Introdução
Obrigado por escolher o teclado gamer KG-110BK da C3Tech.

Descrição
O KG-110BK é um teclado gamer profissional que não deixa ninguém desapontado nos quesitos desempenho e design. Produto desenvolvido para os jogadores mais exigentes.
Este modelo utiliza um tipo de membrana especial que proporciona sensação mínima de cansaço e, ao
mesmo tempo um tempo de resposta mínimo. Software adicional incluso.
Teclas retro iluminadas em LED com opções de cores disponíveis que podem ser alteradas usando uma
tecla especial. Teclas multimídia e 5 teclas programáveis para macro. Todas as teclas são removíveis, permitindo uma perfeita limpeza do teclado.
Este produto possui memória interna que pode armazenar até 3 perfis e cada um pode armazenar macros diferentes para uma experiência de jogo única.
Especificações Técnicas
109 teclas
Teclas retro iluminadas em 3 cores ajustáveis.
Cores: vermelho, azul, roxo.
Durabilidade das teclas: 20 milhões de acionamentos
3 perfis customizáveis. Software adicional.
12 teclas para controle multimídia
5 teclas macro programáveis
Modo Gaming, que permite ativação / desativação da tecla do Windows
Cabo USB 2.0 em nylon reforçado
26 teclas Anti Ghosting (Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, Espaço, Seta Acima, Seta Abaixo, Seta
Esquerda, Seta Direita, Tab, Ctrl-L, Shift-L, Alt-L, Capslock )
Compatível com Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 e Linux.

Conteúdo da embalagem
Teclado Gaming KG-110BK
Manual de instruções
CD com Software de instalação
Nota: Certifique-se de que o pacote contém os itens descritos acima. Se encontrar algum item em falta ou
danificado, contate o seu revendedor.

Instalação
1. Conexão: Conecte o teclado em uma porta USB livre no seu PC.
- Insira o CD de instalação incluído na unidade.
- Clique duas vezes em Meu Computador, selecione sua unidade de DVD e execute autorun.exe.
- Instale os drivers para o seu dispositivo.
2. Uma vez instalado, reinicie o computador.
Programação
1. Iluminação
-Para alterar a iluminação do teclado, deve ser feito manualmente usando os seguintes comandos:
- Pressione o botão da lâmpada para definir a cor desejada
- Pressione Fn + “Page Down” para reduzir a iluminação
- Pressione Fn + “Retro Page” para aumentar a iluminação
- Pressione Fn + lâmpada para definir a iluminação ou intermitentemente
2.Perfis
- Abra o software a partir do Iniciar / Todos os programas ou ícone da barra de tarefas no canto inferior
direito da área de trabalho.

- Na memória do teclado você pode salvar até 3 perfis. Basta clicar em qualquer um deles e “Aplicar” para
ativar.

3. Função Macro
- Para programar um macro, siga estes passos: (Por exemplo, vamos definir a chave “G1”),
- Primeiro, clique na tecla que deseja programar, neste caso “G1”. Em seguida, a janela de configuração é
aberta.

- Para criar um novo ‘Macro’, clique em “+” e, se quiser, pode atribuir um nome personalizado à macro.
- Para gravar a macro, clique na opção “Gravar”, começará a gravar a “Macro”. Por exemplo, se você quiser
gravar a combinação de letras “WASD” pressione “Gravar” e, em seguida, pressione no teclado as letras
“WASD”. Quando terminar, clique em “Gravar”. (Você também pode alterar o “Tempo de atraso”, para isso
clique na coluna “Atraso”, como mostrado na imagem.

- O “atraso” é o atraso entre as teclas digitadas no macro. É medido em milissegundos.
- Depois de ter programado a macro, clique em “OK” para salvar. Agora, cada vez que você pressionar a
tecla “G1”, você estará escrevendo o comando “WASD”.
- Também podemos atribuir uma função a uma tecla como “Copiar”, “Colar” e “Abrir”. Basta clicar no botão
que deseja modificar e atribuir uma função como mostra a imagem, depois clicar em “Ok”.

-Para criar macros manualmente (sem usar o software), você deve seguir as seguintes etapas:
1.Pressione o botão “REC” para ver os LEDs piscando na parte superior direita. (LEDs “Caps”, “Num Lock”
2. Agora pressione a tecla que você deseja gravar (ex: “G1”), então o indicador LED na parte superior direita do teclado piscar á mais rápido.
3. Agora podemos pressionar as teclas com as quais queremos executar a função “G1”. (Por exemplo,
pressione WASD).
4.Para terminar a gravação, pressione “REC” depois de fazer isso, toda vez que você clicar na tecla “G1”
estará operando as teclas WASD.

Como cancelar os macros?
1.

Pressione “REC” e você verá o LED na parte superior direita do teclado piscando.

2.

Agora pressione a tecla macro que queremos cancelar, neste caso “G1”.

3.

Finalmente pressione “REC” e o macro será cancelado.

4. Fn”botões
A tecla Fn em combinação com outras teclas executa funções multimídia e especiais:
1. Fn + F1: Abrir o media player
2. Fn + F2: Diminuir o volume
3. Fn + F3: Aumentar o volume
4. Fn + F4: Desativar som
5. Fn + F5: Parar
6. Fn + F6: Faixa anterior
7. Fn + F7: Reproduzir / Pausar
8. Fn + F8: Próxima faixa
9. Fn + F9: Abrir e-mail
10. Fn + F10: Abrir o navegador padrão
11. Fn + F11: Bloquear o teclado
12. Fn + F12: Abrir a calculadora
13. Fn + Q: Alterar velocidade de resposta do teclado (30/60 milissegundos)
5. “Tecla Gaming “ Função de bloqueio do Windows
Pressionando a tecla FN + tecla Windows para ativar ou desativar a tecla do Windows, para que nada atrapalhe você durante as sessões de reprodução.
6. Restaurar padrões
Você pode restaurar os padrões clicando em “Restaurar Padrão”.

