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1stCOOL návod k použití počítačové skříně

Počítačová skříň slouží k montáži ostatních komponent nutných pro fungování PC. Zabezpečuje jednak mechanickou ochranu 
počítačových dílů před možným poškozením, jednak napájí všechny počítačové komponenty (základní desku, napájecí zdroj,  
mechaniku FDD, HDD, CD-ROM atd.). 
Dle modelu může být skříň vybavena ventilátory, či RGB příslušenstvím. 

Opatření: 

- Před instalací si přečtěte tento návod. 
- Před instalací zkontrolujte produkt a součásti. Pokud zjistíte nějakou neobvyklost, obraťte se na místo, kde jste produkt 

zakoupili, o výměnu nebo vrácení peněz. 
- Při instalaci výrobku používejte rukavice, abyste předešli nehodám. 
- Při montáži systému může dojít k vážnému poškození, proto nepoužívejte nadměrnou sílu. 
- Nesprávné připojení kabelu může způsobit zkrat v důsledku zkratu. Při připojování kabelu se řiďte příručkou. 
- Při používání systému dávejte pozor, abyste nezakrývali ventilační otvor výrobku. 
- Vyhýbejte se místům s přímým slunečním zářením, vodou, vlhkostí, olejem a nadměrným prachem. Výrobek skladujte a 

používejte na dobře větraném místě. 
- Neotírejte povrch výrobku chemikáliemi. (organická rozpouštědla, jako je alkohol nebo aceton) 
- Během provozu nevkládejte do výrobku ruku ani jiný předmět, mohlo by dojít k poranění ruky nebo poškození předmětu. 
- Naše společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli problém, který nastane v důsledku používání produktu k jiným 

účelům, než pro které je určen, a/nebo neopatrností spotřebitele. 
- Vnější design a specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění spotřebitelů za účelem zlepšení kvality. 

Pokyny pro montáž: 

Po vyjmutí z přepravního obalu, demontujte boční kryty, a to v případě kovového provedení povolením dvou šroubů, sejmout kryt 

posunutím dozadu a odklopením. U některých modelů s levou skleněnou bočnici demontujte povolením 4 šroubů a následným opatrným 

sejmutím. 

Postup osazení komponentů: 
- HDD disky o rozměru 3,5“ osaďte pomocí ližin do koše na dně skříňě z pravé strany. 
- SSD disky o rozměru 2,5“ osaďte z levé strany vedle základní desky do označených pozic.  
- Dle typu Vámi použité základní desky našroubujte potřebné distanční sloupky do plechové základní  desky dle označení ve skříni, 

poté desku připevněte ke sloupkům šrouby obsaženými v sáčku se spojovacím materiálem. 
- V případě montáže rozšiřující karty např. VGA, vylomte příslušnou slotovou krytku nasaďte kartu a zajistěte šroubem. 
- Osaďte napájecí zdroj a zajistěte šrouby. 
- Osaďte libovolný počet ventilátorů, dle Vaší potřeby (dle modelu mohou být jiř osazeny). 



- Proveďte propojení napájecích kabelů zdroje se základní deskou a mechanikami, zapojení indikačních a ovládacích prvků čelního 
panelu, datové kabely, vše dle manuálů jednotlivých komponentů.  

- U skříní dovybavených setem s ventilátory a ARGB prvky postupujte dle příslušného manuálu.  
- Po montáži obou bočních krytů lze propojit osazený počítač s periferiemi, zapojit síťový kabel 230V a spustit PC tlačítkem Power 

(pokud je napájecí zdroj vybaven na zadní straně síťovým vypínačem je nutné ho zapnout) 
- U skříní vybavených základnímy prvky ARGB ( Rainbow, Sauron)  lze zapnout ARGB osvětlení pomocí „reset“ tlačítka umístěného 

na čelním panelu a tímto lze také následně přepínat před programované efekty podsvícení. U skříní dovybavených setem 
s ventilátory a ARGB prvky (Gamer, WindStorm) postupujte dle příslušného manuálu. 

 

 

UPOZORNĚNÍ 

Případnou opravu napájecího zdroje přenechte odbornému servisu! Uvnitř zdroje je nebezpečné napětí! Při zapnutém zdroji nezapojovat 

napájecí konektory do zařízení! 

 

 

 

* Pozn.: Vzhled, specifikace a technické parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění. Chyby vyhrazeny. 

 

 

Born for Your Success.... 


