
Introduktionshandbok för 
Sun Fire™ T1000
Denna handbok innehåller grundläggande information 
om servern. Den tar upp var du hittar den information 
du behöver för att snabbt få igång servern och börja 
använda den.

Följande ämnen tas upp:
■ Dokumentationen för Sun Fire T1000

■ Viktig information om uppdateringar av fast 
programvara och korrigeringar 
till operativsystemet Solaris

■ Identifiera detaljer på fram- och baksidan

Mer information finns i dokumentationen till 
Sun Fire T1000.

Viktig information om 
uppdateringar av fast 
programvara och korrigeringar 
till operativsystemet Solaris
Innan du driftsätter servern bör du kontrollera om 
det finns rekommenderade uppdateringar till Sun™ 
System Firmware och operativsystemet (OS) Solaris™. 
Mer om detta finns i Produktinformation för 
Sun Fire T1000 (819-5340-11) på adressen: 
http://www.sun.com/documentation
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nstruktioner för hur du installerar, administrerar och 
tför service på servern finns på Internet på Sun™-
ebbplatsen för dokumentation: 
ttp://www.sun.com/documentation

Produktinformation för Sun Fire T1000 (819-5340-11)
Innehåller den senaste informationen om servern

Översikt till Sun Fire T1000 (819-5290-11)
Presenterar produktens funktioner

Installationsplanering för Sun Fire T1000 (819-5299-11)
Innehåller serverspecifikationer som är väsentliga 
vid den fysiska installationen

Installationshandbok för Sun Fire T1000 (819-5308-11)
Innehåller detaljerad information om rackmontering, 
kablage, strömsättning och konfiguration

Sun Fire T1000 Server Administration Guide  
(819-3249-11)
Beskriver hur du utför olika administrationsuppgifter 
som är specifika för denna server

Advanced Lights Out Manager (ALOM) CMT Guide 
(819-6672-10)
Beskriver hur du använder ALOM-programvaran 
(Advanced Lights Out Manager)

Sun Fire T1000 Server Service Manual (819-3248-12)
Beskriver hur du utför diagnostik när du behöver 
felsöka servern och hur du gör för att ta ur och 
byta ut komponenter i servern

Sun Fire T1000 Server Safety and Compliance Guide
Innehåller specifik information om servern med 
avseende på säkerhet och uppfyllda standarder

nformation om den version av operativsystemet Solaris 
om är förinstallerad på servern finns på: 
ttp://www.sun.com/software/preinstall

http://www.sun.com/software/preinstall
http://www.sun.com/documentation
http://www.sun.com/documentation
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Identifiera detaljer på fram- och baksidan

Nätaggregat SC, port för seriell PCI-E-plats
hantering

Ethernet-portar (x4)

SC, port för nät-TTYA, seriell
hanteringhantering

Nätaggregat
Lampor Lampor

Lampor

Framsidan

Baksidan

Skicka in kommentarer om detta dokument på adressen: http://www.sun.com/

http://www.sun.com/hwdocs/feedback
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