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Huomautukset, varoitukset ja vaarat

HUOMAUTUS: HUOMAUTUKSET ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tuotetta entistä paremmin.

VAROITUS: VAROITUKSET kertovat tilanteista, joissa laitteisto voi vahingoittua tai joissa tietoja voidaan menettää. Niissä 
kerrotaan myös, miten nämä tilanteet voidaan välttää.

VAARA: VAARAILMOITUKSET kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.
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Pölysuodatin OptiPlex Mini Tower -
tietokoneeseen

OptiPlex Mini Tower -tietokoneen pölysuodatin auttaa suojaamaan järjestelmää hienojakoiselta pölyltä. Asennuksen jälkeen BIOS voidaan 
määrittää luomaan käynnistystä edeltävä muistutus, joka muistuttaa pölysuodattimen puhdistamisesta tai vaihtamista määritetyn ajan 
kuluttua.
Asenna pölysuodatin seuraavia vaiheita noudattaen:

1 Kohdista pölysuodattimen yläreuna (1) järjestelmän yläreunaan ja paina pölysuodattimen alareunaa, kunnes pölysuodatin kiinnittyy (2).

2 Varmista, että pölysuodatin kiinnittyy tiiviisti järjestelmään painamalla pölysuodatinta varovasti (ks. kuva).
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3 Käynnistä järjestelmä uudelleen ja paina F2-painiketta siirtyäksesi BIOS:in määritysvalikkoon.

4 Siirry BIOS:in määritysvalikossa System Configuration > Dust Filter Maintenance ja valitse seuraavista aikaväleistä: 15, 30, 60, 90, 
120, 150 tai 180 päivää.

HUOMAUTUS: Oletusasetus: Disabled (Ei käytössä).

HUOMAUTUS: Ilmoituksia luodaan ainoastaan järjestelmän uudelleenkäynnistyksen aikana. Niitä ei luoda normaalin 
käyttöjärjestelmän toiminnan aikana.

Puhdista pölysuodatin harjaamalla tai varovaisesti imuroimalla ja pyyhkimällä ulkopinnat kostealla pyyhkeellä.
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Avun saaminen

Dellin yhteystiedot
HUOMAUTUS: Jos käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä, käytä ostolaskussa, lähetysluettelossa, laskussa tai Dellin tuoteluettelossa 
olevia yhteystietoja.

Dell tarjoaa monia online- ja puhelinpohjaisia tuki- ja palveluvaihtoehtoja. Niiden saatavuus vaihtelee maa- ja tuotekohtaisesti, ja jotkut 
palvelut eivät välttämättä ole saatavilla alueellasi. Dellin myynnin, teknisen tuen ja asiakaspalvelun yhteystiedot:

1 Siirry osoitteeseen Dell.com/support.

2 Valitse tukiluokka.

3 Tarkista maa tai alue sivun alareunan avattavasta Choose A Country/Region (Valitse maa/alue) -luettelosta

4 Valitse tarpeitasi vastaava palvelu- tai tukilinkki.
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