
O ventilador Polaris RGB é controlado por placas principais preparadas para RGB.
Certifique-se de que a sua placa principal suporta iluminação RGB.

Silent RGB Case Fan

Manual do utilizador - Português



1. Ventiladores Polaris x 2
2. Parafusos x 8
3. Cabo Y RGB
(ligação da placa principal ao ventilador) x 1
4. Fio de ligação longo de 8-8 pinos
(ligação de ventilador a ventilador) 800 mm x 1
5. Fio de ligação curto de 8-8 pinos
(ligação de ventilador a ventilador) 100 mm x 1
6. Adaptador de 4 pinos x 1

★ Conteúdo da embalagem
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★ Conteúdo da embalagem



4. Utilize o cabo Y RGB de 8 pinos para ligar o primeiro
    ventilador.

5. Utilize o fio de ligação longo de 8-8 pinos ou o fio de ligação
    curto para ligar outros ventiladores.

6. Caso necessite de mais ventiladores, adquira a embalagem
    Polaris RGB individual. (Número máximo sugerido de
    ventiladores: 8.)

★ Instalação

Motherboard

Fan

RGB

1. Certifique-se de que a alimentação está desligada. 
2. Instale os ventiladores na caixa do seu PC e aparafuse-os
    nas respetivas áreas. 
3. Utilize o cabo Y RGB para ligar o ventilador à placa principal.
    Utilize o conector RGB de 4 pinos a um conector RGB,
    e o conector de ventilador de 4 pinos a um conector de
    ventilador da placa principal.

 



1. Instale o ventilador de acordo com as nossas instruções.
2. Quando armazenar o ventilador, mantenha-o afastado
     de temperaturas elevadas. Mantenha-o afastado de
     equipamentos, tais como aquecedores, que possam
     produzir temperaturas elevadas.
3. Não coloque quaisquer objetos no rotor.
4. Não modifique os fios ou conectores fornecidos pela
     InWin.
5. Utilize o seu ventilador apenas na caixa do computador.
6. Mantenha este produto afastado de quaisquer líquidos.

Se o seu ventilador não funcionar corretamente, execute
as instruções indicadas em seguida:
1. Verifique a alimentação do seu sistema.
2. Certifique-se de que todos os conectores estão
     corretamente ligados.

★ Resolução de problemas

★ Observações



★ Especificações
Nome do produto
Número de peça
Tamanho do ventilador
Material
Voltagem Inicial
Tensão nominal do ventilador
Potência nominal do ventilador
Corrente nominal do ventilador 
Tensão nominal RGB
Potência nominal do LED RGB 
Corrente nominal do LED RGB
Modo de velocidade 
Fluxo de ar 
Pressão de ar
Nível de ruído 
Tipo de rolamento
Tempo de vida útil
Garantia

Polaris RGB
POLARISFAN-2PK-RGB
120 x 120 x 25 mm
PBT, PC
5V
12V
1,2W
0,10A 
12V
1,2W
0,10A 
500 a 1280 R.P.M
43,31CFM
1,26 mm-H2O
20,2dB(A)
Rolamento de manga
35 000 h/25℃
2 anos

Polaris RGB



★ Especificações
Nome do produto
Número de peça
Tamanho do ventilador
Material
Voltagem Inicial
Tensão nominal do ventilador
Potência nominal do ventilador
Corrente nominal do ventilador 
Tensão nominal RGB
Potência nominal do LED RGB 
Corrente nominal do LED RGB
Modo de velocidade 
Fluxo de ar 
Pressão de ar
Nível de ruído 
Tipo de rolamento

Tempo de vida útil
Garantia

Polaris RGB Aluminium

Polaris RGB Aluminium 
POLARISFAN-2PK-RGBM
120 x 120 x 25 mm
PBT, PC, Alumínio
5V
12V
1,2W
0,10A 
12V
1,2W
0,10A 
500 a 1280 R.P.M
43,31CFM
1,26 mm-H2O
20,2dB(A)
Rolamentos de dinâmica
de fluidos (FDB)
60,000 h/40℃
5 anos
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