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Dammfilter för OptiPlex Micro
Dammfiltret för Dell OptiPlex Micro hjälper till att skydda systemet mot fina dammpartiklar. Efter installationen kan BIOS för att generera en 
påminnelse före start om att rengöra eller byta dammfiltret baserat på det inställda tidsintervallet.
Följ dessa steg för att installera dammfiltret:

1 Passa in den övre kanten av dammfiltret (1) mot datorns övre kant och tryck på den nedre kanten av dammfiltret för att täcka över 
systemet (2).

2 Tryck försiktigt enligt bilden för att se till att filtret sitter tätt på datorn.
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3 Starta datorn och tryck på F2 för att öppna BIOS-inställningarna.

4 I BIOS-menyn ska du navigera till Systemkonfiguration > Underhåll av dammfilter och välja något av följande intervall: 15, 30, 60, 90, 
120, 150 eller 180 dagar.

OBS: Standardinställning: Disabled (inaktiverad).

OBS: Varningar genereras endast under en systemstart och inte under normal drift av OS.

Om du vill rengöra dammfiltret ska du borsta eller dammsuga försiktigt och sedan torka utvändiga ytor med en fuktig trasa.
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Få hjälp
 

Kontakta Dell
OBS: Om du inte har en aktiv Internet-anslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, förpackning, faktura 
eller i Dells produktkatalog.

Dell erbjuder flera alternativ för support och service online och på telefon. Tillgängligheten varierar beroende på land och produkt och vissa 
tjänster kanske inte finns i ditt område. Gör så här för att kontakta Dell för försäljningsärenden, teknisk support eller kundtjänst:

1 Gå till Dell.com/support.

2 Välj supportkategori.

3 Välj land eller region i listrutan Choose A Country/Region (välj land/region) längst ner på sidan.

4 Välj lämplig tjänst eller supportlänk utifrån dina behov.
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