
Stoffilter voor Dell OptiPlex kleine vormfactor
Gebruikshandleiding



Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen,en waarschuwingen

OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van het product.

WAARSCHUWING: EEN WAARSCHUWING duidt potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertelt u 
hoe het probleem kan worden vermeden.

GEVAAR: Een GEVAAR-KENNISGEVING duidt op een risico op schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden.
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Stoffilter voor OptiPlex kleine vormfactor
Het stoffilter voor de OptiPlex 755 kleine vormfactor beschermt het systeem tegen kleine stofdeeltjes. Nadat u het filter hebt geplaatst, 
kunt u instellen dat het BIOS een herinnering genereert bij het opstarten om het stoffilter te reinigen of te vervangen, op basis van het 
ingestelde tijdsinterval.
Plaats het stoffilter als volgt:

1 Lijn de bovenste rand van het stoffilter (1) uit met de bovenkant van het systeem en druk op de onderste rand van het stoffilter om het 
over het systeem te sluiten (2).

2 Druk voorzichtig zoals is weergegeven, om ervoor te zorgen dat het stoffilter precies op het systeem past.
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3 Start het systeem opnieuw op en druk op F2 om het BIOS-installatiemenu te openen.

4 Ga in het BIOS-installatiemenu naar System Configuration (Systeemconfiguratie) > Dust Filter Maintenance (Onderhoud 
stoffilter) en selecteer een van de volgende tijdsintervallen: 15, 30, 60, 90, 120, 150 of 180 dagen.

OPMERKING: Standaardinstelling: Disabled (Uitgeschakeld)

OPMERKING: Waarschuwingen worden alleen gegenereerd als het systeem opnieuw wordt opgestart en niet als het 
besturingssysteem normaal werkt.

Reinig het stoffilter met een borstel of door voorzichtig te stofzuigen en veeg vervolgens de externe oppervlakken schoon met een 
vochtige doek.
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Behulpzame informatie vinden
 

Contact opnemen met Dell
OPMERKING: Als u geen actieve internetverbinding hebt, kunt u contactgegevens ook vinden op uw factuur, pakbon, rekening of 
productcatalogus van Dell.

Dell biedt diverse online en telefonische ondersteunings- en servicemogelijkheden. De beschikbaarheid hiervan verschilt per land en 
product. Sommige services zijn mogelijk niet in uw regio beschikbaar. U neemt als volgt contact op met Dell voor zaken op het gebied van 
verkoop, ondersteuning of klantenservice:

1 Ga naar Dell.com/support.

2 Selecteer uw ondersteuningscategorie.

3 Zoek naar uw land of regio in het vervolgkeuzemenu Choose a Country/Region (Kies een land/regio) onderaan de pagina.

4 Selecteer de juiste service- of ondersteuningslink op basis van uw probleem.
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