Důležité informace – počítač Dell OptiPlex 790/990
O varováních
VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

Základní deska
Počítače Dell OptiPlex 790/990 jsou nyní zasílány s novou základní deskou bez následujících komponent:
• Chladič
• Teplotní senzor napájecího zdroje (pouze šasí stolního počítače)

Vyjmutí chladiče
Následující obrázek znázorňuje předchozí verzi základní desky zasílanou s chladičem.

Obrázek 1. Předchozí verze základní desky s chladičem

Základní desky zaslané ve verzi A11 nebo vyšší NEBUDOU obsahovat chladič.
POZNÁMKA: Pokud bude systém BIOS downgradován na verzi nižší než A11, zobrazí se chybová zpráva.
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Vyjmutí teplotního senzoru napájecího zdroje
Teplotní senzor napájecího zdroje je vyjmut pouze z šasí počítače.

Obrázek 2. Základní deska s vyjmutým teplotním senzorem a chladičem

1. konektor thermal sensor-1 a vyjmutý kabel
2. vyjmutý chladič čipové sady
3. konektor thermal sensor-2
POZNÁMKA: Pokud jste vyměnili základní desku za novou základní deskou určenou pro šasí stolního počítače, vždy se
ujistěte, zda je instalována verze systému BIOS A11 nebo novější.
VAROVÁNÍ: Pokud neprovedete aktualizaci systému BIOS, může být během samodiagnostického testu (POST)
zobrazena zpráva Alert! Chipset heat sink not detected (Výstraha! Chladič čipové sady nebyl nalezen).
POZNÁMKA: U nové základní desky bylo testováno a prokázáno, že teploty komponent odpovídají specifikacím.
POZNÁMKA: Použití nové základní desky nemá vliv na výkon systému.
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Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, tlačítko Start Windows Vista a Office Outlook® jsou buď
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech anebo v jiných zemích.
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licence. Registrovaná slovní ochranná známka Bluetooth® je vlastněná společností Bluetooth® SIG, Inc. a jakékoli použití této známky
společností Dell Inc. je založeno na licenci. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy mohou být v tomto dokumentu použity v souvislosti s právními subjekty, které si na tyto ochranné
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než vlastní.

3

