
Viktig informasjon – Dell OptiPlex 790/990

Om advarsler

ADVARSEL: En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

Hovedkort
Datamaskinene Dell OptiPlex 790/990 leveres nå med et nytt hovedkort uten følgende komponenter:

• Varmeavleder

• Varmesensor for strømtilførsel (bare stasjonære datamaskiner)

Fjerning av varmeavleder
Følgende bilde viser en eldre versjon av hovedkortet som ble levert med varmeavleder.

Figur 1. En eldre versjon av hovedkortet med varmeavleder

Alle hovedkort som leveres med versjonen A11 eller nyere, har IKKE varmeavleder.

MERK: Det vises en feilmelding hvis BIOS er nedgradert til en eldre versjon enn A11.
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Forskriftsmessig modell: D09M, D05D, D03S, D01U
Forskriftmessig type: D05D001, D03S001, D01U001, D01U002

2012 - 05



Fjerning av varmesensor for strømtilførsel
Varmesensoren for strømtilførsel er bare fjernet fra stasjonære datamaskiner.

Figur 2. Hovedkort der varmesensoren og varmeavlederen er fjernet

1. varmesensorkontakt-1 og kabel fjernet

2. varmeavleder for brikkesett fjernet

3. varmesensorkontakt-2

MERK: Hvis du har skiftet ut hovedkortet med et nytt hovedkort for den stasjonære maskinen, må du alltid 
kontrollere at BIOS-versjonen er A11 eller nyere.

ADVARSEL: Hvis du ikke oppdaterer BIOS, kan du få feilmeldingen Alert! Chipset heat sink not detected (Advarsel! 
Varmeavleder for brikkesett ikke oppdaget) under POST (power-on self test).

MERK: Med det nye hovedkortet er det testet og slått fast at alle komponenttemperaturer ligger innenfor 
spesifikasjonene.

MERK: Det nye hovedkortet har ingen innvirkning på systemytelsen.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
© 2012 Dell Inc. Med enerett.

Reproduksjon av dette materialet i enhver form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Varemerker brukt i denne teksten: Dell™, DELL-logoen, Dell Precision™, Precision ON™,ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, 
OptiPlex™, Vostro™ og Wi-Fi Catcher™ er varemerker tilhørende Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® og 
Celeron® er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Intel Corporation i USA og andre land. AMD® er et registrert varemerke 
og AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ og ATI FirePro™ er varemerker tilhørende 
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Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista startknapp og Office Outlook® er 
enten varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Blu-ray Disc™ er et 
varemerke eid av Blu-ray Disc Association (BDA) og lisensiert for bruk på plater og spillere. Bluetooth®-ordmerket er et registrert 
varemerke og eies av Bluetooth® SIG, Inc. og all bruk av et slikt merke av Dell Inc. er under lisens. Wi-Fi® er et registrert varemerke 
tilhørende Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Andre varemerker og varenavn kan være brukt i dette dokumentet som henvisninger enten til institusjonene som innehar rettighetene til 
merkene og navnene eller til produktene deres. Dell Inc. fraskriver seg enhver eiendomsinteresse i andre varemerker og varenavn enn 
sine egne.
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