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Introdução

Guia de Inicialização
do Commander Mini

O Corsair Commander Mini substitui os
controles manuais para as ventoinhas e iluminação
com a interface do software, enquanto oferece,
simultaneamente, um controle mais avançado e mais
opções de expansão do que as configurações de
BIOS das placas-mãe. O Corsair Commander Mini
pode ser usado como o hub do seu sistema Corsair
Link, permitindo as conexões de outros hardwares
habilitados pelo Corsair Link. Esse guia irá ajudar na
instalação do seu Corsair Commander Mini.

Especificações
Conteúdo da embalagem
1 x Unidade do Corsair Commander Mini
1 x Cabo de conexão do Corsair Link Digital
3 x Cabos de extensão do cooler
4 x Cabos do termistor
1 x Fita Dupla Face
Dimensões do cabo
Cabos conectados permanentemente
1. Cabo USB (60 cm)
2. Cabo de energia SATA (45 cm)

Dimensões da Unidade

Cabos de expansão
1. Cabo do Corsair Link Digital (45 cm)
2. Cabos de extensão do cooler (30 cm)
3. Cabos do termistor (60 cm)

Especificações Elétricas

Especificações Elétricas

58,9
mm

13,5
mm

145 mm

Voltagem da
Fonte de Alimentação

11,4 - 12,6 volts

Potência Máxima por
header do cooler

1 amp

Potência Máxima para
Canal LED RGB

2 amps

Potência máxima para todos
os 6 conectores do cooler e
canal LED RGB

4 amps
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Instruções da Instalação
1. Desligue o seu sistema para instalar o Corsair
Commander Mini.

8.

2. O Corsair Commander Mini pode ser montado em
qualquer local vazio dentro do compartimento para
facilitar o roteamento dos cabos. Seu design fino
permite a instalação da parte traseira da placa-mãe em
quase todos os casos. Sua largura também permite a
montagem interna no compartimento do drive de
disco óptico em quase todos os casos. Recomenda-se
fazer todas as conexões necessárias primeiro, e em
seguida, conectar o Commander Mini ao computador.
Use a fita fornecida para fixar o Commander Mini ao
computador.

9. A instalação do hardware foi concluída.

Conecte as tiras de LED RGB LED (vendidas
separadamente) aos conectores indicados como “LED 1”.

10.Faça o download do programa do Corsair Link
Dashboard
11. O download do software pode ser feito a partir do
seguinte link: www.corsair.com/linksw
12. Instale o Programa do Corsair Link
O LED do Corsair Commander Mini indica a atividade e status.
O LED verde indica a conexão do USB com o PC. O LED âmbar
(intermitente) indica a atividade do USB. O LED vermelho indica
erro na conexão do USB.

3. Conecte o cabo USB em qualquer USB 2.0 na placamãe do seu PC (Consulte o manual da placa-mãe para
saber o local). Tenha cuidado ao conectar o cabo USB,
ele possui detalhes para evitar a instalação incorreta.
4. Conecte o conector de alimentação SATA em qualquer
conector SATA da sua fonte de alimentação.
5.

O Corsair Commander Mini tem 4 portas do Corsair
Link Digital que servem para conectar o hardware
Corsair Link Digital. Use o cabo fornecido do Corsair
Link Digital para conectar a um H80i ou H100i. Para
conectar a um Corsair PSU com capacidades do
Corsair Link Digital (Série I), use o cabo fornecido com
a fonte de alimentação para conectar às portas no
Commander Mini..

6.

Conecte os sensores térmicos nos conectores de
2 pinos, com a indicação “Temp 1-4” no Commander
Mini.
Dicas para conectar os sensores térmicos
Os sensores térmicos são projetados para medir temperaturas
ambientes, portanto, para obter resultados mais precisos, eles
não devem tocar os componentes. Você pode achar útil montar
os sensores térmicos perto dos pontos de entrada e saída de ar.
Caso seu computador tenha diversos compartimentos, tente
colocar cada um dos sensores.

7.

Conecte os coolers que você deseja controlar os
quatro conectores de pinos sinalizados indicados
como “Fans 1-6”. Os cabos de extensão do cooler
podem ser usados caso seja necessário.

[opcional]
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