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INSTALACE

HERNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ

NÁVOD PRO HERNÍ
NAPÁJECÍ ZDROJ

Děkujeme, že jste si pořídili herní napájecí zdroj EVOLVEO FX. Tento napájecí zdroj nabízí nejlepší prémiovou
kvalitu, která by měla uspokojit potřeby i těch nejnáročnějších hráčů. Herní napájecí zdroj EVOLVEO FX je
nejlepší volbou pro napájení herních systémů nové generace.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1. Vyjměte napájecí zdroj z obalu.
2. Pomocí přiložených šroubů nainstalujte napájecí zdroj do Vaší počítačové skříně. POZNÁMKA: Doporučujeme instalovat napájecí zdroj tak,
aby ventilátor směřoval dolů. Pokud však bude napájecí zdroj umístěn
na dno Vaší počítačové skříně a nebudou k dispozici žádné větrací
otvory, může být nejlepší nainstalovat napájecí zdroj s ventilátorem
směrem nahoru, aby byla zajištěna větší účinnost a spolehlivost.
3. Připojte kabel 24-pin ATX k základní desce. POZNÁMKA: Tento
napájecí zdroj umožňuje odpojit čtyři kolíky úplně vpravo,
aby se tento konektor stal konektorem 20-pin. Za žádných
okolností byste neměli zapojovat další čtyřpinový konektor do
4kolíkového konektoru ATX12V nebo „P4“ na základní desce.
Může dojít k vážnému poškození.
4. Připojte 8pin kabely EPS12V k základní desce. Jeden z konektorů
EPS12V může být rozdělen, aby vznikl 4pin konektor ATX12V,
pokud Vaše deska nemá konektor EPS12V.

UPOZORNĚNÍ:

Uvnitř nejsou žádné části opravitelné uživatelem. Otevřením krytu způsobíte riziko úrazu elektrickým proudem
a ztrácíte platnost záruky. EVOLVEO neodpovídá za následky jakéhokoli nevhodného zacházení, užití, pro
které produkt nebyl určen, nebo použití v rozporu se zárukou a tímto manuálem.

VLASTNOSTI
STABILNÍ VÝKON

Modely herního napájecího zdroje EVOLVEO FX mají vynikající elektrický výkon s ultra stabilním napětím
a extrémně čistými výstupy. To pomůže dosáhnout nejvyššího možného přetaktování a zajistit stabilitu
a spolehlivost vašich komponentů.

NEJLEPŠÍ OCHRANA

Ochrana proti přepětí
Ochrana proti podpětí
Ochrana proti přetížení
Ochrana proti zkratu
Nadproudová ochrana
Ochrana proti přehřátí - FX650, FX 750

Vstup
Barva

7. Připojte periferní konektory „molex“ k napájecímu zdroji
a ventilátorům, pevným diskům a dalším zařízením.

Oranžová Červená

Žlutá

Modrá

Fialová

DC Output
Max. proud
Max. výkon
Celkový výkon

84W Combined
500W MAX Combined

Barva

Oranžová Červená

Žlutá

Modrá

Fialová

DC Output
84W Combined
550W MAX Combined

Vstup
Oranžová Červená

Žlutá

Modrá

Fialová

DC Output

Celkový výkon

103W Combined
650W MAX Combined

Vstup
8. Připojte napájecí kabel střídavého proudu k napájecímu zdroji
a do zásuvky a přepněte vypínač do polohy ON.

Barva

Oranžová Červená

Žlutá

Modrá

DC Output
Max. proud
Max. výkon
Celkový výkon
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že výrobek EVOLVEO FX splňuje
požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení.
Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na ftp://ftp.evolveo.com/ce

Vstup

Barva
6. Připojte kabely SATA do mechaniky Vašeho systému. pevné disky,
jednotky SSD a optické jednotky]. Pokud vaše základní deska
podporuje další napájení PCIe přes konektor SATA, připojte
k základní desce také kabel SATA.

Na tyto zdroje napájení se vztahuje 3letá záruka.
Herní napájecí zdroje EVOLVEO FX jsou také vybaveny několika ochranami pro zajištění bezpečného
provozu, včetně:
(OVP)
(UVP)
(OPP)
(SCP)
(OCP)
(OTP)

SPECIFIKACE

Max. výkon
5. Připojte 6/8pin PCle kabely k vaší grafické kartě (grafickým
kartám). POZNÁMKA: Nepokoušejte se připojit osmipinový PCle
kabel do šestikolíkového konektoru bez předchozího odpojení
dalších dvou kolíků.

Likvidace: Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v přiložené
dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá
elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti
likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do
netříděného komunálního odpadu.

103W Combined
750W MAX Combined

Fialová

