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Wspornik montażowy Dell™ OptiPlex™ 780-USFF

Wspornik montażowy Dell OptiPlex 780-USFF umożliwia mocowanie system
w położeniu pionowym lub poziomym.

Uchwyt podbiurkowy
Ścienny, z mocowaniem do

słupka drewnianego

  dell.com/regulatory_compliance

Przewodnik 
użytkownika

PO

www.dell.com  support.dell.com
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Przegląd symboli zagrożenia

Symbol Słowo
znaczące Poziom zagrożenia

UWAGA UWAGA oznacza ważną informację, która może pomóc w 
lepszym wykorzystaniu uchwytu montażowego Dell.

PRZESTROGA
PRZESTROGA ostrzega przed możliwym uszkodzeniem 
sprzętu bądź utratą danych i informuje jak uniknąć tego 
rodzaju problemów. 

OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE oznacza potencjalną możliwość 
zniszczenia własności, odniesienia obrażeń osobistych 
lub śmierci.

ELEKTRYCZNE
Słowo ELEKTRYCZNE wskazuje niebezpieczeństwo 
elektryczne, które jeżeli nie zostanie uniknięte, może 
spowodować obrażenia, pożar i/lub śmierć.

Symbole te ostrzegają użytkownika o problemach bezpieczeństwa 
wymagających uwagi. Wszyscy użytkownicy produktu powinni być zdolni do 
rozpoznania i zrozumienia znaczenia następujących zagrożeń bezpieczeństwa, 
jeżeli napotkają je na produkcie lub w dokumentacji produktu.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podlegają zmianom bez uprzedzenia.
© 2009 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Chinach

Reprodukcja tego materiału, w jakikolwiek sposób, bez pisemnej zgody Dell Inc. jest surowo zabroniona.

Znaki towarowe użyte w niniejszym tekście: Dell i logo DELL są znakami handlowymi Dell Inc.

W dokumencie mogą być użyte inne znaki towarowe i nazwy handlowe, w odniesieniu do jednostek roszczących sobie prawo do marki i nazw lub produktów tych 
jednostek. Dell Inc. nie rości sobie prawa do żadnych zastrzeżonych znaków towarowych i nazw handlowych, innych niż jej własne.
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Informacje o wsporniku montażowym Dell OptiPlex 780-USFF 1

Ustawienia wspornika montażowego Dell OptiPlex 780-USFF2

Uchwyt podbiurkowyMocowanie na ścianie

Wspornik montażowy, osłona systemu, dwa wkręty do drewna 

Podzespoły

UWAGA: Patrz przewodniki dotyczące montażu monitora i systemu, zapakowane oddzielnie.

1 Uchwyt montażowy systemu

2  Osłona systemu

3 Obudowa systemu (należy zamawiać oddzielnie)

OSTRZEŻENIE: Ponieważ powier-
zchnie różnią się do siebie, a naj-
lepszy sposób montażu nie podle-
ga kontroli fi rmy DELL, konieczna 
jest konsultacja z odpowiednim 
profesjonalistą w zakresie inżynierii, 
architektury lub budownictwa, 
celem zapewnienia, że rozwiązanie 
montażowe fi rmy DELL będzie 
w stanie przenieść obciążenie 50 
funtów (23 kg) i zostało zamontow-
ane poprawnie.

2x

M8 x 80 mm
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1  Upewnić się, że osłona systemu jest odblokowana 
             (widoczna pomarańczowa zakładka) 

  

2  Wysunąć nośnik etykiety system.
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Uchwyt
podbiurkowy

UWAGA: W przypadku poprawnego 
włożenia do montażu pod biurkiem, 
strona systemu z odtwarzaczem 
płyt CD nie 
dosięgnie 
końca 
osłony sys-
temu.

Wsunąć system do osłony sys-
temu, wkładając najpierw 

stronę z czytnikiem 
płyt CD.

Wsunąć system do osłony systemu, 
wkładając najpierw stronę z 

czytnikiem płyt CD.

PRZESTROGA: Nie wolno zamieniać 
kolejności wkładania. System musi 
zostać włożony w odpowiednim ki-
erunku celem zapewnienia popraw-
nego działania szufl ady płyt CD!

UWAGA: W przypadku poprawnego 
włożenia do montażu pod biurkiem, 
strona sys-
temu z odt-
warzaczem 
płyt CD nie 
dosięgnie 
końca 
osłony sys-
temu.

3 Wsunąć system do osłony systemu w kierunku odpowiednim do 
 sposobu montażu, zgodnie z rysunkiem poniżej.

Uchwyt ścienny, z
mocowaniem do słupka 

drewnianego
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5 Określić sposób montażu (na ścianie lub pod biurkiem), a następnie
 postępować zgodnie z odpowiednią instrukcją na dalszych stronach.

Etapy mocowania 
na ścianie

Etapy mocowania 
pod biurkiem

4 Wsunąć prowadnicę etykiety systemu do osłony systemu, a następnie 
 przesunąć przełącznik celem zablokowania.

PRZESTROGA: Elementy mocujące 
nie są dostarczane wraz z uchwytem. 
Skonsultować się ze specjalistą, celem 
określenia odpowiedniego materiału 
montażowego takiego jak wkręty lub 
kotwy, które mogą przenieść obciążenie 
50 funtów (23 kg) po przykręceniu do 
stałej powierzchni o grubości większej lub 
równej 1/2” (1,25 cm.)

PRZESTROGA: Dostarczone elementy 
złączne przeznaczone są do montażu 
do słupka o wymiarach co najmniej 2 x 
4 cale. Skonsultować się ze specjalistą 
celem określenia, jakie elementy złączne 
będą odpowiednie dla danego materiału 
powierzchniowego i występującego 
obciążenia.

Uchwyt ścienny, z mocowaniem 

do słupka drewnianego

Uchwyt
podbiurkowy

Uchwyt

podbiurkowy

Mocowanie na 
ścianie
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Etapy mocowania uchwytu
ściennego do słupka drewnianego

UWAGA: Do zamontowania do słupka ściennego 
potrzebne są następujące narzędzia: lokalizator słupka, taśma 
pomiarowa, ołówek, poziomnica, okulary ochronne, wiertarka 
elektryczna z wiertłem 3/16” (5 mm) do drewna.

Lokalizator 
słupka

Odstępy przy mocowaniu do 
ściany – widok od tyłu

Sufi t

Sufi t

≥6.0” (152.4 mm)

≥8.0” (203.2 mm)≥13” (330.2 mm)

Odstępy przy mocowaniu do ściany – 
widok z przodu

≥3.33” (85 mm)

Lewa ściana

Lewa ściana

Prawa ściana

Prawa ściana

≥2.45” (62.2 mm)

≥2.28” (58 mm)

Ř 3/16” (5 mm)

6  Przymocować wspornik montażowy do słupka.
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M8 x 80 mm

Lokalizator 
słupka

PRZESTROGA: Sprawdzić, czy uchwyt do mocow-
ania do ściany jest ustawiony poziomo, w tej samej 
płaszczyźnie, co powierzchnia otaczająca i dokładnie 
dotyka do ściany.

Nałożyć system na wspornik 
przymocowany do ściany.

2x

Ř 3/16” (5 mm)
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6 Zaznaczyć położenie otworów montażowych stosownie do
 informacji wymiarowych podanych na następnych stronach.

UWAGA: Do zamontowania do biurka potrzebne są następujące 
narzędzia: taśma pomiarowa, ołówek, poziomnica.

Etapy mocowania pod biurkiem

a b

Demontaż systemu z uchwytu montażowego:

a Nacisnąć przycisk szybkiego zwalniania.

b  Unieść system do góry, aż do zwolnienia z uchwytu.
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Odstępy pod biurkiem –
w czasie montażu

Odstępy pod biurkiem –
po zamontowaniu

≥6.0” (152.4 mm)

≥6.0” (152.4 mm)

≥6.0” (152.4 mm)

≤4.25” (108 mm)

≤4.25” (108 mm)

≤ .5” (12.7 mm)

≤ .5” (12.7 mm)

≥6.0” (152.4 mm)

Ściana/biurko

Krawędź biurka

Krawędź biurka

Ściana/biurko

Ściana/biurko

Ściana/biurko
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≥6.0” (152.4 mm)≥6.0” (152.4 mm)

≤4.25” (108 mm)

b Nałożyć system na wspornik przymocowany do biurka.

a Zamontować uchwyt pod biurkiem, upewniając się, że jest ustawiony poziomo, 
 w tej samej płaszczyźnie, co powierzchnia otaczająca i dokładnie
 dotyka powierzchni.

PRZESTROGA: Elementy mocujące nie są 
dostarczane wraz z uchwytem. Skonsultować 
się ze specjalistą, celem określenia odpow-
iedniego materiału montażowego takiego 
jak wkręty lub kotwy, które mogą przenieść 
obciążenie 50 funtów (23 kg) po przykręceniu 
do stałej powierzchni o grubości większej lub 
równej 1/2” (1,25 cm).

Odstępy pod biurkiem

Ściana/biurko

Ściana/biurko

Krawędź biurka
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a

b

Demontaż systemu z uchwytu montażowego:

a a Pociągnąć do góry przycisk szybkiego zwalniania.

b Wysuwać system w prawo, aż do zwolnienia z uchwytu.
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Dane techniczne

Nośność

System Dell OptiPlex 780-USFF ≤ 7 funtów (3,2 kg)

Temperatura

Praca  32°F do 95°F (0°C do 35°C)
Przechowywanie -40°F do 149°F (-40°C do +69°C)
Transportowanie -40°F do 149°F (-40°C do +69°C)

Wyszukiwanie informacji

Jeżeli chcesz Patrz

Znaleźć informacje dotyczące zasad bezpiecznego 
postępowania z komputerem, przejrzeć informacje 
gwarancyjne, warunki sprzedaży (tylko USA), instrukcje 
bezpieczeństwa, informacje prawne, informacje dotyczące 
ergonomii oraz umowę użytkownika końcowego

Dokumenty dotyczące bezpieczeństwa 
i wymagań przepisów dostarczone wraz 
z komputerem oraz strona zgodności z 
przepisami pod adresem 
www.dell.com/regulatory_compliance.


