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Como remover e substituir a bateria do sistema
Se o módulo de computação não exibir mais automaticamente a data e hora corretas, substitua a bateria que
alimenta o relógio em tempo real. Em condições normais de uso, a bateria tem duração de 5 a 10 anos.

AVISO:

O computador contém uma bateria interna de dióxido de manganês de lítio, uma bateria de pentóxido
de vanádio ou uma bateria alcalina. Há risco de incêndio e queimaduras, se a bateria não for
manuseada corretamente. Para reduzir o risco de lesões pessoais:

• Não tente recarregar a bateria.
• Não exponha a bateria a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F).
• Não desmonte, esprema, perfure, conecte os contatos externos nem descarte a bateria no fogo ou na

água.
• Substitua somente pela peça sobressalente designada para este produto.

Para remover o componente:

Procedimento

1. Desligue o módulo de computação.
2. Remova o módulo de computação.
3. Coloque o módulo de computação em uma superfície lisa e nivelada.

em uma superfície lisa e nivelada.
4. Remova o painel de acesso.
5. Remova o assembly do painel frontal/compartimento da unidade.
6. Localize a bateria na placa do sistema.
7. Remova a bateria.

IMPORTANTE:

A substituição da bateria da placa do sistema redefine a ROM do sistema como a configuração
padrão. Depois de substituir a bateria, use Configuração de BIOS/Plataforma (RBSU) em Utilitários
do sistema de UEFI para reconfigurar o sistema.

Para substituir o componente, realize o procedimento de remoção na ordem inversa.
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Para obter mais informações sobre a substituição ou o descarte correto da bateria, entre em contato com um
revendedor ou um prestador de serviços autorizado.

Como desligar o módulo de computação
Antes de desligar o módulo de computação para algum procedimento de atualização ou manutenção, faça
backup de programas e dados importantes do servidor.

Antes de prosseguir, verifique se o módulo de computação está no modo Standby observando se o LED de
alimentação do sistema está âmbar, e verifique se o UID LED NÃO está azul piscante.

IMPORTANTE:
Quando o módulo de computação estiver no modo Standby, ainda haverá alimentação auxiliar sendo
fornecida ao sistema.

IMPORTANTE:
Sempre tente desligar normalmente antes de forçar o desligamento de aplicativos e sistema
operacional.

Para desligar o módulo de computação, use um dos seguintes métodos:

• Para desativar normalmente aplicativos e o sistema operacional ao mudar o módulo de computação para
o módulo Standby, use um dos métodos a seguir:

◦ Pressione e solte o botão Power On/Standby.
◦ Selecione Desligamento instantâneo no HPE OneView.
◦ Selecione Desligamento virtual instantâneo no HPE iLO.

Sempre tente desligar normalmente antes de forçar o desligamento do sistema.
• Se um desligamento normal falhar quando um aplicativo ou sistema operacional parar de responder, use

um dos seguintes métodos para forçar um desligamento de aplicativo e sistema operacional:

◦ Pressione e segure o botão Power On/Standby por mais de quatro segundos.
◦ Selecione Pressionar e desligar no HPE OneView.
◦ Selecione Pressionar e segurar botão virtual no HPE iLO.

Dados de aplicativo podem ser perdidos ao realizar um desligamento forçado de aplicativos e sistema
operacional.

Como remover o módulo de computação

Procedimento

1. Identifique o módulo de computação correto.
2. Desligue o sistema.
3. Remova o módulo de computação.
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4. Coloque o módulo de computação em uma superfície lisa e nivelada.

AVISO:
Para reduzir o risco de lesões pessoais causadas por superfícies quentes, espere as unidades, os
módulos de entrada de energia e os componentes internos do sistema esfriarem antes de tocar
neles.

CUIDADO:
Para prevenir danos aos componentes elétricos, aterre adequadamente o módulo de computação
antes de começar qualquer procedimento de instalação. Aterramento inadequado pode causar
descarga eletrostática.

Como remover o painel de acesso
Para remover o componente:

Procedimento

1. Desligue o módulo de computação.
2. Remova o módulo de computação.
3. Coloque o módulo de computação em uma superfície lisa e nivelada.
4. Pressione o botão de liberação do painel de acesso.
5. Deslize o painel de acesso na direção da parte traseira de módulo de computação, e depois levante para

remover o painel.

4  Como remover o painel de acesso



Como remover o defletor DIMM

Procedimento

1. Desligue o módulo de computação.
2. Remova o módulo de computação.
3. Coloque o módulo de computação em uma superfície lisa e nivelada.
4. Remova o painel de acesso.

IMPORTANTE:
Ao remover o defletor DIMM direito, deixe a bateria de armazenamento inteligente instalada no
defletor.

5. Remova um ou mais defletores DIMM.

Como remover o assembly do painel frontal/compartimento
da unidade
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Procedimento

1. Desligue o módulo de computação.
2. Remova o módulo de computação.
3. Coloque o módulo de computação em uma superfície lisa e nivelada.
4. Remova o painel de acesso.
5. Remova todas as unidades.
6. Como remover todas unidades vazias.
7. Remova o assembly do painel frontal/compartimento da unidade.

Como instalar a opção de unidade
O módulo de computação oferece suporte a até duas unidades de SFF SAS, NVMe, estado sólido ou SATA
(compatível apenas com o barramento de dados de ).

CUIDADO:
Para prevenir resfriamento indevido e dano térmico, não opere o módulo de computação ou o quadro a
menos que todas as unidades e compartimentos do dispositivo estejam ocupados com um componente
ou em branco.

Para instalar o componente:

Procedimento

1. Remove a unidade em vazia.
2. Prepare a unidade:

• SAS, SATA ou estado sólido
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• NVMe—Pressione Não remova para abrir a trava de liberação.

3. Instale a unidade:

• SAS, SATA ou estado sólido

1

2

• NVMe
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1

4. Determine o status da unidade com base nas definições de LED da unidade.

LEDs e botões do painel frontal
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Item Descrição Status

1 UID LED Azul sólido = Ativado

Azul piscante (1 Hz/ciclo por
segundo) = Gestão remota ou
atualização de firmware em
andamento

Apagado = Desativado

2 LED de status de integridade Verde sólido = Normal

Verde intermitente (1 Hz/ciclo por
segundo) = iLO está reiniciando

Âmbar piscante = Sist. degradado

Vermelho pisc. (1 Hz/ciclo p/ seg)
= Sis. crítico

3 LED de status de NIC
intermediário

Verde sólido = Ligação a qualquer
NIC intermediário

Verde piscante = Atividade em
qualquer NIC intermediário

Desligado = Sem ligação ou
atividade em qualquer NIC
intermediário

4 LED do botão Power On/Standby
e de energia do sistema

Verde sólido = Sistema ligado

Verde intermitente (1 Hz/ciclo por
segundo) = Executando ciclo de
energia em sequência

Âmbar sólido = O sistema está no
modo de espera

Apagado = Sem energia*

*Se todos os outros LEDs estiverem desligados, então nenhuma fonte está presente no módulo de
computação. Se o LED de integridade está verde piscante enquanto o LED de energia do sistema está
apagado, indica que o serviço do botão Power On/Standby está iniciando ou que um reinício de iLO está em
progress.

*Não há energia na instalação, o cabo de alimentação não está conectado, nenhuma fonte de alimentação
está instalada, ocorreu uma falha na fonte de alimentação ou o módulo de computação está desconectado.
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Componentes da placa do sistema

P1 P3

P2 P4
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1 2 3 4 5 6

Item Descrição

1 Conector interno USB 3.0

2 Conector M.2

3 Bateria do sistema

4 Conector 1 do barramento de dados da unidade

5 Slots DIMM do processador 1 (12)

6 Slots DIMM do processador 3 (12)

7 Conectores intermediários (M1–M6)

8 Conector 1 de energia/gerenciamento

9 Conector 2 de energia/gerenciamento

10 Conector da bateria de armazenamento HPE Smart

11 Slots DIMM do processador 4 (12)

12 Slots DIMM do processador 2 (12)

13 Chave de manutenção do sistema

14 Conector 2 do barramento de dados da unidade

15 Conector de TPM

16 Slot para cartão microSD

17 Conector da porta de serviço USB iLO externa

Feedback da documentação
A Hewlett Packard Enterprise tem o compromisso de fornecer uma documentação que satisfaz suas
necessidades. Para nos ajudar a melhorar a documentação, envie erros, sugestões ou comentários para
Feedback da documentação (docsfeedback@hpe.com). Ao enviar seus comentários, inclua o título do
documento, número de peça, edição e data de publicação localizados na parte frontal do documento. Para
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conteúdo de ajuda online, inclua o nome do produto, versão do produto, edição de ajuda e data de
publicação localizados na página de avisos legais.

Avisos
As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias
para os produtos e serviços da Hewlett Packard Enterprise são estabelecidas exclusivamente na
documentação de garantia que acompanha esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste
documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. A Hewlett Packard Enterprise
não é responsável por eventuais erros técnicos, editoriais ou omissões contidos neste documento.

Software informático confidencial. Licença válida da Hewlett Packard Enterprise necessária para posse,
utilização ou cópia. De acordo com os artigos 12.211 e 12.212 da FAR, o Software Informático Comercial, a
Documentação do Software Informático e os Dados Técnicos de Itens Comerciais são licenciados ao
Governo dos EUA segundo a licença comercial padrão do fornecedor.

Links para sites de terceiros levam você para fora do site da Hewlett Packard Enterprise. A Hewlett Packard
Enterprise não tem controle sobre e não tem responsabilidade por informações fora do site da Hewlett
Packard Enterprise.
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