
Informaţii importante — Dell OptiPlex 790/990

Despre avertismente

AVERTISMENT: Un AVERTISMENT indică un pericol potenţial de deteriorare a bunurilor, de vătămare corporală 
sau de deces.

Placa de sistem
Computerele Dell OptiPlex 790/990 sunt acum expediate cu o placă de sistem nouă fără componentele următoare:

• Radiator

• Senzor termic al sursei de alimentare (numai carcasa desktopului)

Demontarea radiatorului
Imaginea următoare afişează o versiune anterioară a plăcii de sistem expediate cu radiatorul.

Figura 1. Placa de sistem a unei versiuni anterioare a plăcii de sistem cu radiator

Toate plăcile de sistem expediate cu versiunea A11 sau cu o versiune ulterioară NU vor conţine radiator.

NOTIFICARE: Dacă BIOS-ul este retrogradat la o versiune anterioară versiunii A11, se va afişa un mesaj de eroare.
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Demontarea senzorului termic al sursei de alimentare
Senzorul termic al sursei de alimentare se demontează numai de pe carcasa desktopului.

Figura 2. Placa de sistem cu senzorul termic şi radiatorul scoşi

1. conector senzor termic 1 şi cablu demontate

2. radiator chipset demontat

3. conector senzor termic 2

NOTIFICARE: Dacă aţi înlocuit placa de sistem cu una nouă în carcasa desktopului, asiguraţi-vă că versiunea BIOS 
este A11 sau superioară.

AVERTISMENT: Dacă nu actualizaţi BIOS-ul, este posibil să primiţi mesajul de eroare Alertă! Nu s-a detectat 
radiatorul chipsetului în timpul testării automate de punere sub tensiune (POST).

NOTIFICARE: Cu noua placă de sistem, se verifică dacă temperatura componentelor se încadrează în specificaţii.

NOTIFICARE: Placa de sistem nouă nu influenţează performanţa sistemului.

Informaţiile din această publicaţie pot fi modificate fără notificare.
© 2012 Dell Inc. Toate drepturile rezervate.

Este strict interzisă reproducerea sub orice formă a acestor materiale, fără permisiunea scrisă a Dell Inc.

Mărcile comerciale utilizate în acest text: Dell™, sigla DELL, Dell Precision,™ Precision ON,™ ExpressCharge,™ Latitude,™
Latitude ON,™ OptiPlex,™ Vostro™ şi Wi-Fi Catcher™ sunt mărci comerciale ale Dell Inc. Intel,® Pentium,® Xeon,® Core,™ Atom,™
Centrino® şi Celeron® sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Intel Corporation în SUA şi în alte ţări. AMD® este o 
marcă comercială înregistrată şi AMD Opteron,™ AMD Phenom,™ AMD Sempron,™ AMD Athlon,™ ATI Radeon™ şi ATI FirePro™ sunt 
mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft,® Windows,® MS-DOS,® Windows Vista,® butonul de pornire Windows 
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Vista şi Office Outlook® sunt fie mărci comerciale, fie mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în 
alte ţări. Blu-ray Disc™ este o marcă comercială deţinută de Blu-ray Disc Association (BDA) şi licenţiată pentru utilizare pe discuri şi 
playere. Marca verbală Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată şi deţinută de Bluetooth® SIG, Inc. şi orice utilizare a mărcii de 
către Dell Inc. este sub licenţă. Wi-Fi® este o marcă comercială înregistrată a Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale pot fi utilizate în această publicaţie pentru referire fie la entităţile care au drepturi asupra 
mărcilor şi denumirilor, fie la produsele acestora. Dell Inc. neagă orice interes de proprietate asupra mărcilor comerciale şi denumirilor 
comerciale care nu îi aparţin.
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