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MANUAL DO USUÁRIO PARA SOFTWARE
REQUISITOS PARA O SISTEMA
Windows XP/ Windows Vista /Windows 7 /Windows 8/Windows10.
com portas USB (1.1, 2.0, 3.0).
60 MB de espaço livre no dísco rígido.
INSTALANDO SEU SOFTWARE
1° Passo: Conecte o teclado ao seu computador
2° Passo: Baixe o drive no site
3° Passo: Execute o instalador em modo administrador clicando com o botão direito do
mouse sobre o icone e selecionando “executar como administrador”.
4° Passo: Clique em “Avançar >” e na página seguinte repita a opção.

02

5°Passo: Clique em “Instalar”. Aguarde até que software seja instalado.

6° Passo: Clique em “Sair”

Após a conclusão da instalação, você verá o ícone do programa na barra de tarefas. Clique
duas vezes neste ícone para mostrar ou ocultar a imagem de programa abaixo.
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GUIA DO PERFIL DE JOGO
A. Este software permite que você tenha 3 perfis diferentes para definir configurações individuais, eles são “PERFIL 1”, “PERFIL 2” e “PERFIL 3’.

B. Selecione o modo apropriado, clique com o botão esquerdo do mouse no “PERFIL 1” ou
“PERFIL 2” ou “PERFIL 3”. Por exemplo, caso queira o “PERFIL 1”, basta clicar em PERFIL 1 para
definir suas configurações individuais para tarefas específicas dentro deste programa.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
1-A.) Configurações de tamanho do teclado:
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Clique no ícone "-" e "+" para alterar o tamanho do teclado, veja a figura abaixo:
asdfwqer

1-B.) Mova a posição do teclado na direção horizontal:
Segure o botão esquerdo do mouse para mover a imagem do teclado na direção horizontal
2 - Definições das configurações das teclas:
Clique em "BOTÃO" para iniciar as configurações
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3 - O botão tem 6 modos:
PADRÃO, EVENTO DE TECLADO, TECLA DE ATAQUE, MÍDIA; MUDANÇA DE PERFIL, MACRO
3 a) MODO PADRÃO:
Clique no quadro à direita “PADRÃO” e arraste-o com o botão esquerdo do mouse pressionado a qualquer tecla para restaurar a função padrão (configurações de fábrica), por exemplo,
arrastando “PADRÃO” a tecla "1", assim qualquer configuração de função individual feita antes
será excluída e a função da tecla em questão será redefinida para sua função de fábrica.

Por exemplo, clique no botão "1", você verá "sem configuração", clique em aplicar para restaurar a função padrão.

3 b) MODO DE EVENTO DO TECLADO:
Selecione a função desejada usando o botão esquerdo do mouse, arraste-o sobre a tecla a ser
definida com esta função. Clique em aplicar e finalize a configuração.
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Por exemplo, gostaríamos de definir a função "Copiar" para a tecla T: clique em "Copiar" na
lista suspensa direita usando o botão esquerdo do mouse e arrastá-lo para a tecla T, e posteriormente clicar em aplicar usando para concluir essa configuração.
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3 c) MODO TECLA DE ATAQUE:
Caso queira definir a tecla Q como TECLA DE ATAQUE, deverá clicar em "TECLA" na lista
suspensa à direita, arrastá-la com o botão esquerdo do mouse até a tecla em questão e clicar
com o mouse para definir a função “REPETIR A CONTAGEM:” e “ATRASO (ms)”, em seguida,
clique em Aplicar para concluir esta configuração.

3 d) MODO MULTIMÍDIA:
Selecione a função desejada na lista suspensa à direita usando o botão esquerdo do mouse,
arraste-o sobre a tecla a ser definida com esta função, após clique em aplicar e finalize a
configuração.
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3 e) MODO MUDANÇA DE PERFIL:
Por exemplo, queira de definir uma tecla como troca de perfil, basta clicar em “ MUDANÇA DE
PERFIL” e usando o botão esquerdo do mouse, arraste-o até a tecla escolhida, clique com o
mouse esquerdo e após aparecer a seguinte janela, clicar em OK

3 f) MARCO Mode:
double-click the frame "MARCO SETTINGS"

A. Clique em “NOVO”,
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B. Em seguida, de um duplo clique sobre “AUTO-DEFINIÇÃO”

Escrevendo o seu nome, por exemplo “MACRO1”, como o abaixo:

Em seguida, clique em GRAVAR:

C. Depois que GRAVAR estiver concluído, clique em “APLICAR:”
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D. Depois que o “GRAVAR” é concluído, a janela abaixo é exibida:

E.
E - 1) "Após uma macro (por exemplo, Macro1) ser definida, você pode definir qualquer tecla
como macro.

E - 2) Da tecla “1” até a “8”, cada modo tem oito macros que podem ser definidas, pois o total
são 24 macros.

11

RESTAURAR
Para cancelar todas as configurações personalizadas e voltar para as de fábrica, basta clicar
em "RESTAURAR" na linha de botões (na mesma de opções de idioma), clique em aplicar para
concluí-la.

EFEITOS DE ILUMINAÇÃO RGB

Tipos de efeito de iluminação RGB: constante, oscilação, mudança de cor, desligar
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CONFIGURAÇÕES DE VELOCIDADE RGB: lento, médio, rápido

CONFIGURAÇÕES DE BRILHO: Escurecer, Médio, Brilhante

CONFIGURAÇÕES DE CORES RGB: selecione uma cor no campo de amostra de cores
entre 16,8 milhões de cores.

Após as configurações acima, clique em "APLICAR" para concluí-lo.
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DESINSTALAR
Abra o “Painel de Controle“ do Windows e encontre o Program "KGM-500 Gamming Software", clique em desinstalar .
Em seguida Clique em Sim.

Clique em OK novamente apos o final do processo.
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