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Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia
UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer.

OSTRZEŻENIE: PRZESTROGA wskazuje na ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych oraz przedstawia sposób 
uniknięcia problemu.

PRZESTROGA: OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia mienia, 
odniesienia obrażeń ciała lub śmierci.
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Instalacja i konfiguracja
PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem wykonywania poniższej procedury należy zapoznać się z instrukcjami 
dotyczącymi bezpieczeństwa dołączonymi do zestawu.

Rozpakowywanie systemu montowanego w szafie typu rack
Rozpakuj system i zidentyfikuj jego poszczególne elementy.

Zamontuj prowadnice i zainstaluj system w szafie typu rack zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz instrukcjami dotyczącymi 
montowania systemów w szafie dostarczonymi wraz z systemem.

Rysunek 1. Montowanie systemu w szafie typu rack.

Podłączanie kabli zasilania

Rysunek 2. Podłączanie kabli zasilania

Podłącz odpowiedni kabel (lub kable) zasilania do systemu oraz odpowiedni kabel zasilania do monitora, o ile jest używany.
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Mocowanie kabli zasilania

Rysunek 3. Mocowanie kabli zasilania

Zagnij kabel (kable) w sposób przedstawiony na rycinie i przymocuj go (je) do zacisku kabla.

Podłącz drugą końcówkę kabla (kabli) do uziemionego gniazdka elektrycznego lub oddzielnego źródła zasilania, np. do zasilania 
bezprzerwowego (UPS) lub do jednostki rozdziału zasilania (PDU).

Włączanie systemu

Rysunek 4. Włączanie systemu

Naciśnij przycisk zasilania na obudowie systemu. Powinien zaświecić się wskaźnik zasilania.
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Instalowanie opcjonalnej osłony

Rysunek 5. Instalowanie opcjonalnej osłony

Zainstaluj osłonę (opcjonalną).

Kończenie konfiguracji systemu operacyjnego
W przypadku zakupienia systemu operacyjnego zainstalowanego fabrycznie należy zapoznać się z dokumentacją systemu 
operacyjnego. Przed rozpoczęciem instalowania systemu operacyjnego po raz pierwszy należy zapoznać się z dokumentacją 
dotyczącą instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego. Upewnić się, że system operacyjny został zainstalowany przed instalacją 
sprzętu i oprogramowania niezakupionego wraz z systemem.

UWAGA: Najnowsze informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych dostępne są na stronie dell.com/
ossupport.

Umowa licencyjna oprogramowania Dell
Przed uruchomieniem systemu należy zapoznać się z umową licencyjną oprogramowania Dell dołączoną do zestawu. Wszelkie 
nośniki zawierające oprogramowanie zainstalowane przez firmę Dell należy traktować jako kopie ZAPASOWE oprogramowania 
zainstalowanego na twardym dysku. W razie braku zgody na warunki umowy należy skontaktować się telefonicznie z działem 
obsługi. Klienci w Stanach Zjednoczonych mogą dzwonić pod numer telefonu 800-WWW-DELL (800-999-3355). Klienci spoza 
Stanów Zjednoczonych mają do dyspozycji stronę internetową dell.com/support, na której można wybrać swój kraj lub region w 
panelu w lewym górnym rogu strony.

Inne przydatne informacje
PRZESTROGA: Zapoznaj się z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa i przepisów prawnych w dokumencie 
dostarczonym wraz z systemem. Informacje dotyczące gwarancji mogą zostać zamieszczone w tym dokumencie 
lub dostarczone jako oddzielny dokument.

Dokumentacja produktu obejmuje następujące pozycje:

Instrukcja 
użytkownika

Zawiera informacje o funkcjach systemu i opis sposobów rozwiązywania problemów zaistniałych 
podczas jego użytkowania, a także instrukcje dotyczące instalacji lub wymiany elementów systemu. 
Dokument ten jest dostępny w trybie online na stronie dell.com/support/manuals.
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Instrukcja 
montażu w szafie 
typu rack

Zawiera opis sposobu montażu systemu w szafie typu rack. Ten dokument jest dostarczany wraz 
z szafą typu rack.

Instrukcja 
wdrożenia

Zawiera informacje na temat okablowania systemu oraz instalacji, jak również wstępnej konfiguracji 
systemu. Dokument jest dostępny w trybie online na stronie dell.com/support/manuals.

UWAGA: Należy zawsze sprawdzać, czy na stronie dell.com/support/manuals pojawiły się aktualizacje i czytać 
informacje w nich zawarte, ponieważ często zastępują one informacje zawarte w innych dokumentach.

UWAGA: W trakcie aktualizacji systemu zalecane jest pobranie ze strony dell.com/support i zainstalowanie najnowszych 
wersji systemu BIOS, sterowników i oprogramowania sprzętowego dla posiadanego systemu.

Uzyskiwanie pomocy technicznej
Jeśli procedury opisane w tym podręczniku są niezrozumiałe lub jeśli system nie działa zgodnie z oczekiwaniami, należy zapoznać 
się z Podręcznikiem użytkownika. Firma Dell oferuje kompleksowe szkolenie w zakresie sprzętu oraz certyfikację. Więcej 
informacji na ten temat można znaleźć na stronie dell.com/training. Ta usługa jest dostępna w wybranych krajach.

Dane techniczne
UWAGA: Poniższe dane techniczne obejmują wyłącznie dane wymagane przez prawo, które muszą być dostarczone 
z komputerem. Pełne i aktualne dane techniczne komputera są dostępne w witrynie dell.com/support.

Zasilanie

Zasilacz prądu zmiennego (na zasilacz)

Moc 600 W

Emisja ciepła

UWAGA: Rozproszenie ciepła jest obliczane 
na podstawie znamionowej mocy zasilania w 
watach.

2047 BTU/godz. (zasilacz nadmiarowy 600 W)

Napięcie

UWAGA: System ten jest zaprojektowany 
także do podłączania do systemów zasilania 
IT z napięciem międzyfazowym 
nieprzekraczającym 230 V.

100 – 240 V AC, automatyczne dopasowywanie zakresu, 50/60 Hz

Zasilacz prądu stałego (na zasilacz)

Moc 700 W

Emisja ciepła

UWAGA: Rozproszenie ciepła jest obliczane 
na podstawie znamionowej mocy zasilania w 
watach.

2388 BTU/godz. (zasilacz nadmiarowy 700 W)

Napięcie –(48–60) V DC
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Temperatura

Maksymalna robocza temperatura otoczenia 35°C

Więcej informacji o możliwości rozszerzenia zakresu temperatury, w jakim urządzenie może pracować, a także odpowiednich 
konfiguracjach, można znaleźć na stronie dell.com/support/manuals.
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