Belangrijke informatie: Dell OptiPlex 790/990
Waarschuwingen
GEVAAR: Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden
aan.

Moederbord
De Dell OptiPlex 790/990-computers worden nu geleverd met een nieuw moederbord zonder de volgende componenten:
•

Warmteafleider

•

Warmtesensor van de voeding (alleen desktopchassis)

De warmteafleider verwijderen
In de volgende afbeelding staat een eerdere versie van het moederbord met de warmteafleider.

Afbeelding 1. Moederbord van een eerdere versie van het moederbord met de warmteafleider

Alle moederborden die worden geleverd met versie A11 of hoger, zijn NIET voorzien van de warmteafleider.
OPMERKING: Als het BIOS wordt gedowngraded naar een versie die lager is dan A11, dan verschijnt er een
foutmelding.
`
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De warmtesensor van de voeding verwijderen
De warmtesensor van de voeding is alleen uit het desktopchassis verwijderd.

Afbeelding 2. Moederbord zonder warmtesensor en warmteafleider

1. connector-1 en kabel van warmtesensor verwijderd
2. chipset warmteafleider verwijderd
3. connector-2 warmtesensor
OPMERKING: Als u uw moederbord hebt vervangen door een nieuw moederbord voor het desktopchassis, moet u
ervoor zorgen dat de BIOS-versie A11 of hoger is.
GEVAAR: Als u het BIOS niet bijwerkt, kan de foutmelding Alert! Chipset heat sink not detected (Let op! Chipset
warmteafleider niet gedetecteerd) verschijnen tijdens de POST (power-on self test, zelftest bij inschakelen).
OPMERKING: In het geval van het nieuwe moederbord is gecontroleerd en vastgesteld dat de temperatuur van alle
componenten binnen de specificaties vallen.
OPMERKING: In het geval van het nieuwe moederbord is er geen impact op de systeemprestaties.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, het logo van de startknop van Windows Vista en Office Outlook® zijn
merken of gedeponeerde merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Blu-ray Disc™ is een merk dat
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aanspraak maken op het eigendom van de merken en namen van hun producten. Dell Inc. maakt geen aanspraak op het eigendom van
merken en handelsnamen van derden.
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