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© 2020. Todos os direitos reservados. 
Rato Kavy 100 – 4Gaming 
Manual do utilizador 
Esta revisão: Agosto 2020 

 

Importante 
Este manual contém informações de propriedade que são protegidas por lei. 
Todas as informações presentes neste manual estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. Alguns recursos ou especificações descritas bem como ilustrações 
ou imagens presentes são meramente representativos e podem não 
corresponder com exatidão às características do produto. Para mais informações 
contacta o teu distribuidor, acede em 4gaming.pt ou entra diretamente em 
contacto com a 4Gaming. 

 

*  *  * 

 

Parabéns pela aquisição do teu novo Rato Kavy 100.  

 

Regista o teu novo produto 4Gaming para que possas aproveitar as incríveis 
vantagens e experiências que isso proporciona. 

 

• Crias o teu mundo gaming personalizado e conectado à tua marca 

• Recebes novidades sobre lançamentos de novos produtos 

• Beneficias de assistência personalizada e sem filas de espera 

• Em caso de ativação de garantia, ficas isento de portes de envio 

• Além de que nunca nos esquecemos de um aniversário ;) 

 

 
Acede em 4gaming.pt na secção ‘A minha conta’, ‘Regista o teu produto’ e segue 
as indicações.  



 
 

Manual do Utilizador: Rato Kavy 100 

 

Neste manual irás encontrar informações sobre: 

• Principais características do produto 

• Especificações técnicas gerais 

• Instruções de utilização 

• Instalação 

• Botões do rato 

• Recomendações gerais de utilização 

• Cuidados a ter com o rato 

• Limpeza e manutenção 

• Garantia 

• Conformidade 

• RMA 

 

Na versão web* deste manual irás encontrar informações sobre:  

• Especificações técnicas detalhadas 

• Termos e condições e ativação de Garantia 

• Declaração de Conformidade 

• Instruções de RMA e Devoluções 

• Tutoriais e demonstrações de configuração 

• Perguntas e respostas frequentes (FAQ) 

• Apoio técnico 

 

*Acede em 4gaming.pt na secção ‘Drivers, Softwares e Manuais do Utilizador’. 

 

  



 
 

 

Características que fazem do teu novo Rato Kavy 100 um motivo de orgulho 
e satisfação. 

 
Principais características 

• Sensor ótico de elevada precisão 

• Resolução até 4000 DPI com 12 níveis 

• 6 botões programáveis, configurações macro e efeitos RGB 

• LED de iluminação RGB com múltiplos efeitos configuráveis 

• Design simplificado para se adaptar tanto à mão direita como à esquerda 

• Patins de deslizamento suaves e sem atrito 

• Software de controlo e configuração completo 

 

Especificações técnicas gerais 

• Sensor: ‘Pixart 3050’ 

• Tipo de sensor: ótico 

• Resolução: 250 a 4000 DPI ajustáveis 

• DPI selecionáveis: 12 níveis 

• Frequência de atualização: 250 Hz a 1000 Hz 

• Botões: 6 programáveis 

• Duração do switch: >10 milhões de cliques 

• Iluminação: RGB LED configurável 

• Design adaptável a qualquer mão: direita e esquerda 

• Conexão: USB 

• Comprimento do cabo: 180 cm  

• Tipo de cabo: trançado 

• Deslizamento: patins de borracha de atrito reduzido 

• Tamanho: 124 x 76 x 40 mm 

• Compatibilidade: rato universal 

• Software: programação de botões, configurações macro e efeitos de cor 

• Suporte SO: compatível com Windows 7 ou mais recente 

  



 
 

Instruções de utilização 

Para tirares o máximo partido do conteúdo seguidamente apresentado, 
recomendamos-te que leias as instruções com toda a atenção. Todos os 
conteúdos estão sempre atualizados online em 4gaming.pt. Consulta com 
regularidade o site da marca para acompanhares todas as novidades. 

 

Instalação 

O Rato Kavy 100 da 4Gaming é um produto plug-and-play de conexão USB. 
Basta ligares o rato à entrada USB do teu computador ou portátil para ser 
detetado e instalado de forma automática. Alguns SO podem não detetá-lo 
automaticamente e, nesse caso, deverás aceder em 4gaming.pt na secção 
‘Drivers, Softwares e Manuais do Utilizador’ para descarregar o driver. Este 
produto inclui um software de configuração de luzes RGB e efeitos de cor que 
poderá ser instalado na mesma página indicada. 

 

Botões do Rato 

• Botão #1: Botão principal, esquerdo (reprogramável) 

• Botão #2: Botão secundário, direito (reprogramável) 

• Roda de Scroll #3: Scroll up - Scroll down / Botão pressionável 

(reprogramável) 

• Seletor de DPI #4: 12 níveis 

• Botão #5: Botão lateral: para a frente - Page Up 

• Botão #6: Botão lateral: para trás - Page Down 

  

Roda de scroll #3 

Seletor de DPI #4 

Botão lateral #5 

Botão lateral #6 

Botão #1 

Botão #2 



 
 

Recomendações gerais de utilização 

Certifica-te que o hardware do computador e sistema operativo são compatíveis 
com este rato. Alguns sistemas operativos não originais ou desatualizados 
podem entrar em conflito com o normal funcionamento deste rato. 

Manuseamento inapropriado, armazenamento em ambientes desaconselháveis, 
influências atmosféricas ou modificações ao produto podem igualmente levar a 
problemas durante a utilização, particularmente se forem realizadas reparações 
ou alterações por pessoas não qualificadas.  

 

Cuidados a ter com o rato 

• Não o coloques próximo de um campo magnético, pode causar disfunções  

• Evita expô-lo diretamente à luz solar durante prolongados períodos de tempo 

• Não o coloques próximo de fogo nem de fontes extremas de calor 

• Não o exponhas à chuva ou humidade 

• Não o coloques submerso ou lhe entornes água ou qualquer outro líquido 

pois não é à prova de água. Se acidentalmente acontecer, desliga-o 

imediatamente 

• Não o submetas a choques ou vibrações com impactos muito fortes 

• Não o exponhas a poeiras ou impurezas 

• Se tiveres de o transportar, certifica-te que fica embalado e bem 

condicionado contra impactos ou sujeito a pesos 

• Não troques nenhum componente pois pode comprometer o seu 

desempenho e anular a Garantia 

• Não utilizes conetores de USB não certificados ou defeituosos pois podem 

danificar o rato e até causar fogo 

• Para conectares o rato, certifica-te que a entrada USB é da medida exata e 

não está obstruída nem danificada 

• Durante a utilização, evita colisões do rato contra o monitor ou outros objetos 

• Não trilhes o cabo nem coloques objetos pesado em cima. Afasta o cabo de 

zonas de passagem. Não apliques demasiada força sobre o rato 

• Ao desligar o rato, não puxes pelo cabo, mas pela extremidade junto à 

entrada USB 

 

 

  



 
 

Limpeza e manutenção 

Alguns tapetes para ratos possuem características incompatíveis depositando 
mais resíduos do que o normal nos apoios do rato, comprometendo o 
deslizamento e desempenho. Aconselhamos a utilização de tapetes para rato 
testados e aprovados da marca 4Gaming. 

Antes de procederes à limpeza do rato, segue os seguintes passos: 

• Desliga-o do computador 

• Desconecta-o puxando pela extremidade junto à entrada USB 

• Utiliza um pano macio humedecido com água. Não utilizes produtos de 
limpeza agressivos em estado líquido ou em forma de aerossóis 

 

Garantia 

A 4Gaming oferece uma garantia sobre este produto se tiver sido adquirido 
diretamente à marca ou através de um revendedor autorizado. Este produto 
4Gaming está abrangido por uma garantia legal de dois (2) anos*, a contar da 
data oficial de compra, contra defeitos de fabrico ou falta de conformidade. *(dois 
(2) anos para Portugal e UE; um (1) ano para países fora da UE). Para consulta 
dos Termos e condições e ativação de Garantia, acede em 4gaming.pt, na seção 
‘Garantia’ ou contacta o Apoio Técnico. 

Conformidade 

Este produto 4Gaming preenche os requisitos e outras disposições da Diretiva 
2014/30/EU. A 4Gaming não é responsável por qualquer perda de informações 
ou dados do uso do equipamento ou pelo seu uso indevido. A 4Gaming não é 
responsável por quaisquer problemas relacionados com o mau funcionamento 
do sistema operativo ou aplicações no controlo deste produto. Para mais 
informações sobre Controlo de Conformidade, acede em 4gaming.pt, na secção 
‘Drivers, Softwares e Manuais do Utilizador’. 

RMA 

O comprador deverá contactar a assistência técnica antes de enviar o produto 
para reparação. Para pedidos de RMA, o comprador deverá enviar o produto 
com avaria ou defeito à 4Gaming junto com prova de compra. Os pedidos 
deverão ser descritos de forma detalhada para que a 4Gaming consiga avaliar a 
avaria ou defeito e atribuir um Número de RMA. Para instruções de pedidos de 
RMA, acede em 4gaming.pt, na secção ‘RMA e Devoluções’ ou contacta o Apoio 
Técnico.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agora sim, desfruta do teu  

Rato Kavy 100 4Gaming 

 

VAIS AGARRÁ-LO  

COM AS DUAS MÃOS 
Reação ao mais ínfimo movimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Built To 

Compete. 
Rua do Comércio Lote 185 

S. Martinho de Bougado 
4785-706 Trofa Portugal 

Apoio Técnico: 
assistencia@4gaming.pt 

Website: 4gaming.pt 
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MOUSE KAVY 100 

User’s Manual 

 

 

 

 

 

  



 
 

© 2020. All rights reserved. 
Mouse Kavy 100 – 4Gaming 
User’s Manual 
This review: August 2020 

 

Important 
This manual contains proprietary that is protected by copyright laws. All the 
information in this manual is subject to change without notice. Some features or 
specifications described as well as illustrations or images displayed are merely 
representative and may not correspond exactly to the characteristics of the 
product. For more information, contact your distributor, visit the brand’s website, 
or contact 4Gaming directly. 

 

 

*  *  * 

 

Congratulations on the purchase of your new Mouse Kavy 100. 

 

Register your new 4Gaming product online so you can take advantage of the 
incredible benefits and experiences it offers. 

 

• Create your personalized gaming world connected to your brand 

• Receive news about new product launches 

• Benefits of personal assistance and no queues 

• In case of warranty activation, you are exempt for shipping costs 

• Besides, we never forget a birthday ;) 

 
Go online at 4gaming.pt in the ‘My account’ section, ‘Register your product’ and 
follow the instructions.  



 
 

User’s Manual: Mouse Kavy 100 

 

In this manual you will find information on: 

• Main product features 

• General technical specifications 

• Instructions for use 

• Installation 

• Mouse buttons 

• General recommendations for use 

• Taking care of the mouse 

• Cleaning and servicing 

• Warranty 

• Conformity 

• RMA 

 

In the web version* of this manual you’ll find information on:  

• Technical specifications 

• Terms and conditions and Warranty activation 

• Declaration of Conformity 

• RMA and Returns 

• Tutorials and configuration demos 

• Frequently Asked Questions (FAQ) 

• Technical support 

 

 
*Go online at 4gaming.pt in the ‘Drivers, Softwares and User Manuals’ section.  



 
 

Features of your new Mouse Kavy 100 that make you feel proud and very 
pleased. 

 

Main features 

• High precision optical sensor 

• Resolution up to 4000 DPI with 12 levels 

• 6 programmable buttons, macro settings, and RGB effects 

• RGB lighting LED with multiple configurable methods 

• Simplified design to fit both left and right hands 

• Smooth, friction-free feet 

• Complete control and configuration software 

 

General technical specifications 

• Sensor: ‘Pixart 3050’ 

• Sensor type: optical 

• Resolution: 250 to 4000 DPI adjustable 

• DPI selectable: 12 levels 

• Update frequency: 250 Hz to 1000 Hz 

• Buttons: 6 programmable 

• Switch liefcycle: >10 Million clicks 

• Lighting: RGB LED configurable 

• Design adaptable to any hand: right and left 

• Connection: USB 

• Cable length: 180 cm 

• Cable type: standard braided 

• Slip: low friction rubber skids 

• Size: 124 x 76 x 40 mm 

• Compatibility: universal mouse 

• Software: button programming, macro settings, and color effects 

• OS support: compatible with Windows 7 or later 

  



 
 

Instructions for use 

To make the most of the content presented below, we recommend that you read 
the instructions carefully. All content is always up to date online at 4gaming.pt. 
Check the brand’s website regularly to keep up with all the news. 

 

Installation 

4Gaming’s Mouse Kavy 100 is a plug-and-play USB connection product. Connect 
the mouse to the USB port on your computer or laptop to be automatically 
detected and installed. Some OS may not automatically detect it, in which case 
you should access at 4gaming.pt in the ‘Drivers, Softwares and User Manuals’ 
section to download the driver. This product includes an RGB lights and color 
effects configuration software that can be installed on the same page indicated. 

 

Mouse buttons 

• Button #1: Main button, left (reprogrammable) 

• Button #2: Main button, right (reprogrammable) 

• Scrol wheell #3: Scroll up - Scroll down / Pressable button 

(reprogrammable) 

• DPI selector #4: 12 levels

• Button #5: Side button: forward - Page Up 

• Button #6: Side button: backwards - Page Down 

 

 

  
Scroll wheel #3 

DPI selector #4 

Side buttonl #5 

Side button #6 

Button #1 

Button #2 



 
 

General recommendations for use 

Make sure your computer hardware and operating system are compatible with 
this mouse. Some non-original or outdated operating systems my conflict with the 
regular operation of this mouse. 

Inappropriate handling, storage in unadvisable environments, atmospheric 
influences or modifications to the product can lead to problems during use, 
particularly if repairs or alterations are carried out by unqualified people.  

 

Taking care of the mouse 

• Do not place it near a magnetic field, it may cause malfunction 

• Avoid exposing it directly to sunlight for extended periods 

• Do not place it near a fire or extreme heat sources 

• Do not expose it to rain or moisture 

• Do not submerge it or spill water or any other liquid as it is not waterproof. If it 

accidentally happens, turn it off immediately 

• Do not subject it to shocks or vibrations with very strong impacts 

• Do not expose it to dust or impurities 

• If you have to transport it, make sure it is packed and well-conditioned 

against impacts or subject to weights 

• Do not change any component as it may compromise its performance and 

void the Warranty 

• Do not use a non-certified or defective USB hubs as they can damage the 

mouse and even cause a fire 

• To connect the mouse, make sure the USB port is the right size and is not 

obstructed or damaged 

• During use, prevents collisions of the mouse against the monitor or other 

objects 

• Do not pinch the cable or place heavy objects on top. Move the cable away 

from passing areas. Do not apply too much force on the mouse 

• When disconnecting the mouse, do not pull on the cable, but on the end next 

to the USB port 

 

  



 
 

Cleaning and servicing 

Some mousepads have incompatible characteristics depositing a large amount 
of waste on the mouse feet, compromising sliding and performance. We 
recommend tested and approved 4Gaming mousepads.  

Before cleaning the mouse, follow these steps: 

• Disconnect it from the computer 

• Disconnect it by pulling on the end next to the USB port 

• Use a soft cloth moistened with water. Do not use aggressive liquid or 
aerosol cleaning products 
 

Warranty 

4Gaming offers a warranty on this product if purchased directly from the brand or 
through an authorized reseller. This 4Gaming product is covered by a legal 
warranty of two (2) years*, from the official date of purchase, against 
manufacturing defects or lack of conformity. *(two (2) years for Portugal and EU; 
one (1) year for countries outside the EU). To consult the Terms and Conditions 
and Warranty Activation, access at 4gaming.pt, in the ‘Warranty’ section or 
contact Technical Support. 

Conformity 

This 4Gaming product fulfills the requirements and other provisions of Directive 
2014/30 / EU. 4Gaming is not responsible for any loss of information or data 
regarding the use of the equipment or its improper use. 4Gaming is not 
responsible for any problems related to the malfunction of the operating system 
or applications in the control of this product. For more information on Compliance 
Control, access at 4gaming.pt, in the ‘Drivers, Software and User Manuals’ 
section. 

RMA 

The buyer should contact technical support before sending the product for repair. 
For RMA requests, the buyer must send the damaged or defective product to 
4Gaming together with proof of purchase. All the requests must be described in 
detail so that 4Gaming can assess the damage or defect and assign an RMA 
Number. For RMA requests instructions, access at 4gaming.pt, in the ‘RMA and 
Returns’ section, or contact Technical Support. 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

Now enjoy yours 

4Gaming Mouse Kavy 100 

 

YOU WILL GRAB IT  

WITH BOTH HANDS 
Reaction to the tiniest movement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Built To 

Compete. 
Rua do Comércio Lote 185 

S. Martinho de Bougado 
4785-706 Trofa Portugal 

Apoio Técnico: 
assistencia@4gaming.pt 

Website: 4gaming.pt 
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