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Poznámky, upozornenia a výstrahy

POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré vám umožnia využívať váš produkt lepšie.

VAROVANIE: UPOZORNENIE naznačuje, že existuje riziko poškodenia hardvéru alebo straty údajov a ponúka vám

spôsob, ako sa tomuto problému vyhnúť.

VÝSTRAHA: VÝSTRAHA označuje potenciálne riziko vecných škôd, zranení osôb alebo smrti.
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Práca na počítači

Témy:

• Bezpečnostné pokyny
• Pred servisným úkonom v počítači
• Po dokončení práce v počítači

Bezpečnostné pokyny

Požiadavky

Dodržiavaním nasledujúcich bezpečnostných pokynov sa vyhnete prípadnému poškodeniu počítača a aj vy sami budete v bezpečí. Ak nie je
uvedené inak, predpokladá sa, že pri každom postupe zahrnutom v tomto dokumente budú splnené tieto podmienky:
● Prečítali ste si bezpečnostné informácie, ktoré boli dodané spolu s počítačom.
● Komponent možno vymeniť alebo (ak bol zakúpený osobitne) namontovať podľa postupu demontáže v opačnom poradí krokov.

O tejto úlohe

POZNÁMKA: Pred otvorením krytu a panelov počítača odpojte všetky zdroje napájania. Po dokončení práce v počítači najskôr

namontujte späť všetky kryty, panely a skrutky a až potom pripojte počítač k zdroju napájania.

VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie

informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na domovskej stránke súladu s predpismi

VAROVANIE: Mnoho opráv môže vykonať iba certifikovaný servisný technik. Vy sami by ste mali riešiť iba tie problémy

a jednoduché opravy, ktoré sú uvedené v produktovej dokumentácii, prípadne telefonicky alebo online kontaktovať tím

podpory a postupovať podľa pokynov. Poškodenie v dôsledku servisu, ktorý nie je oprávnený spoločnosťou Dell, nespadá

pod ustanovenia záruky. Prečítajte si bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali spolu so svojím produktom, a dodržiavajte

ich.

VAROVANIE: Pri práci vnútri počítača sa uzemnite pomocou uzemňovacieho remienka na zápästí alebo opakovaným

dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu vždy vtedy, keď sa dotýkate konektorov na zadnej strane počítača, aby ste

predišli elektrostatickému výboju.

VAROVANIE: S komponentmi a kartami zaobchádzajte opatrne. Nedotýkajte sa komponentov alebo kontaktov na karte.

Kartu držte za okraje alebo za kovový nosný držiak. Komponenty ako procesor držte za okraje a nie za kolíky.

VAROVANIE: Ak odpájate kábel, potiahnite ho za prípojku alebo pevnú časť zásuvky, ale nie za samotný kábel. Niektoré

káble majú konektor zaistený zarážkami; pred odpojením takéhoto kábla zarážky najprv zatlačte. Spojovacie články od

seba odpájajte plynulým ťahom rovným smerom — zabránite tým ohnutiu kolíkov. Skôr než kábel pripojíte, presvedčte

sa, či sú obe prípojky správne orientované a vyrovnané.

POZNÁMKA: Farba počítača a niektorých komponentov sa môže odlišovať od farby uvádzanej v tomto dokumente.

VAROVANIE: Ak počas chodu systému odstránite bočné kryty, systém sa vypne. Bez nasadeného bočného krytu sa

systém nezapne.

Pred servisným úkonom v počítači

O tejto úlohe

V záujme predchádzania poškodeniu počítača vykonajte pred začatím prác vo vnútri počítača nasledujúce kroky.

1
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Postup

1. Uistite sa, že dodržujete Bezpečnostné pokyny.

2. Vypnite systém vrátane všetkých pripojených periférnych zariadení.

3. Odpojte systém z elektrickej zásuvky a odpojte periférne zariadenia.

4. Ak sa to vzťahuje na vaše zariadenie, odstráňte ho zo stojana.

5. Odstráňte kryt systému.

Po dokončení práce v počítači

O tejto úlohe

Po skončení postupu inštalácie súčastí sa pred zapnutím počítača uistite, že ste pripojili všetky externé zariadenia, karty a káble.

Postup

1. Nainštalujte kryt.

2. Ak sa to vzťahuje na vaše zariadenie, namontujte systém do stojana.

3. Znova pripojte periférne zariadenia a pripojte systém k elektrickej zásuvke.

4. Zapnite systém vrátane všetkých pripojených periférnych zariadení.
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Pohľad na šasi

Témy:

• Pohľad na šasi spredu
• Pohľad na šasi zozadu
• Vnútri systému
• Panel LCD

Pohľad na šasi spredu

1. Indikátor stavu systému 2. Stav systému a ID systému

3. Kontrolka bezdrôtového pripojenia iDRAC Quick Sync 2 4. Pevný disk (8)

5. Konektor USB 3.0 6. Optická jednotka (voliteľné)

7. Konektor USB 2.0 8. Hlavný vypínač / kontrolka napájania

9. Konektor VGA 10. Port pre správu USB/iDRAC Direct

11. Konektor USB 2.0

2
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Pohľad na šasi zozadu

1. Rozširovacie zásuvky na kartu PCIe 2. Rozširovacie zásuvky na kartu PCIe

3. Rozširovacie zásuvky na kartu PCIe 4. Rozširovacie zásuvky na kartu PCIe

5. Zdroje napájania (2) 6. Sieťové konektory (4)

7. Konektory USB 3.0 (2) 8. Konektor VGA

9. Konektor sériového rozhrania 10. Sieťový konektor iDRAC9 Enterprise

11. Konektor na identifikáciu systému 12. Tlačidlo na identifikáciu systému

Vnútri systému
POZNÁMKA: Mnoho opráv môže vykonať iba certifikovaný servisný technik. Vy sami by ste mali riešiť iba tie problémy a jednoduché

opravy, ktoré sú uvedené v produktovej dokumentácii, prípadne telefonicky alebo online kontaktovať tím podpory a postupovať podľa

pokynov. Poškodenie v dôsledku servisu, ktorý nie je oprávnený spoločnosťou Dell, nespadá pod ustanovenia záruky. Prečítajte si

bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali spolu s produktom, a dodržiavajte ich.
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Obrázok 1. Pohľad na šasi zvnútra

1. prepojovacie rozhranie pevného disku
2. ventilátor (6) v zostave ventilátora chladenia
3. zásuvky DIMM
4. prázdna zásuvka CPU DIMM
5. CPU 2
6. podstavec rozširujúcej karty 3A
7. podstavec rozširujúcej karty 2A
8. konektor VFlash
9. systémová doska
10. podstavec rozširujúcej karty 1C
11. CPU 1

Panel LCD
Panel LCD poskytuje informácie o systéme a jeho stave, ako aj chybové hlásenia, ktorými signalizuje, či systém funguje, ako má, alebo
si vyžaduje pozornosť. Okrem toho možno panel LCD použiť aj na konfiguráciu alebo zobrazenie adresy IP radiča iDRAC, ktorý systém
používa. Ak chcete získať informácie o chybových hláseniach a hláseniach o udalostiach, ktoré generujú systémový firmvér a agenty
zodpovedné za monitorovanie systémových komponentov, pozrite si stránku o význame chybových kódov na webovej adrese qrl.dell.com.

Panelom LCD je vybavený iba voliteľný predný rám. Voliteľný predný rám možno odmontovať a namontovať počas prevádzky.

Jednotlivé stavy a prevádzkové režimy panela LCD uvádzame tu:

● Počas normálnej prevádzky je podsvietenie panela LCD biele.
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● Keď si systém vyžaduje pozornosť, podsvietenie panela LCD zmení farbu na oranžovú a zobrazí chybový kód spolu s popisom.
POZNÁMKA: Ak je systém pripojený k zdroju napájania a zistí sa chyba, panel LCD zmení farbu na oranžovú bez ohľadu na to, či

je systém zapnutý alebo vypnutý.

● Keď sa systém vypne a neboli zistené žiadny chyby, panel LCD prejde po piatich minútach nečinnosti do pohotovostného režimu. Ak ho
chcete znova zapnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo na paneli.

● Ak panel LCD prestane reagovať, odmontujte ho a namontujte späť.

Ak problém pretrváva, prejdite do časti Získanie pomoci.

● Ak vypnete zobrazovanie hlásení na paneli LCD v pomôcke radiča iDRAC, na paneli LCD alebo iným spôsobom, podsvietenie panela
LCD sa nebude rozsvecovať.

Obrázok 2. Funkcie panela LCD

Tabuľka1. Funkcie panela LCD 

Polo
žka

Tlačidlo alebo
obrazovka

Popis

1 Pohľad zľava Posunie kurzor o jeden krok späť.

2 Voľbou Zvolí položku zvýraznenú kurzorom.

3 Vpravo Posunie kurzor o jeden krok dopredu.

Pri posúvaní textu hlásenia:

● Stlačte a podržte pravé tlačidlo, ak chcete text posúvať rýchlejšie.
● Ak chcete zastaviť posúvanie, pustite tlačidlo.

POZNÁMKA: Keď tlačidlo pustíte, text na obrazovke sa prestane posúvať. Text na obrazovke sa začne
automaticky posúvať po 45 sekundách nečinnosti.

4 Displej LCD Zobrazuje informácie o systéme a jeho stave, ako aj chybové hlásenia alebo adresu IP radiča iDRAC.

Zobrazenie domovskej obrazovky

Obrazovka Home (Domov) zobrazuje používateľom konfigurovateľné informácie o systéme. Táto obrazovka sa zobrazuje počas bežnej
prevádzky systému, keď nie sú prítomné žiadne stavové hlásenia ani chyby. Keď sa systém vypne a nie sú prítomné žiadne chyby, LCD
prejde po piatich minútach nečinnosti do pohotovostného režimu. Stlačením ľubovoľného tlačidla na paneli LCD sa panel zapne.

Postup

1. Ak chcete zobraziť obrazovku Home (Domov), stlačte niektoré z troch navigačných tlačidiel (Výber, doľava alebo doprava).

2. Ak chcete prejsť na obrazovku Home (Domov), dokončite nasledujúce kroky:

a. Stlačte a podržte navigačné tlačidlo, kým sa nezobrazí šípka nahor .

b. Prejdite na ikonu Home (Domov)  pomocou šípky nahor .
c. Vyberte ikonu Home (Domov).
d. Na obrazovke Home (Domov) stlačte tlačidlo Select (Vybrať). Vstúpite do hlavnej ponuky.

Ponuka Nastavenie

POZNÁMKA: Keď vyberiete v ponuke Setup niektorú možnosť, musíte ju najskôr potvrdiť a až potom budete môcť prejsť na ďalší

krok.
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Možnosti Popis

Radič iDRAC Vyberte možnosť DHCP alebo Static IP a nakonfigurujte sieťový režim. Ak vyberiete možnosť Static IP, budete
môcť použiť polia IP, Subnet (Sub) a Gateway (Gtw). Ak chcete povoliť DNS a zobraziť adresy domén, vyberte
položku Setup DNS. K dispozícii sú dva samostatné záznamy DNS.

Nastavenie
chybových hlásení

Ak chcete, aby sa chybové hlásenia na paneli LCD zobrazovali vo formáte zhodnom s popisom IPMI v denníku
udalostí, vyberte položku SEL . Takto môžete priradiť hlásenie na paneli LCD k záznamu v denníku udalostí.

Ak chcete, aby sa chybové hlásenia na paneli LCD zobrazovali ako zjednodušené a intuitívne popisy, vyberte
položku Simple.

Nastavenie
domovskej
obrazovky

Vyberte, aké informácie sa majú predvolene zobrazovať na obrazovke Home. Dostupné možnosti, ktoré sa môžu
zobrazovať predvolene na obrazovke Home, si môžete pozrieť v ponuke v časti View.

Ponuka Zobraziť

POZNÁMKA: Keď v ponuke Zobraziť označíte položku, je pred ďalšou činnosťou potrebné túto možnosť potvrdiť.

Možnosti Popis

iDRAC IP Zobrazí adresy IPv4 alebo IPv6 radiča iDRAC9. Adresy obsahujú nasledujúce položky: DNS (Primary (Primárna)
a Secondary (Sekundárna)), Gateway (Brána), IP a Subnet (Podsieť) (adresa IPv6 nemá podsieť).

MAC Zobrazí adresy MAC pre funkciu iDRAC, iSCSI alebo Network devices (Sieťové zariadenia).

Názov Zobrazí názov pre položky Host (Hostiteľ), Model (Model) alebo User String (Používateľský reťazec) pre
systém.

Number Zobrazí Asset tag (Inventárne číslo) alebo Service tag (Servisný štítok) pre systém.

Napájanie Zobrazí výkon systému v BTU/h alebo wattoch. Formát zobrazenia možno nakonfigurovať v podponuke Set
home (Nastavenie domovskej obrazovky) ponuky Setup (Nastavenie).

Teplota Zobrazí teplotu systému v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita. Formát zobrazenia možno nakonfigurovať v
podponuke Set home (Nastavenie domovskej obrazovky) ponuky Setup (Nastavenie).
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Prehľad produktu
Nasledujúce stránky obsahujú informácie o prehľade produktu Dell Precision 7920 Rack.

Témy:

• Informačný štítok systému

Informačný štítok systému

Precision 7920 Rack – predný informačný štítok systému

Obrázok 3. Správanie kontroliek LED, štítok expresného servisu, konfigurácia a rozloženie

Precision 7920 Rack – servisné informácie

Obrázok 4. Dotykový bod systému, prehľad elektrických obvodov, nastavenia prepojok a informácie o pamäti

3
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Demontáž a opätovná montáž

Témy:

• Pozícia produktu na trhu
• Odporúčané nástroje
• Potrebné informácie
• Diagnostika a kontrolky
• Diódy LED šasi
• Prepojky a konektory
• Demontáž a opätovná montáž
• Montáž hostiteľskej grafickej karty
• Aktualizácia systému BIOS
• Obnovenie servisného štítka pomocou funkcie Easy Restore (Jednoduché obnovenie)
• Inštalácia
• Prístup k informáciám o systéme pomocou nástroja QRL

Pozícia produktu na trhu
Precision 7920 Rack je univerzálna platforma s širokými možnosťami rozšírenia pamäte (až do veľkosti 1 536 GB), obrovskou kapacitou
úložiska a pôsobivými vstupno-výstupnými možnosťami. Precision 7920 Rack významne rozširuje možnosti úložnej kapacity, a je tak
vhodný pre aplikácie náročné na údaje, ktoré vyžadujú väčší úložný priestor. To všetko bez nutnosti kompromisov v oblasti vstupno-
výstupného výkonu.

● Performance (Výkon)

○ Dva procesory Intel Xeon Skylake z radu škálovateľných procesorov
○ Dvadsaťštyri zásuviek modulov DIMM podporujúcich až 1,5 TB pamäte
○ Podpora pre až osem pevných diskov.

● Dostupnosť

○ Redundantné napájacie zdroje
○ Napájacie zdroje, pevné disky a ventilátory pripojiteľné a vymeniteľné počas prevádzky
○ PERC9/PERC10/čipová súprava SATA.
○ Interná karta vFlash
○ Radič iDRAC9 Express alebo Enterprise s nástrojom Dell Lifecycle Controller
○ Voliteľný radič iDRAC Quick Sync II

● Možnosti rozšírenia, vstupno-výstupný úložný priestor

○ Iba osem 3,5-palcových pevných diskov typu SAS, SATA (predné)
○ Až osem voliteľných diskov SSD typu NVMe Express Flash PCIe s dvomi kartami typu PCIe Zoom4.
○ Sieťová architektúra systému (SNA): 4x 1 GbE alebo 2x 10 GbE + 2x 1 GbE
○ Možnosť konfigurácie RAID pre ešte väčší výkon

4
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Odporúčané nástroje
Tabuľka2. Odporúčané náradie a voliteľné náradie 

Odporúčané nástroje Voliteľné náradie

● Kláves blokovacieho klávesu systému
● Skrutkovač č. 1 a 2 Phillips
● Skrutkovače T30 a T8 Torx
● Uzemňujúci náramok s uzemnením
● Podložka proti elektrostatickým výbojom

● Ihlové kliešte na odpojenie káblov a konektorov na ťažko
prístupných miestach

● Malý plochý skrutkovač na odpojenie malých káblov od dosiek

Potrebné informácie
Pred začatím servisných úkonov na systéme je potrebné, aby ste si prečítali nasledujúce informácie:

● Kritické informácie
● Bežné chybové kódy
● Ovládanie verzie pre BIOS/firmvér/softvér
● Poradie pri spustení/vypnutí

Bežné chybové hlásenia

V časti s referenčnými informáciami o hláseniach o udalostiach sú uvedené informácie o chybách a udalostiach, ktoré generuje firmvér
a iné agenty slúžiace na monitorovanie stavu komponentov systému. Tieto udalosti sa môžu zapísať do denníka, zobraziť používateľovi na
jednej z konzol na správu systému, alebo zapísať do denníka a zároveň aj zobraziť.

Každá udalosť pozostáva z týchto polí:
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Tabuľka3. Bežné chybové hlásenia 

Polia hlásení o udalostiach

Položka Popis

Identifikátor hlásenia Jedinečný alfanumerický identifikátor udalosti. Tento identifikátor môže mať
dĺžku najviac osem znakov a pozostáva z dvoch častí:
● Predpona identifikátora hlásenia – najviac štyri alfanumerické znaky.
● Sekvencia identifikátora hlásenia – najviac štyri alfanumerické znaky

Hlásenie Text hlásenia, ktorý sa v dôsledku zaznamenania nejakej udalosti zobrazí
používateľovi alebo zapíše do denníka. Ak hlásenie obsahuje nejaké nahrádzané
premenné, tieto časti hlásenia sú zvýraznené kurzívou. Uvedené premenné sú
následne popísané v poli udalosti s názvom Argumenty.

Argumenty Popisuje hodnoty nahrádzaných premenných, ktoré sa nachádzajú v texte
hlásenia o udalosti. Ak správa neobsahuje žiadne nahrádzané premenné, toto
pole nie je súčasťou popisu udalosti.

Podrobný popis Doplňujúce informácie, ktoré udalosť popisujú.

Odporúčaná reakcia Odporúčané kroky, ktoré má používateľ podniknúť, ak chce vyriešiť popísanú
udalosť. Konkrétne kroky sa môžu líšiť v závislosti od používanej platformy.

Kategória Filter denníka nástroja Dell Lifecycle Controller, ktorý umožňuje vybrať
podmnožinu hlásení z rôznych domén alebo agentov.

Podkategória Dodatočný filter na ďalšie členenie udalosti.

Trap/EventID Identifikačné číslo používané ako Trap ID výstražných správ typu Trap
posielaných cez SNMP a ako Event ID pri zapísaní správy do denníka OS.

Závažnosť Klasifikácia udalosti podľa závažnosti a jej vplyvu na platformu alebo systém.
Možné úrovne závažnosti:
● Úroveň závažnosti 1: kritický problém – ide o problém s katastrofickými

následkami pre produkčný systém alebo komponenty, prípadne o výpadok
a nefunkčnosť systémov.

● Úroveň závažnosti 2: upozornenie – ide o problém s vážnym dosahom,
kedy došlo k narušeniu systému alebo komponentu, no zatiaľ je možná
produktívna prevádzka a vykonávanie požadovaných obchodných operácií.

● Úroveň závažnosti 3: informácia – ide o stredne až minimálne vážny
problém, kedy došlo k čiastočnej strate funkcionality, resp. nedostupnosti
funkcií, ktoré nie sú pre ďalšiu prevádzku nevyhnutné, a systém je
limitovaný, no naďalej prevádzkyschopný.

Hlásenie na paneli LCD Text hlásenia o udalosti, ktorý sa zobrazí na paneli LCD systému.

Predvolená počiatočná akcia Hlásenia o udalostiach spúšťajú akcie ako zápis do denníka alebo výstrahy
posielané prostredníctvom SNMP alebo e-mailu. Tieto akcie možno
nakonfigurovať pomocou funkcie filtrovania akcií spojených s udalosťami, ktorú
ponúka radič Dell iDRAC. Táto položka popisuje predvolenú počiatočnú akciu
a možné akcie po zobrazení hlásenia o udalosti.

Filter akcií pri udalostiach Popisuje ďalšie konfigurovateľné akcie, ktoré sú môže systém vykonať po
zobrazení tohto hlásenia. Tieto informácie sa zobrazujú v tabuľke, pričom každá
položka má pridelenú hodnotu TRUE alebo FALSE, ktorá stanovuje, či akcia je
dostupná alebo nie.
● Filter Visibility – udalosť je viditeľná pre radič iDRAC a jeho filter udalostí.
● IPMI Alert – udalosť môže vygenerovať výstrahu posielanú cez IMPI.
● SNMP Alert – udalosť môže vygenerovať správu typu Trap posielanú cez

SNMP.
● Email Alert – udalosť môže vygenerovať výstrahu posielanú e-mailom.
● LC Log – udalosť môže vygenerovať zápis do denníka nástroja Dell

Lifecycle Controller.
● LCD – udalosť sa zobrazí na paneli LCD systému.
● Power Off – udalosť môže vypnúť systém.
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Tabuľka3. Bežné chybové hlásenia (pokračovanie)

Polia hlásení o udalostiach

Položka Popis

● Power Cycle – udalosť môže vypnúť systém a znova ho zapnúť.
● Reset – udalosť môže resetovať systém.

Viac informácií o zozname chybových hlásení a hlásení o udalostiach nájdete v Referenčnej príručke firmy Dell o hláseniach o udalostiach

Poradie pri spustení/vypnutí

POZNÁMKA: Systém BIOS zariadenia Precision 7920 Rack je štandardu UEFI s vrstvou pre kompatibilitu so staršími rozhraniami.

Táto vrstva sa nazýva Compatibility Support Module (Modul na podporu kompatibility).

Nové zobrazenie testu POST

Vylepšenia zobrazenia testu POST:

● Vzhľad procesu zavádzania bol prepracovaný pre zariadenie Precision 7920 Rack.
● Úvodná obrazovka Dell vo vysokom rozlíšení sa zobrazí okamžite po spustení systému.
● Na obrazovke sa zobrazí zároveň ukazovateľ priebehu a popisný text.
● Správanie klávesových skratiek sa nemení (kláves <F2> stále slúži na spustenie nastavenia systému).
● Celý proces zavádzanie má jednotný vzhľad (s jednou výnimkou – v prípade zavádzania v staršom režime sa systém pri spúšťaní

staršej možnosti ROM nakrátko prepne do textového režimu).
● Chybové hlásenia testu POST vyhovujú požiadavkám organizácie Error Exception Message Initiative (EEMI).

POZNÁMKA: Všetky chybové a výstražné hlásenia testu POST sa zaznamenajú do denníka LC.

● Staršie možnosti ROM v rozhraní UEFI zobrazujú chybové/výstražné hlásenia na obrazovke prostredníctvom protokolu DHP (Driver
Health Protocol). Logika pre automatickú opravu je tiež zahrnutá vo výbere zavádzacieho zariadenia (BDS) ešte pred zavádzaním.
Zobrazenie opravného rozhrania GUI a načítanie formulára radiča pri vrátení stavu EfiDriverHealthStatsuConfigurationRequired.

Vylepšenie podpory zavádzania

Zoznam vylepšení podpory zavádzania:

● Vylepšená metóda na zmenu zoznamu zavádzacích zariadení na základe popisovačov FQDD (Fully Qualified Descriptors). To umožňuje
konzolám pre systémovú správu a taktiež vo výrobe špecifikovať zoznam zavádzacích zariadení, ktoré momentálne nie sú prítomné
(napríklad deaktivovaná karta NDC alebo iný režim zavádzania).

● Nová možnosť prepínania medzi nástrojom LC a systémom BIOS.
● Správca zavádzania (<F11>) a nastavenie systému BIOS (<F2>) bude obsahovať iba zoznam možnosti zavádzania dostupné pre

aktuálny režim zavádzania.
● Kompletná úprava postupnosti zavádzania.

Diagnostika a kontrolky
Nasledujúce stránky obsahujú informácie o diagnostike a kontrolkách zariadenia Precision 7920 Rack.

Diódy LED šasi
Nasledujúce stránky obsahujú informácie o diódach LED šasi.

Kontrolky LED stavu

POZNÁMKA: Diagnostické kontrolky nie sú prítomné, ak je systém vybavený LCD displejom.
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POZNÁMKA: Kontrolky LED stavu sú vždy vypnuté a rozsvietia sa naoranžovo iba v prípade chyby.

Tabuľka4. Kontrolky LED stavu a ich popisy 

Ikona Popis Podmienka Nápravný krok

Kontrolka stavu Kontrolka sa rozsvieti namodro, ak je
systém v dobrom stave.

Nevyžaduje sa.

Kontrolka bliká naoranžovo:
● Keď je zapnutý.
● Keď je v pohotovostnom režime.
● Pri výskyte akejkoľvek chyby.

Napríklad porucha ventilátora,
napájacieho zdroja alebo pevného
disku.

Konkrétne problémy nájdete v zázname udalostí
systému. Viac informácií o chybových hláseniach nájdete
v Referenčnej príručke pre udalosti a chybové hlásenia
Dell na adrese Dell.com/openmanagemanuals >
Softvér OpenManage.

Proces POST sa preruší bez video výstupu z dôvodu
neplatných konfigurácií pamäte. Pozrite si časť Získať
pomoc.

Kontrolka disku Kontrolka sa rozsvieti naoranžovo, ak
sa vyskytla chyba disku.

● Skontrolujte záznam udalostí systému, či nedošlo k
chybe disku.

● Spustite príslušný online diagnostický test.
Reštartujte systém a spustite vstavanú diagnostiku
(ePSA).

● Ak sú disky konfigurované v poli RAID, reštartujte
systém a prejdite do programu hostiteľského
adaptéra.

Kontrolka teploty Kontrolka sa rozsvieti naoranžovo,
ak systém zaznamená chybu teploty
(napríklad je okolitá teplota mimo
rozsahu alebo sa vyskytne chyba
ventilátora).

Uistite sa, že sa nevyskytujú žiadne z nasledujúcich
podmienok:
● Chladiaci ventilátor je odmontovaný alebo má

poruchu.
● Kryt systému, vzduchový kryt, záslepka pamäťového

modulu alebo zadná zaslepovacia konzola sú
odmontované.

● Teplota okolia je príliš vysoká.
● Externý prietok vzduchu je obmedzený.
Ak problém pretrváva, pozrite si časť Získať pomoc.

Kontrolka
elektrických
obvodov

Kontrolka sa rozsvieti naoranžovo,
ak systém zaznamená chybu
elektrických obvodov (napríklad je
napätie mimo rozsahu alebo zlyhá
napájací zdroj (PSU) alebo regulátor
napätia).

Konkrétne problémy nájdete v zázname udalostí
systému. Ak je to z dôvodu problému s napájacím
zdrojom, skontrolujte kontrolku LED na zdroji. Znova
založte napájací zdroj. Ak problém pretrváva, pozrite si
časť Získať pomoc.

Kontrolka pamäte Kontrolka sa rozsvieti naoranžovo, ak
sa vyskytne chyba pamäte.

Skontrolujte záznam udalostí systému alebo systémové
hlásenia, kde nájdete informácie o umiestnení zlyhanej
pamäte. Znova založte pamäťový modul. Ak problém
pretrváva, pozrite si časť Získať pomoc.

Kontrolka karty
PCIe

Kontrolka sa rozsvieti naoranžovo, ak
sa vyskytla chyba karty PCIe.

Reštartujte systém. Aktualizujte potrebné ovládače pre
kartu PCIe. Znova zapojte kartu. Ak problém pretrváva,
pozrite si časť Získať pomoc.

POZNÁMKA: Ďalšie informácie o podporovaných
kartách PCIe si pozrite v časti Pokyny pre montáž
rozširujúcej karty.

Kódy indikátora pevného disku

Každý držiak pevného disku je vybavený LED indikátorom aktivity a LED indikátorom stavu. Tieto indikátory informujú používateľa
o aktuálnom stave pevného disku. LED indikátor aktivity signalizuje, či pevný disk práve pracuje alebo nie. LED indikátor stavu signalizuje
stav napájania pevného disku.
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Indikátory pevného disku

POZNÁMKA: LED indikátory stavu a aktivity pevného disku budú fungovať iba vtedy, keď sú k doske backplane pripojené oba držiaky

diskov, ako je to znázornené na obrázku.

Obrázok 5. Indikátory pevného disku

1. LED indikátor aktivity pevného disku
2. LED indikátor stavu pevného disku
3. pevný disk

POZNÁMKA: Keď je pevný disk v režime AHCI (Advanced Host Controller Interface), LED indikátor stavu sa nezapne.

POZNÁMKA: Správanie LED indikátora stavu pevného disku možno spravovať v nástroji Storage Spaces Direct. Nie všetky LED

indikátory pevného disku možno využívať.

Demontáž a opätovná montáž 19



Tabuľka5. Kódy indikátora pevného disku 

Kód LED indikátora stavu pevného disku Podmienka

Zelené svetlo blikajúce dvakrát za sekundu Prebieha identifikácia disku alebo príprava na odstránenie disku.

Nesvieti Disk je pripravený na odstránenie.
POZNÁMKA: LED indikátor pevného disku nesvieti, kým
neprebehne po zapnutí systému inicializácia všetkých diskov. Počas
tohto procesu nie je možné disky odstrániť.

Zelené a oranžové zablikanie a následné vypnutie indikátora Prediktívne zlyhanie pevného disku.

Oranžové svetlo blikajúce štyrikrát sa sekundu Zlyhanie disku.

Pomaly blikajúce zelené svetlo Prebieha rekonštrukcia údajov na disku.

Stále zelené svetlo Disk je online.

Zelené svetlo blikajúce tri sekundy, oranžové svetlo blikajúce
tri sekundy a následné vypnutie indikátora

Rekonštrukcia údajov na disku bola zastavená.

Kódy indikátorov sieťovej karty

Každá sieťová karta na zadnej strane systému má vlastné indikátory, ktoré poskytujú informácie o sieťovej aktivite a stave pripojenia.
Indikátor aktivity signalizuje, či sieťovou kartou prechádzajú údaje, indikátor pripojenia signalizuje rýchlosť sieťového pripojenia.

Obrázok 6. Kódy indikátorov sieťovej karty

1. LED indikátor pripojenia
2. LED indikátor aktivity

Tabuľka6. Kódy indikátorov sieťovej karty 

Stav Podmienka

Indikátor pripojenia a indikátor aktivity sú vypnuté. Sieťová karta nie je pripojená k sieti.

Indikátor pripojenia svieti zeleno, indikátor aktivity bliká
zeleno.

Sieťová karta je pripojená k platnej sieti maximálnou rýchlosťou portu
a prebieha odosielanie alebo prijímanie údajov.

Indikátor pripojenia svieti oranžovo, indikátor aktivity bliká
nazeleno.

Sieťová karta je pripojená k platnej sieti nižšou ako maximálnou rýchlosťou
portu a prebieha odosielanie alebo prijímanie údajov.

Indikátor pripojenia svieti zeleno, indikátor aktivity nesvieti. Sieťová karta je pripojená k platnej sieti maximálnou rýchlosťou portu, no
neprebieha odosielanie alebo prijímanie údajov.

Indikátor pripojenia svieti oranžovo, indikátor aktivity je
vypnutý.

Sieťová karta je pripojená k platnej sieti nižšou ako maximálnou rýchlosťou
portu, no neprebieha odosielanie alebo prijímanie údajov.

Indikátor pripojenia bliká zeleno, indikátor aktivity nesvieti. Identita sieťovej karty bola povolená prostredníctvom pomôcky na
konfiguráciu sieťovej karty.

Kódy kontrolky napájacieho zdroja

Sieťové napájacie zdroje majú osvetlenú priesvitnú rukoväť, ktorá slúži ako kontrolka. Kontrolka zobrazuje, či dochádza k napájaniu, alebo
sa pri napájaní nevyskytla chyba.
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Obrázok 7. Kontrolka stavu sieťového napájacieho zdroja

1. Kontrolka stavu/rukoväť sieťového napájacieho zdroja

Tabuľka7. Kódy kontrolky stavu sieťového napájacieho zdroja 

Kódy indikátorov
napájania

Podmienka

Zelená Napájací zdroj je zapojený k správnemu zdroju napájania a funguje.

Blikajúce oranžové svetlo Signalizuje problém s napájacím zdrojom.

Nesvieti Napájací zdroj nie je zapojený v elektrickej sieti.

Bliká zelené svetlo V priebehu aktualizácie firmvéru napájacieho zdroja bliká rukoväť nazeleno.
VAROVANIE: Počas aktualizácie firmvéru neodpájajte napájací kábel ani napájací zdroj. Ak je
aktualizácia firmvéru prerušená, napájací zdroj nebude fungovať.

Bliká nazeleno a zhasne Pri pripájaní napájacieho zdroja počas prevádzky rukoväť zdroja zabliká päťkrát nazeleno s frekvenciou 4
Hz a potom zhasne. Signalizuje to nesúlad napájacích zdrojov v zmysle ich efektívnosti, funkcií, stavu alebo
podporovaného napätia.

VAROVANIE: Ak sú nainštalované dva napájacie zdroje, oba zdroje musia mať označenie
rovnakého typu. Napríklad označenie rozšíreného výkonu napájania (Extended Power
Performance, EPP). Kombinovanie napájacích zdrojov z predchádzajúcich pracovných staníc
Precision nie je podporované, aj ak majú rovnaký menovitý výkon napájania. Výsledok je stav
nesúladu zdrojov alebo nemožnosť zapnutia systému.

VAROVANIE: Pri napravovaní nesúladu napájacích zdrojov, vymeňte iba zdroj s blikajúcou
kontrolkou. Výmena napájacieho zdroja s cieľom dosiahnutia rovnakého páru môže vyvolať
chybový stav a viesť k neočakávanému vypnutiu systému. Na zmenu z konfigurácie s
vysokým výstupom na konfiguráciu s nízkym výstupom alebo naopak musíte systém vypnúť.

VAROVANIE: Sieťové napájacie zdroje podporujú vstupné napätie 240 V aj 120 V s výnimkou
napájacích zdrojov Titanium, ktoré podporujú iba napätie 240 V. Keď dva identické napájacie
zdroje majú rozličné vstupné napätie, môžu produkovať rozličný príkon a vyvolať tak nesúlad.

VAROVANIE: Ak používate dva napájacie zdroje, musia byť rovnakého typu a mať rovnaký
maximálny výstupný výkon.

POZNÁMKA: Zaistite, aby obidva napájacie zdroje mali rovnakú kapacitu.

POZNÁMKA: Kombinovanie napájacích zdrojov (aj ak majú rovnaký menovitý výkon napájania) z
predchádzajúcich pracovných staníc Precision nie je podporované. Výsledok je stav nesúladu zdrojov
alebo nemožnosť zapnutia systému.

Kódy kontroliek LED radiča iDRAC Direct

Kontrolka LED radiča iDRAC Direct rozsvietením signalizuje, že port je pripojený a používa sa v rámci subsystému iDRAC.

Kontrolka LED radiča iDRAC Direct sa nachádza pod portom radiča iDRAC Direct na pravom ovládacom paneli.

iDRAC Direct môžete nakonfigurovať pomocou kábla typu USB na micro USB (typ AB), ktorý môžete pripojiť k notebooku alebo tabletu.
Nasledujúca tabuľka popisuje činnosť radiča iDRAC, keď je port iDRAC Direct aktívny:
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Tabuľka8. Kódy kontroliek LED radiča iDRAC Direct 

Kód kontrolky LED radiča
iDRAC Direct

Podmienka

Svieti neprerušovane
nazeleno po dobu dvoch
sekúnd

Signalizuje pripojenie tabletu alebo notebooku.

Bliká nazeleno (svieti dve
sekundy a je vypnutá dve
sekundy) 

Signalizuje, že pripojený notebook alebo tablet bol rozpoznaný.

Vypne sa Signalizuje, že tablet alebo notebook je odpojený.

Kódy indikátorov modulu iDRAC Quick Sync 2

Voliteľný modul iDRAC Quick Sync 2 sa nachádza na prednom paneli vášho systému.

Obrázok 8. Indikátor modulu iDRAC Quick Sync 2

Tabuľka9. Indikátory modulu iDRAC Quick Sync 2 a ich popisy 

Kód indikátora modulu iDRAC
Quick Sync 2

Podmienka Nápravné opatrenie

Nesvieti (predvolený stav) Signalizuje, že modul iDRAC Quick Sync 2
je vypnutý. Ak chcete modul iDRAC Quick
Sync 2 zapnúť, stlačte tlačidlo modulu.

Ak sa indikátor LED nerozsvieti, odpojte a znova
pripojte ľavý ohybný kábel na ovládacom paneli
a skontrolujte, či indikátor svieti. Ak problém
pretrváva, prejdite do časti Získanie pomoci.

Neprerušované biele svetlo Signalizuje, že modul iDRAC Quick Sync 2
je pripravený komunikovať. Ak chcete modul
iDRAC Quick Sync 2 vypnúť, stlačte tlačidlo
modulu.

Ak indikátor LED nezhasne, reštartujte systém. Ak
problém pretrváva, prejdite do časti Získanie pomoci.

Rýchlo blikajúce biele svetlo Signalizuje prenášanie údajov. Nie je k dispozícii

Ak problém pretrváva, prejdite do časti Získanie
pomoci.

Pomaly blikajúce biele svetlo Signalizuje prebiehajúcu aktualizáciu
firmvéru.

Nie je k dispozícii

Ak indikátor neprestáva blikať ani po dlhej dobe, prejdi
do časti Získanie pomoci.

Päť rýchlych zablikaní bieleho
svetla a vypnutie

Signalizuje, že modul iDRAC Quick Sync 2 je
zakázaný.

Skontrolujte, či je modul iDRAC Quick Sync 2
nakonfigurovaný tak, aby radič iDRAC zakazoval jeho
používanie.

Ak problém pretrváva, prejdite do časti Získanie
pomoci.

Viac informácií nájdete v Používateľskej príručke
radiča Integrated Dell Remote Access Controller
na webovej stránke dell.com/idracmanuals alebo v
Používateľskej príručke nástroja Dell OpenManage
Server Administrator na webovej stránke dell.com/
openmanagemanuals .

Stále oranžové svetlo Signalizuje, že systém je v režime
zabezpečenia proti výpadkom.

Reštartujte systém.
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Tabuľka9. Indikátory modulu iDRAC Quick Sync 2 a ich popisy (pokračovanie)

Kód indikátora modulu iDRAC
Quick Sync 2

Podmienka Nápravné opatrenie

Ak problém pretrváva, prejdite do časti Získanie
pomoci.

Blikajúce oranžové svetlo Signalizuje, že hardvér modulu iDRAC Quick
Sync 2 nereaguje, ako má.

Reštartujte systém.

Ak problém pretrváva, prejdite do časti Získanie
pomoci.

Diagnostika Enhanced Preboot System Assessment (ePSA)

Ak sa vyskytne nejaký problém s vaším systémom, skôr než požiadate firmu Dell o technickú podporu, spustite, prosím, diagnostiku
systému. Zmyslom diagnostiky systému je otestovať hardvér vašej pracovnej stanice bez nutnosti použitia ďalšieho vybavenia alebo
riskovania straty údajov. Navyše, ak sa vám nepodarí problém vyriešiť svojpomocne, výsledok diagnostiky pomôže našim zamestnancom
technickej podpory pri riešení problému.

Vstavaná diagnostika systému od firmy Dell

POZNÁMKA: Vstavaná diagnostika systému od firmy Dell je známa aj pod názvom ePSA (Enhanced Preboot System Assessment).

Vstavaná diagnostika systému poskytuje súbor možností pre konkrétne zariadenia alebo skupiny zariadení, aby ste mohli:

● spustiť testy automaticky alebo v interaktívnom režime,
● opakovať testy,
● zobraziť alebo uložiť výsledky testov,
● použiť viac možností testovania a získať tak ďalšie informácie o nefunkčných komponentoch, ako aj spustiť podrobný test,
● zobraziť hlásenia o stave, ktoré vás informujú, ak testy prebehli úspešne,
● zobraziť chybové hlásenia, ktoré vás informujú, ak sa počas testov objavili nejaké problémy.

Spustenie vstavanej diagnostiky systému zo Správcu spustenia

Ak chcete spustiť vstavanú diagnostiku systému zo Správcu spustenia, postupuje takto:

1. Počas spúšťania systému stlačte kláves <F11>.

2. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položky System Utilities → Launch Diagnostics.

Demontáž a opätovná montáž 23



Obrázok 9. Správca spustenia – hlavná ponuka

Obrázok 10. Systémové pomôcky
3. Počkajte, kým sa rýchle testy automaticky nespustia.

Obrázok 11. Rýchly test
4. Po dokončení testov si môžete pozrieť výsledky a doplňujúce informácie na kartách Results, System Health, Configuration a

Event Log.
5. Zatvorte pomôcku Embedded System Diagnostics.
6. Ak chcete diagnostiku ukončiť, kliknite na tlačidlo Exit.
7. Po zobrazení výzvy kliknite na tlačidlo OK a systém sa následne reštartuje.

Spustenie vstavanej diagnostiky systému v nástroji Dell Lifecycle Controller

Ak chcete spustiť vstavanú diagnostiku systému v nástroji Dell Lifecycle Controller, postupujte takto:
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1. Počas spúšťania systému stlačte kláves F10. 
2. Vyberte položky Hardware Diagnostics → Run Hardware Diagnostics.

.

Prepojky a konektory
V tejto časti uvádzame informácie o prepojkách. Okrem toho tu nájdete aj základné informácie o prepojkách a prepínačoch, ako aj popisy
konektorov na jednotlivých doskách, ktoré sú súčasťou systému. Prepojky na systémovej doske umožňujú zakázať systémové heslo a heslo
pre nastavenie. Je dôležité, aby ste poznali jednotlivé konektory na systémovej dosky, pretože inak nebudete vedieť správne namontovať
komponenty a pripojiť káble.
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Prepojky a konektory systémovej dosky

Obrázok 12. Prepojky a konektory systémovej dosky

Tabuľka10. Prepojky a konektory systémovej dosky 

Položka Konektor Popis

1 J_ODD Napájací konektor optickej jednotky

2 A7, A1, A8, A2, A9, A3 Sockety pamäťových modulov

3 J_FAN2U_6 Konektor chladiaceho ventilátora 6

4 J_BP3 Napájací konektor dosky backplane 3

5 J_FAN2U_5 Konektor chladiaceho ventilátora 5

6 A6, A12, A5, A11, A4, A10 Sockety pamäťových modulov

7 J_FAN2U_4 Konektor chladiaceho ventilátora 4

8 INTRUSION_DET Konektor spínača vniknutia do skrinky

9 B7, B1, B8, B2, B9, B3 Sockety pamäťových modulov

10 J_FAN2U_3 Konektor chladiaceho ventilátora 3

11 J_FAN2U_2 Konektor chladiaceho ventilátora 2
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Tabuľka10. Prepojky a konektory systémovej dosky (pokračovanie)

Položka Konektor Popis

12 J_BP_SIG1 Konektor signálu dosky backplane 1

13 B6, B12, B5, B11, B4, B10 Sockety pamäťových modulov

14 J_BP1 Napájací konektor dosky backplane 1

15 J_FAN2U_1 Konektor chladiaceho ventilátora 1

16 P_LFT_CP Konektor ľavého ovládacieho panela

17 CPU2 Zásuvka procesora CPU2 a modulu chladiča (s
protiprachovým krytom)

18 J_R3_X24 Konektor podstavca 3

19 J_BP_SIG2 Konektor signálu dosky backplane 2

20 J_BP_SIG0 Konektor signálu dosky backplane 0

21 J_BP0 (RSR3_225W) Napájací konektor dosky backplane 0 (podstavec 3, PCIe,
výkon 225 W)

22 J_BP2 (RSR2_225W) Napájací konektor dosky backplane 2 (podstavec 2, PCIe,
výkon 225 W)

23 J_BATT_SIG Konektor signálu batérie modulu NVDIMM-N

24 J_BATT_PWR Napájací konektor batérie modulu NVDIMM-N

25 J_USB_INT Vnútorný konektor USB

26 J_IDSDM Konektor IDSDM/vFlash

27 J_NDC Konektor NDC

28 J_R2_X24_IT9 Konektor podstavca 2

29 J_R2_3R_X8_IT9 Konektor podstavca 2

30 BATTERY Konektor batérie

31 J_FRONT_VIDEO Videokonektor

32 J_R1_SS82_3 a J_R1_SS60_1 Konektor podstavca 1

33 J_TPM_MODULE Konektor TPM

34 J_SATA_B Konektor SATA B

35 J_R1_SS82_1 Konektor podstavca 1 (možnosť Mini PERC)

36 J_SATA_A Konektor SATA A

37 J_SATA_C Konektor SATA C (konektor SATA optickej jednotky)

38 CPU1 Procesor CPU1 a modul chladiča

39 P_RGT_CP Konektor pravého ovládacieho panela

Nastavenia prepojok systémovej dosky

Informácie o opätovnom nastavení prepojky hesla na zakázanie hesla nájdete v oddiele Deaktivácia zabudnutého hesla.

Tabuľka11. Nastavenia prepojok systémovej dosky 

Prepojovač Nastavenie Popis

PWRD_EN Miestny prístup BIOS je chránený softvérovými funkciami
zabezpečenia.
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Tabuľka11. Nastavenia prepojok systémovej dosky (pokračovanie)

Prepojovač Nastavenie Popis

Bezpečnostné funkcie miestneho prístupu k systému BIOS sa
odblokujú pri nasledujúcom cykle sieťového napájania.

NVRAM_CLR Konfiguračné nastavenia BIOS sa zachovajú pri zavedení systému.

Nastavenia konfigurácie BIOS sa pri zavedení systému vymažú.

Deaktivácia zabudnutého hesla

Bezpečnostné softvérové funkcie systému zahŕňajú systémové heslo a nastavené heslo. Prepojka hesla povoľuje alebo zakazuje funkcie
hesla a vymazáva aktuálne používané heslo (heslá).

Požiadavky

VAROVANIE: Mnoho opráv môže vykonať iba certifikovaný servisný technik. Vy sami by ste mali riešiť iba tie problémy

a jednoduché opravy, ktoré sú uvedené v produktovej dokumentácii, prípadne telefonicky alebo online kontaktovať tím

podpory a postupovať podľa pokynov. Poškodenie v dôsledku servisu, ktorý nie je oprávnený spoločnosťou Dell, nespadá

pod ustanovenia záruky. Prečítajte si bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali spolu s produktom, a dodržiavajte ich.

Postup

1. Vypnite systém vrátane všetkých pripojených periférnych zariadení a odpojte systém od elektrickej zásuvky.

2. Odstráňte kryt systému.

3. Prepojku presuňte na prepojke systémovej dosky z kolíkov 2 a 4 (štandard) na kolíky 4 a 6.

4. Nainštalujte kryt systému.

Existujúce heslá sa nezrušia (nevymažú), kým sa počítač nezavedie s prepojkou na kolíkoch 4 a 6. Kým však priradíte nové systémové
a/alebo nastavené heslo, musíte presunúť prepojku späť na kolíky 2 a 4.

POZNÁMKA: Ak pridelíte nové systémové a/alebo nastavené heslo s prepojkou osadenou na kolíkoch 4 a 6, systém pri najbližšom

zavedení zruší nové heslo (heslá).

5. Opätovne pripojte systém do elektrickej zásuvky a zapnite ho vrátane všetkých pripojených periférnych zariadení.

6. Vypnite systém vrátane všetkých pripojených periférnych zariadení a odpojte systém od elektrickej zásuvky.

7. Odstráňte kryt systému.

8. Prepojku na systémovej doske presuňte z kolíkov 4 a 6 na kolíky 2 a 4 (štandardne).

9. Nainštalujte kryt systému.

10. Opätovne pripojte systém do elektrickej zásuvky a zapnite ho vrátane všetkých pripojených periférnych zariadení.

11. Zadajte nové systémové heslo a/alebo heslo nastavenia.

Demontáž a opätovná montáž
V nasledujúcich častiach uvádzame postup demontáže a výmeny systémových komponentov.

Predný rám

Demontáž voliteľného prednej objímky

Postup

1. Nájdite a demontujte kľúč objímky.
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POZNÁMKA: Kľúč je priložený k balíku objímky LCD.

2. Pomocou kľúča odomknite objímku.

3. Stlačte uvoľňujúce tlačidlo na uvoľnenie objímky a vytiahnite ľavý koniec objímky.

4. Uvoľnite háčik na pravom konci a vytiahnite objímku.

Inštalácia voliteľnej prednej objímky

Postup

1. Nájdite a demontujte kľúč objímky.

POZNÁMKA: Kľúč je priložený k balíku objímky LCD.

2. Zarovnajte a vložte pravý koniec objímky do systému.

3. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a vložte ľavý koniec objímky do systému.

4. Uzamknite objímku pomocou kľúča.

Kryt systému

Demontáž krytu systému

Požiadavky

1. Vypnite systém vrátane všetkých pripojených periférnych zariadení.
2. Odpojte systém z elektrickej zásuvky a odpojte periférne zariadenia.
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Postup

1. Pomocou skrutkovača s plochou hlavou otočte zámkom uvoľnenia západky proti smeru chodu hodinových ručičiek do odomknutej
polohy.

2. Zdvíhajte západku naklonenia, kým sa kryt systému neposunie dozadu a západky krytu systému sa neodpoja od slotov v systéme.

3. Uchopte kryt na oboch stranách a opatrne ho zdvihnite smerom od systému.

Montáž krytu systému

Požiadavky

1. Skontrolujte, či sú všetky interné káble vedené správne a či sú pripojené a či v systéme nezostali žiadne nástroje alebo nadbytočné
časti.

Postup

1. Zarovnajte západky na kryte systému so slotmi v systéme.

2. Zatlačte na západku krytu systému.

3. Skrutkovačom s plochou hlavou otáčajte zámok uvoľnenia západky v smere chodu hodinových ručičiek do uzamknutej polohy

Ïalší postup

1. Znova pripojte periférne zariadenia a pripojte systém k elektrickej zásuvke.
2. Zapnite systém vrátane všetkých pripojených periférnych zariadení.

Optická jednotka

Demontáž optickej jednotky

Požiadavky

1. Ak je nainštalovaná predná objímka, odmontujte ju.
2. Odstráňte kryt systému.

30 Demontáž a opätovná montáž



Postup

1. Odpojte kábel optickej jednotky od optickej jednotky.

2. Stlačte modrú západku a vysuňte optickú jednotku zo systému.

Ïalší postup

Nainštalujte optickú jednotku.

Inštalácia optického disku

Postup

1. Zasuňte optický disk do systému, kým nezapadne na určené miesto.

2. Spojte káble optického disku s optickým diskom

3. Podľa okolností namontujte kryt systému a prednú objímku.

Vzduchový štít

Odmontovanie vzduchového štítu

Požiadavky

VAROVANIE:

Nikdy neprevádzkujte počítač s odstráneným vzduchovým štítom. Systém by sa mohol rýchlo prehriať a následne

vypnúť, prípadne by mohlo dojsť k strate údajov.

1. Ak sú namontované karty PCIe s plnou veľkosťou, odmontujte ich.
2. Podľa okolností odmontujte karty grafického procesora.
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Postup

Uchopte štít za oba konce a zdvihnite ho zo systému.

Ïalší postup

Namontujte štít.

Montáž vzduchového štítu

Požiadavky

1. Podľa okolností veďte káble vnútri systému pozdĺž jeho steny a zabezpečte ich pomocou pridržiavacej káblovej konzoly.

Postup

1. Zarovnajte západky na vzduchovom štíte so slotmi systému.

2. Spustite vzduchový štít do systému, kým pevne nedosadne na svoje miesto.
Ak je vzduchový štít pevne usadený, čísla pamäťových zásuviek označené na vzduchovom štíte by mali byť vyrovnané s príslušnými
pamäťovými zásuvkami.

Ïalší postup

1. Ak sú odmontované karty PCIe s plnou veľkosťou, namontujte ich.
2. Podľa okolností namontujte karty GPU.

Zostava chladiaceho ventilátora

Demontáž zostavy chladiaceho ventilátora

Postup

1. Zdvihnite uvoľňovacie páčky na odomknutie chladiaceho ventilátora zo systému.

2. Podržte uvoľňovacie páčky a vytiahnite chladiaci ventilátor zo systému.
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Montáž zostavy chladiaceho ventilátora

Postup

1. Vyrovnajte vodiace koľajničky zostavy chladiaceho ventilátora s výstupkami na systéme.

2. Zasúvajte zostavu chladiacieho ventilátora do systému, kým sa konektory ventilátora nespoja s konektormi na systémovej doske.

3. Stlačte uvoľňovacie páčky na uzamknutie zostavy chladiaceho ventilátora v systéme.

Chladiace ventilátory

Demontáž zostavy chladiaceho ventilátora

Požiadavky

POZNÁMKA: Pri otvorení alebo odstránení krytu zapnutého systému hrozí zásah elektrickým prúdom. Pri montáži alebo demontáži

chladiacich ventilátorov postupujte mimoriadne opatrne.

POZNÁMKA: Ak je kryt systému odstránený pred vypnutím systému, systém sa vypne

VAROVANIE: Chladiace ventilátory je možné namontovať počas chodu. Ak chcete zachovať adekvátne chladenie pri

zapnutom systéme, vymieňajte jeden ventilátor za druhým.

Postup

Stlačte uvoľňovaciu západku a vyberte chladiaci ventilátor zo zostavy chladiaceho ventilátora.
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Montáž chladiaceho ventilátora

Postup

1. Držte uvoľňovaciu západku, zarovnajte konektor v základni chladiaceho ventilátora s konektorom na systémovej doske.

2. Chladiaci ventilátor zasuňte do zostavy chladiaceho ventilátora, kým uvoľňovacia západka nezacvakne na určené miesto.

Spínač vniknutia do skrinky

Demontáž spínača vniknutia

Požiadavky

1. Odmontujte zostavu chladiaceho ventilátora.

Postup

Stlačte spínač vniknutia a vytiahnite ho zo slotu spínača vniknutia.
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Inštalácia spínača vniknutia do skrinky

Postup

1. Vyrovnajte západky na spínači vypnutia so slotmi na zostave chladiaceho ventilátora.

2. Potiahnite spínač vniknutia nahor a zatlačte naň, kým nezapadne na určené miesto.

Ïalší postup

1. Namontujte zostavu chladiaceho ventilátora.

Pevný disk

Demontáž záslepky pevného disku

Požiadavky

1. Ak je nainštalovaná predná objímka, odmontujte ju.
VAROVANIE: Ak chcete zachovať adekvátne chladenie systému, všetky sloty neosadené pevným diskom musia mať

namontované záslepky.

Postup

Zatlačte uvoľňovacie tlačidlo a vysuňte záslepku pevného disku zo slotu pevného disku.
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Montáž záslepky pevného disku

Postup

Vložte záslepku pevného disku do jeho slotu a zatlačte, kým uvoľňovacie tlačidlo nezapadne na určené miesto.

Ïalší postup

1. Ak bola odmontovaná predná objímka, namontujte ju.

Demontáž pevného disku

Požiadavky

1. Podľa okolností odmontujte prednú objímku.
2. Pomocou softvéru na správu pripravte pevný disk na odstránenie. Ak je pevný disk on-line, zelená kontrolka aktivity alebo chyby bliká,

keď sa disk vypína. Keď sú kontrolky pevného disku vypnuté, pevný disk je pripravený na vytiahnutie. Ďalšie informácie nájdete v
dokumentácii k radiču úložiska.

VAROVANIE: Aby ste zabránili strate údajov, skontrolujte, či váš prevádzkový systém podporuje inštaláciu pevného disku

počas prevádzky. Pozrite dokumentáciu dodanú s operačným systémom.

VAROVANIE: Pred pokusom o demontáž alebo montáž pevného disku za chodu systému si prečítajte dokumentáciu pre

kartu radiča úložiska, aby ste zabezpečili správnu konfiguráciu hostiteľského adaptéra tak, aby podporoval vybratie a

vloženie pevného disku.

VAROVANIE: Miešanie pevných diskov z predchádzajúcich generácií pracovných staníc Precision nie je podporované.

Postup

1. Zatlačením uvoľňovacieho tlačidla otvorte uvoľňovaciu rukoväť pevného disku.

2. Podržte rukoväť a vysuňte pevný disk zo slotu pevného disku.
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Ïalší postup

Nainštalujte pevný disk.

POZNÁMKA: Ak pevný disk ihneď nevymeníte, namontujte do prázdneho slotu záslepku.

Inštalácia pevného disku

Požiadavky

VAROVANIE: Pri inštalácii pevného disku dbajte na to, aby boli úplne nainštalované priľahlé pevné disky. Vloženie nosiča

pevného disku a pokus o zablokovanie jeho rukoväte vedľa čiastočne nainštalovaného nosiča môže poškodiť pružinu štítu

čiastočne nainštalovaného nosiča a spôsobiť, že sa nebude dať používať.

POZNÁMKA: V záujme predchádzania strate údajov skontrolujte, či operačný systém podporuje inštaláciu počas chodu. Pozrite

dokumentáciu dodanú s operačným systémom.

POZNÁMKA: Pri inštalácii náhradného pevného disku vymeniteľného počas chodu a pri zapnutom systéme sa pevný disk začne

automaticky prestavovať. Dôkladne sa presvedčite, či je náhradný pevný disk prázdny alebo obsahuje údaje, ktoré chcete prepísať. Po

inštalácii pevného disku sa ihneď stratia všetky údaje na náhradnom pevnom disku.

Postup

1. Stlačením tlačidla vysunutia na prednej strane pevného disku otvorte uvoľňovaciu rukoväť.

2. Vložte pevný disk do slotu pevného disku, kým sa pevný disk nespojí s rozhraním.

3. Zatvorením rukoväte pevného disku uzamknite pevný disk na určenom mieste.
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Obrázok 13. Inštalácia pevného disku

Ïalší postup

Ak je to potrebné, namontujte prednú objímku.

Demontáž 3,5-palcového pevného disku z konzoly pevného disku

Postup

1. Krížovým skrutkovačom č. 1 odskrutkujte skrutky z bočných koľajničiek na konzole pevného disku.

2. Vyberte pevný disk z konzoly pevného disku.

Ïalší postup

Nainštalujte pevný disk do konzoly pevného disku.
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Inštalácia 3,5-palcového pevného disku do konzoly pevného disku

Postup

1. Pevný disk vložte do konzoly pevného disku tak, aby jeho konektor smeroval k zadnej strane konzoly.

2. Zarovnajte skrutkové otvory v pevnom disku so skrutkovými otvormi v konzole pevného disku.

Pri správnom zarovnaní bude zadná časť pevného disku zarovno so zadnou časťou konzoly pevného disku.

3. Krížovým skrutkovačom č. 1 utiahnite skrutky na prichytenie pevného disku ku konzole.

Demontáž pevného disku

Požiadavky

1. Podľa okolností odmontujte prednú objímku.
2. Pomocou softvéru na správu pripravte pevný disk na odstránenie. Ak je pevný disk on-line, zelená kontrolka aktivity alebo chyby bliká,

keď sa disk vypína. Keď sú kontrolky pevného disku vypnuté, pevný disk je pripravený na vytiahnutie. Ďalšie informácie nájdete v
dokumentácii k radiču úložiska.

VAROVANIE: Aby ste zabránili strate údajov, skontrolujte, či váš prevádzkový systém podporuje inštaláciu pevného disku

počas prevádzky. Pozrite dokumentáciu dodanú s operačným systémom.

VAROVANIE: Pred pokusom o demontáž alebo montáž pevného disku za chodu systému si prečítajte dokumentáciu pre

kartu radiča úložiska, aby ste zabezpečili správnu konfiguráciu hostiteľského adaptéra tak, aby podporoval vybratie a

vloženie pevného disku.

VAROVANIE: Miešanie pevných diskov z predchádzajúcich generácií pracovných staníc Precision nie je podporované.

Postup

1. Zatlačením uvoľňovacieho tlačidla otvorte uvoľňovaciu rukoväť pevného disku.

2. Podržte rukoväť a vysuňte pevný disk zo slotu pevného disku.
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Ïalší postup

Nainštalujte pevný disk.

POZNÁMKA: Ak pevný disk ihneď nevymeníte, namontujte do prázdneho slotu záslepku.

Montáž 2,5“ pevného disku

Požiadavky

VAROVANIE: Pri inštalácii pevného disku dbajte na to, aby boli úplne nainštalované priľahlé pevné disky. Vloženie nosiča

pevného disku a pokus o zablokovanie jeho rukoväte vedľa čiastočne nainštalovaného nosiča môže poškodiť pružinu štítu

čiastočne nainštalovaného nosiča a spôsobiť, že sa nebude dať používať.

POZNÁMKA: V záujme predchádzania strate údajov skontrolujte, či operačný systém podporuje inštaláciu počas chodu. Pozrite

dokumentáciu dodanú s operačným systémom.

POZNÁMKA: Pri inštalácii náhradného pevného disku vymeniteľného počas chodu a pri zapnutom systéme sa pevný disk začne

automaticky prestavovať. Dôkladne sa presvedčite, či je náhradný pevný disk prázdny alebo obsahuje údaje, ktoré chcete prepísať. Po

inštalácii pevného disku sa ihneď stratia všetky údaje na náhradnom pevnom disku.

Postup

1. Stlačením tlačidla vysunutia na prednej strane pevného disku otvorte uvoľňovaciu rukoväť.

2. Vložte pevný disk do slotu pevného disku, kým sa pevný disk nespojí s rozhraním.

3. Zatvorením rukoväte pevného disku uzamknite pevný disk na určenom mieste.
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Obrázok 14. Inštalácia pevného disku

Ïalší postup

Ak je to potrebné, namontujte prednú objímku.

Demontáž 2,5-palcového pevného disku z 3,5-palcovej konzoly pevného disku

Postup

1. Krížovým skrutkovačom č. 1 odskrutkujte skrutky z bočných koľajničiek na 3,5-palcovej konzole pevného disku a zdvihnite pevný disk.
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2. Odskrutkujte skrutky, ktoré zaisťujú 2,5-palcový pevný disk k pevnému disku a odstráňte pevný disk.

Ïalší postup

Nainštalujte pevný disk do konzoly pevného disku.

Inštalácia 2,5-palcového pevného disku do 3,5-palcovej konzoly pevného disku

Postup

1. Vložte 2,5-palcový pevný disk do konzoly pevného disku a utiahnite skrutky.
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2. Vložte 2,5-palcový pevný disk do 3,5-palcovej konzoly pevného disku.

3. Zarovnajte skrutkové otvory v pevnom disku so skrutkovými otvormi v konzole pevného disku.

Pamäťové moduly

Demontáž pamäťových modulov

Požiadavky

1. Podľa okolností odstráňte vzduchový štít.

VÝSTRAHA: Po vypnutí napájania systému nechajte pamäťové moduly ochladnúť. S pamäťovými modulmi manipulujte za

okraje kariet a dbajte na to, aby ste sa nedotýkali komponentov alebo kovových kontaktov na pamäťovom module.

Demontáž a opätovná montáž 43



VAROVANIE: V záujme správneho chladenia systému sa do každej neobsadenej pamäťovej zásuvky musia nainštalovať

záslepky pamäťových modulov. Záslepky pamäťových modulov odstráňte len vtedy, keď chcete do týchto zásuviek

zasunúť pamäťové moduly.

Postup

1. Nájdite príslušný socket pamäťového modulu.

2. Zasuňte vysúvače smerom von na oboch koncoch zásuvky pamäťového modulu na uvoľnenie pamäťového modulu zo zásuvky.

3. Nadvihnite pamäťový modul a vyberte ho zo systému.

Inštalácia pamäťových modulov

Postup

1. Nájdite príslušný socket pamäťového modulu.

2. Na zásuvke pamäťového modulu stlačte vysúvače smerom von, aby bolo možné do zásuvky zasunúť pamäťový modul.

3. Kraj konektora pamäťového modulu zarovnajte s pomôckou na zarovnanie na sockete pamäťového modulu, a vložte modul do socketu.

VAROVANIE: Nevyvíjajte tlak na stred pamäťového modulu. Zatlačte obidva konce modulu rovnomerne.

POZNÁMKA: Zásuvka pamäťového modulu má pomôcku na vyrovnanie, ktorá umožňuje nainštalovať pamäťový modul do

zásuvky správnym smerom.

4. Stlačte pamäťový modul palcami, kým vysúvacie západky socketu pevne nezacvaknú na svoje miesto.

5. Opakujte kroky 1 až 4 tohto postupu a nainštalujte ostatné pamäťové moduly.

Ïalší postup

1. Podľa okolností namontujte vzduchový štít.
2. Ak chcete skontrolovať, či je pamäťový modul nainštalovaný správne, stlačte tlačidlo F2 a prejdite na System Setup Main Menu>

System BIOS > Memory Settings (Hlavná ponuka nastavenia systému > Systém BIOS > Nastavenia pamäte). Na obrazovke
Memory Settings (Nastavenia pamäte) musí možnosť System Memory Size (Veľkosť systémovej pamäte) odrážať aktualizovanú
kapacitu nainštalovanej pamäte.

3. Ak je hodnota nesprávna, jeden alebo viac modulov môže byť nainštalovaných nesprávne. Skontrolujte, či je pamäťový modul pevne
zasunutý do zásuvky pamäťového modulu.

4. V diagnostike systému spusťte test systémovej pamäte.
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Procesory a chladiče

Demontáž procesora a modulu chladiča

Postup

1. Pomocou skrutkovača Torx #T30 uvoľnite skrutky.

POZNÁMKA: Skontrolujte, či je skrutka úplne uvoľnená a potom prejdite k ďalšej skrutke.

2. Zároveň potiahnite prídržné svorky a vyzdvihnite modul chladiča procesora zo systému.

3. Odložte modul nabok tak, aby strana s procesorov smerovala nahor.

Obrázok 15. Demontáž chladiča (2U)

Odstránenie procesora z modulu chladiča procesora

Postup

1. Položte chladič tak, aby procesor smeroval nahor.

2. Vložte plochý ostrý skrutkovač do uvoľňovacieho slotu označeného žltým štítkom. Otáčajte (nepáčte) skrutkovačom, aby ste prelomili
tepelné pastové tesnenie.

3. Potiahnite pridržiavacie spony na držiaku procesora a uvoľnite konzolu z chladiča.
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4. Vytiahnite konzolu a procesor z chladiča a položte konektorovú stranu procesora na priečinok procesora.

5. Ohnite vonkajšie okraje konzoly na uvoľnenie procesora z konzoly.

POZNÁMKA: Po vytiahnutí chladiča skontrolujte, či je procesor a konzola v priečinku.

Montáž procesora do modulu chladiča procesora

Postup

1. Umiestnite procesor do priečinka procesora.

POZNÁMKA: Skontrolujte, či je ukazovateľ kolíka 1 na priečinku CPU vyrovnaný s ukazovateľom kolíka 1 na procesore.

2. Ohnite vonkajšie okraje konzoly okolo procesora tak, aby procesor pevne zapadol do svoriek na konzole.

POZNÁMKA: Pred umiestnením konzoly na procesor skontrolujte, či je ukazovateľ kolíka 1 na konzole vyrovnaný s ukazovateľom

kolíka 1 na procesore.
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Obrázok 16. Montáž konzoly procesora

3. Ak používate súčasný chladič, odstráňte termálnu pastu z chladiča pomocou čistej handričky, ktorá nepúšťa vlákna.

4. Použite striekačku na termálnu pastu, ktorá je súčasťou súpravy procesora, a naneste pastu v podobe štvorstrannej špirály na hornú
stranu procesora.

VAROVANIE: Príliš veľké množstvo termálnej pasty môže viesť k jej pretečeniu na kontakty a znečisteniu socketu

procesora..

POZNÁMKA: Striekačka na termálnu pastu je určená na jednorazové použitie. Po použití ju zlikvidujte.

Obrázok 17. Nanesenie termálnej pasty na hornú časť procesora

5. Položte chladič na procesor a zatlačte, kým konzola nezapadne na chladič.
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POZNÁMKA:

● Skontrolujte, či sú dva otvory vodiacich kolíkov na konzole zarovnané s vodiacimi otvormi na chladiči.

Ïalší postup

1. Nainštalujte procesor a modul chladiča.
2. Namontujte vzduchový štít.

Montáž procesora a modulu chladiča

Postup

1. Zarovnajte ukazovateľ kolíka 1 so systémovou doskou a potom umiestnite procesor a modul chladiča do zásuvky chladiča.

VAROVANIE: Netlačte na výstupky na chladiči, aby nedošlo k ich poškodeniu.

POZNÁMKA: Skontrolujte, či je procesor a chladič rovnobežne so systémovou doskou, aby nedošlo k poškodeniu komponentov.

2. Zatlačte modré príchytné svorky dovnútra, aby chladič zapadol na určené miesto.

3. Pomocou skrutkovača #Torx T30 uťahujte skrutky po jednej.

POZNÁMKA: Skontrolujte, či je skrutka úplne utiahnutá, a potom prejdite k ďalšej skrutke.
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Obrázok 18. Inštalácia procesora a modulu chladiča (2U)

Rozširujúca karta

Demontáž rozširujúcej karty z podstavca na rozširujúce karty

Požiadavky

1. Podľa okolností odpojte káble od rozširujúcej karty.

Postup

1. Nadvihnite západku rozširujúcej karty zo slotu.

2. Uchopte rozširujúcu kartu za okraje a ťahajte ju, kým sa konektor okraja karty neodpojí od konektora rozširujúcej karty na podstavci.

Obrázok 19. Demontáž rozširujúcej karty z podstavca rozširujúcej karty 1
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Obrázok 20. Demontáž rozširujúcej karty z podstavca rozširujúcej karty 2

Obrázok 21. Demontáž rozširujúcej karty z podstavca rozširujúcej karty 3

3. Ak kartu demontujete natrvalo, cez prázdnu rozširujúcu zásuvku namontujte kovovú vložku a uzavrite západku rozširujúcej karty.

POZNÁMKA: Inštalácia zaslepovacej konzoly do prázdneho slotu rozširujúcej karty je nevyhnutná pre zachovanie certifikácie

Federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC) pre systém. Konzoly tiež zabraňujú prieniku prachu a nečistôt do počítača a

pomáhajú pri správnom chladení a prúdení vzduchu vnútri počítača.

4. Vložte západku rozširujúcej karty do slotu na zabezpečenie konzoly.
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Montáž rozširujúcej karty do podstavca rozširujúcej karty

Požiadavky

1. Rozbaľte rozširujúcu kartu a pripravte ju na inštaláciu.

POZNÁMKA: Pokyny nájdete v dokumentácii priloženej ku karte.

Postup

1. Zdvihnite západku rozširujúcej karty a odstráňte zaslepovaciu konzolu.

2. Podržte kartu za okraje a vyrovnajte konektor okraja karty s konektorom rozširujúcej karty na podstavci.

3. Pevne zasuňte konektor okraja karty do konektora rozširujúcej karty tak, aby karta bola úplne vsadená.

4. Uzavrite západku rozširovacej karty.

Ïalší postup

1. Ak je to potrebné, pripojte káble k rozširujúcej karte.
2. Nainštalujte všetky ovládače potrebné pre kartu podľa popisu v dokumentácii pre kartu.

Otvorenie a zatvorenie západky držiaka karty PCIe s plnou dĺžkou

O tejto úlohe

POZNÁMKA: Pred inštaláciou karty PCIe s plnou dĺžkou musí byť západka držiaka karty PCIe otvorená.

Postup

1. Ak chcete otvoriť západku držiaka karty PCIe, zatlačte na uvoľňovací výstupok.

2. Ak chcete zatvoriť západku držiaka karty PCIe, otáčajte západkou, kým nezapadne.

Demontáž podstavca na rozširujúcu kartu 1

Požiadavky

1. Pokiaľ sú v podstavci namontované rozširujúce karty, odstráňte ich.
2. Odpojte všetky káble, ktoré sú pripojené k podstavcu karty.
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O tejto úlohe

POZNÁMKA: Pri montáži náhradného podstavca na rozširujúcu kartu 1 skontrolujte, či je kľúč VROC prevedený zo starej karty na

novú kartu.
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Postup

1. Vytiahnite západku rozširujúcej karty zo slotu.

2. Uchopte rozširujúcu kartu za okraje a ťahajte ju, kým sa konektor okraja karty neodpojí od konektora rozširujúcej karty na podstavci.

Obrázok 22. Demontáž podstavca na rozširujúcu kartu 1

Montáž podstavca rozširujúcej karty 1

O tejto úlohe

POZNÁMKA: Pri montáži náhradného podstavca na rozširujúcu kartu 1 skontrolujte, či je kľúč VROC prevedený zo starej karty na

novú kartu.

Demontáž a opätovná montáž 53



Postup

1. Vyrovnajte vodiace koľajničky podstavca s výstupkami na bočnej strane systému.

2. Zasúvajte podstavec do systému, kým sa kartový konektor podstavca nespojí s konektorom na systémovej doske.

Ïalší postup

1. Ak sú rozširujúce karty odstránené, namontujte ich do podstavca.
2. Pripojte kábel, ktorý je odpojený od rozširujúcej karty.
3. Nainštalujte všetky ovládače potrebné pre kartu podľa popisu v dokumentácii pre kartu.

Demontáž podstavca na rozširujúcu kartu 2

Požiadavky

1. Podľa okolností odstráňte vzduchový štít.

POZNÁMKA: Podľa okolností zatvorte západku držiaka karty PCIe na vzduchovom štíte na uvoľnenie karty s celou dĺžkou.

2. Pokiaľ sú v podstavci namontované rozširujúce karty, odstráňte ich.
3. Odpojte všetky káble, ktoré sú pripojené k podstavcu karty.

Postup

1. Demontáž podstavca na rozširujúcu kartu 2A:

a. Krížovým skrutkovačom č. 2 uvoľnite skrutky na prichytenie podstavca k systému.
b. Stlačte uvoľňovaciu západku, podržte podstavec za okraje a vytiahnite ho z konektora podstavca v systémovej doske.

Obrázok 23. Demontáž podstavca na rozširujúcu kartu 2A

2. Vytiahnite podstavec na rozširujúcu kartu.

Montáž podstavca rozširujúcej karty 2

Postup

Montáž podstavca rozširujúcej karty 2A:

a. Zarovnajte otvory pre skrutky a západku na podstavci s otvorom pre skrutku a slotom v systéme.
b. Zasúvajte podstavec do systému, kým sa konektor podstavca nespojí s konektorom na systémovej doske.
c. Krížovým skrutkovačom č. 2 utiahnite skrutky na prichytenie podstavca k systému.

54 Demontáž a opätovná montáž



Ïalší postup

1. Ak boli rozširujúce karty odstránené, namontujte ich do podstavca a pripojte prípadné odpojené káble.
2. Podľa okolností namontujte vzduchový štít.

POZNÁMKA: Podľa okolností otvorte západku držiaka karty PCIe na vzduchovom štíte a nainštalujte kartu v celej dĺžke.

3. Nainštalujte všetky ovládače potrebné pre kartu podľa popisu v dokumentácii pre kartu.

Demontáž podstavca rozširujúcej karty 3

Požiadavky

1. Podľa okolností odstráňte vzduchový štít.

POZNÁMKA: Podľa okolností zatvorte západku držiaka karty PCIe na vzduchovom štíte na uvoľnenie karty s celou dĺžkou.

2. Pokiaľ sú v podstavci namontované rozširujúce karty, odstráňte ich.
3. Odpojte všetky káble, ktoré sú pripojené k podstavcu karty.

Postup

1. Krížovým skrutkovačom č. 2 uvoľnite skrutky na prichytenie podstavca k systému.

2. Stlačte uvoľňovaciu západku, podržte podstavec za okraje a vytiahnite ho z konektora podstavca v systémovej doske.

Obrázok 24. Demontáž podstavca rozširujúcej karty 3

Montáž podstavca rozširujúcej karty 3

Postup

1. Zarovnajte nasledujúce komponenty:

a. Západku na podstavci so slotom v systéme a vodiace koľajničky na podstavci s výstupkami na bočnej strane systému.
b. Zasúvajte podstavec do systému, kým sa konektor okraja podstavca nespojí s konektorom na systémovej doske.

Okraj karty podstavca sa spojí s vodičom podstavca v systéme.

2. Krížovým skrutkovačom č. 2 utiahnite skrutku na prichytenie podstavca k systému.
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Ïalší postup

1. Ak boli rozširujúce karty odstránené, namontujte ich do podstavca a pripojte prípadné odpojené káble.
2. Podľa okolností namontujte vzduchový štít.

POZNÁMKA: Podľa okolností otvorte západku držiaka karty PCIe na vzduchovom štíte a nainštalujte kartu v celej dĺžke.

3. Nainštalujte všetky ovládače potrebné pre kartu podľa popisu v dokumentácii pre kartu.

Karta vFlash card – voliteľná

Demontáž karty vFlash

Požiadavky

1. Ak je v slote dosky riser 2 na rozširujúce karty osadená karta PCIe s plnou výškou, odstráňte ju.

Postup

1. Nájdite konektor karty vFlash, ktorý je umiestnený na systémovej doske. Informácie, kde hľadať konektor karty vFlash, nájdete v časti
Prepojky a konektory na systémovej doske.

2. Vyberte kartu vFlash zo slotu [1].

3. Stlačte a podržte poistku a vyberte rozširujúcu kartu vFlash z pracovnej stanice [2].

Montáž karty vFlash

Postup

1. Nájdite konektor karty vFlash, ktorý je umiestnený na systémovej doske. Informácie, kde hľadať konektor karty vFlash, nájdete v časti
Prepojky a konektory na systémovej doske.

2. Zarovnajte rozširujúcu kartu vFlash s konektorom na systémovej doske a zatlačte ju doň tak, aby v ňom pevne držala.

3. Zasuňte kartu vFlash do slotu na rozširujúcu kartu vFlash.

Ïalší postup

1. Ak používate kartu PCIe s plnou výškou, osaďte ju do slotu na doske riser 2 na rozširujúce karty.
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Rozbočovacia sieťová karta

Demontáž rozbočovacej sieťovej karty

Požiadavky

1. Vytiahnite podstavec na rozširujúcu kartu 2.

Postup

1. Krížovým skrutkovačom č. 2 povoľte skrutky so zapustenou hlavou upevňujúce rozbočovaciu sieťovú kartu (NDC) k systémovej doske.

2. Rozbočovaciu sieťovú kartu držte za bočné okraje na oboch stranách miest dotyku a nadvihnutím ju vyberte z konektora na
systémovej doske.

3. Rozbočovaciu sieťovú kartu vysuňte zo zadnej časti systému, aby ste uvoľnili konektory Ethernetu zo slotu na zadnom paneli.

Montáž rozbočovacej sieťovej karty

Postup

1. Nakloňte kartu NDC tak, aby ethernetové konektory prešli slotom v zadnom paneli.

2. Zarovnajte skrutky so zapustenou hlavou na zadnej strane karty s otvormi na skrutky v systémovej doske.

3. Zatlačte na miesta dotyku na karte, kým sa konektor karty pevne neusadí v konektore systémovej dosky.

4. Krížovým skrutkovačom č. 2 utiahnite skrutky so zapustenou hlavou upevňujúce rozbočovaciu sieťovú kartu k systémovej doske.

Ïalší postup

1. Nainštalujte podstavec na rozširujúcu kartu 2.

Prepojovacie rozhranie pevného disku

Demontáž prepojovacieho rozhrania pevného disku

Požiadavky

VAROVANIE: Aby ste zabránili poškodeniu diskov a prepojovacieho rozhrania, je potrebné vybrať pevné disky zo

systémov ešte pred demontovaním rozhrania.
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VAROVANIE: Poznamenajte si číslo každého pevného disku a pred demontážou každý z nich dočasne označte, aby ste

ich neskôr mohli namontovať na rovnaké miesta.

1. Odmontujte vzduchový štít.
2. Odmontujte zostavu chladiaceho ventilátora.
3. Odmontujte kryt prepojovacieho rozhrania.
4. Odmontujte všetky pevné disky.
5. Odpojte všetky káble od prepojovacieho rozhrania.

Postup

Stlačte uvoľňujúce západky a zdvihnite prepojovacie rozhranie na uvoľnenie rozhrania z háčikov systému.

Obrázok 25. Demontáž prepojovacieho rozhrania pevného disku

Montáž rozhrania pevného disku

Postup

1. Ako vodidlá na zarovnanie rozhrania pevného disku použite háčiky na systéme.

2. Zasúvajte rozhranie pevného disku, kým uvoľňovacie výstupky nezapadnú na určenom mieste Podľa okolností utiahnite skrutky so
zapustenou hlavou v rozhraní.

Ïalší postup

1. Pripojte všetky káble k rozhraniu.
2. Namontujte všetky pevné disky.
3. Namontujte kryt rozhrania.
4. Namontujte zostavu chladiaceho ventilátora.
5. Namontujte vzduchový štít.

Predný modul USB

Demontáž predného modulu USB

Požiadavky

1. Demontujte predný rám.
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2. Odstráňte kryt systému.

Postup

1. Odmotajte kábel a odskrutkujte skrutku, ktorou je modul USB pripevnený k systému.

2. Potiahnite kábel a odpojte ho od systému.

3. Odmontujte predný modul USB od systému.

Inštalácia predného modulu USB

Postup

1. Umiestnite predný modul USB v slote v systéme.

2. Pripojte a posuňte kábel modulu USB a utiahnite skrutku.

3. Veďte kábel cez vodiaci kanál.

Ïalší postup

1. Nainštalujte kryt systému.
2. Nainštalujte predný rám.

Interný pamäťový kľúč USB (voliteľné)

Výmena voliteľného interného pamäťového kľúča USB

Postup

1. Nájdite konektor alebo kľúč USB na systémovej doske.

2. Ak je kľúč USB namontovaný, odmontujte ho.

3. Vložte nový kľúč USB do konektora USB.

Ïalší postup

1. Počas zavádzania stlačením tlačidla <F2> vstúpite do nástroja System Setup (Nastavenia systému), kde môžete skontrolovať, či
systém zistil prítomnosť kľúča USB.
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Napájacia jednotka

Demontáž záslepky napájacieho zdroja

Záslepku napájacieho zdroja namontujte iba do druhej šachty zdroja.

Postup

Ak montujete druhý napájací zdroj, príslušnú záslepku v šachte vytiahnite von.

VAROVANIE: V záujme zabezpečenia správneho chladenia systému musí byť záslepka napájacieho zdroja namontovaná v

druhej šachte napájacieho zdroja v inej ako redundantnej konfigurácii. Záslepku napájacieho zdroja vytiahnite iba vtedy,

keď montujete druhý napájací zdroj.

Montáž záslepky napájacieho zdroja

Záslepku napájacieho zdroja namontujte iba do druhej šachty zdroja.

Postup

Zarovnajte záslepku napájacieho zdroja so slotom napájacieho zdroja a zatlačte ju do slotu, kým nezapadne na určené miesto.

Demontáž sieťového napájacieho zdroja

Požiadavky

VAROVANIE: Zariadenie potrebuje jeden sieťový napájací zdroj na bežnú prevádzku. V systémoch s redundantným

zdrojom napájania, ktoré sú zapnuté, odoberte a vymeňte vždy len jeden napájací zdroj.

1. Odpojte napájací kábel od napájacieho zdroja a zdroja napájania, ktorý chcete vybrať, a potom odstráňte kábel z popruhu na rukoväti
napájacieho zdroja.

Postup

Stlačte uvoľňujúcu západku a vysuňte zdroj napájania zo systému pomocou rukoväte na napájacom zdroji.

60 Demontáž a opätovná montáž



Montáž sieťového napájacieho zdroja

Postup

Zasuňte napájací zdroj do systému, kým sa napájací zdroj úplne neusadí a uvoľňovacia západka nezapadne na svoje miesto.

Ïalší postup

1. Napájací kábel pripojte k napájaciemu zdroju a zasuňte ho do sieťovej zásuvky.

VAROVANIE: Pri pripájaní napájacieho kábla k napájaciemu zdroju pripojte kábel k zdroju pomocou popruhu.

Systémová doska

Demontáž systémovej dosky

Požiadavky

VAROVANIE: Ak používate modul Trusted Platform Module (TPM) so šifrovacím kľúčom, možno sa zobrazí výzva na

vytvorenie obnovovacieho kľúča v priebehu programu alebo nastavenia systému. Nezabudnite obnovovací kľúč vytvoriť a

bezpečne uložiť. Ak vymeníte systémovú dosku, musíte uviesť obnovovací kľúč pri reštartovaní systému alebo programu

pred otvorením šifrovaných údajov na pevných diskoch.

VAROVANIE: Nesnažte sa odoberať zásuvný Trusted Platform Module (TPM) zo systémovej dosky. Len čo sa

zásuvný modul TPM nainštaluje, je šifrovane viazaný na danú špecifickú systémovú dosku. Každý pokus o odstránenie

nainštalovaného zásuvného modulu TPM prelomí šifrovaciu väzbu a nedá sa opäť inštalovať ani nainštalovať na inú

systémovú dosku.

1. Odmontujte tieto položky:
a. Vzduchový štít
b. Zostava chladiaceho ventilátora
c. Optická jednotka
d. Napájací zdroj (zdroje)
e. Všetky podstavce na rozširujúce karty
f. Karta vFlash
g. Modul USB 3.0
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h. interný kľúč USB (ak je namontovaný)
i. Procesory a modul chladiča
j. Procesory a prázdnu pamäť

VAROVANIE: Aby ste zabránili poškodeniu kolíkov procesora pri výmene chybnej systémovej dosky, uistite sa, že

ste na socket procesora namontovali ochranné veko.

k. Pamäťové moduly
l. Rozbočovacia sieťová karta

Postup

1. Odpojte všetky káble zo systémovej dosky.

VAROVANIE: Dajte pozor, aby ste pri demontáži systémovej dosky zo šasi nepoškodili identifikačné tlačidlo systému.

VAROVANIE: Systémovú dosku nezdvíhajte za pamäťové moduly, procesor ani iné súčasti.

2. Uchopte držiak systémovej dosky, nadvihnite modrý uvoľňovací kolík, dosku nadvihnite a vysuňte ju smerom k prednej časti šasi.
Vysunutím systémovej dosky smerom k prednej časti šasi dôjde k odpojeniu konektorov v zadnej časti slotov šasi.

3. Vyberte systémovú dosku zo šasi.

Inštalácia systémovej dosky

Postup

1. Vybaľte zostavu novej systémovej dosky.

VAROVANIE: Systémovú dosku nezdvíhajte za pamäťový modul, procesor ani iné súčasti.

VAROVANIE: Dajte pozor, aby ste pri vkladaní systémovej dosky do šasi nepoškodili identifikačné tlačidlo systému.

2. Uchopte držiak systémovej dosky, zatlačte systémovú dosku smerom k zadnej strane systému, kým uvoľňovacie kolíky nezapadnú na
určené miesto.

Ïalší postup

1. Namontujte modul TPM (Trusted Platform Module).
POZNÁMKA: Zásuvný modul TPM je pripojený k systémovej doske a nedá sa odstrániť. Pre všetky výmeny systémových dosiek,

v ktorých bol nainštalovaný zásuvný modul TPM, bude poskytnutý náhradný zásuvný modul TPM.

2. Vymeňte nasledujúce komponenty:
a. Rozbočovacia sieťová karta
b. Interný kľúč USB (ak je prítomný)
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c. Modul USB 3.0
d. Karta vFlash
e. Optická jednotka
f. Všetky podstavce na rozširujúce karty
g. Procesory a modul chladiča
h. Procesor a prázdna pamäť
i. Pamäťové moduly
j. Zostava chladiaceho ventilátora
k. Vzduchový štít
l. Napájací zdroj (zdroje)

3. Pripojte všetky káble k systémovej doske.

POZNÁMKA: Uistite sa, že káble v systéme sú vedené pozdĺž steny šasi a sú zaistené pomocou pridržiavacej káblovej konzoly.

4. Funkcia Easy Restore obnovuje niektoré nastavenia konfigurácie, predovšetkým moduly Service Tag, iDRAC Licenses a OEM ID (ak
je to potrebné pre posledné dva). Pozrite stránku Obnovenie servisného štítka pomocou funkcie Easy Restore. Pri prvom zavedení
systémovej dosky sa zobrazí obrazovka s nastaveniami, ktoré môže obnoviť.

POZNÁMKA: Ak sa funkcia Easy Restore z nejakého dôvodu nespustí, musíte zadať servisný štítok ručne. Pozrite stránku

Aktualizovať servisný štítok. Ďalšie konfiguračné záležitosti sa tiež musia riešiť manuálne, napríklad import licencie iDRAC cez

grafické používateľské rozhranie iDRAC.

5. Importujte novú alebo existujúcu licenciu iDRAC Enterprise. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke integrovaného radiča
vzdialeného prístupu spoločnosti Dell na adrese dell.com/esmmanuals.

6. Uistite sa o týchto bodoch:
a. Pomocou funkcie Easy Restore (Jednoduché obnovenie) obnovíte servisný štítok. Viac informácií nájdete v oddiele Easy restore.
b. Ak servisný štítok nie je zálohovaný na záložnom zariadení flash, zadajte ho ručne. Pre viac informácií pozri oddiel Zadanie

servisného štítka.
c. Aktualizujte verzie systému BIOS a iDRAC.
d. Opätovne povoľte TPM (Trusted Platform Module). Pre viac informácií pozri oddiel Opätovné povolenie TPM (Trusted Platform

Module).

Modul Trusted Platform Module

Výmena modulu Trusted Platform Module

Požiadavky

VAROVANIE: Nesnažte sa odstrániť Trusted Platform Module (TPM) zo systémovej dosky. Len čo sa modul TPM

nainštaluje, je šifrovane viazaný na danú špecifickú systémovú dosku. Každý pokus o odstránenie nainštalovaného

modulu TPM prelomí šifrovaciu väzbu a modul sa nedá opäť inštalovať ani nainštalovať na inú systémovú dosku.

POZNÁMKA: Ide o jednotku, ktorú je možné vymeniť na mieste (FRU). Odmontovanie a inštaláciu smú vykonávať len certifikovaní

technici spoločnosti Dell.

POZNÁMKA: Na systémovej doske je slot TPM pre každú zásuvku.

Postup

1. Nájdite konektor TPM na systémovej doske.

POZNÁMKA: Polohu konektorov TPM na systémovej doske nájdete v časti Konektory systémovej dosky.

2. Zarovnajte okrajové konektory na module TPM so slotom na konektore TPM.

3. Vložte TPM do konektora TPM tak, aby sa plastový nit vyrovnal so slotom na systémovej doske.

4. Tlačte na plastový nit, kým nezapadne na určené miesto.
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Obrázok 26. Inštalácia modulu TPM

Ïalší postup

1. Nainštalujte systémovú dosku.

Inicializácia modulu TPM: používatelia funkcie BitLocker

Postup

Inicializujte modul TPM.

Viac informácií nájdete na webovej lokalite https://technet.microsoft.com/library/cc753140.aspx.

Hodnota v poli TPM Status sa zmení na hodnotu Enabled, Activated.

Spustenie TPM 1.2 pre používateľov TXT

Postup

1. Počas zavádzania systému stlačením tlačidla F2 vstúpte do nástroja System Setup (Nastavenie systému).

2. Na obrazovke System Setup Main Menu (Hlavná ponuka nastavení systému) kliknite na položku System BIOS (Systém BIOS) >
System Security Settings (Nastavenia zabezpečenia systému).

3. V možnosti TPM Security (Zabezpečenie TPM) vyberte položku On with Pre-boot Measurements (Zap. s opatreniami pred
zavedením).

4. V možnosti TPM Command (Príkaz TPM) označte položku Activate (Aktivovať).

5. Uložte nastavenia.

6. Reštartujte systém.

7. Znova otvorte nástroj System Setup (Nastavenie systému).

8. Na obrazovke System Setup Main Menu (Hlavná ponuka nastavení systému) kliknite na položku System BIOS (Systém BIOS) >
System Security Settings (Nastavenia zabezpečenia systému).

9. V možnosti Intel TXT (Technológia Intel TXT) označte položku On (Zapnuté).

Ovládací panel

Demontáž ľavého ovládacieho panela

Požiadavky

1. Demontujte vzduchový štít.
2. Na uľahčenie demontáže ľavého ovládacieho panela odstráňte zostavu chladiaceho ventilátora č. 1, aby ste získali prístup k západke

kábla.
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Postup

1. Potiahnite západku kábla a odpojte kábel ovládacieho panela od systémovej dosky.

2. Pomocou skrutkovača s krížovou hlavou č. 1 odskrutkujte skrutky (6), ktorými je pripevnený ovládací panel a káblová trubica k
systému.

3. Uchopte ovládací panel a trubicu kábla za bočné strany, odstráňte ovládací panel a trubicu kábla zo systému.

Montáž ľavého ovládacieho panela

Postup

1. Veďte kábel ovládacieho panela cez bočnú stenu systému.

2. Zarovnajte ovládací panel so slotom ovládacieho panela v systéme a pripojte ovládací panel k systému.

3. Pripojte kábel ovládacieho panela k systémovej doske a upevnite ho pomocou káblovej západky.

4. Krížovým skrutkovačom č. 1 zaskrutkujte skrutky (6) na prichytenie ovládacieho panela a káblovej trubice k systému.

Ïalší postup

1. Podľa okolností namontujte chladiaci ventilátor č. 1.
2. Namontujte vzduchový štít.

Demontáž pravého ovládacieho panela

Požiadavky

1. Demontujte vzduchový štít.
2. Demontujte zostavu chladiaceho ventilátora.

Postup

1. Odpojte kábel VGA od systémovej dosky.

2. Potiahnite západku kábla a odpojte kábel ovládacieho panela od systémovej dosky.

3. Pomocou skrutkovača s krížovou hlavou č. 1 odskrutkujte skrutky (6), ktorými je pripevnený ovládací panel a káblová trubica k
systému.

4. Uchopte ovládací panel a trubicu kábla za bočné strany, odstráňte ovládací panel a trubicu kábla zo systému.
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Montáž pravého ovládacieho panela

Postup

1. Veďte kábel ovládacieho panela a kábel VGA cez bočnú stenu systému.

2. Zarovnajte ovládací panel so slotom ovládacieho panela v systéme a pripojte ovládací panel k systému.

3. Pripojte kábel VGA k systémovej doske.

4. Pripojte kábel ovládacieho panela k systémovej doske a upevnite ho pomocou káblovej západky.

5. Krížovým skrutkovačom č. 1 zaskrutkujte skrutky (6) na prichytenie ovládacieho panela a káblovej trubice k systému.

Ïalší postup

1. Namontujte chladiaci ventilátor
2. Namontujte vzduchový štít.

Montáž hostiteľskej grafickej karty
V tejto časti uvádzame postup inštalácie nasledujúcich hardvérových súčastí

Montáž alternatívnej karty riser

V tejto časti uvádzame návod na montáž alternatívnej karty riser do pracovnej stanice. Alternatívna karta riser 3 je nevyhnutná na to, aby
grafická karta NVIDIA Quadro K4200 mohla využívať slot PCIe x16. Vďaka tomu dokáže táto karta dosiahnuť optimálny výkon.
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Pri montáži alternatívnej karty riser postupujte takto:
1. Zo slotu 3 v šasi odstráňte všetky karty riser a napájacie káble grafickej karty.
2. Alternatívnu kartu riser 3 zasuňte do príslušného slotu na základnej doske a zasuňte ju celkom dovnútra.
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Montáž hostiteľských kariet Teradici Tera2220

V tejto časti uvádzame návod na montáž hostiteľských kariet Teradici do pracovnej stanice. Hostiteľské karty by mali byť vybavené
nízkoprofilovými konzolami kariet PCI, aby ich bolo možné zasunúť do slotu na doske riser 1 v pracovnej stanici Dell Precision Rack 7910.

Pri montáži hostiteľskej karty postupujte takto:
1. Odstráňte zo šasi nízkoprofilový modul s doskou riser 1.
2. Otvorte opornú konzolu karty PCI v zadnej časti

modulu.
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3. Uvoľnite poistku, ktorá zaisťuje nízkoprofilové karty

PCI.
4. Všetky tri hostiteľské karty Teradici zasuňte do príslušných slotov PCIe.
5. Dbajte na to, aby boli karty zasunuté rovno a úplne. Potom zacvaknite poistku a opornú konzolu späť na miesto.
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6. K zadnej časti hostiteľských kariet Teradici pripojte káble tlačidiel napájania. Nižšie
zobrazený obrázok znázorňuje zadnú stranu nízkoprofilového modulu a hostiteľské karty
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7. Namontujte nízkoprofilový modul späť do slotu 1 v šasi. Dávajte pozor, aby ste káble tlačidiel napájania nezacvikli medzi modul a šasi.
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8. Modul riadne zarovnajte so slotom a potom ho zatlačte a zasuňte dovnútra.

9. Odstráňte zo šasi vetrací kryt procesora.
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10. Vezmite napájací kábel z najbližšej hostiteľskej karty Teradici, ako to znázorňuje tento
obrázok, a zasuňte 2-kolíkový samičí konektor do slotu P34 na základnej doske.

11. Zvyšné konektory zapojte sériovo tak, že 2-kolíkový samičí konektor na zvyšných kábloch pripojíte k samčiemu konektoru na kábli,
ktorý ste zapojili v predchádzajúcom kroku.

12. Namontujte späť na chladiče procesora vetrací kryt.

Montáž grafických kariet NVIDIA Quadro K4200

V tejto časti uvádzame návod na montáž grafických kariet NVIDIA do pracovnej stanice.
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Hostiteľské karty by mali byť vybavené nízkoprofilovými konzolami kariet PCI, aby ich bolo možné zasunúť do slotu na doske riser 1

v pracovnej stanici Dell Precision 
Rack 7910.

Pri montáži grafických kariet postupujte takto:
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1. Pripojte napájacie kábel grafických kariet k doskám riser 2 a 3 podľa

návodu na obrázku nižšie.
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2. Pripojte jeden zo 6-pinových napájacích konektorov k prvej grafickej karte a vložte kartu do spodného slotu na doske riser 2.

3. Pripojte druhý 6-pinový konektor toho istého napájacieho kábla k druhej grafickej karte a vložte kartu do vrchného slotu na doske

riser 2. 
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4. Zacvaknite poistný mechanizmus karty PCI a ostatné

poistky.
5. Pripojte 6-pinový konektor napájacieho kábla k tretej grafickej karte a vložte kartu do vrchného slotu na doske

riser 3.
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6. Zacvaknite poistný mechanizmus karty PCI a ostatné poistky.

7. Zadná strana pracovnej stanice by teraz mala vyzerať ako na tomto obrázku – v slotoch 1 – 6 by mali byť osadené karty PCI.

Pripojenie hostiteľských kariet Teradici ku grafickým kartám

V tejto časti uvádzame návod na montáž káblov s konektormi mini-DisplayPort (mDP) – DisplayPort (DP) do pracovnej stanice na
pripojenie hostiteľských kariet Teradici.
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Tabuľka12. Pripojenie hostiteľských kariet Teradici 

Hostiteľská karta Teradici 2220 Grafická karta NVIDIA Quadro K4200

Slot PCI 1 <-> Slot PCI 4

Slot PCI 2 <-> Slot PCI 5

Slot PCI 3 <-> Slot PCI 6

Pri montáži káblov postupujte takto:
1. Podľa nižšie zobrazeného obrázku pripojte káble s konektormi mDP – DP z portu 2 na grafických kartách k portu 1 na hostiteľských

kartách Teradici.
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2. Podľa nižšie zobrazeného obrázku pripojte káble s konektormi mDP – DP z portu 3 na grafických kartách k portu 2 na hostiteľských

kartách Teradici. 
3. Skontrolujte, či sú všetky káble riadne pripojené. Ak chcete, môžete ich ešte

zviazať.
4. Pracovná stanica je teraz pripravená na úvodnú inštaláciu a konfiguráciu.

Aktualizácia systému BIOS
Ak chcete aktualizovať systém BIOS, vykonajte nasledujúce kroky:
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Postup

1. Aktualizačný súbor systému BIOS skopírujte na zariadenie USB.

2. Zariadenie USB zasuňte do niektorého z USB portov v systéme.

3. Zapnite systém.

4. Počas zavádzania systému stlačením tlačidla F11 otvorte režim Boot Manager (Správca zavádzania).

5. Prejdite na možnosť System Utilities (Systémové nástroje) → BIOS Update File Explorer (Prieskumník súboru aktualizácie
systému BIOS) a označte zasunuté zariadenie USB.

6. V ponuke BIOS Update File Explorer (Prieskumník súboru aktualizácie systému BIOS) označte súbor aktualizácie systému BIOS.
Zobrazí sa BIOS Update Utility (Nástroj na aktualizáciu systému BIOS) a nová verzia tohto systému.

7. Označením položky Continue BIOS Update (Pokračovať v aktualizácii systému BIOS) pokračujte v aktualizácii.

Obnovenie servisného štítka pomocou funkcie Easy
Restore (Jednoduché obnovenie)
Funkcia jednoduchého obnovenia umožňuje obnoviť údaje servisného štítka, licencie, konfigurácie UEFI a systémovej konfigurácie po
výmene systémovej dosky. Všetky údaje sa automaticky zálohujú na záložnom zariadení typu flash. Ak systém BIOS zistí novú systémovú
dosku a servisný štítok na záložnom zariadení typu flash, vyzve používateľa, aby obnovil záložné informácie.

O tejto úlohe

Nasleduje zoznam dostupných možností:

● Ak chcete obnoviť servisný štítok, licenciu a diagnostické informácie, stlačte tlačidlo Y.
● Ak chcete prejsť k možnostiam obnovenia na základe radiča Lifecycle Controller, stlačte tlačidlo N.
● Ak chcete obnoviť údaje z naposledy vytvoreného profilu Hardware Server Profile (Profil hardvérového servera), stlačte

tlačidlo F10.

POZNÁMKA: Po dokončení obnovenia systém BIOS vyzve na obnovenie konfiguračných údajov systému.

● Ak chcete obnoviť konfiguračné údaje, stlačte tlačidlo Y.
● Ak chcete použiť štandardné konfiguračné nastavenia, stlačte tlačidlo N.

POZNÁMKA: Po dokončení obnovenia sa systém reštartuje.

Manuálna aktualizácia servisného štítka

Po výmene systémovej dosky v prípade neúspešnej funkcie Easy Restore zadajte servisný štítok manuálne podľa nasledujúceho postupu s
použitím možnosti System Setup (Nastavenie systému).

O tejto úlohe

Ak poznáte servisný štítok systému, zadajte ho v ponuke nástroja System Setup (Nastavenie systému).

1. Zapnite systém.
2. Ak chcete otvoriť možnosť System Setup (Nastavenie systému), stlačte tlačidlo F2.
3. Kliknite na Service Tag Settings (Nastavenia servisného štítka).
4. Zadajte servisný štítok.

POZNÁMKA: Servisný štítok môžete zadať len vtedy, keď je pole Service Tag (Servisný štítok) prázdne. Skontrolujte, či zadávate

správny servisný štítok. Zadaný servisný štítok nie je možné aktualizovať ani zmeniť.

5. Kliknite na položku OK.

Inštalácia
Pri inštalácii systému stojana Precision 7920 sú potrebné informácie o nasledujúcich témach:

● Koľajničky v stojanoch
● Inicializácia systému
● Základná konfigurácia
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Koľajničky v stojanoch

Ponuka koľajníc pozostáva z dvoch typov koľajníc – posuvných a statických.

Posuvné koľajnice umožňujú systém pri servise úplne vytiahnuť zo stojana. Sú k dispozícii s voliteľným ramenom na správu káblov (CMA) i
bez neho.

Statické koľajnice podporujú širšiu škálu stojanov ako posuvné koľajnice. Nepodporujú však servis v stojane a teda nie sú kompatibilné s
ramenom na správu káblov.

Dôležitým faktorom pri výbere správnych montážnych koľajníc je určenie typu stojana, do ktorého sa budú inštalovať. Posuvné aj statické
koľajnice podporuje montáž bez potreby nástrojov do 19-palcových 4-stĺpových stojanov so štvorcovými otvormi a okrúhlymi otvormi bez
závitov kompatibilných so štandardom EIA-310-E. Obe verzie podporujú montáž pomocou nástrojov do 4-stĺpových stojanov so závitovými
otvormi, no iba statické koľajnice ako univerzálnejšie riešenie podporujú montáž do 2-stĺpových stojanov (Telco).

Tabuľka nižšie uvádza konfigurácie posuvných a statických koľajníc a podporované stojany.
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Tabuľka13. Posuvné a statické koľajnice 

Identi
fikáto
r
koľajní
c

Montážne
rozhranie

Typ koľajníc Podporované typy stojanov

4-stĺpové 2-stĺpové

Štvorcové Okrúhle Závitové Zapustené Stredný

B6 Ready Rails II Posuvné √ √ √ X X

B4 Ready Rails Statické √ √ √ √ √

POZNÁMKA: Žiadna zo súprav neobsahuje skrutky z dôvodu, že závitové stojany sa dodávajú s veľkým výberom druhov závitov.

Používatelia si tak pri montáži koľajníc do závitových stojanov musia zaobstarať vlastné skrutky.

POZNÁMKA: Priemer hlavy skrutky pre posuvné koľajnice musí byť 10 mm alebo menej.

Iné kľúčové faktory ovplyvňujúce správny výber koľajníc zahŕňajú nasledovné:
● Medzery medzi prednými a zadnými montážnymi prírubami stojana

● Typ a umiestnenie zariadenia namontovaného do zadnej časti stojana, ako sú napríklad jednotky elektrického napájania

● Celková hĺbka stojana

Statické koľajnice ponúkajú širšie možnosti nastavenia a celkovo ich zostava zaberá menej miesta než v prípade posuvných koľajníc.
Dôvodom je menšia zložitosť a nepotrebná podpora CMA.

Tabuľka14. Možnosti prispôsobenia statických koľajníc 

Identifikát
or koľajníc

Typ
koľajníc

Rozsah nastavenia koľajníc (mm) Hĺbka koľajníc (mm)

Štvorcové Okrúhle Závitové bez
ramena na
správu
káblov
(CMA)

s
ramenom
CMAMin. Max. Min. Max. Min. Max.

B6 Posuvné 676 868 662 861 676 883 714 845

B4 Statické 608 879 594 872 604 890 622 N/A

Upozorňujeme, že rozsah nastavenia koľajníc je funkciou typu stojana, v ktorom sú namontované. Min./max. hodnoty uvedené vyššie
predstavujú povolenú vzdialenosť medzi prednými a zadnými montážnymi prírubami na stojane. Hĺbka koľajníc bez ramena CMA
predstavuje minimálnu hĺbku koľajníc s odstránenými vonkajšími konzolami ramena CMA (ak sa vzťahuje) pri meraní od predných
montážnych prírub stojana.

Rameno na správu káblov (CMA)

Voliteľné rameno na správu káblov (CMA) organizuje a zabezpečuje káble vychádzajúce zo zadných častí systémov. Roztvára sa, aby
umožnilo vysunutie systémov zo stojana bez potreby odpájania káblov. Medzi kľúčové funkcie ramena CMA patrí:

● Veľké zásuvky v tvare písmena U na podporu veľkého množstva káblov
● Otvorený vetrací vzor pre optimálne prúdenie vzduchu
● Možnosť montáže na oboch stranách jednoduchým prehodením pružinových konzol z jednej strany na druhú
● Využíva pásy s hákom a očkom namiesto plastových spôn na eliminovanie rizika poškodenia káblov počas rotácie
● Zahŕňa pevnú zásuvku s nízkym profilom na podporu a udržanie ramena CMA v úplne zatvorenej polohe
● Rameno CMA aj zásuvka sa jednoducho montujú bez použitia nástrojov vďaka jednoduchému a intuitívnemu dizajnu zacvaknutia

Rameno CMA možno umiestniť na obe strany posuvných koľajníc bez použitia náradia alebo potreby konverzie. Odporúčame ho však
umiestniť na opačnú stranu než sú zdroje napájania, aby ste získali jednoduchší prístup k zdrojom napájania a zadným pevným diskom (ak
sú namontované) na účely servisu alebo výmeny.
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Inštalácia stojanu

POZNÁMKA: Systém 2U vyžaduje na montáž dve osoby z dôvodu vyššej hmotnosti.

Montáž systému na stojan (možnosť A: Pripevnenie spôsobom drop-in)

Posuvné koľajnice majú dizajn typu „drop-in“. Znamená to, že sa systém montuje vertikálne do koľajníc vložením výstupkov na stranách
systému do „J-otvorov“ vo vnútorných častiach koľajníc, keď sú koľajnice úplne vysunuté. Ako v prípade systémov 2U sa na správnu
montáž systému do koľajníc vyžadujú aspoň dve osoby.

1. Vytiahnite vnútorné koľajnice zo stojana, kým sa nezacvaknú na mieste.

Obrázok 27. Vytiahnutie vnútorných koľajníc
2. Nájdite zadný výstupok koľajníc na každej strane systému a spustite ich do zadných J-otvorov na posuvných zostavách.
3. Otáčajte systém nadol, kým nie sú všetky výstupky umiestnené v J-otvoroch.
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Obrázok 28. Výstupky koľajníc umiestnené v J-otvoroch
4. Zatlačte systém smerom dnu, kým sa uzamykacie páčky nezacvaknú na mieste
5. Potiahnite modré uvoľňovacie západky dopredu na oboch koľajniciach a zasuňte systém úplne do stojana.
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Obrázok 29. Zasuňte systém do stojana

Montáž systému do stojana (možnosť B: Pripevnenie spôsobom Stab-In)

Statické koľajnice majú dizajn typu „stab-in“. Znamená to, že súčasti vnútorných (šasi) koľajníc je potrebné najprv uchytiť na stranách
systému a potom ich vložiť do vonkajších (skrinka) súčastí namontovaných na stojane.

1. Vytiahnite prostredné koľajnice zo stojana, kým sa nezacvaknú na mieste.
2. Uvoľnite zámok vnútorných koľajníc potiahnutím bielych západiek dopredu a vysunutím vnútorných koľajníc z prostredných koľajníc.
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Obrázok 30. Vytiahnutie prostredných koľajníc

Tabuľka15. Súčasť koľajníc 

Súčasť koľajníc

1 Prostredné koľajnice

2 Vnútorné koľajnice

3. Pripojte vnútorné koľajnice k stranám systému zarovnaním J-otvorov na koľajniciach s výstupkami na systéme a posunutím systému
dopredu, kým nezacvaknú na mieste.
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Obrázok 31. Pripojenie vnútorných koľajníc k systému
4. Keď sú prostredné koľajnice vysunuté, namontujte systém do vysunutých koľajníc.
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Obrázok 32. Montáž systému do vysunutých koľajníc
5. Potiahnite modré uvoľňovacie západky dopredu na oboch koľajniciach a zasuňte systém do stojana.

Obrázok 33. Zasuňte systém do stojana
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Uvedenie do prevádzky

Keď chcete uviesť svoj nový systém do prevádzky, musíte nainštalovať operačný systém a nastaviť a nakonfigurovať adresu IP radiča
iDRAC na systémovú správu.

Nastavenie systému

● Vybaľte pracovnú stanicu.

● Namontujte ju do stojana, ak treba.

● Pripojte všetky potrebné periférne zariadenia.

● Pripojte pracovnú stanicu k elektrickej zásuvke.

● Stlačením tlačidla napájania ju zapnite.

● Zapnite pripojené periférne zariadenia.

Spôsoby nastavenia a konfigurácie adresy IP radiča iDRAC.

Adresu IP radiča Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) môžete nastaviť pomocou jedného z rozhraní týchto nástrojov:

1. Pomôcka iDRAC Settings

2. Lifecycle Controller

3. Dell Deployment Toolkit

Ak chcete, aby systém a radič iDRAC dokázali spolu komunikovať, najskôr musíte nakonfigurovať sieťové nastavenia podľa vašej sieťovej
infraštruktúry.

POZNÁMKA: Ak chcete, aby bola adresa IP radiča iDRAC statická, musíte o to požiadať už pri kúpe.

Predvolené nastavenie adresy IP je DHCP. Adresu IP môžete nastaviť pomocou jedného z rozhraní týchto nástrojov:

1. webové rozhranie iDRAC;

2. Remote Access Controller ADMin (RACADM);

3. Remote Services s nástrojom Web Services Management.WSMAN

Viac informácií o nastavení a konfigurácii radiča iDRAC nájdete v Používateľskej príručke radiča Integrated Dell Remote Access Control.

Ako sa prihlásiť do rozhrania radiča iDRAC

Do rozhrania radiča iDRAC sa môžete prihlásiť ako lokálny používateľ radiča iDRAC, ako používateľ služby Microsoft Active Directory alebo
ako používateľ protokolu Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Okrem toho sa môžete prihlásiť jediným prihlásením alebo kartou
Smart Card. Predvolené meno používateľa je root a heslo je náhodné, ak ste pri kúpe nepožiadali o ponechanie predvoleného hesla calvin.
Viac informácií o prihlásení do radiča iDRAC a licenciách na používanie radiča iDRAC nájdete v Používateľskej príručke radiča Integrated
Dell Remote Access Controller.

Radič iDRAC môžete nastaviť aj pomocou nástroja RACADM. Viac informácií nájdete v Referenčnej príručke rozhrania príkazového riadka
RACADM a Používateľskej príručke radiča Integrated Dell Remote Access Controller.

Základná konfigurácia

Po správnom nastavení systému môžu používatelia vykonávať ďalšie nastavenia, ako je inštalácia operačného systému, vzdialená správa a
inštalácia ovládačov/firmvéru.
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Spôsoby inštalácie operačného systému

Môžete nainštalovať podporovaný operačný systém v zariadení, ak bolo dodané bez operačného systému. Použite nasledujúce spôsoby:

● Nástroje na správu systémov Dell a média s dokumentáciou – pozrite si dokumentáciu operačného systému na adrese Dell.com/
operatingsystemmanuals.

● Dell Lifecycle Controller – pozrite si dokumentáciu radiča Lifecycle Controller na adrese Dell.com/esmmanuals.

● Dell OpenManage Deployment Toolkit – pozrite si dokumentáciu pre OpenManage na adrese Dell.com/openmanagemanuals

Informácie o zozname operačných systémov podporovaných vo vašom systéme nájdete v matici podpory operačných systémov na lokalite
Dell.com/ossupport.

Vzdialená správa

Ak chcete vykonať správu systémov mimo pásma pomocou radiča iDRAC, musíte nakonfigurovať radič iDRAC pre vzdialený
prístup, nastaviť stanicu správy a spravovaný systém a nakonfigurovať podporované webové prehliadače. Ďalšie informácie nájdete
v používateľskej príručke radiča iDRAC na adrese Dell.com/esmmanuals.

Môžete tiež nadiaľku monitorovať a spravovať systém pomocou softvéru Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) a konzoly
správy systémov OpenManage Essentials (OME). Ďalšie informácie nájdete na lokalite Dell.com/openmanagemanuals.

Stiahnutie a inštalácia ovládačov a firmvéru

Odporúčame do systému stiahnuť a nainštalovať najnovší systém BIOS, ovládače a firmvér správy systémov.

POZNÁMKA: Nezabudnite vymazať vyrovnávaciu pamäť webového prehliadača.

1. Choďte na stránku Dell.com/support/drivers.

2. V časti Product Selection (Výber produktu) zadajte servisný štítok systému do poľa Service Tag (Servisný štítok) alebo Express
Service Code (Kód expresného servisu).

POZNÁMKA: Ak nemáte servisný štítok, výberom možnosti Automatically detect my Service Tag for me (Automaticky za

mňa rozpoznať servisný štítok) umožníte systému automaticky rozpoznať servisný štítok, prípadne vyberte možnosť Choose

from a list of all Dell products (Vybrať zo zoznamu všetkých produktov Dell) na výber produktu na stránke Product Selection

(Výber produktu).

3. Kliknite na prepojenie Get Drivers and Downloads (Získať ovládače a stiahnuteľné súbory). Zobrazia sa ovládače týkajúce sa vášho
výberu.

4. Zopakovaním krokov 1 až 3 stiahnite nástroj na konfiguráciu zón pevného disku.

5. Vyhľadajte podľa kategórie a kliknite na možnosť System utilities (Systémové nástroje). Zobrazí sa HDD Zoning Configuration
Utility (Nástroj na konfiguráciu zón pevného disku).

Prístup k informáciám o systéme pomocou nástroja
QRL
Nástroj Quick Resource Locator (QRL) môžete použiť na získanie okamžitého prístupu k informáciám o systéme. QRL sa nachádza v
hornej časti krytu systému.

Požiadavky

Zaistite, že váš smartfón alebo tablet má nainštalovanú aplikáciu na skenovanie kódov QR.

QRL obsahuje nasledujúce informácie o systéme:

● Inštruktážne videá
● Referenčné materiály vrátane návodu pre vlastníka, diagnostiky panela LCD a mechanického prehľadu.
● Servisný štítok vášho systému na rýchly prístup ku konkrétnej hardvérovej konfigurácii a informáciám o záruke.
● Priame prepojenie na spoločnosť Dell na účely kontaktovania tímov technickej podpory a predaja
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Postup

1. Navštívte lokalitu Dell.com/QRL a vyhľadajte konkrétny produkt alebo

2. pomocou smartfónu alebo tabletu naskenujte kód Quick Resource (QR) konkrétneho modelu na systéme Dell alebo v časti nástroja
Quick Resource Locator.

Quick Resource Locator pre 7920R

92 Demontáž a opätovná montáž



Technológia a komponenty
Nasledujúce časti obsahujú informácie o technológiách a súčastiach v systéme.
Témy:

• iDRAC9
• Dell Lifecycle Controller
• Procesory
• Čipová súprava
• Systémová pamäť
• Panel LCD
• Rozširujúce karty a ich podstavce
• Skladovanie
• Napájacie jednotky
• Modul Trusted platform module

iDRAC9

Radič iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller) je navrhnutý tak, aby zvýšil produktivitu správcov systémov a zlepšil celkovú
dostupnosť vášho systému od firmy Dell. iDRAC upozorňuje správcov na problémy systémov, pomáha správcom s ich vzdialenou správou
a znižuje potrebu fyzického prístupu k systémov.

iDRAC s technológiou Lifecycle Controller je súčasťou riešenia pre väčšie dátové centrá, ktoré pomáha zabezpečovať, aby boli
najdôležitejšie firemné aplikácie a pracovné zaťaženia vždy dostupné. Tento nástroj umožňuje nasadiť, monitorovať, spravovať,
konfigurovať a aktualizovať, riešiť problémy a opravovať systémy Dell priamo správcom a z akéhokoľvek miesta. Toto dokáže bez ohľadu
na nasadený operačný systém alebo prítomnosť či stav hypervízora.

Radič iDRAC9 je dostupný v týchto verziách:

● iDRAC9 Basic – dostupný predvolene na všetkých stojanových a vežových pracovných staniciach radu 200 až 500.

● iDRAC9 Express – dostupný predvolene na všetkých stojanových a vežových pracovných staniciach radu 600 a vyššieho, ako aj na
všetkých zásuvných systémoch.

● iDRAC9 Enterprise – dostupný na všetkých modeloch systémov.

Viac informácií nájdete v Používateľskej príručke radiča Integrated Dell Remote Access Control.

iDRAC9 – nové funkcie

V nasledujúcom zozname uvádzame najdôležitejšie nové funkcie, ktoré ponúka radič iDRAC9:
● Doplnená podpora Redfish 2016.R1 a .R2, teda rozhrania RESTful na programovanie aplikácií (API), ktoré štandardizovala organizácia

Distributed Management Task Force (DMTF). Toto rozhranie API ponúka škálovateľné a zabezpečené rozhranie na systémovú správu.
● Vylepšená podpora konfiguračných profilov systému rozhraním API RESTful radiča iDRAC s prístupom prostredníctvom lokálneho

streamovania súborov a prenosu súborov cez HTTP/S.
● Pridaná podpora aktualizácií firmvéru z odkladacieho priestoru a súborového formátu JSON konfiguračnými profilmi systému.
● Možnosť exportovať a importovať konfiguračné profily systému z grafického používateľského rozhrania radiča iDRAC.
● Nástroj Quick Sync 2 nahrádza Quick Sync NFC (Near Field Communication) a umožňuje komunikovať cez BLE (Bluetooth Low

Energy) a Wi-Fi, čím ponúka vysokú priepustnosť. Podpora grafického rozhrania radiča iDRAC a prístupu k virtuálnej konzole.
● Pridaná podpora prenosu súborov cez HTTP/HTTPS.
● Pridaná podpora streamovania konfiguračných profilov systému cez WSman.
● Pridaná nová funkcia Group Manager. Všetky radiče iDRAC v tej istej podsieti možno umiestniť do jednej skupiny a systémy možno

zoskupiť a spravovať jedným hlavným radičom iDRAC pre celú skupinu.
● Pridaný baner o zabezpečení na prihlasovacej stránke grafického používateľského rozhrania.

5
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● Multivektorové chladenie pre lepšie chladenia kariet PCIe od iných výrobcov vzduchom.
● DHCP ako predvolená adresa IP radiča iDRAC (predchádzajúce generácie mali statickú adresu IP).
● Predvolené heslo je generované náhodne a vytlačené na vyťahovací informačný štítok, ak si zákazník neobjednal z výroby pôvodné

prihlasovacie údaje „root/calvin“.
● Port USB iDRAC Direct na prednej strane systému je odteraz slot typu Micro B, ktorý umožňuje iba pripojenie k radiču iDRAC pre

väčšiu bezpečnosť.
● Pridaná nová funkcia System Lockdown, ktorá umožňuje obmedziť, aby sa pomocou nástrojov od firmy Dell dali robiť zmeny systému

BIOS, radiča iDRAC, firmvéru atď.
● Modul iDRAC Service Module (iSM) je predinštalovaný na radiči iDRAC a viditeľný v OS, takže netreba nič sťahovať.
● Možnosť nastaviť aplikáciu SupportAssist pomocou radiča iDRAC tak, aby umožňovala kontakt s podporou firmy Dell prostredníctvom

služby Phone Home.
● Nástroj SupportAssist Collector odteraz zhromažďuje aj výpisy jadra iDRAC, výpisy zlyhaní hardvéru a denníky ESXi.
● Zobrazovač aplikácie SupportAssist – možnosť exportovať výkaz pre zákazníkov používajúcich štandardné webové prehliadače vo

formáte HMTL5.
● Webové rozhranie v jazyku HTML5 pre rýchlejšie načítanie stránok a jednoduché používanie.
● Možnosť konfigurácie systému BIOS v grafickom používateľskom rozhraní radiča iDRAC.
● Rozšírené funkcie úložiska prostredníctvom radiča iDRAC, ako napríklad Online Capacity Expansion (OCE) a RAID Level Migration

(RLM), bez nutnosti používania agentov, teda prostredníctvom grafického používateľského rozhrania alebo príkazového riadka.
● Vylepšená funkcia pridávania/odstraňovania používateľov radiča iDRAC.
● Zjednodušená konfigurácia výstrah.
● Nové funkcie Power Control a Next Boot v nástroji HTML5 vConsole.
● Nová funkcia Connection View, ktorá umožňuje prideliť prepínač a port radiču iDRAC, integrovanej sieťovej karte a kartám PCIe

podporovaným firmou Dell.
● Interná 16 GB karta vFlash (voliteľná).
● Rám s panelom LCD (voliteľný).

Dell Lifecycle Controller
POZNÁMKA: Tu nájdete základné informácie o nástroji Lifecycle Controller. Viac informácií o nástroji Dell LifeCycle Controller je

dostupných na webovej stránke dell.com/idracmanuals.

iDRAC9 s nástrojom Lifecycle Controller

Dell Lifecycle Controller ponúka pokročilé vstavané nástroje na správu systémov vrátane nasadenia, konfigurácie, údržby a diagnostiky,
prostredníctvom grafického používateľského rozhrania. Dodáva sa ako súčasť riešenia Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)
na správu typu out-of-band a vstavaných aplikácií Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) v najnovších systémoch firmy Dell. iDRAC
umožňuje firmvéru UEFI prístup k všetkým súčastiam hardvéru vrátane, správy komponentov a subsystémov, a ponúka širšie možnosti ako
klasický nástroj Baseboard Management Controller (BMC).

POZNÁMKA: Správa typu „out-of-band“ počas životného cyklu nie je od decembra 2019 podporovaná. Prečítajte si nasledujúci

článok v databáze poznatkov: SLN321599.

Výhody používania radiča iDRAC s nástrojom Lifecycle Controller

K výhodám používania radiča iDRAC s nástrojom Lifecycle Controller patrí toto:

● Vyššia dostupnosť – včasné upozornenia na potenciálne ale skutočné zlyhania, vďaka ktorým možno zabrániť zlyhaniu systému alebo
aspoň skrátiť čas potrebný na obnovu po zlyhaní.

● Vyššia produktivita a nižšie celkové náklady na vlastníctvo – správcovia majú dosah na väčší počet systémov na diaľku, vďaka čomu
dokáže personál oddelenia IT pracovať produktívnejšie a zároveň sa znižujú prevádzkové náklady ako napríklad náklady na cestovanie.

● Zabezpečené prostredie – vďaka zabezpečenému prístupu k vzdialeným systémom môžu správcovia robiť najdôležitejšie úkony v rámci
správy bez ohrozovania bezpečnosti systémov a siete.

● Lepšie možnosti vstavanej správy prostredníctvom nástroja Lifecycle Controller – tento nástroj umožňuje nasadenie systémov a ich
jednoduchšiu správu vďaka grafickému používateľskému rozhraniu na lokálne nasadenie a rozhraniam na vzdialené nasadenie (Redfish,
Racadm a WS-Man), ktoré sú integrované do nástroja Dell OpenManage Essentials a partnerských konzol.
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Kľúčové vlastnosti

Kľúčové vlastnosti nástroja Lifecycle Controller sú tieto:

● Vymazanie úložiska – možnosť odstrániť všetky systémové údaje a údaje v úložisku vybraných systémových komponentov. Odstrániť
možno informácie týkajúce sa systému BIOS, denníkov nástroja Lifecycle Controller, nastavení radiča iDRAC a systémových
komponentov na ukladanie údajov. Čo však vymazať nemôžete, sú licenčné informácie nástroja iDRAC.

● Zabezpečenie – umožňuje šifrovanie lokálne uloženým kľúčom.

● Obnovenie systému – umožňuje zálohovať systémový profil, vrátane konfigurácií RAID, a obnoviť systém do určeného stavu. Takisto
umožňuje importovať systémovú licenciu, vrátiť zmeny firmvéru a obnoviť konfiguráciu systému v prípade výmeny systémovej dosky.

● Funkcia Easy Restore – možnosť automatického obnovenia konfigurácie hardvéru a licenčných informácií po výmene systémovej
dosky.

● Zhromažďovanie údajov nástrojom SupportAssist – umožňuje zhromažďovať všetky záznamy denníka týkajúce sa hardvéru a OS, ako
aj informácie o inventári, ktoré sú potrebné pre technickú podporu.

● Denníky nástroja Lifecycle Controller, ktoré možno využiť pri riešení problémov.

● Súpis hardvéru – informácie o aktuálnej aj výrobnej konfigurácii systému.

Ako spustiť nástroj Lifecycle Controller

Ak chcete spustiť nástroj Lifecycle Controller, reštartujte systém a počas testu POST vyberte stlačením klávesu <F10> nástroj Lifecycle
Controller zo zoznamu zobrazených zariadení. Keď sa nástroj Lifecycle Controller spustí prvýkrát, zobrazí sa sprievodca nastaveniami,
ktorý vám umožní nastaviť si jazyk a sieťové nastavenia.

Procesory
Pracovné stanice Precision 7920 Rack sú vybavené procesormi Intel Xeon radu Scalable (Skylake-SP), ktoré ponúkajú všestranný
výpočtový výkon pre rozličné pracovné zaťaženia. Tieto procesory boli navrhnuté pre dátové centrá novej generácie, ktoré využívajú
softvérom definovanú infraštruktúru, optimalizovanú pre efektivitu, výkon a pružné poskytovanie služieb pri využívaní natívnych
cloudových aj klasických aplikácií. Procesory Intel Xeon radu Scalable poskytujú dostatok výkonu pre pracovné zaťaženia spojené
s cloudom, HPC, sieťami aj úložiskami dátových centier.

Vlastnosti procesorov

Nový rad procesorov Intel Xeon Scalable ponúka jadro s architektúrou novej generácie, ktorá zahŕňa vyšší počet inštrukcií za cyklus (IPC)
a ďalšie zlepšenia. Tento rad však nielen prináša nové funkcie, ale aj zlepšuje mnohé funkcie, ktoré ponúkali jeho predchodcovia, teda rad
procesorov Intel Xeon E5-2600 v4, vrátane týchto:

● 48-bitový virtuálny adresový priestor a 46-bitový fyzický adresový priestor;
● technológia Intel Hyper-Threading (Intel® HT), ktorá umožňuje každému jadru využívať dve vlákna;
● vyrovnávacia pamäť prvej úrovne (FLC) s celkovou veľkosťou 64 KB; FLC pozostáva z 32 KB inštrukčnej vyrovnávacej pamäte (ICU)

a 32 KB dátovej vyrovnávacej pamäte (DCU);
● MB vyrovnávacej pamäte strednej úrovne (MLC) na jadro (v prípade LLC je pamäť exkluzívna);
● rozšírenia inštrukcií Intel® Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512) s jednou vykonávacou jednotkou FMA využívajúcou

AVX512; procesory s podporou pokročilých funkcií RAS a druhou vykonávacou jednotkou FMA.
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Podporované procesory

Tabuľka16. Modely procesorov podporované pracovnou stanicou Precision 7920 Rack 

Model Intel
SKU

Typ SKU Číslo Dell
DPN

Taktovac
ia
frekvenci
a (GHz)

Vyrovnáva
cia pamäť
(MB)

QPI
(GT/s)

Maximál
na
rýchlosť
pamäte
(MT/s)

Počet
jadier

Turbo TDP
(tepelný
výkon)

Procesor
Intel Xeon
Scalable

3106 Bronze FH30X 1,7 24,75 9,6 2 133 8 Bez
režimu
Turbo

85 W

Procesor
Intel Xeon
Scalable

3104 Bronze JNFW5 1,7 19,25 9,6 2 133 6 Bez
režimu
Turbo

85 W

Procesor
Intel Xeon
Scalable

6148 Gold MXCY0 2,4 27,5 10,4 2 400 20 Turbo 150 W

Procesor
Intel Xeon
Scalable

6154 Gold 0H31R 3 24,75 10,4 2 400 18 Turbo 200 W

Procesor
Intel Xeon
Scalable

6150 Gold J9C40 2,7 24,75 10,4 2 400 18 Turbo 165 W

Procesor
Intel Xeon
Scalable

6142 Gold 1JJHM 2,6 22 10,4 2 400 16 Turbo 150 W

Procesor
Intel Xeon
Scalable

6132 Gold PYJN7 2,6 19,25 10,4 2 400 14 Turbo 140 W

Procesor
Intel Xeon
Scalable

6136 Gold CVWTJ 3 24,75 10,4 2 400 12 Turbo 150 W

Procesor
Intel Xeon
Scalable

6126 Gold F56GN 2,6 19,25 10,4 2 400 12 Turbo 125 W

Procesor
Intel Xeon
Scalable

6134 Gold NFXK9 3,2 24,75 10,4 2 400 8 Turbo 130 W

Procesor
Intel Xeon
Scalable

6128 Gold M6PT0 3,4 19,25 10,4 2 400 6 Turbo 115 W

Procesor
Intel Xeon
Scalable

5122 Gold 6JMR6 3,6 16,5 10,4 2 400 4 Turbo 105 W

Procesor
Intel Xeon
Scalable

6152 Gold Y1HH1 2,1 30,25 10,4 2 400 22 Turbo 140 W

Procesor
Intel Xeon
Scalable

6138 Gold 5R52V 2 27,5 10,4 2 400 20 Turbo 125 W

Procesor
Intel Xeon
Scalable

6140 Gold DTTYM 2,3 24,75 10,4 2 400 18 Turbo 140 W
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Tabuľka16. Modely procesorov podporované pracovnou stanicou Precision 7920 Rack (pokračovanie)

Model Intel
SKU

Typ SKU Číslo Dell
DPN

Taktovac
ia
frekvenci
a (GHz)

Vyrovnáva
cia pamäť
(MB)

QPI
(GT/s)

Maximál
na
rýchlosť
pamäte
(MT/s)

Počet
jadier

Turbo TDP
(tepelný
výkon)

Procesor
Intel Xeon
Scalable

6130 Gold XJ73T 2,1 22 10,4 2 400 16 Turbo 125 W

Procesor
Intel Xeon
Scalable

5120 Gold 7051X 2,2 19,25 10,4 2 400 14 Turbo 105 W

Procesor
Intel Xeon
Scalable

5118 Gold 4J8WW 2,3 16,5 10,4 2 400 12 Turbo 105 W

Procesor
Intel Xeon
Scalable

5115 Gold 9JV7H 2,4 13,75 10,4 2 400 10 Turbo 85 W

Procesor
Intel Xeon
Scalable

8180 Platinum K2XNJ 2,5 38,5 10,4 2 666 28 Turbo 205 W

Procesor
Intel Xeon
Scalable

8168 Platinum 1PCFM 2,7 33 10,4 2 666 24 Turbo 205 W

Procesor
Intel Xeon
Scalable

8156 Platinum HV7Y2 3,6 16,5 10,4 2 666 4 Turbo 105 W

Procesor
Intel Xeon
Scalable

8176 Platinum 35TP4 2,1 22 10,4 2 666 16 Turbo 120 W

Procesor
Intel Xeon
Scalable

8170 Platinum 0Y6D1 2,1 35,75 10,4 2 666 26 Turbo 165 W

Procesor
Intel Xeon
Scalable

8164 Platinum 6X9YX 2 35,75 10,4 2 666 26 Turbo 150 W

Procesor
Intel Xeon
Scalable

8160 Platinum 6DKVT 2,1 33 10,4 2 666 24 Turbo 150 W

Procesor
Intel Xeon
Scalable

4116 Farba:
strieborná

D4NCN 2,1 16,5 9,6 2 400 12 Turbo 85 W

Procesor
Intel Xeon
Scalable

4114 Farba:
strieborná

C6RY1 2,2 13,75 9,6 2 400 10 Turbo 85 W

Procesor
Intel Xeon
Scalable

4112 Farba:
strieborná

6YC56 2,6 16,5 9,6 2 400 4 Turbo 85 W

Procesor
Intel Xeon
Scalable

4110 Farba:
strieborná

7KW7T 2,1 24,75 9,6 2 400 8 Turbo 85 W

Procesor
Intel Xeon
Scalable

4108 Farba:
strieborná

6YFV1 1,8 24,75 9,6 2 400 8 Turbo 85 W
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Tabuľka16. Modely procesorov podporované pracovnou stanicou Precision 7920 Rack (pokračovanie)

Model Intel
SKU

Typ SKU Číslo Dell
DPN

Taktovac
ia
frekvenci
a (GHz)

Vyrovnáva
cia pamäť
(MB)

QPI
(GT/s)

Maximál
na
rýchlosť
pamäte
(MT/s)

Počet
jadier

Turbo TDP
(tepelný
výkon)

Procesor
Intel Xeon

3204 Gold MTH64 1,9 8,25 9,6 2 133 6 Bez
režimu
Turbo

85 W

Procesor
Intel Xeon

4208 Farba:
strieborná

G1M20 2,10 11 9,6 2 400 8 Turbo 85 W

Procesor
Intel Xeon

4210 Farba:
strieborná

MWPK2 2,2 13,75 9,6 2 400 10 Turbo 85 W

Procesor
Intel Xeon

4214 Farba:
strieborná

71N63 2,2 16,5 9,6 2 400 12 Turbo 85 W

Procesor
Intel Xeon

4215 Farba:
strieborná

HWMRK 2,5 11 9,6 2 400 8 Turbo 85 W

Procesor
Intel Xeon

4216 Farba:
strieborná

5T94K 2,1 22 9,6 2 400 16 Turbo 100 W

Procesor
Intel Xeon

5215 Gold NG67F 2,5 13,75 10,4 2 667 10 Turbo 85 W

Procesor
Intel Xeon

5215L Gold 6K1Y0 2,5 13,75 10,4 2 667 10 Turbo 85 W

Procesor
Intel Xeon

5215M Gold 67J07 2,5 13,75 10,4 2 667 10 Turbo 85 W

Procesor
Intel Xeon

5217 Gold 22K8M 3,0 11 10,4 2 667 8 Turbo 115 W

Procesor
Intel Xeon

5218 Gold T4V7N 2,3 22 10,4 2 667 16 Turbo 125 W

Procesor
Intel Xeon

5220 Gold 2KXG9 2,2 24,75 10,4 2 667 18 Turbo 125 W

Procesor
Intel Xeon

5222 Gold 98VCX 3,8 16,5 10,4 2 667 4 Turbo 105 W

Procesor
Intel Xeon

6230 Gold 95XN2 2,1 27,5 10,4 2 933 20 Turbo 125 W

Procesor
Intel Xeon

6240 Gold T5T3W 2,16 24,75 10,4 2 933 18 Turbo 150 W

Procesor
Intel Xeon

6242 Gold MT2VR 2,8 22 10,4 2 933 16 Turbo 150 W

Procesor
Intel Xeon

6244 Gold 436R7 3,6 24,75 10,4 2 933 8 Turbo 150 W

Procesor
Intel Xeon

6248 Gold VDKWR 27,5 27,5 10,4 2 933 20 Turbo 150 W

Procesor
Intel Xeon

6252 Gold 5G75W 2,1 35,75 10,4 2 933 24 Turbo 150 W

Procesor
Intel Xeon

6254 Gold HNYX1 3,1 24,75 10,4 2 933 18 Turbo 200

Procesor
Intel Xeon

8253 Platinum 75KJ1 2,2 22 10,4 16 Turbo 125 W

98 Technológia a komponenty



Tabuľka16. Modely procesorov podporované pracovnou stanicou Precision 7920 Rack (pokračovanie)

Model Intel
SKU

Typ SKU Číslo Dell
DPN

Taktovac
ia
frekvenci
a (GHz)

Vyrovnáva
cia pamäť
(MB)

QPI
(GT/s)

Maximál
na
rýchlosť
pamäte
(MT/s)

Počet
jadier

Turbo TDP
(tepelný
výkon)

Procesor
Intel Xeon

8256 Platinum 3D9K3 3,8 16,5 10,4 4 Turbo 105 W

Procesor
Intel Xeon

8260 Platinum 657WT 2,4 35,75 10,4 24 Turbo 165 W

Procesor
Intel Xeon

8260L Platinum CWDV3 2,4 35,75 10,4 24 Turbo 165 W

Procesor
Intel Xeon

8260M Platinum XY239 2,4 35,75 10,4 24 Turbo 165 W

Procesor
Intel Xeon

8268 Platinum RGDKN 2,9 35,75 10,4 24 Turbo 205 W

Procesor
Intel Xeon

8270 Platinum KKGKH 2,7 35,75 10,4 26 Turbo 205 W

Procesor
Intel Xeon

8276 Platinum 6FRK6 2,2 38,5 10,4 28 Turbo 165 W

Procesor
Intel Xeon

8276L Platinum 2TY70 2,2 38,5 10,4 28 Turbo 165 W

Procesor
Intel Xeon

8276M Platinum 2VXY4 2,2 38,5 10,4 28 Turbo 165 W

Procesor
Intel Xeon

8280 Platinum CNRY3 2,7 38,5 10,4 28 Turbo 205 W

Procesor
Intel Xeon

8280L Platinum 7HY3W 2,7 38,5 10,4 28 Turbo 205 W

Procesor
Intel Xeon

8280M Platinum X7R7Y 2,7 38,5 10,4 28 Turbo 205 W

Konfigurácie procesorov

Pracovná stanica Precision 7920 Rack podporuje konfigurácie s maximálne dvomi procesormi s 28 jadrami na procesor.

Konfigurácia s jedným procesorom

Pracovná stanica Precision 7920 Rack bude fungovať normálne aj s jedným procesorom v sokete CPU1. Z termoregulačných dôvodov je
však nutné použiť atrapy procesora a pamäťového modulu, aby soket CPU2 nezostal prázdny. Ak bude osadený procesor iba v sokete
CPU2, systém sa nespustí. V konfiguráciách s jedným procesorom možno využívať všetky tri sloty PCIe na karte Riser 1C a slot PCIe 6 na
karte Riser 2A.

Čipová súprava
Pracovné stanice Precision 7920 Rack používajú čipovú súpravu Intel C620 (Lewisburg PCH), ktorá ponúka širokú podporu I/O zariadení.
Príklady jej funkcií a možností:

● podpora logiky správy napájania ACPI, revízia 4.0a;
● základná špecifikácia zbernice PCI Express*, revízia 3.0;
● integrovaný hostiteľský radič Serial ATA s podporou prenosu údajov rýchlosťou až do 6 Gb/s na všetkých portoch;
● radič USB xHCI s portmi USB 3.0 SuperSpeed;
● zbernica Direct Media Interface;
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● sériové periférne rozhranie;
● rozšírené sériové periférne rozhranie;
● Flexibilné I/O zariadenia – možnosť nakonfigurovať niektoré vysokorýchlostné I/O signály ako koreňové porty PCIe, vzostupné porty

PCIe pre vybrané PCH SKU, SATA (a sSATA) či USB 3.0;
● vstupno-výstupné porty GPIO;
● zbernica Low Pin Count, radič prerušenia a funkcie časovača;
● špecifikácia zbernice SMBus, verzia 2.0;
● radič integrovaných hodín/hodín RTC;
● Intel® High Definition Audio a technológia Intel® Smart Sound;
● integrované ethernetové pripojenie 10/1 Gb;
● integrované ethernetové pripojenie 10/100/1 000 Mb/s MAC;
● podpora technológie Intel® Rapid Storage Technology Enterprise;
● podpora technológie Intel® Active Management Technology a System Platform Services;
● podpora technológie Intel® Virtualization for Directed I/O;
● podpora technológie Intel® Trusted Execution;
● podpora hraničného skenovania pomocou rozhrania JTAG;
● technológia Intel® QuickAssist;
● Intel® Trace Hub na ladenie.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Intel.com

Systémová pamäť
Toto zariadenie podporuje registrované moduly DDR4 DIMM (RDIMM) a moduly DIMM so zníženou záťažou (LRDIMM). Do systémovej
pamäte sa ukladajú inštrukcie, ktoré vykonáva procesor.

POZNÁMKA: Jednotka MT/s označuje rýchlosť modulov DIMM v megatransferoch za sekundu.

Zbernica pamäťového modulu môže pracovať na frekvencii 2 133 MT/s, 2 400 MT/s alebo 2 666 MT/s, v závislosti od týchto faktorov:

● typ modulu DIMM (RDIMM alebo LRDIMM);
● počet osadených modulov DIMM na kanál;
● zvolený profil systému (napríklad Optimalizovaný pre výkon, Vlastný alebo Optimalizovaný pre konfiguráciou s vysokou hustotou);
● maximálna frekvencia modulu DIMM podporovaná procesorom.

Váš systém ponúka 24 pamäťových slotov, ktoré sú rozdelené na dve skupiny po 12 slotov pre každý procesor. Každá skupina 12 slotov je
rozdelená na 6 kanálov. Dva sloty na kanál s poistkami na prvom slote, ktorý je označený bielou farbou, a druhom slote, ktorý je čierny.

POZNÁMKA: Moduly DIMM v slotoch A1 až A12 využíva procesor v sokete CPU 1, moduly DIMM v slotoch B1 až B12 sú priradené

k procesoru v sokete CPU2.

Tabuľka17. Maximálna veľkosť pamäťových modulov 

Podporovaná frekvencia Procesory

2 133 Typový rad 31xx

2 400 Typový rad 41xx

2 400 Typový rad 51xx

2 666 Typový rad 61xx

Pamäťové kanály sú usporiadané takto:

Tabuľka18. Pamäťové kanály 

Procesor Kanál 0 Kanál 1 Kanál 2 Kanál 3 Kanál 4 Kanál 5

CPU1 Sloty A1, A7 Sloty A2, A8 Sloty A3, A9 Sloty A4, A10 Sloty B5, A11 Sloty A6, A12

CPU2 Sloty B1, B7 Sloty B2, B8 Sloty B3, B9 Sloty B4, B10 Sloty B5, B11 Sloty B6, B12

100 Technológia a komponenty

https://www.intel.sg/content/www/xa/en/homepage.html


Všeobecné pokyny k inštalácii pamäťových modulov

POZNÁMKA: Pamäťové konfigurácie, ktoré nedodržia tieto usmernenia, môžu zabrániť zavedeniu systému, môžu spôsobiť, že

systém prestane reagovať počas konfigurácie pamäte alebo bude fungovať s obmedzenou pamäťou.

Povolenie konfigurácie systému a jeho spustenia v ľubovoľnej platnej konfigurácii architektúry čipovej sady. Ďalej sú uvedené odporúčané
usmernenia pre inštaláciu pamäťových modulov:

● Moduly RDIMM a LRDIMM sa nesmú kombinovať.
● Moduly DIMM založené na x4 a x8 DRAM možno kombinovať.
● Jeden kanál možno osadiť až dvomi modulmi RDIMM bez ohľadu na ich usporiadanie.
● Jeden kanál možno osadiť až dvomi modulmi LR DIMM bez ohľadu na ich usporiadanie.
● Ak sa inštalujú pamäťové moduly rôznych rýchlostí, budú fungovať pri rýchlosti najpomalšieho z pamäťových modulov alebo pomalšie v

závislosti od systémovej konfigurácie modulov DIMM.
● Zásuvky pamäťových modulov obsaďte, iba ak je nainštalovaný procesor. V prípade jednoprocesorových systémov sú k dispozícii

zásuvky A1 až A12. V prípade dvojprocesorových systémov sú k dispozícii zásuvky A1 až A12 a B1 až B12.
● Najprv obsaďte všetky zásuvky bielymi uvoľňovacími západkami, potom čiernymi uvoľňovacími západkami.
● V konfigurácii s dvomi procesormi musí byť konfigurácia pamäte pre každý procesor rovnaká. Napríklad, ak obsadíte zásuvku A1 pre

procesor 1, obsaďte zásuvku B1 pre procesor 2 atď.
● Aby ste maximalizovali výkon, osaďte súčasne šesť pamäťových modulov na procesor (jeden modul DIMM na kanál).

Pamäť

Precision 7920 Rack podporuje až 24 modulov DIMM, s až 1536 GB pamäte a rýchlosťami až 2 666 MT/s.

Precision 7920 Rack podporuje registrované moduly (RDIMMs) a moduly DIMM so zníženým zaťažením (LRDIMMs), ktoré používajú
medzipamäť na zníženie načítavania pamäte a poskytujú vyššiu hustotu, čo umožňuje maximálnu kapacitu pamäte platformy.
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Podporované moduly DIMMs

Tabuľka19. Podporované technológie pamäte 

Vlastnosť Precision 7920 Rack (DDR4)

Typ DIMM RDIMM

LRDIMM

Rýchlosť prenosu 2 666 MT/s

2 400 MT/s

2 133 MT/s

Napätie 1,2 V (DDR4)

POZNÁMKA: Moduly DIMM bez medzipamäte (UDIMMs) Precision 7920 Rack nepodporuje

Precision 7920 Rack podporuje nasledujúce moduly DIMM.

Tabuľka20. Podporované moduly DIMMs 

Kapacita DIMM
(GB)

Rýchlosť
modulu DIMM

Typ DIMM Usporiadania
na modul
DIMM

Šírka dát Podpora SDDC Napätie DIMM

8 2666 MT/s RDIMM 1 x8 Advanced ECC 1,2

16 2666 MT/s RDIMM 2 x8 Advanced ECC 1,2

32 2666 MT/s RDIMM 2 x4 Všetky režimy 1,2

64 2666 MT/s LRDIMM 4 x4 Všetky režimy 1,2

Memory Speed

Precision 7920 Rack podporuje rýchlosti pamäte 2 666 MT/s, 2 400 MT/s a 2 133 MT/s v závislosti od typu a konfigurácie
nainštalovaného modulu DIMM. Všetka pamäť na všetkých procesoroch a kanáloch beží s rovnakým napätím pri rovnakej rýchlosti.
Predvolene bude táto rýchlosť najvyššou rýchlosťou, ktorú podporuje procesor a moduly DIMM. Operačnú pamäť modulov DIMM určuje
tiež maximálna rýchlosť podporovaná procesorom, nastavenia rýchlosti v systéme BIOS a operačné napätie systému. Nie všetky procesory
podporujú rýchlosť pamäte 2 666 MT/s.

Tabuľka nižšie uvádza podrobnosti o konfigurácii pamäte a výkonnosti pre Precision 7920 Rack na základe množstva a typu modulov
DIMM na pamäťový kanál.

Tabuľka21. Podrobnosti o výkone modulu DIMM 

Typ DIMM Čipová štruktúra
modulu DIMM

Kapacita Menovité napätie, rýchlosť
modulu DIMM

1 DPC 2 DPC

RDIMM 1R/2R 8GB, 16GB
a 32GB

DDR4 (1,2 V) i: 2666

D:2666

i: 2400

D:2666

LRDIM 4R 64GB DDR4 (1,2 V) i: 2666

D:2666

i: 2400

D:2666

Panel LCD
Panel LCD poskytuje informácie o systéme a jeho stave, ako aj chybové hlásenia, ktorými signalizuje, či systém funguje, ako má, alebo
si vyžaduje pozornosť. Okrem toho možno panel LCD použiť aj na konfiguráciu alebo zobrazenie adresy IP radiča iDRAC, ktorý systém
používa. Ak chcete získať informácie o chybových hláseniach a hláseniach o udalostiach, ktoré generujú systémový firmvér a agenty
zodpovedné za monitorovanie systémových komponentov, pozrite si stránku o význame chybových kódov na webovej adrese qrl.dell.com.
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Panelom LCD je vybavený iba voliteľný predný rám. Voliteľný predný rám možno odmontovať a namontovať počas prevádzky.

Jednotlivé stavy a prevádzkové režimy panela LCD uvádzame tu:

● Počas normálnej prevádzky je podsvietenie panela LCD biele.
● Keď si systém vyžaduje pozornosť, podsvietenie panela LCD zmení farbu na oranžovú a zobrazí chybový kód spolu s popisom.

POZNÁMKA: Ak je systém pripojený k zdroju napájania a zistí sa chyba, panel LCD zmení farbu na oranžovú bez ohľadu na to, či

je systém zapnutý alebo vypnutý.

● Keď sa systém vypne a neboli zistené žiadny chyby, panel LCD prejde po piatich minútach nečinnosti do pohotovostného režimu. Ak ho
chcete znova zapnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo na paneli.

● Ak panel LCD prestane reagovať, odmontujte ho a namontujte späť.

Ak problém pretrváva, prejdite do časti Získanie pomoci.

● Ak vypnete zobrazovanie hlásení na paneli LCD v pomôcke radiča iDRAC, na paneli LCD alebo iným spôsobom, podsvietenie panela
LCD sa nebude rozsvecovať.

Obrázok 34. Funkcie panela LCD

Tabuľka22. Funkcie panela LCD 

Polo
žka

Tlačidlo alebo
obrazovka

Popis

1 Pohľad zľava Posunie kurzor o jeden krok späť.

2 Voľbou Zvolí položku zvýraznenú kurzorom.

3 Vpravo Posunie kurzor o jeden krok dopredu.

Pri posúvaní textu hlásenia:

● Stlačte a podržte pravé tlačidlo, ak chcete text posúvať rýchlejšie.
● Ak chcete zastaviť posúvanie, pustite tlačidlo.

POZNÁMKA: Keď tlačidlo pustíte, text na obrazovke sa prestane posúvať. Text na obrazovke sa začne
automaticky posúvať po 45 sekundách nečinnosti.

4 Displej LCD Zobrazuje informácie o systéme a jeho stave, ako aj chybové hlásenia alebo adresu IP radiča iDRAC.

Zobrazenie domovskej obrazovky

Obrazovka Home (Domov) zobrazuje používateľom konfigurovateľné informácie o systéme. Táto obrazovka sa zobrazuje počas bežnej
prevádzky systému, keď nie sú prítomné žiadne stavové hlásenia ani chyby. Keď sa systém vypne a nie sú prítomné žiadne chyby, LCD
prejde po piatich minútach nečinnosti do pohotovostného režimu. Stlačením ľubovoľného tlačidla na paneli LCD sa panel zapne.

Postup

1. Ak chcete zobraziť obrazovku Home (Domov), stlačte niektoré z troch navigačných tlačidiel (Výber, doľava alebo doprava).

2. Ak chcete prejsť na obrazovku Home (Domov), dokončite nasledujúce kroky:

a. Stlačte a podržte navigačné tlačidlo, kým sa nezobrazí šípka nahor .

b. Prejdite na ikonu Home (Domov)  pomocou šípky nahor .
c. Vyberte ikonu Home (Domov).
d. Na obrazovke Home (Domov) stlačte tlačidlo Select (Vybrať). Vstúpite do hlavnej ponuky.
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Ponuka Nastavenie

POZNÁMKA: Keď vyberiete v ponuke Setup niektorú možnosť, musíte ju najskôr potvrdiť a až potom budete môcť prejsť na ďalší

krok.

Možnosti Popis

Radič iDRAC Vyberte možnosť DHCP alebo Static IP a nakonfigurujte sieťový režim. Ak vyberiete možnosť Static IP, budete
môcť použiť polia IP, Subnet (Sub) a Gateway (Gtw). Ak chcete povoliť DNS a zobraziť adresy domén, vyberte
položku Setup DNS. K dispozícii sú dva samostatné záznamy DNS.

Nastavenie
chybových hlásení

Ak chcete, aby sa chybové hlásenia na paneli LCD zobrazovali vo formáte zhodnom s popisom IPMI v denníku
udalostí, vyberte položku SEL . Takto môžete priradiť hlásenie na paneli LCD k záznamu v denníku udalostí.

Ak chcete, aby sa chybové hlásenia na paneli LCD zobrazovali ako zjednodušené a intuitívne popisy, vyberte
položku Simple.

Nastavenie
domovskej
obrazovky

Vyberte, aké informácie sa majú predvolene zobrazovať na obrazovke Home. Dostupné možnosti, ktoré sa môžu
zobrazovať predvolene na obrazovke Home, si môžete pozrieť v ponuke v časti View.

Ponuka Zobraziť

POZNÁMKA: Keď v ponuke Zobraziť označíte položku, je pred ďalšou činnosťou potrebné túto možnosť potvrdiť.

Možnosti Popis

iDRAC IP Zobrazí adresy IPv4 alebo IPv6 radiča iDRAC9. Adresy obsahujú nasledujúce položky: DNS (Primary (Primárna)
a Secondary (Sekundárna)), Gateway (Brána), IP a Subnet (Podsieť) (adresa IPv6 nemá podsieť).

MAC Zobrazí adresy MAC pre funkciu iDRAC, iSCSI alebo Network devices (Sieťové zariadenia).

Názov Zobrazí názov pre položky Host (Hostiteľ), Model (Model) alebo User String (Používateľský reťazec) pre
systém.

Number Zobrazí Asset tag (Inventárne číslo) alebo Service tag (Servisný štítok) pre systém.

Napájanie Zobrazí výkon systému v BTU/h alebo wattoch. Formát zobrazenia možno nakonfigurovať v podponuke Set
home (Nastavenie domovskej obrazovky) ponuky Setup (Nastavenie).

Teplota Zobrazí teplotu systému v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita. Formát zobrazenia možno nakonfigurovať v
podponuke Set home (Nastavenie domovskej obrazovky) ponuky Setup (Nastavenie).

Rozširujúce karty a ich podstavce
Rozširovacia karta v zariadení je doplnková karta, ktorú možno vložiť do rozširovacej zásuvky na systémovej doske alebo na karte
podstavca na pridanie rozšírených funkcií pre zariadenie cez rozširovaciu zbernicu.

POZNÁMKA: Udalosť záznamu udalostí systému (SEL) sa zaznamená, ak je podstavec rozširujúcej karty nepodporovaný alebo

chýba. Nezabraňuje zapnutiu vášho zariadenia a nezobrazí sa žiadne hlásenie testu POST systému BIOS ani prerušenie F1/F2.

Pokyny na inštaláciu rozširujúcich kariet

V závislosti od konfigurácie podporuje váš systém nasledujúce rozširujúce karty PCI Express (PCIe) 3. generácie:

Tabuľka23. Technické údaje dosiek riser na rozširujúce karty 

Doska riser na
rozširujúcu
kartu

Sloty PCIe na
doske riser

Pripojenie
procesora

Výška Dĺžka Prepojenie Šírka slotu

Riser 1C Slot 1 Procesor 1 Plná výška Plná dĺžka x16 x16
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Tabuľka23. Technické údaje dosiek riser na rozširujúce karty (pokračovanie)

Doska riser na
rozširujúcu
kartu

Sloty PCIe na
doske riser

Pripojenie
procesora

Výška Dĺžka Prepojenie Šírka slotu

Riser 1C Slot 2 Procesor 1 Plná výška Plná dĺžka x8 x16

Riser 1C Slot 3 Procesor 1 Plná výška Polovičná dĺžka x8 x16

Riser 2A Slot 4 Procesor 2 Plná výška Plná dĺžka x16 x16

Riser 2A Slot 5 Procesor 2 Plná výška Plná dĺžka x8 x16

Riser 2A Slot 6 Procesor 1 Nízky profil Polovičná dĺžka x8 x16

Riser 3A Slot 7 Procesor 2 Plná výška Plná dĺžka x8 x16

Riser 3A Slot 8 Procesor 2 Plná výška Plná dĺžka x16 x16

POZNÁMKA: Sloty na rozširujúce karty neumožňujú výmenu kariet počas prevádzky.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame pokyny, ako namontovať rozširujúce karty do slotov tak, aby bolo všetko v poriadku po mechanickej
stránke a zároveň bolo zabezpečené riadne chladenie. Rozširujúce karty s najvyššou prioritou treba namontovať ako prvé, a to do slotu
s vyznačenou príslušnou prioritou. Všetky zvyšné rozširujúce karty treba nainštalovať podľa uvedeného poradia kariet a slotov.

Tabuľka24. Konfigurácie bez dosky riser 

Typ karty Priorita slotu Maximálny počet kariet

Karty NDC Slot NDC 1

PERC 3, 1, 2 1

GFX/grafický procesor (DW) 1, 4, 8 3

GFX (FH/SW) 1, 4, 8, 2, 5, 7 najviac 6

GFX (LP) 6 1

SSD PCIe (LP) – Zoom 2 6 1

SSD PCIe (FH) – Zoom 2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 1

SSD PCIe (FH) – Zoom 4 1, 4, 8 2 (*pozrite poznámku 7)

Teradici (P25) (LP) 6 1

Teradici (P25 alebo P45) (FH) 1, 2, 4, 5, 7, 8 2

Sériová karta (FH) 1, 2, 4, 5, 7, 8 1

Sériová karta (LP) 6 1

Zvuková karta (FH) 1, 2, 4, 5, 7, 8 1

Zvuková karta (LP) 6 1
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POZNÁMKA:

1. Všetky karty treba montovať do systému najskôr podľa uvedenej priority karty, potom podľa priority slotu. Najskôr treba využiť

prvý prioritný voľný slot.

2. Karty s nízkym profilom a polovičnou výškou možno osadiť iba do slotu 6.

3. Ak chcete využiť sloty 4, 5, 7 a 8, v systéme musí byť osadený aj druhý procesor v sokete CPU2.

4. Všetky karty s výkonom viac ako 75 W vyžadujú montáž jedného alebo viacerých externých káblov (napájacie káble sú súčasťou

systému).

5. Všetky grafické karty majú rovnakú prioritu. Ak chcete využívať viacero grafických kariet, musia byť rovnaké (ten istý model).

6. Grafické procesory NVIDIA s rozhraním SLI musia byť osadené v slotoch 4 a 7 a v systéme musí byť zároveň osadený aj druhý

procesor. Takisto je nutné namontovať kábel rozhrania SLI.

7. Zoom 4 – pri konfigurácii s dvomi kartami Zoom 4 musia byť v systéme osadené dva procesory a obe karty Zoom musia byť

osadené pri sokete CPU2 (sloty 4 a 8).

8. Kartu Teradici P25 ani P45 nie je možné osadiť do slotu 3.

Skladovanie

Precision 7920 Rack poskytuje škálovateľné dátové úložisko, ktoré umožňuje prispôsobiť vaše pracovné zaťaženie a prevádzkové
požiadavky. Precision 7920 Rack ponúka rozšírenie dátového úložiska pomocou predného rámu pevných diskov.

Pevný disk

Systém Precision 7920 Rack podporuje disky typu SAS, SATA.

Podporované disky

Tabuľka25. Podporované disky – SAS a SATA 

Formát Typ Rých
losť

Otáčky Kapacity

2,5" SATA,
SSD

6Gb N/A 256GB, 512GB, 480GB a 960GB

SATA 6Gb 7,2K 500GB, 1TB a 2TB

SAS,
SSD

12Gb N/A 400 GB, 800 GB

SAS 12Gb 10K 1,8TB
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Tabuľka25. Podporované disky – SAS a SATA (pokračovanie)

Formát Typ Rých
losť

Otáčky Kapacity

SAS 12Gb 15K 600GB

3,5" SATA 6Gb 7,2K 1TB, 2TB a 8TB

Tabuľka26. Podporované disky – NVMe PCIe SD 

Popis

256 GB zariadenie

512 GB zariadenie

1 TB zariadenie

Napájacie jednotky
Napájací zdroj (PSU) je interný hardvérový komponent, ktorý zabezpečuje napájanie jednotlivých komponentov systému.

Váš systém podporuje tieto možnosti:

● Dva napájacie zdroje s výkonom 1 600 W alebo 1 100 W.

POZNÁMKA: Viac informácií nájdete v časti Technické parametre.

VAROVANIE: Ak používate dva napájacie zdroje, oba musia byť označené štítkom EPP Extended Power Performance

(EPP). Kombinovať napájacie zdroje (dokonca aj s rovnakým výkonom) so zdrojmi zo starších generácií pracovných

staníc Precision nie je možné. Kombinácia rôznych napájacích zdrojov môže spôsobiť problém s napájaním alebo

spustením systému.

POZNÁMKA: Ak použijete dva napájacie zdroje, redundanciu (1+1 – s redundanciou alebo 2+0 – bez redundancie) treba

nakonfigurovať v systéme BIOS. V redundantnom režime, pokiaľ je zakázaná možnosť Hot Spare, je systém napájaný rovnomerne

obomi zdrojmi. Keď je možnosť Hot Spare povolená a využitie systému je nízke, jeden z napájacích zdrojov prejde do režimu spánku,

aby sa maximalizovala efektivita.

POZNÁMKA: Ak používate dva napájacie zdroje, je nevyhnutné, aby mali rovnaký výkon.

Funkcia Hot spare (Pohotovostný náhradný diel)

Váš systém podporuje funkciu Hot spare (Pohotovostný náhradný diel), ktorá výrazne znižuje energetický výdaj spojený s redundanciou
napájacieho zdroja (PSU).

Keď je funkcia Hot spare povolená, jeden z redundantných napájacích zdrojov sa prepne do režimu spánku. Aktívny napájací zdroj
podporuje 100 percent záťaže systému, funguje teda efektívnejšie. Napájací zdroj v režime spánku monitoruje výstup napätia aktívneho
napájacieho zdroja. Ak výstup napätia aktívneho napájacieho zdroja poklesne, napájací zdroj v stave spánku sa znova prepne do režimu
aktívneho napájania.

Ak je efektívnejšie mať obidve jednotky PSU aktívne oproti stavu s jednou spiacou jednotkou PSU, aktívna jednotka môže prebudiť spiacu
jednotku PSU.

Predvolené nastavenia jednotky PSU:
● Ak je záťaž na aktívnom napájacom zdroji viac než 50 % menovitého výkonu zdroja, redundantný zdroj sa prepne do aktívneho stavu.
● Ak záťaž na aktívnom zdroji klesne pod 20 %, redundantný napájací zdroj sa prepne do režimu spánku.

Funkciu Hot spare môžete nastaviť pomocou nastavení radiča iDRAC. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke radiča iDRAC na
adrese Dell.com/idracmanuals.
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Modul Trusted platform module
Modul Trusted Platform Module (TPM) sa používa na generovanie a ukladanie kľúčov, ochranu a overovanie hesiel a tvorbu a ukladanie
digitálnych certifikátov. Funkcie Intel TXT (Trusted Execution Technology) spolu s funkciou Platform Assurance od spoločnosti Microsoft
je v operačnom systéme Windows podporovaná. TPM tiež možno použiť na povolenie funkcie šifrovania pevného disku BitLocker v
operačnom systéme Windows.

Čip TPM je na module Plug-in Module (PIM) a je priradený iba jednej systémovej doske.

Systémová doska má konektor pre modul PIM a je montovaná vo výrobe.

Obrázok 35. Modul Trusted platform module

Existujú štyri typy možností čipu TPM:

● Bez TPM
● TPM 1.2 Nuvoton FIPS-CC-TCG
● TPM TPM 2.0 Nuvoton FIPS-CC-TCG
● TPM 2.0 NationZ

POZNÁMKA: V prípade odoslania ovládacieho panelu aj systémovej dosky odporúča spoločnosť Dell nahradiť najprv ovládací panel a

pokúsiť sa zapnúť systém na dokončenie procesu jednoduchej obnovy Easy Restore (servisný štítok, licencie, skopírovať do nového

ovládacieho panela). Namontujte späť systémovú dosku.
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BIOS a UEFI
Môžete spravovať základné nastavenia a funkcie systému bez zavádzania operačného systému pomocou firmvéru systému.

Témy:

• Možnosti spravovania aplikácií pred operačným systémom
• Nastavenie systému
• Technické údaje
• Aktualizácia systému BIOS

Možnosti spravovania aplikácií pred operačným
systémom
Váš systém má nasledujúce možnosti správy aplikácií pred spustením operačného systému:
● Nastavenie systému
● Dell Lifecycle Controller
● Boot Manager
● Preboot Execution Environment (PXE)

Nastavenie systému
Pomocou obrazovky nástroja System Setup (Nastavenie systému) môžete nakonfigurovať nastavenia systému BIOS, iDRAC a
nastavenia zariadení vášho systému.

Tieto nastavenia už boli vopred nakonfigurované podľa požiadaviek riešenia. Pred zmenou týchto nastavení sa obráťte na spoločnosť Dell.

POZNÁMKA: Text pomocníka pre zvolené pole sa predvolene zobrazí v grafickom prehliadači. Ak chcete zobraziť text pomocníka v

textovom prehliadači, stlačte F1.

Do nastavenia systému sa môžete dostať dvomi spôsobmi:
● Štandardný grafický prehliadač – tento prehliadač je predvolene zapnutý.
● Textový prehliadač – prehliadač sa povolí prostredníctvom presmerovania konzoly.

Zobrazenie nastavenia systému

Ak chcete zobraziť obrazovku System Setup (Nastavenie systému), postupujte nasledovne:

Postup

1. Zapnite alebo reštartujte zariadenie.

2. Stlačte F2 hneď, ako sa zobrazí táto správa:

F2 = System Setup

POZNÁMKA: Ak sa začne operačný systém načítavať skôr, než stlačíte tlačidlo F2, počkajte na načítanie systému, reštartujte ho

a skúste to znovu.

6
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Hlavná ponuka nastavení systému

Možnosti Popis

System BIOS Umožňuje nakonfigurovať nastavenia systému BIOS.

iDRAC Settings Umožňuje nakonfigurovať nastavenia radiča iDRAC.

Nástroj iDRAC Settings (Nastavenia radiča iDRAC) je rozhranie na nastavenie a konfiguráciu parametrov radiča
iDRAC pomocou rozhrania UEFI. Pomocou nástroja iDRAC Settings môžete povoliť alebo zakázať rôzne parametre
radiča iDRAC. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke integrovaného radiča Integrated Dell Remote
Access Controller spoločnosti Dell na adrese dell.com/esmmanuals.

Device Settings Umožňuje nakonfigurovať nastavenia zariadenia.

Service Tag
Settings

Povoľuje servisný štítok systému.

Obrazovka System BIOS (Systém BIOS)

Na obrazovke System BIOS (Systém BIOS) môžete zobraziť nastavenia systému BIOS a upraviť špecifické funkcie, ako je poradie
zavádzania, heslo systému, heslo nastavenia, režim RAID a zakázanie či povolenie portov USB.

O tejto úlohe

V ponuke System Setup Main Menu (Hlavná ponuka nastavení systému) kliknite na položku System BIOS (Systém BIOS).

Podrobnosti obrazovky System BIOS (Systém BIOS) sú vysvetlené dole.

Položka
ponuky

Popis

System
Information

Zobrazuje informácie o systéme, ako je názov modelu systému, verzia systému BIOS, servisný štítok a podobne.

Memory Settings Zobrazí informácie a možnosti týkajúce sa namontovanej pamäte.

Processor
Settings

Zobrazí informácie a možnosti týkajúce sa procesora, ako je rýchlosť, veľkosť vyrovnávacej pamäte a podobne.

SATA Settings Zobrazí možnosti povolenia či zakázania integrovaného radiča SATA a portov.

NVMe Settings
(Nastavenia
NVMe)

Zobrazuje možnosť zakázať alebo povoliť nastavenia NVMe.

Boot Settings Zobrazuje možnosti na určenie režimu zavádzania (BIOS alebo UEFI). Umožňuje upraviť nastavenia zavádzania
UEFI a BIOS.

Sieťové nastavenia Zobrazuje možnosti povolenia alebo zakázania sieťových nastavení

Integrated Devices Zobrazí možnosti na povolenie alebo zakázanie radičov a portov integrovaných zariadení a na nastavenie
súvisiacich funkcií a možností.

Serial
Communication

Zobrazí možnosti na povolenie alebo zakázanie sériových portov a súvisiacich funkcií a možností.

System Profile
Settings

Zobrazí možnosti na zmenu nastavení výkonu procesora, frekvencie pamäte a podobne.

System Security Zobrazuje možnosti konfigurácie bezpečnostných nastavení systému, ako je heslo systému, heslo pre nastavenia,
zabezpečenie TPM atď. Tiež povoľuje alebo zakazuje podporu pre tlačidlá napájania a NMI v systéme.

Redundant OS
Control (Ovládanie
redundantného
OS)

zobrazuje možnosti na zmenu ovládania redundantného OS

Miscellaneous
Settings

Zobrazí možnosti na zmenu systémového dátumu, času a podobne.
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Položka
ponuky

Popis

Debug Menu
Settings

Toto pole ovláda úroveň ladiaceho výstupu pre sériovú komunikáciu pre určité ovládače.

Podrobnosti obrazovky System Information (Informácie o systéme)

Na obrazovke System Information (Informácie o systéme) môžete zobraziť vlastnosti systému, ako je servisný štítok, model systému a
verzia systému BIOS.

O tejto úlohe

Obrazovku System Information (Informácie o systéme) zobrazíte kliknutím na položku System Setup Main Menu (Hlavná ponuka
nastavení systému) > System BIOS (Systém BIOS) > System Information (Informácie o systéme.

Podrobnosti obrazovky System Information (Informácie o systéme) sú vysvetlené ďalej:

Položka
ponuky

Popis

System Model
Name

Zobrazuje názov modelu systému.

System BIOS
Version

Zobrazí verziu systému BIOS namontovanú v systéme.

System
Management
Engine Version

Zobrazí aktuálnu revíziu firmvéru Management Engine.

System Service
Tag

Zobrazuje servisný štítok systému.

System
Manufacturer

Zobrazí názov výrobcu systému.

System
Manufacturer
Contact
Information

Zobrazí kontaktné informácie o výrobcovi systému.

System CPLD
Version

Zobrazí aktuálnu revíziu firmvéru systému CPLD.

UEFI Compliance
Version

Zobrazí úroveň súladu rozhrania UEFI firmvéru systému.

Podrobnosti obrazovky Memory Settings (Nastavenia pamäte)

Na obrazovke Memory Settings (Nastavenia pamäte) môžete zobraziť všetky pamäťové nastavenia a povoliť či zakázať špecifické
pamäťové funkcie, ako je testovanie systémovej pamäte a prekladanie uzlov.

O tejto úlohe

Obrazovku Memory Settings (Nastavenia pamäte) zobrazíte kliknutím na položku System Setup Main Menu (Hlavná ponuka
nastavenia systému) > System BIOS (Systém BIOS) > Memory Settings (Nastavenia pamäte.

Podrobnosti obrazovky Memory Settings (Nastavenia pamäte) sú vysvetlené ďalej:

Položka
ponuky

Popis

System Memory
Size

Zobrazuje veľkosť nainštalovanej systémovej pamäte.
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Položka
ponuky

Popis

System Memory
Type

Zobrazuje typ nainštalovanej systémovej pamäte.

System Memory
Speed

Zobrazí rýchlosť systémovej pamäte.

System Memory
Voltage

Zobrazí napätie systémovej pamäte.

Videopamäť Zobrazí veľkosť videopamäte.

System Memory
Testing

Uvádza, ktoré testy pamäte systému sa vykonajú počas zavádzania systému. Možnosti sú Enabled (Povolené)
a Disabled (Zakázané). Predvolene je možnosť System Memory Testing (Testovanie systémovej pamäte)
nastavená na možnosť Disabled (Zakázané).

Memory Operating
Mode

Uvádza prevádzkový režim pamäte. Predvolene Optimizer Mode (Režim optimalizátora).
POZNÁMKA: V prípade Memory Operating Mode (Prevádzkový režim pamäte) možno mať rôzne

predvolené hodnoty a dostupné možnosti v závislosti od pamäťovej konfigurácie vášho systému.

POZNÁMKA: Režim odolnosti voči chybám Dell Fault Resilient Mode vytvára oblasť pamäte s odolnosťou

voči chybám. Tento režim môže použiť operačný systém, ktorý podporuje funkciu nahratia kritických aplikácií

alebo umožňuje reťazcu operačného systému maximalizovať dostupnosť systému.

Aktuálny stav
prevádzkového
režimu pamäte

Uvádza aktuálny stav prevádzkového režimu pamäte. Možnosť je Optimizer (Optimalizátor).

Node Interleaving Uvádza, či je podporovaná architektúra neuniformnej pamäte (NUMA). Ak je toto pole Enabled (Povolené),
prekladanie pamäte je podporované, ak je nainštalovaná symetrická konfigurácia systému. Ak je Disabled
(Zakázané), systém podporuje pamäťové konfigurácie NUMA (asymetrické). Predvolene je možnosť Node
Interleaving (Prekladanie uzlov) nastavená na možnosť Disabled (Zakázané).

Podrobnosti obrazovky Processor Settings (Nastavenia procesora)

Na obrazovke Processor Settings (Nastavenia procesora) môžete zobraziť nastavenia procesora a vykonávať špecifické funkcie, ako je
povolenie technológie virtualizácie, hardvérový prefetcher a nevyužívanie logického procesora.

O tejto úlohe

Obrazovku Processor Settings (Nastavenia procesora) zobrazíte kliknutím na položku System Setup Main Menu (Hlavná ponuka
nastavenia systému > ) System BIOS (Systém BIOS) > Processor Settings (Nastavenia procesora).

Podrobnosti obrazovky Processor Settings (Nastavenia procesora) sú vysvetlené ďalej:

Položka
ponuky

Popis

Logical Processor Povoľuje a zakazuje logické procesory a zobrazuje ich počet. Ak je možnosť Logical Processor (Logický
procesor) nastavená na možnosť Enabled (Zapnuté), systém BIOS zobrazí všetky logické procesory. Ak je
možnosť nastavená na Disabled (Zakázané), systém BIOS zobrazí iba jeden logický procesor na jadro. Predvolene
je možnosť Logical Processor (Logický procesor) nastavená na hodnotu Enabled (Zapnuté).

Virtualization
Technology

Povoľuje alebo zakazuje dodatočné možnosti hardvéru pre virtualizáciu. Predvolene je možnosť Virtualization
Technology (Technológia virtualizácie) nastavená na hodnotu Enabled (Zapnuté).

Adjacent Cache
Line Prefetch

Optimalizuje systém pre aplikácie vyžadujúce vysoké využitie postupného prístupu k pamäti. Predvolene je
možnosť Adjacent Cache Line Prefetch (Načítať nasledujúci riadok z vyrovnávacej pamäte) nastavená na
hodnotu Enabled (Povolené). Túto možnosť môžete zakázať pre aplikácie vyžadujúce vysoké využitie náhodného
prístupu k pamäti.

Hardware
Prefetcher

Povoľuje alebo zakazuje hardvérový prefetcher. Predvolene je možnosť Hardware Prefetcher (Hardvérový
prefetcher) nastavená na možnosť Enabled (Povolené).
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Položka
ponuky

Popis

DCU Streamer
Prefetcher

Umožňuje povoliť alebo zakázať streamer prefetcher jednotky dátovej vyrovnávacej pamäte (DCU). Predvolene
je možnosť DCU Streamer Prefetcher (Streamer prefetcher jednotky DCU) nastavená na možnosť Enabled
(Povolené).

DCU IP Prefetcher Povoľuje alebo zakazuje IP prefetcher jednotky dátovej vyrovnávacej pamäte (DCU). Predvolene je možnosť DCU
IP Prefetcher (IP prefetcher jednotky DCU) nastavená na možnosť Enabled (Povolené).

Podklaster NUMA Povoľuje alebo zakazuje vykonanie technológie ochrany pamäte. Predvolene je možnosť Execute Disable
(Zakázať vykonanie) nastavená na hodnotu Enabled (Povolené).

Logical Processor
Idling

Povoľuje alebo zakazuje rozdelenie LLC do rozdelených klastrov na základe rozsahu adresy s každým klastrom
viazaným na radiče pamäte podskupiny. Možnosť je nastavená na hodnotu Disabled (Zakázané).

Configurable TDP Umožní zmenu konfigurácie TDP (Thermal Design Power) na nižšie úrovne.

TDP predstavuje maximálny výkon, ktorý má chladiaci systém rozptýliť.

Možnosti sú Normal (set by default), (Štandardné [predvolene nastavené]), Level 1 (Úroveň 1) a Level 2
(Úroveň 2)

X2Apic Mode Povoľuje alebo zakazuje režim X2Apic.

Dell Controlled
Turbo

POZNÁMKA: V závislosti od počtu nainštalovaných procesorov sa môžu zobraziť až štyri záznamy

procesorov.

Ovláda zapojenie turba. Túto možnosť povoľte, iba ak je možnosť System Profile (Profil systému) nastavená na
hodnotu Performance (Výkon).

Number of Cores
per Processor

Ovláda počet povolených jadier v každom procesore. Predvolene je možnosť Number of Cores per Processor
(Počet jadier na procesor) nastavená na hodnotu All (Všetky).

Processor Core
Speed

Zobrazuje maximálnu frekvenciu jadra procesora.

Procesor 1 POZNÁMKA: V závislosti od počtu nainštalovaných procesorov sa môžu zobraziť až štyri záznamy

procesorov. Nasledujúce nastavenia sa zobrazujú pre každý procesor nainštalovaný v systéme.

Family-Model-
Stepping

Zobrazí rad, model a číslo verzie procesora podľa definície spoločnosti Intel.

Brand Zobrazí názov značky uvedený procesorom.

Level 2 Cache Zobrazuje celkovú veľkosť vyrovnávacej pamäte L2.

Level 3 Cache Zobrazuje celkovú veľkosť vyrovnávacej pamäte L3.

Number of Cores Zobrazí počet jadier na procesor.

Procesor 2 POZNÁMKA: V závislosti od počtu nainštalovaných procesorov sa môžu zobraziť až štyri záznamy

procesorov. Nasledujúce nastavenia sa zobrazujú pre každý procesor nainštalovaný v systéme.

Family-Model-
Stepping

Zobrazí rad, model a číslo verzie procesora podľa definície spoločnosti Intel.

Brand Zobrazí názov značky uvedený procesorom.

Level 2 Cache Zobrazuje celkovú veľkosť vyrovnávacej pamäte L2.

Level 3 Cache Zobrazuje celkovú veľkosť vyrovnávacej pamäte L3.

Number of Cores Zobrazí počet jadier na procesor.

Podrobnosti obrazovky nastavení SATA

Pomocou obrazovky SATA Settings (Nastavenia rozhrania SATA) môžete zobraziť nastavenia zariadení s rozhraním SATA a povoliť v
systéme pole RAID.
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O tejto úlohe

Obrazovku SATA Settings (Nastavenia rozhrania SATA) zobrazíte kliknutím na položku System Setup Main Menu (Hlavná ponuka
nastavení systému) > System BIOS (Systém BIOS) > SATA Settings (Nastavenia rozhrania SATA.

Podrobnosti obrazovky SATA Settings (Nastavenia rozhrania SATA) sú vysvetlené dole.

Položka
ponuky

Popis

Embedded SATA Umožňuje nastavenie vstavaného rozhrania SATA na možnosti Off (Vyp.), AHCI Mode (Režim AHCI) alebo
RAID Mode (Režim RAID). Predvolene je možnosť Embedded SATA (Vstavané rozhranie SATA) nastavená
na AHCI Mode (Režim AHCI).

Security Freeze
Lock

Odošle príkaz Security Freeze Lock do diskov vstavaného rozhrania SATA počas testu POST. Táto možnosť platí
len pre režim AHCI, nie režim RAID. Možnosti sú nastavené na Enabled (Povolené)

Write Cache Povolí alebo zakáže príkaz pre jednotky pripojené k integrovanému rozhraniu SATA počas fázy POST. Možnosti sú
nastavené na Disabled (Zakázané)

Port A Nastaví typ disku zvoleného zariadenia.

Model Zobrazí model zvoleného zariadenia.

Drive Type Zobrazí typ zariadenia pripojeného k portu SATA.

Kapacita Zobrazuje celkovú kapacitu pevného disku. Pole je nedefinované pre odpojiteľné médiá ako napr. optické jednotky.

Port B Nastaví typ disku zvoleného zariadenia.

Model Zobrazí model zvoleného zariadenia.

Drive Type Zobrazí typ zariadenia pripojeného k portu SATA.

Kapacita Zobrazuje celkovú kapacitu pevného disku. Pole je nedefinované pre odpojiteľné médiá ako napr. optické jednotky.

Port C Nastaví typ disku zvoleného zariadenia.

Model Zobrazí model zvoleného zariadenia.

Drive Type Zobrazí typ zariadenia pripojeného k portu SATA.

Kapacita Zobrazuje celkovú kapacitu pevného disku. Pole je nedefinované pre odpojiteľné médiá ako napr. optické jednotky.

Port D Nastaví typ disku zvoleného zariadenia.

Model Zobrazí model zvoleného zariadenia.

Drive Type Zobrazí typ zariadenia pripojeného k portu SATA.

Kapacita Zobrazuje celkovú kapacitu pevného disku. Pole je nedefinované pre odpojiteľné médiá ako napr. optické jednotky.

Port E Nastaví typ disku zvoleného zariadenia.

Model Zobrazí model zvoleného zariadenia.

Drive Type Zobrazí typ zariadenia pripojeného k portu SATA.

Kapacita Zobrazuje celkovú kapacitu pevného disku. Pole je nedefinované pre odpojiteľné médiá ako napr. optické jednotky.

Port F Nastaví typ disku zvoleného zariadenia.

Model Zobrazí model zvoleného zariadenia.

Drive Type Zobrazí typ zariadenia pripojeného k portu SATA.

Kapacita Zobrazuje celkovú kapacitu pevného disku. Pole je nedefinované pre odpojiteľné médiá ako napr. optické jednotky.

Port G Nastaví typ disku zvoleného zariadenia.

Model Zobrazí model zvoleného zariadenia.

Drive Type Zobrazí typ zariadenia pripojeného k portu SATA.

Kapacita Zobrazuje celkovú kapacitu pevného disku. Pole je nedefinované pre odpojiteľné médiá ako napr. optické jednotky.

Port H Nastaví typ disku zvoleného zariadenia.

Model Zobrazí model zvoleného zariadenia.
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Položka
ponuky

Popis

Drive Type Zobrazí typ zariadenia pripojeného k portu SATA.

Kapacita Zobrazuje celkovú kapacitu pevného disku. Pole je nedefinované pre odpojiteľné médiá ako napr. optické jednotky.

Port I Nastaví typ disku zvoleného zariadenia.

Model Zobrazí model zvoleného zariadenia.

Drive Type Zobrazí typ zariadenia pripojeného k portu SATA.

Kapacita Zobrazuje celkovú kapacitu pevného disku. Pole je nedefinované pre odpojiteľné médiá ako napr. optické jednotky.

Port J Nastaví typ disku zvoleného zariadenia.

Model Zobrazí model zvoleného zariadenia.

Drive Type Zobrazí typ zariadenia pripojeného k portu SATA.

Port K Nastaví typ disku zvoleného zariadenia.

Model Zobrazí model zvoleného zariadenia.

Drive Type Zobrazí typ zariadenia pripojeného k portu SATA.

Kapacita Zobrazuje celkovú kapacitu pevného disku. Pole je nedefinované pre odpojiteľné médiá ako napr. optické jednotky.

Kapacita Zobrazuje celkovú kapacitu pevného disku. Pole je nedefinované pre odpojiteľné médiá ako napr. optické jednotky.

Port L Nastaví typ disku zvoleného zariadenia.

Model Zobrazí model zvoleného zariadenia.

Drive Type Zobrazí typ zariadenia pripojeného k portu SATA.

Kapacita Zobrazuje celkovú kapacitu pevného disku. Pole je nedefinované pre odpojiteľné médiá ako napr. optické jednotky.

Port M Nastaví typ disku zvoleného zariadenia.

Model Zobrazí model zvoleného zariadenia.

Drive Type Zobrazí typ zariadenia pripojeného k portu SATA.

Kapacita Zobrazuje celkovú kapacitu pevného disku. Pole je nedefinované pre odpojiteľné médiá ako napr. optické jednotky.

Port N Nastaví typ disku zvoleného zariadenia.

Model Zobrazí model zvoleného zariadenia.

Drive Type Zobrazí typ zariadenia pripojeného k portu SATA.

Kapacita Zobrazuje celkovú kapacitu pevného disku. Pole je nedefinované pre odpojiteľné médiá ako napr. optické jednotky.

Podrobnosti obrazovky Boot Settings (Nastavenia zavádzania)

Obrazovku Boot Settings (Nastavenia zavádzania) môžete použiť na nastavenie režimu zavádzania na možnosť BIOS alebo UEFI.
Umožňuje tiež určiť poradie zavádzania.

O tejto úlohe

Obrazovku Boot Settings (Nastavenia zavádzania) zobrazíte kliknutím na položku System Setup Main Menu (Hlavná ponuka
nastavenia systému) > system BIOS (Systém BIOS) > Boot Settings (Nastavenia zavádzania).

Podrobnosti obrazovky Boot Settings (Nastavenia zavádzania) sú vysvetlené ďalej:

Položka
ponuky

Popis

Boot Mode Umožňuje nastaviť režim zavádzania systému.
VAROVANIE: Prepnutie režimu zavádzania môže zabrániť zavádzaniu systému, ak operačný systém

nie je nainštalovaný v rovnakom režime zavádzania.
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Položka
ponuky

Popis

POZNÁMKA: Ak toto pole nastavíte na hodnotu UEFI, zakáže sa ponuka BIOS Boot Settings (Nastavenie

zavádzania systému BIOS). Nastavením tohto poľa na hodnotu BIOS sa zakáže ponuka UEFI Boot Settings

(Nastavenia zavádzania rozhrania UEFI).

Ak operačný systém podporuje UEFI, môžete túto možnosť nastaviť na UEFI. Ak toto pole nastavíte na hodnotu
BIOS, umožní sa kompatibilita s operačnými systémami bez rozhrania UEFI. Predvolene je možnosť Boot Mode
(Režim zavádzania) nastavená na hodnotu UEFI.

Boot Sequence
Retry

Povoľuje alebo zakazuje funkciu opakovania zavádzania. Ak je toto pole povolené a zavádzanie systému zlyhá,
systém sa pokúsi znova zaviesť po 30 sekundách. Predvolene je možnosť Boot Sequence Retry (Opakovanie
zavádzania) nastavená na hodnotu Enabled (Povolené).

Hard Disk Failover Uvádza, ktoré zariadenia v poradí Hard-Disk Drive Sequence (Poradie pevných diskov) budú zaradené do
poradia zavádzania. Keď je táto možnosť nastavená na hodnotu Disabled (Zakázané), pokus o zavedenie bude
platiť iba pre prvý pevný disk v zozname. Keď je možnosť nastavená na hodnotu Enabled (Povolené), dôjde k
pokusu o zavedenie všetkých pevných diskov v zozname Hard-Disk Drive Sequence (Poradie pevných diskov).
Táto možnosť nie je povolená v režime zavádzania rozhrania UEFI.

UEFI Boot
Sequence
(Poradie
zavádzania
rozhrania UEFI)

Toto pole slúži na ovládanie poradia zavádzania rozhrania UEFI.

Integrated NIC 1 Port 1 Partition 1 (Integrovaná karta sieťového rozhrania 1, port 1, oddiel 1)

Boot option
Enable/Disable
(Povoliť zakázať
možnosť
zavádzania)

Toto pole povoľuje alebo zakazuje možnosť zavádzania v poradí zavádzania rozhrania UEFI.

Podrobnosti obrazovky Network Settings (Nastavenia siete)

Na nastavenie režimu zavádzania z rozhrania UEFI môžete použiť obrazovku Network Settings (Nastavenia siete). Umožňuje tiež určiť
poradie zavádzania.

O tejto úlohe

Obrazovku Network Settings (Nastavenia siete) zobrazíte kliknutím na položku System Setup Main Menu (Hlavná ponuka
nastavenia systému) > system BIOS (Systém BIOS) > Network Settings (Nastavenia siete).

Podrobnosti obrazovky Network Settings (Nastavenia siete) sú vysvetlené ďalej:

Položka
ponuky

Popis

UEFI PXE settings
(Nastavenia UEFI
PXE)

Toto pole ovláda nastavenia siete systému.

PXE Device1
(Zariadenie PXE 1)

Toto pole ovláda nastavenia siete systému. Možnosť je nastavená na hodnotu Enabled (Povolené).

PXE Device2
(Zariadenie PXE
2)

Toto pole ovláda nastavenia siete systému. Možnosť je nastavená na hodnotu Disabled (Zakázané)

PXE Device3
(Zariadenie PXE
3)

Toto pole ovláda nastavenia siete systému. Možnosť je nastavená na hodnotu Disabled (Zakázané)

PXE Device4
(Zariadenie PXE
4)

Toto pole ovláda nastavenia siete systému. Možnosť je nastavená na hodnotu Disabled (Zakázané)
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Položka
ponuky

Popis

PXE Device1
Settings
(Nastavenia
zariadenia 1 PXE)

Rozhranie sieťovej karty použité pre toto zariadenie PXE. Možnosť je nastavená na hodnotu Enabled (Povolené).

Rozhranie Rozhranie sieťovej karty použité pre toto zariadenie PXE. Možnosti sú:

Integrated NIC 1 Port 1 Partition 1 (Integrovaná karta sieťového rozhrania 1, port 1)

Integrated NIC 2 Port 1 Partition 1 (Integrovaná karta sieťového rozhrania 2, port 1)

Integrated NIC 3 Port 1 Partition 1 (Integrovaná karta sieťového rozhrania 3, port 1)

Integrated NIC 4 Port 1 Partition 1 (Integrovaná karta sieťového rozhrania 4, port 1)

Protocol
(Protokol)

Toto pole ovláda protokol PXE použitý pre zariadenie PXE. Možnosti sú IPv4 (nastavené ako predvolené) a
IPv6

VLAN Povoľuje alebo zakazuje zariadenie PXE. Možnosti sú Enabled (Povolené) a Disabled (Zakázané, predvolená
hodnota)

VLAN ID
(Identifikátor
VLAN)

Zobrazí identifikátor VLAN

VLAN Priority
(Priorita VLAN)

Zobrazí prioritu VLAN

UEFI HTTP
Settings
(Nastavenia UEFI
HTTP)

Táto možnosť umožňuje systému BIOS vytvoriť možnosť zavedenia rozhrania UEFI pre zariadenie HTTP. Možnosť
je nastavená na hodnotu Disabled (Zakázané)

HTTP Device1
(Zariadenie HTTP
1)

Táto možnosť umožňuje systému BIOS vytvoriť možnosť zavedenia rozhrania UEFI pre zariadenie HTTP. Možnosť
je nastavená na hodnotu Disabled (Zakázané)

HTTP Device2
(Zariadenie HTTP
2)

Táto možnosť umožňuje systému BIOS vytvoriť možnosť zavedenia rozhrania UEFI pre zariadenie HTTP. Možnosť
je nastavená na hodnotu Disabled (Zakázané)

HTTP Device3
(Zariadenie HTTP
3)

Táto možnosť umožňuje systému BIOS vytvoriť možnosť zavedenia rozhrania UEFI pre zariadenie HTTP. Možnosť
je nastavená na hodnotu Disabled (Zakázané)

HTTP Device4
(Zariadenie HTTP
4)

Táto možnosť umožňuje systému BIOS vytvoriť možnosť zavedenia rozhrania UEFI pre zariadenie HTTP. Možnosť
je nastavená na hodnotu Disabled (Zakázané)

UEFI ISCSI
Settings
(Nastavenia UEFI
ISCSI)

Toto pole uvádza názov spúšťača ISCSI (formát iqn).

ISCSI Initiator
Name (Názov
spúšťača ISCSI)

Toto pole uvádza názov spúšťača ISCSI (formát iqn).

ISCSI Device1
(Zariadenie ISCSI
1)

Toto pole riadi konfiguráciu zariadenia ISCSI.
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Obrazovka s podrobnosťami Integrated Devices (Integrované
zariadenia)

Na obrazovke Integrated Devices (Integrované zariadenia) môžete zobraziť a nakonfigurovať nastavenia všetkých integrovaných
zariadení vrátane radiča videa, integrovaného radiča RAID a portov USB.

O tejto úlohe

Obrazovku Integrated Devices (Integrované zariadenia) môžete zobraziť kliknutím na položku System Setup Main Menu (Hlavná
ponuka nastavení systému) > System BIOS (Systém BIOS) > Integrated Devices (Integrované zariadenia).

Podrobnosti obrazovky Integrated Devices (Integrované zariadenia) sú uvedené dole.

Položka
ponuky

Popis

User Accessible
USB Ports

Povoľuje alebo zakazuje porty USB. Výberom možnosti Only Back Ports On (Zapnuté iba zadné porty)
zakážete všetky porty USB, výberom možnosti All Ports Off (Všetky porty vypnuté) zakážete všetky porty
USB a výberom All Ports Off (Dynamic) (Všetky porty vypnuté (dynamické)) zakážete všetky porty USB
v priebehu P.O.S.T. V určitých operačných systémoch funguje klávesnica a myš USB v priebehu zavádzania
systému. Po skončení zavádzania prestane klávesnica a myš USB fungovať, ak sú porty zakázané.

POZNÁMKA: Označením možnosti Only Back Ports On (Zapnuté iba zadné porty) a All Ports Off

(Všetky porty vypnuté) zakážete port správy USB a obmedzíte tiež prístup k funkciám iDRAC.

Internal USB Port Povoľuje alebo zakazuje interné porty USB. Štandardne je možnosť nastavená na On (Zapnuté).

USB port iDRAC
Direct

Priamy port USB iDRAC riadený výlučne iDRAC, bez viditeľnosti hostiteľa. Ak je táto možnosť nastavená
na vypnuté, iDRAC nezistí žiadne nainštalované zariadenie s rozhraním USB. Možnosť je nastavená na On
(Zapnuté).

Integrated
Network Card 1

Povoľuje alebo zakazuje integrovanú sieťovú kartu.

I/OAT DMA
Engine

Povoľuje alebo zakazuje možnosť I/OAT. Túto možnosť povoľte len vtedy, keď funkciu podporuje hardvér aj
softvér.

Embedded Video
Controller

Povoľuje alebo zakazuje možnosť Current state of Embedded Video Controller (Aktuálny stav
zabudovaného radiča videa). Táto možnosť je štandardne Disabled (Zakázaná). Pole Current State of
Embedded Video Controller je len na čítanie a označuje aktuálny stav zabudovaného radiča videa. Ak je
zabudovaný radič videa jediná zobrazovacia funkcia systému (to znamená, že nie je nainštalovaná žiadna prídavná
grafická karta), potom sa zabudovaný radič videa automaticky používa ako primárny displej, dokonca aj keď je
nastavený na Disabled (Zakázané).

POZNÁMKA: 1. Ak je zabudovaný radič videa v nastaveniach systému BIOS DISABLED (Zakázaný) a

prostredníctvom iDRAC spustíte virtuálnu konzolu, bude zobrazenie virtuálnej konzoly prázdne.

POZNÁMKA: 2. Všetky monitory musia byť zapojené do GPU so zapnutým napájaním a musia zostať

zapojené do GPU, až kým systém nebude zavedený do operačného systému s načítaným ovládačom. Po

zavedení systému do operačného systému je monitor možné odpojiť a potom pripojiť počas chodu

systému. Pokiaľ sa tento postup nedodrží, monitor nebude možné zapojiť počas chodu systému.

● DP kábel možno pripojiť počas chodu systému

● mDP kábel možno pripojiť počas chodu systému

● DVI kábel možno pripojiť počas chodu systému

● Redukčný kábel DP na VGA nemožno pripojiť počas chodu systému

Current State of
Embedded Video
Controller

Zobrazuje aktuálny Embedded Video Controller (Zabudovaný radič videa). Current State of Embedded
Video Controller (Aktuálny stav zabudovaného radiča videa) je pole len na čítanie a označuje aktuálny stav
zabudovaného radiča videa.

SR-IOV Global
Enable

Zapína alebo vypína konfiguráciu BIOS zariadení vstupnej/výstupnej virtualizácie Single Root (SR-IOV). Možnosť
SR-IOV Global Enable (Povoliť SR-IOV Global) je štandardne nastavená na Disabled (Zakázané).

OS Watchdog
Timer

Program Watchdog timer vám pomôže obnoviť operačný systém, ktorý prestal reagovať. Ak je toto pole
nastavené na Enabled (Povolené), operačný systém smie inicializovať časovač. Ak je táto možnosť nastavená na
Disabled (Zakázané) (štandardne), časovač systém vôbec neovplyvní.
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Položka
ponuky

Popis

Memory Mapped
I/O above 4GB

Povolí alebo zakáže podporu zariadení PCIe, ktoré vyžadujú väčší rozsah pamäte. Táto možnosť je štandardne
nastavená na Enabled (Povolené).

Lower Memory
Mapped I/O base
to 512GB

V prípade povolenia tejto možnosti systém bude mapovať základňu MMIO do 512 GB a zníži maximálnu podporu
pre pamäť na menej než 512 GB.

Slot Disablement Povolí alebo zakáže dostupné sloty PCIe v systéme. Funkcia Slot Disablement (Zákaz slotu) ovláda
konfiguráciu kariet PCIe nainštalovaných v špecifikovanom slote. Zákaz slotu sa smie používať len vtedy, keď
nainštalovaná periférna karta bráni zavádzaniu do operačného systému alebo spôsobuje oneskorenie pri spúšťaní
systému. Ak je slot zakázaný, je zakázaná možnosť ROM aj ovládač UEFI.

Toto pole ovláda konfiguráciu karty nainštalovanej v slote. Môžete nastaviť jednu z nasledujúcich možností pre
každý .....(viac informácií získate po stlačení tlačidla F1).

1. Slot 1 Boot Driver (Zavádzací ovládač pre slot 1)
● Enabled (Povolené) – predvolené nastavenie
● Disabled (Zakázané)
● Boot Driver Disabled (Zavádzací ovládač zakázaný)

2. Slot 2 Boot Driver (Zavádzací ovládač pre slot 2)
● Enabled (Povolené) – predvolené nastavenie
● Disabled (Zakázané)
● Boot Driver Disabled (Zavádzací ovládač zakázaný)

3. Slot 3 Boot Driver (Zavádzací ovládač pre slot 3)
● Enabled (Povolené) – predvolené nastavenie
● Disabled (Zakázané)
● Boot Driver Disabled (Zavádzací ovládač zakázaný)

4. Slot 4 Boot Driver (Zavádzací ovládač pre slot 4)
● Enabled (Povolené) – predvolené nastavenie
● Disabled (Zakázané)
● Boot Driver Disabled (Zavádzací ovládač zakázaný)

5. Slot 5 Boot Driver (Zavádzací ovládač pre slot 5)
● Enabled (Povolené) – predvolené nastavenie
● Disabled (Zakázané)
● Boot Driver Disabled (Zavádzací ovládač zakázaný)

6. Slot 6 Boot Driver (Zavádzací ovládač pre slot 6)
● Enabled (Povolené) – predvolené nastavenie
● Disabled (Zakázané)
● Boot Driver Disabled (Zavádzací ovládač zakázaný)

Slot Bifurcation 1. Bifurkácia slotu 1
● x16 bifurkácia (štandardne)

2. Bifurkácia slotu 2
● x4 bifurkácia
● x8 bifurkácia (štandardne)

3. Slot 3 Boot Driver (Zavádzací ovládač pre slot 3)
● x4 bifurkácia
● x8 bifurkácia (štandardne)

4. Slot 4 Boot Driver (Zavádzací ovládač pre slot 4)
● x16 bifurkácia (štandardne)

5. Slot 5 Boot Driver (Zavádzací ovládač pre slot 5)
● x4 bifurkácia
● x8 bifurkácia (štandardne)

6. Slot 6 Boot Driver (Zavádzací ovládač pre slot 6)
● x4 bifurkácia
● x8 bifurkácia (štandardne)
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Podrobnosti obrazovky o sériovej komunikácii

Na obrazovke Serial Communication (Sériová komunikácia) môžete zobraziť vlastnosti portu sériovej komunikácie.

O tejto úlohe

Obrazovku Serial Communication (Sériová komunikácia) zobrazíte kliknutím na položku System Setup Main Menu (Hlavná
ponuka nastavenia systému) > System BIOS (Systém BIOS) > Serial Communication (Sériová komunikácia).

Podrobnosti obrazovky Serial Communication (Sériová komunikácia) sú uvedené ďalej.

Položka
ponuky

Popis

Serial
Communication

Vyberá zariadenia sériovej komunikácie (sériové zariadenie 1 a sériové zariadenie 2) v systéme BIOS. Je tiež možné
povoliť presmerovanie konzoly BIOS a špecifikovať adresu portu. Štandardne je možnosť Serial Communication
(Sériová komunikácia) nastavená na Auto (Automaticky).

Serial Port
Address

Umožňuje nastaviť adresu portu pre sériové zariadenia. Štandardne je možnosť Serial Port Address (Adresa
sériového portu) nastavená na Serial Device 1=COM2, Serial Device 2=COM1 (Sériové zariadenie 1 =
COM2, Sériové zariadenie 2 = COM1).

POZNÁMKA: Na pripojenie funkcie SOL možno použiť iba sériové zariadenie 2. Ak chcete použiť

presmerovanie konzoly cez pripojenie SOL, nakonfigurujte pre presmerovanie konzoly a pre sériové zariadenie

rovnakú adresu portu.

External Serial
Connector

Umožňuje priradiť externý sériový konektor k sériovému zariadeniu 1, sériovému zariadeniu 2 alebo so vzdialeným
prístupom. Štandardne je možnosť External Serial Connector (Externý sériový konektor) nastavená na
Serial Device1 (Sériové zariadenie 1).

POZNÁMKA: Na pripojenie funkcie SOL možno použiť iba sériové zariadenie 2. Ak chcete použiť

presmerovanie konzoly cez pripojenie SOL, nakonfigurujte pre presmerovanie konzoly a pre sériové zariadenie

rovnakú adresu portu.

Failsafe Baud Rate Zobrazuje prenosovú rýchlosť failsafe pre presmerovanie konzoly. Systém BIOS sa snaží automaticky určiť
prenosovú rýchlosť. Táto prenosová rýchlosť failsafe sa používa len vtedy, keď sa pokus nepodarí a hodnota
sa nesmie zmeniť. Štandardne je možnosť Failsafe Baud Rate (Prenosová rýchlosť failsafe) 115200.

Remote Terminal
Type

Nastaví typ terminálu vzdialenej konzoly. Štandardne je možnosť Remote Terminal Type (Typ vzdialeného
terminálu) nastavená na hodnotu VT 100/VT 220.

Redirection After
Boot

Povoľuje alebo zakazuje presmerovanie konzoly pri zavádzaní operačného systému. Štandardne je táto možnosť
nastavená na Redirection After Boot (Presmerovanie po zavedení) na Enabled (Povolené).

Podrobnosti obrazovky System profile settings (Nastavenia profilu
systému)

Na obrazovke System Profile Settings (Nastavenia profilu systému) môžete povoliť špecifické nastavenia výkonu systému, ako je
správa napájania.

O tejto úlohe

Obrazovku System Profile Settings (Nastavenia profilu systému) zobrazíte kliknutím na položku System Setup Main Menu
(Hlavná ponuka nastavenia systému) > System BIOS (Systém BIOS) > System Profile Settings (Nastavenia profilu
systému).

Podrobnosti obrazovky System Profile Settings (Nastavenia profilu systému) sú vysvetlené ďalej:

Položka
ponuky

Popis

System Profile Nastavuje profil systému. Ak nastavíte možnosť System Profile (Profil systému) na iný ako Custom
(Vlastný), systém BIOS automaticky nastaví zvyšok možností. Zvyšné možnosti môžete zmeniť, len ak je režim
nastavený na Custom (Vlastný). Štandardne je možnosť System Profile (Profil systému)
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Položka
ponuky

Popis

POZNÁMKA: Nasledujúce parametre sú k dispozícii, iba ak je System Profile (Profil systému) nastavený

na možnosť Workstation Performance (Výkon pracovnej stanice).

CPU Power
Management

Nastavuje riadenie napájania procesora. Štandardne Maximum Performance (Maximálny výkon)

Memory
Frequency
(Frekvencia
pamäte)

Nastavuje frekvenciu pamäte. Štandardne Maximum Performance (Maximálny výkon)

Turbo Boost Povolí alebo zakáže prevádzku procesora v režime Turbo Boost. Štandardne je možnosť Turbo Boost nastavená
na Enabled (Povolené).

Energy Efficient
Turbo

Povolí alebo zakáže možnosť Energy Efficient Turbo (Energeticky efektívny režim Turbo).

Režim EET (Energy Efficient Turbo) je režim prevádzky, pri ktorej sa frekvencia jadra procesora upravuje v rámci
rozsahu režimu Turbo podľa pracovnej záťaže.

C1E Povolí alebo zakáže prepnutie procesora na stav minimálneho výkonu v nečinnom stave. Štandardne je možnosť
C1E nastavená na Disabled (Zakázané).

C States Povolí alebo zakáže prevádzku procesora vo všetkých dostupných stavoch výkonu. Štandardne je možnosť C
States nastavená na Enabled (Povolenie).

Write Data CRC Povolí alebo zakáže možnosť Write Data CRC. Štandardne je táto možnosť nastavená na Disabled (Zakázané).

Collaborative
CPU Performance
Control

Povoľuje alebo zakazuje riadenie výkonu CPU. V prípade nastavenia na Enabled (Povolené) je riadenie výkonu
CPU kontrolované OS DBPM a System DBPM (DAPC). Táto možnosť je štandardne nastavená na Disabled
(Zakázané).

Memory Patrol
Scrub

Nastavuje frekvenciu prehľadávania pamäte. Štandardne je možnosť Memory Patrol Scrub nastavená na
Standard (Štandard).

Memory Refresh
Rate

Nastavuje frekvenciu obnovovania pamäte na 1-x alebo 2-x. Štandardne je možnosť Memory Refresh Rate
nastavená na 1x

Uncore Frequency Zvolí funkciu Processor Uncore Frequency (Frekvencia procesoru mimo jadro).

Dynamický režim umožňuje procesoru optimalizovať zdroje napájania v jadre a mimo jadier v čase prevádzky.
Optimalizácia frekvencie mimo jadra na ušetrenie energie alebo optimalizácie výkonu je ovplyvnená nastavením
možnosti Energy Efficiency Policy (Zásada energetickej efektivity).

Energy Efficient
Policy

Zvolí funkciu Energy Efficient Policy (Zásada energetickej efektivity).

CPU používa toto nastavenie na manipuláciu vnútorného správania procesora a určuje, či sa má dosahovať vyšší
výkon, alebo lepšia úspora energie.

Number of
Turbo Boot
Enabled Cores for
Processor 1

POZNÁMKA: Ak sú v systéme namontované dva procesory, zobrazí sa záznam položky Number of Turbo

Boost Enabled Cores for Processor 2 (Počet jadier s povolenou funkciou Turbo Boost pre procesor

2).

Kontroluje počet jadier s funkciou Turbo Boost pre procesor 1. Štandardne je maximálny počet jadier všetky.

Monitor/Mwait Povoľuje pokyny Monitor/Mwait v procesore. Štandardne je možnosť Monitor/Mwait stanovená na Enabled
(Povolené) pre všetky systémové profily, okrem Custom (Vlastné).

POZNÁMKA: Túto možnosť možno zakázať iba vtedy, ak je zakázaná možnosť C States (Stavy C) v

režime Custom (Vlastné).

POZNÁMKA: Ak je možnosť C States (Stavy C) povolená v režime Custom (Vlastné), zmena nastavenia

Monitor/Mwait nebude mať vplyv na napájanie/výkon systému.

CPU Interconnect
Bus Link Power
Management

Povoľuje alebo zakazuje možnosť CPU Interconnect Bus Link Power Management By default, táto možnosť je
nastavená na Disabled (Zakázané).
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Položka
ponuky

Popis

PCI ASPM L1
Link Power
Management

Povoľuje alebo zakazuje možnosť PCI ASPM L1 Link Power Management. Táto možnosť je štandardne nastavená
na Disabled (Zakázané).

Podrobnosti obrazovky nastavení System security (Zabezpečenie
systému)

Pomocou obrazovky System Security môžete vykonávať špecifické funkcie ako je nastavenie hesla systému, heslo nastavenia alebo
zakázanie tlačidla napájania.

O tejto úlohe

Obrazovku System Security (Zabezpečenie systému) zobrazíte kliknutím na položku System Setup Main Menu (Hlavná ponuka
nastavení systému) > System BIOS (Systém BIOS) > System Security Settings (Nastavenia zabezpečenia systému).

Podrobnosti obrazovky System Security Settings (Nastavenia zabezpečenia systému) sú vysvetlené ďalej:

Položka
ponuky

Popis

Intel AES-NI Zlepšuje rýchlosť aplikácií šifrovaním a dešifrovaním pomocou inštrukčnej súpravy štandardu AES (Advanced
Encryption Standard) a štandardne je nastavená na možnosť Enabled (Povolené).

System Password Nastaví heslo systému. Táto možnosť je štandardne nastavená na Enabled (Povolená), a ak v systéme nie je
nainštalovaná prepojka hesla, je iba na čítanie.

Setup Password Nastaví heslo pre nastavenie. Ak v systéme nie je nainštalovaná prepojka hesla, táto možnosť je iba na čítanie.

Password Status Uzamkne heslo systému. Štandardne je možnosť Password Status (Stav hesla) nastavená na Unlocked
(Odomknuté).

TPM Information Zmení prevádzkový stav TPM. Štandardne je táto možnosť nastavená na No TPM Present (Nie je prítomné
žiadne TPM).

Intel TXT Povolí alebo zakáže technológiu Intel Trusted Execution Technology (TXT). Ak chcete povoliť možnosť Intel
TXT, musí byť povolená virtualizačná technológia a TPM Security musí byť nastavené na Enabled (Povolené)
s opatreniami pred zavedením. Štandardne je možnosť Intel TXT nastavená na Off (Vypnuté).

Tlačidlo napájania Povolí alebo zakáže tlačidlo napájania v prednej časti systému. Štandardne je možnosť Power Button (Tlačidlo
napájania) nastavená na Enabled (Povolené).

AC Power
Recovery

Nastaví spôsob reakcie systému po obnovení sieťového napájania v systéme. Štandardne je možnosť AC Power
Recovery (Obnovenie po výpadku sieťového napájania) nastavená na Last (Posledné).

AC Power
Recovery Delay

Nastaví spôsob, akým systém podporuje stupňovanie napájania po obnovení výpadku striedavého napájania v
systéme. Štandardne je možnosť AC Power Recovery Delay (Oneskorenie obnovenia po výpadku sieťového
napájania) nastavená na Immediate (Okamžite).

User Defined
Delay (60s to
240s)

Nastaví možnosť User Defined Delay (Používateľom definované oneskorenie), keď je vybraná možnosť
User Defined (Používateľom definované) pre 0.

UEFI Variable
Access

Umožňuje rôzne stupne zabezpečenia premenných UEFI. V prípade nastavenia hodnoty Standard (Štandardne)
(štandardná možnosť) sú premenné UEFI prístupné v operačnom systéme podľa špecifikácie UEFI. V prípade
nastavenia hodnoty Controlled (Kontrolované) sú vybrané premenné UEFI chránené v prostredí a nové položky
zavedenia UEFI sú nútené zaradiť sa na koniec aktuálneho poradia zavádzania.

Secure ME PCI
Cfg Space

Ak je toto nastavenie povolené, konfiguračný priestor PCU je skrytý pre zariadenie riadiaceho modulu (ME) HECI a
štandardne je nastavené na Disabled (Zakázané).

Secure Boot
(Bezpečné
zavádzanie
systému)

Povolí funkciu Secure Boot (Bezpečné zavádzanie systému), pri ktorom systém BIOS overí každý obraz
pred zavádzaním pomocou certifikátov v Secure Boot Policy (Zásady bezpečného zavádzania). Secure Boot
(Bezpečné zavádzanie) je štandardne zakázané.
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Položka
ponuky

Popis

Secure Boot
Policy

Ak je funkcia Secure Boot Policy (Zásady bezpečného zavádzania) nastavená na Standard (Štandard), systém
BIOS používa na overenie obrazov pred zavádzaním kľúč a certifikáty výrobcu systému. Ak je funkcia Secure
Boot Policy (Zásady bezpečného zavádzania) nastavená na Custom (Vlastné), systém BIOS používa kľúče a
certifikáty definované používateľom. Funkcia Secure Boot Policy (Zásady bezpečného zavádzania) je štandardne
nastavená na Standard (Štandard).

Secure Boot Mode V tomto poli sa povoľuje spôsob používania objektu Secure boot policy (Zásady bezpečného zavádzania) (PK,
KEK, db, dbx).

Secure Boot
Policy Summary

Zobrazí zoznam certifikátov a hashov, ktoré zabezpečené zavádzanie používa na overenie obrazov.

Nastavenia vlastných zásad bezpečného zavádzania

Možnosť Secure Boot Custom Policy Settings (Nastavenia vlastných zásad bezpečného zavádzania) sa zobrazí iba vtedy, ak je možnosť
Secure Boot Policy (Zásady bezpečného zavádzania) nastavená na hodnotu Custom (Vlastné).

O tejto úlohe

V System Setup Main Menu (Hlavná ponuka nastavení systému) kliknite na položku System BIOS (Systém BIOS) >
System Security (Zabezpečenie systému) > Secure Boot Custom Policy Settings (Nastavenia vlastných zásad bezpečného
zavádzania).

Na obrazovke Secure Boot Custom Policy Settings (Nastavenia vlastných zásad bezpečného zavádzania) sú uvedené tieto
podrobnosti:

Položka
ponuky

Popis

Platform Key Importuje, exportuje, odstráni alebo obnoví kľúč PK (Platform Key).

Key Exchange Key
Database

Umožňuje importovať, exportovať, odstrániť alebo obnoviť položky v databáze KEK (Key Exchange Key)

Authorized
Signature
Database

Importuje, exportuje, odstráni alebo obnoví položky v databáze Authorized Signature Database (db).

Forbidden
Signature
Database

Importuje, exportuje, odstráni alebo obnoví položky v databáze Forbidden Signature Database (dbx).

Podrobnosti obrazovky Miscellaneous Settings (Rôzne nastavenia)

Na obrazovke Miscellaneous Settings (Rôzne nastavenia) môžete spustiť špecifické funkcie, ako je aktualizácia štítku aktíva a zmena
dátumu a času.

O tejto úlohe

Obrazovku Miscellaneous Settings (Rôzne nastavenia) zobrazíte kliknutím na položku System Setup Main Menu (Hlavná ponuka
nastavení systému) > System BIOS (Systém BIOS) > Miscellaneous Settings (Rôzne nastavenia).

Podrobnosti obrazovky Miscellaneous Settings (Rôzne nastavenia) sú vysvetlené ďalej:

Položka
ponuky

Popis

System Time Umožňuje nastaviť čas systému.

System Date Umožňuje nastaviť dátum systému.

Asset Tag Zobrazí Asset Tag (Inventárne číslo) a umožní ho meniť pre potreby zabezpečenia a sledovania.
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Položka
ponuky

Popis

Keyboard
NumLock

Umožňuje nastaviť, či sa systém zavádza s povolenou alebo zakázanou funkciou NumLock. Štandardne je
Keyboard NumLock nastavený na On (Zapnuté).

POZNÁMKA: Táto možnosť sa netýka klávesníc s 84 tlačidlami.

F1/F2 Prompt on
Error

Povoľuje alebo zakazuje výzvu pri chybe F1/F2 (F1/F2 prompt on error). Štandardne je možnosť F1/F2 Prompt
on Error (Výzva pri chybe F1/F2) nastavená na Enabled (Povolené). Výzva F1/F2 zahŕňa aj chyby klávesnice.

Load Legacy Video
Option ROM

Umožňuje určiť, či systém BIOS zavedie možnosť staršej verzie videa (INT 10H) ROM z radiča videa. Po výbere
možnosti Enabled (Povolené) v operačnom systéme nie sú podporované štandardy výstupu videa UEFI. Toto
pole je určené len pre režim zavádzania UEFI. Nedá sa nastaviť na Enabled (Povolené), ak je povolený režim
UEFI Secure Boot.

Dell Wyse
P25BIOS Access

Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená.

Power Cycle
Request

Špecifikuje spôsob reakcie systému pri prechode systému do stavu S5 a jeho nastavení na None (Žiadne).

Technické údaje

V tejto časti uvádzame technické a environmentálne informácie o vašom systéme.

POZNÁMKA: Interné káblové konektory neumožňujú odpájanie a pripájanie káblov počas prevádzky.

Rozmery systému

Tabuľka27. Rozmery 

Informácie Xa Xb Y Za (s
rámom)

Za (bez
rámu)

Zb Zc

Stojan Precision 7920 482,0 mm

(18,98 palca)

434,0 mm

(17,09 palca)

86,8 mm
(3,42 palca)

35,84 mm

(1,41 palca)

22,0 mm

(0,87 palca)

678,8 mm
(26,72 palca)

715,5 mm
(28,17 palca)
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Hmotnosť šasi

Tabuľka28. Hmotnosť šasi 

Informácie Maximálna hmotnosť (so všetkými pevnými diskami/SSD)

Systémy 3,5-palcových pevných diskov 28,6 kg (63,05 lb)

Technické údaje procesora

Pracovná stanica Precision 7920 Rack podporuje tieto procesory:
● Procesory Intel Xeon E5-26xx v5
● Procesory Intel Xeon E5-26xx v6
● Procesory Intel Xeon Gold 52xx
● Procesory Intel Xeon Silver 42xx
● Procesory Intel Xeon Bronze 32xx
● Procesory Intel Xeon Platinum 82xx
● Procesory Intel Xeon Gold radu 62xx

Technické údaje napájacieho zdroja

Systém stojana Precision 7920 podporuje až dva napájacie zdroje striedavého prúdu.
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Tabuľka29. Technické údaje napájacieho zdroja 

PSU Trieda Rozptyl tepla
(maximálne)

Frekvencia Napätie Prúd

1100 W AC Platinum 4100 BTU/h 50/60 Hz 100 – 240 V AC, automatické
stanovenie rozsahu

12 A – 6,5 A

1600 W AC Platinum 6000 BTU/h 50/60 Hz 100 – 240 V AC, automatické
stanovenie rozsahu

10 A

POZNÁMKA: Rozptyl tepla sa vypočíta pomocou menovitého príkonu napájacieho zdroja.

POZNÁMKA: Tento systém je tiež určený na pripojenie k systémom napájania IT so združeným napätím 230 V.

POZNÁMKA: Ak systém napájacieho zdroja 1600 W AC funguje s nízkym napätím 100 – 120 V AC, tak sa menovitý výkon na napájací

zdroj zníži na 800 W.

Technické údaje týkajúce sa batérie systému

Systém stojana Precision 7920 podporuje lítiovú gombíkovú batériu CR 2032 – 3,0 V.

Technické vlastnosti rozširujúcej zbernice

Systém stojana Precision 7920 Rack podporuje až osem rozširujúcich kariet PCI express (PCIe) generácie 3, ktoré je možné nainštalovať
v systémovej doske s použitím podstavcov na rozširujúce karty. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené podrobné informácie o technických
vlastnostiach držiakov rozširujúcich kariet:

Tabuľka30. Konfigurácia podstavca na rozširujúce karty 

Podstavec
rozširujúce

j karty

Zásuvky PCIe
na podstavci

Výška Dĺžka Prepojenie CPU

Podstavec
1C

Slot 1 Plná výška Plná dĺžka x16 CPU1

Slot 2 Plná výška Plná dĺžka x8 CPU1

Slot 3 Plná výška Polovičná dĺžka x8 CPU1

Podstavec
2A

Zásuvka 4 Plná výška Plná dĺžka x16 CPU2

Zásuvka 5 Plná výška Plná dĺžka x8 CPU2

Zásuvka 6 nízky profil Polovičná dĺžka x8 CPU1

Podstavec
3A

Zásuvka 7 Plná výška Plná dĺžka x8 CPU2

Zásuvka 8 Plná výška Plná dĺžka x16 CPU2

Technické údaje pamäte

Tabuľka31. Technické údaje pamäte 

Sockety
pamäťovýc
h modulov

Architektúra Kapacita pamäte Minimálne RAM Maximálne RAM

Dvadsať
štyri 288-
kolíkové

2 666 MT/s, DDR4
RDIMM, LRDIMM,
s podporou pre rozšírené
ECC alebo prevádzkový
režim s optimalizovanou
pamäťou

64 GB quad rank
(LRDIMM)

64 GB s jedným procesorom LRDIMM: až 768 GB
s jedným procesorom
a 1 536 s dvoma procesormi

8 GB single rank
(RDIMM)

8 GB s jedným procesorom a 16 GB
s dvoma procesormi (minimálne jeden
pamäťový modul na procesor)

RDIMM: až 192 GB
s dvoma procesormi a 96
GB s jedným procesorom
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Tabuľka31. Technické údaje pamäte (pokračovanie)

Sockety
pamäťovýc
h modulov

Architektúra Kapacita pamäte Minimálne RAM Maximálne RAM

16 GB single rank
(RDIMM)

16 GB s jedným procesorom RDIMM: až 192 GB s
jedným procesorom

RDIMM: až 384 GB
s dvoma procesormi

32 GB dual rank
(RDIMM)

32 GB s jedným procesorom RDIMM: až 384 GB s
jedným procesorom

RDIMM: až 768 GB
s dvoma procesormi

Technické údaje portov a konektorov

Porty USB

Systém Precision 7920 Rack podporuje:
● 2 porty USB 2.0 na prednom paneli
● 1 interný port USB 3.0
● 1 port USB 3.0 na prednom paneli
● 1 port micro USB 2.0 na prednom paneli pre iDRAC Direct
● 2 porty USB 3.0 na zadnom paneli

Porty NIC

Systém stojana Precision 7920 Rack podporuje až štyri porty radiča sieťového rozhrania (Network Interface Controller – NIC) na zadnom
paneli, ktoré sú k dispozícii v nasledujúcich konfiguráciách:
● Štyri porty RJ-45, ktoré podporujú rôzne kombinácie 1 Gb/s a 10 Gb/s
● Jeden port RJ-45, ktorý podporuje sieťový konektor iDRAC9 Enterprise

POZNÁMKA: Karta vFlsh má vyhradené sloty na systémovej doske.

Porty VGA

Port videografického poľa (Video Graphic Array – VGA) umožňuje pripojenie systému k zobrazeniu VGA. Systém stojana Precision 7920
podporuje dva 15-kolíkové porty VGA na prednom a zadnom paneli.

Konektor sériového rozhrania

Systém stojana Precision 7920 podporuje jeden sériový konektor na zadnom paneli, ktorý má 9 kolíkov a je kompatibilný s dátovým
terminálovým zariadením (DTE), 16550.

Interný duálny modul SD s kartou vFlash

Systém stojana Precision 7920 podporuje kartu vFlash.

Technické údaje videa

Systém stojana Precision 7920 podporuje integrovaný grafický ovládač Matrox G200eW3 so 16 MB medzipamäťou pre snímky videa.
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Tabuľka32. Podporované možnosti rozlíšenia videa 

Rozlíšenie Obnovovacia frekvencia (Hz) Farebné rozlíšenie (bity)

1024 x 768 60 8, 16, 32

1280 x 800 60 8, 16, 32

1280 x 1 024 60 8, 16, 32

1360 x 768 60 8, 16, 32

1440 x 900 60 8, 16, 32

1600 x 900 60 8, 16, 32

1600 x 1200 60 8, 16, 32

1680 x 1050 60 8, 16, 32

1920 x 1080 60 8, 16, 32

1920 x 1200 60 8, 16, 32

POZNÁMKA: Rozlíšenie 1920 x 1080 a 1920 x 1200 je podporované len v režime obmedzeného vypnutia.

Požiadavky na prostredie

POZNÁMKA: Doplňujúce informácie o požiadavkách na prostredie pre konkrétne konfigurácie systému nájdete na webovej stránke

Dell.com/environmental_datasheets.

Tabuľka33. Informácie o teplote 

Teplota Technické údaje

Dátové úložisko –40 °C až 65 °C (–40 °F až 149 °F)

Kontinuálna prevádzka (nadmorská výška menej ako
950 m alebo 3 117 stôp)

10 °C až 35 °C (50 °F až 95 °F) bez priameho slnečného žiarenia na
zariadenie

Maximálny teplotný gradient (prevádzka a skladovanie) 20 °C/h (68 °F/h)

Tabuľka34. Informácie o relatívnej vlhkosti 

Relatívna vlhkosť Technické údaje

Dátové úložisko 5 až 95 % (relatívna) s maximálnym rosným bodom 33 °C (91 °F).
V prevádzkovom prostredí nesmie nikdy dochádzať ku kondenzácii vodných
pár.

V prevádzke Relatívna vlhkosť 10 až 80 % s maximálnym rosným bodom 29 °C (84,2 °F).

Tabuľka35. Informácie o maximálnych vibráciách 

Maximálne vibrácie Technické údaje

V prevádzke 0,26 Grms pri 5 Hz až 350 Hz (všetky tri osi).

Dátové úložisko 1,88 Grms pri 10 Hz až 500 Hz po dobu 15 min (otestovaných všetkých šesť
strán).

Tabuľka36. Informácie o maximálnom náraze 

Maximálny náraz Technické údaje

V prevádzke Šesť po sebe nasledujúcich vibračných otrasov na pozitívnej aj negatívnej osi
x, y a z so 6 G až do 11 ms.

Dátové úložisko Šesť po sebe nasledujúcich vibračných otrasov na pozitívnej aj negatívnej osi
x, y a z (jeden otras z každej strany systému) so 71 G až do 2 ms.
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Tabuľka37. Informácie o maximálnej nadmorskej výške 

Maximálna nadmorská výška Technické údaje

V prevádzke 3 048 m (10 000 stôp)

Dátové úložisko 12 000 m (39 370 stôp)

Tabuľka38. Informácie o znižovaní prevádzkovej teploty 

Znižovanie prevádzkovej teploty Technické údaje

Až do 35 °C (95 °F) Od nadmorskej výšky 950 m (3 117 stôp) sa maximálna teplota zníži každých
300 m (547 stôp) o 1 °C (1 °F).

35 °C až 40 °C (95 °F až 104 °F) Od nadmorskej výšky 950 m (3 117 stôp) sa maximálna teplota zníži každých
175 m (319 stôp) o 1 °C (1 °F).

40 °C až 45 °C (104 °F až 113 °F) Od nadmorskej výšky 950 m (3 117 stôp) sa maximálna teplota zníži každých
125 m (228 stôp) o 1 °C (1 °F).

Špecifikácie týkajúce sa kontaminácie tuhými časticami a plynmi

V nasledujúcej tabuľke sú definované obmedzenia, ktoré pomáhajú predchádzať poškodeniu alebo poruchám zariadení z dôvodu
kontaminácie tuhými časticami alebo plynmi. Ak úroveň znečistenia tuhými časticami alebo plynmi prekročí stanovené obmedzenia
a zapríčiní poškodenie alebo poruchu zariadenia, bude potrebné napraviť podmienky prostredia. Za nápravu podmienok prostredia
zodpovedá zákazník.

Tabuľka39. Špecifikácie znečistenia tuhými časticami 

Kontaminácia tuhými časticami Technické údaje

Filtrácia vzduchu Filtrácia vzduchu dátového centra, ako je definovaná v norme ISO trieda 8
pre ISO 14644-1, by mala dosahovať horný limit spoľahlivosti 95 %.

POZNÁMKA: Podmienka normy ISO triedy 8 sa týka len prostredí
dátových centier. Táto požiadavka na filtráciu vzduchu sa neuplatňuje
pri zariadeniach IT určených na použitie mimo dátových centier,
v prostrediach, ako sú kancelárie alebo podlahy výrobných hál.

POZNÁMKA: Vzduch vstupujúci do dátového centra musí byť
filtrovaný filtráciou MERV11 alebo MERV13.

Vodivý prach Vzduch musí byť zbavený vodivého prachu, zinkových vláken alebo iných
vodivých častíc.

POZNÁMKA: Táto podmienka sa týka prostredí dátových aj
nedátových centier.

Korozívny prach ● Vzduch musí byť zbavený korozívneho prachu.
● Bod rozpíjania zvyškového prachu prítomného vo vzduchu musí byť

menší ako 60 % relatívna vlhkosť.

POZNÁMKA: Táto podmienka sa týka prostredí dátových aj
nedátových centier.

Tabuľka40. Špecifikácie kontaminácie plynom 

Kontaminácia plynom Technické údaje

Miera korózie skúšobnej medenej vzorky <300 Å/mesiac pre triedu G1, ako je definovaná v norme ANSI/
ISA71.04-2013.

Miera korózie skúšobnej striebornej vzorky <200 Å/mesiac, ako je definovaná normou ANSI/ISA71.04-2013.

POZNÁMKA: Maximálne úrovne korozívnej kontaminácie merané pri relatívnej vlhkosti ≤50 s%.
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Operačný systém

Vaša pracovná stanica Precision 7920 Rack podporuje tieto operačné systémy:

● Windows 11 Pro, 64-bitová verzia
● Windows 11 Pro for Workstations, 64-bitová verzia
● Windows 10 Pro, 64-bitová verzia
● Windows 7 Pro, 32-bitová verzia (s možnosťou prechodu na staršiu verziu)
● Windows 7 Pro, 64-bitová verzia (s možnosťou prechodu na staršiu verziu)
● RHEL 7.3
● Ubuntu 16.04 LTS, 64-bitová verzia

Aktualizácia systému BIOS

Aktualizácia systému BIOS v systéme Windows

O tejto úlohe

VAROVANIE: Ak pred aktualizáciou systému nevypnete nástroj BitLocker, systém nebude schopný po najbližšom

reštartovaní rozpoznať kľúč nástroja BitLocker. Potom sa zobrazí výzva na zadanie kľúča, ak chcete pokračovať,

pričom systém bude požadovať zadanie kľúča po každom reštartovaní. V prípade, že kľúč stratíte, môžete prísť o svoje

údaje alebo budete musieť preinštalovať operačný systém. Ďalšie informácie na túto tému nájdete v článku databázy

poznatkov: https://www.dell.com/support/article/sln153694

Postup

1. Navštívte stránku www.dell.com/support.

2. Kliknite na položku Podpora produktov. Do poľa Podpora produktov zadajte servisný tag svojho počítača a kliknite na tlačidlo
Hľadať.

POZNÁMKA: Ak nemáte servisný tag, použite funkciu SupportAssist na automatické rozpoznanie vášho počítača. Takisto

môžete zadať identifikátor svoju produktu alebo pohľadať model svojho počítača manuálne.

3. Kliknite na položku Ovládače a súbory na stiahnutie. Rozbaľte položku Nájsť ovládače.

4. Zvoľte operačný systém, ktorý máte nainštalovaný vo svojom počítači.

5. V rozbaľovacom zozname Kategória vyberte položku BIOS.

6. Vyberte najnovšiu verziu systému BIOS a kliknite na položku Stiahnuť a stiahnite si súbor so systémom BIOS do počítača.

7. Po dokončení sťahovania prejdite do priečinka, do ktorého ste uložili aktualizačný súbor systému BIOS.

8. Dvakrát kliknite na ikonu aktualizačného súboru systému BIOS a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Viac informácií nájdete v článku databázy poznatkov s číslom 000124211 na webovej stránke www.dell.com/support.

Aktualizácia systému BIOS v prostrediach systémov Linux a Ubuntu

Ak chcete aktualizovať systém BIOS v počítači s operačným systémom Linux alebo Ubuntu, pozrite si článok v databáze poznatkov
s číslom 000131486 na webovej stránke www.dell.com/support.

Aktualizácia systému BIOS pomocou USB kľúča v prostredí systému
Windows

O tejto úlohe

VAROVANIE: Ak pred aktualizáciou systému nevypnete nástroj BitLocker, systém nebude schopný po najbližšom

reštartovaní rozpoznať kľúč nástroja BitLocker. Potom sa zobrazí výzva na zadanie kľúča, ak chcete pokračovať,

pričom systém bude požadovať zadanie kľúča po každom reštartovaní. V prípade, že kľúč stratíte, môžete prísť o svoje
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údaje alebo budete musieť preinštalovať operačný systém. Ďalšie informácie na túto tému nájdete v článku databázy

poznatkov: https://www.dell.com/support/article/sln153694

Postup

1. Postupujte podľa krokov 1 až 6 uvedených v časti Aktualizácia systému BIOS v prostredí systému Windows a stiahnite si najnovší súbor
s programom na inštaláciu systému BIOS.

2. Vytvorte si spustiteľný kľúč USB. Viac informácií nájdete v článku databázy poznatkov s číslom 000145519 na webovej stránke
www.dell.com/support.

3. Skopírujte súbor s programom na inštaláciu systému BIOS na spustiteľný kľúč USB.

4. Pripojte spustiteľný kľúč USB k počítaču, v ktorom treba aktualizovať systém BIOS.

5. Reštartujte počítač a stlačte kláves F12 .

6. V ponuke Ponuka na jednorazové spustenie systému vyberte USB kľúč.

7. Zadajte názov programu na inštaláciu systému BIOS a stlačte kláves Enter.
Zobrazí sa Program na aktualizáciu systému BIOS.

8. Aktualizáciu systému BIOS dokončite podľa pokynov na obrazovke.

Aktualizácia systému BIOS z ponuky F12 jednorazového spustenia
systému

Systém BIOS v počítači aktualizujte pomocou aktualizačného súboru .exe skopírovaného na USB kľúči so súborovým systémom FAT32 tak,
že spustíte systém zo zariadenia z ponuky jednorazového spustenia systému, ktorá sa otvára stlačením klávesu F12.

O tejto úlohe

VAROVANIE: Ak pred aktualizáciou systému nevypnete nástroj BitLocker, systém nebude schopný po najbližšom

reštartovaní rozpoznať kľúč nástroja BitLocker. Potom sa zobrazí výzva na zadanie kľúča, ak chcete pokračovať,

pričom systém bude požadovať zadanie kľúča po každom reštartovaní. V prípade, že kľúč stratíte, môžete prísť o svoje

údaje alebo budete musieť preinštalovať operačný systém. Ďalšie informácie na túto tému nájdete v článku databázy

poznatkov: https://www.dell.com/support/article/sln153694

Aktualizácia systému BIOS

Aktualizáciu systému BIOS môžete spustiť zo systému Windows pomocou spustiteľného USB kľúča alebo z ponuky jednorazového
spustenia systému, ktorá sa otvára stlačením klávesu F12.

Túto možnosť ponúka väčšina počítačov Dell zostavených po roku 2012. Ak ju ponúka aj váš počítač, po stlačení klávesu F12 na otvorenie
ponuky jednorazového spustenia systému sa v ponuke zobrazí aj položka BIOS FLASH UPDATE. Ak sa tam táto možnosť nachádza,
potom váš systém BIOS podporuje túto možnosť svojej aktualizácie flash.

POZNÁMKA: Túto funkciu môžu použiť iba počítače s možnosťou aktualizácie systému BIOS prostredníctvom ponuky jednorazového

spustenia systému, ktorá sa otvára stlačením klávesu F12.

Aktualizácia z ponuky jednorazového spustenia systému

Ak chcete aktualizovať systém BIOS pomocou klávesu F12, ktorý otvára ponuku jednorazového spustenia systému, budete potrebovať:

● USB kľúč naformátovaný v súborovom systéme FAT32 (kľúč nemusí byť spustiteľný),
● spustiteľný súbor systému BIOS, ktorý ste stiahli z webovej lokality podpory firmy Dell a skopírovali do koreňového adresára na USB

kľúči,
● napájací adaptér pripojený k počítaču,
● funkčnú batériu v počítači na aktualizáciu systému BIOS.

Ak chcete aktualizovať systém BIOS z ponuky F12, postupujte takto:

VAROVANIE: Počítač počas aktualizácie systému BIOS nevypínajte. Ak počítač vypnete, môže sa stať, že sa nebude dať

spustiť.

Postup

1. Do portu USB vypnutého počítača vložte USB kľúč, na ktorý ste skopírovali súbor na aktualizáciu systému BIOS.
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2. Zapnite počítač a stlačením klávesu F12 otvorte ponuku jednorazového spustenia systému. Myšou alebo šípkami na klávesnici vyberte
možnosť Aktualizovať systém BIOS a stlačte kláves Enter.
Zobrazí sa ponuka aktualizácie systému BIOS.

3. Kliknite na položku Aktualizovať zo súboru flash.

4. Vyberte externé zariadenie USB.

5. Označte cieľový aktualizačný súbor a dvakrát naň kliknite. Potom kliknite na položku Odoslať.

6. Kliknite na položku Aktualizovať systém BIOS. Počítač sa reštartuje a spustí sa aktualizácia systému BIOS.

7. Po dokončení aktualizácie systému BIOS sa počítač automaticky reštartuje.
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Riešenie problémov systému

Bezpečnosť je prvoradá – pre vás aj váš systém
POZNÁMKA: Mnoho opráv môže vykonať iba certifikovaný servisný technik. Vy sami by ste mali riešiť iba tie problémy a jednoduché

opravy, ktoré sú uvedené v produktovej dokumentácii, prípadne telefonicky alebo online kontaktovať tím podpory a postupovať podľa

pokynov. Poškodenie v dôsledku servisu, ktorý nie je oprávnený spoločnosťou Dell, nespadá pod ustanovenia záruky. Prečítajte si

bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali spolu s produktom, a dodržiavajte ich.

POZNÁMKA: Spoločnosť Dell zariadenie optimalizovala a odporúča, aby ste nemenili žiadne z týchto nastavení.

POZNÁMKA: Validácia riešenia sa uskutočnila s použitím hardvérovej konfigurácie dodanej z výroby.

Témy:

• Diagnostika systému
• Aktualizácia systému BIOS pomocou USB kľúča v prostredí systému Windows
• Aktualizácia systému BIOS v systéme Windows
• Zálohovacie médiá a možnosti obnovenia
• Cyklus napájania Wi-Fi

Diagnostika systému
Ak sa vyskytne nejaký problém s vaším zariadením, skôr než požiadate firmu Dell o technickú podporu, spustite, prosím, diagnostiku
systému. Zmyslom diagnostiky systému je otestovať hardvér vášho zariadenia bez použitia ďalšieho vybavenia alebo riskovania straty
údajov. Navyše, ak sa vám nepodarí problém vyriešiť svojpomocne, výsledok diagnostiky pomôže našim zamestnancom technickej podpory
pri riešení problému.

Vstavaná diagnostika systému od firmy Dell

POZNÁMKA: Vstavaná diagnostika systému od firmy Dell je známa aj pod názvom ePSA (Enhanced Preboot System Assessment).

Vstavaná diagnostika systému poskytuje súbor možností pre konkrétne zariadenia alebo skupiny zariadení, aby ste mohli:
● spustiť testy automaticky alebo v interaktívnom režime,
● opakovať testy,
● zobraziť alebo uložiť výsledky testov,
● spustením podrobných testov zaviesť dodatočné testy pre získanie ďalších informácií o zariadeniach, ktoré majú poruchu,
● zobraziť hlásenia o stave, ktoré vás informujú, ak testy prebehli úspešne,
● zobraziť chybové hlásenia, ktoré vás informujú, ak sa počas testov objavili nejaké problémy.

Spustenie vstavanej diagnostiky systému zo Správcu spustenia

Diagnostiku ePSA spustite, ak sa systém nedá spustiť.

Postup

1. Počas spúšťania systému stlačte kláves F11.

2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte položky System Utilities > Launch Diagnostics.

3. Alebo stlačte počas spúšťania systému kláves F10 a potom vyberte položky Hardware Diagnostics > Run Hardware Diagnostics.

7
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Zobrazí sa okno ePSA Pre-boot System Assessment so zoznamom všetkých zariadení pracovnej stanice, ktoré boli rozpoznané.
Diagnostický nástroj následne začne spúšťať testy všetkých rozpoznaných zariadení.

Výsledky

Spustenie vstavanej diagnostiky systému v nástroji Dell Lifecycle Controller

Postup

1. Počas spúšťania systému stlačte kláves F10.

2. Vyberte položky Hardware Diagnostics → Run Hardware Diagnostics.
Zobrazí sa okno ePSA Pre-boot System Assessment so zoznamom všetkých zariadení pracovnej stanice, ktoré boli rozpoznané.
Diagnostický nástroj následne začne spúšťať testy všetkých rozpoznaných zariadení.

Ovládacie prvky diagnostiky systému

Ponuka Popis

Konfigurácia Zobrazí informácie o konfigurácii a stave všetkých rozpoznaných zariadení.

Výsledky Zobrazí výsledky všetkých spustených testov.

System health Zobrazí aktuálny prehľad výkonu systému.

Event log Zobrazí záznam výsledkov všetkých spustených testov s časom ich vykonania. Záznam sa zobrazí vtedy, ak bol
zaznamenaný aspoň jeden popis udalosti.

Aktualizácia systému BIOS pomocou USB kľúča
v prostredí systému Windows

Postup

1. Postupujte podľa krokov 1 až 6 uvedených v časti Aktualizácia systému BIOS v prostredí systému Windows a stiahnite si najnovší súbor
s programom na inštaláciu systému BIOS.

2. Vytvorte si spustiteľný kľúč USB. Viac informácií nájdete v článku databázy poznatkov s číslom 000145519 na webovej stránke
www.dell.com/support.

3. Skopírujte súbor s programom na inštaláciu systému BIOS na spustiteľný kľúč USB.

4. Pripojte spustiteľný kľúč USB k počítaču, v ktorom treba aktualizovať systém BIOS.

5. Reštartujte počítač a stlačte kláves F12 .

6. V ponuke Ponuka na jednorazové spustenie systému vyberte USB kľúč.

7. Zadajte názov programu na inštaláciu systému BIOS a stlačte kláves Enter.
Zobrazí sa Program na aktualizáciu systému BIOS.

8. Aktualizáciu systému BIOS dokončite podľa pokynov na obrazovke.

Aktualizácia systému BIOS v systéme Windows

Postup

1. Navštívte stránku www.dell.com/support.

2. Kliknite na položku Podpora produktov. Do poľa Podpora produktov zadajte servisný tag svojho počítača a kliknite na tlačidlo
Hľadať.

POZNÁMKA: Ak nemáte servisný tag, použite funkciu SupportAssist na automatické rozpoznanie vášho počítača. Takisto

môžete zadať identifikátor svoju produktu alebo pohľadať model svojho počítača manuálne.

3. Kliknite na položku Ovládače a súbory na stiahnutie. Rozbaľte položku Nájsť ovládače.
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4. Zvoľte operačný systém, ktorý máte nainštalovaný vo svojom počítači.

5. V rozbaľovacom zozname Kategória vyberte položku BIOS.

6. Vyberte najnovšiu verziu systému BIOS a kliknite na položku Stiahnuť a stiahnite si súbor so systémom BIOS do počítača.

7. Po dokončení sťahovania prejdite do priečinka, do ktorého ste uložili aktualizačný súbor systému BIOS.

8. Dvakrát kliknite na ikonu aktualizačného súboru systému BIOS a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Viac informácií nájdete v článku databázy poznatkov s číslom 000124211 na webovej stránke www.dell.com/support.

Zálohovacie médiá a možnosti obnovenia
Odporúča sa, aby ste si vytvorili jednotku na obnovenie systému určenú na opravu problémov, ktoré sa môžu v systéme Windows
vyskytnúť. Firma Dell ponúka viacero možností obnovenia operačného systému Windows vo vašom počítači Dell. Viac informácií nájdete
v časti Zálohovacie médiá a možnosti obnovy systému Windows od firmy Dell.

Cyklus napájania Wi-Fi

O tejto úlohe

Ak sa váš počítač nemôže pripojiť na internet kvôli problémom s bezdrôtovou kartou, môžete skúsiť problém vyriešiť pomocou cyklu
napájania Wi-Fi. Nasledujúci postup vám pomôže vykonať cyklus napájania Wi-Fi:

POZNÁMKA: Niektorí poskytovatelia internetu (ISP) poskytujú zákazníkom zariadenie, ktoré v sebe spája modem a smerovač.

Postup

1. Vypnite počítač.

2. Vypnite modem.

3. Vypnite bezdrôtový smerovač.

4. Počkajte 30 sekúnd.

5. Zapnite bezdrôtový smerovač.

6. Zapnite modem.

7. Zapnite počítač.
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Získavanie pomoci a kontaktovanie spoločnosti
Dell

Zdroje svojpomoci
Ďalšie informácie a pomoc k výrobkom a službám Dell môžete získať z týchto zdrojov svojpomoci:

Tabuľka41. Zdroje svojpomoci 

Zdroje svojpomoci Umiestnenie zdrojov informácií

Informácie o výrobkoch a službách Dell www.dell.com

My Dell

Tipy

Kontaktovať oddelenie podpory Do políčka vyhľadávania systému Windows zadajte Contact
Support a stlačte kláves Enter.

Online pomocník pre operačný systém www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Informácie o odstraňovaní problémov, príručky používateľa,
inštalačné pokyny, technické údaje výrobkov, blogy pre technickú
pomoc, ovládače, aktualizácie softvéru a podobné.

www.dell.com/support

Články databázy poznatkov Dell týkajúce sa rôznych problémov
s počítačom.

1. Navštívte webovú stránku https://www.dell.com/support/
home/?app=knowledgebase.

2. Do poľa Vyhľadať zadajte predmet alebo kľúčové slovo.
3. Kliknutím na možnosť Vyhľadať získate zoznam súvisiacich

článkov.

Poznatky o vašom produkte získate v rámci nasledujúcich
informácií:
● Technické údaje produktu
● Operačný systém
● Nastavenie a používanie produktu
● Zálohovanie údajov
● Riešenie problémov a diagnostika
● Továrenské a systémové obnovenie
● Informácie o systéme BIOS

Pozri Ja a môj Dell na stránke www.dell.com/support/manuals.

Na nájdenie časti Ja a môj Dell určenej pre váš produkt si ho musíte
identifikovať pomocou jedného z nasledujúcich krokov:

● Stlačte položku Zistiť produkt.
● V časti Prezrieť produkty si v rozbaľovacej ponuke vyberte

svoj produkt.
● Do vyhľadávača zadajte Číslo servisného tagu alebo ID

produktu.

Ako kontaktovať spoločnosť Dell
Kontakt na spoločnosť Dell v súvislosti s predajom, technickou podporou alebo starostlivosťou o zákazníkov nájdete na adrese
www.dell.com/contactdell.

POZNÁMKA: Dostupnosť sa však odlišuje v závislosti od danej krajiny a produktu, a niektoré služby nemusia byť vo vašej krajine

dostupné.
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POZNÁMKA: Ak nemáte aktívne pripojenie na internet, kontaktné informácie nájdete vo faktúre, dodacom liste, účtenke alebo v

produktovom katalógu spoločnosti Dell.
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