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Suporte de montagem Dell™ OptiPlex™ 780-USFF 

O suporte de montagem Dell OptiPlex 780-USFF acomoda

o sistema na vertical ou na horizontal.

Montagem sob a mesaMontagem em parede

  dell.com/regulatory_compliance

Manual do usuário

www.dell.com  support.dell.com
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Revisão dos símbolos de perigo

Símbolo Sinal
Palavra Nível de perigo

OBSERVAÇÃO Uma OBSERVAÇÃO indica informações importantes que 
o ajudam a usar melhor o seu suporte Dell. 

CUIDADO CUIDADO indica dano potencial ao hardware ou perda 
de dados e informa como evitar o problema.

ATENÇÃO ATENÇÃO indica a possibilidade de dano à propriedade, 
lesão pessoal ou morte.

ELETRICIDADE
ELETRICIDADE indica um perigo elétrico iminente que, se 
não for evitado, pode resultar em lesão pessoal, incêndio 
ou morte.

Esses símbolos alertam o usuário sobre uma condição de segurança que exige atenção. Todos 

os usuários do produto devem identifi car e entender a importância dos seguintes riscos de 

segurança, se encontrados no produto ou na documentação do produto.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
© 2009 Dell Inc. Todos os direitos reservados. Impresso na China.

Fica estritamente proibida a reprodução destes materiais por qualquer meio, sem a permissão por escrito da Dell Inc.

Marcas registradas usadas neste texto: Dell e o logotipo DELL são marcas registradas da Dell Inc.

Outras marcas registradas e nomes comerciais poderão ser usados neste documento para fazer referência às entidades que reivindicam as marcas e nomes ou os 
seus produtos. A Dell Inc. renuncia a qualquer interesse de direito exclusivo em marcas registradas e nomes comerciais de terceiros.

Modelol ARWAL
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Sobre o suporte de montagem Dell OptiPlex 780-USFF 1

Para instalar o seu suporte de montagem

Dell OptiPlex 780-USFF 2

Montagem sob a mesaMontagem em parede

Suporte de montagem, caixa do sistema, dois parafusos sextavados para madeira

Componentes

OBSERVAÇÃO: consulte os manuais de instrução do sistema e do monitor, 
embalados separadamente.

1 Suporte para montagem do sistema

2  Caixa do sistema

3 Chassi do sistema (encomendado separadamente)

ATENÇÃO: em virtude da ampla 
variação das superfícies e do mé-
todo de montagem fi nal estar fora 
do controle da DELL, é fundamen-
tal consultar um profi ssional da 
área de engenharia, arquitetura ou 
construção em geral para garantir 
que a sua solução de montagem 
suporte 23 kg e esteja montada 
corretamente.

2x

M8 x 80 mm
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1  Verifi que se a caixa do sistema está destravada (a lingueta laranja fi cará visível). 

  

2  Puxe a guia do sistema.
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Montagem sob 
a mesa

OBSERVAÇÃO: no caso da monta-
gem em parede com vigas de ma-
deira, o lado no qual se encontram 
as conexões 
não chegará 
à extremi-
dade da 
caixa caso 
o sistema 
tenha sido 

inserido cor-
retamente.

Insira o sistema na caixa introduz-
indo primeiro o lado no qual se 
encontra o dispositivo de CD.

Insira o sistema na caixa com o 
lado no qual se encontram as 

conexões primeiro.

CUIDADO: Não inverta a ordem de inserção. O 
sistema deve ser inserido na direção especifi cada 
para garantir o funcionamento correto da bandeja 
de CD!

OBSERVAÇÃO: no caso da monta-
gem sob a mesa, o lado no qual se 
encontra o 
dispositivo do 
CD chegará à 
extremidade 
da caixa caso o 
sistema tenha 
sido inserido 
corretamente.

3 Insira o sistema na caixa na direção indicada para o método de montagem,
 como ilustrado abaixo.  

Montagem em parede 
com vigas de madeira
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5 Determine o método de montagem (na parede ou sob a mesa)
 e siga as instruções corretas nas páginas indicadas abaixo.

Etapas para
montagem em 

parede com vigas 
de madeira

Etapas para
montagem sob a 

mesa

4 Empurre a guia do sistema para dentro da caixa e deslize a chave até travar.

ATENÇÃO: fi xadores de montagem não são 
incluídos com o colchete.  Use fi xadores 
apropriados para anexar uma superfície 
sólida de montagem que pode suportar 
50 lbs. (23 kg).  No mínimo, a superfície de 
montagem deve ser espessa madeira de 
½ “(1.25cm) e montar usando 4 parafusos 
para madeira metais (M4 x 12 mm).

CUIDADO: os fi xadores fornecidos são 
indicados para uso com vigas de madeira 
de no mínimo 51 mm x 102 mm. Consulte 
um profi ssional da área de engenharia 
para determinar os fi xadores adequados, 
de acordo com o material da superfície e 
a carga aplicada.

Montagem sob 
a mesa

Montagem em parede 
com vigas de madeira

Montagem 
sob a mesa

Montagem 
em parede
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Etapas para montagem
em parede com vigas de madeira

OBSERVAÇÃO: são necessárias as seguintes ferramentas para 
a instalação em viga de madeira: localizador de vigas, trena, 
lápis, prumo, óculos de proteção, furadeira elétrica com broca 
de  5mm, adequada para madeira.

Espaço livre entre o suporte e a 
parede – vista posterior

Teto

Teto

≥ 152,4 mm

≥ 203,2 mm≥ 330,2 mm

Espaço livre entre o suporte e a parede – 
vista frontal

≥ 85 mm

Parede esquerda

Parede 
esquerda

Parede direita

Parede direita

≥ 62,2 mm

≥ 58 mm

Ø 5 mm

6  Fixe o suporte de montagem à viga de madeira.

Localizador de 
vigas
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M8 x 80 mm

CUIDADO: verifi que se o suporte está nivelado, 
rente e fi rmemente encaixado à superfície da 
parede.

Encaixe o sistema sobre o
suporte montado na parede.

2x

Ø 5 mm

Localizador de 
vigas
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6 Marque o posicionamento dos orifícios de montagem usando
 as medidas fornecidas nas páginas seguintes.

OBSERVAÇÃO: são necessárias as seguintes ferramentas para 
a instalação na mesa: trena, lápis, prumo.

Etapas para montagem sob a mesa

a b

Para remover o sistema do suporte de montagem:

a Empurre a lingueta de travamento para trás.

b  Puxe o sistema para cima até liberá-lo do suporte.
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Espaço livre entre o suporte e a mesa –
 durante a montagem

Espaço livre entre o suporte e a mesa – 
depois da montagem

≥ 152,4 mm

≥ 152,4 mm

≥ 152,4 mm

≤ 108 mm

≤ 108 mm

≤ 12,7 mm

≤ 12,7 mm

≥ 152,4 mm

Parede / mesa

Parede / mesa

Parede / mesa

Parede / mesa

Borda da mesa

Borda da mesa
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b Encaixe o sistema no suporte de montagem na mesa.

a Instale o suporte sob a mesa de forma que ele fi que nivelado,
 rente e fi rmemente encaixado à superfície.

ATENÇÃO: fi xadores de monta-
gem não são incluídos com o col-
chete.  Use fi xadores apropriados 
para anexar uma superfície sólida 
de montagem que pode supor-
tar 50 lbs. (23 kg).  No mínimo, a 
superfície de montagem deve ser 
espessa madeira de ½ “(1.25cm) e 
montar usando 4 parafusos para 
madeira metais (M4 x 12 mm).

Espaço livre entre o
suporte e a mesa

≥6.0” (152.4 mm)

≥6.0” (152.4 mm)

≤4.25” (108 mm)

Parede / mesa Parede / mesa

Borda da mesa

≥ M4 x 12mm

≥ 1/2”
(1.25 cm) 

4x

O sistema deve ter 
pelo menos 152.4 
mm (6 pol.) de apura-
mento em todos os 
evacuados lados para 
permitir o fl uxo de ar 
necessário para venti-
lação adequada.  Re-
stringir o fl uxo de ar 
pode danifi car o eq-
uipamento ou causar 
superaquecimento.
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a

b

Para remover o sistema do suporte de montagem:

a Empurre a lingueta de travamento para cima.

b Puxe o sistema para a direita até liberá-lo do suporte.
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Especifi cações

Capacidade de peso do sistema

Sistema Dell: OptiPlex 780-USFF ≤ 3,2 kg

Temperatura

de operação 0°C a 35°C
de armazenamento -40°C a +69°C
de transporte -40°C a +69°C

Para localizar informações

Se você precisar: Consulte:

de informações sobre melhores práticas de segurança para 
o seu computador, leia as informações, termos e condições 
de garantia (apenas nos EUA), instruções de segurança, 
informações normativas, informações ergonômicas e
contrato do usuário fi nal

os documentos normativos e de
segurança enviados com o seu
computador e a página inicial sobre
conformidade normativa em
www.dell.com/regulatory_compliance.


