
Slúchadlá Razer BlackShark, ktoré svojim dizajnom zámerne pripomínajú náhlavné súpravy 
pilotov vrtuľníkov, Vás doslova vtiahnu do sveta zvukových herných efektov. 

Vďaka kruhovým mušliam poskytujú slúchadlá Razer BlackShark jedinečnú zvukovú izoláciu.  
Či už budete potrebovať odblokovať hluk útočiacej helikoptéry, hluk stavebných prác 
prebiehajúcich pred Vašim domom, alebo akékoľvek iné zvuky z okolia, nebude Vás od sladko 
podmanivých zvukov skazy, ktorú okolo seba v hre šírite, nič rušiť. 

Až dohráte a budete sa chcieť vydať von, stačí odpojiť mikrofón a ľahké slúchadlá použiť ako 
štýlové riešenie na počúvanie hudby. Slúchadlá Razer BlackShark sú opatrené polstrovaním 
mušlí z pamäťovej peny, ktorá sa dokonale prispôsobí Vašim ušiam a poskytne Vám tak 
maximálne možné pohodlie, ktoré celkom iste uvítate pri hraní hier i počúvania hudby. 
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1. OBSAH BALENIA / POŽIADAVKY NA PRIPOJENIE  

OBSAH BALENIA 
Herná náhlavná súprava Razer BlackShark Expert 2.0  
Vymeniteľný kryt mikrofónu  
Káblová rozdvojka na slúchadlá + mikrofón  
Rýchly návod k obsluhe 

POŽIADAVKY NA PRIPOJENIE 
Počúvanie: 

Prístroje s 3,5 mm audio konektorom jack 

Počúvanie a mikrofón: 

Prístroje s 3,5 mm kombinovaným konektorom audio + mic 

   (Kompatibilné s telefónmi Apple iPhone®, HTC®, BlackBerry®) 

Použitie káblovej rozdvojky na slúchadlá + mikrofón 

Prístroje so samostatnými 3,55 mm konektormi jack pre pripojenie audia a mikrofónu 

   (Funguje v kombinácii s väčšinou notebookov a počítačov.) 
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2. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE / REGISTRÁCIA  

SLÚCHADLÁ 
Meniče:    50 mm neodymiových magnetov  
Frekvenčný rozsah:  20 - 20,000 Hz 
Impedancia @ 1kHz:   32 Ω 
Dĺžka kábla:   1,3 m 
Konektor:    Pozlatený 3,5 mm konektor jack na pripojenie audia 

MIKROFÓN 
Frekvenčný rozsah:   50 – 16,000 Hz  
Citlivosť (@ 1 kHz:   -37 dB ± 4dB 
Odstup signálu od šumu:  50 dB 
Príjem:    Viacsmerový 

REGISTRÁCIA 
Online registráciu produktu urobte na www.razerzone.com/registration . 

Sériové číslo Vami zakúpeného produktu  
je uvedené pod koženkovou mušľou,  
viď obrázok. 

Výhody, ktoré získáte: 

1-ročná obmedzená záruka výrobcu. 

Manuál a online technická podpora zadarmo je k dispozícii na www.razersupport.com.  
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3. VZHĽAD A USPORIADANIE SÚČASTÍ  

A. Nastaviteľný polstrovaný hlavový most  
B. Kruhový dizajn mušlí 
C. Koženkové polstrovanie mušlí s pamäťovou penou  
D. 3,5mm audio + mic jack 
E. Zvukový kábel odolný proti zamotaniu 
F. Odpojiteľný mikrofón s filtrom šumu  
G. Vymeniteľný kryt mikrofónu 
H. Káblová rozdvojka na slúchadlá + mikrofón 
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4. POUŽITIE SLÚCHADIEL RAZER BLACKSHARK  

VÝMENA MIKROFÓNU 

ŠETRNÉ ZAOBCHÁDZANIE SO SLÚCHADLAMI 

Pred použitím slúchadiel ich odporúčame pred nasadením na hlavu zľahka roztiahnuť,  
aby sa minimalizovalo zaťaženie hlavového mostu. Rozhodne však slúchadlá nerozt'ahujte  
cez ich technický limit. 
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ÚPRAVA NASTAVENIA MIKROFÓNU A DĹŽKY HLAVOVÉHO MOSTU 
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5. BEZPEČNOSŤ A ÚDRŽBA  

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
Aby bolo používanie slúchadiel Razer Kraken Pre maximálne bezpečné, odporúčame Vám riadiť 
sa nižšie uvedenými pokynmi: 

1. Ak pri používaní nášho zariadenia zaznamenáte ťažkosti, ktoré pretrvávajú aj potom,  
čo vykonáte potrebné opatrenia na odstránenie problému, zariadenie odpojte a zavolajte  
na telefonickú podporu spoločnosti Razer alebo navštívte stránku internetovej podpory  
www.razersupport.com. Nikdy sa nepokúšajte sami zariadenie opraviť. 

2. Zariadenie nikdy nerozoberajte (ak tak urobíte, prídete o práva vyplývajúce zo záruky)  
a nepripájajte ho do siete, kde by bolo preťažené. 

3. Dbajte na to, aby zariadenie neprišlo do kontaktu s akoukoľvek kvapalinou a nenechávajte  
ho vo vlhkom prostredí  So zariadením pracujte iba pri prevádzkovej teplote v rozmedzí  
0°C až 40°C. Ak dôjde k prekročeniu rozmedzia prevádzkovej teploty, vypnite a/alebo odpojte 
zariadenie, aby sa mohla teplota stabilizovať na optimálnej úrovni. 

4. Pretože Vás tieto slúchadlá aj pri nízkej hlasitosti izolujú od okolitého zvuku, budete mať 
znížené povedomie o dianí vo Vašom okolí. Ak momentálne vykonávate nejakú činnosť, ktorá 
vyžaduje, aby ste venovali svojmu okoliu plnú pozornosť, slúchadla Razer Hammerhead Pro V2 
si, prosím, zložte. 

5. Počúvanie nadmerne hlasitého zvuku príliš dlhú dobu môže viesť k poškodeniu sluchu. 
Legislatíva niektorých krajín mimo to povoľuje pri počúvaní maximálnu hlasitosť 86 dB po dobu 
maximálne 8 hodín denne. Z toho dôvodu odporúčame pri dlhodobom počúvaní znížiť hlasitosť 
na príjemnú úroveň. Myslite, prosím, na svoj sluch. 

ÚDRŽBA A PRÁCA SO ZARIADENÍM 
Slúchadlá Razer Kraken Pro vyžadujú pre svoju optimálnu funkciu minimálnu údržbu. 
Odporúčame, aby ste ich raz za mesiac odpojili od počítača a vyčistili pomocou mäkkej handričky 
alebo bavlnenej utierky, ktorú navlhčite v teplej vode. Tým zabránite usadzovaniu nečistôt.  
K vyčisteniu slúchadiel nepoužívajte mydlo ani agresívne čistiace prostriedky. 
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6. PRÁVNE UPOZORNENIE  

COPYRIGHT A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO 
©2012 Razer USA Ltd. Patent prihlásený. Všetky práva vyhradené. Razer, logo trojhlavého  
hada Razer, logo v podobe dekoratívneho nápisu Razer a ďalšie tu uvedené obchodné známky  
sú obchodnými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami spoločnosti Razer Inc. 
a/alebo jej dcérskych či pridružených spoločností, ktoré sú registrované v Spojených štátoch 
amerických a/alebo v iných krajinách. Súčasťou tejto príručky môže byť copyright, obchodné 
známky, obchodné tajomstvo, patenty, patentované prihlášky alebo ďalšie duševné vlastníctvo 
(či už registrované alebo neregistrované) spoločnosti Razer Inc. („Razer“) vzťahujúci sa  
k produktu. Získanie tejto príručky Vám nedáva právo na žiadne z autorských práv, obchodných 
známok, patentov alebo práv duševného vlastníctva. Slúchadlá Razer Kraken Pro („produkt“)  
sa môžu svojim prevedením líšiť od obrázkov uvedených v tomto manuáli. Spoločnosť Razer 
nenesie za tieto odlišnosti alebo prípadné chyby v tomto manuáli žiadnu zodpovednosť. 
Informácie uvedené v tomto manuáli sú predmetom zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. 

OBMEDZENÁ ZÁRUKA 
Ak si chcete prečítať aktuálne a najnovšie podmienky Obmedzenej záruky, navštívte, prosím, 
webovú stránku www.razerzone.com/warranty. 

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI 
Spoločnosť Razer v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty zisku, straty 
informácií alebo dát, zvláštne, náhodné, nepriame, trestné alebo následné škody, ktoré vzniknú 
akýmkoľvek spôsobom v spojení s distribúciou, predajom, ďalším predajom, používaním  
a nemožnosťou používať tento produkt. Zodpovednosť spoločnosti Razer v žiadnom prípade 
nemôže prekročiť kúpnu cenu produktu. 
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SPROSTREDKOVATEĽSKÉ NÁKLADY 
Aby sme predišli pochybnostiam, vyhlasujeme, že spoločnosť Razer nebude v žiadnom prípade 
zodpovedná za náklady vzniknuté v spojení so sprostredkovaním produktu s výnimkou, že bola 
na možnosť poškodenia upozornená. Spoločnosť Razer nebude v žiadnom prípade hradiť 
sprostredkovateľské náklady prekračujúce kúpnu cenu produktu. 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY 
Tieto zmluvné podmienky podliehajú zákonom krajiny, v ktorej bol výrobok zakúpený,  
a na základe týchto zákonov sa tiež vykladajú. Ak je niektorá z uvedených podmienok v danej 
krajine neplatná alebo nevymáhateľná, je táto podmienka (do miery, do akej je neplatná  
a nevymáhateľná) vylúčená, bez toho aby došlo k zneplatneniu zostávajúcich zmluvných 
podmienok. Spoločnosť Razer si vyhradzuje právo na zmenu akejkoľvek z podmienok  
bez predchádzajúceho upozornenia. 
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