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Notas, avisos e advertências

NOTA: Uma NOTA indica informações importantes que ajudam você a usar melhor o seu produto.

AVISO: Um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou perda de dados e ensina como evitar o problema.

ADVERTÊNCIA: Uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

 

© 2018 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Dell Inc.ou suas 
subsidiárias. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.
 

2018 - 05

Rev. A00



Índice

1 Filtro de pó para OptiPlex Modelo Pequeno....................................................................................................4

2 Obter ajuda....................................................................................................................................................6
Como entrar em contato com a Dell................................................................................................................................6

Índice 3



Filtro de pó para OptiPlex Modelo Pequeno
O filtro de pó para o OptiPlex modelo pequeno ajuda a proteger o sistema de partículas de poeira finas. Após a instalação, é possível ativar 
no BIOS um lembrete de pré-inicialização para limpar ou substituir o filtro de poeira com base no intervalo de tempo definido.
Siga estas etapas para instalar o filtro de pó:

1 Alinhe a borda superior do filtro de pó (1) à borda superior do sistema e pressione a borda inferior do filtro de pó para fechá-lo sobre o 
sistema (2).

2 Pressione cuidadosamente, conforme mostrado, para se certificar de que o filtro de pó se encaixe corretamente no sistema.
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3 Reinicie o sistema e pressione F2 para acessar o menu de configuração do BIOS.

4 No menu de configuração do BIOS, navegue para System Configuration > Dust Filter Maintenance e selecione qualquer um dos 
seguintes intervalos: 15, 30, 60, 90, 120, 150, ou 180 dias.

NOTA: Configuração padrão: Disabled (Desabilitado)

NOTA: Alertas são gerados somente ao inicializar o sistema e não durante a operação normal do sistema operacional.

Para limpar o filtro de pó, escove-o ou aspire-o cuidadosamente e limpe as superfícies externas com um pano úmido.
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Obter ajuda
 

Como entrar em contato com a Dell
NOTA: Se não tiver uma conexão Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato na sua fatura, nota de 
expedição, nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.

A Dell fornece várias opções de suporte e serviço on-line ou através de telefone. A disponibilidade varia de acordo com o país e produto e 
alguns serviços podem não estar disponíveis na sua área. Para entrar em contacto com a Dell para tratar de assuntos de vendas, suporte 
técnico ou serviço de atendimento ao cliente:

1 Vá até Dell.com/support.

2 Selecione a categoria de suporte.

3 Encontre o seu país ou região no menu suspenso Choose a Country/Region (Escolha um país ou região) na parte inferior da página.

4 Selecione o serviço ou link de suporte adequado, com base em sua necessidade.
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