
nVIDIA GeForce GTX 480

Heatsinks x 8

Heatsinks x 4 Heatsinks x 4

Heatsinks x 4 *Thermal adhesive (3g) x 1 

RAM

60mins

Compatibiliteit

Installatie van de hoofdkoeler

Volg de installatie-instructies die worden meegeleverd met de hoofdkoeler.

Installatie van koellichamen voor RAM’s en spanningsregelaars

Tips voor het aanbrengen van 

Waarschuwing: om kortsluiting in de VGA-kaart te voorkomen, moet u zorgen dat de 
koellichamen de circuitonderdelen niet raken.

Installatie van montageplaat

Hoe kunt u alle lijm eruit knijpen

Spanningsregelaar

Droogtijd

Accessoires

Koellichamen x 1

Koellichamen x 12

Schroeven (M3) x 2

Koellichamen x 3

Montageplaat x 1

*Thermische lijm x 1 Aandrukken 
(10 sec)
Aandrukken 
(10 sec)

2. Installeer de vervangende 
    montageplaat, geleverd met de 
    accessoireset

1. Verwijder de standaard 
    montageplaat

Koellichamen onderaan uitlijnen
Koellichamen onderaan uitlijnen

Koellichamen rechts uitlijnenKoellichamen rechts uitlijnen Koellichamen links uitlijnenKoellichamen links uitlijnen

*De thermische lijm is zeer kort houdbaar en moet binnen 
een week worden gebruikt. We raden u aan om de lijm op 
een koele plaats te bewaren. Zo voorkomt u dat de lijm hard 
wordt. Na openen koel bewaren. Via vga.arctic.ac kunt u 
extra koellichamen en extra thermische lijm aanschaffen.

Accessories Set VR004
Installatiehandleiding
Ga naar www.arctic.ac voor meer informatie.
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