
Hawkon Severus- Características e Funções  

Características： 

Botões： 

1.Botão Esquerdo: Clique Esquerdo. 

2.Botão Direito: Clique Direito. 

3.Scroll Universal: Move a tela verticalmente. Ao clicar possibilita a 

movimentação livremente da tela com o cursor. 

4.Lateral Posterior: Tecla macro G6 para livre configuração com o 

BlackBird. 

5.Lateral Central: Tecla macro G7 para livre configuração com o 

BlackBird. 

6.Lateral Anterior: Tecla macro G5 para livre configuração com o 

BlackBird. 

7.Botão Sniper: Função especial para travar o eixo X,Y do cursor. Faz com 

que o cursor se mova paralelamente ou verticalmente, dependendo da 

configuração. Pode ser configurado livremente com o BlackBird. 

8.Trocar Perfil Macro: Altera o perfil macro entre M1, M2 e M3. Cada 

perfil segura as funções e resolução programada. 

9.Trocar Resolução DPI: Altera a resolução dpi, variando entre 

800/1200/2400/4000 dpi. 

10.Resetar Mouse: Restaura o mouse com as características padrões, 

limpando todas as macros salvas. 

11.Desligar Iluminação: Desliga a iluminação LED do mouse. 

Características e Especificações do Hardware: 

1. Mouse gamer, 11 botões, Sensor óptico Avago 3050.  

2. Porta USB: 2.0. 

3. Função “on-to-on”: Possibilita que a programação de uma função para a 

tecla. 

4. Resolução DPI：Sensor Avago 3050: 800/1200/2400/4000 DPI. 

5. Configuração da taxa de retorno do USB: Padrão: 1000. 4 níveis 

opcionais: 125, 250, 500, 1000. 

 

Manual de Uso- BlackBird 1.0 

1.Botões 

a.Funções padrão do Hawkon Severus por botão:  

#1 Clique Esquerdo, 

#2 Clique Direito, 

#3 Scroll, 

#4 Ciclo Perfil, 

#5 Ciclo DPI, 

#6 Travar X, 

#7 Lateral Superior, 

#8 Atribuir uma tecla do Teclado <L SHIFT>, 

#9 Lateral Anterior, 

#10 Resetar Mouse, 

#11 Desligar Iluminação. 

b.Todas as funções padrões: 

 Clique Esquerdo: Função de seleção.  

 Clique Direito: Abre o menu de opções, função do clique direito. 

 Scroll: Rolagem da tela para cima e para baixo. 

 Lateral Posterior: Botão vago para programação dentro dos jogos. 

 Lateral Anterior: Botão vago para programação dentro dos jogos. 

 Clique Duplo: Simula o clique esquerdo duas vezes rapidamente. 

 Scroll Up: Rolagem da tela para cima. 

 Scroll Down: Rolagem da tela para baixo. 

 Definir Atalho: Possibilita a atribuição de algum atalho padrão. São 

divididos em três grupos de comando. 

-Comandos Básicos: Recortar (Ctrl+X), Copiar (Ctrl+C), Colar 

(Ctrl+V), Selecionar tudo (Ctrl+A), Localizar Palavra (Ctrl+F),Novo 

(Nova Página), Imprimir (Ctrl+P), Salvar (Ctrl+B). 

-Comandos Avançados: Trocar Janela (Alt+Tab), Fechar Janela 

(Alt+F4), Abrir Meu Computador (Abre a tela do Meu Computador), 

Executar (Abre a janela de executar), Mostrar Desktop (Minimiza tudo e 

volta ao desktop), Bloquear Computador (Bloqueia o computador).  

-Comandos de Mídia: Tocar/Pausar, Parar (Para mídia), Faixa 

Anterior (Volta à faixa anterior), Faixa Posterior (Avança para a próxima 

faixa), Aumentar Volume, Diminuir Volume, Mutar.   

 Atribuir uma tecla do teclado: Define uma tecla do teclado como 

atalho. 

 Definir Atalho Personalizado: Atribui um atalho personalizado 

qualquer. 

 Configuração do DPI: Permite a alteração rápida da resolução DPI 

em três modos: 

Ciclo DPI: Alterna entre as resoluções DPIs pré-definidas. 

Aumentar DPI: Aumenta a resolução DPI. 

Diminuir DPI: Diminui a resolução DPI.  

 Alterar Perfil: Alterna entre os 3 perfis programados. Pode ser 

alterado de três maneiras: 

Ciclo de Perfil: Alterna entre os 3 perfis. 

Próximo Perfil: Troca para o próximo perfi. 

Perfil Anterior: Troca para o perfil anterior. 

 Travar XY: Possibilita que sejam travados os eixos XY, permitindo a 

movimentação do mouse verticalmente ou horizontalmente. 

 On-To-On 

 Tecla Windows: Executa a função da tecla Windows. 

 Inicialização Rápida: Define um arquivo ou programa para ser 

inicializado rapidamente. 

 Abir BlackBird: Abre rapidamente o BlackBird. 

 Controle Hardware: Possibilita a execução rápida de duas funções 

físicas do mouse: 

Resetar Mouse: Apaga toda a memória do mouse, voltando aos 

padrões de fábrica. 

Desligar Iluminação: Desliga e liga a iluminação do mouse. 

 Desabilitar: Desabilita a tecla, removendo qualquer função da 

mesma. 

 Macro: Possibilita a criação e seleção de uma macro criada. 



-Criando uma nova macro: Para a criação de uma nova macro, 

primeiramente selecione “Criar nova macro” e o gerenciador de gravação 

irá se abrir. Dentro da coluna de Macro irão aparecer todos os grupos de 

macro e macros existentes, que foram gravadas anteriormente. Para criar 

um novo grupo, clique no botão “Novo”. Escolha o nome do grupo de 

macro (ex: Guerreiro) e abaixo nomeie a macro de acordo com a sua 

escolha. (ex: Combo 1). Você poderá criar quantos Grupos de Macros 

desejar, e incluir a cada grupo quantas macros forem necessárias. 

 

-Gravando uma nova macro: Após criar uma nova macro, selecione-a. A 

coluna de edição de macro à direita será habilitada para edição. Basta clicar 

no botão “Gravar” e apertar os botões nas ordens corretas que deverão ser 

executados pela função macro. Ao finalizar a gravação, apenas clique 

novamente no botão “Gravar” e a macro estará gravada. Todos os 

comandos atribuídos serão dispostos na coluna de edição de macro, assim 

você poderá excluir, copiar, mover, etc, manualmente. Ao final, clique em 

“Ok” e a nova macro estará gravada e pronta para ser usada. 

 

-Opções de gravação de macro: Durante a gravação de uma nova macro, 

existem três opções que podem ser definidas como padrão localizadas na 

coluna de “Opções” do lado direito do Gerenciador de Macro. Selecione 

“Gravar delay entre os comandos”, caso você queira que os espaços de 

tempo que você demorar para executar um comando ao outro na gravação 

sejam incluídos também na nova macro. Selecione “Inserir delay padrão”, 

caso você queira definir um espaço de tempo padrão entre um comando ao 

outro durante a sua macro. (1000ms=1s). Selecione “Repetir Macro”, e 

defina o “Número de Loops”, caso você queira que sua macro seja repetida 

n vezes (número de loops definidos).  

 

-Selecionando uma nova macro: Após criar uma nova macro, para 

selecionar e atribui-la a alguma tecla, basta ir na função “Macro” e 

selecionar a macro desejada. 

2.Performance 

-DPI Switcher: Aqui você pode configurar as 4 predefinições de resolução 

DPI que serão alteradas rapidamente ao clicar no botão de Trocar 

Resolução DPI. Cada resolução pode ser configurada livremente de 

250-4000 dpi, com intervalos de 250 dpi. 

-Velocidade do Ponteiro: Possibilita que aumenta/diminuir a velocidade do 

mouse, além das configurações da resolução de DPI. Não é recomendado 

que essa função seja utilizada, pois o mouse perderá sua precisão máxima. 

Caso queira utilizar o recurso clique no botão “Permitir aceleração do 

mouse” e regule na escala desejada. (Esse recurso irá alterar a velocidade 

do ponteiro do sistema operacional). 

-Velocidade do Scroll: Possibilita a configuração da velocidade de rolagem 

do scroll. Regule a escala de 1 à 10 de acordo com a sua preferência, sendo 

1 o mais lento e 10 o mais rápido. Você também pode optar pela opção “1 

Página”, onde será rolada uma página inteiro rapidamente. 

-Taxa de Amostragem (Polling Rate): Possibilita a configuração da taxa de 

amostragem 125Hz-1000Hz. 

-Clique Dublo: Possibilita a configuração da velocidade do clique duplo. 

3.Iluminação 

Dentro da aba de “ilumincação” é possível configurar a cor da luz emitida 

pelo seu Hawkon Severus. Dentro do quadro de cores escolha a sua cor 

desejada. Note que poderão existir algumas diferenças entre o tom da cor 

escolha e a cor realmente emitida pelo hardware. 

Na parte de “Ajustes de Brilho”, você poderá definir entre três níveis de 

intensidade da luz: Fraco, Médio e Forte. 

Na área de “Efeito de Iluminação” estão disponíveis três opções de 

iluminação emitidas pelo Hawkon Severus. 

 Iluminação total: Será definida apenas uma cor estática. 

 Cores Alternadas: Serão alternadas 7 cores diferentes 

automaticamente. 

 Cor Pulsante: Será definida apenas uma cor que irá pulsar 

levemente.Após a configuração estiver complete selecione o botão 

“Sincronizar Tudo” para ativar as mudanças estabelecidas. 

4.Perfis 

Dentro da aba de perfis estarão dispostos os três perfis do Hawkon Severus. 

Cada perfil possuirá suas próprias características, resoluções de DPI, 

atribuição dos botões, etc. Assim é possível definir uma configuração para 

cada situação de uso do usuário.  

 Ativar: O usuário ativa manualmente o perfil desejado para uso. 

 Importar: É possível que o usuário importe as configurações de um 

perfil, incluindo macros, resolução DPI, atribuição de botões, etc. 

Para isso, basta apertar em “Importar” e buscar em seu computador 

um arquivo (.pfd) que contenha um perfil salvo do BlackBird. 

 Exportar: Possibilita a exportação de um perfil desejado para que 

você possa salvar em seu pendrive e utilizar em qualquer outro 

computador que possua o BlackBird instalado. Basta clicar em 

“Exportar”, escolher o local de armazenamento e o nome do perfil 

que será salvo. Será gerado um arquivo (.pfd) pronto para ser 

acessado em outro computador. 

 Resetar: O usuário reseta o perfil completamente, deletando todas as 

informações e configurações contidas, retornando ao padrão de 

fábrica do Hawkon Severus.  


