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Tópicos:

• Como configurar a placa suplementar Thunderbolt

Como configurar a placa suplementar Thunderbolt
Esta seção descreve de forma resumida como instalar as placas host Dual/Quad em um Dell Precision Tower 5810, 7810, 7910 e Rack
7910.

Configuração de jumper em uma placa de PCIe serial

J6 (serial 1)

1 a 2 5 V

3 a 4 RI (PADRÃO)

5 a 6 12V

J65 (serial 1)

1 a 2 5 V

3 a 4 DCD (PADRÃO)

5 a 6 12V

O complemento serial tem dois jumpers selecionáveis:

● A configuração 1-2 fornecerá uma porta serial de alimentação de 5V.
● A configuração 3-4 oferecerá uma porta serial padrão.
● A configuração 5-6 fornecerá uma porta serial de alimentação de 12 v.
● O padrão é uma porta serial padrão (3-4).

1. Instalar o software do Thunderbolt antes da instalação da placa suplementar (AIC).
NOTA: Para fazer download dos drivers para instalação no sistema operacional Windows e Linux sistema operacional, acesse

Dell.com/support.

2. Para o Precision Tower 7910: o AIC serial é colocado nos slots CPU1-1, CPU1-3, CPU1-4, CPU2-1, CPU2-2.
3. Para Precision torre 5810/torre 7810: o AIC serial é colocado no slot 1, 3, 4, 5.
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Como encontrar mais informações e recursos

Consulte os documentos sobre segurança e normalização entregues com seu computador e também a página de conformidade normativa
em www.dell.com/regulatory_compliance para obter mais informações sobre:

● Práticas de segurança recomendadas
● Certificação de normalização
● Ergonomia

Consulte www.dell.com para obter informações adicionais sobre:

● Garantia
● Termos e condições (apenas para os EUA.)
● Contrato de licença para o usuário final

Informações adicionais sobre o produto estão disponíveis em www.dell.com/support/manuals

Copyright © 2014 Dell Inc. Todos os direitos reservados. Esse produto é protegido por leis de direitos autorais e de propriedade
intelectual dos EUA e internacionais. Dell™ e o logotipo Dell são marcas comerciais da Dell Inc. nos Estados Unidos e/ou em outras
jurisdições. Todas as outras marcas e os nomes aqui mencionados podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas.
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