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Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer.

PRZESTROGA: Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty 
danych, i przedstawia sposoby uniknięcia problemu.

OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała 
lub śmierci.

© 2018 Dell Inc. lub podmioty zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dell, EMC i inne znaki towarowe są znakami towarowymi firmy Dell Inc. lub jej spółek 
zależnych. Inne znaki towarowe mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.
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OptiPlex Mini Tower — filtr przeciwpyłowy
Filtr przeciwpyłowy do komputera OptiPlex w obudowie Mini Tower chroni go przed drobnymi cząstkami kurzu. Po instalacji filtru można w 
systemie BIOS włączyć okresowe wyświetlanie przed uruchomieniem komputera przypomnień o konieczności wyczyszczenia lub wymiany 
filtru.
Wykonaj następujące czynności, aby zainstalować filtr przeciwpyłowy:

1 Dopasuj górną krawędź filtru przeciwpyłowego (1) do górnej krawędzi komputera i naciśnij dolną krawędź filtru, aby zamocować go do 
systemu (2).

2 Delikatnie dociśnij filtr, jak widać na rysunku, aby szczelnie osadzić go na komputerze.
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3 Uruchom komputer ponownie i naciśnij klawisz F2, aby przejść do menu konfiguracji systemu BIOS.

4 W menu konfiguracji systemu BIOS przejdź kolejno do opcji System Configuration (Konfiguracja systemu) > Dust Filter Maintenance 
(Konserwacja filtru przeciwpyłowego) i wybierz częstotliwość przypomnień: co 15, 30, 60, 90, 120, 150 lub 180 dni.

UWAGA: Ustawienie domyślne: Disabled.

UWAGA: Powiadomienia są generowane tylko przy uruchamianiu lub ponownym uruchamianiu komputera, a nie podczas 
normalnej pracy systemu operacyjnego.

Aby wyczyścić filtr przeciwpyłowy, użyj szczotki lub odkurzacza o małej mocy, a następnie przetrzyj zewnętrzne powierzchnie wilgotną 
szmatką.
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Uzyskiwanie pomocy

Kontakt z firmą Dell
UWAGA: W przypadku braku aktywnego połączenia z Internetem informacje kontaktowe można znaleźć na fakturze, w 
dokumencie dostawy, na rachunku lub w katalogu produktów firmy Dell.

Firma Dell oferuje kilka różnych form obsługi technicznej i serwisu, online oraz telefonicznych. Ich dostępność różni się w zależności od 
produktu i kraju, a niektóre z nich mogą być niedostępne w regionie użytkownika. Aby skontaktować się z działem sprzedaży, pomocy 
technicznej lub obsługi klienta firmy Dell:

1 Przejdź do strony internetowej Dell.com/support.

2 Wybierz kategorię pomocy technicznej.

3 Wybierz swój kraj lub region na liście rozwijanej Choose a Country/Region (Wybór kraju/regionu) u dołu strony.

4 Wybierz odpowiednie łącze do działu obsługi lub pomocy technicznej w zależności od potrzeb.
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