
Anvisningar för byte
Följ anvisningarna i det här installationsbladet noga. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig.

Nödvändiga verktyg
• Stjärnskruvmejsel
• Plastspatel

Statisk elektricitet
Statisk elektricitet är ett normalt och naturligt fenomen. Statisk elektricitet byggs upp i kroppen när man rör sig. Det är därför
som det ibland kan hända att man får en elektrisk stöt eller ser en gnista. För datorns inre komponenter är statisk elektricitet
skadligt. Undvik därför att gå omkring i rummet innan du är färdig med installationen och följ noga anvisningarna om hur du
laddar ur all statisk elektricitet.

Ta bort det installerade tangentbordet

1. Placera datorn på en ren och plan yta.

2. Stäng av datorn. Ta ut batteriet ur utbyggnadsfacket och koppla loss nätadaptern. 

Varning : Stäng alltid av datorn innan du öppnar kåpan så undviker du att skada de inre komponenterna. 

Komponenterna inuti PowerBook-datorn kan vara mycket heta. Om du just har använt din PowerBook bör du vänta 30
minuter efter att du har stängt av den så att komponenterna hinner svalna innan du fortsätter. 

3. Kontrollera att tangentbordets låsskruv inte befinner sig i låst läge. PowerBook-datorn levereras med tangentbordet olåst.
Om inte du själv eller någon annan har låst tangentbordet kan du därför hoppa över det här steget.
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4. Lossa tangentbordet genom att dra ner flikarna som håller tangentbordet på plats (de sitter till vänster om F1- och F9-tan-
genterna) tills tangentbordets övre del hoppar upp.

5. Lyft tangentbordets övre del (vid den övre tangentraden) något uppåt och dra tangentbordet emot dig så att du kommer åt
att lossa de små flikarna som håller tangentbordets undersida på plats.

6. Fäll tillbaka tangentbordet över handlovsstödet. 

7. Rör vid en metallyta inuti datorn så att all statisk elektrictet laddas ur.

8. Skruva loss de tre skruvarna i kylblecket.
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9. Dra kylblecket framåt genom att dra handtaget uppåt.

10. Skruva loss de två skruvarna i modemet.

11. Använd en plastspatel och lyft upp modemets övre vänstra sida och lägg modemet åt sidan. 

12. Ta tag i tangentbordets kontakthandtag och dra uppåt så att tangentbordet lossnar från logikkortet.
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Installera det nya tangentbordet

1. Placera tangentbordskabeln över kontakten och tryck in kabeln ordentligt i kontakten. 

2. Sätt tillbaka modemet och skruva i de två skruvarna.

3. Sätt tillbaka kylblecket och skruva i de tre skruvarna.

4. Fäll tillbaka tangentbordet och sätt i de små flikarna på tangentbordets undersida i öppningarna i PowerBook-datorns kåpa.

5. Dra ner tangentbordets låsflikar (de sitter till vänster om F1- och F9-tangenterna) och tryck sedan ner tangentbordets övre
del. 

6. Släpp låsflikarna som håller tangentbordet på plats.

7. Sätt tillbaka PowerBook-datorns batteri eller anslut nätadaptern. 

Varning : Slå aldrig på datorn förrän du har satt tillbaka alla delar. Om du använder datorn när det fattas
delar eller alla delar inte är ordentligt isatta kan du skada både datorn och dig själv.

8. Slå på datorn igen.
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