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תצורה וקביעת התקנה
.למערכת המצורפות הבטיחות בהוראות עיין, הבא ההליך ביצוע לפני: אזהרה

מהאריזה תקשורת ארון מערכת הוצאת

.הפריטים כל את וזהה המערכת את הוצא

.למערכת המצורפות התקשורת ארון להתקנת ולהוראות הבטיחות להוראות בהתאם התקשורת בארון המערכת את והתקן המסילות את הרכב

.במעמד המערכת התקנת. 1 איור

החשמל כבלי חיבור

החשמל כבלי חיבור. 2 איור

.הצג אל הצג של החשמל כבל את חבר, בצג שימוש נעשה ואם, המערכת של החשמל כבלי או כבל את למערכת חבר
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החשמל כבלי אבטחת

החשמל כבלי אבטחת. 3 איור

.הכבל לרצועת וחבר, באיור כמוצג, החשמל כבלי את כופף

).PDU (חשמל חלוקת ליחידת או) UPS (פסק-אל כגון, נפרד חשמל למקור או מוארק חשמל לשקע החשמל כבלי של השני הקצה את חבר

המערכת הפעלת

המערכת הפעלת. 4 איור

.להידלק צריך ההפעלה מחוון. במערכת ההפעלה לחצן על לחץ
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האופציונלי הקדמי הלוח התקנת

האופציונלי הקדמי הלוח התקנת. 5 איור

).אופציונלי (המסגרת את התקן

ההפעלה מערכת של ההתקנה השלמת

 התצורה והגדרת ההתקנה בהוראות עיין, הפעלה מערכת של ראשונה התקנה לבצע כדי. הנלווה בתיעוד עיין, מראש מותקנת הפעלה מערכת רכשת אם

.המערכת עם יחד נרכשו שלא תוכנה או חומרה פריטי התקנת לפני ההפעלה מערכת את להתקין הקפד. הנלוות

.נתמכות הפעלה מערכות על ביותר העדכני המידע את לאתר כדי dell.com/ossupport בדף בדוק: הערה

של בתוכנה לשימוש רשיון הסכם  Dell

 עליך. שלך למערכת שמצורף) התוכנה רשיון הסכם( Dell Software License Agreement את קרא, שברשותך במחשב השימוש לפני

 כל את מקבל אינך אם. שלך המחשב של הקשיח בכונן שהותקנה התוכנה של גיבוי כעותקי Dell ידי על שהותקנה תוכנה הכוללת מדיה לכל להתיחס

-WWW-800 למספר התקשר, ב"בארה לקוחות עבור dell.com/support. ללקוחות הסיוע של הטלפון מספר אל התקשר, שבהסכם התנאים
DELL (800-999-3355.)גר אתה שבו האזור או המדינה את העמוד של התחתון השמאלי בצד ובחר באתר בקר, ב"לארה מחוץ לקוחות עבור.

לך לסייע שעשוי נוסף מידע

.נפרד במסמך או זה במסמך כלול האחריות על שמידע ייתכן. המערכת עם שסופק ותקנות בטיחות בנושא במידע עיין: אזהרה

:כולל למוצר הנלווה התיעוד

 רכיבי של ההחלפה או ההתקנה אופן וכן במערכת הבעיות פתרון אופן בו ומתוארים, המערכת תכונות לגבי מידע מספקלמשתמש מדריך

.dell.com/support/manuals בכתובת נמצאת המדריך של המקוונת הגרסה. מערכת

 להתקנת הוראות

מעמד

.שלך המעמד פתרון את מלווה זה מסמך. במערכת מעמד להתקין כיצד מתאר

 זמין זה מסמך. התוכנה של הראשונית התצורה והגדרת וההתקנה שלך המערכת כיול לגבי מידע מספק הפריסה מדריךפריסה מדריך

.dell.com/support/manuals בכתובת, באינטרנט
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 מידע מחליפים הם רבות שפעמים מכיוון, תחילה העדכונים את וקרא dell.com/support/manuals באתר עדכונים תמיד בדוק: הערה

.אחרים במסמכים

 ניהול וקושחת ההתקנים מנהלי, BIOS-ה של האחרונות הגרסאות את במערכת ולהתקין להוריד מומלץ, המערכת שדרוג בעת: הערה

.dell.com/support-מ המערכות

טכני סיוע קבלת

 חברת. המערכת של) למשתמש המדריך( Owner's Manual במדריך עיין, כמצופה אינם המערכת ביצועי אם או זה במדריך הליך מבין אינך אם

Dell באתר כך על נוסף מידע ראה. החומרה בתחום מקיפות והסמכה הדרכה מציעה dell.com/training .בכל יוצע לא זה ששירות ייתכן 

.המקומות

טכני מפרט

 המחשב עבור המפרטים של ועדכנית מלאה רשימה לקבלת. המחשב עם יחד שיישלחו דורש שהחוק אלה רק הם הבאים המפרטים: הערה

.dell.com/support אל עבור, שברשותך

חשמל

)כוח ספק לכל (ח"ז כוח ספק

ואט 600הספק

חום פיזור

 ספק של הנקוב ההספק לפי מחושב חום פיזור: הערה

.הזרם

2047 BTU ואט 600 של יתיר כוח ספק (לשעה(

מתח

 אספקת למערכות לחיבור מתוכננת זו מערכת: הערה

 חורג שאינו לפאזה פאזה מתח עם IT חשמל

.וולט 230-מ

הרץ 50/60, ח"ז וולט 240–100

)כוח ספק לכל (י"ז כוח ספק

ואט 700הספק

חום פיזור

 ספק של הנקוב ההספק לפי מחושב חום פיזור: הערה

.הזרם

2388 BTU ואט 700 של יתיר כוח ספק (לשעה(

י"ז וולט) 60–48)-מתח

טמפרטורה

C 35°בחדר מקסימלית הפעלה טמפרטורת

.dell.com/support/manuals ראה, ותצורות מורחב הפעלה טמפרטורות טווח על מידע לקבלת
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