
Vigtige oplysninger – Dell OptiPlex 790/990

Angående advarsler

ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

Bundkort
Dell OptiPlex 790/990-computere leveres nu med et nyt bundkort uden følgende problemer:

• Kølelegeme

• Strømforsyning varmeføler (Kun desktopkabinet)

Kølelegemet fjernes
Følgende billede viser en tidligere version af bundkortet leveret med kølelegeme.

Figur 1. Bundkort af en tidligere version af bundkortet med kølelegeme

Alle bundkort leveret med A11-versionen eller højere vil IKKE indeholde kølelegemet.

BEMÆRK: Hvis BIOS er nedgraderet til en tidligere version end A11-versionen , vises en fejlmeddelelse.
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Strømforsyning varmeføler fjernes
Strømforsyningens varmeføler er kun fjernet fra desktopkabinettet.

Figur 2. Bundkort med varmeføler og kølelegeme er fjernet

1. varmefølerstik-1 og kabel fjernet

2. chipsættets kølelegeme er fjernet

3. varmefølerstik-2

BEMÆRK: Hvis du har genmonteret bundkortet med et nyt bundkort til Desktopkabinettet, skal du altid sørge for at 
BIOS-versionen er A11 eller højere.

ADVARSEL: Hvis du ikke har opdateret BIOS, kan du modtage Alert! Chipset heat sink not detected (Alarm! 
Chipsættets kølelegeme blev ikke registreret)-fejlmeddelelse under selvtest, der blev udført ved start (Power on 
self test – POST)

BEMÆRK: Med det nye bundkort er det blevet testet og konstateret at alle komponenttemperaturer er indenfor 
specifikationerne.

BEMÆRK: Med det nye bundkort er der ingen påvirkning af systemydelsen.

Oplysningerne i denne udgivelse kan ændres uden varsel.
© 2012 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker i denne tekst: Dell™, DELL-logoet, Dell Precision™, Precision ON™,ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, 
Vostro™ og Wi-Fi Catcher™ er varemærker, der er ejet af Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® og Celeron® er 
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registrerede varemærker eller varemærker, der er ejet af Intel Corporation i USA og andre lande. AMD® er et registreret varemærke og 
AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ og ATI FirePro™ er varemærker, der er ejet af 
Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista-startknappen og Office Outlook® er 
enten varemærker eller registrerede varemærker, der er ejet af Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Blu-ray Disc™ er et 
varemærke, der er ejet af Blu-ray Disc Association (BDA) og givet i licens til brug på diske og afspillere. Ordmærket Bluetooth® er et 
registreret varemærke og er ejet af Bluetooth® SIG, Inc. og enhver brug af sådant mærke af Dell Inc. sker under licens. Wi-Fi® er et 
registreret varemærke, der er ejet Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i denne udgivelse til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør 
krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver interesse eller tingslig rettighed, til andre 
varemærker og firmanavne end deres egne
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