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.
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