Dôležité informácie – Dell OptiPlex 790/990
O výstrahách
VÝSTRAHA: VAROVANIE označuje možné poškodenie majetku, poranenie osôb alebo smrť.

Systémová doska
Počítače Dell OptiPlex 790/990 sa teraz dodávajú s novou systémovou doskou bez nasledujúcich komponentov:
•

Chladič

•

Tepelný snímač napájacieho zdroja (iba skrinky modelu Desktop)

Odstránenie chladiča
Nasledujúci obrázok zobrazuje staršiu verziu systémovej dosky dodávanej s chladičom.

Obrázok 1. Staršia verzia systémovej dosky s chladičom

Systémové dosky dodávané s verziou A11 alebo vyššou NEBUDÚ obsahovať chladič.
POZNÁMKA: Ak znížite verziu systému BIOS na staršiu než A11, zobrazí sa chybové hlásenie.
`
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Odstránenie tepelného snímača napájacieho zdroja
Tepelný snímač napájacieho zdroja sa odstraňuje len zo skrinky stolového modelu.

Obrázok 2. Systémová doska s odstráneným tepelným snímačom a chladičom

1. odstránený konektor 1 a kábel tepelného snímača
2. odstránený chladič čipovej sady
3. konektor 2 tepelného snímača
POZNÁMKA: Ak ste vymenili systémovú dosku za novú systémovú dosku v skrinke modelu Desktop, vždy sa uistite,
že verziu systému BIOS máte A11 alebo vyššiu.
VÝSTRAHA: Ak neaktualizujete systém BIOS, môžete dostať chybové hlásenie Alert! Chipset heat sink not
detected (Pozor! Chladič čipovej sady nebol zistený) počas automatického testu po zapnutí napájania (POST).
POZNÁMKA: V prípade novej systémovej dosky sa otestovalo a zistilo, že teploty všetkých komponentov
zodpovedajú technickým údajom.
POZNÁMKA: V prípade novej systémovej dosky to nemá vplyv na výkon systému.
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