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Prezado Cliente,

Obrigado por adquirir o seu novo produto Sharkoon. Para garantir um longo uso e funcionalidade completa do 
produto, nós recomendamos que leia o manual com atenção.

SHARKOON Technologies
www.sharkoon.com

1. Propriedades
•  Teclado mecânico para jogos com iluminação LED branca
• Liga de alumínio reforçada
• Seis efeitos de iluminação pré-programados
• Cinco perfis de iluminação programáveis individualmente
•  Seis níveis de brilho
• Interruptores Kailh profissionais
• N-Key rollover
• Teclas Anti-ghosting
• Modo de jogo com as teclas do Windows desativadas
• As funções das teclas direcionais podem ser intercambiáveis com as teclas WASD
• Teclas de função com ações multimídia pré-definidas
• Apoio para as mãos incluso
• Plug USB banhado a ouro

2. Especificações

2.1 Geral

Tipo do produto Teclado Gamer

Interruptores Mecânico (Kailh)

Iluminação Branca, LED

Iluminação ajustável 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, Off

Efeitos de iluminação 6

Perfis de iluminação 5

Máximo Polling Rate 1,000 Hz

Modo de jogo

Bloco Layout 3-Blocos

Apoio para as mãos Incluso

Peso com o cabo 1.32 kg

Dimensões (L x W x H) 458 x 220 x 44 mm

Sistemas operacionais suportado Windows 7/8/10
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2.2 Propriedades do teclado

Teclas de funçao com ações multimídia 
pré-definidas

Teclas Anti-Ghosting

Suporte N-Key Rollover

Red Brown Blue

Força operacional 50 g 45 g 50 g

Interruptor Linear Tátil Tátil

Ponto de comutação Indetectável Detectável Detectável

Ponto de clique Indetectável Indetectável Precisamente 
detectável

Distância ponto de atuação 2 mm 2 mm 1.9 mm

Durabilidade das teclas Min. 50 milhões de pressionamentos

2.3 Cabo e conectores

Conector USB

Cabo têxtil trançado

Comprimento do cabo 180 cm

Plug USB banhado a ouro

3. Conteúdo da embalagem
• SKILLER MECH SGK1
• Manual

Nota:
Caso algum dos items acima esteja faltando, por favor entrar em contato com nosso serviço ao cliente ime-
diatamente:
support@sharkoon.com (Alemanha e Europa)
support@sharkoon.com.tw (Internacional) 



調光プロファイルとバックライト効果

調光プロファイル

波 / 渦巻き

流れ / 流れる光

爆発

スパイラル / グリッド

トリガー

脈動 / 点灯

調光プロファイルの設定

輝度 +

輝度 -

頻度 +

頻度 -

マルチメディア動作が
プリセットされたファンクションキー

再生 / 一時停止

停止

前のトラック

次のトラック

メディア
プレーヤー

ミュート

ボリュームダウン

ボリュームアップ

キーロック機能

ロックされている
Windows キー

方向キーは WASD キーと交換可能

WASD セクションと
方向キーを入れ替える
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Perfis de iluminação e Efeitos de iluminação

Onda / Redemoinho

Explosão

Espiral / Grade

Gatilho

Pulsante / Permanente

Configurar perfis de iluminação

Freqüência +

Freqüência -

Perfis de 
iluminação

Maré / Maré iluminada

Brilho -
_-

Brilho +
= +

§

Teclas de função 
com ações multimédia pré-definidas

Play / Pause1

Parar
@

2

Faixa anterior3

Próxima faixa£

Media Player¢

Mudo
..

¬

Abaixar volume
&

Aumentar volume
*

Função de bloqueio de tecla

Teclas Windows bloqueadas

As funções das teclas direcionais 
podem ser intercambiáveis com as teclas WASD

Mudar teclas WASD e teclas seta

Front 正面 Back 反面
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4. SKILLER MECH SGK1 Visão geral

4.1 SKILLER Teclas de função
Algumas teclas do SKILLER MECH SGK1 são predefinidas com funções adicionais. Para ativar estas funções 
pressione a tecla de função SKILLER.

4.2 Ajustar o brilho 
A tecla de função SKILLER +     diminui o brilho da iluminação, e a tecla de função SKILLER +     aumenta o 
brilho da iluminação. Isto aplica-se para todos os efeitos. Os níveis de brilho de 20%, 40%, 60%, 80%, 100% 
são possíveis.

Uma vez que o nível mais baixo de iluminação for atingido, o Scroll Lock LED vai piscará para indicar que não é 
possível continuar diminuindo o efeito. O mesmo irá acontecer quando o nível mais alto for atingido. 

Nota:
Para desligar a iluminação, pressione a tecla de função skiller +     repetidamente até que a iluminação se 
apague.
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4.3 Selecionar efeito de iluminação
Alterne entre os seis efeitos de iluminação pressionando a tecla de função SKILLER + F6-F11. A tecla F6, F7, 
F9 oferecem duas variações de iluminação. Pressione a combianação de teclas respectivas duas vezes para 
percorres as variações.

Exemplo: Para iniciar o efeito “Wave”, pressione a tecla de função SKIILLER + F6 uma só vez. Para iniciar o 
efeito “Vortex” pressione a tecla de função SKILLER + F6 duas  vezes.

FN + F6:       Wave –  As teclas de luz na forma de uma onda aparecerá da esquerda para a direita,  
          ou da direita para a esquerda. Use a tecla defunção SKILLER + as teclas de setas para  
          mudar a direção da onda.

FN + F6 (duas vezes):  Vortex - A iluminação gira em torno do centro do teclado. Use a tecla de função  
          SKILLER + as teclas de setas para mudar a direção do vortex.

FN + F7:       Flow - ondas correm sobre o teclado. 

FN + F7 (duas vezes):   Fluxo com iluminação. O mesmo efeito que o Flow, mas com uma iluminação de fundo  
          ativada.

FN + F8:       Explosão - A partir da tecla pressionada, a iluminação se espalha em um padrão circu- 
          lar através do teclado.

FN + F9:       Espiral - A partir da parte superior direita do teclado, as teclas se acendem e correm no  
          sentido horário de fora para dentro.

FN + F9 (duas vezes):  Raster - A partir da parte superior direita do teclado, as teclas se acendem e correm da  
          direita para a esquerda, depois na segunda fila da esquerda para a direita e, em segui- 
          da, na terceira linha da direita para a esquerda, etc.

FN + F10:       Impulso - A cada tecla pressionada, a tecla se acende e lentamente desaparece.

FN + F11:       Pulsante - Todas as teclas vão lentamente se acender e escurecer repetidamente.

FN + F11 (duas vezes): Permanente – Todas as teclas se iluminam.

4.4 Ajustar frequência
Todos os efeitos de iluminação podem ser aumentados ou diminuídos. Pressione a tecla defunção SKILLER 
+ Page UP para aumentar a velocidade do efeito ou tecla de função SKILLER + Page Down para diminuir a 
velocidade do efeito. 

Nota:
Uma vez que o nível mais baixo for atingido, o Scroll Lock LED piscará para indicar que não é possível um nível 
mais baixo. O mesmo irá acontecer uma vez que o nível mais alto for alcançado.

4.5 Perfis de iluminação
Seu SKILLER MECH SGK1 já inclui cinco perfis de iluminação predefinidos, cada um pode ser individualmente 
personalizável. Dentro de cada perfil, todas as teclas podem se iluminar com exceção da tecla de função 
SKILLER. Para personalizar um perfil, faça o seguinte:

• Pressione a Tecla de função SKILLER + F12. O perfil de tecla vai começar a piscar. 
• Selecione o perfil desejado (F1 - F5). A iluminação vai cessar.
• Pressione todas as teclas que devem se iluminar durante o perfil. As teclas selecionadas vão se iluminar.
• Para salvar o perfil, pressione a tecla de função SKILLER + F12 novamente.
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O perfil agora está salvo sob a tecla de função selecionada. Para iniciar o perfil, pressione a tecla de função 
SKILLER e o a tecla de perfil definida. (F1-F5). Para parar o perfil, basta selecionar um outro perfil ou efeito 
de iluminação.

4.6 Modo de jogo
Caso você deseje bloquear a tecla Windows, pressione a tecla de função SKILLER + a tecla Windows do seu 
teclado. Para desbloquear a tecla Windows, pressione novamente a mesma combinação de teclas.

4.7 As funções das teclas direcionais podem ser intercambiáveis com as teclas WASD
Para trocar as funções das teclas setas pelas teclas WASD, pressione a tecla de função SKILLER + a tecla W 
do seu teclado. Para desfazer essa função, pressione a mesma combinação de teclas novamente.

4.8 Teclas de função com ações multimídia pré-definidasns
As teclas 1 – 8 são predefinidas com ações multimídia e acesso rápido para o mídia play.

Teclas Função Teclas Função

       + 1 Play/Pause        + 5 Media Player

       + 2 Parar        + 6 Mudo

       + 3 Faixa anterior        + 7 Abaixar volume

       + 4 Próxima feixa        + 8 Aumentar volume

4.9 Resetar
Para resetar o teclado, pressione e segure por três segundos a combinação de teclas tecla de função SKILLER 
+ Pause. Depois disso, a iluminação do teclado é ajustada para 100% de brilho e o modo Wave é habilitado.

5. Conectando ao PC
Conecte o plug USB do SKILLER MECH SGK1 em um porta USB do seu PC. O sistema operacional vai recon-
hecer automaticamente o SKILLER MECH SGK1.

Nota:
Se o SKILLER MECH SGK1 não for reconhecido, desconecte e tenta uma porta USB diferente.
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Aviso Legal:
O uso inapropriado pode acarretar em potencial perda de dados, a SHARKOON não assume qualquer respons-
abilidade por uso inadequado dos produtos. Todos os produtos e descrições são marcas comerciais/ ou marcas 
registradas. Como uma política continua da melhoria do produto SHARKOON, o design e especificações estão 
sujeitas a alterações sem aviso prévio. Especificações de produtos nacionais podem variar. Os direitos legais 
do software incluso pertencem ao respectivo proprietário. Favor observar os termos de licença do fabricante 
antes de usar o software. Todos os direitos reservados (também em extratos) especialmente para tradução, 
impressão, reprodução através de cópia ou outros meios técnicos. Infrações podem resultar em compensação 
econômica. Todos os direitos reservados especialmente em caso de atribuição de patente ou patente de utilida-
de. Meios de distribuição e modificações técnicas reservados.

Descarte do seu produto antigo:
O seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser re-
ciclados e reutilizados. Quando este símbolo ao lado estiver anexado a um produto, significa que o produto 

é protegido pela Diretiva Europeia 2002/96/EC. Por favor se informe sobre o sistema de coleta local 
de reciclagem de produtos eletrônicos da sua região. De acordo com as regras locais, não elimine os 
seus produtos antigos junto com o lixo doméstico. A eliminação correta do seu produto ajuda a evitar 

consequências negativas no meio ambiente e a saúde humana.

SHARKOON Technologies GmbH
Siemensstraße 38
35440 Linden 
Germany

© SHARKOON Technologies 2016
info@sharkoon.com
www.sharkoon.com


