
חשוב מידע  — Dell OptiPlex 790/990

אזהרות אודות

 :אזהרה
.מוות או גופנית פגיעה, לרכוש נזק של אפשרות מציינת" אזהרה"

מערכת לוח

:הבאים הרכיבים את כולל שאינו חדש מערכת לוח עם כעת מסופקים Dell OptiPlex 790/990 מחשבי

קירור גוף•

)בלבד שולחני מחשב של מארז (הכוח ספק של תרמי חיישן•

הקירור גוף הסרת

.הקירור גוף עם שסופק המערכת לוח של קודמת גרסה מוצגת שלהלן באיור

הקירור גוף עם המערכת לוח של קודמת גרסה של המערכת לוח. 1 איור

.הקירור גוף את כוללים לא, יותר מתקדמת גרסה או A11 גרסה עם שסופקו המערכת לוחות כל

 :הערה
.שגיאה הודעת תוצג, A11 לגרסה קודמת אשר לגרסה BIOS-ה של לאחור החזרה מתבצעת אם

`

D09M, D05D, D03S, D01U: תקינה דגם
D05D001, D03S001, D01U001, D01U002: תקינה סוג
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הכוח ספק של התרמי החיישן הסרת

.בלבד השולחני המחשב ממארז מתבצעת הכוח ספק של התרמי החיישן הסרת

הקירור וגוף התרמי החיישן הסרת לאחר המערכת לוח. 2 איור

הוסרו התרמי החיישן של והכבל 1-מחבר.1

הוסר השבבים ערכת של הקירור גוף.2

התרמי החיישן של 2-מחבר.3

 :הערה
.יותר מתקדמת גרסה או A11 הנה BIOS-ה שגרסת תמיד ודא, שולחני מחשב מארז עבור חדש מערכת בלוח המערכת לוח את החלפת אם

 :אזהרה
 ערכת של קירור גוף זוהה לא! התראה( Alert! Chipset heat sink not detected השגיאה הודעה שתתקבל ייתכן, BIOS-ה את תעדכן לא אם

).POST (הפעלה בעת העצמי הבדיקה במהלך )השבבים

 :הערה
.מהמפרטים חורגת אינה הרכיבים כל של שהטמפרטורה ונמצא בדיקה מתבצעת, החדש המערכת לוח עם

 :הערה
.המערכת ביצועי על השפעה אין, החדש המערכת לוח עם

.הודעה ללא להשתנות עשוי זה בפרסום המידע
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 ,™DELL ,Dell Precision™ ,Precision ON™ ,ExpressCharge™ ,Latitude™ ,Latitude ON הלוגו, ™Dell: זה בטקסט שבשימוש מסחריים סימנים
OptiPlex™ ,Vostro™ ו -Wi-Fi Catcher™ של מסחריים סימנים הם Dell Inc .Intel® ,Pentium® ,Xeon® ,Core™ ,Atom™ ,Centrino® ו -Celeron® הם 

 ,™AMD Opteron- ו רשום מסחרי סימן הוא ®AMD. אחרות ובמדינות ב"בארה Intel Corporation של מסחריים סימנים או רשומים מסחריים סימנים
AMD Phenom™ ,AMD Sempron™ ,AMD Athlon™ ,ATI Radeon™ ו -ATI FirePro™ של מסחריים סימנים הם Advanced Micro Devices, Inc. 

Microsoft® ,Windows® ,MS-DOS® ,Windows Vista® ,הלחצן Start )של) התחל Windows Vista ו -Office Outlook® סימנים או מסחריים סימנים הם 
Blu-ray Disc Association בבעלות מסחרי סימן הוא ™Blu-ray Disc. אחרות במדינות או/ו הברית בארצות Microsoft Corporation של רשומים מסחריים

)BDA (המילה. ונגנים תקליטורים על לשימוש ברשיון וניתן Bluetooth® בבעלות רשום מסחרי סימן היא Bluetooth® SIG, Inc ידי-על שכזה סימן של שימוש וכל 
Dell Inc ברשיון נעשה .Wi-Fi® של רשום מסחרי סימן הוא Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

.Dell Inc, שלהן למוצרים או, והשמות הסימנים על לבעלות הטוענות לישויות להתייחס כדי זה בפרסום אחרים מסחריים ובשמות מסחריים בסימנים שימוש שייעשה ייתכן
.שבבעלותה לאלה פרט מסחריים ובשמות מסחריים בסימנים קנייני עניין כל על מוותרת
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