
Pomembne informacije – Dell OptiPlex 790/990

O opozorilih

Opozorilo: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

Matična plošča
Računalniki Dell OptiPlex 790/990 so sedaj opremljeni z novimi matičnimi ploščami brez naslednjih sestavnih delov:

• hladilnika

• termalni senzor napajalnika (samo ohišje namiznega računalnika)

Odstranjevanje hladilnika
Naslednja slika prikazuje prejšnjo različico matične plošče, ki je dobavljena s hladilnikom.

Skica 1. Matična plošča prejšnje različice matične plošče s hladilnikom

Vse matične plošče, dobavljene z različico A11 ali novejšo, NE bodo vsebovale hladilnika.

OPOMBA: Če BIOS posodobite na starejšo različico od A11, se bo prikazalo sporočilo o napaki.

`

Regulativni model: D09M, D05D, D03S, D01U
Regulativni tip: D05D001, D03S001, D01U001, D01U002
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Odstranjevanje termalnega senzorja napajalnika
Termalni senzor napajalnika se odstrani samo z ohišja namiznega računalnika.

Skica 2. Matična plošča, ko sta termalni senzor in hladilnik odstranjena

1. priključek termalnega senzorja-1 in kabel odstranjena

2. hladilnik vezja odstranjen

3. priključek termalnega senzorja-2

OPOMBA: Če ste zamenjali svojo matično ploščo z novo matično ploščo za ohišje namiznega računalnika, vedno 
pazite, da je različica BIOS, ki je nameščena, A11 ali novejša.

Opozorilo: Če ne posodobite BIOS-a, lahko med preizkusom POST prejmete opozorilo Alert! Chipset heat sink not 
detected (Opozorilo! Hladilnika vezja ni bilo mogoče zaznati).

OPOMBA: Pri novih matičnih ploščah je ugotovljeno, da so temperature vseh sestavnih delov v okviru specifikacij.

OPOMBA: Pri novih matičnih ploščah ni vpliva na delovanje sistema.

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
© 2012 Dell Inc. Vse pravice pridržane.

Vsakršno razmnoževanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja družbe Dell Inc. je strogo prepovedano.

Blagovne znamke, uporabljene v tem besedilu: Dell™, logotip DELL, Dell Precision™, Precision ON™,ExpressCharge™, Latitude™, 
Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ in Wi-Fi Catcher™ so blagovne znamke družbe Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, 
Centrino® in Celeron® so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Intel Corporation v Združenih državah in drugih 
državah. AMD® je registrirana blagovna znamka in AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ in 
ATI FirePro™ so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, gumb 
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start za Windows Vista in Office Outlook® so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v 
Združenih državah in/ali drugih državah. Blu-ray Disc™ je blagovna znamka v lasti družbe Blu-ray Disc Association (BDA) in je na diskih 
in predvajalnikih uporabljena z licenco. Besedna znamka Bluetooth® je registrirana blagovna znamka v lasti družbe Bluetooth® SIG, Inc. 
in družba Dell Inc. jo uporablja z dovoljenjem. Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka združenja Wireless Ethernet Compatibility 
Alliance, Inc.

V tem dokumentu se lahko uporabljajo tudi druge blagovne znamke in imena, ki se nanašajo na družbe, katerih last so blagovne znamke 
ali imena, oziroma na njihove izdelke. Družba Dell Inc. zavrača kakršne koli lastniške interese do blagovnih imen, ki niso v njeni lasti.
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