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HERNÝ NAPÁJACÍ ZDROJ

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre herný napájací zdroj EVOLVEO FX. Tento napájací zdroj ponúka najvyššiu 
kvalitu, ktorá by mala uspokojiť potreby aj najnáročnejších hráčov. Herný napájací zdroj EVOLVEO FX je 
najlepšou voľbou pre napájanie herných systémov novej generácie.

UPOZORNENIE:
Vnútri nie sú žiadne časti, ktoré by mohol opraviť užívateľ. Otvorením krytu vzniká riziko úrazu elektrickým 
prúdom a stráca sa platnosť záruky. EVOLVEO nezodpovedá za následky žiadnej nevhodnej manipulácie ani 
používania, pre ktoré výrobok nebol určený alebo používania v rozpore so zárukou a týmto manuálom.

STABILNÝ VÝKON
Modely herného napájacieho zdroja EVOLVEO FXmajú vynikajúci elektrický výkon s ultra stabilným napätím 
a extrémne čistými výstupmi. To pomôže dosiahnuť najvyššie možné pretaktovanie a zaistiť stabilitu 
a spoľahlivosť vašich komponentov.

NAJLEPŠIA OCHRANA

1. Napájací zdroj vyberte z obalu.

2. Pomocou priložených skrutiek napájací zdroj  nainštalujte do vašej počí-
tačovej skrine. POZNÁMKA: Napájací zdroj odporúčame inštalovať tak, 
aby ventilátor smeroval dolu. Ak však napájací zdroj bude umiestnený 
na dne vašej počítačovej skrine a nebudú k dispozícii žiadne vetracie 
otvory, môže byť najlepšie nainštalovať napájací zdroj s ventilátorom 
smerom nahor, aby sa zaistila väčšia účinnosť a spoľahlivosť.

Pripojte 6/8pin PCle káble k vašej grafickej karte (grafickým 
kartám). POZNÁMKA:Nepokúšajte sa pripojiť osmipinový PCle 
kábel do šesťkolíkového konektora bez predošlého odpojenia 
ďalších dvoch kolíkov.

7. Periférne konektory „molex“ pripojte k napájaciemu zdroju, k 
ventilátorom, pevným diskom a ďalším zariadeniam.

6. Pripojte káble SATA do mechaniky vášho systému. pevné disky, 
jednotky SSD a optické jednotky]. Ak vaša základná doska 
podporuje ďalšie napájanie PCIe pomocou konektora SATA, 
pripojte k základnej doske aj kábel SATA.

3. Kábel 24-pin ATX pripojte k základnej doske. POZNÁMKA:Tento 
napájací zdroj umožňuje odpojiť štyri kolíky úplne vpravo, 
aby sa tento konektor stal konektorom 20-pin. Za žiadnych 
okolností by ste nemali zapájať ďalší štvorpinový konektor do 
4-kolíkového konektora ATX12V alebo „P4“ na základnej doske. 
Môže dôjsť k vážnemu poškodeniu.

8. Napájací kábel striedavého prúdu pripojte k napájaciemu zdroju 
a do zásuvky a vypínač prepnite do polohy ON.

Likvidácia: Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, v priloženej 
dokumentácii alebo na obale znamená, že v štátoch Európskej únie sa všetky 
elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory po skončení životnosti 
musia likvidovať oddelene v rámci triedeného odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky 
do netriedeného komunálneho odpadu.

4. Pripojte 8pin káble EPS12V k základnej doske. Ak vaša doska nemá 
konektor EPS12V, jeden z konektorov EPS12V môžete rozdeliť, 
aby vznikol 4pin konektor ATX12V.

VYHLÁSENIE O ZHODE
 Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. vyhlasuje, že výrobok EVOLVEO FX spĺňa 
požiadavky noriem a predpisov, ktoré sú relevantné pre daný typ zariadenia.
Plné znenie Vyhlásenia o zhode je na: ftp://ftp.evolveo.com/ce
Dovozce / Dovozca / Importer / Importor
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Česká republika

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó
Naxya Limited
No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong
Vyrobené v Číne
Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www. facebook. com/EvolveoCZ

Všetky práva vyhradené.
Vzhľad a technická špecifikácia výrobku sa môžu zmeniť bez predošlého upozornenia.
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5. 

Na tieto zdroje napájania sa vzťahuje 3-ročná záruka.
Herné napájacie zdroje EVOLVEO FXsú tiež vybavené niekoľkými ochranami pre zaistenie 
bezpečného používania vrátane:

(OVP) Ochrana proti prepätiu
(UVP) Ochrana proti podpätiu
(OPP) Ochrana proti preťaženiu
(SCP) Ochrana proti skratu
(OCP) Nadprúdová ochrana
(OTP) Ochrana proti prehriatiu - FX650, FX 750


