
Manual de Instruções DN200



Obrigado por ter escolhido o Teclado Gamer Draxen DN200
Favor leia todo este manual antes de usar o produto e o guarde em local seguro para consultas 
futuras.

Conteúdo da embalagem
01 Teclado Gamer Draxen DN200
01 Manual de instruções

Guia de instalação
1. Conecte o teclado em uma porta USB disponível do seu computador.
2. A instalação do teclado é feita automaticamente após conectado a porta USB do computador.
3. Caso o teclado não esteja funcionando, tente reiniciar seu computador e verifique as 
configurações de dispositivo no seu sistema operacional.

Características
• Teclado 89 teclas, todas mecanicas;
• Teclas injetadas garantem maior durabilidade;
• Teclas com sistema anti-ghosting;
• Iluminação RGB 16.8 milhões de cores, com 14 efeitos de luz de fundo, sendo 4 modos de 
iluminação específica para jogos;

 



• Teclas com vida útil individual com 60 milhões de cliques;
• 08 teclas multimídia;
• Switches Outemu Blue;
• Compatível com Win XP, Win2000,Win ME,Vista, Win7, 8, 10, Android, Linux e Mac.

Específicações técnicas
Modelo: DN200
Tipo: Mecânico
Cor: Preto
Iluminação: LED RGB 16.8 milhões de cores
Efeitos de iluminação: 20 efeitos de luz de fundo, sendo 4 modos de iluminação de jogos (FPS, CF, 
COD, RTS e LOL), 3 níveis de brilho e 3 níveis de velocidade da luz de fundo
Switch: Outemu Azul
Teclas: 89 | 8 teclas multimídia | 8 teclas de atalho
Anti-ghosting: Todas as teclas
Vida útil teclas: 60 milhões de acionamento por tecla
Layout: ABNT II
Cabo: USB trançado com 1.8 metros e conector banhado a ouro



Funções multimídia
FN + F1: Página inicial
FN + F2: Meu computador
FN + F3: Email
FN + F4: Player de multimedia
FN + F5: Anterior
FN + F6: Próximo
FN + F7: Play/Pause
FN + F8: Parar

Combinações tecla FN
FN + Win Esquerdo: Trava o Windows (OS), botão abaixo da luz LED acende. Padrão é desligado
FN + W: W A S D pode ser usado como setas direcionais
FN  + Prtsc: 6 chaves sem alternância de brilho, a tecla completa padrão não entra em conflito, o 
LED da tampa inferior da tecla "Prtsc" acende; extinguir 6 chave inválida.
FN + Scroll: Altera o modo de iluminação:
FN + Pause: Trava/destrava o teclado
FN + ESC: Ao pressionar por 3 segundos o teclado volta ao padrão de fábrica
FN + ←: Reduz a velocidade da luz do fundo, 100% - 75% - 50% - 25% - 0% (Não disponível no modo Longo)
FN + →: Aumenta a velocidade da luz do fundo, 0% - 25% - 50% - 75% - 100% (Não disponível no modo Longo)
FN + ↑: Aumenta o brilho da luz do fundo, 0% - 25% - 50% - 75% - 100% (Não disponível no modo Respiração)
FN + ↓: Reduz o brilho da luz do fundo, 100% - 75% - 50% - 25% - 0%  (Não disponível no modo Respiração)



Como gravar iluminação de fundo – 4 modos podem ser salvos
Modo 1 (FPS) pressione as seguintes teclas: -FPS--- WASD←→↑↓.
Modo 2 (COD) pressione as seguintes teclas: COD-QWERTASDFGCV 1-7 Ctrl Shift duas vezes
Modo 3 (Corrida) pressione as seguintes teclas: Car - - WASDR Ctrl Shift Alt três vezes
Modo 4 (LOL) pressione as seguintes teclas: QWER DGFBV Ctrl Alt Tab ~ 1-6 Esc lights up quatro vezes.
IMPORTANTE: Para criar um modo personalizado pressione FN + HOME para entrar na gravação. 
Neste momento, a tecla não possui função de saída. Pressione a tecla correspondente ao LED da 
tecla para acender, pressione novamente para apagar. Após a conclusão da gravação, pressione 
FN + HOME para salvar e sair. 
Aviso: Ao criar modo personalizado os modos padrão de fábrica serão substituídos. 

Iluminação nos modos de jogo
FN + Delete: Alterna entre 4 modos de iluminação 
 Modo 1 (FPS) - Teclas iluminadas: W, A, S, D, ←, →, ↑, ↓ e ESC
 Modo 2 (COD) - Teclas iluminadas: Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, C, V, 1 – 7, Ctrl e Shift
 Modo 3 (Corrida) - Teclas iluminadas: W, A, S, D, R, Ctrl, Shift, Alt, ←, →, ↑ e ↓
 Modo 4 (LOL) - Teclas iluminadas: Q, W, E, R, D, G, F, B, V, Ctrl, Alt, Tab, ~, 1 – 6 e Esc
FN + Home: Grava iluminação do modo de jogo



Efeitos de luz de fundo

FN + Scroll: Alterna entre os 20 modos de luz de fundo 

Modo1 - Prisma: FN+←/→/↑/↓ 

Modo2 – Respiração: FN+←/→/↑/↓/PaUp/PaDn

Modo3 - Ondas esquerda – direita: FN+←/→/↑/↓/PaUp/PaDn

Modo4 – Flores: FN+←/→/↑/↓

Modo5 - Arco-íris: FN+←/→/↑/↓

Modo6- Ondas 2: FN+←/→/↑/↓

Modo7- Sentido horário: FN+←/→/↑/↓

Modo8- Ondas 3: FN+←/→/↑/↓/PaUp/PaDn

Modo9 - Efeito Rresponsivo: FN+←/→/↑/↓

Modo10 - Sentido anti-horário: FN+←/→/↑/↓

Modo11 – Cobra: FN+←/→/↑/↓/PaUp/PaDn

Modo12 - Ondas 4: FN+←/→/↑/↓/PaUp/PaDn

Modo13 – Tornado: FN+←/→/↑/↓/PaUp/PaDn

Modo14 – Neon: FN+←/→/↑/↓/PaUp/PaDn

Modo15 – Brilho estrelas: FN+←/→/↑/↓/PaUp/PaDn

Modo16 – Cor única: FN+←/→/↑/↓/PaUp/PaDn

Modo17 – Estabilizado: FN+/↑/↓/PaUp/PaDn

Modo18 – Chuva: FN+←/→/↑/↓/PaUp/PaDn

Modo19 – Ondas 5: FN+←/→/↑/↓

Modo20 – Costumizado: FN+/↑/↓,via software 



Garantia
Prazo de Garantia: 12 meses de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 
meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor).
Procedimento de garantia
Para acionar a garantia entre em contato conosco através do email a seguir: 
suporte@draxen.com.br 
Troca de peças
Nos casos de peças com defeito de fabricação, avariadas ou faltantes, faremos o envio para o 
endereço desejado pelo cliente em até 72h úteis após a análise do comprovante de compra.
Se não houver a(s) peça(s) para reposição disponível em estoque, será gerado um código de 
postagem para o envio do produto para nossa assistência técnica, o cliente deve embalar o 
produto com todos os acessórios junto com uma cópia da nota fiscal de compra e levar o produto 
até a agência mais próxima dos Correios.
Conserto/Troca do Produto
Após a avaliação do produto e sendo constatado defeito de fabricação ou avaria no 
transporte iremos fazer o conserto e reenviar o produto no prazo máximo de 10 dias úteis após o 
recebimento.
Na impossibilidade de conserto faremos a troca do produto e reenviaremos um novo produto no 
prazo máximo de 10 dias úteis após o recebimento.
Perda da Garantia
Caso seja constatado defeito decorrente de mau uso ou de uso indevido por parte do 
consumidor a garantia será extina.
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