Σημαντικές πληροφορίες — Dell OptiPlex 790/990
Σχετικά με τις προειδοποιήσεις
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό
ή θάνατο.

Πλακέτα συστήματος
Οι υπολογιστές Dell OptiPlex 790/990 αποστέλλονται πλέον με νέα πλακέτα συστήματος όπου δεν υπάρχουν τα εξής
εξαρτήματα:
•
•

Ψύκτρα
Θερμικός αισθητήρας τροφοδοτικού (μόνο στο πλαίσιο επιτραπέζιων υπολογιστών)

Αφαίρεση ψύκτρας
Η εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζει προγενέστερη έκδοση της πλακέτας συστήματος που αποστελλόταν μαζί με την
ψύκτρα.

Αριθμός 1. Πλακέτα συστήματος προγενέστερης έκδοσης μαζί με την ψύκτρα

Όλες οι πλακέτες συστήματος έκδοσης A11 ή μεταγενέστερης ΔΕΝ θα περιέχουν την ψύκτρα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν γίνει υποβάθμιση του BIOS σε προγενέστερη έκδοση από την A11, θα παρουσιαστεί μήνυμα
σφάλματος.
`
Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: D09M, D05D, D03S,
D01U
Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: D05D001, D03S001,
D01U001, D01U002
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Αφαίρεση θερμικού αισθητήρα τροφοδοτικού
Ο θερμικός αισθητήρας του τροφοδοτικού αφαιρείται μόνο από το πλαίσιο των επιτραπέζιων υπολογιστών.

Αριθμός 2. Πλακέτα συστήματος από την οποία έχουν αφαιρεθεί η ψύκτρα και ο θερμικός αισθητήρας

1. ο σύνδεσμος 1 και το καλώδιο του θερμικού αισθητήρα έχουν αφαιρεθεί
2. η ψύκτρα του πλινθιοσυνόλου (chipset) έχει αφαιρεθεί
3. σύνδεσμος 2 του θερμικού αισθητήρα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν αντικαταστήσετε την πλακέτα συστήματος με καινούρια για το πλαίσιο του επιτραπέζιου
υπολογιστή σας, πρέπει πάντα να ελέγχετε αν η έκδοση του BIOS είναι η A11 ή μεταγενέστερη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν δεν αναβαθμίσετε το BIOS, μπορεί να λάβετε το μήνυμα σφάλματος Alert! Chipset
heat sink not detected (Ειδοποίηση! Δεν ανιχνεύτηκε ψύκτρα πλινθιοσυνόλου (chipset) στη διάρκεια της
αυτοδοκιμής ενεργοποίησης (power-on self test (POST)).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με τη νέα πλακέτα συστήματος γίνεται δοκιμή και διαπιστώνεται ότι η θερμοκρασία όλων των
εξαρτημάτων εμπίπτει στα όρια των προδιαγραφών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με τη νέα πλακέτα συστήματος δεν υπάρχουν επιπτώσεις στις επιδόσεις του συστήματος.

Οι πληροφορίες αυτής της δημοσίευσης υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.
© 2012 Dell Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή του υλικού με οποιονδήποτε τρόπο αν δεν υπάρχει γραπτή άδεια της Dell Inc.
Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο κείμενο: η ονομασία Dell™, το λογότυπο DELL και οι ονομασίες Dell Precision™,
Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ και Wi-Fi Catcher™ είναι εμπορικά σήματα της Dell
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Inc. Οι ονομασίες Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® και Celeron® είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της
Intel Corporation στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Η ονομασία AMD® είναι σήμα κατατεθέν και οι ονομασίες AMD Opteron™,
AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ και ATI FirePro™ είναι εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices,
Inc. Οι ονομασίες Microsoft®, Windows®, MS-DOS® και Windows Vista®, το κουμπί έναρξης των Windows Vista και η ονομασία
Office Outlook® είναι ή εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και/ή άλλες χώρες. Η ονομασία
Blu-ray Disc™ είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στην Blu-ray Disc Association (BDA) και χρησιμοποιείται σε δίσκους και συσκευές
αναπαραγωγής με ειδική άδεια. Το σήμα με τη λέξη Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην Bluetooth® SIG, Inc. και κάθε
χρήση του από την Dell Inc. γίνεται με ειδική άδεια. Η ονομασία Wi-Fi® είναι σήμα κατατεθέν της Wireless Ethernet Compatibility
Alliance, Inc.
Άλλα εμπορικά σήματα και άλλες εμπορικές ονομασίες μπορεί να χρησιμοποιούνται στο έντυπο ως αναφορές ή στις εταιρείες στις
οποίες ανήκουν τα σήματα και οι ονομασίες ή στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. αποποιείται κάθε αξίωση ιδιοκτησίας επί των εμπορικών
σημάτων και ονομασιών τρίτων.
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