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Εγκατάσταση και ρύθμιση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού εκτελέσετε την παρακάτω διαδικασία, συμβουλευθείτε τις οδηγίες 
ασφάλειας που συνοδεύουν το σύστημά σας.

Άνοιγμα συσκευασίας συστήματος rack

Ανοίξτε τη συσκευασία του συστήματός σας και αναγνωρίστε κάθε αντικείμενο.

Συναρμολογήστε τις ράγες και εγκαταστήστε το σύστημα σε rack σύμφωνα με τις οδηγίες ασφάλειας και τις οδηγίες 
εγκατάστασης σε rack που παρέχονται με το σύστημά σας.

Αριθμός 1. Εγκατάσταση του συστήματος σε rack.

Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας

Αριθμός 2. Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας

Συνδέστε το καλώδιο(α) τροφοδοσίας του συστήματος στο σύστημα και, αν χρησιμοποιείτε οθόνη, συνδέστε το 
καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης στην οθόνη.
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Ασφάλιση των καλωδίων τροφοδοσίας

Αριθμός 3. Ασφάλιση των καλωδίων τροφοδοσίας

Λυγίστε το καλώδιο(α) τροφοδοσίας του συστήματος, όπως φαίνεται στην εικόνα, και στερεώστε το στο άγκιστρο του 
καλωδίου.

Τοποθετήστε την άλλη άκρη του καλωδίου(ων) τροφοδοσίας σε γειωμένη πρίζα ή σε ξεχωριστή πηγή ηλεκτρικού 
ρεύματος, π.χ. σε ένα σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) ή μια μονάδα διανομής ρεύματος (PDU).

Ενεργοποίηση του συστήματος

Αριθμός 4. Ενεργοποίηση του συστήματος

Πιέστε το κουμπί λειτουργίας του συστήματος. Η λυχνία λειτουργίας θα πρέπει να ανάψει.
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Τοποθέτηση της προαιρετικής στεφάνης συγκράτησης

Αριθμός 5. Τοποθέτηση της προαιρετικής στεφάνης συγκράτησης

Εγκαταστήστε τη στεφάνη συγκράτησης (προαιρετικά).

Ολοκλήρωση της εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος
Σε περίπτωση που αγοράσατε προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που σχετίζεται με 
αυτό. Όταν εγκαθιστάτε ένα λειτουργικό σύστημα για πρώτη φορά, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση εγκατάστασης και 
διαμόρφωσης που αφορά στο λειτουργικό σας σύστημα. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα είναι 
εγκατεστημένο, προτού εγκαταστήσετε υλικό ή λογισμικό που δεν έχετε αγοράσει μαζί με το σύστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε dell.com/ossupport για τις νεότερες πληροφορίες σχετικά με υποστηριζόμενα 
λειτουργικά συστήματα.

Άδεια χρήσης λογισμικού Dell

Πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα σας, ανατρέξτε στην άδεια χρήσης λογισμικού της Dell που το συνοδεύει. Θα 
πρέπει να εκλάβετε τυχόν μέσα του εγκατεστημένου λογισμικού της Dell ως αντίγραφα ασφαλείας του λογισμικού 
που είναι εγκατεστημένο στον σκληρό δίσκο του συστήματος σας. Εάν δεν αποδέχεστε τους όρους της άδειας χρήσης, 
καλέστε στο τηλέφωνο την εξυπηρέτηση πελατών. Οι πελάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να καλέσουν τον 
αριθμό 800-WWW-DELL (800-999-3355). Οι πελάτες εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, μπορούν να επισκεφτούν την 
τοποθεσία dell.com/support και να επιλέξουν τη χώρα ή την περιοχή τους στο κάτω μέρος της σελίδας.

Άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να χρειαστείτε
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ανατρέξτε στις πληροφορίες που παραλάβατε μαζί με το σύστημά σας και αφορούν 
θέματα ασφάλειας και τις κανονιστικές διατάξεις. Οι πληροφορίες για την εγγύηση μπορεί να 
περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο ή να παρατίθενται σε χωριστό έγγραφο.

Η τεκμηρίωση του προϊόντος σας περιλαμβάνει:

Εγχειρίδιο 
κατόχου

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του συστήματος και περιγράφει την 
αντιμετώπιση προβλημάτων του συστήματός σας και την εγκατάσταση ή την 
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επανατοποθέτηση εξαρτημάτων του συστήματος. Αυτό το έγγραφο είναι διαθέσιμο online 
στην τοποθεσία dell.com/support/manuals.

Οδηγίες 
εγκατάστασης 
rack

Περιγράφουν πώς να εγκαταστήσετε το σύστημά σας σε rack. Το έγγραφο αυτό 
αποστέλλεται μαζί με τη λύση rack που αγοράσατε.

Οδηγός 
ανάπτυξης

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την καλωδίωση του συστήματός σας και την εγκατάσταση 
και αρχική ρύθμιση του λογισμικού. Αυτό το έγγραφο είναι διαθέσιμο online στην 
τοποθεσία dell.com/support/manuals.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγχετε πάντοτε για ενημερωμένες εκδόσεις στην τοποθεσία dell.com/support/manuals και 
να διαβάζετε πρώτα τις ενημερωμένες εκδόσεις επειδή πολύ συχνά αντικαθιστούν τις πληροφορίες άλλων 
εγγράφων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την αναβάθμιση του συστήματός σας, συνιστώνται η λήψη και η εγκατάσταση των πιο 
πρόσφατα ενημερωμένων εκδόσεων του BIOS, των προγραμμάτων οδήγησης και του υλικολογισμικού 
διαχείρισης του συστήματός σας που διατίθενται στην τοποθεσία dell.com/support.

Λήψη τεχνικής βοήθειας
Εάν δεν κατανοείτε μια διαδικασία αυτού του οδηγού ή αν το σύστημα δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο, 
ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κατόχου. Η Dell παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση και πιστοποίηση υλικού. Για 
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τοποθεσία dell.com/training. Η υπηρεσία αυτή ενδέχεται να μην 
προσφέρεται σε όλες τις τοποθεσίες.

Τεχνικές προδιαγραφές
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προδιαγραφές που ακολουθούν είναι μόνο οι απαιτούμενες με βάση τη νομοθεσία κατά την 
αποστολή του υπολογιστή σας. Μια πλήρη και ενημερωμένη λίστα των προδιαγραφών για το σύστημά σας θα 
βρείτε στην ιστοσελίδα dell.com/support.

Ισχύς

Τροφοδοσία AC (ανά τροφοδοτικό)

Ισχύς σε W 600 W

Θερμική κατανάλωση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θερμική κατανάλωση 
υπολογίζεται με βάση την ονομαστική 
ισχύ του τροφοδοτικού σε W.

2047 BTU/ώρα (εφεδρική τροφοδοσία, τροφοδοτικό 600 W)

Τάση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το συγκεκριμένο 
σύστημα είναι σχεδιασμένο και για να 
συνδέεται σε συστήματα ισχύος IT όπου η 
τάση μεταξύ των φάσεων δεν υπερβαίνει 
τα 230 V.

100–240 AC, αυτορυθμιζόμενη, 50/60 Hz

Τροφοδοσία DC (ανά παροχή τροφοδοσίας)

Ισχύς σε W 700 W

6



Ισχύς

Θερμική κατανάλωση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θερμική κατανάλωση 
υπολογίζεται με βάση την ονομαστική 
ισχύ του τροφοδοτικού σε W.

2388 BTU/ώρα (εφεδρική τροφοδοσία, τροφοδοτικό 700 W)

Τάση –(48–60) V DC

Θερμοκρασία

Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας 35° C
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