Ponorte sa do zvukov hry so slúchadlami Razer Kraken USB. Všetky herné akustické
efekty počujete v pohlcujúcom virtuálnom priestorovom zvuku, ktorý môžete ľahko
upraviť podľa svojich požiadaviek pomocou kalibračného softvéru Razer Surround.
Súčasťou slúchadiel je protihlukový mikrofón, ktorý zaisťuje zreteľnosť a čistotu tímovej
komunikácie a hovorov VOIP.
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1. OBSAH BALENIA / SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY
OBSAH BALENIA
 Náhlavná súprava Razer Kraken USB
 Dôležité produktové informácie

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY
 PC/Mac s USB portom
 Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Mac OS X (10.7-10.9)
 Internetové pripojenie (pre inštaláciu ovládača)
 MB voľného miesta na pevnom disku
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2. REGISTRÁCIA / TECHNICKÁ PODPORA
REGISTRÁCIA
Navštívte ešte dnes webové stránky www.razerzone.com/razer-id, kde po prihlásení
získate Razer ID a celý rad výhod spojených s produktmi Razer. Medzi tie patria
napríklad aktuálne informácie o produktovej záruke platné v danom okamihu, ku
ktorým získate prístup prostredníctvom programu Razer Synapse. Ak máte záujem o
bližšie informácie o účte Razer Synapse a jeho funkciách, navštívte webové
stránkywww.razerzone.com/synapse.
Ak už máte užívateľské Razer ID, zaregistrujte svoj produkt kliknutím na svoju e-mailovú
adresu v aplikácii Razer Synapse a na rozbaľovacom zozname zvoľte položku Warranty
Status (záručný status).
Ak si chcete zaregistrovať svoj produkt online, navštívte webové stránky
www.razerzone.com/registration. Prosím pamätajte, že ak sa zaregistrujete cez
webové stránky, nebudete si môcť prezerať záručný status.
Sériové číslo Vami zakúpeného produktu je
uvedené pod koženkovou mušľou, viď
obrázok.
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TECHNICKÁ PODPORA
Výhody, ktoré získáte:
• 1-ročná obmedzená záruka výrobcu.
• Bezplatná online technická podpora na webových stránkach
www.razersupport.com.
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3. TECHNICKÉ ÚDAJE
SLÚCHADLÁ
 Meniče: 32 mm, s neodymovými magnetmi
 Frekvenčný rozsah: 20 Hz - 20 kHz
 Impedancia: 32 Ω
 Citlivosť (@ 1 kHz: 112 dB
 Výstupný výkon: 30 mW
 Konektor: pozlatený USB
 Dĺžka kábla: 2 m dlhý opletený USB kábel
 Približná hmotnosť: 250 g

MIKROFÓN
 Frekvenčný rozsah: 100 Hz –12 kHz
 Citlivosť (@ 1 kHz: -40 dB ± 4 dB
 Pomer signál/šum: 63 dB
 Príjem: viacsmerový
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4. VZHĽAD A USPORIADANIE SÚČASTÍ

A.
B.
C.
D.
E.

Nastaviteľný polstrovaný hlavový most
Kruhové koženkové polstrovanie mušlí
Podsvietené logo Razer
Viacsmerný analógový mikrofón
Pozlatený USB konektor
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5. POUŽÍVANIE SLÚCHADIEL RAZER KRAKEN PRO
POUŽITIE MIKROFÓNU
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PREDĹŽENIE ŽIVOTNOSTI SLÚCHADIEL

Odporúčame Vám rozťahovať slúchadlá pred nasadením na hlavu len jemne, aby ste čo
najmenej namáhali hlavový most. Hlavne dajte pozor, aby ste slúchadlá nerozťahovali
nadmerne, pretože majú svoje fyzické limity.
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6. INŠTALÁCIA SLÚCHADIEL RAZER KRAKEN USB

Krok 1: Klávesnicu Razer pripojte k USB portu Vášho počítača.
Krok 2: Na vyzvanie* inštalujte program Razer Synapse alebo si stiahnite inštalačný
program z webových stránok www.razerzone.com/synapse.
Krok 3: Zaregistrujte sa pre získanie Razer ID alebo sa prihláste k účtu Ryzer Synapse
prostredníctvom existujúceho Razer ID.
*Platí pre operačný systém Windows 8 alebo novšiu verziu.
Poznámka: Predvoleným nastavením, v ktorom sú slúchadlá Razer Kraken 7.1 Chroma prepnuté po vybratí z
krabice, je režim stereo. Režim 7.1 surround sound je potrebné nastaviť prostredníctvom programu Razer
Synapse, v ktorom zvoľte možnosť virtual 7.1 surround sound.
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7. KONFIGURÁCIA SLÚCHADIEL RAZER KRAKEN USB
Upozornenie:

Aby ste mohli využívať uvedené funkcie, musíte sa prihlásiť do systému Razer Synapse.
Tieto funkcie sa v závislosti na aktuálnu verziu softvéru a na operačnom systéme Vášho
počítača môžu zmeniť.

Slúchadlá Razer Kraken 7.1 Chroma ponúkajú celý rad funkcií, prostredníctvom ktorých
si ich môžete prispôsobiť svojim vlastným požiadavkám.
Záložka Calibration
S nastavením 7.1 kanálového virtuálneho priestorového zvuku u Vašich slúchadiel Razer
Kraken 3.1 Chroma Vám pomôže 3 krokový sprievodca kalibráciou. Ak vykonávate
nastavenie pre svoje audio zariadene prvýkrát, odporúčame Vám použiť sprievodcu,
ktorý Vás krok za krokom prevedie procesom kalibrácie.

Sprievodcu spustíte kliknutím na tlačidlo START.
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Krok 1 z 3
V rámci tohto kroku vykonáte kalibráciu slúchadiel. Prečítajte si starostlivo uvedené
pokyny a uistite sa, že sa nachádzate v tichom prostredí, v ktorom budete počuť všetky
audio príkazy správne.
Na obrázku uvidíte schematická figúrku, ktorá znázorňuje Vás. Zelené šipky u každej
časti kružnice predstavujú smer, odkiaľ prichádza zvuk v rámci daného segmentu.
Oranžové čiarky oproti tomu predstavujú naposledy uložené nastavenie kalibrácie,
ktoré bolo v rámci systému Razer Surround vykonané.

Akonáhle ste pripravení začať kalibráciu, kliknite na možnosť Calibrate Now (Začať
kalibráciu).
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Krok 2 z 3
Natočte sa tak, aby Vaša pozícia zodpovedala polohe figúrky. Proces kalibrácie je
rozdelený do série segmentov. V rámci každého segmentu sa ozve audio výzva.
Ak ide o prvý segment, zvuk by ste mali vnímať tak, že prichádza zo smeru označeného
zelenou šípkou, čo je približne severovýchodný smer. Vašou úlohou je dosiahnuť, aby
ukazovateľ smeru, odkiaľ zvuk prichádza, zodpovedal smeru, ktorý vnímate ako zdroj
zvuku. Aby ste to dosiahli:
1. Pozorne počúvajte, odkiaľ zvuk prichádza.
2. Zvuk, ktorý zaznie, bude meniť svoj smer podľa toho, ako budete otáčať
rolovacím kolieskom myši alebo tlačiť klávesy šipky nahor a nadol.
3. Pokračujte v zmene smeru zvuku, kým nebudete mať pocit, že zvuk prichádza zo
severovýchodu alebo z miesta, ktoré sa čo najviac blíži smeru, ktorý je označený
zelenou šípkou.
Poznámka: Oranžová čiarka Vás informuje o relatívnej zmene voči predtým uloženému
nastaveniu. Nemá preto žiaden účinok na aktuálnu kalibráciu, ale slúži výhradne ako
ukazovateľ zmeny nastavenia.
Pre pokračovanie k ďalšiemu segmentu kliknite na možnosť Next (Ďalší). Vyššie
uvedený postup nastavenia prostredníctvom zelenej šipky ako smeru zvuku opakujte,
kým neprejdete celým kruhom.
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Akonáhle je dokončená kalibrácia všetkých segmentov, kliknite na tlačidlo Next (Ďalší)
a prejdite k ďalšiemu kroku.
Krok 3 z 3
Kliknite na možnosť Experience Surround Sound (Nastavenie priestorového zvuku) ,
aby ste si mohli vyskúšať osobné nastavenia akustického prostredia. Ak chcete doladiť
určitú sekciu, jednoducho na ňu kliknite, aby sa prehrala audio výzva a mohli ste
upraviť nastavenia podľa svojich požiadaviek. Pre resetovanie celej konfigurácie kliknite
na možnosť Reset All (Resetovať všetko). Inak potvrďte nastavenie kliknutím na
možnosť Finish (Dokončiť).
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Objaví sa potvrdzovacie okno. Pre uloženie kalibrácie a odchod zo sprievodcu kliknite
na položku OK.
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ZÁLOŽKA AUDIO
V rámci záložky Audio (Zvuk) môžete upravovať rôzne nastavenia vzťahujúce sa k
prehrávanému zvuku.

Prostredníctvom rôznych posuvných ovládačov môžete:
 Nastaviť celkovú hlasitosť slúchadiel.
 Vyladiť basový výstup Vašich slúchadiel.
 Optimalizovať hlasitosť rôznych druhov zvukov, aby ste neutrpeli šok následkom
náhleho zvýšenia hlasitosti napr. v dôsledku výbuchu v hre.
 Aktivovať funkciu úpravy čistoty hlasu, vďaka ktorej sa zvýši kvalita komunikácie s
ostatnými hráčmi. Súčasťou nastavenia funkcie Voice Clarity (Čistota hlasu) je
nastavenie čistoty zvuku (Presense level) a hlasitosti zvuku (Volume Level) pre
prijímaný signál.
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ZÁLOŽKA MIC
V rámci záložky Mic (Mikrofón) môžete upravovať rôzne nastavenia vzťahujúce sa k
vstupnému zvuku.

Prostredníctvom rôznych posuvných ovládačov môžete:
 Nastaviť celkovú hlasitosť mikrofónu. Okrem toho tu môžete mikrofón tiež
stíšiť/vypnúť.
 Nastaviť citlivosť mikrofónu, aby zachytával len Váš hlas, a nie okolité zvuky.
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ZÁLOŽKA MIXER
V rámci záložky Mixer si môžete nastaviť individuálne hlasitosť využívaných programov.
Poznámka: Záložka Mixernie je k dispozícii pre počítače s OS Mac.

Hlasitosť zvuku jednotlivých programov si môžete upraviť pomocou posuvných
ovládačov.
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ZÁLOŽKA EQ
Záložka EQ (Ekvalizér) Vám umožňuje filtrovať rôzne zvukové frekvencie, vďaka čomu
môžete regulovať celkový výstupný zvuk.

Súčasťou záložky je rozbaľovacia ponuka najbežnejšie využívaných konfigurácií, ktoré
Vám nastavenie uľahčí. Frekvenčné charakteristiky zvukového signálu si však môžete
nastaviť aj manuálne.
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8. 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 mohlo byť 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 by sa prevádzková teplota dostala mimo toto
rozmedzie, vypnite a odpojte zariadenie a nechajte ho v pokoji, aby sa teplota
opäť stabilizovala na bežné rozmedzie.
4. Pretože Vás tieto slúchadlá aj pri nízkej hlasitosti izolujú od okolitého zvuku,
budete mať znížené povedomie o dianí vo Vašom okolí. Pri aktivitách, ktoré
vyžadujú, aby ste venovali pozornosť svojmu okoliu, si slúchadlá 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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9. PRÁVNE UPOZORNENIE
COPYRIGHT A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
Copyright ©2014-2015 Razer Inc. 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. Windows a logo
Windows sú obchodnými známkami skupiny Microsoft. Mac OS, Mac a logo Mac sú
obchodnými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami spoločnosti Apple.
Všetky ďalšie obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
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“) vzťahujíci 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.
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.
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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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