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.
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