Tempered Glass Mid-Tower Gaming PC Case
Sestavení

Přední pohled I/O

Obsah soupravy příslušenství

Manuál

Distanční sloupky pro
základní desku

Základní deska
&
2.5" HDD

3.5" HDD & PCI-E plíšek

Zdroj

3.5" HDD "Slider"

Stahovací pásek

Tlačítko Reset

Audio Vstup
Přední ventilátor

3.5" HDD ruční šroubek

PCI-E plíšek

USB 2.0 x2

Odejmutí panelu

Boční panely

Šroubky na bočnici

Přední panel

Ventilátor

2.5 HDD rámeček

Horní prachový filtr

Základní deska

I/O
USB 3.0 x2
Tlačítko napájení

Grafická karta

Zdroj

1. Odlomte PCI-E plíšek tak, že jej ohnete směrem DOVNITŘ.
(Nezapomeňte před montáží základní desky sundat zadní
panel)
Odšroubujte 4 šroubky a opatrně
odendejte skleněný panel.

Odšroubujte 2 palcové šrouby a
lehkým potažením sundejte pravou
bočnici.

Zastrčte zdroj tak, aby se srovnaly
zdířky pro šroubky.
(Ventilátor zdroje by měl směřovat dolů)

Zafixujte zdroj přiloženými šroubky.

2. Namontujte PCI-E zařízení a zafixujte jej pomocí šroubku.

Tempered Glass Mid-Tower Gaming PC Case
HDD - Pravá strana

Prachový filtr na zdroj

HDD - Levá strana

1. Odšroubujte a vyjměte rámeček pro
2.5" HDD/SSD

Vrchní Vent.: 12 nebo 14 cm*2
Vrchní RAD: Méně než 240 nebo 280 mm

1. Našroubujte na stranu HDD 2 "Slider"
šroubky (součástí balení) a zasuňte HDD. Po
zasunutí je zafixujte pomocí 3.5" HDD
šroubků.

1. Prachový filtr zdroje se
nachází pod zdrojem. Je třeba
jej pravidelně čistit.

2. Pro odejmutí filtru jej stačí
lehce prohnout.
2. Připevněte 2.5" HDD/SSD pomocí 4
šroubků a namotujte rámeček zpět do skříně

2. Zafixujte HDD z druhé strany pomocí
ručních šroubků na HDD.

Limity záruky:
Pokrytí záruky se nevztahuje na následující:
- Vadný produkt, který následně poškodí další produkty
- Poškození produktu jinými produkty/komponenty
- Nesprávná manipulace s produktem nebo jiné než zamýšlené užití produktu
- Jakákoliv forma úpravy originálního produktu
Specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Pro další informace navštivte prosím stránky výrobce:
www.gelidsolutions.com
Upozornění:
Výrobce GELID Solutions, vedení a zaměstnanci firmy nenesou v žádném
případě zodpovědnost za jakékoliv nepřímé škody, náhodná poškození
nebo škody způsobené defektem nebo chybě v manuálu či produktu.
© Copyright 2020 Všechna práva vyhrazena GELID Solutions Limited
Veškeré názvy značek a obchodní značky náleží jejich patřičným majitelům.

Kompatibilita radiátorů a ventilátorů

Přední Vent.: 12 nebo 14 cm*3
Přední RAD: méně než 360
nebo 280 mm

Zadní Vent.: 12 cm*1
Zadní RAD: jen 120 mm

