Önemli Bilgiler — Dell OptiPlex 790/990
Uyarılar Hakkında
UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

Sistem Kartı
Dell OptiPlex 790/990 bilgisayarları şimdi aşağıdaki bileşenler olmadan yeni bir sistem kartı ile gönderilmektedir:
•

Isı emici

•

Güç kaynağı termal sensörü (Yalnız masaüstü kasası)

Isı Emicisini Çıkarma
Aşağıdaki resimde Isı Emicisiyle birlikte gönderilen sistem kartının daha eski bir versiyonu görülmektedir.

Rakam 1. Isı emicili sistem kartının daha eski bir sürümünün Sistem Kartı

A11 versiyonu veya üzeriyle birlikte gönderilen sistem kartlarının hepsi ısı emicisi İÇERMEZ.
NOT: BIOS sürümü A11 sürümünden daha eski bir sürüme geçirilirse, bir hata mesajı görüntülenir.
`

Resmi Model: D09M, D05D, D03S, D01U
Resmi Tip: D05D001, D03S001, D01U001, D01U002
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Güç Kaynağı Termal Sensörün Çıkarılması
Güç kaynağı termal sensörü yalnız bilgisayar kasasından çıkarılır.

Rakam 2. Sistem Kartı, termal sensör ve ısı emicisiyle birlikte çıkarılır

1. termal sensör konnektör 1 ve kablosu çıkarılmış
2. yonga seti ısı emicisi çıkarılmış
3. termal sensör konnektörü 2
NOT: Sistem kartınızı Masaüstü kasası için yeni bir sistem kartıyla değiştirdiyseniz, her zaman BIOS sürümünün A11 veya
üzeri olduğundan emin olun.
UYARI: BIOS'u güncelleştirmezseniz, açılışta kendi kendine test (POST) sırasında Alert! Chipset heat sink not
detected (Uyarı! Yonga seti ısı emicisi algılanmadı) hata mesajını alabilirsiniz.
NOT: Yeni sistem kartıyla birlikte test edilmiş ve tüm bileşen sıcaklıklarının spesifikasyonlar dahilinde olduğu görülmüştür.
NOT: Yeni sistem kartı ile, sistem performansı üzerinde bir etki görülmemiştir.
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