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MANUAL DO USUÁRIO
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1. INTRODUÇÃO
PREZADO CONSUMIDOR, OBRIGADO POR ESCOLHER O
TECLADO K7 PLUS RGB FORTREK GAMING PRO!
A Fortrek tem o prazer de oferecer alguns dos melhores acessórios gamer de informática.
Leia atentamente o manual de instrução antes de utilizar o produto pela primeira vez. Nelas estão
contidas as principais orientações sobre sua correta utilização.

ITEM INCLUSO
01 Teclado Mecânico K7 Plus RGB Fortrek Gaming Pro
01 Apoio de Pulso
01 Manual de Instruções

2. GUIA PARA INSTALAÇÃO
Instale o teclado inserindo-o em uma conexão USB na respectiva porta disponível no seu
computador. Caso não esteja funcionando, tente reiniciar sua máquina e verifique as configurações
de dispositivo no seu sistema operacional.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Cor do Teclado: Preto
Layout: ABNT2 (106 teclas + 04 Multimídia)
Teclas multimídias: 04 + 12 teclas para utilização com o botão FN
Switch Mecânico: KRGD Blue
Efeitos de Iluminação: 13
Conector: USB banhado a outo
Cabo: 1.7m têxtil trançado
Material do Painel: Corpo em Alumínio
Material das Teclas: Plástico ABS e Policarbonato
Dimensões do Teclado: 435x123x38.5mm
Dimensões do apoio de pulso: 435x68x14.5mm
Operação: Não requer a instalação do driver para funcionamento (Plug
and Play)
Compatibilidade: Windows Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Mac OS X 10.2
ou superior.
*As funções, software e teclas multimídias não estão disponíveis para os
sistemas operacionais iOS.
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4. CONFIGURAÇÃO DE KNOB
Knob de função dupla
Iluminação ou multimídia
Operação
Para alternar as funções do knob em modo
multimídia ou iluminação, basta pressionar por 03
segundos

Modo multimídia
No modo multimídia, o KNOB de iluminação
estará aceso
Apera o botão central para silenciar o volume do
som, gire o knob para a esquerda para diminuir o
volume ou para a direita para aumentar
Durante o modo multimídia, não é possível fazer
alteração de iluminação

Modo iluminação
No modo iluminação, o knob estará em
modo respiração
Aperte o botão central para selecionar os
modos de iluminação, gire o knob para reduzir
a intensidade do brilho do efeito e à direita para
aumentar
Os botões M1/M2/M3 possuem modo de
iluminação gaming pré-programadas na qual é
possível ajustar conforme suas preferências
Para ativar o modo de configuração, pressione o botão M (M1, M2 ou M3) que deseja
configurar por 03 segundos
O KNOB piscará, indicando que o modo de configuração estará ativo Ajuste conforme
suas preferências e para salvar o modo configurado, aperte novamente o botão M
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4.1 MODOS DO TECLADO
1. Modo de jogo
= o efeito de luz de fundo padrão é Neon Stream. Mude para o arquivo de
configuração do jogo M1 e mude o comando macro para ser associado à luz de fundo
da tecla.
M1

M2

M3

= o efeito de luz de fundo padrão é o arco-íris piscando. Alterne para o arquivo
de configuração do jogo M2 e alterne o comando macro para ser associado à luz de
fundo da tecla.
M1

M1

M2

M3

= o efeito de luz de fundo padrão é a conversão de luz mista, alterna para o
arquivo de configuração do jogo M3 e alterna o comando de macro para ser associado
à luz de fundo da tecla.
M2

M3

2. Modo multimídia
No modo multimídia, o knob de iluminação estará aceso. Aperte o botão central
para silenciar o volume do som, gire para a esquerda para diminuir o volume, e para a
direita para aumentar.
M1

M1

M1

M2

M2

M3

= função multimídia (última música)
= função multimídia (reproduzir / pausar)
= função multimídia (próxima música)
M2

M3

M3

Pressione o botão knob = função multimídia (mudo)
Rode o botão para a direita = função multimídia (volume +)
Gire o botão para a esquerda = função de multimídia (volume-)
Gravação e armazenamento do botão do modo de retro iluminação personalizado:

+

= para gravar e salvar

Depois de pressionar FN + DEL ou FN + END ou FN + PGDN para entrar no modo
de configuração automática correspondente, pressione FN + Home para inserir o
estado de gravação de cor com autoconfiguração. Pressione qualquer tecla que precise
ser ativada ou desativada para a configuração especificada. Após a configuração,
pressione FN + Home para armazenamento. Depois de entrar no estado de gravação,
as luzes NUM / CAP / WIN LOCK continuam a piscar até terminar a gravação.
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Os comandos de atalhos do teclados K7 Plus também podem ser realizados com auxílio do
botão “FN”, portanto é necessário manter a tecla pressionada antes de pressionar o teclado de
atalho.
Veja abaixo a função de cada tecla:

Abrir Music
Player

Volume -

Play/Pause

Stop

Esc

ScrLk

Restaurar efeito Abrir
de iluminação paleta de
padrão
cores

Volume +

Mudo
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Próxima
Música

Meu
Abrir
Abrir Caixa Abrir página
de E-mail
da WEB computador calculadora

PrtScr

Home

Pause

Desligar
Iluminação

Luz de fundo
e registro
personalizado

Luz branca
constante

Del
Velocidade
da luz de
fundo -

Última
Música

End

-L
Bloquear o
Windowns

Pgdn

Velocidade
Luz de
Luz de
Luz de
da luz de
fundo
fundo
fundo
fundo + customizado customizado customizado
1
2
3

5. SOFTWARE
• O teclado K7 Plus permite que você tenha salvo 03 perfis de configurações na qual pode ser
alternado e alterado conforme suas preferências.
• Macro editor permite a criação, configuração e edição de uma sequência macro. Mais
informações, verificar tópico 6.1.
• No software, é possível selecionar o modo de iluminação conforme suas preferências. Para
editar a função de uma determinada tecla, basta clicar na tecla desejada no teclado virtual exposto
no software e configurar uma sequência. Após configurado, note que o teclado virtual ficará
marcado em vermelho, mostrando que a mesma é uma tecla customizada.
• O botão “restaurar” permite que você retorne o perfil para as configurações de fábrica com
apenas uma confirmação, permitindo que você possa configurar tudo novamente sem nenhum
problema.
• Para salvar qualquer configuração feita, não se esqueça de salvar clicando em aplicar no
canto inferior direito do software.

5.1 MACRO EDITOR
• Permite que, ao acionar uma determinada tecla, possua uma sequência de caracteres, na
qual você pode configurar conforme suas preferências.
• Os macros configuráveis são feitos a partir dos botões da função do teclado, por padrão,
o atraso dos comandos de uma para outra de acordo com o atraso físico que o usuário proceder
durante a sequência, caso queira editar manualmente, desmarque a opção da aba ao lado “gravar
delay automático”
• Para a criação do novo macro, você deve clicar com o botão direito na lista de macro e
selecionar a opção “Novo Macro” e escolher um nome para ele.
• Após isso, selecione o macro criado na lista e inicie a gravação clicando em “iniciar
gravação” e proceda todos os comandos conforme sua preferência, para pausar, clique em “Pausar
Sequência”
• Caso queira editar ou remover uma tecla de sequência, clique com o botão direito na tecla
• Caso não tenha selecionado a opção de gravação delay automático, você deve inserir o
delay na aba “inserir evento”, lembrando que deve ser configurado tanto na ida quanto na volta da
tecla.
• Selecione as opções de funções específicas ao lado como “Repetição automática” e
“Repetição específica” caso necessário.
• Clique em salvar para finalizar a configuração do macro.
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www.fortrek.com.br

www.fortrek.com.br/gamer

Garantia: 6 meses
(já inclui garantia legal, Art. 26, CDC)
Importado por:
Hayamax Distribuidora de Prod. Elet. Ltda.
CNPJ: 01.725.627/0007-68
Origem: China
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