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 BIOSversionen 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.
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