
Fontos információk — Dell OptiPlex 790/990

A „Vigyázat!” jelzésekről

VIGYÁZAT: A VIGYÁZAT! jelzés az esetleges tárgyi vagy személyi sérülés, illetve életveszély lehetőségére hívja fel 
a figyelmet.

Alaplap
A Dell OptiPlex 790/990 számítógépeket új alaplapokkal szállítják, az alábbi komponensek nélkül:

• Hűtőborda

• Tápegység hőérzékelő (csak asztali kivitel)

A hűtőborda eltávolítása
Az alábbi ábrák a korábbi, hűtőbordával szállított alaplap verzió képét mutatják.

1. ábra. Korábbi verziójú alaplap hűtőbordával

Az A11 vagy magasabb verziójú alaplapok NEM tartalmazzák a hűtőbordát.

MEGJEGYZÉS: Ha a BIOS-t egy, az A11 verziónál korábbi verzióra váltja, egy hibaüzenet jelenik meg.

`

Szabályozó modell: D09M, D05D, D03S, D01U
Szabályozó típus: D05D001, D03S001, D01U001, D01U002

2012 - 05



A tápegység hőérzékelő eltávolítása
A tápegység hőérzékelő csak az asztali kivitelből került eltávolításra.

2. ábra. Alaplap eltávolított hőérzékelővel és hűtőbordával

1. eltávolított 1. hűtőborda csatlakozó és kábel

2. eltávolított chipkészlet hűtőborda

3. 2. hőérzékelő csatlakozó

MEGJEGYZÉS: Ha az asztali kivitelű számítógép alaplapját újra cseréli, mindig A11 vagy magasabb verziójú BIOS-t 
telepítsen.

VIGYÁZAT: Ha nem frissíti a BIOS-t, akkor az Alert! Chipset heat sink not detected (Figyelem! A chipkészlet 
hűtőborda nem érzékelhető) üzenet jelenhet meg az indítási önteszt (POST) során.

MEGJEGYZÉS: Az új alaplapot tesztelték, és a tesztek eredményeként minden komponens hőmérséklete a műszaki 
adatoknak megfelelő.

MEGJEGYZÉS: Az új alaplap nem befolyásolja a rendszer teljesítményét.
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