
 
Manual de configuração do tema Moda DevRocket - Tray 
 
Olá, lojista, tudo bem? 

 
Muito obrigado por adquirir nosso tema para a sua loja virtual, estamos felizes com essa aquisição! Nós ensinaremos você a                    
configurar a sua loja virtual para deixar seu tema perfeito! 

Atendimento e suporte para o tema via e-mail: suporte@devrocket.com.br ou WhatsApp (14) 99869-6227 

Importante: não prestamos suporte gratuito para lojas que retirarem nosso logotipo do tema, e caso haja implementações ou                  
alterações de terceiros que ao serem inseridos tenham causado algum tipo de problema. 

O suporte é para dúvidas, bugs e possíveis falhas do tema. 

Por gentileza, leia atentamente todas as informações contidas neste manual para que não haja dúvidas no momento de                  
instalar seu tema DevRocket. 

Informações Importantes: 

- Para configurações e alterações de código padrão, o mesmo é realizado via orçamento através do e-mail ou WhatsApp. 
- Configurações e funcionalidades nativas da plataforma ocorre por meio de orçamento através do e-mail ou WhatsApp. 
- Não recomendamos a alteração HTML/CSS/JS do tema instalado, caso não possua conhecimento em programação. 

mailto:suporte@devrocket.com.br


- A DevRocket não possui obrigatoriedade em prestar suporte para funcionalidades da plataforma e para suporte com                
relação à alteração da estrutura do código do tema. 

- Todo e qualquer tipo de problema com relação à plataforma, como configuração de frete, formas de pagamento,                 
integrações e outros, deve ser tratado diretamente com o suporte da plataforma. 

- Recomendamos cadastrar os produtos com as imagens padrões, sendo todas do mesmo tamanho de 1000x1000 para ficar                 
conforme o demonstrativo.  

- Solicitar na Tray a alteração de thumb de 180 x 180 para 450 x 450. 

Para auxílio com a plataforma: https://atendimento.tray.com.br/hc/pt-br  

 

Siga a DevRocket nas Redes Sociais: 

Siga-nos no Instagram: https://www.instagram.com/devrocketbr/ 

Siga-nos no Facebook: https://www.facebook.com/devrocketbr 

Siga-nos no Twitter: https://twitter.com/devrocketbr 
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https://twitter.com/devrocketbr


 
Configuração do Tema 

 
Ao comprar o tema Moda DevRocket e o pagamento ser compensado, o mesmo ficará disponível para publicação. 
 
Acesse: Minha Loja >> Designer da Loja >> Temas Instalados e Não Publicados >> Publicar. 
 

  
 



 
Redes Sociais 

 
Acesse: Minha Loja >> Designer da Loja >> Editar Tema >> Redes Sociais 
 

 
 
Divulgue suas redes sociais na sua loja virtual e         
proporcione uma divulgação mais rápida e eficaz.  
 
Preencha os campos Facebook, Twitter, Instagram,      
Youtube e Pinterest com a URL completa. 
 
 
Exemplo: https://www.instagram.com/devrocketbr/  
 
O campo WhatsApp, preencha com o DDD e o         
número, onde ao ser preenchido, automaticamente o       
ícone de WhatsApp flutuante apresenta em sua loja        
virtual. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/devrocketbr/


 
Resultado Final das Redes Sociais 

  
 
 

Recursos 
 
 
Filtro Inteligente: ao ativar, o filtro inteligente apresenta        
nas categorias na loja ao acessar em desktop e mobile. 
 
Youtube - Video na Página Inicial: Copie e cole no          
campo do youtube, o link do vídeo que deseja apresentar          
na home da sua loja virtual. 
 
Exemplo: 
https://www.youtube.com/embed/Vv0_PSzRWlE  

https://www.youtube.com/embed/Vv0_PSzRWlE


Cores do Layout 

Geral 
A configuração de cores ocorre através dos itens abaixo: 

 



 
Cor Primária: inclua a cor desejada para botões e títulos da sua loja virtual 
 
Cor Secundária: inclua a cor desejada para subtítulos da sua loja virtual 
 
Cor do texto do “palavra mais buscadas”: ao ativar via painel a exibição do campo das palavras mais buscadas, inclua a cor desejada para                        
o texto apresentado 
 
Cor do título do “palavras mais buscadas”: ao ativar via painel a exibição do campo das palavras mais buscadas, inclua a cor desejada                       
para o título apresentado 
 
Cor do fundo do cabeçalho: inclua a cor desejada para o fundo do cabeçalho onde apresenta a barra de busca 
 
Cor do fundo da loja: inclua a cor desejada para o fundo da loja, conforme padrão do tema 
 
Cor do ícone do carrinho: inclua a cor desejada para o ícone do carrinho na loja virtual 
 
Cor do fundo da quantidade do carrinho: inclua a cor desejada para a bolinha que apresenta a quantidade no ícone do carrinho 
 
Cor do texto da quantidade do carrinho: inclua a cor desejada para o número que apresenta na bolinha do ícone do carrinho 
 
Cor do fundo ao passar o mouse sobre o menu: inclua a cor desejada para aparecer quando o mouse estiver sobre o menu 
 
Cor do texto das avaliações: inclua a cor cor desejada para o texto das avaliações na home 
 
Cor do título das avaliações: inclua a cor cor desejada para o título das avaliações na home 
 



 

Barra Topo 
 
A configuração de cores ocorre através dos itens abaixo: 
 

 
Cor do fundo: inclua a cor desejada para a barra topo da sua loja virtual 
 
Cor do Texto: inclua a cor desejada para o texto da barra topo 
 
Cor do fundo ao passar o mouse: inclua a cor desejada para destacar os links ao passar o mouse na barra topo 
 



Menu 

 
A configuração de cores ocorre através dos itens abaixo: 
 

 
 
Cor do fundo: inclua a cor desejada para o menu da loja virtual 
 
Cor do Texto: inclua a cor desejada para o texto do menu 
 
Cor do ícone do menu mobile: inclua a cor desejada para destacar os links ao passar o mouse na barra topo 



 

Vitrine 
 

 
Cor do título da vitrine: inclua a cor desejada para o título da vitrine 
 
Cor do nome do produto e parcelamento: inclua a cor desejada para o nome do produto e parcelamento dos produtos na vitrine 
 
Cor do preço principal do produto: inclua a cor desejada para o preço do produto  
 



Newsletter 

 
 
 
 
Cor do título: escolha a cor      
desejada para o título da newsletter 
 
Cor do subtítulo: escolha a cor      
desejada para o subtítulo da     
newsletter 
 
Cor do fundo do botão: escolha a       
cor desejada para o fundo do botão       
do cliente se cadastrar 
 
Cor do fundo do texto e da borda        
do e-mail: escolha uma cor de      
fundo para o texto do botão 
 
Cor do texto do botão: escolha a       
cor desejada para o texto do botão 
 
Cor do e-mail: escolha a cor      
desejada para o e-mail 
 
Imagem de Fundo Desktop: 
Tamanho sugerido: 
Largura: 1920px 
Altura: 1283px 



Imagem de Fundo Newsletter: 
Tamanho sugerido: 
Largura: 360px 
Altura: 400px 
 
Título: escolha o texto desejado para o título 
 
Texto: escolha o texto desejado para apresentar 
 
Texto do botão: escolha o texto desejado do botão 

Rodapé 

 
Cor das redes sociais: escolha a cor desejada para as redes sociais 
 



Cor da mensagem no rodapé: escolha a cor desejada para a mensagem do rodapé 
 
Produto 

 
 
 
Cor do fundo do botão     
comprar: escolha a cor    
desejada para o botão  
 
Cor do texto do botão     
comprar: escolha a cor    
desejada para o texto do     
botão  
 
Cor do fundo do botão     
quantidade: escolha a cor    
desejada para o fundo do     
botão 
 
Cor do símbolo do botão     
quantidade: escolha a cor    
desejada para o símbolo 
 
Cor do fundo do botão do      
frete: escolha a cor desejada     
para o botão  
 



Cor do texto do botão do frete: escolha a cor desejada para o  texto do botão 
 
Cor do fundo das abas: escolha da cor desejada para o fundo das abas 
 
Cor do texto das abas: escolha da cor desejada para o texto das abas 
 
Cor do título dos produtos visitados: escolha da cor desejada para o título dos produtos visitados 
 
Cor do título dos produtos relacionados: escolha da cor desejada para o título dos produtos relacionados 
 
Cor do subtítulo dos produtos visitados: escolha da cor desejada para o subtítulo dos produtos visitados 
 
Cor do subtítulo dos produtos relacionados: escolha da cor desejada para o subtítulo dos produtos relacionados 
 
Cor do botões dos produtos visitados: escolha da cor desejada para o botão dos produtos visitados 
 
Texto dos botões dos produtos visitados: escolha da cor desejada para o texto dos produtos visitados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Banners 
 

 
 
 
 
 
 
Banners responsivo: selecione esta opção para      
deixar o banner responsivo 
 
Setas: selecione esta esta opção para exibir as 
setas de navegação do banner 
 
Dots: selecione esta esta opção para exibir os dots 
de navegação do banner 
 
Efeito Fade: selecione esta esta opção caso deseje        
exibir o efeito de opacidade nas trocas dos banners 
 
Infinito: selecione esta esta opção para deixar a 
visualização dos banners em modo de loop 
 
Altura Adaptável: selecione esta esta opção caso       
tenha mais de um banner na loja, para ambos fiquem 
configurados no mesmo tamanho 
 
Autoplay: selecione esta esta opção para deixar a 
troca de banners automática. Se optar por esta 
opção, deixar ativado as opções “Setas” e “Dots” 



 
 
Intervalo entre as fases: selecione esta esta opção para definir o tempo entre as trocas do banner. Para esta opção, é necessário que a                        
opção “Autoplay” esteja ativa 
 
Lazy Load: selecione esta esta opção caso deseje o carregamento dos banners por demanda 
 
Cores 

 
Cor das setas: escolha a cor desejada para as setas 
 



Cor das setas ao passar o mouse: escolha a cor desejada para apresentar ao passar o mouse 
 
Cor dos dots: escolha a cor desejada para os dots 
 
Cor dos ativos: escolha uma cor para os dots quando estiverem ativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Configuração da Vitrine da Loja 



 
 
 
 
 
Exibir apenas os produtos    
disponíveis: deixar esta opção    
ativada, para que não 
seja exibido produtos   
indisponíveis. 
Lembrando que o retorno dos     
produtos está atrelado ao filtro     
aplicado na configuração do 
painel administrativo. 
 
Direcionar direto para o    
carrinho:  
Ativado: ao clicar no produto o      
cliente será direcionado para a     
tela do carrinho 
Desativado: ao clicar no    
produto o cliente será    
direcionado para a página de     
produto e somente quando    
clicar no botão COMPRAR,    
será direcionado para o    
carrinho. 
 
Exibir tag desconto: para    
exibir a tag de desconto     
quando houver uma promoção    



no valor do produto, deixar esta opção ativada. 
 
Como exibir os produtos no modo mobile: escolha a quantidade de colunas que será exibida na versão mobile 
 
Escolha uma forma que será exibido preços anteriores à promoção: escolha a forma de como os preços anteriores à promoção serão                     
exibidos 
 
Na vitrine 1, escolha como deseja exibir os produtos, e na vitrine 2, escolha como deseja exibir os produtos 
 
 

Avaliações da Loja 
 

Mostre aos seus clientes, o quanto a sua loja considera as opiniões deles. Adicione ao rodapé do seu Tema, as declarações deixadas pelos                       
seus consumidores. Caso deseje exibir as avaliações de seus clientes, deixe esta opção ativada. 

 



 
Rodapé 

 
Insira o Selo de Segurança e mostre aos seus clientes a segurança e a confiança de comprarem na sua loja. Para ativar um selo adicional,                         
deixe esta opção ativada, e insira o código de selo adicional desejado. 
 
 
 
 
 



Banner - Tamanhos sugeridos:  
 
1 - Banner Principal - Home 
Largura: 1920px 
Altura: 600px 
 
Mobile - Extra 5 
Largura: 400px 
Altura: 278px 
 
2 - Banner Tarja 
Desktop - Extra 1 
Altura: 1140px 
Largura: 100px 
 
Mobile - Extra 8 
Largura: 340px 
Altura: 375px 
 
3 - Mini Banner 
Desktop - Extra 2 
Largura: 400px 
Altura: 500px 
 
Mobile - Extra 9 
Largura: 400px 
Altura: 500px 
 
4 - Mini Banner 
Desktop - Extra 3 
Largura: 400px 



Altura: 500px 
 
Mobile - Extra 10 
Largura: 400px 
Altura: 500px 
 
5 - Mini Banner 
Desktop - Extra 4 
Largura: 400px 
Altura: 500px 
 
Mobile - Extra 11 
Largura: 400px 
Altura: 500px 
 
Para inserir os banners, vá em Marketing >>  Banners da loja 



 
 
Clique em “cadastrar banner” e insira o nome, banners e a localização correta de exibição. No caso do Banner principal da home, inserir todos                        
que possuir como banner rotativo. 



 



LEMBRE-SE: sempre salve as alterações realizadas e aguarde o tempo de cache. 
 
Agradecemos a preferência e estamos sempre a disposição! 
 


