 — Dell OptiPlex 790/990معلومات مهمة
حول التحذيرات
تحذير:
تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث ضرر بالممتلكات أو التعرض لإصابة شخصية أو الوفاة.

لوحة النظام
يتم شحن أجهزة الكمبيوتر  Dell OptiPlex 790/990الآن مصحوبة بلوحة نظام جديدة لا تتضمن المكونات التالية:
•

المشتت الحراري

•

المستشعر الحراري لوحدة الإمداد بالتيار( هيكل  Desktopالمعدني فقط)

إزالة المشتت الحراري
تعرض الصورة التالية إصدارًا مسبقًا من لوحة النظام المرفقة بالمشتت الحراري.

شكل  .1لوحة النظام لإصدار سابق من لوحة النظام مصحوبة بالمشتت الحراري

جميع لوحات النظام المرفقة بالإصدار  ،A11أو أعلى لن تحتوي على المشتت الحراري.
ملاحظة:
في حالة تخفيض  BIOSإلى إصدار أسبق من الإصدار  ،A11فسيتم عرض رسالة خطأ.
`
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إزالة المستشعر الحراري لوحدة الإمداد بالتيار
يتم إزالة المستشعر الحراري لوحدة الإمداد بالتيار من هيكل سطح المكتب الحراري فقط.

شكل  .2لوحة النظام بدون المشتت الحراري والمستشعر الحراري

 .1الموصل  1للمستشعر الحراري والكبل مُزال
 .2المشتت الحراري لمجموعة الرقائق مُزال
 .3الموصل  2للمستشعر الحراري
ملاحظة:
في حالة استبدال لوحة النظام القديمة بلوحة نظام جديدة للهيكل المعدني لسطح المكتب ،فتأكد دومًا من أن إصدار  BIOSهو  A11أو أعلى.
تحذير:
في حالة عدم تحديث  ،BIOSفقد تتلقى رسالة الخطأ تنبيه! لم يتم اكتشاف المشتت الحراري لمجموعة الرقائق أثناء الاختبار الذاتي للتشغيل
().POST
ملاحظة:
باستخدام لوحة النظام الجديدة ،تم اختبارها وتم اكتشاف أن درجة حرارة جميع مكوناتها تقع في نطاق المواصفات المحددة.
ملاحظة:
باستخدام لوحة النظام الجديدة ،فلن يكون هناك تأثير على مستوى أداء النظام.

المعلومات الموجودة في هذا المنشور خاضعة للتغير بدون إشعار.
حقوق الطبع والنشر ©  .Dell Inc 2012جميع الحقوق محفوظة.
ممنوع بتاتاً إعادة الإنتاج بأي شكل من الأشكال بدون إذن كتابي من شركة .Dell Inc
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العلامات التجارية المستخدمة في هذا النص Dell،™ :شعار ™و ™ Latitude،و ExpressCharge،و ™ Precision ON™,و DELL، Dell Precision،
™و ® Core،و ® Xeon،و ® Pentium،و Intel،و  Dell Inc.ـب ةصاخ ةيراجت تاملاع يه ™™ Wi-Fi Catcherو ™ Vostro،و ™ OptiPlex،و Latitude ON،
®. AMDىرخلأا نادلبلا و ،ةدحتملا تايلاولا يف  Intel Corporationةكرشب ةصاخ ةيراجت تاملاع وأ ةلجسم ةيراجت تاملاع يه ®® Celeronو ™ Centrino،و Atom،
تاملاع يه ™™ ATI FireProو ™ ATI Radeon،و ™ AMD Athlon،و ™ AMD Sempron،و ™ AMD Phenom،و AMD Opteron،و ةلجسم ةيراجت ةملاع يه
و  Windows Vista،يف أدبا ®والزر ® Windows Vista،و ® MS-DOS،و ® Windows،و  Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft،ةكرشب ةصاخ ةيراجت
™. Blu-ray Discةرخلأا نادلبلا وأ/و ةدحتملا تايلاولا يف  Microsoft Corporationةكرشب ةصاخ ةلجسم ةيراجت تاملاع وأ ةيراجت تاملاع امإ يه ®Office Outlook
ةملاع يه ® Bluetoothةملكلا ةملاع .تلاغشملاو صارقلأا يف مادختسلال ةصخرمو ) Blu-ray Disc Association (BDAةكرش ةطساوب ةكولمم ةيراجت تاملاع يه
ةيراجت ةملاع يه ®. Wi-Fiصيخرت ىضتقمب متي  Dell Inc.ةكرش ةطساوب ةملاعلا هذه لثمل مادختسا يأو  Bluetooth® SIG, Inc.ةكرش ةطساوب ةكولممو ةصخرم ةيراجت
 Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.ةكرشب ةصاخ ةلجسم
يمكن استخدام علامات تجارية وأسماء تجارية أخرى في هذا المنشور للإشارة إلى الكيانات المالكة لهذه العلامات والأسماء أو إلى منتجاتها .تنفي شركة  Dell Inc.أية مصلحة
خاصة لها في أية علامات تجارية أو أسماء تجارية أخرى غير تلك الخاصة بها.
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