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Instalace a konfigurace
VAROVÁNÍ: Před provedením následujícího postupu si prostudujte bezpečnostní pokyny 
dodané se systémem.

Rozbalení stojanového systému
Rozbalte systém a zkontrolujte jeho jednotlivé součásti.

Sestavte kolejničky a nainstalujte systém do stojanu podle bezpečnostních pokynů a pokynů k instalaci do 
stojanu dodaných se systémem.

Obrázek 1. Instalace systému do stojanu.

Připojení napájecích kabelů

Obrázek 2. Připojení napájecích kabelů

Připojte napájecí kabely k systému, a pokud používáte monitor, připojte napájecí kabel také k monitoru.
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Zajištění napájecích kabelů

Obrázek 3. Zajištění napájecích kabelů

Ohněte napájecí kabel tak, jak je znázorněno na obrázku, a připevněte ho do příslušného úchytu.

Poté zasuňte druhý konec kabelu do uzemněné elektrické zásuvky nebo jej připojte k samostatnému zdroji 
napájení, například ke zdroji nepřerušitelného napájení (UPS) nebo k jednotce rozvaděče (PDU).

Zapnutí systému

Obrázek 4. Zapnutí systému

Stiskněte vypínač na systému. Měl by se rozsvítit indikátor napájení.
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Instalace volitelného čelního krytu

Obrázek 5. Instalace volitelného čelního krytu

Nainstalujte čelní kryt (volitelný).

Dokončení nastavení operačního systému
Pokud jste zakoupili předinstalovaný operační systém, prostudujte si příslušnou dokumentaci k operačnímu 
systému. Chcete-li provést první instalaci operačního systému, postupujte podle dokumentace k instalaci a 
konfiguraci operačního systému. Než začnete s instalací hardwaru či softwaru, který nebyl zakoupen 
společně se systémem, ujistěte se, že je nainstalován operační systém.

POZNÁMKA: Nejnovější informace o podporovaných operačních systémech naleznete na adrese 
dell.com/ossupport.

Licenční smlouva na software společnosti Dell
Před použitím systému si přečtěte Licenční smlouvu na software společnosti Dell dodanou se systémem. 
Veškerá média obsahující software nainstalovaný společností Dell je třeba považovat za ZÁLOŽNÍ kopie 
softwaru nainstalovaného na pevném disku systému. Pokud s podmínkami smlouvy nesouhlasíte, zavolejte 
na telefonní číslo oddělení pomoci zákazníkům. Pro zákazníky v USA je k dispozici telefonní číslo 800-
WWW-DELL (800-999-3355). Zákazníci mimo USA mohou navštívit adresu dell.com/support, kde je třeba 
ve spodní části stránky vybrat příslušnou zemi nebo region.

Další užitečné informace
VAROVÁNÍ: Prostudujte si informace o bezpečnosti a předpisech, které byly dodány se 
systémem. Informace o záruce jsou součástí tohoto dokumentu, nebo jsou přiloženy 
samostatně.

Součástí dokumentace k produktu je:
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Owner’s 
Manual 
(Příručka 
majitele)

Obsahuje informace o funkcích systému a popisuje řešení problémů se systémem a 
instalaci nebo výměnu komponent. Tento dokument je k dispozici na internetu na 
adrese dell.com/support/manuals.

Rack 
Installation 
Instructions 
(Pokyny k 
instalaci do 
stojanu)

Popisují jak systém nainstalovat do stojanu. Tento dokument je dodáván se 
stojanovým řešením.

Implementační 
příručka

Obsahuje informace o kabeláži systému a jeho instalaci a počáteční konfiguraci. 
Tento dokument je k dispozici na internetu na adrese dell.com/support/manuals.

POZNÁMKA: Vždy nejprve zkontrolujte a pročtěte aktualizace uvedené na adrese dell.com/support/
manuals, protože tyto aktualizace často nahrazují informace v ostatních dokumentech.

POZNÁMKA: Při upgradu systému doporučujeme, abyste si z webu dell.com/support do systému 
stáhli a nainstalovali nejnovější systém BIOS a ovladače a firmware pro správu systémů.

Odborná pomoc
Nerozumíte-li některému z postupů popsaných v této příručce nebo nepracuje-li systém podle očekávání, 
nahlédněte do Příručky majitele hardwaru. Společnost Dell rovněž nabízí komplexní školení a certifikaci 
týkající se hardwaru. Další informace najdete na adrese dell.com/training. Tato služba nemusí být 
nabízena ve všech regionech.

Technické specifikace
POZNÁMKA: Následující specifikace představují pouze zákonem vyžadované minimum dodávané se 
systémem. Kompletní seznam aktuálních specifikací systému naleznete na adrese dell.com/support.

Napájení

Střídavý proud (na jeden zdroj napájení)

Výkon 600 W

Odvod tepla

POZNÁMKA: Odvod tepla se počítá 
pomocí výkonu zdroje napájení.

2 047 BTU/hod (redundantní, 600W zdroj napájení)

Napětí

POZNÁMKA: Tento systém je 
navržen také pro připojení k 
systémům napájení IT se sdruženým 
napětím nepřesahujícím 230 V.

100–240 V stř., automatické přepínání rozsahu, 50/60 Hz

Stejnosměrný proud (na jeden zdroj napájení)

Výkon 700 W
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Napájení

Odvod tepla

POZNÁMKA: Odvod tepla se počítá 
pomocí výkonu zdroje napájení.

2 388 BTU/hod (redundantní, 700W zdroj napájení)

Napětí 48 až 60 V stejnosm.

Teplota

Maximální provozní teplota okolí 35 °C

Více informací o podporovaném rozšířeném rozsahu provozních teplot a o konfiguracích naleznete na 
adrese dell.com/support/manuals.
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