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КЕРІВНИЦТВО ПО ВИКОРИСТАННЮ  

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

OPERATION GUIDE

ARGB КОНЦЕНТРАТОР ТИП (А)
ARGB КОНЦЕНТРАТОР ТИПУ (А)

ARGB HUB TYPE (А)

ARGB КОНЦЕНТРАТОР ТИП (Б)
ARGB КОНЦЕНТРАТОР ТИПУ (Б)

ARGB HUB TYPE (B)



2

UA

ARGB-КОНЦЕНТРАТОР (А)

Технічні характеристики:

6 портів (ARGB-концентратор (Б)) або 4 порти (ARGB-концентратор (А)) x 3-контактний роз’єм для венти-
ляторів 5 В
6 портів (ARGB-концентратор (Б)) або 4 порти (ARGB-концентратор (А)) x звичайний 3-контактний роз’єм  
для вентиляторів
2 порти x 3-контактний роз’єм для світлодіодної стрічки
1 порт x регулятор ШІМ (ARGB-концентратор (Б))
1 порт x 3-контактний роз’єм для материнської плати RGB (+5B)
1 порт x роз’єм SATA для джерела живлення
1 порт x 2-контактний роз’єм для перемикача світлодіодного підсвічування

Функції:

1. Натисніть кнопку світлодіодного підсвічування для ручного керування.
2. Натисніть кнопку світлодіодного підсвічування та утримуйте її протягом 3 секунд, щоб змінити 

режим на режим керування материнською платою.
3. Натисніть кнопку світлодіодного підсвічування та утримуйте її протягом 5 секунд, щоб вимкнути світлоді-

одне підсвічування.
4. Натисніть кнопку світлодіодного підсвічування ще раз, щоб повернутися до ручного керування.
5. Підтримка ШІМ (ARGB-концентратор (Б)).
6. Можливість підключення до 6 (ARGB-концентратор (Б)) або 4 (ARGB-концентратор (А)) вентиляторів ARGB / 2 

світлодіодних стрічок.
7. функцією пам’яті.
8. Випадковий ефект із першого запуску.

3-контактні роз’єми для вентиляторів 5 В

Роз’єми для перемикача скидання/перемикача  
світлодіодного підсвічування
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3-контактні роз’єми для світлодіодів

Для роз’ємів материнських плат GIGABYTE RGB (+5B)

Для роз’ємів материнських плат AURA RGB (+5B)

Звичайні 3-контактні роз’єми для вентиляторів

Живлення ПК
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Ручне керування

КРОК 1 
Підключіть перемикач 
скидання/ перемикач 
світлодіодного 
підсвічування до 
2-контактного  
роз’єму.

КРОК 1 
Переконайтесь, що 
материнська плата має 
роз’єм ARGB RGB (+5B).

КРОК 4 
Завантажте програмне забезпечення AURA з офіційного вебсайту та встановіть його на свій 
комп’ютер (переконайтеся, що ви встановили програмне забезпечення AURA на свій комп’ютер, 
перш ніж підключати адаптер AURA до роз’єму ARGB RGB (+5B) материнської плати, а потім 
активуйте систему AURA. У верхньому лівому куті або в іншому місці буде індикатор активації, це 
залежить від материнської плати.)

КРОК 5
Натисніть кнопку ручного керування на передній панелі та утримуйте її протягом 3 секунд, щоб 
перейти до керування материнською платою; натисніть кнопку ручного керування на передній 
панелі та утримуйте її протягом 1 секунди, щоб повернутися до ручного керування.

КРОК 6 
Виберіть ефекти в системі AURA, перейшовши в режим керування материнською платою.

КРОК 2 
Знайдіть адаптер 
AURA концентратора 
ARGB.

КРОК 3 
Підключіть адаптер AURA  
(+5 В, адресний 
3-контактний) 
концентратора до 
роз’єму ARGB RGB (+5B) 
материнської плати.

КРОК 4
Підключіть 
ARGB-стрічку до 
LED-роз'єму.

КРОК 2 
Підключіть 
3-контактний  
штекер вентилятора 
до звичайного  
роз'єму  
вентилятора.

КРОК 5 
Підключіть  
роз'єм SATA.

КРОК 3
Підключіть 
3-контактний  
штекер до 
3-контактного 
роз'єму 5 В.

КРОК 6
Натисніть  
кнопку 
скидання/
світлодіодного 
підсвічування 
для ручного 
керування.

Використання адаптера AURA для керування материнською платою

УВАГА! Перед підключенням концентратора до материнської плати, необхідно впев-
нитись, що це можливо і для цього пристуній необхідний рознім. У разі недотримання 
правил підключення, можливо вивести з ладу концентратор або пошкодити материнську 
плату.
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2Е-GM3 Корпус 2E Gaming DEFENSO (GM3)

2Е-GM5 Корпус 2E Gaming CLARUS (GM5)

2Е-GM7 Корпус 2E Gaming ASPER (GM7)

2E-GJP12 Корпус 2E Gaming CONDOR (GJP12)

2E-G3301 Корпус 2E Gaming VIRTUS (G3301)

2E-G3305 Корпус 2E Gaming DOMINATOR (G3305)

2E-GA3401 Корпус 2E Gaming ARDOR (GA3401)

2E-GM3401 Корпус 2E Gaming FALCO (GM3401)

2E-G3403 Корпус 2E Gaming RECANO (G3403)

2Е-G3405 Корпус 2E Gaming FORTIS (G3405)

2E-G2055 Корпус 2E Gaming GALAXY (G2055B)

2E-G2057B Корпус 2E Gaming TURBO (G2057B)

2E-G2057W Корпус 2E Gaming TURBO (G2057W)

Моделі корпусів 2E Gaming  
із вмонтованим концентратором типу (А)
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ARGB-КОНЦЕНТРАТОР (А)

3-контактные разъемы для вентиляторов 5 В

Разъемы для переключателя сброса/переключателя  
светодиодной подсветки
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3-контактные разъемы для светодиодов

Для разъемов материнских плат GIGABYTE RGB (+5B)

Для разъемов материнских плат AURA RGB (+5B)

Обычные 3-контактные разъемы для вентиляторов

Питание ПК

Технические характеристики:

6 портов (ARGB-концентратор (Б)) или 4 порта (ARGB-концентратор (А)) x 3-контактный разъем для 
вентиляторов 5 В
6 портов (ARGB-концентратор (Б)) или 4 порта (ARGB-концентратор (А)) x обычный 3-контактный разъем 
для вентиляторов
2 порта x 3-контактный разъем для светодиодной ленты
1 порт x регулятор ШИМ (ARGB-концентратор (Б))
1 порт x 3-контактный разъем для материнской платы RGB (+5B)
1 порт x разъем SATA для источника питания
1 порт x 2-контактный разъем для переключателя светодиодной подсветки

Функции:

1. Нажмите кнопку светодиодной подсветки для ручного управления.
2. Нажмите кнопку светодиодной подсветки и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы изменить 

режим на режим управления материнской платой.
3. Нажмите кнопку светодиодной подсветки и удерживайте ее в течение 5 секунд, чтобы выключить свето-

диодную подсветку.
4. Нажмите кнопку светодиодной подсветки еще раз, чтобы вернуться к ручному управлению.
5. Поддержка ШИМ (ARGB-концентратор (Б)).
6. Возможность подключения до 6 (ARGB-концентратор (Б)) или 4 (ARGB-концентратор (А)) вентиля-

торов ARGB / 2 светодиодных лент.
7. С функцией памяти.
8. Случайный эффект с первого запуска.
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ВНИМАНИЕ! Перед подключения концентратора к материнской плате, необходимо убе-
диться в том, что это возможно и для этого предусмотрен необходимый разъем. В случае 
нарушения правил подключения, концентратор или материнская плата могут выйти из 
строя.

ШАГ 1 
Подключите 
переключатель сброса 
/переключатель 
светодиодной 
подсветки к 
2-контактному  
разъему.

ШАГ 1 
Убедитесь, что материнская 
плата имеет разъем ARGB 
RGB (+5B).

ШАГ 4 
Загрузите программное обеспечение AURA с официального веб-сайта и установите его на свой 
компьютер (убедитесь, что вы установили программное обеспечение AURA на свой компьютер, 
прежде чем подключать адаптер AURA к разъему ARGB RGB (+5B) материнской платы, а потом 
активируйте систему AURA. В верхнем левом углу или в другом месте будет индикатор активации, 
это зависит от материнской платы.)

КРОК 5
Нажмите кнопку ручного управления на передней панели и удерживайте ее в течение 3 секунд, 
чтобы перейти к управлению материнской платой; нажмите кнопку ручного управления на передней 
панели и удерживайте ее в течение 1 секунды, чтобы вернуться к ручному управлению.

КРОК 6 
Выберите эффекты в системе AURA, перейдя в режим управления материнской платой.

ШАГ 2 
Найдите адаптер AURA 
концентратора ARGB.

ШАГ 3 
Подключите адаптер AURA  
(+5 В, адресный 
3-контактный) концентратора 
к разъему ARGB RGB (+5B) 
материнской платы.

ШАГ 4
Подключите ARGB-
ленту к LED- 
разъему.

ШАГ 2 
Подключите 
3-контактный 
штекер  
вентилятора к 
обычному  
разъему 
вентилятора.

ШАГ 5 
Подключите  
разъем SATA.

ШАГ 3
Подключите 
3-контактный 
штекер к 
3-контактному 
разъему 5 В.

ШАГ 6
Нажмите  
кнопку  
сброса/
светодиодной 
подсветки 
для ручного 
управления.

Использование адаптера AURA для управления материнской платой

Ручное управление
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2Е-GM3 Корпус 2E Gaming DEFENSO (GM3)

2Е-GM5 Корпус 2E Gaming CLARUS (GM5)

2Е-GM7 Корпус 2E Gaming ASPER (GM7)

2E-GJP12 Корпус 2E Gaming CONDOR (GJP12)

2E-G3301 Корпус 2E Gaming VIRTUS (G3301)

2E-G3305 Корпус 2E Gaming DOMINATOR (G3305)

2E-GA3401 Корпус 2E Gaming ARDOR (GA3401)

2E-GM3401 Корпус 2E Gaming FALCO (GM3401)

2E-G3403 Корпус 2E Gaming RECANO (G3403)

2Е-G3405 Корпус 2E Gaming FORTIS (G3405)

2E-G2055 Корпус 2E Gaming GALAXY (G2055B)

2E-G2057B Корпус 2E Gaming TURBO (G2057B)

2E-G2057W Корпус 2E Gaming TURBO (G2057W)

Модели корпусов 2E Gaming  
со встроенным концентратором типа (А)
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ARGB HUB-А:
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ATTENTION! Before connecting the hub to the motherboard, you need to make sure that this 
is possible and the required connector is provided for this. If the connection rules are violated, 
the hub or motherboard may fail.
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2Е-GM3 Case 2E Gaming DEFENSO (GM3)

2Е-GM5 Case 2E Gaming CLARUS (GM5)

2Е-GM7 Case 2E Gaming ASPER (GM7)

2E-GJP12 Case 2E Gaming CONDOR (GJP12)

2E-G3301 Case 2E Gaming VIRTUS (G3301)

2E-G3305 Case 2E Gaming DOMINATOR (G3305)

2E-GA3401 Case 2E Gaming ARDOR (GA3401)

2E-GM3401 Case 2E Gaming FALCO (GM3401)

2E-G3403 Case 2E Gaming RECANO (G3403)

2Е-G3405 Case 2E Gaming FORTIS (G3405)

2E-G2055 Case 2E Gaming GALAXY (G2055B)

2E-G2057B Case 2E Gaming TURBO (G2057B)

2E-G2057W Case 2E Gaming TURBO (G2057W)

Cases models 2E Gaming with HUB type (A)
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ARGB-КОНЦЕНТРАТОР (Б)

Технічні характеристики:

6 портів (ARGB-концентратор (Б)) або 4 порти (ARGB-концентратор (А)) x 3-контактний роз’єм для  
вентиляторів 5 В
6 портів (ARGB-концентратор (Б)) або 4 порти (ARGB-концентратор (А)) x звичайний 3-контактний роз’єм  
для вентиляторів
2 порти x 3-контактний роз’єм для світлодіодної стрічки
1 порт x регулятор ШІМ (ARGB-концентратор (Б))
1 порт x 3-контактний роз’єм для материнської плати RGB (+5B)
1 порт x роз’єм SATA для джерела живлення
1 порт x 2-контактний роз’єм для перемикача світлодіодного підсвічування

Функції:

1. Натисніть кнопку світлодіодного підсвічування для ручного керування.
2. Натисніть кнопку світлодіодного підсвічування та утримуйте її протягом 3 секунд, щоб змінити 

режим на режим керування материнською платою.
3. Натисніть кнопку світлодіодного підсвічування та утримуйте її протягом 5 секунд, щоб вимкнути світлоді-

одне підсвічування.
4. Натисніть кнопку світлодіодного підсвічування ще раз, щоб повернутися до ручного керування.
5. Підтримка ШІМ (ARGB-концентратор (Б)).
6. Можливість підключення до 6 (ARGB-концентратор (Б)) або 4 (ARGB-концентратор (А)) вентиляторів ARGB / 2 

світлодіодних стрічок.
7. функцією пам’яті.
8. Випадковий ефект із першого запуску.
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Для роз’ємів материнських плат для регуляторів ШІМ

Роз’єми для перемикача скидання/ 
перемикача світлодіодного  
підсвічування

Для роз’ємів материнських плат 
AURA RGB (+5B)

Для роз’ємів материнських плат 
GIGABYTE RGB (+5B)

Звичайні 3-контактні роз’єми для вентиляторів

3-контактні роз’єми для вентиляторів 5 В

Живлення ПК
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Ручне керування

КРОК 1 
Підключіть перемикач 
скидання/ перемикач 
світлодіодного 
підсвічування до 
2-контактного  
роз’єму.

КРОК 1 
Переконайтесь, що 
материнська плата має 
роз’єм ARGB RGB (+5B).

КРОК 4 
Завантажте програмне забезпечення AURA з офіційного вебсайту та встановіть його на свій 
комп’ютер (переконайтеся, що ви встановили програмне забезпечення AURA на свій комп’ютер, 
перш ніж підключати адаптер AURA до роз’єму ARGB RGB (+5B) материнської плати, а потім 
активуйте систему AURA. У верхньому лівому куті або в іншому місці буде індикатор активації, це 
залежить від материнської плати.)

КРОК 5
Натисніть кнопку ручного керування на передній панелі та утримуйте її протягом 3 секунд, щоб 
перейти до керування материнською платою; натисніть кнопку ручного керування на передній 
панелі та утримуйте її протягом 1 секунди, щоб повернутися до ручного керування.

КРОК 6 
Виберіть ефекти в системі AURA, перейшовши в режим керування материнською платою.

КРОК 2 
Знайдіть адаптер 
AURA концентратора 
ARGB.

КРОК 3 
Підключіть адаптер AURA  
(+5 В, адресний 
3-контактний) 
концентратора до 
роз’єму ARGB RGB (+5B) 
материнської плати.

КРОК 4
Підключіть 
ARGB-стрічку до 
LED-роз'єму.

КРОК 2 
Підключіть 
3-контактний  
штекер вентилятора 
до звичайного  
роз'єму  
вентилятора.

КРОК 5 
Підключіть  
роз'єм SATA.

КРОК 3
Підключіть 
3-контактний  
штекер до 
3-контактного 
роз'єму 5 В.

КРОК 6
Натисніть  
кнопку 
скидання/
світлодіодного 
підсвічування 
для ручного 
керування.

Використання адаптера AURA для керування материнською платою

УВАГА! Перед підключенням концентратора до материнської плати, необхідно впев-
нитись, що це можливо і для цього пристуній необхідний рознім. У разі недотримання 
правил підключення, можливо вивести з ладу концентратор або пошкодити материнську 
плату.
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2Е-GW02 Корпус 2E Gaming CONTEGO (GW02) 

2E-GW01 Корпус 2E Gaming GURU (GW01)

2Е-GW05 Корпус 2E Gaming CONTEGO NEO (GW0) 

Моделі корпусів 2E Gaming 
із вмонтованим концентратором типу (Б)
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ARGB-КОНЦЕНТРАТОР (Б)
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Для разъемов материнских плат для регуляторов ШИМ

Разъемы для переключателя сброса/
переключателя светодиодной 
подсветки

Для разъемов материнских 
плат AURA RGB (+5B)

Для разъемов материнских 
плат GIGABYTE RGB (+5B)

3-контактные разъемы для светодиодов

3-контактные разъемы для вентиляторов 5 В

Питание ПК

SATA
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Технические характеристики:

6 портов (ARGB-концентратор (Б)) или 4 порта (ARGB-концентратор (А)) x 3-контактный разъем для 
вентиляторов 5 В
6 портов (ARGB-концентратор (Б)) или 4 порта (ARGB-концентратор (А)) x обычный 3-контактный разъем 
для вентиляторов
2 порта x 3-контактный разъем для светодиодной ленты
1 порт x регулятор ШИМ (ARGB-концентратор (Б))
1 порт x 3-контактный разъем для материнской платы RGB (+5B)
1 порт x разъем SATA для источника питания
1 порт x 2-контактный разъем для переключателя светодиодной подсветки

Функции:

1. Нажмите кнопку светодиодной подсветки для ручного управления.
2. Нажмите кнопку светодиодной подсветки и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы изменить 
режим на режим управления материнской платой.
3. Нажмите кнопку светодиодной подсветки и удерживайте ее в течение 5 секунд, чтобы выключить свето-
диодную подсветку.
4. Нажмите кнопку светодиодной подсветки еще раз, чтобы вернуться к ручному управлению.
5. Поддержка ШИМ (ARGB-концентратор (Б)).
6. Возможность подключения до 6 (ARGB-концентратор (Б)) или 4 (ARGB-концентратор (А)) вентилято-
ров ARGB / 2 светодиодных лент.
7. С функцией памяти.
8. Случайный эффект с первого запуска.
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3-контактные разъемы для светодиодов

ВНИМАНИЕ! Перед подключения концентратора к материнской плате, необходимо убе-
диться в том, что это возможно и для этого предусмотрен необходимый разъем. В случае 
нарушения правил подключения, концентратор или материнская плата могут выйти из 
строя.

ШАГ 1 
Подключите 
переключатель сброса 
/переключатель 
светодиодной 
подсветки к 
2-контактному  
разъему.

ШАГ 1 
Убедитесь, что материнская 
плата имеет разъем ARGB 
RGB (+5B).

ШАГ 4 
Загрузите программное обеспечение AURA с официального веб-сайта и установите его на свой 
компьютер (убедитесь, что вы установили программное обеспечение AURA на свой компьютер, 
прежде чем подключать адаптер AURA к разъему ARGB RGB (+5B) материнской платы, а потом 
активируйте систему AURA. В верхнем левом углу или в другом месте будет индикатор активации, 
это зависит от материнской платы.)

КРОК 5
Нажмите кнопку ручного управления на передней панели и удерживайте ее в течение 3 секунд, 
чтобы перейти к управлению материнской платой; нажмите кнопку ручного управления на передней 
панели и удерживайте ее в течение 1 секунды, чтобы вернуться к ручному управлению.

КРОК 6 
Выберите эффекты в системе AURA, перейдя в режим управления материнской платой.

ШАГ 2 
Найдите адаптер AURA 
концентратора ARGB.

ШАГ 3 
Подключите адаптер AURA  
(+5 В, адресный 
3-контактный) концентратора 
к разъему ARGB RGB (+5B) 
материнской платы.

ШАГ 4
Подключите ARGB-
ленту к LED- 
разъему.

ШАГ 2 
Подключите 
3-контактный 
штекер  
вентилятора к 
обычному  
разъему 
вентилятора.

ШАГ 5 
Подключите  
разъем SATA.

ШАГ 3
Подключите 
3-контактный 
штекер к 
3-контактному 
разъему 5 В.

ШАГ 6
Нажмите  
кнопку  
сброса/
светодиодной 
подсветки 
для ручного 
управления.

Использование адаптера AURA для управления материнской платой

Ручное управление
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2Е-GW02 Корпус 2E Gaming CONTEGO (GW02) 

2E-GW01 Корпус 2E Gaming GURU (GW01)

2Е-GW05 Корпус 2E Gaming CONTEGO NEO (GW0) 

Модели корпусов 2E Gaming  
со встроенным концентратором типа (Б)
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ARGB HUB-В:
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2Е-GW02 Case 2E Gaming CONTEGO (GW02) 

2E-GW01 Case 2E Gaming GURU (GW01)

2Е-GW05 Case 2E Gaming CONTEGO NEO (GW0) 

Cases models 2E Gaming with HUB type (B)

ATTENTION! Before connecting the hub to the motherboard, you need to make sure that this 
is possible and the required connector is provided for this. If the connection rules are violated, 
the hub or motherboard may fail.




