
Informações importantes — Dell OptiPlex 790/990

Acerca das Advertências

ADVERTÊNCIA: Uma ADVERTÊNCIA alerta para a possibilidade de danos à propriedade, lesões corporais ou 
morte.

Placa de sistema
Os computadores Dell OptiPlex 790/990 são agora fornecidos com uma nova placa de sistema, sem os seguintes 
componentes:

• Dissipador de calor

• Sensor térmico da fonte de alimentação (removido apenas do chassis do Desktop)

Remoção do dissipador de calor
A imagem seguinte mostra uma versão anterior da placa de sistema fornecida com um dissipador de calor.

Figura1. Placa de sistema de uma versão anterior da placa de sistema com dissipador de calor

Todas as placas de sistema fornecidas com a versão A11 (ou posterior) NÃO contêm o dissipador de calor.

NOTA: Se o BIOS for desactualizado para uma versão anterior à A11, será apresentada uma mensagem de erro.
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Modelo regulamentar: D09M, D05D, D03S, D01U
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Remoção do sensor térmico da fonte de alimentação
O sensor térmico da fonte de alimentação foi removido apenas do chassis do Desktop.

Figura2. Placa de sistema com o sensor térmico e o dissipador de calor removidos

1. conector do sensor térmico 1 e cabo removidos

2. dissipador de calor do chipset removido

3. conector do sensor térmico 2

NOTA: Se tiver substituído a placa de sistema por uma nova para o chassis do Desktop, assegure-se que a versão 
do BIOS é A11 ou posterior.

ADVERTÊNCIA: Caso não actualize o BIOS, poderá surgir a mensagem de erro Alert! Chipset heat sink not 
detected (Alerta! Dissipador de calor do chipset não detectado) durante o teste POST (Power-On Self Test).

NOTA: Com a nova placa de sistema instalada, foi testado e determinado que as temperaturas de todos os 
componentes cumprem as especificações.

NOTA: A nova placa de sistema não causa impacto no desempenho do sistema.

As informações deste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
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Marcas comerciais utilizadas neste documento: Dell™, o logótipo DELL, Dell Precision™, Precision ON™,ExpressCharge™, Latitude™, 
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Centrino® e Celeron® são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e noutros 
países. AMD® é marca comercial registada e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ e 
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ATI FirePro™ são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, o botão de 
iniciar do Windows Vista e Office Outlook® são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos 
Estados Unidos e/ou noutros países. Blu-ray Disc™ é uma marca comercial da Blu-ray Disc Association (BDA), licenciada para 
utilização em discos e leitores. A marca nominativa Bluetooth® é uma marca comercial registada da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer 
utilização desta marca por parte da Dell é feita sob licença. Wi-Fi® é uma marca comercial registada da Wireless Ethernet 
Compatibility Alliance, Inc.

Outros nomes e marcas comerciais podem ser utilizados nesta publicação como referência às entidades que invocam essas marcas e 
nomes ou aos seus produtos. A Dell declara que não tem interesse de propriedade sobre marcas comerciais e nomes de terceiros.
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