Ważne informacje — Dell OptiPlex 790/990
Informacja o ostrzeżeniach
PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu,
obrażeń ciała lub śmierci.

Płyta systemowa
Komputery Dell OptiPlex 790/990 są obecnie dostarczane z nową płytą systemową, która nie zawiera następujących elementów:
•

Radiator

•

Czujnik temperatury zasilacza (tylko modele w obudowie typu Desktop)

Wymontowywanie radiatora
Poniższy rysunek przedstawia starszą wersję płyty systemowej, zawierającą radiator.

Rysunek 1. Płyta systemowa z radiatorem (starsza wersja)

Płyty systemowe dostarczane z systemem BIOS w wersji A11 lub nowszej NIE ZAWIERAJĄ radiatora.
UWAGA: Zainstalowanie systemu BIOS w wersji starszej niż A11 spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.
`

Model regulacji: D09M, D05D, D03S, D01U
Typ regulacji: D05D001, D03S001, D01U001, D01U002
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Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Wymontowywanie czujnika temperatury zasilacza
Czujnik temperatury zasilacza można wymontować tylko w komputerach w obudowie typu desktop.

Rysunek 2. Płyta systemowa z wymontowanym czujnikiem temperatury zasilacza i radiatorem

1. wymontowane złącze czujnika temperatury-1 i kabel
2. wymontowany radiator układu systemowego
3. złącze czujnika temperatury-2
UWAGA: W komputerach w obudowie typu desktop, po wymianie płyty systemowej na nowszy model system BIOS musi
zostać zaktualizowany do wersji A11 lub nowszej.
PRZESTROGA: Jeśli system BIOS nie zostanie zaktualizowany, podczas autotestu (POST) może pojawić się
komunikat o błędzie Alert! Chipset heat sink not detected (Nie wykryto radiatora układu systemowego).
UWAGA: Komputer z zainstalowaną najnowszą wersją płyty systemowej automatycznie sprawdza, czy temperatura
wszystkich elementów jest w normie.
UWAGA: Zainstalowanie nowej wersji płyty systemowej nie wpływa na wydajność systemu.
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