
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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Regulačný model: D09M, D05D, D03S, D01U
Regulačný typ: D05D001, D03S001, D01U001, D01U002
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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.

Informácie v tejto publikácii sa môžu zmeniť bez upozornenia.
© 2012 Dell Inc. Všetky práva vyhradené.

Reprodukcia týchto materiálov akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Dell Inc. je prísne zakázaná.

Ochranné známky v tomto texte: Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, 
OptiPlex™, Vostro™ a Wi-Fi Catcher™ sú ochrannými známkami spoločnosti Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, 
Centrino® a Celeron® sú registrovanými ochrannými známkami a ochrannými známkami spoločnosti Intel Corporation v USA a iných 
krajinách. AMD® je registrovaná ochranná známka a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ a 
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ATI FirePro™ sú ochranné známky spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, 
tlačidlo Štart Windows Vista a Office Outlook® sú buď ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft 
Corporation v USA a/alebo iných krajinách. Blu-ray Disc™ je ochranná známka, ktorú vlastní Blu-ray Disc Association (BDA) a je 
licencovaná pre používanie na diskoch a prehrávačoch. Slovná značka Bluetooth® je registrovaná ochranná známka, ktorú vlastní 
spoločnosť Bluetooth® SIG, Inc., a spoločnosť Dell Inc. túto značku používa v rámci licencie. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka 
spoločnosti Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Iné ochranné známky a obchodné názvy sa môžu v tejto publikácii používať ako odkazy na subjekty, ktoré si nárokujú tieto známky a 
názvy, alebo na ich produkty. Dell Inc. sa zrieka akýchkoľvek vlastníckych záujmov na iné ochranné známky a obchodné názvy ako 
svoje vlastné.
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