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História do produto

A caixa InWin 915 entra para a linha de caixas elegantes 

de alumínio e vidro temperado da série 9, mas com um 

toque especial! O nosso objetivo é fornecer um produto 

novo e exclusivo para combinar com a elegância geral 

da série 9, e a caixa 915 encaixa perfeitamente nessa 

descrição.



* Os nossos produtos cumprem a regulamentação RSP.
* As especificações poderão variar de acordo com a região.
* Custo adicional para peças opcionais.

Especificações

Modelo 915
Número de peça IW-915-Black / IW-915-Silver
Cores Preto/Prateado
Tipo de caixa Full Tower 
Materiais Aluminium, Tempered Glass, ABS, SECC 
Compatibilidade com 
placas principais 12" x 13.5" E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Ranhuras de expansão
PCI-E x 8
PCI-E vertical x 2 
(placa de elevação opcional, não incluída na embalagem)

Compatibilidade 
máxima

Comprimento da placa VGA: 410 mm (máximo)
Largura da placa VGA: 168 mm (máximo)
Altura da placa VGA vertical: 50 mm (máximo)
Altura do dissipador de CPU: 164 mm

Portas frontais

1 x USB 3.1 Gen 2 Tipo C
2 x USB 3.0 
Áudio HD
Ventilação da tampa superior e interruptor de controlo da 
iluminação LED

Compartimentos de 
unidades internas

4 x 2,5"/3,5" (tabuleiros dos compartimentos das unidades 
inferiores)
5 x 2,5" (4 suportes e uma área de montagem no tabuleiro da 
placa principal)
4 x 2,5" (suportes multifuncionais para montagem do ventilador)
Máximo de unidades suportadas: 13 x unidade de 2,5” ou 
4 x unidades de 3,5” e 9 x unidades de 2,5”

Compatibilidade com 
soluções térmicas

3 x ventiladores frontais de 120/140 mm/radiador de 280/360 mm 
(altura do radiador de 280 mm até 53 mm, altura do radiador de  
 360 mm até 56 mm)
1 x ventilador traseiro de 120 mm/radiador de 120 mm
3 x ventiladores superiores de 120/140 mm/radiador de 280/360 mm 
(altura até 70 mm)
2 x ventiladores inferiores de 120/140 mm/radiador de 240/280 mm

Compatibilidade com 
fontes de alimentação

PSII: ATX12V
- Área de montagem de 250 mm 
  (comprimento até 320 mm quando são removidos dois 
   compartimentos de unidade de disco)

Dimensões do produto 
(A x L x P) 570 x 230 x 590mm

Dimensões do produto 
com a tampa subida 
(A x L x P)

595 x 238 x 645mm

Dimensões da 
embalagem 
(A x L x P)

740 x 392 x 792 mm

Peso líquido 16,4 kg
Peso bruto 19,8 kg



1.Chassis 915

2.Cartão com código QR

Conteúdo da embalagem



3.Saco de acessórios

a.Separadores da placa principal x 11

c.Parafusos de cabeça hexagonal x 19

e.Braçadeiras x 10

g.Suportes para placa gráfica x 2

b.Chave para separadores da placa principal x 1

d.Parafusos para unidade SSDde 2,5" x 36

f.Anilhas para sistema de refrigeração a água x 24

l.Parafusos da placa de elevação x 2 (opcional)

i.Suportes para cabos x 3

k.Separadores da placa de elevação x 2 (opcional)

h.Conector de pinos x 1

j.Placa de elevação x 1 (opcional)

Conteúdo da embalagem



1 Ventilação da tampa superior e Portas USB 3.0

2 Painel de E/S f Porta USB 3.1 Gen 2 Tipo C

a Indicador LED de energia/HDD g Botão de reposição

b
Ventilação da tampa superior 
e interruptor de controlo da 

iluminação LED
3 Painéis laterais de vidro temperado

c Portas de áudio 
(auscultadores e microfone) 4 Painel frontal curvado de alumínio

d Botão de Energia 5 Painel traseiro curvado em alumínio, 
orifício de passagem de cabos

a

c

b

d e
f

g

Estrutura da caixa

3

1

4

2

3
5



1 Compartimento de unidade de 2,5"/3,5" 9 Área de montagem da placa principal

2 Compartimento da unidade de 2,5" 10 Recorte para orifício de instalação do 
dissipador de CPU 

3 Área de montagem da fonte de alimentação 11 Ranhura de expansão PCI-E

4 Ventilação da tampa superior 12 Ranhura de expansão PCI-E vertical

5 Área de montagem do radiador/
ventilador superior 13 Orifício adicional para montagem de 

placa PCI-E

6 Área de montagem do radiador/
ventilador frontal 14 Filtro de pó do ventilador

7 Área de montagem do radiador/
ventilador traseiro 15 Base à prova de choque

8 Área de montagem de radiador/
ventilador inferior/unidade de 2,5"

250mm

320mm
Comprimento até 320 mm quando são removidos dois compartimentos de unidade de disco
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1 Compartimento de unidade de 2,5"/3,5" 9 Área de montagem da placa principal

2 Compartimento da unidade de 2,5" 10 Recorte para orifício de instalação do 
dissipador de CPU 

3 Área de montagem da fonte de alimentação 11 Ranhura de expansão PCI-E

4 Ventilação da tampa superior 12 Ranhura de expansão PCI-E vertical

5 Área de montagem do radiador/
ventilador superior 13 Orifício adicional para montagem de 

placa PCI-E

6 Área de montagem do radiador/
ventilador frontal 14 Filtro de pó do ventilador

7 Área de montagem do radiador/
ventilador traseiro 15 Base à prova de choque

8 Área de montagem de radiador/
ventilador inferior/unidade de 2,5"
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* Para efetuar a montagem, siga as instruções dos capítulos relacionados.
* Utilize os acessórios originais fornecidos para evitar danos no produto.

1. Abrir o chassis
      No caso do painel lateral em vidro temperado, remova 
      puxando o tabuleiro cinzento para a frente.

2. Instalação da fonte de alimentação
       Peças necessárias: Parafusos de cabeça hexagonal
       Verifique as dimensões da fonte de alimentação. Pode remover o divisor e os compartimentos de 
       unidade de 3,5" para obter espaço de instalação adicional.
       A fonte de alimentação deve ser montada na parte inferior do chassis.
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3. Instalação da placa principal
      Peças necessárias: Separadores da placa principal, 
      chave para separadores da placa principal, parafusos de 
      cabeça hexagonal

4. Instalação de placa de expansão
       Peças necessárias: Parafusos de cabeça hexagonal, suportes para placa gráfica
       Fixe a placa gráfica com os suportes para placa gráfica após a sua instalação.

Peças necessárias: Placa de elevação (opcional), separadores da placa de elevação (opcional), parafusos 
para placa de elevação (opcional)
Remova todos os suportes do ventilador inferior antes de instalar a placa de elevação e a placa gráfica.
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5-2.  5. Instalação dos cabos de E/S

5-1. 24Pin Connector Installation

POWER SW
RESET SW

H.D.D. LED

HD Audio Source Connector USB3.0 Connector

POWER SW RESET SWH.D.D. LED

Power Supply

Motherboard

Please connect LED light strips cable to motherboard 24pin connector 
and power supply 24pin connector.



6-1. As instruções da fita RGB endereçável

6-2. As instruções do cabo Tipo C

Se a sua placa principal suportar o efeito luminoso da RGB endereçável, siga a direção do sinal e introduza 
a fita RGB endereçável no conector de 3 pinos da fita RGB endereçável diretamente na placa principal.

Se a sua placa principal suportar Tipo C, ligue o 
conector de Tipo C ao terminal diretamente na 
placa principal.

Other Addressable Light

+5V
DATA

key
GND

+5V
DATA

key
GND

+5V
DATA
key
GND

+5V
DATA
key
GND

MotherBoard
Addressable
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Desaperte o parafuso manual e remova os compartimentos 
de unidades de 2,5".

    Remova os compartimentos de unidades de 3,5".

Instale o HDD de 3,5" no compartimento de unidades e 
empurre-o para trás. Os compartimentos de unidades são 
reversíveis e permitem ao utilizador montá-los em qualquer 
direção. (Também pode montar uma unidade SSD de 2,5").

Instale a unidade SSD de 2,5" no compartimento de 
unidade e fixe-a de novo na devida área de montagem 
utilizando o parafuso.

3.5” HDD sem parafusos2.5"SSD

 Empurre o tabuleiro para trás  Empurre o tabuleiro para trás

7-1. Instalação de compartimentos de 
         unidades de 2,5"
         Peças necessárias: Parafusos para unidade SSD de 2,5"

7-2. Instalação de compartimentos de 
        unidades de 3,5"
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8. Instalação de ventilador frontal/radiador de refrigeração a líquido
      Peças necessárias: Anilhas para sistema de refrigeração a água
      Abra o painel frontal desapertando os parafusos manuais na lateral, depois retire o suporte de ventilador e 
      instale os ventiladores/radiador.



Desaperte o parafuso manual sob a tampa superior. 
Puxe a tampa superior na horizontal e levante-a para a 
remover.

9. Instalação de ventilador superior/radiador de refrigeração a líquido
      Peças necessárias: Anilhas para sistema de refrigeração a água
      Abra o painel traseiro desapertando os parafusos manuais na lateral.
      Retire o suporte de ventilador e instale os ventiladores/radiador. 
      (Nota* Tenha cuidado para não pressionar ou puxar os cabos internos, pois poderá provocar falhas nos cabos. Passe os 
       cabos com fluidez antes de instalar a tampa superior).
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10. Instalação de ventilador traseiro/radiador de refrigeração a líquido
         Peças necessárias: Anilhas para sistema de refrigeração a água
         Abra o painel traseiro (consulte o passo 9) e instale os ventiladores/radiador.
         Para uma instalação mais conveniente, a caixa 915 permite remover completamente os painéis frontal e traseiro. 
         Para remover os painéis facilmente, consulte o passo 9 para remover a tampa superior e levante o painel até este 
         sair da dobradiça para remover completamente os painéis frontal e traseiro.
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11. Instalação de ventilador inferior/radiador de refrigeração a líquido
         Peças necessárias: Anilhas para sistema de refrigeração a água
         Retire o suporte do ventilador e instale os ventiladores/radiador 
         (pode montar 4 unidades SSD de 2,5" se assim preferir).
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Modos de iluminação

12. Concluir a instalação
         Peças necessárias: Braçadeiras

A caixa 915 exibirá automaticamente os efeitos de luz no painel frontal durante 10 segundos 
quando ligar o computador, depois o utilizador pode optar por um de dois modos de 
iluminação. (Os modos de iluminação dependem das características da placa principal.) 
Dessa forma, o utilizador pode alternar entre:
1.InWin LED (modo predefinido)
   O modo InWin LED inclui 13 efeitos de iluminação distintos. Se a sua placa principal não incluir 
   conectores endereçáveis, a iluminação ficará no modo InWin LED. Neste modo, ainda pode 
   alterar entre diferentes cores, como: vermelho, verde, azul, branco e multicolor, com base nas 
   suas preferências pessoais, e pode exibir 13 efeitos de iluminação com uma variedade de estilos 
   luminosos.

2. RGB endereçável
Se a sua placa principal suportar conectores RGB endereçáveis, ligue o cabo endereçável de 3 
pinos diretamente à placa principal (consultar passo 6-1), que lhe permite sincronizar os efeitos de 
iluminação endereçáveis com a placa principal.



Controlo da iluminação
1.Os efeitos de iluminação são controlados pressionando o botão de ventilação da tampa 
   superior e controlo de iluminação LED. Para alterar entre o modo InWin LED e RGB 
   endereçável, basta manter o botão premido durante 2 segundos. (Nota* O controlo da 
   ventilação da tampa superior e o indicador de falha de sistema ficarão temporariamente 
   indisponíveis).

2.Ao alterar entre os modos RGB endereçável e InWin LED, também pode mudar para 
   diferentes efeitos de iluminação LED pressionando rapidamente o botão. A sequência do 
   botão é a seguinte:

Sequência do 
botão Modos LED Cor

1

Pulsação

Vermelho

2 Verde

3 Azul

4 Branco*

5

     Deslocação 
bilateral

Vermelho

6 Verde

7 Azul

8 Branco*

9

Deslocação 
central

Vermelho

10 Verde

11 Azul

12 Branco*

13 Multicolor Multicolor

Pressione o botão durante 5 segundos para desligar diretamente as luzes.
Nota* O branco apresentado no modo InWin LED será exibido como branco RGB em vez de branco puro.

3. A operação será considerada completa se não houver atividade durante 6,5 segundos.
4. Terminada a configuração, as funcionalidade de controlo da ventilação da tampa superior e 
     o indicador de falha do sistema retomarão o seu normal funcionamento.

Nota* As configurações atuais de efeito de iluminação ficarão gravadas se desligar o computador de forma adequada. 
          Poderá obter automaticamente as definições de iluminação anteriores quando reiniciar o computador. Mas irá 
          recuperar as predefinições se o computador se desligar, como por exemplo: a eletricidade é subitamente cortada, 
          ou o interruptor de alimentação é desligado antes de o computador encerrar.



1. Quando o indicador LED de falha de sistema estiver intermitente em ambos os lados, 
     verifique se ocorreu alguma das seguintes situações:

Se ocorrer um erro, pressione o interruptor de ventilação da tampa superior para voltar a abrir a tampa 
depois de o problema estar resolvido.

2. Se a tampa elevatória de ventilação não levantar/baixar automaticamente quando o computador 
    liga/desliga, consulte o passo 1 para verificar se existe algum problema, depois pressione o 
    interruptor de ventilação da tampa superior para controlar manualmente o sistema de elevação. Não 
    pressione nem puxe a tampa superior à força.
3. Se a alimentação falhar, a tampa superior baixa depois a fonte de alimentação ser restaurada. 
    Pressione o interruptor de ventilação da tampa superior para reiniciar o sistema de elevação.

Indicador 
de falha do 

sistema
Cor Ocorrência Descrição

Intermitente 
em ambos 
os lados

Vermelho Avaria no motor da 
tampa superior

O motor deixa de funcionar, 
ou a tampa superior não está 

devidamente instalada.

Verde Avaria no interruptor 
ou nos cabos

O interruptor de limite ou os 
cabos internos estão partidos ou 

danificados.

Azul Preso com um objeto 
estranho

Espaço insuficiente para levantar 
a tampa superior, ou a tampa 
superior está presa devido à 

presença de um objeto estranho.

Branco Excesso de peso Não empilhe nada em cima da 
tampa superior para evitar danos.

Resolução de problemas



■ Avisos
1.Siga as instruções indicadas no manual do utilizador para efetuar a instalação.
2.Para evitar danificar os circuitos, certifique-se de que a alimentação está desligada antes 
   de montar a tampa superior.
3.Durante a instalação dos componentes do computador, utilize precauções antiestáticas 
   para evitar danos provocados por descargas eletrostáticas. Essa situação pode provocar 
   ferimentos no instalador e/ou danos na máquina. Uma instalação incorreta pode queimar    
   a placa principal e outros componentes do sistema.
4.Não empilhe nada em cima da tampa superior. Para evitar danos, não exceda o limite de 
   peso e manuseie com cuidado.
5.Quando a tampa superior e os painéis frontal/traseiro/lateral estiverem abertos, não 
   coloque as mãos ou outros objetos dentro dos ventiladores ou de outras peças em 
   funcionamento. E certifique-se de que mantém o produto fora do alcance de crianças e 
   animais de estimação.
6.Evite inserções e extrações desnecessárias do cabo endereçável, já que pode danificar 
   os pinos.
7.Para evitar quaisquer danos, não utilize este produto para qualquer outro fim além do 
   previsto.
8.Quaisquer modificações poderão danificar o produto.
9.Remova todos os dispositivos internos antes de expedir ou transportar o produto.    
   (Incluindo a fonte de alimentação, discos rígidos, placa principal, CPU, etc.) 

■ Garantia
* Para consultar informações de garantia mais detalhadas, visite o website da InWin em 
   www.in-win.com.
* 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
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