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Catatan, perhatian, dan peringatan

CATATAN: Sebuah CATATAN menandakan informasi penting yang membantu Anda untuk menggunakan yang terbaik dari produk 
Anda.

PERHATIAN: PERHATIAN menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada perangkat keras atau hilangnya data, dan 
memberi tahu Anda mengenai cara menghindari masalah tersebut.

PERINGATAN: PERINGATAN menunjukkan potensi kerusakan harta benda, cedera pribadi, atau kematian
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Penyaring Debu untuk OptiPlex Micro
Penyaring debu untuk Dell OptiPlex Micro membantu melindungi sistem dari pertikel debu halus. Setelah pemasangan, BIOS dapat 
diaktifkan untuk memunculkan pengingat pra-booting untuk membersihkan atau mengganti penyaring debu berdasarkan interval waktu 
yang ditetapkan.
Ikuti langkah berikut untuk memasang penyaring debu:

1 Sejajarkan tepi atas penyaring debu (1) ke tepi atas sistem dan tekan tepi bawah penyaring debu untuk menutup sistem (2).

2 Tekan perlahan seperti yang ditunjukkan untuk memastikan penyaring pas pada sistem.
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3 Hidupkan ulang sistem dan tekan F2 untuk masuk ke menu pengaturan BIOS.

4 Di menu pengaturan BIOS, arahkan ke Konfigurasi Sistem > Pemeliharaan Penyaring Debu dan pilih dari salah satu interval berikut: 
15, 30, 60, 90, 120, 150, atau 180 hari.

CATATAN: Pengaturan bawaan: Disabled (Dinonaktifkan).

CATATAN: Peringatan hanya dihasilkan selama reboot sistem dan tidak selama operasi OS normal.

Untuk membersihkan penyaring debu, sikat atau vakum dengan lembut dan kemudian bersihkan permukaan luar dengan kain lembab.
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Mendapatkan bantuan
 

Menghubungi Dell
CATATAN: Jika Anda tidak memiliki sambungan Internet aktif, Anda dapat menemukan informasi kontak pada faktur pembelian, 
slip kemasan, tagihan, atau katalog produk Dell.

Dell menyediakan beberapa dukungan berbasis online dan telepon serta opsi servis. Ketersediaan bervariasi menurut negara dan produk, dan 
sebagian layanan mungkin tidak tersedia di daerah Anda. Untuk menghubungi Dell atas masalah penjualan, dukungan teknis, atau layanan 
pelanggan:

1 Buka Dell.com/support.

2 Pilih kategori dukungan Anda.

3 Verifikasikan negara atau kawasan Anda di daftar tarik turun Choose A Country/Region (Pilih Negara/Kawasan) pada bagian bawah 
halaman.

4 Pilih tautan layanan atau tautan yang terkait berdasarkan kebutuhan Anda.
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