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Manual do usuário
MO206 - WARRIOR Mouse Gamer

Por favor leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto

Recursos
. Mouse de alta precisão para jogos online como MMO e outros
. Software de configuração fácil de usar
. Personalize seu mouse e programe até 5 perfis diferentes
. Alta resolução: 400/800/1600/3200/4000 DPI
. Design ergonômico projetado para reduzir a fadiga durante os jogos
. Taxa de transmissão de um Milissegundo (125/250/500/1000HZ) 
. Iluminação de LED personalizável (necessário software para personalização)
. Atribua diferentes cores para diferentes perfis
- Modo 1 = 400 DPI, LED amarelo
- Modo 2 = 800 DPI, LED verde
- Modo 3 = 1600 DPI, LED azul
- Modo 4 = 3200 DPI, LED roxo
- Modo 5 = 4000 DPI, LED vermelho
. Perfis na memória de Bordo (modo de grupo 5)
. Pesos removíveis (total 8 unidades)

Instalação
1. Conecte o mouse na porta USB do seu computador
2. Insira o CD do software na unidade 
3. Execute o instalador
4. Siga as instruções na tela para definir
5. No final da instalação, clique Finish 
6. Use o mouse com o software para desfrutar de jogos

Geral
. Os botões podem ser 
programados na tela 
geral. Note que pelo 
menos 1 botão dever 
ser programado 
como CLICK. 
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DPI
Cinco níveis disponíveis. O 
padrão do mouse: 400DPI - 
cor vermelha. 
O eixo X / Y oferecem 
opção de definição individual, 
disponível com ajuste para a 
aceleração. Você pode definir 
diferentes níveis de DPI e 
taxas de transmissão para 
cada perfil:

Iluminação
Ajuste a iluminação conforme 
sua necessidade.
Cinco perfis em 5 cores: 
amarelo/ verde/ azul/ roxo e 
vermelho. A luz de respiração 
pode ser personalizada por 
software.

Aceleração 
Ajusta o nível de aceleração do mouse. 

Velocidade de rolagem do mouse 
Ajusta a velocidade do cursor e de rolagem do scroll do mouse.

Botão double click
Ajusta a velocidade necessária para realizar um double click. Quanto maior a velocidade 
do clique duplo, menor o intervalo entre cliques. 

Perfil
Mude o perfil ativo no momento. Os perfis são usados para gravar um grupo de 
configurações.
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Taxa de transmissão
Quanto maior a taxa de transmissão mais precisamente o mouse se move [125Hz (8ms), 
250Hz (4ms), 500Hz (2ms) ou 1000Hz (1ms)].

Cenário Salvar/Carregar/Restaurar/Redefinir/Aplicar
Salvar como: salva as configurações atuais para o arquivo
Carregar arquivo: permite que você carregue as configurações salvas anteriormente
Restaurar: voltar para a configuração padrão de fábrica 
Redefinir: voltar para a configuração padrão de fábrica
Aplicar: aplicar as alterações realizadas

Macro
Esta é a função para gravar ações no teclado do mouse. 
Operação definir um botão com comandos (irá deixar de ser tecla padrão):
Selecione Gerente do Macro sob interface Macro. Clique em novo para criar uma combi-
nação - Macro e crie um nome. Você pode escolher as opções: Gravar atraso entre ações; 
Inserir atraso padrão e números 
de repetição entre 1 e 255. 
Sendo assim, Clique em “play” 
para começar a gravar suas 
ações no teclado. Cliquem em 
“stop” quando tiver terminado.  
Se você deseja modificar o 
que já havia sido gravado você 
pode escolher a ferramenta de 
edição de Ação para modificar 
as ações feitas: Gravar depois; 
Delete; Mover para cima; Mover 
para baixo; Colar, Copiar; Ação 
do Mouse; por fim clique em 
OK na interface Macro.

Quando você escolhe o botão 
8 como uma macro, basta 
pressionar este botão para 
executar as ações que você 
gravou no teclado. Isso significa 
que apenas com um toque você 
irá desempenhar várias funções 
de um jogador. 
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