
Általános infromációk 

AMD és NVIDIA grafikus chipet használó külső videokártyák használata a Thunderbolt 4 és 3 képes számítógépeken támogatott, a 
legújabb 64-bites Windows 10 operációs rendszer alatt. Ha régebbi rendszered van és nem vagy biztos abban, hogya rendszer 
támogatja-e a külső grafikus kártyákat, akkor kövesd a Szoftver/Firmware ellenőrzése fejezetben leírtakat!


A Thunderbolt 4-es Windows PC-k 11-ig generációs Intel-Core processzorral, vagy Thunderbolt 3-as PC-k 10/9/8/7-ig generációs 
Intel-Core processzorral kezelik a külső grafikus kártyákat, ha az aktuális operációs rendszer, a BIOS, a firmware és a meghajtó-
programok a legújabbak. A 6-ig generációs Intel-Core processzorok is támogathatják bizonyos szinten a külső grafikus kártyákat, 
megfelelő BIOS és firmware segítségével.


Minden 11-ig generációs Inte-Core Tiger-Lake processzorra épülő laptopnak van Thunderbolt 4-es portja, még akkor is, ha nincs 
Intel Thunderbolt márkalogó az USB-Type C port mellett (lásd az alábbi ábrán):


Régebbi számÍtógépeknél bizonyosodj meg arról, hogy nem hagyományos USB-C port, hanem valóban Thunderbolt 3 van a gépen! 
A Thunderbolt 3 port (ami egyébként USB-C kivitelű) egy Windows PC-nek és az összes Thundebolt 3/4 kábelnek viselnie kell a 
Thunderbolt márkalogót (lásd az alábbi képen). Csak Thunderbolt 3 vagy 4 porthoz Thunderbolt 3 vagy 4 kábellel használhatók a 
külső grafikus kártyák.



Az alábbi képen látható port jelzéséből látszik, hogy nem Thunderbolt port, hanem USB-C töltőport:



Szoftver/firmware ellenőrzése 

Készíts biztonsági másolatot a számítógépedről egy tetszőleges back-up szoftverrel, mielőtt bármilyen ajánlott frissítést telepÍtesz 
majd! Jegyezd le az aktuális BIOS-, firmware- és szoftververziókat, ahogy ezen a leíráson végighaladsz! Hogy megbizonyosodj arról, 
hogy a Thunderbolt 4-es vagy 3-as Windows 10-es operációs rendszert futtató számítógéped fel van készítve a külső grafikus 
kártyák teljes támogatására, ellenőrizd az alábbiakat:


1. Számítógép BIOS: Ellenőrizd, hogy a gépen a legutolsó BIOS verzió van telepítve! Keresd fel a számítógép gyártójának 
weboldalán a termék támogatási (support) oldalát! Nézd meg, hogy vannak-e elérhető frissítések! Bizonyos számítógépeken 
segédprogram is telepítve van a frissítések kereséséhez (pl. HP Support Assistant, Dell SupportAssist vagy Dell Command 
Update, Lenovo System Update, Asus Live Update). 
 
1.1 A számítógéped BIOS verziójának megismeréséhez a Windows 10 asztal keresőmezőjében keress rá az „msinfo32” 
programra, ez kiírja a kért adatokat! A 2020-tól kiadott BIOS verziók ideálisak, lásd az alábbi képen:
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2. Windows verzió: Telepíts minden Windows 10 frissítést és ellenőrizd, melyik verziód van ezután a gépen! 

 
2.1 A Windows 10 frissítések telepítéséhez lépj be a Settings –> Update & Security –> Check for updates (lásd az alábbi 
képen):



2.2 Bizonyosodj meg arról, hogy a telepített Windows 10 legalább a 20H2 verziójú, rákeresve a „winver.exe” programra a 
Windows asztal bal alsó sarkában lévő keresőmezőt használva:



3. Thunderbolt Firmware verziója: Ellenőrizd a számítógéped Thunderbolt firmware-verzióját! Keress rá az elérhető frissítésekre!

	 3.1 A 2019. előtt készült Thunderbolt 3-as számítógépen írd be a Windows 10 asztal keresőmezőjébe a „Thunderbolt” 
kifejezést! Az asztal jobb alsó sarkában egy Thunderbolt ikonnak kell megjelennie. Jobb gombbal rákattintva és az „About” (vagy 
„Settings” majd „Details”) menüpontot válaszd! Ellenőrizd az NVM Firmware-verziót és a külső grafikus kártyák támogatását! A 2016–
2017 során készült számítógépeknél az NVM 23-as vagy újabb verzió az ideális (lásd az alábbi ábrát).

	 Megjegyzés 2016–2017-es Windows számítógépek kapcsán: Ha a rendszeredben a Thunderbolt NVM firmware verziója 
kisebb, mint 23, akkor is lehetséges, hogy az „External GPUs supported: No” kiírás ellenére támogatja a külső grafikus kártyákat. De 
ekkor bizonyos korlátozásokba ütközhetsz (pl. lefagy a számítógép, ha menet közben csatlakoztatod le az eGPU egységet).


4. Thunderbolt Driver verzió: Ellenőrizd számítógéped Thunderbolt driver verzióját is! Keresd fel a gyártó weboldalát, és a 
terméktámogatásnál keress rá a Te számítógéped típusára, hogy megtudd, van-e hozzá frissítés!

	 4.1 A 2019. előtti Thunderbolt 3-as számítógépeknél fentebb, a 3-as pontban leírt lépéseket követve keresd ki a „Software 
package version: xx.x.xx.xxx” sort (lásd a lenti ábrán pirossal bekarikázva) is! A 17.4.78.500 és ennél nagyobb verzió az ideális, 
korábbiak is működhetnek. 



	 4.2 Ha 2019-es vagy újabb, Thunderbolt 3-as vagy 4-es számítógéped van, keress rá a „Thunderbolt Control Center” 
kifejezésre a kereső mezőben! A Control Center alkalmazásban lépj be az „About” menübe, és ellenőrizd a „Control driver version” 
sort (lásd az alábbi ábrán)! 1.41.941.0 és ennél magasabb számú az ideális. 



A külső grafikus kártya (eGPU) beállításai 

1. Válaszd ki a külső Sonnet egységedet (eGPU Breakaway Puck vagy eGPU Breakaway Box)! Ha a Sonnet eGPU Breakaway Box-
szal rendelkezel, válassz egy kompatibilis grafikus kártyát! Használd a Grafikus kártyák kompatibilitási listánkat a megfelelő kártya 
kiválasztásához a Te Sonnet terméked esetében!


2. Ha egy eGPU Breakaway Box-szal rendelkezel, telepítsd a megfelelő AMD vagy NVIDA kártyádat a dobozba! Csatlakoztasd a 
külső tápkábelt a kártyához, majd zárd vissza a dobozt! Csatlakoztasd a Box-ot vagy a Puck-ot a fali 240V-os konnektorhoz! Ha 
van a Box-on főkapcsoló, kapcsold be!


3. A tartozék Thunderbolt kábelt használva csatlakoztasd a külső grafikus egységet a számítógépedhez (A kék LED a készüléken 
nem fog mindaddig világítani, amíg a számítógép nincs bekapcsolva, azaz nincs áram a Thunderbolt porton.) 
 
3.1 Ha Thunderbolt 3-as számítógéped van, kattints az üzenetre, amely azt jelzi, hogy új Thunderbolt eszköz lett csatlakoztatva! 
Engedélyezd a programnak, hogy elvégezze a szükséges módosításokat! Egy olyan kérdés is megjelenhet, hogy mikor szeretnéd 
csatlakoztatni az adott Thunderbolt eszközt. Válaszd az „always connect” (mindig legyen csatlakoztatva) opciót, majd kattints az 
OK-ra (lásd az alábbi ábrán)! 
 
3.2 Thunderbolt 4-es számítógépek automatikusan engedélyezik a csatlakoztatott eszközt.

https://www.sonnettech.com/support/downloads/manuals/Compatibility_Graphics_Cards.pdf


4. Ellenőrizd, hogy a Thunderbolt eszközödet a Thunderbolt szoftver is érzékelte! 
 
4.1 2019. előtti Thunderbolt 3-as számítógépen kattints kétszer a Windows asztal jobb alsó sarkában látható Thunderbolt ikonra, 
ekkor az „Attached Thunderbolt Devices” ablakban látnod kell a saját Sonnet eszközödet (lásd az alábbi ábrán):



4.2 Ha 2019-es vagy újabb Thunderbolt 4-es számítógéped van, nyisd meg a Thunderbolt Control Center alkalmazást, ahol 
látnod kell a Thunderbolt eszközöd az „Attached Thunderbolt Devices” résznél (lásd az alábbi ábrán):



5. Keresd fel az AMD vagy az NVIDIA weboldalát a megfelelő driver programért a Te eGPU-d számára! Töltsd le és telepítsd az 
asztali gépekhez való drivert! Kövesd a telepítő segéd utasításait a driver telepítésekor! 
 
Megjegyzés: Az NVIDIA GeFroce asztali drivere működni fog a Quadro és a külső GeForce kártyákkal is egyszerre, de a 
GeForce driver telepítése előtt el kell távolítani a Quadro drivert! 

6. Ellenőrizd, hogy a külső grafikus kártyádat felismerte-e a számítógéped! Lépj be a Device Manager alkalmazásba (a Windows 
asztal keresőmezőjével könnyen megtalálod ezt a programot is)! Nyisd le a Display adapters fület, ezen belül mindeféle 
figyelmeztető jel nélkül ott kell lennie az eGPU-dnak, ha tökéletesen csatlakozva van (lásd az alábbi képen)!

https://www.amd.com/en/support
https://www.nvidia.com/Download/index.aspx


Még egy dolog, és kész is vagy!

Kérlek, jegyezd meg: ha szeretnéd lecsatlakoztatni a külső grafikus kártyádat a számítógépről, a biztonságos kiadás funkciót 

használd (ikonjai: AMD         NVIDIA         ), ahogy az alábbi két ábrán láthatod! NVIDA esetén ha lecsatlakoztattad az eGPU-t, a 

„Connect GPU”-ra kell kattintanod, ha újra szeretnéd használni (lásd az alsó ábrán).



A külső grafikus kártya (eGPU) manuális beállításai 

1. Annak érdekében, hogy manuálisan hozzárendeld a külső grafikus kártyát egy alkalmazáshoz, menj a Windows asztal képernyőre! 
A jobb egérgombbal kattintva válaszd ki a Display settings menüt, majd a Graphics settings opciót (lásd az alábbi képen)!



2. Kattins a Browse gombra, hogy kiválaszd a kívánt programot! A programok általában a „Program Files” vagy a „Program Files 
(x86)” mappában találhatók. Ha kiválasztottál egy alkalmazást, kattins az Options gombra, hogy beállíthasd a grafikus 
preferenciákat (lásd az alábbi ábrán)!



3. A „Graphics specifications” ablakban két telepített GPU-t fogsz látni. A „Power saving” GPU általában az integrált grafikus chip, a 
high performance pedig a külső grafikus kártyád. Beállíthatod itt, hogy az alkalmazás melyik GPU-t használja, vagy a rendszerre 
bízhatod a választást (System default). Válaszd ki a szükséges beállítást, majd kattints a Save gombra!


