Fonte ATX200 Goldentec
Parabéns! Você acaba de adquirir um produto Goldentec, produzido dentro dos mais rigorosos padrões de
qualidade e projetado especialmente para atender as suas necessidades. Neste manual você irá conhecer o
produto adquirido e suas funcionalidades.
Obrigado por escolher a Goldentec.

Conteúdo da caixa:





Fonte GT ATX 200
Folheto de Instalação
Cabo de força
Manual

Ventilador inteligente 80mm

Conectores:

Melhor dissipação de calor

Especificações Técnicas:

Modelo

AK-ATX200W

Tipo

ATX 12V V2.3

PFC

Passive PFC

Max. Capacidade de Saida
Normal Potência de entrada normal

200W
100-260Vac

Corrente de entrada

7A max.

Frequencia de entrada

50~60Hz

Dimensão (W x L x H)
Dimensão ventilador

150×140×85m
m
80mm

Sinal de Power Goodl

100-500ms

Tempo de espera

>16ms

MTBF

100,000 Hours
OPP, OCP, proteção contra curto-circuito, proteção contra

Proteção
Certificação
Conectores

sobrecarga, proteção contra raios
CE/CB/LVD/R
OHS
M/B 20+4 Pin
1
CPU 4 Pin

1

SATA

2

MOLEX 4PIN
(IDE)

2

Instalação







Abra a caixa do seu computador e instale a PSU na caixa com quatro parafusos fornecem
Conecte o conector de alimentação principal 24PIN à placa-mãe e ao periférico.
Conecte o conector de 4 pinos para as CPUs.
Conecte a caixa do seu computador e conecte a alimentação de AC à entrada de alimentação da AC.
Antes de ligar, verificar a tensão de saída 110/220W.

Precauções


Mantenha a fonte GT ATX-200 longe de líquidos e substâncias químicas.







Não desligue o cabo de alimentação AC, durante o uso da fonte de alimentação.
Não abra a fonte sem a presença de profissional autorizado da assistência técnica.
Alto ambiente de humidificação e temperatura não é possível.
A PSU deve ser alimentada pela tensão indicada na etiqueta de classificação.
A garantia será anulada na falta de seguir avisos e avisos acima.

Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos – REEE
Este produto não deverá ser descartado como lixo doméstico. Certifique-se de que o produto foi
descartado corretamente, evitando danos ao meio ambiente.

TERMO DE GARANTIA

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESSE PRODUTO.
A empresa confere o direito amplo à garantia de seus produtos, desde que estes apresentem, comprovadamente,
vícios e/ou defeitos de fabricação, salvo nos casos em que estes últimos tenham sido causados por agentes
exteriores ao seu processo produtivo, por negligência, imprudência ou imperícia dos clientes, a exemplo de
serviços de acondicionamento, embalagem e transportes realizados por terceiros ou cuja causa decorra de
serviços de instalações por profissionais inabilitados.
Parágrafo único
Fica desde já estabelecido entre as partes, através desde contrato, que correrão por conta do reclamante (cliente),
os custos de frete para envio e retorno, bem como armazenagem de mercadorias cujos vício e/ou defeitos
inexistirem.
Período de garantia
O período de garantia para é de 12 meses, a contar da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.
A garantia será automaticamente anulada se:
- Os danos forem causados por mau uso, negligência, instalação em desacordo, oxidação, sobrecarga, raios,
acidentes, inundações, catástrofes, ou qualquer outro fator externo que cause comprovadamente a queima do
produto.
- O produto for entregue para conserto a pessoa ou assistência técnica não autorizada.
- For constatado que o produto danificado teve contato com ambientes impregnados de agentes químicos como
gases industriais, maresias, pó de qualquer espécie, inclusive poeira excessiva.
- O produto estiver danificado por qualquer forma de desgaste físico com pinos ou conectores quebrados,
danificados ou trincados.
Assistência técnica ou duvidas, acione nosso SAC atendimento ao cliente: 85 4011-5099.

