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INSTRUÇÕES
DE SEGURANÇA

Para proteger os componentes de danos está�cos
durante o processo de instalação, toque qualquer
super�cie não pintada de metal do computador ou
use uma pulseira ESD (an�-está�ca) antes de
manusear os componentes internos.
Ao manusear os módulos de memória, evite tocar
nos componentes e conectores de pino dourado pois
pode acontecer danos.
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Módulos SODIMM
1. Cer�ﬁque-se de que esteja trabalhando
em um ambiente sem está�ca.
2. Desligue o computador. Uma vez que seu
computador foi desligado, desligue o cabo
de energia e em seguida, re�re a bateria.
3. Descarregue a energia residual mantendo
pressionado o botão liga/desliga por 5 segundos.
4. Localize e acesse os slots de memória em seu notebook (veja o manual do proprietário).
Nos notebooks, podem ser encontrados múl�plos locais de slots de memória. Veriﬁque o
seu manual do proprietário para conﬁrmar a localização de todos os slots de memória
no seu sistema.
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5. Se necessário, remova os módulos existentes. Maximize a performance do seu sistema
preenchendo cada um dos slots com módulos de alta densidade.
6. Alinhe a abertura no pente da RAM com a elevação no slot. Empurre ﬁrmemente o pente
com um ângulo de 45 ° e, em seguida, empurre para baixo até que os clipes no lado do slot
se encaixem no lugar. Se es�ver no lugar corretamente, apenas uma parte ﬁna dos pinos
dourados deve ser visível. A maioria das memórias RAM para notebook, ou SODIMM, não
precisam de pares iguais ao serem instaladas. Quando necessário, esses pares estarão no
mesmo banco de memória, o que deve estar claramente indicado no notebook ou no seu
manual.
7.Uma vez que seus novos módulos foram instalados, reconecte a bateria. A instalação está
completa.
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Módulos DIMM
1. Cer�ﬁque-se de que esteja trabalhando
em um ambiente sem está�ca.
2. Desligue o sistema. Uma vez que seu
sistema foi desligado, desconecte o cabo
de energia.
3. Descarregue a energia residual mantendo

Considerações especiais para sistemas Mac®
Independentemente do �po de computador
(notebook ou desktop), quase todos os
sistemas Mac usam memória de notebook
(SODIMM). Para instalar a memória em um
sistema Mac, siga as instruções de instalação
para notebook.

pressionado o botão liga/desliga por 5
segundos.
4. Remova o gabinete do seu computador.
5. Localize e acesse os slots de memória em seu computador (veja o manual do proprietário).
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6. Remova os módulos existentes conforme
necessário. Maximize o desempenho do
seu sistema preenchendo cada slot com
módulos de alta densidade.
7. Alinhe a abertura no pente da RAM com a elevação no slot. Empurre ﬁrmemente o pente
com um ângulo de 45 ° e, em seguida, empurre para baixo até que os clipes no lado do slot
se encaixem no lugar. Se você �ver mais de um slot de memória aberto, preencha primeiro
o slot de menor numeração. Se não conseguir ver o número na placa-mãe, use o slot mais
próximo dos slots preenchidos.
8. Uma vez que seus novos módulos foram instalados, recoloque o gabinete e reconecte o
cabo de energia. A instalação está completa.
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Se o seu sistema não inicializar, veriﬁque os seguintes itens:
1. Se apareceu uma mensagem de erro ou uma série de bips (som), seu sistema pode não ter
reconhecido a nova memória. Remova e reinstale os módulos para garan�r que eles estejam
ﬁrmemente encaixados nas bases.
2. Se o seu sistema não inicializar, veriﬁque todas as conexões dentro do seu computador.
3. Ao reiniciar seu sistema, poderá aparecer uma mensagem solicitando que você atualize as
deﬁnições de conﬁguração. Consulte o manual do seu computador para essas informações.
4. Se aparecer uma mensagem de incompa�bilidade de memória, siga as instruções para
entrar no menu de Conﬁguração, e seguida selecione Salvar e Sair. Alguns sistemas esse
processo deve ser feito para atualizar as conﬁgurações.
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