
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/doityoursel

Verktyg som behövs

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

Delens placering

Viktigt: Var försiktig när du lossar omkopplaren så att du inte skadar DIMM-kontakterna.
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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. Ta bort det grå skyddet från omkopplaren innan du skickar tillbaka omkopplaren till Apple. I anvisningarna
förklaras hur du gör.

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

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

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

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. 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 omkopplaren

1. För att komma åt omkopplaren måste du 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 minnesmodulen (-modulerna) i det nedre högra hörnet. Du måste ta bort minnet för att komma
åt omkopplaren.

4. Vrid datorn åt vänster så att minnet kommer i det läge som visas nedan.

5. Lossa minnet ur kortplatsen genom att trycka ner de två sidospärrarna (inringade nedan). Dra ut minnesmo-
dulen ur kortplatsen. Upprepa steget om du har en andra minnesmodul.
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6. Leta reda på den grå plastmodulen på datorns högra sida. Detta är omkopplaren.

7. Ta bort de tre skruvarna på omkopplaren (inringade nedan).
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8. Dra ut omkopplaren snett uppåt. Leta reda på de färgade kablarna som är anslutna till högra sidan av omkop-
plaren. Viktigt: Lyft upp och skjut ut omkopplaren utan att den kommer i kontakt med DIMM-kontaktens
snäpplås.

9. Koppla loss de båda omkopplarkablarna. Dra i kontakten, inte i kabeln. Koppla loss den större kontakten
först.
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10. Lyft ut omkopplaren ur datorn. Dra försiktigt i den svarta kabeln (inringad) som är ansluten under den grå
fläktkanalen (se nästa bild).

11. Bilden visar kontakten på nära håll. Den svarta kabeln (från föregående steg) ansluts till kontakten som visas
nedan och som sitter på fläktkanalen.
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12. Leta reda på det lilla grå skyddet till omkopplarkabeln i det övre högra hörnet.

13. Dra det grå kabelskyddet i pilens riktning.
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14. Koppla ur de två vita kontakterna under skyddet. Dra i kontakterna, inte i kablarna. Lossa kablarna från kläm-
morna inne i skyddet. Lägg omkopplaren och kabelskyddet åt sidan.
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Installera en ny omkopplare

1. Ta ut den nya omkopplaren ur förpackningen.

2. Leta reda på det grå plastskyddet.
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3. Montera plastskyddet på det nya omkopplarkortet. Kläm försiktigt på kortet intill varje flik (inringade) tills alla
sex flikarna fäster i kortet.

4. Skjut omkopplaren på plats. Anm.: Stoppa undan överflödig kabel under minnesplatserna.
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5. Leta rätt på kontakten under den grå fläktkanalen vid hårddisken. Den svarta omkopplarkabeln ansluts till
dessa stift. Se nästa steg.

6. Dra den svarta omkopplarkabeln längs hårddiskens sida. Använd en spetsig tång, eller annat litet verktyg, och
anslut omkopplarkabeln (tänderna på kontakten ska vara vända uppåt) i kontakten.
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7. Anslut omkopplarkablarna. Börja med den mindre kontakten. Anm: Kontakterna är tandade och går bara att
sätta i på ett sätt.

8. Sänk ner omkopplaren på plats. Sätt tillbaka de tre omkopplarskruvarna.
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9. Leta reda på omkopplarens grå kabelskydd. Anslut omkopplarkablarna som på bilden. Var noga med att kon-
takterna ligger platt inuti kabelskyddet.

10. Sänk ner kabelskyddet. Tryck ner det stadigt tills flikarna på skyddet låser fast det i mittenplanet.
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11. Stoppa in omkopplarkablarna längs hårddiskens kant och bredvid minnesflikarna.

12. Sätt tillbaka minnesmodulen (-modulerna) genom att passa in skåran på modulen i skåran i kortplatsen.
Tryck ner minnesmodulen tills den klickar på plats. Tryck ner modulen i kortplatsen med hjälp av tummen
och pekfingret.
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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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