
 
 

   
 
 
 
Manuál:  
 1stCOOL  set ventilátorů s řadičem a dálkovým ovládáním a skříňě s tímto setem GAMER 1, 2, 3 Aura ARGB   
 P/N: KIT-AURA-RAINBOW-ARGB/1,2,3,4  
 Dovozce / výrobce:   EC&P Trading company s.r.o., Czech Republic 

 www.1stcool.eu     

 

Specifikace:  1stCOOL set ventilátorů s řadičem a dálkovým ovládáním   

2-4x adresovatelný RGB ventilátor 
0-1x adresovatelný RGB LED pásek (dle setu) 
1x řadič (umožňuje připojit až 10x ventilátorů a dva LED pásky) 
1x dálkové ovládání 
1x propojovací kabel pro připojení ke zdroji 
1x propojovací kabel 3-pin pro připojení řadiče do 3-pin ARGB konektoru na základní desce 
 
Zapojení: 
1/prostřednictvím molex kabelu připojíme napájení a druhou stranu kabelu připojíme do řadiče 
2/zapojíme jednotlivé ventilátory do řadiče (není potřeba dodržovat žádné pořadí) 
3/v případě, že základní deska PC je vybavena 3-pinovým ARGB konektorem můžeme tento propojit přiloženým kabelem s 3-pinovým 
konektorem na řadiči.  

3a/ u standardního řadiče a dálkového ovládání přepneme řízení podsvětlení z dálkového ovladače na základní desku podržením 
zeleného tlačítka po dobu dvou vteřin. Ke zpětnému převzetí řizení DO lze provést přidržením tlačítka ON.  
3b/ u řadiče a dálkového ovládání s podporou MUSIC módů přepneme řízení podsvětlení na základní desku pomocí tlačítka MB. 

4/umístíme řadič do skříně na vhodné místo (je vybaven oboustrannou lepicí páskou) 
5/zapneme PC a pomoci DO můžeme nastavit různé efekty, případně pomocí příslušného tlačítka přepnout řízení efektů na základní 
desku. Případně u řešení podporující MUSIC módy, můžeme vybrat jeden ze tří režimů a nastavit i citlivost reakce na zvuk. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

Parametry ventilátorů: 

Dimensions, Rozměry: 120*120*25mm 

Fan blade, lopatky (Color): Transparent / transparentní 

Cables, kabel Black, 580mm 

Mounting fins, šroubky black or gray 

LED color: Rainbow 

Number of LED lights, počet LED: addressable 16pcs, 16ks adresovatelných RGB  

Bearing Type, ložisko: Hydro bearing 

Rated Voltage, napětí: 12V 

Rated current, proud: 0.45A 

Rated Input Power: 3.6W 

Fan speed, otáčky: 1200rpm ± 10% 

Maximum Air Flow, výtlak: 33.3CFM 

Noise, hlučnost: 15-22.5dB(A) 

Connector, konektor: 5-6pin L=580mm 

Operation life, životnost: ≥30 000hous 

*specifikace může být změněna 

             Born for Your Success.... 


