GHID DE INSTALARE
COOLER NOTEBOOK FN-33RD
Caracteristici
-

cooler pentru portabile cu diagonala maxima 17"
suprafata metalica tip sita, asigura o disipare
rapida a caldurii
5 ventilatoare pentru o racire eficienta
iluminare cu LED rosu
unghi de inclinare reglabil
hub USB cu 2 porturi

Specificatii tehnice
Compatibilitate: notebook pana la 17
Material: SECC, ABS
Ventilatoare: x4 (70 x 70 x 15 mm) / x1 (120 x 120 x
25 mm)
Turatie: 900 / 1200 rpm
Dimensiuni (LxWxH): 360 x 280 x 45 mm
Greutate: 900 grame
Culoare: Negru

SIGURANTA IN UTILIZARE
 Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate tipurile de lichide sau condensul
pot contine minerale ce corodeaza circuitele electronice.
 Nu obstructionati fantele pentru admisia aerului. Nu utilizati niciodata produsul cu mainile ude.
 Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau murdare. Nu depozitati
echipamentul in conditii de temperaturi inalte (acestea il pot deteriora).
 Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute (cand acesta revine la
temperatura normala, in interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea
echipamentului). Folositi produsul pe o suprafata dreapta si fara vibratii.
 Nu scapati, loviti sau scuturati echipamenul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).
INSTALAREA
1. Conectati notebook-ul si cooler-ul folosind cablul de alimentare USB livrat in pachet.
2. Porniti cooler-ul de notebook pozitionand butonul de pornire pe “ON”.
3. Porturile USB extra pot fi utilizate pentru a conecta periferice USB aditionale.

INFORMATII GENERALE
 Reparatiile neautorizate sau dezasamblarea produsului
duc la anularea garantiei si pot cauza deteriorarea lui.
 Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
 Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS. Acest standard a fost
introdus pentru a diminua cantitatea de deseuri electrice si electronice emisa in atmosfera.
 Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deseu
menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator.
Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL
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DEPANARE
In caz de functionare incorecta urmati pasii de mai jos:
 Verificati integritatea conectorilor;
 Verificati corectitudinea conexiunii la computer;
 Deconectati si reconectati echipamentul; reporniti computerul.
Daca problema persista va rugam sa contactati vanzatorul local.

