en del av bildskärmen/ramen och kan inte tas bort.

Lossa de tre fasthållande skruvarna med det medföljande verktyget eller en stjärnskruvmejsel av storlek 2.
Anm: Vrid skruvarna moturs tills det inte går att vrida dem längre. Försök inte vrida dem längre med
våld.

5. Håll baksidan i metallstativet, luta höljet uppåt och lyft bort det från datorn. Lägg baksidan åt sidan.
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Ta bort hårddisken

1. För att komma åt hårddisken måste du först ta bort andra servicemoduler. Dessa anvisningar talar om hur du
tar bort och sätter tillbaka dessa moduler. Anm: När du har tagit bort en modul, lägger du den åt sidan tillsam-
mans med skruvarna som hör till den.

2. Viktigt: Undvik statisk elektricitet. Ladda ur all statisk elektricitet genom att röra vid en metallyta (se bilden)
på datorns insida.

Varning: Ladda alltid ur statisk elektricitet innan du rör vid några delar eller installerar kompo-
nenter inuti datorn. För att undvika alstring av statisk elektricitet, bör du inte gå runt i rummet
innan du har installerat klart delen och stängt datorn.
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3. Leta reda på fläktskyddet nära datorns ovansida.

4. Med hjälp av det medföljande verktyget, eller en stjärnskruvmejsel av storlek 2, tar du bort de två skruvarna i
fläktskyddet. Lyft bort fläktskyddet från datorn och lägg fläktskyddet åt sidan.
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5. Flytta den svarta bildskärmskabeln (till vänster om hårddisken) så att du kommer åt en skruv i hårddisken

6. Ta bort de tre skruvarna i hårddisken. Lägg skruvarna åt sidan.
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7. Lyft försiktigt hårddisken rakt uppåt ungefär 2,5 cm. Koppla loss de tre kablarna från hårddisken. Anm: Låt
kablarna sitta kvar i logikkortet.

8. Lyft ut hårddisken ur mittenplanet. Viktigt: Skicka tillbaka den gamla hårddisken till Apple i den medföljande
förpackningen.
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Installera en ny hårddisk

1. Ta ut den nya hårddisken ur förpackningen..

2. Anslut de tre kablarna (inringade) till hårddisken.

3. Sänk ner hårddisken på plats och sätt tillbaka de tre skruvarna.
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4. Peta in den svarta bildskärmskabeln på den plats som pilarna visar.

5. Tryck in bildskärmskabeln i skåran i mittenplanshöljet.
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6. Sätt tillbaka de två skruvarna i fläktskyddet. Den större skruven ska sitta till vänster. Anm: Var noga med att
dragfliken sticker upp (se bilden).
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Stänga datorn

1. Sätt tillbaka baksidan så att kortplatserna högst upp på baksidan passas in i flikarna på bildskärmens hölje.

2. Sänk ner och tryck baksidan på plats tills den sitter ordentligt fast på datorn.
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3. Dra åt de tre skruvarna som håller fast baksidan genom att vrida dem medurs. Dra inte åt skruvarna för hårt.

4. Anslut nätsladden när datorn ligger med skärmen nedåt och ställ sedan datorn upprätt. Slå på datorn.
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Installera om de program som följde med datorn

Använd installationsskivorna som följde med datorn om du vill installera om Mac OS X och de program som
följde med datorn samt om du vill installera Mac OS 9.

Installera Mac OS X och program

Så här installerar du Mac OS X och programmen som följde med datorn:

1. Säkerhetskopiera först viktiga filer om du har möjlighet.

2. Mata in CD-skivan Mac OS X install disc 1 som följde med datorn.

3. Dubbelklicka på ”Installera Mac OS X och medföljande programvara”.

4. Följ anvisningarna på skärmen.

5. Efter att du valt målskiva för installationen fortsätter du följa anvisningarna på skärmen. Det kan hända att
datorn startar om och ber dig mata in Mac OS X install disc 2.

Anm: Om du vill återställa Mac OS X till fabriksinställningarna, klickar du på Alternativ i panelen ”Välj en skiva
att installera på” i Installeraren och väljer sedan ”Radera och installera”.

Installera program

Så här installerar du bara programmen som följer med datorn. Mac OS X måste redan finnas installerat.

1. Säkerhetskopiera först viktiga filer om du har möjlighet.

2. Mata in CD-skivan Mac OS X Install disc 1 som följde med datorn.

3. Dubbelklicka på ”Installera endast medföljande programvara”.

4. Följ anvisningarna på skärmen.

5. Efter att du valt målskiva för installationen fortsätter du följa anvisningarna på skärmen. Det kan hända att
datorn startar om och ber dig mata in Mac OS X install disc 2.

Anm: Om du vill installera iCal, iChat AV, iMovie, iPhoto, iSync, iTunes och Safari, följer du anvisningarna
”Installera Mac OS X och program” ovan.
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Installera Mac OS 9

Om du vill kunna använda Mac OS 9-program på datorn måste du installera Mac OS 9 med hjälp av skivan
”Tilläggsprogram och Apple Hardware Test”.

Så här installerar du Mac OS 9:

1. Säkerhetskopiera först viktiga filer om du har möjlighet.

2. Mata in skivan ”Tilläggsprogram och Apple Hardware Test”.

3. Dubbelklicka på ”Installera tilläggsprogram”.

4. Följ anvisningarna på skärmen.

5. Efter att du valt målskiva för installationen fortsätter du följa anvisningarna på skärmen.
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Skruvarnas placering på iMac G5 (17 tum)

Omkopplare (1 skruv) Optisk enhet (3 skruvar)

Fläktskydd (2 skruvar)

Bildskärmskabel (2 skruvar)

Mittenplan (6 skruvar)

Hårddisk (3 skruvar)
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