
Angående advarsler
 ADVARSEL: ADVARSEL angiver mulig skade på hardware eller tab af data, hvis 

anvisningerne ikke bliver fulgt.

Dell™ Optiplex™ 960
Informationer om opsætning og funktioner

Mini Tower — set forfra og bagfra

1 lysdiode for harddiskaktivitet 2 indikator for netværks 
linkintegritet

3 WiFi (valgfri) lampe 4 Lysindikator for diagnosticering
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September 2009 Modellerne: DCSM, DCNE, 
DCCY, DCSM1F, DCNE1F og 
DCCY1F serien.



5 tænd/sluk-knap, lysindikator for strøm 6 CD/DVD-drev

7 CD/DVD-drevets udskubningsknap 8 CD/DVD-filler-panel

9 flex-bås (for valgfrit diskettedrev eller 
hukommelseskortlæser)

10 USB 2.0 -stik (4)

11 stik til hovedtelefoner 12 mikrofonstik

13 testknap til strømforsyning 14 kontrollampe til strømforsyning

15 dæksets frigørelseshaspe og øje til hængelås 16 stik til sikkerhedskabel

17 strømstik 18 stik på bagpanel

19 udvidelseskortstik (4)



Desktop — set forfra og bagfra

1 tænd/sluk-knap, lysindikator 
for strøm

2 CD/DVD-drev

3 CD/DVD-drevets 
bakkeudskubningsknap

4 Dell-badge

5 USB 2.0 -stik (2) 6 mikrofonstik

7 stik til hovedtelefoner 8 flex-bås (til valgfrit diskettedrev, 
hukommelseskortlæser eller yderligere et 
3,5-tommers harddisk)

9 lysdiode for harddiskaktivitet 10 indikator for linkintegritet

11 WiFi (valgfri) lampe 12 Lysindikator for diagnosticering

13 udvidelseskortstik (4) 14 testknap til strømforsyning

15 kontrollampe til 
strømforsyning

16 dæksets frigørelseshaspe og øje til hængelås
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Small Form Factor — set forfra og bagfra

17 stik til sikkerhedskabel 18 strømstik

19 stik på bagpanel

1 tænd/sluk-knap, lysindikator 
for strøm

2 slimline flexbås (til valgfrit 
floppydrev eller 
hukommelseskortlæser)

3 CD/DVD-drev (slimline) 4 CD/DVD-drevets udskubningsknap

5 Dell-badge 6 stik til hovedtelefoner

7 mikrofonstik 8 USB 2.0 -stik (2)

9 lysdiode for harddiskaktivitet 10 indikator for linkintegritet

11 WiFi (valgfri) lampe 12 Lysindikator for diagnosticering
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Bagpanelstik — Mini Tower, Desktop og Small Form Factor

13 udvidelseskortstik (2) 14 testknap til strømforsyning

15 kontrollampe til strømforsyning 16 dæksets frigørelseshaspe og øje 
til hængelås

17 stik til sikkerhedskabel 18 strømstik

19 stik på bagpanel

1 PS2 musestik 2 parallelt (printer) stik

3 seriel port 4 lysindikator for linkintegritet

5 stik til netværksadapter 6 lysindikator for netværksaktivitet

7 plads til valgfri trådløs forbindelse 8 stik til udgående linje

9 stik til indgående (mikrofon) linje 10 USB 2.0 -stik (6)

11 VGA-skærmstik 12 eSATA-stik

13 DisplayPort-stik 14 PS2 tastaturstik
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Hurtig opsætning

 ADVARSEL: Inden du udfører nogen af fremgangsmåderne i dette afsnit, skal du læse 
sikkerhedsinstruktionerne, som blev leveret med computeren. Du kan finde flere oplysninger om 
best practices på www.dell.com/regulatory_compliance.

 OBS! Visse enheder er måske ikke inkluderet, hvis du ikke bestilte dem.

1 Tilslut skærmen vha. et af de følgende kabler.

a Dobbelt skærm Y-adapterkabel b Det hvide DV-kabel

c Det blå VGA-kabel d Det blå VGA-kabel til DVI-adapter



e DisplayPort-kabel f DVI til DisplayPort-stik

2 Tilslut en USB-enhed, såsom et tastatur eller 
en mus.

3 Tilslut netværkskablet (valgfrit).

4 Tilslut modemmet (valgfrit). 5 Tilslut strømkablet(erne).



Specifikationer

 OBS! Følgende specifikationer er udelukkende dem, som ifølge loven skal følge med computeren. 

Du kan finde en komplet og opdateret liste med specifikationerne for din computer på 
support.dell.com.

6 Tryk på tænd/sluk-knapperne på skærmen og computeren.

Video

Type:

Integreret Intel® Graphics Media Accelerator 4500

Microsoft Windows® XP: op til 1 GB maksimum (delt systemhukommelse)

Microsoft Windows Vista®: op til 1.7 GB maksimum (delt systemhukommelse)

Diskret ATI Radeon HD3450 256M

ATI Radeon HD3470 256M

OBS! Support til diskret fuldhøjde videokort fås på Mini Tower og Desktop via 

PCIe x16 gafikkortslot. Support til halvhøje videokort fås på Desktop og Small 

Form Factor via PCIe x16 grafikkortslot.

Drev

Eksternt tilgængelige:

CD/DVD-drev:

FlexBay

Mini Tower — to eksterne 5,25" båse

Desktop — en ekstern 5,25" bås

Small Form Factor — en ekstern 5,25" slimline bås

Mini Tower — en 3,5" ekstern bås for floppydrev eller 19-i-1 mediekortlæser

Desktop — en 3,5" ekstern bås for floppydrev eller 19-i-1 mediekortlæser

Small Form Factor — en 3,5" ekstern bås for floppydrev eller 19-i-1 
mediekortlæser



Internt tilgængelige: Mini Tower — to 3,5-tommer harddiskdrev (HDDs) eller to 2,5-tommer HDD

Desktop — to 3,5-tommer HDD eller to 2,5-tommer HDD

Small Form Factor — et 3,5-tommer HDD eller to 2,5-tommer HDD

Tilgængelige enheder: Mini Tower — to eksterne 5,25-tommer båse, en ekstern 3,5-tommer bås, to 
interne 3,5-tommer båse

Desktop — en ekstern 5,25-tommer bås, en ekstern 3,5-rommer bås, en intern 
3,5-tommer bås

OBS! Desktop platformen har plads til to 3,5-tommer HDD, under forudsætning 

at der ikke bruges noget floppy-drev.

OBS! Desktopplatformen kan anvende den interne 3,5" bås sammen med to 

2.5 HDDS eler den eksterne 3,5" bås som en ekstra intern 3,5" HDD bås til 

RAID-konfigurationer.

Small Form Factor — en ekstern 5,25-tommer slimline bås, en ekstern 
3,5-tommer slimline bås, en intern 3,5-tommer bås.

OBS! CD/DVD-drevene bestemmes ved antallet af eksterne 5.25-tommers båse.

Knapper og lysdioder

Computerens forside:

Tænd/sluk-knap trykknap

Indikator for strøm Blåt lys — Blinker blåt i dvaletilstand, lyser kontant blåt, når der er tændt 
for strømmen.

Orange indikator — Blinkende orange angiver et problem med 
systemkortet. En konstant gul lysindikator lyser, når computeren ikke 
starter, hvilket indikerer, at systemkortet ikke kan starte initialisering. Dette 
kan være et problem med systemkortet eller strømforsyningen.

Indikator for 
drevaktivitet

Blåt lys — En blinkende blå lampe viser at computeren læser data fra eller 
skriver data til SATA harddisk eller CD/DVD-drev.

indikator for 
netværks 
linkintegritet

Blåt lys — Der eksisterer en god forbindelse mellem netværket og 
computeren.

Slukket (lyser ikke) — Computeren genkender ikke en fysisk forbindelse til 
netværket.

Diagnosticeringslamper 
(fire)

Blinkende orange, konstant orange eller slukket

Bruges til fejlfinding af systemproblemer. Find oplysninger om 
diagnosticeringslamper i servicehåndbogen.

Wi-Fi-indikator Blåt lys — Et vedvarende blåt lys angiver, at det trådløse netværk er tændt.

Drev (fortsat)



Computerens bagside 

Indikator for 
linkintegritet 
(på integreret 
netværkskort)

Linkintegritetslampens farve er baseret på linkets hastighed

10 - grøn, 100 - orange, 1000 - mørkegul/gul

Slukket (lyser ikke): Computeren genkender ikke en fysisk forbindelse til 
netværket.

Indikator for 
netværksaktivitet 
(på integreret 
netværkskort)

Gul blinkende lysindikator

Strøm

Jævnstrømsforsyning:

OBS! Se sikkerhedsinformationen, der blev leveret sammen med din computer for vigtige 

informationer om indstilling af spænding.

Spænding 115/230 VAC, 50/60 Hz

Strøm Mini Tower — 305W (standard); 255W (EPA)

Desktop — 255W (standard or EPA)

Small Form Factor — 235W (standard or EPA)

Aktuelt forbrug Mini Tower — 3,6 A/1,8 A

Mini Tower — 4,0 A/2,0 A

Small Form Factor — 3,5 A/1,8 A

Møntcellebatteri 3 V CR2032 lithium møntcellebatteri

Fysisk

Højde Mini Tower — 40,8 cm (16,06 in)

Desktop — 39,7 cm (15,61 in)

Small Form Factor — 29,0 cm (11,40 in)

Bredde Mini Tower — 18,7 cm (7,36 in)

Desktop — 10,9 cm (4,30 in)

Small Form Factor — 8,5 cm (3,35 in)

Dybde Mini Tower — 43,1 cm (16,96 in)

Desktop — 34,8 cm (13,70 in)

Small Form Factor — 32,4 cm (12,74 in)

Knapper og lysdioder (fortsat)



Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer

__________________

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
© 2008–2009 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Trykt i Irland.

Enhver form for gengivelse af disse materialer, uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc., er strengt forbudt.

Varemærker, som er brugt i denne tekst: Dell, DELL-logoet, og OptiPlex er varemærker, som tilhører Dell 
Inc., Intel er et registreret varemærke, som tilhører Intel Corporation i USA og andre lande. Microsoft, 
Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft 
Corporation i USA og/eller andre lande.

Andre handelsmærker og handelsnavne kan være anvendt i dette dokument som reference til et eller flere 
af de firmaer eller navne, der gøres krav på. Dell Inc. fraskriver sig enhver tingslig rettighed, for så vidt 
angår varemærker og firmanavne, som ikke er deres egne.

Vægt Mini Tower — mindst 11,5 kg (25,3 lbs)

Desktop — mindst 7,5 kg (16,5 lbs)

Small Form Factor — mindst 5,9 kg (13,0 lbs)

Miljø

Temperatur:

Drift 10° til 35°C

Opbevaring –40° til 65°C

Relativ luftfugtighed 20% til 80% (ikke-kondenserende)

Højde over havet:

Drift –15,2 til 3048 m

Opbevaring –15,2 til 10.668 m

Luftbåret 
forureningsniveau 

G2 eller lavere som defineret af ISA-S71.04-1985

Hvis du har brug for at: Se:

Find "best practices" sikkerhedsinformationerne for 
din computer, gennemse garantiinformation, forhold 
og etingleser (kun USA), sikkerhedsinstruktioner, 
information om regulativer, ergonomi og 
slutbrugerlicensaftale.

Dokumenterne vedrørende sikkerhed og 
lovgivning, som blev sendt med computeren, og 
se også webstedet Regulatory Compliance på 
www.dell.com/regulatory_compliance.

Fysisk (fortsat)
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