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.
`

Forskriftsmessig modell: D09M, D05D, D03S, D01U
Forskriftmessig type: D05D001, D03S001, D01U001, D01U002
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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.
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