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OptiPlex Mini Tower için Toz Filtresi
OptiPlex Mini Tower için toz filtresi, sistemin ince toz parçacıklarından korunmasına yardımcı olur. Taktıktan sonra BIOS, ayarlanan zaman 
aralığına göre toz filtresini temizlemek veya değiştirmek amacıyla bir önyükleme hatırlatıcısı oluşturabilir.
Toz filtresini takmak için şu adımları takip edin:

1 Toz filtresinin (1) üst köşesini sistemin üst köşesi ile hizalayın ve sistemin (2) üzerinde kapatmak için toz filtresinin alt köşesine bastırın.

2 Toz filtresinin sistem üzerine sıkıca oturduğundan emin olmak için gösterilen şekilde hafifçe bastırın.
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3 Sistemi yeniden başlatın ve BIOS Setup (BIOS Kurulum) menüsüne girmek için F2 tuşuna basın.

4 BIOS Setup (BIOS Kurulum) menüsünde System Configuration > Dust Filter Maintenance (Sistem Yapılandırması > Toz Filtresi 
Bakımı) bölümüne gidin ve 15, 30, 60, 90, 120, 150 veya 180 gün aralıklarından birini seçin.

NOT: Varsayılan ayar: Devre dışı

NOT: Uyarılar yalnızca bir sistem yeniden başlatması sırasında oluşturulur, normal işletim sistemi çalışması sırasında değil.

Toz filtresini temizlemek için fırça veya düşük güçte elektrik süpürgesi kullanarak temizleyin ve nemli bir bezle dış yüzeyleri silin.
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Yardım alma

Dell'e Başvurma
NOT: Etkin bir Internet bağlantınız yoksa, başvuru bilgilerini satış faturanızda, irsaliyede, fişte veya Dell ürün kataloğunda 
bulabilirsiniz.

Dell birden fazla çevrimiçi ve telefon tabanlı destek ve servis seçeneği sunar. Kullanılabilirlik ülkeye ve ürüne göre değişir ve bazı hizmetler 
bulunduğunuz bölgede olmayabilir. Satış, teknik destek veya müşteri hizmetleri ile ilgili konularda Dell'e başvurmak için:

1 Dell.com/support adresine gidin.

2 Destek kategorinizi seçin.

3 Sayfanın altındaki Ülke/Bölge Seçin açılan menüsünden ülkenizi veya bölgenizi doğrulayın.

4 Gereksiniminize uygun hizmet veya destek bağlantısını seçin.
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