Informasi Penting — Dell OptiPlex 790/990
Tentang Peringatan
PERINGATAN: PERINGATAN menunjukkan potensi terjadinya kerusakan properti, cedera pada seseorang, atau
kematian.

Board Sistem
Komputer Dell OptiPlex 790/990 kini dikirim dengan board sistem baru tanpa komponen berikut:
•

Unit pendingin

•

Sensor Termal Catu Daya (sasis Desktop saja)

Melepaskan Unit Pendingin
Gambar berikut menampilkan versi terdahulu dari board sistem yang dikirimkan bersama Unit Pendingin.

Angka 1. Board Sistem dari versi terdahulu dari board sistem dengan unit pendingin

Semua board sistem dikirimkan dengan versi A11, atau lebih baru TIDAK menyertakan unit pendingin.
CATATAN: Jika BIOS diturunkan ke versi yang lebih dulu dari versi A11, sebuah pesan kesalahan akan ditampilkan.
`
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Melepaskan Sensor Termal Catu Daya
Sensor termal catu daya dilepaskan dari sasis desktop saja.

Angka 2. Board Sistem dengan sensor termal dan unit pendingin dilepaskan

1. konektor sensor termal -1 dan kabel dilepaskan
2. unit pendingin chipset dilepaskan
3. konektor sensor termal -2
CATATAN: Jika Anda telah melepaskan board sistem Anda dengan board sistem yang baru untuk sasis Desktop,
pastikan selalu bahwa versi BIOS adalah A11 atau yang lebih baru.
PERINGATAN: Jika Anda tidak memperbarui BIOS, Anda mungkin akan mendapatkan pesan kesalahan Alert!
Chipset heat sink not detected (Peringatan! Chipset unit pendingin tidak terdeteksi) selama power-on self test
(POST).
CATATAN: Dengan board sistem yang baru, telah diuji dan diketahui bahwa semua suhu komponen masuk ke
dalam spesifikasi.
CATATAN: Dengan board sistem yang baru, tidak ada dampak pada kinerja sistem.
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