
Manual do Usuario



Inspirado na beleza dos vitrais, o modelo 309 é 
indicado para os amantes da iluminação RGB 
que pretendem que os seus PC se transformem 
num espetáculo de luzes, numa discoteca ou que 
combinem com as decorações festivas. Crie os 
seus próprios designs com 144 luzes LED RGB 
programáveis! Pelo amor do RGB, podemos ter 
mais LED?! Na verdade, sim, incluindo as nossas 
fans EGO com MAIS 16 LED por ventoinha. O 
modelo 309 será a luz da sua vida!

História do Produto



Especificações
Modelo 309
Número de peça IW-309-Black
Cores Preto
Tipo de torre Mid Tower
Materiais SECC, Vidro temperado, ABS
Compatibilidade com 
placas principais ATX 12" x 11", Micro-ATX, Mini-ITX

Abertura de expansão PCI-E x 7

Compatibilidade máxima
Comprimento da placa VGA: 350 mm 
(máximo)
Altura do dissipador de CPU: 160 mm

Portas frontais

1 x USB 3.1 Gen 2 Tipo C
2 x USB 3.0 
Áudio HD
Botão do Modo LED e Fan
Botões de controlo de LED e Fan

Compartimentos para 
unidades internas

2 x 3,5"
2 x 2,5" (2 pré-instalados, máx. até 3 
compartimentos)

Compatibilidade com 
soluções térmicas

1 x Ventoinha traseiro de 120 mm/
Radiador de 120 mm
3 x Ventoinha superior de 120 mm/
Radiador de 360 mm
3 x Ventoinha inferior de 120 mm/
Radiador de 360 mm (fino)
(4 ventoinhas EGO pré-instaladas: 3 na 
parte superior; 1 na parte traseira)

Compatibilidade com 
fontes de alimentação

PSII: ATX12V
- Comprimento até 200 mm

Dimensões do produto 
(A x L x P)

500 x 238 x 553 mm
19,7" x 9,4" x 21,8"

Dimensões da 
embalagem (A x L x P)

335 x 618 x 706 mm
13,2" x 24,4" x 27,8"

Peso líquido 13,65 kg
Peso bruto 17,06 kg

* Os produtos InWin cumprem as regulamentações RoHS
* As especificações poderão variar de acordo com a região



Especificações (FAN EGO da InWin)

Modelo EGO AE120
Tamanho da Fan 120 x 120 x 25 mm
Materiais Silicone, PC
Tensão nominal DC 12 V
Potência nominal 0,76 W
Corrente nominal 0,06 A
Tensão nominal RGB 
programável 5 V

Potência nominal RGB 
programável 4 W

Corrente nominal RGB 
programável 0,8 A

Modo de velocidade (PWM) 800 a 1400 RPM
Modo Turbo: Máx. 2000 RPM 

Fluxo de ar 40,7 CFM
Modo Turbo:  58,05 CFM

Pressão de ar 1,51 mm/H2O
Modo Turbo: 2,74 mm/H2O 

LED LED RGB programável
Conector 6 pinos modular 

Nível de ruído < 22 dB(A)
Modo Turbo: Máx. 32 dB(A) 

Tipo de rolamento Rolamento de manga

* Os produtos InWin cumprem as regulamentações RoHS
* As especificações poderão variar de acordo com a região



Conteúdo da embalagem

Chassis 309 

Cartão com código QR  

Saco de acessórios 

Mag-Ear Suporte De Fone De 
Ouvido (Cor aleatória)



Saco de acessórios 

 Separadores da placa 
mãe

Parafusos de cabeça 
hexagonal

 Parafusos para HDD 
de 2,5"

Anilhas para sistema de 
refrigeração a água

X7 X1

X18 X18

X8

Suporte para placa 
gráfica

Chave para separadores 
da placa mãe

Parafusos para HDD de 
3,5"

X10 X10
Braçadeiras para 

cabos 

X1

Parafusos M3 para 
radiador de refrigeração 

a água 
(exclusivos EGO)

X12 X12
Parafusos #6-32 para 

radiador de refrigeração 
a água (exclusivos EGO)



Estrutura da torre

Botão de energia1

Indicador LED de HDD2

Portas USB 3.03

Porta USB 3.1 USB 
3.1 Gen 2 Tipo C

4

Portas de áudio 
(auscultadores e microfone)

5

Botão de reposição6

Botão do Modo LED 
e Fan

7

Botões de controlo de 
LED e Fan

8



Estrutura da torre

9 Área de montagem de fonte de alimentação
10 Compartimento de unidade de 3,5"
11 Compartimento de unidade de 2,5"

12 Área de montagem do radiador/Fan superior
(3 Fan EGO da InWin pré-instalados)

13 Área de montagem do radiador/fan traseira
(1 fan EGO da InWin pré-instalado)

14 Área de montagem do radiador/fan inferior
15 Área de montagem de placa mãe
16 Aberturas de expansão PCI-E
17 Orifício adicional para montagem da placa PCI-E
18 Bases à prova de choque
19 Filtro de pó da Fan

12

13

14

16

15

17

18

19

11

9

10



Manual de instalação

1
Abrir o chassis

▪ Para efetuar a montagem siga as instruções dos capítulos 
relacionados.

▪ Utilize os acessórios originais fornecidos para evitar danos 
no produto.

Remova 
pressionando a pega 
na parte superior do 
painel.

2
Sincronização do relógio
Puxe a patilha de plástico para 
ativar a sincronização do relógio, 
e, em seguida, execute o software 
GLOW2 para apresentar a hora 
exata no painel frontal.

3
Instalação da fonte de 
alimentação 
Peças necessárias: Parafusos de 
cabeça hexagonal
A fonte de alimentação pode ser 
montada no suporte superior 

Pull



4
Instalação da 
placa mãe
Peças necessárias: 
Separadores da placa 
principal, chave para 
separadores da placa 
mãe, parafusos de 
cabeça hexagonal

5
Instalação de placa de 
expansão
Peças necessárias: Parafusos de 
cabeça hexagonal, suporte para 
placa gráfica



6
Instalação dos cabos de E/S

PORT2_L

SENSE_SEND

PORT2_R

PORT1_R

PORT1_L

BLUE

PURPLE

YELLOW

RED

GREEN

10

8

6

4

2

SENSE2_R

KEY

SNAS1_R

PRESENCE#

GND

BROWN

WHITE

ORANGE

BLACK

9

7

5

3

1

Conector de áudio HD

Vbus
IntA_P1_SSRX-
IntA_P2_SSRX+

GND
IntA_P1_SSTX-
IntA_P1_SSTX+

GND
IntA_P1_D-
IntA_P1_D+
ID USBOC-

Conector USB3.0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Vbus
IntA_P2_SSRX-
IntA_P2_SSRX+
GND
IntA_P2_SSTX-
IntA_P2_SSTX+
GND
IntA_P2_D-
IntA_P2_D+

19
18
17
16
15
14
13
12
11

PIN#1 PIN#19

PIN#10 PIN#11

POWER LED
(Depend On Motherboard)

POWER SW

RESET SW

H.D.D LED



Cabo USB Tipo C
Se a sua placa mãe suportar o Tipo C, ligue o conector de Tipo 
C ao conector diretamente na placa mãe.



Cabo USB
Ligue a porta USB à placa mãe.

LED de energia
Certifique-se de que a aresta biselada do conector da fonte de 
alimentação está alinhada corretamente com a aresta biselada 
do conector de luz LED.

PSU Connector LED Light Connector

Red
Black

GND Black
12V Yellow

Alimentação do controlador
Certifique-se de que o conector de 4 pinos para a fonte de 
alimentação está devidamente alinhado com o conector do 
controlador de uma extremidade à outra.

PSU Connector

Red
Black

GND Black
12V Yellow

Controller Connector

Cabo RGB programável (passos de instalação opcionais)
Se a sua placa mãe suportar o efeito RGB programável, siga 
as indicações na imagem abaixo e introduza o cabo RGB 
programável no conector de 3 pinos e 5 V diretamente na placa 
mãe.

GND
Key

DATA
+5V

GND
Key

DATA
+5V

MotherBoard
Addressable

Addressable RGB Connector



Conector da Fan de 4 pinos (passos de instalação 
opcionais)

Siga as indicações na imagem abaixo e introduza o conector 
de 4 pinos no conector da fan diretamente na placa mãe.
* Nota: As fan serão controladas pela placa mãe quando o 
conector estiver instalado corretamente. Se pretender controlar 
as Fan EGO através do software GLOW2 exclusivo da InWin, 
NÃO instale o conector da fan com a placa mãe.

Ground
+12V
Tach
PWM

Fan

4-Pin Fan Connector

Motherboard

7
Instalação de 
compartimentos de 
unidade de 2,5"
Peças necessárias: 
Parafusos para HDD de 2,5"

8
Instalação de 
compartimentos de 
unidade de 3,5"
Peças necessárias: 
Parafusos para HDD de 3,5"



9
Instalação da 
Fan / radiador de 
refrigeração a 
líquido
Peças necessárias: 
Anilhas para sistema 
de refrigeração a 
água, parafusos com 
rosca para radiador de 
refrigeração a água 
M3 / #6-32 (exclusivos 
EGO)

10
Concluir a 
instalação
Peças necessárias: 
Braçadeiras 



Botão de Modo 
de controle

+

-

Descrições dos botões de controle

Os LED e as Fan podem ser controlados pressionando os 
botões de controle no painel de E/S ou através do software 
GLOW2.

Efeitos de iluminação 
LED

Velocidade da FanBrilho do LED 

Instruções dos botões de controle

Sequência do 
botão

0 (Predefinido)

Sequência do 
botão

1

Sequência do 
botão

2

Para instruções mais 
detalhadas, veja o vídeo 

neste link do website

Siga a sequência de botões abaixo para ajustar o brilho do 
LED, os efeitos de iluminação e a velocidade da ventoinha.

Instruções dos botões de 
controle de LED e Fan

Nota: O modo de controle roda para o Modo de brilho LED se 
pressionar três vezes o botão de Modo de controlo.

https://youtu.be/a13L3QKvE6I


Instruções do software GLOW2

O software GLOW2 exclusivo da InWin 
encoraja os usuarios a criar os seus efeitos de 
iluminação exclusivos. Escolha o seu estilo! 
A interface simples e ordenada e fácil de 
utilizar. O software GLOW2 inclui 12 modos de 
iluminação diferentes, mas o mais fascinante é 

o Modo de Criação, que permite que os usuarios criem o seu 
próprio painel frontal para coincidir com o seu tema preferido. A 
única limitação é a sua própria imaginação!

1. Clique em “transferir” no website do chassis 309 para instalar 
o software GLOW2. 
(https://www.in-win.com/en/gaming-chassis/309)

2. Depois de transferir o software GLOW2, clique para o abrir.



1
2

3

4

1 2

3

4

Cores
Cada modo permite escolher 3 cores diferentes.

Luzes e Velocidade
Controlar as luzes e a velocidade com os 
botões + e -, existem 7 níveis.

Saída da ventoinha
Controlar a velocidade das ventoinhas EGO 
pressionando os botões + e -. Existem 10 níveis de 
velocidade da ventoinha até ao modo Turbo. Se o 
conector da ventoinha de 4 pinos estiver ligado à 
placa principal, pode clicar facilmente no ícone da 
ventoinha no software GLOW2 para ajustar o modo 
de controle.
Nota: O controle da ventoinha não irá funcionar no software 
GLOW2 se o software da placa mãe estiver a ser executado.

Opções de placa mãe ou software GLOW2
Controlar os efeitos de iluminação com uma placa 
mãe ativada por ARGB. Se a sua placa mãe não 
tiver um conector programável (3 pinos, 5 V), pode 
controlar a iluminação transferindo o software 
GLOW2.
Nota: O chassis 309 e as Fans EGO utilizam muitos LED e 
algumas placas mãe podem não conseguir gerir o número de 
LED. Utilize o software GLOW2 se a iluminação não estiver  
funcionando corretamente. 

Twinklin g

Brightness

LED Spee d

Fan control

55 %

Fan EGO 
controladas pela 

placa mãe

Fan EGO 
controladas pelo 

GLOW2 

O conector RGB programável não 
está devidamente ligado à placa 
mãe.

Data Source

Os efeitos de 
iluminação são agora 

controlados pelo 
software GLOW2.

O conector RGB programável 
está ligado à placa mãe e a 
iluminação é controlada pelo 
software da placa mãe.

Data Source Data Source



MIC Threshold Settings(Definições de limites do microfone)
Defina os números em ordem ascendente. Quanto mais baixo for 
o número, maior será a sensibilidade.

Definição do tempo da ampulheta
Definição de 1 a 60 minutos.

Nota: Clique nos botões "Save to ROM(Guardar na ROM)" e 
"Apply(Aplicar)" para aplicar todas as alterações.



Night Light (Luz noturna)
Cria um ambiente numa sala 

escura

Candle (Vela)
Efeito de iluminação através de 
captura de voz pelo microfone

Sky (Céu)
Nuvem a flutuar no 

céu

Music (Música)
As luzes do modo de equalizador 

revelam o ritmo da música

Vortex (Vórtice)
Vórtice giratório 

Twinkling (Cintilante)
Estrelas a brilhar no céu

Time Tunnel 
(Túnel de tempo)

Efeito de túnel estonteante

E.C.G
Efeito de ritmo cardíaco através de 

captura de voz pelo microfone

Bounce (Saltar)
A luz move-se como 
uma bola saltitante

Time (Hora)
Relógio que exibe a hora

Hourglass (Ampulheta)
Bater uma palma para repor o 
tempo quando a luz vermelha 
mostrar que o tempo terminou. 

Creation (Criação)
Personalizar o efeito de 

iluminação

Descrição dos modos

Edit



Modo de criação GLOW2

Edit

Pincel/ Borracha/ Ficheiro
Quadro/ Lixeira/ Guardar

Paleta: Clique duas vezes no bloco para 
adicionar/alterar as cores.

SlideShow (Apresentação de diapositivos): 
Apresenta 4 painéis para criar uma imagem, 
o que oferece um máximo de 60 segundos 
para definir a apresentação de diapositivos no 
painel frontal.

Creation (Criação)
Personalizar o efeito de 
iluminação



Avisos e garantia
■ Avisos
1. Siga as instruções indicadas no manual do 

usuario para efetuar a instalação.
2. Para evitar danificar os circuitos, certifique-se de

que a alimentação está desligada antes de 
montar qualquer dispositivo interno.

3. Durante a instalação dos componentes do 
computador, utilize precauções antiestáticas 
para evitar danos provocados por descargas 
eletrostáticas. Essa situação pode provocar 
ferimentos no operador de instalação e/ou danos 
na máquina. Uma instalação incorreta pode 
queimar a placa mãe e outros componentes do 
sistema.

4. Quando os painéis laterais estiverem abertos não 
coloque as mãos ou outros objetos dentro das 
fans ou de outras peças em funcionamento. E 
certifique-se de que mantém o produto fora do 
alcance de crianças e animais de estimação.

5. Evite inserções e extrações desnecessárias do 
cabo programável, já que pode danificar os 
pinos.

6. Para evitar quaisquer danos, não utilize este 
produto para qualquer outro fim além do previsto.

7. Quaisquer modificações poderão danificar o 
produto.

8. Remova todos os dispositivos internos antes de 
expedir ou transportar o produto. (Incluindo a 
fonte de alimentação, discos rígidos, placa mãe, 
CPU, etc.)



■ Garantia
1. Para consultar informações de garantia mais 

detalhadas, visite o website da InWin em www.
in-win.com.

2. O produto real está sujeito a alterações sem 
aviso prévio. A InWin Development Inc. reserva 
o direito de efetuar quaisquer modificações 
finais.

Avisos e garantia
9. Mantenha o produto afastado de áreas com 

altas temperaturas, como: máquinas de 
dissipação de calor, aparelhos de ar condicionado 
ou outros equipamento que possam gerar altas 
temperaturas.

10. Utilize apenas os cabos fornecidos 
exclusivamente com este produto. Outros 
cabos poderão ser incompatíveis e causar 
danos graves no seu sistema e na fonte de 
alimentação.

11. Substitua a bateria do chip se a sincronização 
do relógio não funcionar.

12. Este produto tem 4 fans EGO pré-instaladas, 
se pretender instalar 5 ou mais ventoinhas 
utilize o cabo de alimentação exclusivo adicional 
para evitar sobrecarregar o sistema e outros 
componentes do sistema.
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