
Viktig information — Dell OptiPlex 790/990

Om varningar

VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara.

Moderkort
Dell OptiPlex 790/990-datorer levereras nu med ett nytt moderkort utan följande komponenter:

• Kylfläns

• Termodetektor för nätaggregat (endast chassis för bordsdatorer)

Borttagning av kylfläns
Bilden som följer visar en tidigare version av moderkortet som levererades med kylflänsen.

Figur 1. Tidigare version av moderkort med kylfläns

Moderkort som levererats med A11-versionen eller senare innehåller INTE en kylfläns.

OBS: Om BIOS nedgraderas till en tidigare version än A11-versionen visas ett felmeddelande.

`

Regleringsmodell: D09M, D05D, D03S, D01U
Regleringstyp: D05D001, D03S001, D01U001, D01U002
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Borttagning av nätaggregatets termodetektor
Nätaggregatets termodetektor tas endast bort från bordsdatorchassit.

Figur 2. Moderkort med borttagen termodetektor och kylfläns

1. kontakt-1 för termodetektor och kabel borttagna

2. kylfläns för kretsuppsättning borttagen

3. kontakt-2 för termodetektor

OBS: Om du har ersatt ditt moderkort med ett nytt moderkort för bordsdatorchassit måste du kontrollera att BIOS-
versionen är A11 eller högre.

VARNING: Om du inte uppdaterar BIOS-versionen visas felmeddelandet Alert! Chipset heat sink not detected 
(Varning! Kretsuppsättningens kylfläns hittades inte) under självtestet vid strömtillslag (POST).

OBS: Det nya moderkortet har testats för att visa att temperaturen för alla komponenter befinner sig inom 
specifikationerna.

OBS: Det nya moderkortet påverkar inte systemets prestanda.

Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande.
© 2012 Dell Inc. Med ensamrätt.

Återgivning av dessa material i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.

Varumärken som används i denna text: Dell™, DELL-logotypen, Dell Precision™, Precision ON™,ExpressCharge™, Latitude™, 
Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ och Wi-Fi Catcher™ är varumärken som tillhör Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, 
Centrino® och Celeron® är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. AMD® är ett 
registrerat varumärke och AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ och ATI FirePro™ är 
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varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista-
startknappen och Office Outlook® är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/
eller andra länder. Blu-ray Disc™ är ett varumärke som ägs av Blu-ray Disc Association (BDA) och är licensierad för användning på 
skivor och i spelare. Bluetooth®-ordmärket är ett registrerat varumärke som ägs av Bluetooth® SIG, Inc. och används av Dell Inc. under 
licens. Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Övriga varumärken kan användas i dokumentet som hänvisning till antingen de enheter som gör anspråk på varumärkena eller deras 
produkter. Dell Inc. frånsäger sig allt ägarintresse av andra varumärken än sina egna.
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