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Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα το 
προϊόν σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει είτε ενδεχόμενη ζημιά στο υλισμικό είτε απώλεια δεδομένων και σας ενημερώνει 
για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθούν υλική ζημιά και απλός ή 
θανάσιμος τραυματισμός.
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Φίλτρο σκόνης για OptiPlex Micro
Το φίλτρο σκόνης για τον Dell OptiPlex Micro προστατεύει το σύστημα από τα λεπτά σωματίδια σκόνης. Μετά την εγκατάσταση, 
μπορεί να ενεργοποιηθεί στο BIOS η δημιουργία υπενθύμισης πριν από την εκκίνηση για τον καθαρισμό ή την αντικατάσταση του 
φίλτρου σκόνης σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε το φίλτρο σκόνης:

1 Ευθυγραμμίστε την πάνω πλευρά του φίλτρου σκόνης (1) με την πάνω πλευρά του συστήματος και σπρώξτε την κάτω πλευρά 
του φίλτρου σκόνης προς το σύστημα (2).

2 Σπρώξτε απαλά όπως φαίνεται στην εικόνα, ώστε το φίλτρο να εφαρμόσει πάνω στο σύστημα.
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3 Επανεκκινήστε το σύστημα και πατήστε το F2 για να μπείτε στο μενού ρύθμισης του BIOS.

4 Στο μενού ρύθμισης του BIOS, μεταβείτε στις επιλογές System Configuration (Διαμόρφωση συστήματος) > Dust Filter 
Maintenance (Συντήρηση φίλτρου σκόνης) και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω διαστήματα: 15, 30, 60, 90, 120, 150 ή 180 
ημέρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Disabled (Αδρανοποιημένη).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ειδοποιήσεις δημιουργούνται μόνο κατά την επανεκκίνηση του συστήματος και όχι κατά την 
κανονική λειτουργία του λειτουργικού συστήματος.

Καθαρίστε το φίλτρο σκόνης με ένα βουρτσάκι ή απαλά με μια ηλεκτρική σκούπα και μετά σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με 
ένα υγρό πανί.
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Λήψη βοήθειας
 

Επικοινωνία με την Dell
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν έχετε ενεργή σύνδεση στο Ίντερνετ, μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες επικοινωνίας στο 
τιμολόγιο αγοράς, στο δελτίο αποστολής, στον λογαριασμό ή στον κατάλογο προϊόντων της Dell.

Η Dell παρέχει αρκετές επιλογές για υποστήριξη και εξυπηρέτηση μέσω Ίντερνετ και τηλεφώνου. Η διαθεσιμότητα ποικίλλει ανά χώρα 
και προϊόν και ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας. Για να επικοινωνήσετε με την Dell σχετικά 
με θέματα που αφορούν τα τμήματα πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης ή εξυπηρέτησης πελατών:

1 Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Dell.com/support.

2 Επιλέξτε την κατηγορία υποστήριξης που θέλετε.

3 Επαληθεύστε τη χώρα ή την περιοχή σας στην αναπτυσσόμενη λίστα Choose A Country/Region (Επιλογή χώρας/περιοχής) 
στο κάτω μέρος της σελίδας.

4 Επιλέξτε τον σύνδεσμο για την υπηρεσία ή την υποστήριξη που ενδείκνυται με βάση τις ανάγκες σας.
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