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Chassis
In dit hoofdstuk worden de verschillende chassis weergaven samen met de poorten en connectoren en worden de FN-
sneltoetscombinaties uitgelegd.
Onderwerpen:

• Vooraanzicht
• Achteraanzicht
• Interne weergave
• Belangrĳke componenten van uw systeem

Vooraanzicht

1. Aan-uitknop/voedingslampje 2. HDD-activiteits-LED

3. Slot voor SD-kaart 4. USB 3.2 Gen 1x1-poorten

5. USB 3.2 type C-poort met PowerShare 6. USB 3.2 type C-poort

7. Universele audio-aansluiting 8. Ontgrendeling voorste bezel
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9. ODD-bay van 5,25" 10. Slimline optische bay

Achteraanzicht

1. Voedingseenheid 2. Lĳnuitgang-poort

3. Microfoon/Line-in-poort 4. Seriële poort

5. PS/2-muispoort 6. PSU BIST LED

7. PS/2-toetsenbordpoort 8. Netwerkpoort (AMT ingeschakeld - optioneel)

9. Netwerkpoort 10. USB 3.2 Gen 1x1-poorten

11. USB 3.2 type C-poort met PowerShare 12. Mechanisch uitbreidingsslot

13. PCIe-uitbreidingsslots 14. Ontgrendeling zĳpaneel

15. PCIe-uitbreidingsslots (CPU1 vereist)
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Interne weergave

1. Systeemkaart 2. CPU en geheugenluchtkap

3. Intrusieswitch 4. Voorste systeemventilator

5. Knop voor vergrendelen/ontgrendelen voorste bezel 6. Aanvullende PCIe-voedingskabels

7. Gevoede graphical processing unit (GPU) 8. PCIe-ontgrendelingen

9. Knop voor vergrendelen/ontgrendelen achterste HDD-bezel 10. Ventilatoren aan de achterzĳde
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1. CPU1-socket 2. CPU0-koelplaat

3. PCIe-houder 4. CPU0-geheugenslots

5. CPU0-geheugenslots 6. Knoopcelbatterĳ

7. PCIe-grafische kaart van halve lengte 8. CPU1-geheugenslots

9. CPU1-geheugenslots
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1. Flex 2 (standaard is 5,25" en bay voor dunne ODD) 2. Datakabel en voedingskabel voor de dunne ODD

3. HDD-ventilatorbeugel 1 4. Intrusieswitch

5. Voedingsdistributie- en ventilatorcontrolekaart 6. Voeding

7. Flex 3 (optioneel) 8. Flex 4 (optioneel)

9. HDD-ventilatorbeugel 0 10. Flex 1-behuizing

11. Flex 0-behuizing

Belangrĳke componenten van uw systeem
In dit gedeelte vindt u een illustratie van de belangrĳkste onderdelen van uw systeem en de locatie ervan.
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1. Zĳplaat
2. Luchtkap
3. PCIe-houder
4. Systeemventilator aan de voorkant
5. Dunne optische schĳf
6. Geheugenbeugel
7. 5,25 inch optische schĳf
8. NVMe FlexBay
9. In- en uitvoerpaneel aan de voorkant
10. Montagekader
11. In- en uitvoerbezel aan de voorkant
12. Harde-schĳfstation en frame van het optische schĳfstation
13. Montagekader van harde schĳf
14. Backpane- en dropkabels
15. Rechterpaneel
16. Computerchassis
17. Systeemkaart
18. Uitbreidingskaart
19. Geheugen
20. Processor
21. CPU-vergrendelingsklem
22. Koelplaatmodule processor
23. Systeemventilator aan de voorkant
24. Systeemventilator
25. Aan/uit-distributiekaart
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26. Voedingseenheid (PSU)

OPMERKING: Dell geeft een lĳst met componenten en hun onderdeelnummers voor de originele, gekochte systeemconfiguratie.

Deze onderdelen zĳn beschikbaar volgens garantiedekkingen die door de klant zĳn aangeschaft. Neem contact op met uw Dell

verkoopvertegenwoordiger voor aankoopopties.
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Aan de computer werken

Onderwerpen:

• Veiligheidsinstructies
• Uw computer uitschakelen - Windows
• Voordat u in de computer gaat werken
• Nadat u aan de computer heeft gewerkt

Veiligheidsinstructies
Volg de onderstaande veiligheidsrichtlĳnen om uw persoonlĳke veiligheid te garanderen en de computer te beschermen tegen mogelĳke
schade. Tenzĳ anders aangegeven, wordt er bĳ elke procedure in dit document van uitgegaan dat u de veiligheidsinformatie hebt gelezen
die bĳ uw computer is geleverd.

GEVAAR: Lees de veiligheidsinformatie die bĳ uw computer is geleverd voordat u aan de onderdelen in de computer gaat

werken. Raadpleeg voor meer informatie over aanbevolen procedures op het gebied van veiligheid onze website over de

naleving van wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory_compliance.

GEVAAR: Ontkoppel uw computer van alle voedingsbronnen voordat u de computerbehuizing of -panelen opent. Zodra

u klaar bent met de werkzaamheden binnen de computer, plaatst u de behuizing en alle panelen en schroeven terug

voordat u uw computer weer aansluit op een stopcontact.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het werkoppervlak plat, droog en schoon is om schade aan de computer te

voorkomen.

WAARSCHUWING: Pak de componenten en kaarten bĳ de rand vast en kom niet aan de pinnetjes en de contactpunten

om beschadigingen te voorkomen.

WAARSCHUWING: U mag alleen probleemoplossing en reparaties laten uitvoeren door technische supportteams die

door Dell erkend of geïnstrueerd worden. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell zĳn

goedgekeurd, valt niet onder de garantie. Zie de veiligheidsinstructies die bĳ het product worden geleverd of kĳk op

www.dell.com/regulatory_compliance.

WAARSCHUWING: Raak een component pas aan nadat u zich hebt geaard door een ongeverfd metalen oppervlak van

het chassis aan te raken, zoals het metaal rondom de openingen voor de kaarten aan de achterkant van de computer.

Raak tĳdens het werk ook regelmatig een ongeverfd metalen oppervlak aan om statische elektriciteit weg te leiden die

de interne componenten kan beschadigen.

WAARSCHUWING: Verwĳder kabels door aan de connector of het treklipje te trekken, niet aan de kabel zelf. Sommige

kabels hebben aansluitingen met vergrendelingslipjes of duimschroeven die u moet ontgrendelen voordat u de kabel

loskoppelt. Houd kabels bĳ het loskoppelen uitgelĳnd om te voorkomen dat de connectorpinnetjes verbuigen. Zorg er bĳ

het aansluiten van kabels voor dat de poorten en de connectoren de juiste richting hebben en correct zĳn uitgelĳnd.

WAARSCHUWING: Druk op eventueel geïnstalleerde kaarten in de optionele mediakaartlezer om ze uit te werpen.

WAARSCHUWING: Wees voorzichtig bĳ het omgaan met lithium-ionbatterĳen in laptops. Opgezwollen batterĳen dienen

niet gebruikt te worden en dienen te worden vervangen en op juiste wĳze weg te worden gegooid.

OPMERKING: De kleur van uw computer en bepaalde componenten kunnen verschillen van de kleur die in dit document is afgebeeld.
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Uw computer uitschakelen - Windows
WAARSCHUWING: U voorkomt dataverlies door alle geopende bestanden op te slaan en te sluiten. Sluit vervolgens alle

geopende programma's voordat u de computer uitzet of het zĳpaneel verwĳdert.

1. Klik of tik op het .

2. Klik of tik op het  en klik of tik vervolgens op Shut down.

OPMERKING: Controleer of alle op de computer aangesloten apparaten uitgeschakeld zĳn. Houd de aan-uitknop zes

seconden ingedrukt, indien uw computer en aangesloten apparaten niet automatisch worden uitgeschakeld wanneer u het

besturingssysteem afsluit.

Voordat u in de computer gaat werken
1. Sla alle geopende bestanden op en sluit deze, en sluit alle geopende applicaties af.

2. Sluit de computer af. Klik op Start >  Power > Shut down.

OPMERKING: Wanneer u een ander besturingssysteem gebruikt, raadpleegt u de documentatie van uw besturingssysteem voor

instructies voor het afsluiten hiervan.

3. Haal de stekker van de computer en van alle aangesloten apparaten uit het stopcontact.

4. Koppel alle aangesloten netwerkapparaten en randapparatuur, zoals het toetsenbord, de muis, de monitor enz. los van uw computer.

5. Verwĳder eventueel aanwezige mediakaarten en optische schĳven uit uw computer, indien van toepassing.

6. Nadat de computer is uitgeschakeld, houdt u de aan-uitknop vĳf seconden ingedrukt om de systeemkaart te aarden.

WAARSCHUWING: Plaats de computer op een vlak, zacht en schoon oppervlak om krassen op het beeldscherm te

voorkomen.

7. Plaats de computer met de voorzĳde omlaag gericht.

Nadat u aan de computer heeft gewerkt

OPMERKING: Uw computer kan beschadigd raken als u er losse schroeven in achterlaat.

1. Breng alle schroeven opnieuw aan en zorg ervoor dat er geen losse schroeven in uw computer achterblĳven.

2. Sluit alle externe apparaten, randapparaten of kabels die u eerder had losgekoppeld, weer aan voordat u aan uw computer werkt.

3. Plaats alle mediakaarten, schĳven of andere onderdelen die u had verwĳderd, weer terug voordat u aan uw computer werkt.

4. Sluit uw computer en alle aangesloten apparaten aan op het stopcontact.

5. Schakel de computer in.
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Onderdelen verwĳderen en plaatsen

Onderwerpen:

• Lĳst met schroefmaten
• Aanbevolen hulpmiddelen
• Voeding
• Zĳpaneel
• Luchtkap
• Voorklep
• PCIe-houder
• Intrusieschakelaar
• Voorste systeemventilator
• Interne chassisluidspreker
• Harde schĳf en montagekader van de optische schĳf
• Harde-schĳfeenheid
• NVMe FlexBay
• In- en uitvoerkader aan de voorkant
• In- en uitvoerpaneel aan de voorkant
• Achterste systeemventilator
• Zĳplaat aan de rechterkant
• Harde schĳf en frame van het optische schĳfstation
• Dunne optische schĳf
• Optisch station van 5,25 inch
• De stroomdistributie en ventilatorcontrolekaart
• HDD-kabel- en ventilatoreenheid aan de voorkant
• Ventilatorbeugel
• Graphical processing unit (GPU)
• Geheugen
• Knoopbatterĳ
• Warmteafleider van processor
• Moederbord
• Batterĳ van de RAID-controller
• VROC-module

Lĳst met schroefmaten
Tabel 1. Lĳst van schroeven 

Onderdeel Type schroef Aantal

Uitgebreide voedingskaart #6-32X1/4 inch 3

FIO-moederbord #6-32X1/4 inch 2

Dunne ODD-kabel voor blind mate M3X5,0 mm 2

Dunne ODD-kabel voor blind mate met
ODD-beugel

#6-32 UNC X5,45 mm 1

FIO-beugel #6-32X1/4 inch 1

Rechterzĳplaat #6-32 UNC X7,0 mm 2

Luchtkap boven-onderkant M3X5,0 mm 3

3
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Tabel 1. Lĳst van schroeven (vervolg)

Onderdeel Type schroef Aantal

Luchtkap onder-onderkant M3X5,0 mm 2

Moederbord #6-32X1/4 inch 12

Voorste ventilatorbeugel - MB-lade #6-32X1/4 inch 2

Voorste ventilatorbeugel - voorste wand #6-32X1/4 inch 2

Intrusiehouder #6-32X1/4 inch 1

Beugel van achterste ventilator #6-32X1/4 inches 2

Achterste HDD-plaat #6-32 UNC X7,0 mm 2

Flex0 HDD-compartimentbeugel #6-32 UNC X5,45 mm 4

Flex0 6025-ventilatorbeugel voor
bĳgevoegde kabel

#6-32 UNC X5,45 mm 2

Flex0 6025-ventilatorbeugel voor hot-plug #6-32 UNC X5,45 mm 2

Flex0 en Flex1 HH ODD-beugel #6-32 UNC X5,45 mm 4

Flex1 HDD-compartimentbeugel #6-32 UNC X5,45 mm 4

Flex1 6025-ventilatorbeugel voor
bĳgevoegde kabel

#6-32 UNC X5,45 mm 2

Flex1 6025-ventilatorbeugel voor hot-plug #6-32 UNC X5,45 mm 2

Flex2 HDD-compartimentbeugel #6-32 UNC X5,45 mm 4

Flex2 6025-ventilatorbeugel voor
bĳgevoegde kabel

#6-32 UNC X5,45 mm 2

Flex3 HDD-beugel #6-32 UNC X5,45 mm 4

Flex3 6025-ventilatorbeugel voor
bĳgevoegde kabel

#6-32 UNC X5,45 mm 2

Flex4 HDD-beugel #6-32 UNC X5,45 mm 4

Flex4 6025-ventilatorbeugel voor
bĳgevoegde kabel

#6-32 UNC X5,45 mm 2

HH ODD-houder M3X5,0 mm 4

HSBP-kaart #6-32 UNC X5,45 mm 3

CPU0-koeler/CPU0-vloeistofkoeler T-30 Torx-bout 4

CPU1-koeler/CPU1-vloeistofkoeler T-30 Torx-bout 4

Vloeistofkoelerbeugel #6-32 UNC X5,45 mm 12

Aanbevolen hulpmiddelen
Bĳ de procedures in dit document heeft u mogelĳk de volgende hulpmiddelen nodig:
● Kruiskopschroevendraaier #0
● Kruiskopschroevendraaier #1
● Kruiskopschroevendraaier #2
● Plastic pennetje: aanbevolen voor een buitendiensttechnicus
● T-30 Torx-schroevendraaier
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Voeding

De voeding verwĳderen

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

2. Koppel de stroomkabel los van het systeem.

3. Druk op de voedingsvergrendeling [1] en schuif de voedingseenheid weg van het systeem [2].

OPMERKING: Als de voeding niet verwĳderd kan worden, kun je de rechterzĳplaat van het systeem verwĳderen en controleren

of de voeding met een schroef vastzit.

De voeding plaatsen

1. Schuif de voedingseenheid in de voedingssleuf op het systeem.

2. Sluit de stroomkabel aan op het systeem.

3. Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.Nadat u aan de computer heeft gewerkt op pagina 15

Zĳpaneel

De zĳplaat verwĳderen

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

WAARSCHUWING: Het systeem wordt niet ingeschakeld terwĳl het zĳpaneel eraf ligt. Bovendien wordt het systeem

uitgeschakeld als het zĳpaneel wordt verwĳderd terwĳl het systeem is ingeschakeld

2. De zĳplaat verwĳderen:

3. Druk op de vergrendeling
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4. Trek de vergrendeling [1] omhoog en draai deze om de kap [2] los te maken.

5. Til de kap op om deze uit het systeem te verwĳderen.

De zĳplaat plaatsen

1. Lĳn de onderkant van het zĳpaneel uit met het chassis.

2. Zorg ervoor dat de haak aan de onderzĳde van de zĳplaat vastklikt in de inkeping van het systeem.

3. Druk de bovenplaat van de behuizing op zĳn plaats totdat deze vastklikt.
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WAARSCHUWING: Het systeem wordt niet ingeschakeld zonder het zĳpaneel. Bovendien wordt het systeem

uitgeschakeld als het zĳpaneel wordt verwĳderd terwĳl het systeem is ingeschakeld

4. Volg de procedures in Nadat u in de computer heeft gewerkt.

Luchtkap

De luchtkap verwĳderen

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

2. Verwĳder de zĳplaat.

3. De luchtkapventilatoreenheid verwĳderen:

a. Koppel de kabelaansluiting van de ventilator los van het moederbord [1].
b. Til de kap uit het systeem [2].

De luchtkapventilatoreenheid plaatsen

1. Plaats de kap in de juiste positie en zorg ervoor dat het lipje in het systeem past.

2. Druk de kap naar beneden totdat deze met een klik vergrendelt.

3. Sluit de ventilatorconnectorkabel aan op de systeemkaart.

4. Plaats de zĳplaat.

5. Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

De luchtkapventilator verwĳderen

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

2. Verwĳder de volgende onderdelen:

a. zĳplaat
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b. de luchtkap verwĳderen (bovenkant)

3. Draai de luchtkap om om de ventilator te bekĳken.

4. Maak de connectorkabel van de ventilator los uit de vergrendelingen [1] en [2] om de ventilator te verwĳderen.

5. Verwĳder de schroeven waarmee de ventilator aan de luchtkap [1] is bevestigd en til de ventilator uit de luchtkap [2].

OPMERKING: De kap moet iets open worden gebogen om verwĳderd te kunnen worden.
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De luchtkapventilator plaatsen

1. Plaats de ventilator in de juiste positie in de luchtkap.

2. Plaats de schroeven terug waarmee de ventilator aan de luchtkap wordt bevestigd.

3. Leid de ventilatorconnectorkabel door de lipjes op de luchtkap en draai deze om.

4. Plaats:

a. luchtkap (bovenkant)
b. zĳplaat

5. Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Voorklep

Het montagekader aan de voorkant verwĳderen

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

2. Verwĳder de zĳplaat.

3. Verwĳder het montagekader:

a. Druk op de vergrendeling en wrik de lipjes omhoog om het montagekader los te maken van het systeem.
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b. Draai het montagekader naar voren en til het montagekader weg van het systeem.

Het montagekader aan de voorkant plaatsen

1. Houd het montagekader vast en zorg ervoor dat de haken op het kader in de inkepingen op het systeem vastklikken.

2. Draai het montagekader naar voren en druk op het montagekader totdat de lipjes vastklikken.

3. Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.
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PCIe-houder

De PCle-kaarthouder verwĳderen

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

2. Verwĳder het volgende:

a. zĳplaat
b. luchtkap

3. De PCle-kaarthouder verwĳderen:

OPMERKING: Als kaarten op volledige lengte zĳn geïnstalleerd, moet u deze kaarten verwĳderen voordat u de houder verwĳdert.

OPMERKING: Als MegaRAID 9460 is geïnstalleerd, kunt u Super CAP loskoppelen van de kaart voordat u de PCIe-kaarthouder

uit het systeem verwĳdert.

a. Koppel de voedingskabels aan beide zĳden van de kaarthouder los door te drukken op het lipje en die uit de kabelsleuf in de
PCIe-kaarthouder [1] en [2] te trekken.

b. Maak de dubbele kabels die door de klem op de kaarthouder [3] lopen, los.

4. Maak de lipjes los waarmee de voorste systeemventilator is bevestigd en til de PCIe-kaarthouder uit het chassis.
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De PCIe-kaarthouder plaatsen

1. Lĳn de PCIe-kaarthouder uit met de sleuf aan de voorkant van de systeemventilator en druk hem omlaag totdat deze vastklikt.

2. Leid de dubbele kabels weer door de klem op de PCIe-kaarthouder.

3. Sluit de voedingskabels aan beide zĳden aan op de kabelsleuven in de PCIe-kaarthouder.

4. Installeer de kaarten op volledige lengte als ze waren verwĳderd.

5. Als de MegaRAID 9460 was verwĳderd, moet u de Super CAP weer aansluiten op de kaart.

6. Plaats:

a. luchtkap
b. zĳplaat

7. Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Intrusieschakelaar

De intrusieschakelaar verwĳderen

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

2. Verwĳder de rechterzĳplaat.

3. Verwĳder de intrusieschakelaar die zich aan de onderkant van het moederbord bevindt:

OPMERKING: Het systeem kan niet worden ingeschakeld wanneer de intrusieschakelaar is verwĳderd.

a. Druk de knop van de intrusieschakelaar naar de onderzĳde van het chassis [1, 2].
b. Trek de intrusieschakelaar naar beneden om deze uit de sleuf te verwĳderen [3].
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4. De rechterzĳplaat plaatsen

5. Draai het systeem weer met de bovenplaat naar boven gericht waar de ontgrendeling beschikbaar is.

6. Verwĳder de volgende componenten:

a. zĳplaat
b. luchtkap
c. PCIe-kaarthouder

7. U verwĳdert de intrusieschakelaarmodule als volgt:

a. Trek de onderste kabel van de intrusieschakelaar omhoog richting het chassis [1].
b. Druk op het lipje om de kabel van de intrusieschakelaar los te koppelen van het moederbord [2].
c. Haal de kabels van de intrusieschakelaar uit de klem op het chassis [3].
d. Verwĳder de schroef op de intrusiemodule [4].
e. Til de intrusiemodule aan de voorzĳde van de systeemventilator los [5].
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De intrusieschakelaar plaatsen

1. Plaats de intrusieschakelaarmodule in de sleuf aan de voorzĳde van de systeemventilator.

2. Om de intrusieschakelaarmodule aan de voorste systeemventilator te bevestigen, moet u de enkele schroef op de module
terugplaatsen.

3. Leid de kabels van de intrusieschakelaar door de klem op het chassis.

4. Sluit de kabel van de intrusieschakelaar aan op het moederbord.

5. Druk de onderste kabel van de intrusieschakelaar omlaag richting het onderste chassis.

6. Plaats de volgende componenten terug:

a. PCIe grafische kaarthouder
b. luchtkap
c. zĳplaat

7. Verwĳder de rechterzĳplaat.

8. Haal de kabel van de intrusieschakelaar uit het bovenste chassis.

9. Plaats en schuif de intrusieschakelaar in de sleuf in het chassis.

10. Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.
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Voorste systeemventilator

De voorste systeemventilator verwĳderen

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

2. Verwĳder het volgende:

a. zĳplaat
b. montagekader vooraan
c. luchtkap
d. PCIe-kaarthouder

3. Verwĳder de systeemventilator als volgt:

a. Verwĳder de enkele schroef op de intrusieschakelaarmodule [1] en til hem weg van het systeemventilatorchassis [2].
b. Koppel de interne chassisluidsprekerkabel los van de connector, haal hem uit de klem op het systeemventilatorchassis [3] en til

hem weg van het chassis [4].

4. Koppel de vier kabels van de systeemventilator los van de connectoren op het moederbord.

WAARSCHUWING: Trek de connector niet los via de kabels. Koppel de kabel in plaats daarvan los door aan het einde

van de connector te trekken. Als u aan de kabels trekt, kunnen ze losraken van de connector.
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5. Verwĳder de twee schroeven waarmee het ventilatorchassis aan het systeem [1] is bevestigd en de twee schroeven waarmee het
ventilatorchassis aan de voorzĳde van het systeem zit [2].
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6. Draai en til de ventilator weg van het systeem.
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De voorste systeemventilator plaatsen

1. Houd de systeemventilator bĳ de zĳkanten vast met het uiteinde van de kabel naar de onderkant van het chassis gericht.

2. Plaats de twee schroeven terug waarmee de systeemventilator op de voorkant van het systeem vastzit.

3. Plaats de twee schroeven terug waarmee de systeemventilator in het systeem vastzit.

4. Sluit de vier kabels van de systeemventilator aan op het moederbord.

5. Leid de interne chassisluidsprekerkabel door de klem op de systeemventilator en sluit de interne chassisluidsprekerkabel aan op de
connector.

6. Plaats de intrusieschakelaarmodule terug in de sleuf op de ventilator en plaats de schroef om hem vast te maken aan de
systeemventilator.

7. Plaats de volgende componenten:

a. PCIe grafische kaarthouder
b. luchtkap
c. montagekader vooraan
d. zĳplaat

8. Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Interne chassisluidspreker

De interne chassisluidspreker verwĳderen

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

2. Verwĳder het volgende:
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a. zĳplaat
b. montagekader

3. De interne chassisluidspreker verwĳderen

a. Koppel een uiteinde van de kabel van de interne chassisluidspreker los van de connector op de systeemkaart [1].
b. Verwĳder de kabel van de interne chassisluidspreker uit de clip op de systeemventilatoreenheid.

4. Houd de lipjes [2] aan weerszĳden van de interne chassisluidspreker ingedrukt om deze uit het systeem te schuiven en te verwĳderen
[3].

De interne chassisluidspreker installeren

1. Houd de tabs aan beide zĳden van de interne luidspreker van het chassis ingedrukt en schuif de luidsprekermodule in de slot om deze
op het systeem te bevestigen.

2. Leid de kabel van de interne luidspreker van het chassis door de clip op de systeemventilator.

3. Sluit het ene uiteinde van de kabel van de interne luidspreker van het chassis aan op de connector op de systeemventilator.

4. Installeer de volgende componenten:

a. luchtkap
b. montagekader
c. zĳplaat

5. Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt
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Harde schĳf en montagekader van de optische schĳf

De HDD-bezel verwĳderen

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

2. Verwĳder de volgende componenten:

a. zĳplaat
b. montagekader

3. De HDD-bezel verwĳderen:

a. Druk op de blauwe ontgrendelknop [1] die zich bĳ de voorste systeemventilator bevindt.
b. Verschuif de ontgrendeling [2] op de I/O-bezel aan de voorkant om de HDD-bezel uit het chassis [3] te verwĳderen.

c. Draai en til de HDD-bezel uit het chassis [3].

4. Optioneel: verwĳder de ODD-bezel uit het chassis door de randen van de bezel los te wrikken en deze omhoog te tillen.

De HDD-bezel installeren

1. Als de ODD-bezel is verwĳderd, kunt u deze installeren door de uitsparing van de bezel uit te lĳnen met de slot op het chassis
(optioneel).

2. Lĳn de HDD-bezel uit met de daarvoor bestemde slots op het chassis en druk de HDD-bezel richting het chassis.

3. Druk op de blauwe vergrendelknop bĳ de systeemventilator aan de voorkant om de HDD-bezel aan het chassis te bevestigen.

4. Installeer de volgende componenten:

a. montagekader
b. zĳplaat

5. Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt
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Harde-schĳfeenheid

De HDD-houder verwĳderen

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

2. Verwĳder de volgende onderdelen:

a. zĳplaat

OPMERKING: Verwĳder de zĳplaat niet als het voorste I/O-kader ontgrendeld is.

b. HDD-montagekader

OPMERKING: Verwĳder alleen het HDD-kader.

3. De HDD-houder verwĳderen:

a. Druk op de ontgrendelknop [1] om de vergrendeling [2] te ontgrendelen.

b. Trek aan de vergrendeling om de houder uit de HDD-sleuf te trekken.
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De HDD-houder plaatsen

1. Schuif de houder in de schĳfhouder totdat deze op zĳn plaats klikt.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de vergrendeling open is voordat u de houder plaatst.

2. Sluit de vergrendeling.

3. Plaats de volgende componenten:

a. HDD-montagekader
b. zĳplaat

4. Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

De HDD verwĳderen

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

2. Verwĳder het volgende:

a. zĳplaat
b. HDD-bezel
c. HDD-drager

3. De 3,5 inch HDD verwĳderen:

a. Vouw de ene kant van de drager uit.
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b. Til de vaste schĳf uit de drager.

De HDD plaatsen

1. Plaats de HDD in de slot op de HDD-beugel met het einde van de connector van de harde schĳf naar de achterkant van de
HDD-drager gericht.

2. Schuif de HDD-drager terug in de harde schĳfbays.

3. Installeer het volgende:
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a. HDD-drager
b. HDD-bezel
c. zĳplaat

4. Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

NVMe FlexBay

De NVMe FlexBay verwĳderen.

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

2. Verwĳder de volgende onderdelen:

a. zĳplaat

OPMERKING: Verwĳder de zĳplaat niet als de voorste I/O-bezel ontgrendeld is.

b. HDD-bezel

OPMERKING: Verwĳder alleen de HDD-bezel.

3. De NVMe FlexBay verwĳderen:

a. Druk op de ontgrendelknop [1] om de vergrendeling [2] te ontgrendelen.

b. Trek aan de vergrendeling om de drager uit de HDD-slot te schuiven.
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4. De SSD-houder uit de NVMe FlexBay verwĳderen:

a. Druk op de ontgrendelknop en schuif de M.2 SSD-houder uit de NVMe FlexBay.

b. Trek de M.2 SSD-houder uit de NVMe FlexBay.
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5. De SSD uit de SSD-houder verwĳderen:

a. Verwĳder de schroeven aan weerszĳden van de SSD.

b. Verwĳder de schroef aan de bovenkant van de SSD-houder.
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c. Schuif de kap van de SSD naar de bovenkant van de houder.

d. Schuif de SSD uit de M.2-slot op de houder.
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De NVMe FlexBay plaatsen

1. De SSD in de houder plaatsen:

a. Verwĳder de lege dummy SSD uit de SSD-houder.

b. Verwĳder de tape van de SSD-houder.
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c. Verwĳder de tape van de kap van de SSD-houder.

2. Plaats de SSD in de houder
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3. Plaats de twee schroeven aan de zĳkant en de centrale schroef opnieuw.

4. Om de SSD-houder te plaatsen, schuift u de houder in de NVMe FlexBay tot deze vastklikt.

5. Schuif de houder in de schĳfbays tot deze vastklikt.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de vergrendeling open is voordat u de houder plaatst.

6. Sluit de vergrendeling.

7. Plaats de volgende componenten:

a. HDD-bezel
b. zĳplaat

8. Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

In- en uitvoerkader aan de voorkant

Het in- en uitvoerkader aan de voorkant verwĳderen

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

2. Verwĳder de volgende onderdelen:

a. zĳplaat
b. montagekader vooraan
c. HDD- en ODD-montagekader

3. Verwĳder het in- en uitvoerkader aan de voorkant om de randen van het paneel [1] los te wrikken.
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4. Schuif het paneel voorzichtig en til deze uit het chassis.
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Het in- en uitvoerkader aan de voorkant plaatsen

1. Lĳn het montagekader uit en druk het in de richting van het voorste chassis op het systeem.

2. Plaats:

a. HDD- en ODD-montagekader
b. montagekader vooraan
c. zĳplaat

3. Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

In- en uitvoerpaneel aan de voorkant

Het in- en uitvoerpaneel aan de voorkant verwĳderen

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

2. Verwĳder het volgende:

a. zĳplaat
b. luchtkap
c. montagekader vooraan
d. PCIe-houder
e. voorste systeemventilator
f. HDD- en ODD-montagekader
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g. in- en uitvoerkader

3. Het voorste in- en uitvoerpaneel (I/O) verwĳderen:

a. Koppel de volgende kabels los van de connectoren op het I/O-paneel:

● Kabel van het voorpaneel [1]
● USB 3.1-kabel aan voorzĳde [2]
● USB 3.1-kabel aan voorzĳde [3]
● Audiokabel op het voorpaneel [4]

b. Verwĳder de enkele schroef waarmee het I/O-paneel aan het chassis is bevestigd.
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4. Schuif het I/O-paneel naar de linkerzĳde van het systeem om deze los te maken. Verwĳder het I/O-paneel vervolgens uit het systeem.
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Het in- en uitvoerpaneel aan de voorkant plaatsen

1. Plaats het I/O-paneel in de sleuf in de voorzĳde van het chassis.

2. Schuif het I/O-paneel naar de rechterzĳde van het systeem om deze aan het chassis te bevestigen.

3. Plaats de schroef terug waarmee het I/O-paneel aan het chassis wordt bevestigd.

4. Sluit de volgende kabels aan op de connectoren op het I/O-paneel:

● Kabel van het voorpaneel
● USB 3.1-kabel aan voorzĳde
● USB 3.1-kabel aan voorzĳde
● Audiokabel op het voorpaneel

OPMERKING: De kleur van de kabel komt overeen met de kleur van de connector.

5. Installeer het volgende:

a. in- en uitvoerkader
b. HDD- en ODD-montagekader
c. voorste systeemventilator
d. PCIe-houder
e. montagekader vooraan
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f. luchtkap
g. zĳplaat

6. Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

De beugel van het in- en uitvoerpaneel verwĳderen

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

2. Verwĳder het volgende:

a. zĳplaat
b. luchtkap
c. montagekader vooraan
d. PCIe-houder
e. voorste systeemventilator
f. HDD- en ODD-montagekader
g. in- en uitvoerkader
h. In- en uitvoerpaneel

3. De beugel van het in- en uitvoerpaneel (I/O) verwĳderen:

a. Verwĳder de twee schroeven waarmee het I/O-paneel aan de beugel is bevestigd.

b. Ontgrendel en verwĳder het I/O-paneel uit de beugel.
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Het in- en uitvoerpaneel plaatsen

1. Steek het in- en uitvoerpaneel (I/O) in de metalen beugel.

2. Plaats de twee schroeven terug waarmee het I/O-paneel aan de I/O-beugel is bevestigd.

3. Plaats:

a. in- en uitvoerpaneel
b. in- en uitvoerkader
c. HDD-kader
d. systeemventilator aan de voorkant
e. PCIe-houder
f. montagekader vooraan
g. luchtkap
h. zĳplaat

4. Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Achterste systeemventilator

De achterste systeemventilator verwĳderen

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

2. Verwĳder het volgende:

a. zĳplaat
b. luchtkap

3. De achterste systeemventilator verwĳderen:

a. Verwĳder de twee schroeven [1] en druk op het lipje [2] om de systeemventilator in het chassis te draaien en verwĳder hem uit de
houder.
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b. Koppel de kabels van de systeemventilator los van het moederbord [1, 2].

WAARSCHUWING: Trek de connector niet los via de kabels. Koppel de kabel in plaats daarvan los door aan het

einde van de connector te trekken. Als u aan de kabels trekt, kunnen ze losraken van de connector.

4. Til de systeemventilator uit het systeem.
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De achterste systeemventilator plaatsen

1. Houd de achterste systeemventilator bĳ de zĳkanten vast met het uiteinde van de kabel naar de onderkant van het chassis gericht.

2. Sluit de twee kabels van de systeemventilator aan op het moederbord.

3. Plaats de twee schroeven terug waarmee de ventilator aan het chassis is bevestigd.

4. Plaats:

a. luchtkap
b. zĳplaat

5. Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Zĳplaat aan de rechterkant

De rechterzĳplaat verwĳderen

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

2. Leg het chassis op zĳn kant met de rechterzĳde naar boven gericht.

3. Verwĳder de twee schroeven [1] waarmee het rechterpaneel aan het chassis vastzit.

4. Schuif het zĳpaneel terug met het handvat en til deze vervolgens weg van het systeem [2].

De rechterzĳplaat plaatsen

1. Schĳf de plaat naar voren en zorg ervoor dat de haken op de plaat in de inkepingen op het systeem vastklikken.

2. Plaats de twee schroeven terug waarmee het rechterpaneel aan het chassis vastzit.

3. Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.
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Harde schĳf en frame van het optische schĳfstation

Het HDD- en ODD-frame verwĳderen

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

2. Verwĳder de volgende onderdelen:

a. zĳplaat
b. montagekader
c. HDD- en ODD-bezel
d. voorste I/O-bezel

3. Om het voorste HDD- en het ODD-frame te verwĳderen, wrikt u voorzichtig de vergrendelingen van het frame.

4. Trek voorzichtig aan het deelvenster en til het uit het chassis.
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5. Draai het frame om.

6. Druk voorzichtig op het ontgrendellipje op de plastic vulling en til deze uit het frame.
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7. Houd het blauwe lipje vast en trek de metalen vulling van het optische station voorzichtig uit het slot.
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Het HDD- en ODD-frame installeren

1. Installeer de plastic vulling en metalen opvulling als het optische station niet is geïnstalleerd.

2. Lĳn het HDD- en ODD-frame uit en plaats deze op het systeem.

3. Druk voorzichtig het frame omlaag om deze vast te zetten op het systeem.

4. Installeer:

a. voorste I/O-bezel
b. HDD- en ODD-bezel
c. montagekader
d. zĳplaat

5. Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Dunne optische schĳf

De dunne ODD en ODD-vergrendeling verwĳderen

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

2. Verwĳder de rechterzĳplaat.

3. De ODD verwĳderen:

a. Koppel de gegevenskabel en de stroomkabel [1] los van de connector van het optische station.
b. Schuif de blauwe vergrendeling naar de linkerzĳde van het chassis en duw het station naar voren [2].
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4. Verwĳder de ODD uit het compartiment.

5. De ODD-beugel verwĳderen uit de ODD-schĳf:

a. Duw de vergrendeling van het optische station naar binnen zodat de vergrendeling loskoppelt uit het optische station.
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b. Verwĳder de vergrendeling uit de optische schĳf.

De dunne ODD en ODD-vergrendeling plaatsen

1. Plaats de ODD-vergrendeling in zĳn positie op de ODD-schĳf en vergrendel hem.

2. Schuif het optische station in het compartiment aan de voorzĳde van het systeem totdat het vastzit.

3. Sluit de gegevenskabel en stroomkabel aan op de connectoren op het optische station.

4. De rechterzĳplaat plaatsen

5. Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.
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Optisch station van 5,25 inch

Het optische station van 5,25 inch verwĳderen

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

2. Verwĳder de volgende onderdelen:

a. zĳplaat

3. Het optische station van 5,25 inch verwĳderen:

a. Koppel de voedingskabel en de SATA-kabel los van het optische station.

b. Druk de ontgrendeling omlaag [1].
c. Schuif het optische station uit het systeem [2].
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Het optische station van 5,25 inch installeren

1. Verwĳder de volgende onderdelen:

a. zĳplaat
b. montagekader
c. Bezel voor HDD en optisch station
d. voorste I/O-bezel
e. Frame voor HDD en optisch station

2. Lĳn de schroefgaten in de beugel uit met de gaten in het optische station.

3. Plaats de vier schroeven waarmee de plastic beugel aan het optische station is bevestigd.
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4. Schuif het optische station in de slot totdat het vastklikt.

5. Sluit de voedingskabel en de SATA-kabel aan op het optische station.

6. Installeer:

a. Frame voor HDD en optisch station
b. voorste I/O-bezel
c. Bezel voor HDD en optisch station
d. montagekader
e. zĳplaat

7. Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

De stroomdistributie en ventilatorcontrolekaart

De stroomdistributie en ventilatorcontrolekaart verwĳderen

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

2. Verwĳder de volgende onderdelen:

a. Voeding
b. zĳplaat aan de rechterkant

3. De stroomdistributie en ventilatorcontrolekaart verwĳderen:

a. Druk het lipje aan beide zĳden van de connector in en koppel de stroomkabel los van de controlekaart [1].
b. Koppel de ventilatorkabels los van de connectoren op de controlekaart [2].
c. Koppel de stroom-, PDB- en VGA-kabels los van de connectoren op de controlekaart [3].
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4. Verwĳder de drie schroeven waarmee de controlekaart aan het chassis is bevestigd [1, 2]. Til de controlekaart uit het chassis.

De stroomdistributie en ventilatorcontrolekaart plaatsen

1. Plaats de controlekaart in de betreffende sleuf op het chassis en zet hem met de drie schroeven vast aan het chassis.

2. Sluit de twee stroomkabels, ventilatorkabels, PDB-kabels en VGA-stroomkabels aan op de connectoren op de controlekaart.

3. Plaats:

a. zĳplaat aan de rechterkant
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b. Voeding

4. Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

HDD-kabel- en ventilatoreenheid aan de voorkant

De HDD-kabel- en ventilatoreenheid aan de voorkant verwĳderen

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

2. Verwĳder de rechterzĳplaat

3. De HDD-kabel- en ventilatoreenheid aan de voorkant verwĳderen

a. Verwĳder de vier schroeven waarmee beide ventilatorbeugels aan het chassis [1] zĳn bevestigd.
b. Druk op de lipjes van de connector om de SATA 0-kabel los te koppelen van de connector op de systeemkaart [2].
c. Druk op de lipjes om de stroomkabel los te koppelen en verwĳder hem uit de stekker [3].
d. Koppel de ventilatorkabels los van de connectoren op de stroomdistributie- en ventilatorcontrolekaart [4].

WAARSCHUWING: Trek de connector niet los via de kabels. Koppel de kabel in plaats daarvan los door aan het

einde van de connector te trekken. Als u aan de kabels trekt, kunnen ze losraken van de connector.

4. Verwĳder de HDD-kabel- en ventilatoreenheid uit het chassis.
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De HDD-kabel- en ventilatoreenheid aan de voorkant plaatsen

1. Sluit de ventilatorkabels aan op de connectoren op de stroomdistributie- en ventilatorcontrolekaart.

2. Sluit de stroomkabel aan op de connector op de stroomdistributie- en ventilatorcontrolekaart.

3. Sluit de SATA 0-kabel aan op de connector op de systeemkaart.

4. Plaats de HDD-kabel- en ventilatoreenheid aan de voorkant terug in de betreffende sleuven in het chassis en zet deze met schroeven
vast aan het chassis.

5. De rechterzĳplaat plaatsen

6. Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Ventilator- en sensorkabeleenheid

Er kunnen maximaal 12 systeemventilatoren worden aangesloten op de systeemkaart van de Precision 7920 Tower. Het is belangrĳk dat
technici deze ventilatoren aansluiten op de toegewezen connectoren op de systeemkaart.
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Afbeelding 1. Verplichte systeemventilator
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Afbeelding 2. HDD-ventilatoren

OPMERKING: De beschikbaarheid van deze ventilatoren is afhankelĳk van de bestelde configuratie.

Tabel 2. Omschrĳving van ventilator en kabels 

Ventilator Omschrĳving van kabels Zeefdruk Installatiegids ventilator

Ventilator CPU 1 Ventilatorkabel CPU 1 FAN_CPU1 Verplicht

Systeemventilato
ren aan de
voorkant

Kabel ventilator 0 FAN_SYS0 Verplicht

Kabel ventilator 1 FAN_SYS1 Verplicht

Kabel ventilator 2 FAN_SYS2 Verplicht

Kabel ventilator 3 FAN_SYS3 Verplicht

Systeemventilato
ren aan de
achterkant

Kabel ventilator 0 FAN_REAR0 Verplicht

Kabel ventilator 1 FAN_REAR1 Verplicht

HDD-ventilatoren Ventilator in Flex0 FAN_FLEX0 Afhankelĳk van de geleverde
configuratie

Ventilator in Flex1 FAN_FLEX1

Ventilator in Flex2 FAN_FLEX2

Ventilator in Flex3 FAN_FLEX3

Ventilator in Flex4 FAN_FLEX4
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Verplichte systeemventilator
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OPMERKING: Wanneer HDD# FAN is geïnstalleerd, kunnen de HDD-ventilatoren worden geverifieerd in de systeeminstellingen en

afzonderlĳk worden geactiveerd. Maar wanneer HDD# FAN wordt verwĳderd, moet deze handmatig worden uitgeschakeld in de

systeeminstellingen.

Controleer of de systeemventilator correct werkt

Onsite technici worden aangeraden om ePSA uit te voeren nadat de service is voltooid om te controleren of alle ventilatoren zĳn
gedetecteerd en correct werken.

Ventilatorbeugel

De ventilator verwĳderen uit de ventilatorbeugel

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

2. Verwĳder de volgende onderdelen:

a. zĳplaat
b. systeemventilator

3. De ventilator uit de ventilatorbeugel verwĳderen:

a. Schuif de vier rubberen dichtingsringen voor elke ventilator uit het ventilatorchassis [1].
b. Til de ventilator omhoog en verwĳder hem uit de ventilatoreenheid [2].
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De ventilator in de ventilatorbeugel plaatsen

1. Plaats de ventilator in de ventilatorbeugel.

2. Draai de dichtingsringen vast waarmee de ventilator aan de ventilatorbeugel is bevestigd.

3. Plaats:

a. systeemventilator
b. zĳplaat

4. Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.
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Graphical processing unit (GPU)

De GPU verwĳderen

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

2. Verwĳder de zĳplaat.

3. Verwĳder de GPU als volgt:

a. Koppel de stroomkabel [1] los van de GPU-kaart.

OPMERKING: Niet alle GPU-kaarten hebben een stroomkabel en dit is dus niet op alle systemen van toepassing.

b. Druk en draai de blauwe klemmetjes naar achteren [2] totdat het opvulstuk ontgrendelt.

c. Til de GPU uit de PCIe-sleuf op het moederbord.
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De GPU plaatsen

1. Lĳn de GPU uit en plaats die op de PCIe-sleuf op het moederbord.

2. Druk omlaag zodat hĳ goed in de sleuf zit.

3. Sluit de stroomkabel aan op de GPU.

4. Vergrendel beide blauwe lipjes op het opvulstuk naar voren om de GPU op het moederbord te bevestigen.

5. Plaats de zĳplaat.

6. Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Geheugen

De geheugenmodule verwĳderen

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

2. Verwĳder het volgende:

a. zĳplaat
b. luchtkap

3. Druk op de vergrendellipjes aan elke zĳde van de geheugenmodule.

4. Til de geheugenmodule uit de geheugensleuf op het moederbord.
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GEVAAR: De geheugenmodule kan beschadigd raken als u die uit de sleuf draait. Zorg ervoor dat u de

geheugenmodule recht uit de geheugenmodulesleuf trekt.

De geheugenmodule plaatsen

1. Lĳn de inkeping in de geheugenmodule uit met het lipje op de aansluiting van de geheugenmodule.

2. Plaats de geheugenmodule in de geheugenmodulesleuf.

3. Druk stevig op de geheugenmodule totdat de vergrendellipjes vastklikken.

OPMERKING: Trek de retentie-ontgrendelingen niet omhoog. Druk de module altĳd stevig naar beneden totdat de

ontgrendelingen zelf vastklikken.

4. Plaats:

a. luchtkap
b. zĳplaat

5. Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Knoopbatterĳ

De knoopbatterĳ verwĳderen

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

2. Verwĳder de volgende onderdelen:

a. zĳplaat
b. graphical processing unit(GPU)
c. luchtkap

3. Verwĳder de knoopbatterĳ:

a. Duw de ontgrendeling [1] weg van de batterĳ zodat deze loskomt uit de socket [2].
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b. Til de knoopcelbatterĳ uit het moederbord.

De knoopbatterĳ plaatsen

1. Plaats de knoopbatterĳ in de sleuf op het moederbord.

2. Druk op de knoopcelbatterĳ met de positieve kant (+) naar boven gericht totdat de ontgrendeling terugveert en hĳ vastzit op het
moederbord.

3. Te plaatsen:

a. luchtkap
b. graphical processing unit (GPU)
c. zĳplaat

4. Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Warmteafleider van processor

De warmteafleidermodule van de processor verwĳderen

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.
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OPMERKING: Zorg ervoor dat u een Torx 30-schroevendraaier hebt om de warmteafleidermodule van de processor (PHM) te

verwĳderen.

2. Verwĳder de volgende onderdelen:

a. zĳplaat
b. luchtkap

3. Doe het volgende om de warmteafleider te verwĳderen:

a. Verwĳder de vier schroeven van de warmteafleider [1] in de diagonale volgorde (4, 3, 2, 1).
b. Til de warmteafleider uit de processorsleuf op het moederbord.

WAARSCHUWING: De processor zal worden verwĳderd met de warmteafleider.

De warmteafleidermodule van de processor plaatsen

1. Plaats de warmteafleider op de processorsleuf.

2. Plaats de vier schroeven in de diagonale volgorde (1, 2, 3, 4) om de warmteafleider aan het moederbord te bevestigen.

3. Plaats:

a. luchtkap
b. zĳplaat
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4. Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

De CPU verwĳderen

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

2. Verwĳder de volgende onderdelen:

a. zĳplaat
b. luchtkap
c. koelplaat van processor

3. De centrale verwerkingseenheid (CPU) verwĳderen:

a. Houd de koelplaatmodule van de processor ondersteboven.
b. Wrik de twee processorhoudervergrendelingen [1] los van de koelplaatmodule van de processor.
c. Druk op de twee andere vergrendelingen [2] van de processorhouder en verwĳder de processorhouder uit de slot in de koelplaat.

d. Gebruik een torx-schroevendraaier om de processor uit de koelplaatmodule van de processor te halen. Plaats de schroevendraaier
tussen de klem en de processor.

OPMERKING: Een gewone schroevendraaier of een plastic pennetje kan ook worden gebruikt.

e. Ontgrendel de processor uit de twee vergrendelingen op de processorhouder en til de processor voorzichtig uit de houder.

OPMERKING: Zorg ervoor dat u de processor niet met uw vingers aanraakt.
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De CPU plaatsen

1. Plaats de processorhouder zodat de gladde kant (de kant zonder logo) van de drager omhoog is gericht en de driehoek op de houder
zich links aan de onderkant bevindt.

2. Lĳn de processor uit met de houder zodat de driehoek aan de bovenkant van de processor is uitgelĳnd met de driehoek op de houder.
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3. Draai zowel de processor als de houder zodat de pinnen op de processor en de kant met het logo van de houder omhoog zĳn gericht.

4. Plaats de processor voorzichtig in de houder zodat deze wordt vastgehouden door de haken aan de bovenste en onderste kant van de
drager.

OPMERKING: Nadat de processor in de houder is geplaatst, moet u controleren of de kleine driehoek op de processor is

uitgelĳnd met de driehoek op de houder. Herhaal de voorgaande stappen als ze niet zĳn uitgelĳnd.

5. Lĳn de processor en houder uit met de warmteafleider zodat de driehoek op de processor en houder zĳn uitgelĳnd met de driehoek op
de bovenkant van de warmteafleider (geborgde schroef nr. 2).
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6. Plaats de processor en houder in de warmteafleider zodat de haken op de vier hoeken van de houder zĳn vergrendeld in de openingen
van de warmteafleider.

OPMERKING: Nadat de processor en de houder in de warmteafleider zĳn geplaatst, moet u nogmaals controleren of de driehoek

op de houder zich aan de rechter onderkant van de warmteafleider bevindt (wanneer de onderkant van de warmteafleider

omhoog is gericht).

7. Plaats de processor en warmteafleider op de socket van de centrale verwerkingseenheid (CPU) en bevestig vervolgens de vier
geborgde schroeven op de warmteafleider aan het moederbord in opeenvolgende volgorde (1 > 2 > 3 > 4).
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8. Plaats:

a. warmteafleider
b. luchtkap
c. zĳplaat

9. Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Moederbord

Onderdelen van de systeemkaart

Afbeelding 1. Onderdelen van de systeemkaart
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1. PCIe 3*16 (4 slots) en 3*8 (1 slot) 2. Connector voor achterste ventilator 0

3. CPU1-geheugenslots 4. CPU1-socket

5. CPU1-geheugenslots 6. Connector voor ventilator 1 achterzĳde

7. CPU1 PCIe 3 x16-slots (2) 8. Audio op voorpaneel

9. Piëzo-luidspreker 10. Aan/uit-schakelaar

11. Voeding 2 12. Connector voor de intrusieschakelaar

13. Systeemventilator 3 14. Connector voor de interne luidspreker

15. CPU0-geheugenslots 16. CPU0-socket

17. Systeemventilator 2 18. CPU0-geheugenslots

19. Systeemventilator 1 20. Voeding 1

21. CPU-ventilator 1 22. Knoopcelbatterĳ

23. ODD-connector 24. USB-voorpaneel

25. USB 2_Int 26. Flex USB

27. Externe voeding 28. VROC_key

Moederbord verwĳderen

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

2. Verwĳder de volgende onderdelen:

a. zĳplaat
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b. montagekader vooraan
c. luchtkap
d. PCIe-kaarthouder
e. voorste systeemventilator
f. geheugenmodule
g. warmteafleider van processor
h. achterste systeemventilator

3. Koppel de volgende kabels los van het moederbord:

● Audiokabel op het voorpaneel [1]
● Stroomkabel
● Stroomcontrolekabel
● Interne chassisluidsprekerkabel
● Intrusiemoduleschakelaar
● Kabel van de systeemventilator 3 [2]

4. Koppel de kabels van het voorpaneel [1], de stroomkabel [2], de kabel van USB 2 op het voorpaneel en de DD-kabel [3] los
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5. Verwĳder de rechterzĳplaat om de SATA 0-kabel los te koppelen van het moederbord.

OPMERKING: Afhankelĳk van de systeemconfiguratie moeten mogelĳk extra kabels worden losgekoppeld.

6. Verwĳder de twaalf schroeven waarmee het moederbord aan het chassis is bevestigd.
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7. Til het moederbord uit het chassis.

Het moederbord plaatsen

1. Lĳn het moederbord uit en plaats dat op het chassis en schuif hem terug in zĳn positie.

2. Draai de schroeven vast waarmee het moederbord aan het chassis is bevestigd.

3. Sluit alle kabels aan op de connectoren op het moederbord.

4. Plaats:

a. achterste systeemventilator
b. warmteafleider van processor
c. GPU
d. geheugenmodule
e. voorste systeemventilator
f. PCIe-kaarthouder
g. luchtkap
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h. montagekader vooraan
i. zĳplaat

5. Draai het systeem om de SATA 0-kabel aan te sluiten op de connector op het moederbord.

6. De rechterzĳplaat plaatsen

7. Volg de procedure in Nadat u in de computer hebt gewerkt.

Batterĳ van de RAID-controller

De batterĳ van de RAID-controller verwĳderen

1. Volg de procedure in Voordat u in de computer gaat werken.

2. Verwĳder de zĳplaat.

3. De batterĳ van de RAID-controller verwĳderen:

a. Koppel de batterĳkabel van de RAID-controller los van de RAID-controllerkaart.
b. Duw het bevestigingslipje naar buiten om de batterĳ van de RAID-controller los te maken.
c. Til de batterĳ van de RAID-controller batterĳ omhoog en verwĳder deze.

De batterĳ van de RAID-controller plaatsen

1. Schuif en plaats de batterĳ van de RAID-controller in de RAID-batterĳbeugel.

2. Druk de batterĳ van de RAID-controller in de beugel en beveilig deze met de borgklemmen.

3. Sluit de batterĳkabel van de RAID-controller aan.

VROC-module

De VROC-module verwĳderen

Koppel de VROC-module los van de systeemkaart richting de bovenkant.

De VROC-module plaatsen

Sluit de VROC-module met de schroef aan op de systeemkaart.
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Technologie en onderdelen
In dit hoofdstuk worden de technologie en onderdelen beschreven die beschikbaar zĳn in het systeem.
Onderwerpen:

• Geheugenconfiguratie
• Lĳst met technologieën
• MegaRAID 9440-8i- en 9460-16i-controller
• Teradici PCoIP

Geheugenconfiguratie
Dit onderdeel bevat informatie over de geheugenconfiguratie voor de Dell Precision Tower 7920 systemen.

De volgende tabel toont de geheugenconfiguratie en populatieregels voor de Dell Precision Tower 7920:

Lĳst met technologieën
Dit onderdeel bevat informatie over de technologieën die worden geleverd met de Dell Precision 7920 Tower.

4
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De volgende tabel bevat de basistechnologieën die beschikbaar zĳn op de Dell Precision 7920 Tower systemen, enkel voor interne
gebruikers van Dell.

Tabel 3. Lĳst met technologieën 

Aantal Categorie Technologie Browserpad

1 Chipset Intel C620 serie chipset (C621)

2 Processor ● Intel Xeon Platinum 81xx
processor

● Intel Xeon Gold 61xx
processor

● Intel Xeon Gold 51xx
processor

● Intel Xeon Silver 41xx
processor

● Intel Xeon Bronze 31xx
processor

● Intel Xeon Gold 52xx
processors

● Intel Xeon Silver 42xx
processors

● Intel Xeon Bronze 32xx
processors

● Intel Xeon Platinum 82xx
processors

● Intel Xeon Gold 62xx
processors

3 Geheugen DDR4

4 Audio Geïntegreerde Realtek ALC3234
High Definition Audio-codec (2-
kanaals)

5 Netwerk Geïntegreerde NIC RJ45

6 Grafische kaart Radeon Pro WX ● 9100
● 7100
● 5100
● 4100
● 3100
● 2100
● 3200

NVIDIA ● Quadro GP100
● Quadro P6000
● Quadro P5000
● Quadro P4000
● Quadro P2000
● Quadro P1000
● Quadro P600
● Quadro P400
● Quadro 8000
● Quadro 2200
● Quadro P620
● Quadro GV100
● NVS 310
● NVS 315
● Quadro RTX 4000
● Quadro RTX 5000/6000
● GeForce RTX 2080 B
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Tabel 3. Lĳst met technologieën (vervolg)

Aantal Categorie Technologie Browserpad

7 Storage SATA

SAS

Dell UltraSpeed Quad (PCIE M.2
Interposer)

Dell UltraSpeed Duo (PCIE M.2
Interposer)

9 Externe
oplossingen

1-1 Teradici PCoIP ● CLIENT: Dell of andere Branded Zero Client (TERA Gen 2)
(Dell-Wyse P25) support voor twee monitors

● HOST: PCIe x1 PCoIP Dual Host Card (TERA Gen 2)
● CLIENT: Dell of andere Branded Zero Client (TERA Gen 2)

(Dell-Wyse P45) support voor vier monitors
● HOST: PCIe x1 PCoIP Quad Host Card (TERA Gen 2)
● Support van Dual Terra Card-configuraties

OPMERKING: Zie Teradici PCoIP voor meer informatie over
de driver-installatie van de Teradici PCoIP Card-host.

MegaRAID 9440-8i- en 9460-16i-controller
Midden- en kleinbedrĳven (mkb's) die platforms en workstations met een server op instapniveau implementeren en behoefte
hebben aan voordelige, betrouwbare storageoplossingen. De MegaRAID Tri-Mode Storage Adapter is een 12 GB/s SAS/SATA/
PCIe (NVMe)-controllerkaart die aan deze behoeften tegemoetkomt met bewezen prestaties en RAID-databescherming voor
een breed scala aan niet-bedrĳfskritieke applicaties. De MegaRAID Tri-Mode-storageadapters voorzien de storagelaag van NVMe-
prestatievoordelen door connectiviteit en databescherming voor SAS/SATA-interfaces te bieden. Deze controllers op basis van de
dual-core SAS3516- of SAS3508-RAID on-Chip (ROC) en 72-bits DDR4-2133 SDRAM vergroten de bandbreedte- en IOPS-prestaties
en zĳn ideaal voor geavanceerde servers die interne storage gebruiken of die zĳn aangesloten op externe storagebehuizingen op grote

schaal.

OPMERKING: De MegaRAID 9440- en 9460-controllers worden alleen ondersteund bĳ gebruik van Intel Xeon W-CPU's.

Tri-Mode SerDes-technologie maakt het gebruik van NVMe-, SAS- of SATA-storageapparaten in een enkele schĳfruimte mogelĳk. Alle
3 modi die gelĳktĳdig NVMe-, SAS- en SATA-schĳven aansturen kunnen met één controller worden bediend. De controller stemt de
snelheden en protocollen op elkaar af en werkt zo naadloos met alle drie de storageapparaten. Tri-Mode-ondersteuning biedt een niet-
storende manier om bestaande datacenterinfrastructuur verder te ontwikkelen. Door te upgraden naar een Tri-Mode-controller, kunnen
gebruikers uitbreiden naar meer dan SAS/SATA en NVMe gebruiken zonder dat grote wĳzigingen aan andere systeemconfiguraties nodig
zĳn. De MegaRAID Tri-Mode-storageadapters ondersteunen zowel op REFCLK als op SRIS gebaseerde NVMe x1-, x2- en x4-apparaten.
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Belangrĳkste functies:

● Tri-Mode SerDes-technologie maakt het gebruik van NVMe-, SAS- of SATA-apparaten in een enkele schĳfruimte mogelĳk en biedt u
zo eindeloze ontwerpflexibiliteit

● Ondersteunt 12, 6 en 3 GB/s SAS- en 6, 3 GB/s SATA-dataoverdrachtssnelheden
● Tot 8 PCIe-verbindingen. Elke verbinding ondersteunt x4-, x2- of x1-verbindingsbreedtes, voor ondersteuning van 8,0 GT/s (PCIe

Gen3) per baan
● SFF-9402-conform, pin-out-connector
● SFF-8485-conform, SGPIO
● Past in rack gemonteerde servers met laag profiel en aan de zĳkant gemonteerde SAS-connectoren
● Ondersteuning van kritieke applicaties die veel bandbreedte gebruiken met PCIe 3.1-connectiviteit
● CacheVault-flash back-up bĳ stroomstoring. Ondersteunt beheer van beschadigde blokken
● Balansbescherming en prestaties voor kritieke applicaties met RAID-niveaus 0, 1, 5, 6, 10, 50 en 60

Tabel 4. Functies van MegaRAID 9440-8i- en 9460-16i-controller 

9440-8i 9460-16i

Aansluitingen 8 intern 16 intern

Connectoren 2 x SFF8643 4 x SFF8643 x4

Storage-interfaceondersteuning SATA: acht x1

SAS: één x8, twee x4, vier x2, acht x1

NVMe: twee x4, vier x2, vier x1

SATA: zestien x1

SAS: twee x8, vier x4, acht x2, zestien x1

NVMe: vier x4, acht x2, acht x1

Max. apparaten per controller SAS/SATA: 64

NVMe: 4

SAS/SATA: 240

NVMe: 24

Cachegeheugen N.v.t. 4 GB 2133 MHz DDR4 SDRAM

I/O-processor / SAS-controller SAS3408 SAS3516

Hostbustype PCIe 3.1 x8 PCIe 3.1 x8
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Tabel 4. Functies van MegaRAID 9440-8i- en 9460-16i-controller (vervolg)

9440-8i 9460-16i

Cachebescherming N.v.t. CacheVault

CVPM05

Fysieke afmetingen 155,65 mm x 68,90 mm (6,127" x 2,712") 155,65 mm x 68,90 mm (6,127" x 2,712")

Maximale bedrĳfsomstandigheden In bedrĳf:

10°C tot 55°C

20% tot 80% niet-condenserend

Luchtstroom: 300 LFM

Opslag:

-45°C tot 105°C

5% tot 90% niet-condenserend

In bedrĳf:

10°C tot 55°C

20% tot 80% niet-condenserend

Luchtstroom: 300 LFM

Opslag:

-45°C tot 105°C

5% tot 90% niet-condenserend

MTBF (berekend) >3.000.000 uur bĳ 40°C >3.000.000 uur bĳ 40°C

Bedrĳfsspanning +12 V +/-8%; 3,3 V +/-9% +12 V +/-8%; 3,3 V +/-9%

Hardwaregarantie 3 jaar; met Advanced Replacement-optie 3 jaar; met Advanced Replacement-optie

MegaRAID-beheersuite LSI Storage Authority (LSA)

StorCLI (opdrachtregelinterface), CTRL-R
(hulpprogramma voor BIOS-configuratie)
HII (UEFI Human Interface Infrastructure)

LSI Storage Authority (LSA)

StorCLI (opdrachtregelinterface), CTRL-R
(hulpprogramma voor BIOS-configuratie)
HII (UEFI Human Interface Infrastructure)

Certificering VS (FCC 47 CFR sectie 15 subsectie B,
klasse B); Canada (ICES -003, klasse B);
Taiwan (CNS 13438); Japan (VCCI V-3);

Australië/Nieuw-Zeeland (AS/NZS CISPR
22); Zuid-Korea (RRA nr. 2013-24 & 25);
Europa (NEN-EN 55022/NEN-EN 55024);

Veiligheid: EN/IEC/UL 60950; RoHS;
WEEE

VS (FCC 47 CFR sectie 15 subsectie B,
klasse B); Canada (ICES -003, klasse B);
Taiwan (CNS 13438); Japan (VCCI V-3);

Australië/Nieuw-Zeeland (AS/NZS CISPR
22); Zuid-Korea (RRA nr. 2013-24 & 25);
Europa (NEN-EN 55022/NEN-EN 55024);

Veiligheid: EN/IEC/UL 60950; RoHS;
WEEE

OS-ondersteuning Microsoft Windows, VMware vSphere/
ESXi, Red Hat Linux, SuSe Linux, Ubuntu
Linux, Oracle Linux, CentOS Linux, Debian
Linux, Fedora en FreeBSD. Neem contact
op met Oracle-support voor Oracle Solaris-
driver of -softwaresupport.

Microsoft Windows, VMware vSphere/
ESXi, Red Hat Linux, SuSe Linux, Ubuntu
Linux, Oracle Linux, CentOS Linux, Debian
Linux, Fedora en FreeBSD. Neem contact
op met Oracle-support voor Oracle Solaris-
driver of -softwaresupport.

Teradici PCoIP
Deze sectie biedt een overzicht van het installatieproces van het hoststuurprogramma.

De Teradici PCoIP-kaarthost Dual/Quad plaatsen

Installeer de PCoIP-hoststuurprogrammasoftware vanaf dell.com/support.

OPMERKING: U kunt de PCoIP-hoststuurprogrammasoftware niet bĳwerken als er een met VMware View geïnitieerde PCoIP-sessie

actief is tussen een hostwerkstation of host-PC en de VMware View-client. Dit leidt tot verlies van toegang tot uw muis en

toetsenbord wanneer de stuurprogrammasoftware is verwĳderd.

Om de PCoIP-hoststuurprogrammasoftware in dit type implementatie bĳ te werken, voert u een van de volgende opties uit:

● Maak vanaf een nul-client verbinding met de host.
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● Werk de software bĳ terwĳl u verbinding maakt met de host via een ander extern bureaublad-protocol zoals RDP of VNC.

De PCoIP-hoststuurprogrammasoftware op een host-PC installeren:

1. Download de PCoIP-hoststuurprogrammasoftware van de Teradici-ondersteuningswebsite (klik op Current PCoIP Product and
Releases (Huidig PCoIP-product en versies)).

2. Meld u aan bĳ de webinterface voor beheer van de host-kaart.
3. In het menu Configuration > Host Driver Function (Configuratie > Stuurprogrammafunctie host) schakelt u de

stuurprogrammafunctie van de host in.
4. Start de host-PC opnieuw op.
5. Installeer het juiste PCoIP-hostsoftwarepakket voor het besturingssysteem dat op de host-PC geïnstalleerd is. U kunt het

installatieproces starten door te dubbelklikken op het installatieprogramma:
a. 64-bits: PCoipHostSoftware_x64-v4.3.0.msi (of later)

6. Klik in het welkomstscherm op Next (Volgende).
7. Accepteer de voorwaarden en klik vervolgens op Next (Volgende).
8. Zorg ervoor dat de installatielocatie correct is en klik op Next (Volgende).
9. Klik op Install (Installeren).

OPMERKING: In Windows 7 wordt mogelĳk een Windows-beveiligingsdialoogvenster weergegeven als het stuurprogramma

wordt geïnstalleerd. Klik op Install (Installeren) om door te gaan met de installatie. Als u wilt dat dit dialoogvenster in de toekomst

niet meer verschĳnt, selecteert u Always trust software from Teradici Corporation (Software vanaf Teradici Corporation

altĳd vertrouwen).

10. Start het besturingssysteem opnieuw op als u hierom wordt gevraagd. Sla deze stap anders over. Na het opnieuw opstarten gaat
het installatieproces van de hoststuurprogrammasoftware verder zodra het besturingssysteem opstart. Klik op Install (Installeren) om
door te gaan.

11. Klik op Finish (Voltooien) om de installatie te voltooien.

Configuratie van voedingsbeheerkabel voor Teradici PCoIP Portal en
hostkaart

Als het Dell Precision Workstation is uitgerust met de optionele Teradici PCoIP Portal en hostkaart, moet u ervoor zorgen
dat de voedingsbeheerkabel correct op de Teradici-kaart is aangesloten op het moederbord. De voedingsbeheerkabel van
de Teradici-kaart moet zĳn aangesloten op de externe voedingsverbinding op het moederbord. Raadpleeg de onderstaande
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afbeelding voor een voorbeeld van de externe voedingsverbinding met de labels 30 op het moederborddiagram:

Zorg ervoor dat de voedingsbeheerkabel van de Teradici-kaart niet is aangesloten op de 2-pins Clear CMOS-jumpers (CMOS wissen) of
Clear PSWD-jumpers (PSWD wissen).
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Als de voedingsbeheerkabel op de Clear CMOS-jumper wordt aangesloten, wordt het BIOS opnieuw ingesteld bĳ het verzenden van een
extern opstartverzoek naar de Teradici-kaart. Daarna moet u de tĳd- en BIOS-instellingen opnieuw instellen.

Als de voedingsbeheerkabel van de Teridici-kaart wordt aangesloten op de Clear PSWD-jumper, wordt het BIOS-wachtwoord gewist en
moet een nieuw wachtwoord worden geconfigureerd.
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Systeemspecificaties

Onderwerpen:

• Systeemspecificaties
• Geheugenspecificaties
• Videospecificaties
• Audiospecificaties
• Netwerkspecificaties
• Kaartsleuven
• Opslagspecificaties
• Externe connectoren
• Voedingsspecificaties
• Fysieke specificaties
• Omgevingsspecificaties
• Matrix voor CPU-gebruik voor AEP DIMM

Systeemspecificaties

Functie Specificaties

Processortype Intel Xeon Processor Scalable reeks
● Intel Xeon Platinum 81xx processors
● Intel Xeon Gold 61xx processors
● Intel Xeon Gold 51xx processors
● Intel Xeon Silver 41xx processors
● Intel Xeon Bronze 31xx processors
● Intel Xeon Gold 52xx processors
● Intel Xeon Silver 42xx processors
● Intel Xeon Bronze 32xx processors
● Intel Xeon Platinum 82xx processors
● Intel Xeon Gold 62xx serie processors

Cachetotaal Tot 38,5 MB

Geheugenspecificaties

Functies Specificaties

Type DDR4 RDIMM ECC

Maximale
frequentie

Tot 2933 MHz

Snelheid Tot 2933 MHz

Connectoren 24 DIMM-slots (12 per CPU)

DIMM-
capaciteiten

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB
OPMERKING: Geheugen met zes channels van maximaal 1,5 TB 2933-MHz DDR4 ECC-geheugen per CPU

met geselecteerde CPU-SKU's.

5
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Functies Specificaties

Minimaal
geheugen

16 GB (2x8 GB), d.w.z. 2 DIMM's per CPU

Maximale
geheugen

3 TB

OPMERKING: Maximaal 3 TB met geselecteerde CPU-SKU's

Videospecificaties

Functies Specificaties

Grafische kaarten ● Radeon Pro WX 9100
● NVIDIA Quadro GP100
● NVIDIA Quadro P620
● NVIDIA Quadro P2200
● NVIDIA Quadro GV100
● NVIDIA Quadro P6000
● NVIDIA Quadro P5000
● Radeon Pro WX 7100
● Radeon Pro WX 5100
● Radeon Pro WX 4100
● NVIDIA Quadro P4000
● NVIDIA Quadro P2000
● Radeon Pro WX 3100
● Radeon Pro WX 3200
● Radeon Pro WX 2100
● NVIDIA Quadro P1000
● NVIDIA Quadro P600
● NVIDIA Quadro P400
● NVIDIA NVS 310
● NVIDIA NVS 315
● NVIDIA Quadro RTX 4000
● NVIDIA Quadro RTX 5000/6000/8000
● NVIDIA GEFORCE RTX 2080 B
● NVIDIA GEFORCE RTX 3080
● NVIDIA GEFORCE RTX 3090

OPMERKING: NVIDIA GEFORCE RTX 3080 en 3090 grafische kaarten zĳn gekwalificeerd om te worden

gebruikt op slot 2 PCIe-slot van de systeemkaart.

Audiospecificaties

Kenmerken Specificaties

Type High Definition Audio-codec (2-kanaals)

Controller Geïntegreerde Realtek ALC3234

Vermogen interne
luidspreker

2 W

Interne
microfoononderst
euning

nee
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Netwerkspecificaties

Kenmerken Specificaties

Geïntegreerd Intel i219 en i210 Gigabit Ethernet-controllers met ondersteuning voor Intel Remote Wake UP, PXE en
Jumboframes.

Networkadapter 2
(optioneel)

● Intel i210 10/100/1000 enkele poort PCIe (Gen 3 x1) gigabit-netwerkkaart.
● Intel X550-T2 10GbE dual-poort PCIe (Gen 3 x4) netwerkkaart.
● Aquantia AQN-108 2,5 Gbit/5 Gbe enkele poort PCIe (Gen3 x4) netwerkkaart.

Kaartsleuven

Kenmerken Specificaties

Type PCIe Gen 3

Sleuven ● twee PCIE Gen 3 x16
● twee PCIE Gen 3 x16 (ingeschakeld met de 2e processor)
● een PCIE Gen 3 x8 (connector met open einde)
● een PCIE Gen 3 x16 (bedraad als x4)
● een PCIE Gen 3 x16 (bedraad als x1)

Opslagspecificaties

Kenmerken Specificaties

Extern
toegankelĳk

DVD-ROM, DVD+/-RW optioneel 5,25-inch compartimentapparaten: BD, DVD+/-RW

Intern toegankelĳk ● M.2 NVMe PCIe SSD's—maximaal 8* x 1 TB stations op 2 Dell Precision Ultra-Speed Drive Quad x16-kaarten.
Vereist dual-processorconfiguratie

● Voorste FlexBay M.2 NVMe PCIe SSD's—maximaal 4* x 1 TB stations, 2 stations per processor. Vereist
dual-processorconfiguratie

● Maximaal 8 x 3,5 inch (of 2,5 inch) SATA-schĳven
● Maximaal 10 x 3,5 inch (of 2,5 inch) SATA-/SAS-schĳven met optionele controller

Externe connectoren

Functies Specificaties

Audio ● Achterzĳde: 1 x audiolĳnuitgang
● Achterzĳde: 1 x audiolĳningang/microfoon
● Voorzĳde: 1 x universele audioaansluiting

Netwerk Achterzĳde: 2 x RJ45-netwerkpoorten

Seriële poort Achterzĳde: 1 x seriële poort

USB ● Voorzĳde: 2 x USB 3.2 Gen 1x1 en 2 x USB 3.2 Type-C (1 met PowerShare)
● Achterzĳde: 6 x USB 3.2 Gen 1x1

PS2 ● Achterzĳde: 1 x toetsenbord
● Achterzĳde: 1 x muis
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Voedingsspecificaties

Kenmerken Specificaties

Spanning Ingangsspanning 100 V tot 240 V wisselstroom

Wattage ● 1400 W bĳ 181 V tot 240 V wisselstroom
● 1100 W bĳ 100 V tot 180 V wisselstroom

Fysieke specificaties

Kenmerken Specificaties

Hoogte 433 mm

Breedte 218 mm

Diepte 566 mm

Gewicht
(minimaal)

Met montagekader
● Minimale configuratie 20,4 kg
● Standaardconfiguratie 24,3 kg
● Maximale configuratie 33,1 kg

Omgevingsspecificaties

Temperatuur Specificaties

Operationeel 5 °C tot 35 °C (41°F tot 95 °F)
OPMERKING: * Beginnend op 5000 meter is de maximale omgevingstemperatuur aangeduid met 1 °C (1,8

°F) per 300 tot 3000 meter.

Opslag -40 °C tot 65 °C (-40 °F tot 149 °F)

Relatieve
vochtigheid
(maximum)

Specificaties

Operationeel 8% tot 85% (niet-condenserend)

Opslag 5% tot 95% (niet-condenserend)

Maximumvibra
tie

Specificaties

Operationeel 0,52 Grms, 5 tot 350 Hz

Opslag 2,0 Grms, 5 tot 500 Hz

Maximumimpa
ct

Specificaties

Operationeel 40 G halve sinus 2,5 ms puls

Opslag 105 G halve sinus 2,5 ms puls

Matrix voor CPU-gebruik voor AEP DIMM
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OPMERKING: Wanneer u gebruikmaakt van een SKU-configuratie van 512 GB, ziet u mogelĳk de eerste 5 tot 40 minuten een hoog

CPU-gebruik (25% tot 75%) wanneer u een Windows-besturingssysteem opstart

Tabel 5. AEP-supportmatrix 
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Tabel 5. AEP-supportmatrix (vervolg)
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Tabel 5. AEP-supportmatrix (vervolg)

Kanal
en

Ch5 Ch4 Ch3 Ch0 Ch1 Ch2 Ch5 Ch4 Ch3 Ch0 Ch1 Ch2

G
B

G
B

G
B

G
B
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Systeeminstallatie

Onderwerpen:

• Algemene opties
• Systeemconfiguratie
• Video
• Beveiliging
• Secure Boot (Veilig opstarten)
• Prestaties
• Energiebeheer
• POST Behavior (Gedrag POST)
• Virtualization Support (Ondersteuning virtualisatie)
• Maintenance (Onderhoud)
• System Logs (Systeemlogboeken)
• Engineering configurations
• Het BIOS updaten
• MegaRAID-controlleropties
• Systeem- en installatiewachtwoord

Algemene opties
Tabel 6. Algemene opties 

Optie Beschrĳving

System Information Dit gedeelte bevat de belangrĳkste hardwarefuncties van de
computer.
● System Information
● Geheugenconfiguratie
● Processor Information
● Apparaatinformatie
● PCI Information

Boot Sequence Hiermee kunt u de volgorde instellen waarin de computer een
besturingssysteem probeert te vinden.
● Diskette Drive
● USB-opslagapparaat
● CD/DVD/CD-RW Drive (Cd/dvd/cd-rw-station)
● Onboard NIC (NIC op kaart)
● Interne HDD

Boot List Option Hiermee kunt u de optie voor de opstartlĳst wĳzigen.
● Legacy
● UEFI

Advanced Boot Options Hiermee kunt u Legacy-optie ROM's inschakelen
● Enable Legacy Option ROMs (Legacy-opties ROM's

inschakelen)—Standaard
● Enable Attempt Legacy Boot

Date/Time Hiermee kunt u de datum en tĳd wĳzigen. De wĳzigingen van de
systeemdatum en -tĳd worden direct uitgevoerd.

6
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Tabel 6. Algemene opties (vervolg)

Optie Beschrĳving

UEFI Boot Path Security Hiermee kunt u bepalen of het systeem de gebruiker vraagt om het
Beheerderswachtwoord wanneer naar een UEFI-opstartpad wordt
opgestart.

Klik op een van de volgende opties:
● Always, Except Internal HDD (Altĳd, behalve interne HDD)

—Standaard
● Always (Altĳd)
● Never (nooit)

Systeemconfiguratie
Tabel 7. Systeemconfiguratie 

Optie Omschrĳving

Integrated NIC Hiermee kunt u de geïntegreerde netwerkcontroller configureren.
De opties zĳn:
● Enable UEFI Network Stack
● Disabled

OPMERKING: U kunt de optie Disabled alleen gebruiken
als de optie Active Management Technology (AMT) is
uitgeschakeld.

● Enabled
● Enabled w/PXE (Standaardinstelling)

Integrated NIC 2 Hiermee kunt u de geïntegreerde netwerkcontroller configureren.
De opties zĳn:
● Enabled (standaard)
● Enabled w/PXE

OPMERKING: Deze functie wordt alleen ondersteund op
Tower 7920.

UEFI Network Stack Hiermee kunnen pre-OS- en vroege OS-networkingfuncties NIC's
gebruiken die zĳn ingeschakeld.

● Enabled UEFI Network Stack

Deze optie is standaard ingesteld.

Seriële poort Hier worden de instellingen van de seriële poort opgegeven en
gedefinieerd. U kunt de seriële poort instellen op:
● Disabled
● COM1 (standaardinstelling)
● COM2
● COM3
● COM4

OPMERKING: Het besturingssysteem kan bronnen toewĳzen,
zelfs als de instelling is uitgeschakeld.

SATA Operation

7920 Tower Hiermee kunt u de interne SATA-harde-schĳfcontroller
configureren. De opties zĳn:
● Disabled
● AHCI
● RAID-On (standaard)
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Tabel 7. Systeemconfiguratie (vervolg)

Optie Omschrĳving

OPMERKING: SATA is geconfigureerd om de RAID-modus te
ondersteunen.

Drives

7920 Tower ● SATA–0
● SATA–1
● SATA–2
● SATA–3
● SATA–4
● SATA–5
● SATA–6
● SATA–7
● SATA–8

Standaardinstelling: All drives are enabled.

OPMERKING: Als de harde schĳven zĳn aangesloten op een
RAID-controllerkaart, wordt voor alle harde schĳven in alle
velden {None} weergegeven. De harde schĳven zĳn zichtbaar
in het BIOS van de RAID-controllerkaart.

PCIe Drives (PCIe-stations) Hiermee kunt u poorten die aan de voorste PCIe zĳn aangesloten,
inschakelen.

● MiniSAS PCIe SSD-0
● MiniSAS PCIE SSD-1
● MiniSAS PCIe SSD-2
● MiniSAS PCIE SSD-3

Standaardinstelling: All drives are enabled.

SMART Reporting Dit veld bepaalt of de harde-schĳffouten voor de geïntegreerde
stations worden gemeld tĳdens het opstarten van het systeem.
Deze technologie maakt deel uit van de SMART-specificatie (Self-
Monitoring Analysis and Reporting Technology).
● Enable SMART Reporting: deze optie is standaard

uitgeschakeld.

USB Configuration Hiermee kunt u de interne USB-configuratie in- of uitschakelen. De
opties zĳn:
● Enable Boot Support
● Enable Front USB Ports
● Enable internal USB ports
● Enable Rear USB Ports

HDD-ventilatoren Hiermee kunt u de HDD-ventilatoren beheren.

Standaardinstelling: is afhankelĳk van de systeemconfiguratie

Audio Hiermee kunt u de audiofunctie in- of uitschakelen.
● Enable Audio (standaard)

Memory Map IO above 4GB Hiermee kunt u Geheugentoewĳzing IO hoger dan 4 GB in- of
uitschakelen.
● Memory Map IO above 4GB: deze optie is standaard

uitgeschakeld.

Thunderbolt Hiermee kunt u de Thunderbolt-apparaatsupport in-/uitschakelen.
● Enabled
● Disabled (standaard)
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Tabel 7. Systeemconfiguratie (vervolg)

Optie Omschrĳving

Miscellaneous devices Hiermee kunt u de diverse op de kaart ingebouwde apparaten in-
of uitschakelen.
● Enable Secure Digital (SD) Card (standaard aan)
● Secure Digital (SD) Card Read Only Mode
● Secure Digital (SD) Card Boot

Intel VMD Technology Hiermee kunt u VMD op de voorste PCIe-bays in- of uitschakelen.
● PCIe0
● PCIe1
● PCIe0_CPU1
● PCIe1_CPU1

Standaardinstelling: Alle opties zĳn ingeschakeld.

Hiermee kunt u VMD voor de PCIe-slots uitschakelen.

● Auto (standaard ingeschakeld)
● Disabled

Video
Tabel 8. Video 

Optie Beschrĳving

Primary Video Slot Hiermee kunt u het primaire opstartvideoapparaat configureren. De opties zĳn:
● Auto (Automatisch) (standaardinstelling)
● SLEUF 1
● SLEUF 2: VGA-compatibel
● SLEUF 3
● SLEUF 4
● SLEUF 5
● SLEUF 6
● SLEUF1_CPU2: VGA-compatibel
● SLEUF2_CPU2

Beveiliging
Tabel 9. Beveiliging 

Optie Beschrĳving

Strong Password Hiermee kunt de optie forceren om altĳd veilige wachtwoorden in te stellen.

Standaardinstelling: Enable Strong Password (Sterk wachtwoord inschakelen) is niet geselecteerd.

Password Configuration Hier kunt u de lengte van uw wachtwoord instellen. Min = 4, Max = 32

Password Bypass Hiermee kunt u de machtigingen voor het overslaan van het wachtwoord voor het systeem in- of
uitschakelen wanneer deze optie is ingesteld. De opties zĳn:
● Disabled (Uitgeschakeld) (standaard)
● Reboot bypass (Opnieuw opstarten omzeilen)

Password Change Hiermee kunt u de wachtwoorden voor het systeem wĳzigen wanneer het beheerderswachtwoord is
ingesteld.

Standaardinstelling: Allow Non-Admin Password Changes (Wĳzigingen op niet-
beheerderswachtwoorden toestaan) is geselecteerd
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Tabel 9. Beveiliging (vervolg)

Optie Beschrĳving

UEFI Capsule Firmware
Updates

Hiermee kunt u het systeem-BIOS updaten via UEFI capsule-updatepakketten.

● Enable UEFI Capsule Firmware Updates (UEFI Capsule Firmware Updates inschakelen)

Deze optie is standaard ingesteld.

TPM Security Hiermee kunt u de Trusted Platform Module (TPM) tĳdens POST inschakelen.

Standaardinstelling: de optie is uitgeschakeld.

Computrace (R) Hiermee kunt u de optionele Computrace-software activeren of uitschakelen. De opties zĳn:
● Deactivate (Deadctiveren) (standaard)
● Disable (Uitschakelen)
● Activate (Activeren)

Chassis Intrusion Hiermee kunt u de chassisintrusiefunctie beheren.

Klik op een van de volgende opties:
● Disabled (Uitgeschakeld)—standaard
● Enabled (ingeschakeld)
● On-Silent (Aan-Stil)

CPU XD Support Hiermee kunt u de modus Execute Disable (Uitvoeren uitschakelen) van de processor inschakelen.
● Enable CPU XD Support (CPU XD-ondersteuning inschakelen) (standaard)

OROM Keyboard Access Hiermee kunt u bepalen of gebruikers Option ROM Configuration-schermen kunnen openen via
sneltoetsen tĳdens het opstarten. De opties zĳn:
● Enable (Inschakelen) (standaardinstelling)
● One Time Enable (Eenmalig inschakelen)
● Disable (Uitschakelen)

Admin Setup Lockout Hiermee kunt u voorkomen dat gebruikers de Setup openen wanneer er een beheerderswachtwoord is
ingesteld.
● Enable Admin Setup Lockout (Blokkeren beheerder-setup inschakelen)

Standaardinstelling: de optie is uitgeschakeld.

Secure Boot (Veilig opstarten)
Tabel 10. Secure Boot (Beveiligd opstarten) 

Optie Beschrĳving

Secure Boot Enable Hiermee kunt u Secure Boot (beveiligd opstartbeheer) inschakelen
of uitschakelen. De opties zĳn:
● Disabled (Uitgeschakeld) (standaard)
● Enabled (ingeschakeld)

Expert Key Management Hiermee kunt u Custom Mode Key Management in- of
uitschakelen.
● Disabled (Uitgeschakeld) (standaard)

Prestaties
Tabel 11. Prestaties 

Optie Beschrĳving

Multi Core Support Dit veld specificeert of één of alle kernen van de processor
ingeschakeld zullen zĳn. Bĳ meerdere kernen zullen de prestaties
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Tabel 11. Prestaties (vervolg)

Optie Beschrĳving

van bepaalde applicaties toenemen. Deze optie is standaard
ingeschakeld. Hiermee kunt u de ondersteuning van meerdere
kernen voor de processor in- of uitschakelen. De opties zĳn:
● All (Alle) (standaard)
● 1
● 2
● 3
● 4
● 5
● 6
● 7
● 8

OPMERKING:

● De getoonde opties kunnen verschillen op basis van de
geplaatste processor(en).

● De opties zĳn afhankelĳk van het aantal kernen dat wordt
ondersteund door de geplaatste processor (All, 1, 2, N-1
voor N-Core processoren)

Intel SpeedStep Hiermee kunt u de functie Intel SpeedStep in- of uitschakelen.

Standaardinstelling: Enable Intel SpeedStep (Intel SpeedStep
inschakelen)

C States Hiermee kunt u de aanvullende slaapstanden van de processor in-
of uitschakelen.

Standaardinstelling: Enabled (Ingeschakeld)

Intel TurboBoost Hiermee kunt u de Intel TurboBoost-modus van de processor in- of
uitschakelen.

Standaardinstelling: Enable Intel TurboBoost (Intel TurboBoost
ingeschakeld)

Hyper-Thread Control Hiermee kunt u HyperThreading in de processor in- of uitschakelen.

Standaardinstelling: Enabled (Ingeschakeld)

Cache Prefetch Standaardinstelling: Hardwarematige prefetch and Adjacent
Cache Line Prefetch inschakelen

Dell Reliable Memory Technology (RMT) Hiermee kunt u geheugenfouten in het RAM van het systeem
identificeren en isoleren.

Standaardinstelling: Enable Dell Reliable Memory Technology
(RMT)

Systeem Isochrone modus (Systeem isochrone modus) Hiermee kunt u deze modus in- of uitschakelen om latentie van
geheugentransacties die ten koste gaan van de bandbreedte te
verminderen. :

Klik op één van de opties:
● Disabled (Uitgeschakeld) (standaard)
● Enabled (ingeschakeld)

RAS Support (RAS-ondersteuning) Hiermee kunt u fouten die zĳn veroorzaakt door geheugenfouten,
PCIe-fouten en CPU-fouten rapporteren of bĳhouden. De opties
zĳn:

● Enable on Memory modules (Inschakelen op
geheugenmodules)

Systeeminstallatie 107



Tabel 11. Prestaties (vervolg)

Optie Beschrĳving

● Enable on PCIe modules (Inschakelen op PCIe-modules)
● Enable on CPU modules (Inschakelen op CPU-modules)

De opties zĳn niet standaard ingesteld.

Energiebeheer
Tabel 12. Power Management 

Optie Beschrĳving

AC Recovery Specificeert hoe de computer handelt nadat de netvoeding na een stroomstoring hersteld is. U kunt AC
Recovery als volgt instellen:
● Power Off (Uitgeschakeld) (standaardinstelling)
● Power On (Stroom aan)
● Last Power State (Laatste energiestand)

Auto On Time Hiermee kunt u de tĳd instellen waarop de computer automatisch moet worden ingeschakeld. De opties
zĳn:
● Disabled (Uitgeschakeld) (standaard)
● Every Day (Elke dag)
● Weekdays (Op werkdagen)
● Select Days (Dagen selecteren)

Deep Sleep Control Hiermee kunt u de besturingen definiëren wanneer Deep Sleep (Diepe slaap) is ingeschakeld.
● Disabled (Uitgeschakeld) (standaard)
● Enabled in S5 only (Alleen ingeschakeld in S5)
● Enabled in S4 and S5 (Ingeschakeld in S4 en S5)

USB Wake Support Hiermee kunt USB-apparaten inschakelen zodat het systeem in de stand-bymodus weer wordt
ingeschakeld.
● Enable USB Wake Support (Uit stand-by door USB inschakelen)

Standaardinstelling: de optie is uitgeschakeld.

Wake on LAN Met deze optie kan de computer vanuit de uit-stand worden ingeschakeld via een speciaal LAN-signaal.
Opstarten uit de stand-bystand wordt niet beïnvloed door deze instelling en moet zĳn ingeschakeld in het
besturingssysteem. Deze functie werkt alleen wanneer de computer is aangesloten op wisselstroom.
● Disabled (Uitgeschakeld): het systeem wordt niet ingeschakeld wanneer deze een signaal voor

inschakeling ontvangt van het LAN of het draadloze LAN.
● LAN Only (Alleen LAN): het systeem wordt ingeschakeld door speciale LAN-signalen.
● LAN with PXE Boot - Hiermee kan het systeem worden aangezet en meteen worden opgestart tot

PXE wanneer het een ontwaakpakket ontvangt dat naar het systeem gestuurd is in de status S4 of
S5.

Deze optie is standaard uitgeschakeld.

Block Sleep Hiermee kunt u voorkomen dat de computer naar de slaapstand (S3 stand) gaat in OS Environment.

Standaardinstelling: Disabled (Uitgeschakeld)

POST Behavior (Gedrag POST)
Tabel 13. POST Behavior 

Optie Beschrĳving

Numlock LED Hiermee wordt aangegeven of de functie NumLock kan worden ingeschakeld wanneer het systeem
opstart. Deze optie is standaard ingeschakeld.
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Tabel 13. POST Behavior (vervolg)

Optie Beschrĳving

Keyboard Errors Hiermee wordt aangegeven of toetsenbord gerelateerde fouten worden gerapporteerd tĳdens het
opstarten. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Fastboot Hiermee kunt u het opstarten versnellen door enkele compatibiliteitsstappen over te slaan. De opties zĳn:
● Minimal (Minimaal)
● Thorough (Grondig): deze optie is standaard ingeschakeld.
● Auto (Automatisch)

Virtualization Support (Ondersteuning virtualisatie)
Tabel 14. Virtualization Support (Ondersteuning voor virtualisatie) 

Optie Beschrĳving

Virtualization Deze optie geeft aan of een Virtual Machine Monitor (VMM) gebruik kan maken van de aanvullende
hardwaremogelĳkheden die door Intel Vitalization Technology worden geleverd.
● Enable Intel Virtualization Technology (Intel-virtualisatietechnologie inschakelen): deze

optie is standaard ingeschakeld.

VT for Direct I/O Hiermee schakelt u VVM (Virtual Machine Monitor) in of uit voor het gebruik van de extra
hardwaremogelĳkheden van Intel Virtualization Technology voor directe I/O.
● Enable VT for Direct I/O (VT voor directe I/O inschakelen): Deze optie is standaard

geselecteerd.

Trusted Execution Met deze optie geeft u aan of een MVMM (Measured Virtual Machine Monitor) de extra hardwareopties
kan gebruiken die worden geboden door de Intel Trusted Execution Technology.
● TPM Security (TPM-beveiliging): deze optie is standaard uitgeschakeld.

Maintenance (Onderhoud)
Tabel 15. Maintenance (Onderhoud) 

Optie Beschrĳving

Service Tag Toont de servicetag van uw computer.

Asset Tag Hier kunt u een inventaristag voor de computer maken als er nog geen inventaristag is ingesteld. Deze
optie is niet standaard ingeschakeld.

SERR Messages Bestuurt het SERR-meldingsmechanisme. Deze optie is niet standaard ingeschakeld. Voor sommige
grafische kaarten is vereist dat het SERR-meldingsmechanisme is uitgeschakeld.

System Logs (Systeemlogboeken)
Tabel 16. Systeemlogboeken 

Optie Beschrĳving

BIOS events Toont het logboek voor systeemgebeurtenissen; hiermee kunt u het logboek wissen.
● Logboek wissen
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Engineering configurations
Tabel 17. Engineering configurations 

Optie Omschrĳving

ASPM ● Auto (standaardinstelling)
● L1 Only
● Disabled
● L0s and L1
● L0s Only

Pcie LinkSpeed ● Auto (standaardinstelling)
● Gen1
● Gen2
● Gen3

Het BIOS updaten

Het BIOS updaten in Windows

1. Ga naar www.dell.com/support.

2. Klik op Product support. Voer in het vak Product support de servicetag van uw computer in en klik op Search.

OPMERKING: Als u niet beschikt over de servicetag, gebruikt u de functie SupportAssist om uw computer automatisch te

identificeren. U kunt ook de product-id gebruiken of handmatig naar uw computermodel bladeren.

3. Klik op Drivers en downloads. Vouw Drivers zoeken uit.

4. Selecteer het besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd.

5. Selecteer in de vervolgkeuzelĳst Categorie BIOS.

6. Selecteer de nieuwste versie van het BIOS en klik op Downloaden om het BIOS-bestand voor uw computer te downloaden.

7. Ga na het downloaden naar de map waar u het bestand met de BIOS-update hebt opgeslagen.

8. Dubbelklik op het pictogram van het BIOS-updatebestand en volg de instructies op het scherm.

Zie het Knowledge Base-artikel 000124211 op www.dell.com/support voor meer informatie.

Het BIOS bĳwerken in Linux en Ubuntu

Zie het Knowledge Base-artikel 000131486 op www.dell.com/support voor informatie over het updaten van het systeem-BIOS op een
computer die is geïnstalleerd met Linux of Ubuntu.

Het BIOS bĳwerken met behulp van het USB-station in Windows

1. Volg de procedure van stap 1 t/m stap 6 in 'Het BIOS bĳwerken in Windows' om het nieuwste bestand met het BIOS-
installatieprogramma te downloaden.

2. Maak een opstartbaar USB-station. Zie het knowledge base-artikel 000145519 op www.dell.com/support voor meer informatie.

3. Kopieer het bestand met het BIOS-installatieprogramma naar het opstartbare USB-station.

4. Sluit het opstartbare USB-station aan op de computer waarop de BIOS-update moet worden geïnstalleerd.

5. Start de computer opnieuw op en druk op F12.

6. Selecteer het USB-station in het eenmalige opstartmenu.

7. Typ de bestandsnaam van het BIOS-installatieprogramma en druk op Enter.
Het hulpprogramma voor BIOS-update wordt weergegeven.

8. Volg de instructies op het scherm om de BIOS-update te voltooien.
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Het BIOS updaten vanuit het F12-menu voor eenmalig opstarten

Werk het BIOS van uw computer bĳ met behulp van het BIOS update.exe-bestand dat naar een FAT32 USB-schĳf is gekopieerd en start
het op vanuit het eenmalige F12-opstartmenu.

BIOS-update

U kunt het BIOS-updatebestand van Windows uitvoeren met een opstartbare USB-schĳf of u kunt het BIOS ook bĳwerken via het
eenmalige F12-opstartmenu op de computer.

De meeste Dell computers die na 2012 zĳn gemaakt, hebben deze mogelĳkheid en u kunt dit bevestigen door uw computer op te starten
via het eenmalige F12-opstartmenu en te controleren of BIOS FLASH UPDATE als opstartoptie is aangegeven op uw computer. Het BIOS
ondersteunt deze BIOS-update-optie als de optie in de lĳst staat.

OPMERKING: Alleen computers met een BIOS-flashupdate-optie in het eenmalige F12-opstartmenu kunnen deze functie gebruiken.

Bĳwerken vanuit het eenmalige opstartmenu

Om uw BIOS via het eenmalige F12-opstartmenu bĳ te werken, hebt u het volgende nodig:

● USB-schĳf geformatteerd naar het FAT32-bestandssysteem (stick hoeft niet opstartbaar te zĳn).
● Uitvoerbaar BIOS-bestand dat u hebt gedownload vanaf de Dell Support website en naar de hoofdmap van de USB-schĳf hebt

gekopieerd
● Wisselstroomadapter die is aangesloten op de computer
● Functionele computerbatterĳ om het BIOS te flashen

Voer de volgende stappen uit om het BIOS-updateflashproces in het F12-menu uit te voeren:

WAARSCHUWING: Schakel de computer niet uit tĳdens het BIOS-updateproces. De computer wordt mogelĳk niet

opgestart als u de computer uitschakelt.

1. Plaats de USB-schĳf waarop u de flash hebt gekopieerd in een USB-poort van de computer, terwĳl deze uitstaat.

2. Schakel de computer in en druk op F12 om toegang tot het eenmalige opstartmenu te krĳgen, selecteer BIOS-update met de muis of
de pĳltoetsen en druk vervolgens op Enter.
Het flash BIOS-menu wordt weergegeven.

3. Klik op Flash from file (Flashen vanuit bestand).

4. Selecteer een extern USB-apparaat.

5. Selecteer het bestand, dubbelklik op het Flash-doelbestand klik vervolgens op Submit (Verzenden).

6. Klik op Update BIOS (BIOS bĳwerken). De computer wordt opnieuw opgestart om het BIOS te flashen.

7. De computer wordt opnieuw opgestart nadat de BIOS-update is voltooid.

MegaRAID-controlleropties
Druk tĳdens het opstarten op <CTRL> + <R> wanneer dit wordt gevraagd op het BIOS-scherm om het BIOS-configuratieprogramma te
openen.

Tabel 18. MegaRAID-configuratiehulpprogramma 

Optie Omschrĳving

VD Mgmt (Virtual Device Management) Deze optie wordt gebruikt om de bestaande configuratie te
importeren naar de RAID-controller of de bestaande configuratie
te wissen. Het rechterpaneel van het scherm bevat de kenmerken
van het virtuele station of andere apparaat dat in het linkerpaneel is
geselecteerd.

● Virtuele schĳven
● Drives
● Beschikbare grootte
● Hot spare-schĳven

PD Mgmt (Physical Drive Management) Dit scherm toont de basisinformatie van bestaande fysieke schĳven
die op de geselecteerde controller zĳn aangesloten, waaronder de
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Tabel 18. MegaRAID-configuratiehulpprogramma (vervolg)

Optie Omschrĳving

stations-ID, de leverancier, de grootte, het type en de status, en
geeft u de mogelĳkheid om fysieke stations te beheren.

Druk op F2 om toegang te krĳgen tot het contextmenu:

● Rebuild
● Copyback
● Locate
● Plaats de online schĳf
● Plaats de offline schĳf
● Wereldwĳde HS maken
● Verwĳder de hot spare-schĳf
● JBOD maken
● Onconfigureerbaar maken
● Gereedmaken voor verwĳdering

Ctrl Mgmt (Control Management) In dit venster kunt u de instellingen voor de controlleropties
wĳzigen, waaronder controller-BIOS inschakelen, BIOS stoppen
bĳ fout inschakelen en andere opties. Hiermee kunt u ook een
opstartbare virtuele schĳf selecteren en de standaardinstellingen
van de controller herstellen.

Eigenschappen In het venster Eigenschappen worden de controllereigenschappen
weergegeven, zoals de huidige versies van de controller-BIOS,
de MegaRAID-firmware, het configuratieprogramma en het
opstartblok.

OPMERKING: Druk op <CTRL> + <N> om naar het volgende scherm te gaan en druk op <CTRL> + <P> om terug te gaan naar het

vorige scherm.

Systeem- en installatiewachtwoord
Tabel 19. Systeem- en installatiewachtwoord 

Type wachtwoord Omschrĳving

Systeemwachtwoord Wachtwoord dat moet worden ingevuld om aan uw systeem in te
loggen.

Installatiewachtwoord Wachtwoord dat moet worden ingevoerd voor toegang en het
aanbrengen van wĳzigingen aan de BIOS-instellingen van uw
computer.

U kunt ter beveiliging van uw computer een wachtwoord voor het systeem en de installatie aanmaken.

WAARSCHUWING: De wachtwoordfunctie zorgt voor een basisbeveiliging van de data in uw computer.

WAARSCHUWING: Iedereen heeft toegang tot de data op uw computer als deze onbeheerd en niet vergrendeld wordt

achtergelaten.

OPMERKING: De functie voor het systeem- en installatiewachtwoord is uitgeschakeld.

Een systeeminstallatiewachtwoord toewĳzen

U kunt alleen een nieuw systeem- of beheerderswachtwoord instellen wanneer de status op Not Set staat.

Druk na het aanzetten of opnieuw opstarten van de computer onmiddellĳk op F2 om naar de systeeminstallatie te gaan.
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1. Selecteer in het scherm Systeem-BIOS of Systeeminstallatie de optie Beveiliging en druk op Enter.
Het scherm Security (Beveiliging) wordt geopend.

2. Selecteer Systeem-/beheerderswachtwoord en maak een wachtwoord aan in het veld Voer het nieuwe wachtwoord in.

Hanteer de volgende richtlĳnen om het systeemwachtwoord toe te kennen:
● Een wachtwoord mag bestaan uit maximaal 32 tekens.
● Het wachtwoord mag de nummers 0 t/m 9 bevatten.
● Er mogen alleen kleine letters worden gebruikt.
● Alleen de volgende speciale tekens zĳn toegestaan: spatie, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).

3. Typ het wachtwoord dat u eerder hebt ingevoerd in het veld Bevestig nieuw wachtwoord en klik op OK.

4. Druk op Esc waarna een melding verschĳnt om de wĳzigingen op te slaan.

5. Druk op J om de wĳzigingen op te slaan.
Hierna wordt de computer opnieuw opgestart.

Een bestaand systeeminstallatiewachtwoord verwĳderen of wĳzigen

Zorg ervoor dat Wachtwoordstatus in de systeeminstallatie is ontgrendeld voordat u het bestaande wachtwoord voor het systeem en
de installatie verwĳdert of wĳzigt. U kunt geen van beide wachtwoorden verwĳderen of wĳzigen als Wachtwoordstatus vergrendeld is.

Druk na het aanzetten of opnieuw opstarten van de computer onmiddellĳk op F2 om naar de systeeminstallatie te gaan.

1. Selecteer Systeembeveiliging in het scherm Systeem-BIOS of Systeeminstallatie en druk op Enter.
Het scherm Systeembeveiliging wordt geopend.

2. Controleer in het scherm Systeembeveiliging of Wachtwoordstatus op Ontgrendeld staat.

3. Selecteer Systeemwachtwoord, wĳzig of verwĳder het bestaande systeemwachtwoord en druk op Enter of Tab.

4. Selecteer Installatiewachtwoord, wĳzig of verwĳder het bestaande installatiewachtwoord en druk op Enter of Tab.

OPMERKING: Als u het systeem- en/of installatiewachtwoord wĳzigt, voert u het nieuwe wachtwoord opnieuw in wanneer dit

wordt gevraagd. Als u het systeem- en/of installatiewachtwoord verwĳdert, moet u de verwĳdering bevestigen wanneer u hierom

wordt gevraagd.

5. Druk op Esc waarna een melding verschĳnt om de wĳzigingen op te slaan.

6. Druk op Y om de wĳzigingen op te slaan en de systeeminstallatie te verlaten.
De computer start opnieuw op.
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Software
In dit hoofdstuk worden de ondersteunde besturingssystemen beschreven. Bovendien vindt u hier instructies voor de installatie van
stuurprogramma's.
Onderwerpen:

• Besturingssysteem
• Stuurprogramma's downloaden
• Stuurprogramma voor chipsets
• Grafische controller-stuurprogramma
• USB-stuurprogramma's
• Netwerkstuurprogramma's
• Audiostuurprogramma’s
• Aansluitingen
• Opslagcontrollerstuurprogramma's
• Andere stuurprogramma's

Besturingssysteem
Uw Precision 7920 Tower ondersteunt de volgende besturingssystemen:

● Windows 11 Pro, 64-bits
● Windows 11 Pro National Academic, 64-bits
● Windows 11 Pro for Workstations, 64-bits
● Windows 10 Pro, 64-bits
● Windows 10 Pro National Academic, 64-bits
● Windows 10 Enterprise, 64-bits *
● Windows 10 Pro for Workstation, 64-bit
● RHEL 8.4
● Ubuntu 20.04 LTS, 64-bits
● Neokylin 10

OPMERKING: Het sterretje (*): wordt alleen ondersteund op systemen met CPU's uit de Xeon W-serie.

Stuurprogramma's downloaden
1. Zet de computer aan.

2. Ga naar Dell.com/support.

3. Klik op Product Support (Productondersteuning), voer de servicetag van uw systeem in en klik op Submit (Verzenden).

OPMERKING: Als u niet over de servicetag beschikt, gebruikt u de functie automatisch detecteren of handmatig bladeren voor

uw systeemmodel.

4. Klik op Drivers and Downloads (Drivers en downloads).

5. Selecteer het besturingssysteem dat op uw systeem is geïnstalleerd.

6. Blader naar beneden op de pagina en selecteer het stuurprogramma dat u wilt installeren.

7. Klik op Download File (Bestand downloaden) om het stuurprogramma voor uw systeem te downloaden.

8. Ga na het downloaden naar de map waar u het bestand met het stuurprogramma heeft opgeslagen.

9. Dubbelklik op het pictogram van het bestand met het stuurprogramma en volg de instructies op het scherm.
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Stuurprogramma voor chipsets
Controleer of de Intel chipset- en Intel Management Engine Interface-stuurprogramma's reeds op de computer zĳn geïnstalleerd.

Grafische controller-stuurprogramma
Controleer of het grafische controller-stuurprogramma reeds op de computer is geïnstalleerd.

USB-stuurprogramma's
Controleer of de USB-stuurprogramma's reeds op de computer zĳn geïnstalleerd.
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Netwerkstuurprogramma's
Dit systeem wordt geleverd met zowel LAN- als WiFi-stuurprogramma's en is in staat om LAN en WiFi te detecteren zonder de
stuurprogrammainstallatie te hoeven doorlopen.

Audiostuurprogramma’s
Controleer of de audiostuurprogramma's reeds op de computer zĳn geïnstalleerd.

Aansluitingen
Controleer of de stuurprogramma's voor de poorten reeds op de computer zĳn geïnstalleerd.

Opslagcontrollerstuurprogramma's
Controleer of de opslagcontrollerstuurprogramma's op de computer zĳn geïnstalleerd.

Andere stuurprogramma's
Deze sectie bevat stuurprogrammagegevens voor alle andere componenten in de Device Manager.
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Beveiligingsapparaatstuurprogramma's

Controleer of de beveiligingsapparaatstuurprogramma's op de computer zĳn geïnstalleerd.

Softwareapparaatstuurprogramma's

Controleer of de softwareapparaatstuurprogramma's op de computer zĳn geïnstalleerd.

Human Interface-apparaten

Controleer of de Human Interface-apparaatstuurprogramma's op de computer zĳn geïnstalleerd.

Draagbare apparaten

Controleer of de stuurprogramma's voor de draagbare apparaten op de computer zĳn geïnstalleerd.
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Problemen oplossen
In de volgende sectie worden algemene stappen voor probleemoplossing beschreven, die kunnen worden uitgevoerd om bepaalde
problemen op uw computer op te lossen.

Onderwerpen:

• Dell Enhanced Pre-Boot System Assesment-diagnose (ePSA) 3.0
• Codes van lampjes voor harde schĳf

Dell Enhanced Pre-Boot System Assesment-diagnose
(ePSA) 3.0
Activeer de ePSA-diagnose door:
● Op de F12-toets te drukken wanneer het systeem de optie ePSA of diagnostiek geeft bĳ een eenmalig opstartmenu en deze te

kiezen.
● Fn (Functietoets op het toetsenbord) en de Aan/uit-knop (PWR) van het systeem ingedrukt te houden.

ePSA-diagnostiek uitvoeren

Roep de diagnostiek op met een van de hieronder voorgestelde methoden:

1. Schakel de computer in.

2. Druk tĳdens het opstarten van de computer op F12 wanneer het logo van Dell verschĳnt.

3. Gebruik in het opstartmenu de pĳltoetsen Omhoog/Omlaag om de optie diagnostiek te selecteren en druk vervolgens op Enter.

OPMERKING: Het venster Enhanced Pre-boot System Assessment geeft een overzicht van alle door de computer

gedetecteerde apparaten. Het diagnoseprogramma start de tests voor alle gedetecteerde apparaten.

4. Druk op de pĳl in de rechterbenedenhoek om naar de paginalĳst te gaan.
De gedetecteerde items staan vermeld en zĳn getest.

5. Als u alleen een test voor een specifiek apparaat wilt laten uitvoeren, drukt u op Esc en klikt u op Yes (Ja) om de diagnosetest te
stoppen.

6. Selecteer het apparaat in het linkervenster en klik op Run Tests (Tests starten).

7. Van eventuele problemen worden foutcodes weergegeven.
Noteer de foutcode(s) en neem contact op met Dell.

Het geheugen testen met behulp van ePSA

1. Zet uw systeem aan of start het systeem opnieuw.

2. Voer een van de volgende acties uit nadat het Dell logo wordt weergegeven:
● Met toetsenbord: druk op F12.
● Het systeem geeft een eenmalig het opstartmenu weer. Gebruik de pĳl-omhoog en pĳl-omlaag om naar diagnostiek te gaan en druk

op ENTER om ePSA te starten.
De Preboot System Assessment (PSA) start op uw tablet.

OPMERKING: Als u te lang hebt gewacht en het logo van het besturingssysteem verschĳnt, wacht u tot u het bureaublad ziet.

Schakel de laptop uit en probeer het opnieuw.

OPMERKING: U kunt ePSA ook starten door Fn+ Aan-uitknop ingedrukt te houden.
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Knipperende aan/uit-knopcodes voorafgaand aan opstarten

Tabel 20. Status van de LED van de aan/uit-knop 

Status van de LED van de aan/uit-knop Omschrĳving

Off (Uit) Stroom is uitgeschakeld. LED brandt niet.

Knipperend oranje lampje Beginstatus van ledlampje bĳ opstarten. Zie de onderstaande
tabel voor diagnostische suggesties en mogelĳke fouten bĳ een
knipperend oranje patroon.

Knipperend wit Systeem bevindt zich in een status van laag energieverbruik, hetzĳ
S1 of S3. Dit duidt niet op een defect.

Constant oranje De tweede stand van het ledlampje tĳdens het opstarten geeft aan
dat het POWER_GOOD-signaal actief is en het waarschĳnlĳk is dat
de voeding in orde is.

Constant wit Systeem is in S0-stand. Dit is het normale energieniveau van een
werkende computer. Het BIOS zet de LED in deze standen om aan
te geven dat het is begonnen met het ophalen van de op-codes.

Tabel 21. Diagnostische indicatortabel 

Voedingslampje: knipperend
oranje/wit

Knipperend oranje/wit
patroon

Omschrĳving probleem Mogelĳke oplossing

1-1 1 keer oranje knipperen gevolgd
door een korte pauze, 1 keer wit
knipperen, lange pauze, daarna
herhaald

Defecte systeemkaart Neem contact op met
de technische support om
problemen met de systeemkaart
te verhelpen.

1-2 1 keer oranje knipperen gevolgd
door een korte pauze, 2 keer wit
knipperen, lange pauze, daarna
herhaald

Slechte systeemkaart, slechte
voeding of voedingskabels

● U kunt helpen met het
vaststellen van het probleem
met een PSU BIST-test of
door de kabel opnieuw te
koppelen.

● Neem contact op met de
technische support als niets
werkt

1-3 1 keer oranje knipperen gevolgd
door een korte pauze, 3 keer wit
knipperen, lange pauze, daarna
herhaald

Slechte systeemkaart, geheugen
of slechte processor

● U kunt helpen met
het vaststellen van het
probleem door het geheugen
opnieuw te plaatsen en
het huidige geheugen te
wisselen met een goed
werkende geheugenmodule,
indien beschikbaar.

● Neem contact op met de
technische support als niets
werkt

1-4 1 keer oranje knipperen gevolgd
door een korte pauze, 4 keer wit
knipperen, lange pauze, daarna
herhaald

Defect in knoopcelbatterĳ ● Knoopcelbatterĳ vervangen
● Vervang de systeemkaart als

het probleem aanhoudt

2-1 2 keer oranje knipperen gevolgd
door een korte pauze, 1 keer wit
knipperen, lange pauze, daarna
herhaald

Defect in processor ● CPU-configuratieactiviteit is
bezig of er is een CPU-fout
gedetecteerd.

● Neem contact op met de
technische support

● U kunt helpen met het
vaststellen van het probleem
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Tabel 21. Diagnostische indicatortabel (vervolg)

Voedingslampje: knipperend
oranje/wit

Knipperend oranje/wit
patroon

Omschrĳving probleem Mogelĳke oplossing

door te zorgen dat CPU
0 is geïnstalleerd, CPU0 en
CPU1 een identiek paar is en
een goed werkende CPU te
plaatsen, indien beschikbaar.

● Neem contact op met de
technische support als niets
werkt

2-2 2 keer oranje knipperen gevolgd
door een korte pauze, 2 keer wit
knipperen, lange pauze, daarna
herhaald

Moederbord: fout van BIOS
ROM

● Systeem bevindt zich in
herstelmodus.

● Nieuwste BIOS-versie
flashen. Neem contact op
met de technische support
als het probleem zich blĳft
voordoen

2-3 2 keer oranje knipperen gevolgd
door een korte pauze, 3 keer wit
knipperen, lange pauze, daarna
herhaald

Geen geheugen ● De klant kan helpen met het
vaststellen van het probleem
door de geheugenmodules
een voor een te verwĳderen
om te achterhalen welke
kaart defect is en door
de geheugenmodules te
wisselen voor een goed
werkende geheugenmodule,
indien beschikbaar.

● Neem contact op met de
technische support

2-4 2 keer oranje knipperen gevolgd
door een korte pauze, 4 keer wit
knipperen, lange pauze, daarna
herhaald

Geheugen-/RAM-fout ● De klant kan helpen met het
vaststellen van het probleem
door de geheugenmodules
een voor een te verwĳderen
om te achterhalen welke
kaart defect is en door
de geheugenmodules te
wisselen voor een goed
werkende geheugenmodule,
indien beschikbaar.

● Neem contact op met de
technische support

2-5 2 keer oranje knipperen gevolgd
door een korte pauze, 5 keer wit
knipperen, lange pauze, daarna
herhaald

Ongeldig geheugen geïnstalleerd ● De configuratieactiviteit in
het geheugensubsysteem is
bezig. Geheugenmodules zĳn
gedetecteerd, maar lĳken
incompatibel te zĳn of een
ongeldige configuratie te
hebben.

● Als de klant kan helpen
met het oplossen van
het probleem, kunt u het
probleem nader bepalen
door de geheugens op
het moederbord een voor
een te vervangen om te
achterhalen welk geheugen
defect is.

● Neem contact op met de
technische support.
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Tabel 21. Diagnostische indicatortabel (vervolg)

Voedingslampje: knipperend
oranje/wit

Knipperend oranje/wit
patroon

Omschrĳving probleem Mogelĳke oplossing

2-6 2 keer oranje knipperen gevolgd
door een korte pauze, 6 keer wit
knipperen, lange pauze, daarna
herhaald

Moederbord: chipset ● Er is een onherstelbare
moederbordfout
gedetecteerd.

● Als de klant kan helpen
met het oplossen van
het probleem, kunt u het
probleem nader bepalen
door de onderdelen op
het moederbord een voor
een te vervangen om te
achterhalen welk onderdeel
defect is.

● Als u hebt vastgesteld dat
een van de componenten
defect is, moet u het
desbetreffende component
vervangen.

● Neem contact op met de
technische support.

3-1 3 keer oranje knipperen gevolgd
door een korte pauze, 1 keer wit
knipperen, lange pauze, daarna
herhaald

Fout met RTC ● Knoopcelbatterĳ vervangen

3-2 3 keer oranje knipperen gevolgd
door een korte pauze, 2 keer wit
knipperen, lange pauze, daarna
herhaald

PCI-apparaat of video ● Configuratieactiviteit van
het PCI-apparaat is bezig of
er is een fout van het PCI-
apparaat gedetecteerd.

● U kunt helpen met het
vaststellen van het probleem
door een PCI-kaart opnieuw
te plaatsen en de kaarten
een voor een te vervangen
om te achterhalen welke
kaart defect is.

● Neem contact op met de
technische support.

3-3 3 keer oranje knipperen gevolgd
door een korte pauze, 3 keer wit
knipperen, lange pauze, daarna
herhaald

BIOS-herstel 1 ● Systeem bevindt zich in
herstelmodus.

● Nieuwste BIOS-versie
flashen. Neem contact op
met de technische support
als het probleem zich blĳft
voordoen

3-4 3 keer oranje knipperen gevolgd
door een korte pauze, 4 keer wit
knipperen, lange pauze, daarna
herhaald

BIOS-herstel 2 ● Systeem bevindt zich in
herstelmodus.

● Nieuwste BIOS-versie
flashen. Neem contact op
met de technische support
als het probleem zich blĳft
voordoen

4-1 4 keer oranje knipperen gevolgd
door een korte pauze, 1 keer wit
knipperen, lange pauze, daarna
herhaald

Fout in CPU-configuratie of in
CPU

● De twee geïnstalleerde
CPU's komen niet overeen.
Installeer twee CPU's van
hetzelfde type
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Tabel 21. Diagnostische indicatortabel (vervolg)

Voedingslampje: knipperend
oranje/wit

Knipperend oranje/wit
patroon

Omschrĳving probleem Mogelĳke oplossing

4-2 4 keer oranje knipperen gevolgd
door een korte pauze, 2 keer wit
knipperen, lange pauze, daarna
herhaald

Generieke POST-video-fout
(oude patroon van ledlampjes
was 1110)

● PCI-apparaatconfiguratie of
-fout met videokaart
subsysteemconfiguratie of
-fout

4-3 4 keer oranje knipperen gevolgd
door een korte pauze, 3 keer wit
knipperen, lange pauze, daarna
herhaald

Slecht geheugen ● Geheugen VR gaat niet
aan. Geheugen invoeging
controleren

4-4 4 keer oranje knipperen gevolgd
door een korte pauze, 4 keer wit
knipperen, lange pauze, daarna
herhaald

Probleem met de riserkaart ● Voedingsprobleem met de
riser van de tweede CPU-
kaart

4-5 4 keer oranje knipperen gevolgd
door een korte pauze, 5 keer wit
knipperen, lange pauze, daarna
herhaald

Probleem met de populatie van
PCIe-uitbreidingskaart

● PCI-apparaat is geïnstalleerd
in het CPU1-slot en CPU1 is
niet geïnstalleerd.

● Als u hulp nodig hebt bĳ
het oplossen van problemen,
moet u alle PCIe-kaarten in
het CPU1-slot verplaatsen
naar het CPU0-slot. U kunt
ook een identieke CPU
installeren als CPU0 in de
CPU1-socket.

● Neem contact op met de
technische support

4-6 4 keer oranje knipperen gevolgd
door een korte pauze, 6 keer wit
knipperen, lange pauze, daarna
herhaald

RAID-volume verslechterd ● Het RAID-volume is
verslechterd.

● Als u hulp nodig hebt
bĳ het oplossen van
problemen, kunt u het F12-
menu gebruiken om het
tabblad Apparaatconfiguratie
te openen. Herstel het
RAID-volume, indien mogelĳk

● Neem contact op met de
technische support.

4-7 4 keer oranje knipperen gevolgd
door een korte pauze, 7 keer wit
knipperen, lange pauze, daarna
herhaald

Zĳpaneel van het systeem
ontbreekt.

● Het zĳpaneel van het
systeem (links of rechts)
ontbreekt.

● Ontkoppel de voeding en
plaats alle zĳpanelen op het
chassis. Koppel de voeding
vervolgens weer aan.

● Neem contact op met de
technische support.

Codes van lampjes voor harde schĳf
Elke harde-schĳfdrager heeft een activiteitenlampje en een statuslampje. De lampjes bieden informatie over de huidige status van de harde
schĳf. Het activiteitenlampje geeft aan of de harde schĳf momenteel in gebruik is of niet. Het statuslampje geeft de toestand van de schĳf
aan.
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Lampjes voor harde schĳf

OPMERKING: De ledstatuslampjes of -activiteitenlampjes werken alleen met een backplane met de houders die hieronder worden

weergegeven.

Afbeelding 3. Lampjes voor harde schĳf

1. activiteitenlampje voor harde schĳf
2. statuslampje voor harde schĳf
3. harde schĳf

OPMERKING: Als de harde schĳf in de modus Advanced Host Controller Interface (AHCI) staat, gaat het statuslampje niet aan.

OPMERKING: Het gedrag van statuslampjes voor de schĳf wordt beheerd door Storage Spaces Direct. Mogelĳk worden niet alle

statuslampjes voor de schĳf gebruikt.
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Tabel 22. Codes van lampjes voor harde schĳf 

Code van statuslampje voor harde schĳf Situatie

Knippert twee keer per seconde groen Identificeren van de schĳf of voorbereiden voor verwĳderen.

Off (Uit) Schĳf gereed voor verwĳdering.
OPMERKING: Statuslampje van de schĳf blĳft uit totdat alle
schĳven geïnitialiseerd zĳn nadat het systeem is ingeschakeld.
Schĳven zĳn niet klaar voor verwĳdering tĳdens deze periode.

Knippert groen, oranje en gaat vervolgens uit Voorspelde fout in schĳf.

Knippert per seconde viermaal oranje Schĳffout.

Knippert langzaam groen Schĳf opnieuw aan het opbouwen.

Brandt groen Schĳf online.

Knippert drie seconden lang groen, drie seconden lang oranje
en gaat vervolgens na zes seconden uit

Opbouwen gestopt.
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Contact opnemen met Dell
OPMERKING: Als u niet over een actieve internetverbinding beschikt, kunt u contactgegevens vinden op de factuur, de pakbon of in

de productcatalogus van Dell.

Dell biedt verschillende online en telefonische ondersteuningsdiensten en -mogelĳkheden. De beschikbaarheid verschilt per land en product
en sommige services zĳn mogelĳk niet beschikbaar in uw regio. Om contact op te nemen met Dell voor zaken op het gebied van verkoop,
technische ondersteuning of klantenservice:

1. Ga naar Dell.com/support.

2. Selecteer uw ondersteuningscategorie.

3. Zoek naar uw land of regio in het vervolgkeuzemenu Kies een land/regio onderaan de pagina.

4. Selecteer de gewenste dienst- of ondersteuningslink.

9
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