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Tópicos:

• Como configurar a placa suplementar Thunderbolt

Como configurar a placa suplementar Thunderbolt
Esta seção descreve de modo resumido como instalar a placa suplementar Thunderbolt em um Dell Precision Tower 5810, 7810, 7910,
Rack 7910, T1700 MT, T1700 SFF e 3620 MT.

Ações de pré-requisitos antes de configurar uma placa Thunderbolt:

1. Para utilizar uma placa suplementar (Add-in-Card, AIC), certifique-se de ter uma placa de sistema compatível com Thunderbolt.

2. Instalar o software do Thunderbolt antes da instalação da placa suplementar (AIC).

NOTA: A placa Thunderbolt é compatível apenas com o sistema operacional Windows. Não é compatível com o sistema operacional

Linux.

Para configurar uma placa suplementar Thunderbolt

1. Conecte o cabo GPIO aos conectores do GPIO na placa de sistema.
NOTA: Há um cabo GPIO de 5 pinos, uma extremidade se conecta na placa e a outra extremidade se conecta ao conector do

GPIO na placa de sistema.

● Para o Precision Tower 7910: a AIC Thunderbolt é colocada no slot 3 da CPU1

● Para o Precision Tower 5810/T7810: a AIC Thunderbolt é colocada no slot 5 da CPU1

● Para o Precision Rack 7910: a AIC Thunderbolt NÃO é compatível

● Para o Precision T1700 MT: a AIC Thunderbolt é colocada no slot 4

● Para o Precision T1700 SFF: a AIC Thunderbolt é colocada no slot 1

● Para o Precision T3620 MT: a placa suplementar (AIC) Thunderbolt é colocada no slot 3
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2. Conecte a porta da tela ao cabo DisplayPort.

Como obter 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:

● Melhores práticas de segurança
● Certificação de normalização
● Ergonomia

Consulte Dell.com para obter informações adicionais sobre:

3

https:/Dell.com


● Garantia
● Termos e condições (para os EUA somente)
● Acordo de Licença de Usuário Final

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

© 2017 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. A Dell, a EMC, e outras marcas são marcas comerciais da Dell
Inc. ou suas subsidiárias. Outras marcas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.
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