
Fallen Gear Falcão-Peregrino V2 

O Fallen Gear Falcão-Peregrino foi o primeiro teclado mecânico ABNT2 a utilizar os switches da Gateron, 

junto a isto, temos um visual combinando uma fonte extremamente bonita e legível, com detalhes 

inspirados no CS:GO. 

O Falcão-Peregrino v2 combina todas estas características, com um sistema de iluminação True-RGB (16.8 

milhões de cores), teclas com funções customizáveis, macros, múltiplos perfis e novos efeitos de iluminação, 

melhorando o que já era um dos melhores teclados mecânicos ABNT2 do mercado. 

O Fallen Gear Falcão-Peregrino v2 possui botões multimídia, os quais são acessados segurando a tecla FN. 

Após segurar FN, basta apertar um dos seguintes botões: 

 
FN + Print = Music = Abrir Player 

Além disto, o teclado também possui botões dedicados para macros, os quais podem ser acessados via FN. 

 

 

ILUMINAÇÃO FALLEN GEAR ACE  

Há cinco comandos básicos para a iluminação do teclado: 

1. Ajuste de brilho (FN + Seta para Cima e FN + Seta para Baixo) 

2. Alterar Efeitos (FN + Insert, Del, Home, End, Pg Up e Page Down, cada tecla com um efeito diferente. 

3. Alterar Modos do Efeito (FN + a mesma tecla que você usou para ativar o efeito. Alguns efeitos 

possuem múltiplas variações) 

4. Ajuste da velocidade dos efeitos (FN + “+” e FN + “-“ do numérico superior). 

5. Troca de direção do efeito (FN + “Seta p/ Esquerda” ou FN + “Seta para Direita”). 

 

O Fallen Gear Falcão-Peregrino V2 possui gravação de macros via hardware que funciona da seguinte 

maneira: 

1. Entre no modo de gravação pressionando FN + F5 (os três LEDs do teclado irão piscar indicando que 

você está neste modo) 

2. Pressione FN + uma das quatro teclas (F1, F2, F3 e F4) para a qual você gostaria de configurar a 

macro 

3. Pressione as teclas (no máximo 30) que gostaria de colocar em sua macro (as teclas ficarão acesas 

indicando que foram pressionadas) 



4. Pressione FN + F5 para confirmar a gravação das macros 

Outro recurso do Fallen Gear Falcão-Peregrino v2, é a trava da tecla Windows pressionando FN + Windows. 

 

Outro efeito da função de trava da tecla Windows, é que se você ativar ela, você não precisa segurar FN 

para apertar as teclas de macros, os botões F1, F2, F3 e F4 tem sua função trocada para as macros. 

 

Win Lock Off:  

F1 = F1 

FN + F1 = Macro 1 

 

Win Lock On:  

F1 = Macro 1 

FN + F1 = F1 

 

Para destravar a tecla Windows, basta pressionar FN + Windows novamente.  



ESPECIFICAÇÕES 

Nome: Fallen Gear Falcão-Peregrino V2 

Número de Teclas: 107, padrão Brasileiro (ABNT2) 

Iluminação: Iluminação True-RGB (16.8 milhões de cores) 

Switches: Switches mecânicos Gateron  

Teclas Multimídia: Sim, via FN + F6 até Print Screen 

Software: Não 

Memória Interna: Sim 

Tipo de Impressão: Laser 

Material das Teclas: ABS 

Tamanho do Cabo: 1.8 metros 

Tamanho do Teclado: 43.70 x 12.80 x 3.50 cm 

Peso do Teclado: 850 gramas 

Interface: USB 

 


