
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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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.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
© 2012 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w niniejszym tekście: nazwa Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, 
OptiPlex™, Vostro™ oraz Wi-Fi Catcher™ są znakami towarowymi należącymi do firmy Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino®
oraz Celeron® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AMD® jest 
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zastrzeżonym znakiem towarowym, a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™, oraz ATI FirePro™ są 
znakami towarowymi należącymi do firmy Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista® oraz klawisz startowy 
Windows Vista oraz Office Outlook® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Microsoft Corporation w 
Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Blu-ray Disc™ jest znakiem towarowym należącym do firmy Blu-ray Disc Association (BDA) i jest 
używany na zasadzie licencji odnośnie dysków i odtwarzaczy. Słowo Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy 
Bluetooth® SIG, Inc., używanym przez firmę Dell Inc. na zasadzie licencji. Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy 
Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.
Inne znaki towarowe oraz nazwy handlowe mogą zostać wykorzystane w niniejszej publikacji w odniesieniu do innych jednostek określających 
oznaczenia i nazwy swoich produktów, firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków towarowych i nazw handlowych niebędących jej 
własnością.
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