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Støvfilter til OptiPlex Mini Tower
Støvfilteret til OptiPlex Mini Tower hjælper med at beskytte systemet mod fine støvpartikler. Efter installering kan BIOS sættes til at oprette 
en påmindelse forud for opstart om at rense eller udskifte støvfilteret baseret på det indstillede tidsinterval.
Følge trinnene her for at installere støvfilteret:

1 Just den øverste kant af støvfilteret (1), så den flugter med kanten af systemet, og tryk på den nederste kant af støvfilteret for at 
lukke den til på systemet (2).

2 Tryk forsigtigt som vist for at sikre, at støvfilteret slutter helt tæt i systemet.
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3 Genstart systemet, og tryk på F2 for at gå til BIOS-opsætningsmenuen.

4 BIOS-opsætningsmenuen, skal du gå til System Configuration > Dust Filter Maintenance og vælge en af de følgende intervaller: 15, 
30, 60, 90, 120, 150 eller 180 dage.

BEMÆRK: Standardindstilling: Disabled (Deaktiveret).

BEMÆRK: Der udløses kun advarsler, når et system genstartes, og ikke når man anvender styresystemet som normalt.

For at rense støvfilteret skal du børste eller forsigtigt støvsuge og så tørre den ydre overflade af med en fugtig klud.
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Sådan får du hjælp

Kontakt Dell
BEMÆRK: Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på købskvitteringen, pakkeslippen, 
fakturaen eller i Dells produktkatalog.

Dell giver flere muligheder for online- og telefonbaseret support og service. Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og 
nogle tjenester findes muligvis ikke i dit område. Sådan kontakter du Dell omkring salg, teknisk support eller kundeservice:

1 Gå til Dell.com/support.

2 Vælg supportkategori.

3 Bekræft dit land eller område i rullemenuen Choose a Country/Region (Vælg land/område) fra listen nederst på siden.

4 Vælg det relevante service- eller supportlink alt afhængigt af, hvad du har brug for.
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