Díky perfektní rovnováze hmotnosti, funkčnosti a výkonu jsou sluchátka Razer Kraken
Pro bezesporu těmi nejpohodlnějšími herními sluchátky, které lze používat i pro
poslech hudby venku.
Vzhledem k tomu, že jsou optimalizována pro dlouhodobější nošení, jsou sluchátka
Razer Kraken Pro vybavena plně výsuvným mikrofonem a ovládáním hlasitosti na
kabelu, díky čemuž získáte snadný přístup ke všem jejich funkcím. Dva vysoce kvalitní
měniče těchto plnohodnotných sluchátek Vám zprostředkují věrnou kvalitu zvuku, díky
které se do své hry ještě více ponoříte. Díky kombinovanému 3,5mm konektoru jack a
rozdělenému kabelu získáte podporu mikrofonu při používání sluchátek v kombinaci s
mobilním zařízením a zároveň také plnou konektivitu bez ohledu na herní nastavení,
takže si vždy vystačíte jen s těmito sluchátky.
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1. OBSAH BALENÍ / POŽADAVKY PRO PŘIPOJENÍ
OBSAH BALENÍ
• Analogová herní sluchátka Razer Kraken Pro
• Dělený adaptér audio/mic
• Důležité produktové informace

POŽADAVKY PRO PŘIPOJENÍ
Poslech
• Přístroje s 3,5mm audio konektorem jack
Poslech a mikrofon
• Přístroje s 3,5mm kombinovaným konektorem audio + mic
(Zařízení funguje v kombinaci se všemi přenosnými audio/mobilními/
počítačovými přístroji včetně zařízení iPod, iPhone, iPad, Kindle Fire, Android,
Razer Blade, Macbook Pro nebo novějších přístrojů Ultrabook.)
Použití s děleným adaptérem audio/mic
• Přístroje se samostatnými 3,5mm konektory jack pro připojení audia a mikrofonu
(Funguje v kombinaci s většinou notebooků a počítačů.)
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2. REGISTRACE / TECHNICKÁ PODPORA
REGISTRACE
Pokud se přihlásíte ke svému účtu na Razer Synapse, můžete v reálném čase zjistit, jak
dlouhá záruční doba se vztahuje na Vámi zakoupené produkty. Pokud máte zájem o
bližší informace o účtu Razer Synapse a jeho funkcích, navštivte webové stránky
www.razerzone.com/synapse.
Pokud již máte uživatelský účet Razer Synapse založený, zaregistrujte svůj produkt
kliknutím na svou e-mailovou adresu v aplikaci Razer Synapse a na rozbalovacím
seznamu zvolte položku Warranty Status (záruční status).
Pokud si chcete zaregistrovat svůj produkt online, navštivte webové stránky
www.razerzone.com/registration. Prosím pamatujte, že pokud se zaregistrujete přes
webové stránky, nebudete si moct prohlížet záruční status.

Sériové číslo Vámi zakoupeného produktu
je uvedeno pod koženkovou mušlí, viz
obrázek.
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TECHNICKÁ PODPORA
Výhody, které získáte:
• 1letá omezená záruka výrobce
• Bezplatná online technická podpora na webových stránkách
www.razersupport.com.
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3. TECHNICKÉ ÚDAJE
SLUCHÁTKA
• Frekvenční rozsah: 20 - 20 000 Hz
• Impedance: 32 Ω při 1 kHz
• Citlivost (@ 1 kHz, 1 V/Pa): 110 ± 4 dB při 1 kHz max.
• Vstupní napájení: 50 mW
• Měniče: 40 mm, s neodymovými magnety
• Vnitřní průměr mušle: 50 mm
• Délka kabelu: 1,3 m plus 2m kabel a děleným adaptérem
• Přibližná hmotnost: 300 g
• Konektor: analogový 3,5mm kombinovaný jack (sluchátka a mikrofon)
MIKROFON
• Frekvenční rozsah: 100 - 10 000 Hz
• Poměr signál/šum: 52 dB
• Citlivost (@1 kHz, 1 V/Pa): -40 ± 4 dB
• Příjem: všesměrový
OVLÁDÁNÍ NA KABELU
• Analogové ovládání hlasitosti
• Rychlý přepínač pro vypnutí mikrofonu
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4. VZHLED A USPOŘÁDÁNÍ SOUČÁSTÍ

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Nastavitelný polstrovaný hlavový most
Skládací mušle
Kruhové koženkové polstrování mušlí
Výsuvný mikrofon
Přepínač pro vypnutí mikrofonu
Ovladač pro regulaci hlasitosti
3,5mm audio + mic jack
Dělený adaptér audio/mic
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5. POUŽÍVÁNÍ SLUCHÁTEK RAZER KRAKEN PRO
POUŽÍVÁNÍ VÝSUVNÉHO MIKROFONU

Mikrofon je vypnutý
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Mikrofon je aktivní

NASTAVENÍ HLASITOSTI
Zvýšení hlasitosti

Snížení hlasitosti

ŠETRNÉ ZACHÁZENÍ SE SLUCHÁTKY

Doporučujeme Vám roztahovat sluchátka před nasazením na hlavu jen jemně, abyste
co nejméně namáhali hlavový most. Každopádně dejte pozor, abyste sluchátka
neroztahovali nadměrně, protože mají své fyzické limity.
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6. BEZPEČNOST A ÚDRŽBA
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Aby bylo používání sluchátek Razer Kraken Pro maximálně bezpečné, doporučujeme
Vám řídit se níže uvedenými pokyny:
1. Pokud při používání našeho zařízení zaznamenáte potíže, které přetrvávají i
poté, co provedete nezbytná opatření pro odstranění problému, zařízení odpojte
a zavolejte na telefonickou podporu společnosti Razer nebo navštivte stránky
internetové podpory www.razersupport.com Nikdy se nepokoušejte sami zařízení
opravit.
2. Zařízení nikdy nerozebírejte (pokud tak učiníte, přijdete o práva vyplývající ze
záruky) a nepřipojujte ho do sítě, kde by bylo přetíženo.
3. Dbejte na to, aby zařízení nepřišlo do kontaktu s jakoukoliv kapalinou a
nenechávejte ho ve vlhkém prostředí. Se zařízením pracujte pouze při provozní
teplotě v rozmezí 0°C až 40°C. Pokud by se provozní teplota dostala mimo toto
rozmezí, vypněte a odpojte zařízení a nechte ho v klidu, aby se teplota opět
stabilizovala na běžné rozmezí.
4. Protože Vás tato sluchátka i při nízké hlasitosti izolují od okolního zvuku, budete
mít snížené povědomí o dění ve Vašem okolí. Při aktivitách, které vyžadují, abyste
věnovali pozornost svému okolí, si sluchátka prosím sundejte.
5. Poslech nadměrně hlasitého zvuku po příliš dlouhou dobu může vést k
poškození sluchu. Legislativa některých zemí mimo to povoluje při poslechu
maximální hlasitost 86 dB po dobu maximálně 8 hodin denně. Z toho důvodu
doporučujeme při dlouhodobém poslechu snížit hlasitost na příjemnou úroveň.
Myslete prosím na svůj sluch.
ÚDRŽBA A PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM
Sluchátka Razer Kraken Pro vyžadují pro svou optimální funkci minimální údržbu.
Doporučujeme, abyste je jednou za měsíc odpojili od počítače a vyčistili je pomocí
měkkého hadříku nebo bavlněné utěrky, které navlhčete v teplé vodě. Tím zabráníte
usazování nečistot. K vyčištění sluchátek nepoužívejte mýdlo ani agresivní čisticí
prostředky.
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7. PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ
COPYRIGHT A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Copyright © 2012-2015 Razer Inc. Všechna práva vyhrazena. Razer, slogan For Gamers
By Gamers a logo tříhlavého hada Razer jsou obchodními známkami nebo
registrovanými obchodními známkami společnosti Razer Inc. a/nebo jejích dceřiných či
přidružených společností, které jsou registrovány ve Spojených státech amerických
a/nebo v jiných zemích. Součástí této příručky mohou být copyright, obchodní známky,
obchodní tajemství, patenty, patentované přihlášky nebo další duševní vlastnictví (ať už
registrovaná či neregistrovaná) společnosti Razer Inc. („Razer“) vztahující se k
produktu. Získání této příručky Vám nedává právo na žádné z autorských práv,
obchodních známek, patentů nebo práv duševního vlastnictví. Sluchátka Razer Kraken
Pro („produkt“) se mohou svým provedením lišit od obrázků uvedených v tomto
manuálu. Společnost Razer nenese za tyto odlišnosti nebo případné chyby v tomto
manuálu žádnou odpovědnost. Informace uvedené v tomto manuálu jsou předmětem
změny bez předchozího upozornění.
OMEZENÁ ZÁRUKA
Pokud si chcete přečíst aktuální a nejnovější podmínky Omezené záruky, navštivte
prosím webovou stránku www.razerzone.com/warranty.
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Společnost Razer v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty zisku,
ztráty informací nebo dat, zvláštní, náhodné, nepřímé, trestní nebo následné škody,
které vzniknou jakýmkoliv způsobem ve spojení s distribucí, prodejem, dalším
prodejem, používáním a nemožností používat tento produkt. Odpovědnost společnosti
Razer v žádném případě nemůže překročit kupní cenu produktu.
ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ NÁKLADY
Abychom předešli pochybnostem, prohlašujeme, že společnost Razer nebude v žádném
případě odpovědná za náklady vzniklé ve spojení se zprostředkováním produktu s
výjimkou toho, že byla na možnost poškození upozorněna. Společnost Razer nebude v
žádném případě hradit zprostředkovatelské náklady překračující kupní cenu produktu.
OBECNÉ PODMÍNKY
Tyto smluvní podmínky podléhají zákonům země, ve které byl produkt zakoupen, a na
základě těchto zákonů se také vykládají. Jestliže je některá z uvedených podmínek v
dané zemi neplatná nebo nevymahatelná, je tato podmínka (do míry, do jaké je
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neplatná a nevymahatelná) vyloučena, aniž by došlo k zneplatnění zbývajících
smluvních podmínek. Společnost Razer si vyhrazuje právo na změnu jakékoliv z
podmínek bez předchozího upozornění.
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