
Descrierea produsului/ Instructiuni de folosire 

This manual is available in English on www.spacer.ro 

Caracteristici: 

1. Control fara fir cu frecventa radio RF, distanta poate ajunge pana la 4-8m. Cablati simplu. 
2. Tensiune de lucru: 5V DC 
3. Temperatura: -20℃— 60℃ 
4. Alimentati FAN HUB-ul SPACER SPFC-RGB folosind mufa S-ATA pe care o conectati la sursa 
5. Atentie! Urmariti de fiecare data alinierea corecta a mufelor 
6. Verificati introducerea corecta a bateriei in telecomanda 
7. Dupa pornirea sistemului folositi telecomanda pentru a controla: 

 

a. Culoarea iluminarii (butoanele colorate R,G,B) 

b. Intensitatea iluminarii (butoanele cu soarele); cresterea sau reducerea contrastului dintre iluminarea statica si 

cea dinamica 

c. Tipul jocului de lumini (butoanele Mod) 

d. Turatia ventilatoarelor (butoanele Speed + si -) 

e. Modul automat de iluminare (butonul Auto) selecteaza modul care include toate tipurile de iluminare in bucla 

f. Aprinderea sau stingerea completa a iluminarii (butoanele POWER) 

g. Butonul lock (lacat) sincronizeaza si desincronizeaza telecomanda cu FAN HUB-ul. Odata apasat telecomanda 

nu mai comunica cu acesta. Pentru a le resincroniza se scoate FAN HUB-ul din sursa de alimentare pentru 5 

secunde, se reconecteaza mufa SATA si in maxim 10 secunde se apasa de 5 ori rapid pe butonul lock (lacat). 

Confirmarea sincronizarii este data de lumina alba a ventilatoarelor. 

Instructiuni de folosire: 

Alimentati FAN HUB-ul Spacer SPFC-RGB folosind mufa S-ATA pe care o conectati la sursa din PC. 

Conectati cablul SM 3PIN splitter 1 la 5, primit in pachet, cu FAN HUB-ul prin conectorul ARGB de 3 PIN. Apoi conectati 

ventilatoarele ARGB de care dispuneti prin intermediul celor 5 conectori tip 3 PIN.  

Alimentati ventilatoarele individual din placa de baza sau in serie, ventilator cu ventilator. 

Precauții 

A se feri de copii și de animalele de companie. 

Feriți produsul de umiditate. Nu expuneți produsul la ploaie sau la aer încărcat cu umiditate. Feriți produsul de lichide. 

Feriți produsul de foc și de sursele de căldura. Nu apropiați produsul de foc sau de alte surse de încălzire (sobe, calorifere et.) 

Aruncarea produsului. Nu aruncați produsul sau celelalte componente electronice împreună cu gunoiul menajer. Folosiți doar centrele specializate 
pentru colectarea deșeurilor electronice. 

ELIMINARE DESEURI: 

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere.  

Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informatii despre centrele 

locale de colectare va rugam contactati primaria localitatii dvs. sau accesati pagina www.ecotic.ro 

Prin prezenta, declaram ca produsul nostru este in conformitate cu Directiva 2014/30/EU si 2014/35/EU. 

 

http://www.spacer.ro/
http://www.ecotic.ro/

