
 

Hawkon Juggernaut- Características e Funções 

 

Teclas: 110 teclas incluindo 5 teclas programáveis para game.  

Teclas gravadas a laser para maior durabilidade. 

Dimensões: 51,5 x 20 x 2,72 cm 

Compatível com Win2000, WinXP, WinME, Vista, Win7, Win8, Android, linux. 

 

 

1.Gravação de macros:.  

-O limite de gravação da macro é de 26 bytes ou 30 segundos. 

-Passo-a-Passo:  

1) Pressione a tecla “REC” localizado em seu Hawkon Juggernaut para           

começar a gravação. 

2) Notifique se o LED <CAPS/NUMLOCK/SCROLL> pisca lentamente, 

indicando       que a gravação começou. 

3) Escolha uma das G-Keys vazias para a gravação (G1-G5). 

4) Programe sua macro de acordo com sua necessidade, apertando as 

teclas        escolhidas na sequência certa que serão executadas. 

5) Aperte novamente a tecla “REC” para finalizar a gravação da macro. 

       

2.Intensidade do brilho da iluminação:  

IFN+PGUP—Aumentar Brilho 

IFN+PGUP—Diminuir Brilho 

 

 

3.Para aumentar a taxa de retransmissão use a função Fn + Q, aumentando a     

velocidade de resposta (não recomendado dependendo do jogo).  

 

 

4.O Hawkon Juggernaut conta com a tecnologia EEPROM, no qual permite o 

armazenamento rápido de funções macro. O sistema permite que as macros 

sejam salvas e esquecidas instantaneamente. 

 

 

5.Para limpar a memória das macros aperte FN + "Rec" e segure por 3 

segundos. Todas as configurações do Hawkon Juggernaut voltarão aos 

padrões iniciais. 

 

 

 

 

 



 

Funções： 

FN+F1= Selecionar Mídia. 

FN+F2= Volume- 

FN+F3= Volume+ 

FN+F4= Mutar 

FN+F5= Parar CD 

FN+F6= Faixa Anterior 

FN+F7= Tocar/Pausar 

FN+F8= Faixa Posterior 

FN+F9= Email 

FN+F10= Web/Home 

FN + F11 = Bloquear Teclado (nenhuma tecla irá responder). 

FN + F12 = Calculadora 

FN + Q = Taxa de retransmissão 

FN + W = Trocar teclas W S A D com as setas de movimentação ↑ ↓ ← → 

FN + LED = Alterar modo de iluminação.(Iluminação Pulsante/Iluminação 

Fixa/Iluminação Desligado 

FN+PGUP—Aumentar Brilho 

FN+PGUP—Diminuir Brilho 

FN + Rec = Limpa a memória do Hawkon Juggernaut, excluindo todas as 

macros gravadas anteriormente. 

 

 

                                                

                                      Made In China 

 

 
 


