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C. Escolha de Perfil (Profile)

Pelo software, você pode criar 4 diferentes perfis de configurações, para diferentes 

jogos, sem ter que mudar completamente as configurações todas as vezes que for 

mudar de jogo. Você também pode salvar um perfil criado e carregá-lo em outro 

computador, clicando em “Create Program”.

D. Gravando Macros 

• Abra a Aba Key e selecione a função “Assign Macro” no botão que deseja atribuir a 

macro.

• Clique em Macro Manager. 

• Clique em  “New”, nomeie a nova macro e dê “Enter”.

• Selecione a macro criada e aperte em “Start Record” para começar a 

    gravação da macro.

• Simule a combinação da Macro. A sequência aparecerá na coluna do meio “Key

    Combination”. Ao término, clique em “Stop Record”.

• Para deletar ou adicionar um comando à macro, clique com o botão direito na

    coluna central.

• Caso deseja que a macro seja executada mais de uma vez, defina a 

    quantidade de vezes no campo abaixo do item “Loop Times”.

E. Aplicar Mudanças

Para aplicar as configurações alteradas, basta clicar em “Aplly”.
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A.  Instalando o seu Hawkon Vesper

O Hawkon Vesper é um mouse Plug&Play, por isso, para instalá-lo, basta conectá-lo 

em uma porta USB do seu computador, para que seja instalado automaticamente.

B. Configurando seu Hawkon Vesper

Para a total configuração do seu Hawkon Vesper, nós indicamos que você instale o 

seu software de configuração. Pelo software, você poderá definir a macros, trocar os 

comandos dos botões, personalizar a iluminação do mouse ou as opções de 

performance.

• Insira o CD de instalação que acompanha Hawkon Vesper e instale o software de 

configuração (Você poderá instalá-lo em Inglês ou Chinês) ou faça o download pelo 

site www.hawkongaming.com.br. 

• Após a instalação, abra o software:

1ª Aba: Key (Botões)

A aba de teclas permite você definir as funções para cada botão do mouse. Escolha o 

botão que deseja atribuir uma função e determine uma das funções abaixo: 

• Assign Macro: Atribuir Macro.

• Multimedia: Atribua uma função multimídia (Pausar, Play, 

   Próxima Faixa, etc). 

• CPI Switch: Trocar a faixa de CPI do mouse.

• Office Functions: Atribuir uma função de escritório (Copiar, Colar, Abrir,

    Salvar, etc).

• Windows: Atribuir uma função do Windows (Maximizar, Minimizar, 

   Meu Computador, Voltar ao Desktop, etc).

• Click: Clique esquerdo do mouse.

• Menu: Clique Direito do mouse.

• Wheel Click: Clique do scroll.

• IE Forward: Avançar.

• IE Backward: Recuar/Voltar.

• Page Up: Subir página.

• Page Down: Descer página.

• Double-Click: Clique duplo.

• Three Clique: Clique triplo.

• Fire Button: Você pode definir quantas vezes a função de clique será

    executada, e o intervalo entre cada clique.

• Assign a Shortcut: Atribuir um atalho (Ex: Ctrl+A, Alt+F4, Shift+1, etc).

• Button Off:  Inativar botão.

• Scroll Up: Subir com scroll.

• Scroll Down: Descer com scroll.

2ª Aba: Performance (Desempenho)

Na aba de Performance você pode configurar quais serão as 4 faixas padrão de DPI 

do seu Mouse, entre 50 à 5000 DPI, com intervalos de 50.

Para cada nível (level), você pode definir um DPI diferente.

Além disso, você pode definir faixas diferentes entre os eixos X/Y. Por exemplo, se 

você precisa de maior mobilidade para mover o mouse na horizontal do que na 

vertical, você pode definir uma faixa maior de DPI no Eixo X e menor no Eixo Y.

Em Performance, você também pode definir a Taxa de Resposta, entre 125Hz – 

1000Hz.

3ª Aba: Light (Iluminação)

Na Aba Light, você poderá personalizar a iluminação do seu Hawkon Vesper.

• Selecione “Color Selection”, caso deseja que a iluminação faça um loop de cores

    e não fique em uma cor fixa.

• Para deixar um única cor, não selecione “Color Selection” e  escolha a cor desejada

• Em “Brightness Control”, você pode escolher a intensidade da iluminação.

• Em “Breath Control”, você pode definir a velocidade da pulsação da iluminação. 


