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OptiPlex Micro עבור אבק מסנן
 האתחול לפני שיציג כך BIOS-ה את להגדיר ניתן, ההתקנה לאחר. דקים אבק חלקיקי מפני המערכת על בהגנה מסייע OptiPlex Micro עבור האבק מסנן

.המוגדר המרווח לפי האבק מסנן את להחליף או לנקות תזכורת
:אבק מסנן את להתקין כדי הבאים השלבים את בצע

).2 (המערכת את בו לכסות כדי האבק מסנן של התחתון הקצה על ולחץ המערכת של העליון הקצה עם) 1 (האבק מסנן של העליון הקצה את ישר 1

.המערכת את הדוקה בצורה מכסה שהמסנן לוודא כדי, בתמונה כמוצג, בעדינות לחץ 2
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.BIOS-ה הגדרת לתפריט להיכנס כדי F2 והקש המערכת את מחדש הפעל 3

 אחד ובחר) האבק מסנן תחזוקת>  המערכת תצורת( System Configuration > Dust Filter Maintenance אל נווט, BIOS-ה תפריט בהגדרת 4
.יום 180 או 150, 120, 90, 60, 30, 15: הבאים הזמן מרווחי מתוך

)מושבת( Disabled: מחדל ברירת הגדרת: הערה

.ההפעלה מערכת של רגילה פעולה במהלך ולא מחדש המערכת הפעלת במהלך רק יישלחו התראות: הערה

.לחה במטלית החיצוניים המשטחים את נגב מכן ולאחר אבק בשואב או במברשת בעדינות השתמש, האבק מסנן את לנקות כדי
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עזרה קבלת
 

Dell אל פנייה
 קטלוג או החשבון, המשלוח תעודת, הרכישה בחשבונית קשר ליצירת מידע למצוא באפשרותך, פעיל אינטרנט חיבור ברשותך אין אם: הערה

.Dell של המוצרים

 יהיה לא מהשירותים חלק כי וייתכן, ולשירות למדינה בהתאם משתנה הזמינות. האינטרנט דרך או בטלפון, לתמיכה אפשרויות מספר מציעה Dell חברת
:לקוחות שירות או טכנית תמיכה, מכירות בנושאי Dell עם קשר ליצור כדי. באזורך זמינים

..Dell.com/support אל עבור 1

.תמיכה קטגוריית בחר 2

.הדף של התחתון בחלק )אזור/ארץ בחר( Choose A Country/Region הנפתחת ברשימה שלך האזור או הארץ לגבי פרטים ברר 3

.הנחוצים לתמיכה או לשירות המתאים בקישור בחר 4
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