Herní Soundbar Razer Leviathan s 5.1 kanálovým prostorovým zvukem se snadno vejde
pod Váš monitor nebo herní konZoli v obývacím pokoji. Jedná se o mnohoúčelové
zařízení, které může být kdykoli přemístěno. Tento soundbar používá špičkovou
technologii Dolby®. Velmi kvalitní zvukové měniče a výkonný subwoofer oživí bitevní
scény, filmy nebo streamování oblíbené hudby z vašeho smartphonu.
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1. OBSAH BALENÍ / POŽADAVKY PRO PŘIPOJENÍ
OBSAH BALENÍ
 Razer Leviathan
 Adaptér s vyměnitelnými zástrčkami
 Subwoofer
 Optickýkabel
 3.5mm analogový kabel k audio zažízení
 2 páry odnímatelných podstavců
 Rychlý návod k obsluze
 Důležité produktové informace

POŽADAVKY PRO PŘIPOJENÍ
Na hry/filmy
 PC nebo konzoli s 3.5mm jackem pro audio připojení nebo optickým portem.
Pro mobil
 Mobilní zařízení s 3.5mm jackem pro audio připojení nebo s Bluetooth®
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2. REGISTRACE / TECHNICKÁ PODPORA
REGISTRACE

Zde je uvedeno sériové číslo
Vámi zakoupeného výrobku.
Navštivte ještě dnes webové stránky www.razerzone.com/razer-id, kde po přihlášení
získáte Razer ID a celou řadu výhod spojených s produkty Razer. Mezi ty patří například
aktuální informace o produktové záruce platné v daném okamžiku, ke kterým získáte
přístup prostřednictvím programu Razer Synapse. Pokud máte zájem o bližší informace
o účtu Razer Synapse a jeho funkcích, navštivte webové stránky
www.razerzone.com/synapse.
Pokud již máte uživatelské Razer ID, zaregistrujte svůj produkt kliknutím na svou emailovou 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.
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
Soundbar
 Celkový výstupní výkon: 30W (15W x 2RMS)
 Širokopásmové reproduktory: 63.5mm
 Výškové reprodukory reproduktory: 19 mm
 Impedance: 8 Ω
 Frekvenční rozsah satelitů: 180 Hz – 20 kHz
 Přibližná hmotnost: 2Kg
Subwoofer
 Typ: Pasivní
 Celkový výstupní výkon: 30W RMS
 Širokopásmové reproduktory: 133mm
 Impedance: 4 Ω
 Frekvenční rozsah satelitů: 20 Hz – 180 Hz
 Přibližná hmotnost: 2.35Kg
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4. VZHLED A USPOŘÁDÁNÍ SOUČÁSTÍ

A.
B.
C.
D.
E.

Povrchový vstupní panel (Tlačítka a LED)
Subwoofer s připojeným napájecím kabelem
Optický kabel
Kabel s oboustranným konektorem 3.5 mm
Adaptér s vyměnitelnými zástrčkami*

*Použijte zástrčku vhodnou pro Váš region.

F. Připevňovací úchyty
G. Vstupní panel
H. Odnímatelné podstavce k upevnění na rozích soundbaru
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Povrchový vstupní panel

A.
B.

Tlačítko Power
LED indikující stav
vstupu

C.

LED ekvalizér

D.
E.

Volič vstupu
Párovací tlačítko
Bluetooth
Přepínač procesoru
Dolby®

F.

G.

H.
I.
J.

Tlačítko
vypnutí/zapnutí
zvuku
Snížení hlasitosti
Zvýšení hlasitosti
Přepínač nastavení
ekvalizéru
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Zapnutí/vypnutí soundbaru
Ukazuje aktuální zdroj audio vstupu.
 OPT: Opticcké
 AUX: Analogové

: Bluetooth
Ukazuje současné nastavení ekvalizéru.

: Hra

: Hudba

: Filmy
Přepínač mezi 3 typy vstupu
Aktivuje Bluetooth
Aktivuje procesor Dolby pro optické audio
vstupy/Aktivuje optické audio vstupy procesoru Dolby
???
Vypíná/zapíná soundbar

Snižuje celkovou hlasitost
Zvyšuje celkovou hlasitost
Přepíná mezi 3 typy nastavení ekvalizéru

Vstupní panel

K. Výstup subwooferu
L. Hlavní napájecí zdroj
M. Optický vstup
N. 3.5mm analogový konektor
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5. POUŽITÍ VAŠEHO RAZER LEVIATHAN
NASTAVENÍ A UMÍSTĚNÍ VAŠEHO SOUNDBARU
1. Vyberte si zástrčku používanou ve Vaší zemi a připojte ji k
adaptéru.

2. Umístěte Váš soundbar a subwoofer.
Chcete-li dosáhnout optimálního výkonu, ujistěte se, že je sobwoofer umístěn na
podlaze, bez ohledu na umístění soundbaru.
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3. Připojte soundbar k subwooferu a ke vhodnému napájecímu zdroji.
Poznámka: Ujistěte se, že jste stiskli svorku konektoru a že je správně zapojena, když
připojuje subwoofer k zařízení Razer Leviathan, nebo ho od něj odpojuje. Pokud kabel
subwooferu odpojíte nesprávným způsobem, můžete přijít o práva vyplývající ze
záruky.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
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PŘIPOJENÍ K AUDIO ZDROJI
Poznámka: Pokud je připojen k zařízení s vestavěnými reproduktory, je možné, že bude dále hrát z vestavěných
reproduktorů. V takovém případě manuálně přepněte audio výstup zařízení na Razer Leviathan.

Připojení prostřednictvím analogového kabelu
Připojte se přes optický port Razer Leviathanu a stiskněte
nerozsvítí indikátor OPT LED.
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tlačítko, dokud se

Připojení prostřednictvím analogového kabelu
Připojte se přes pomocný port Razer Leviathanu a stiskněte
nerozsvítí indikátor AUX LED.
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tlačítko, dokud se

Připojení přes rozhraní NFC
Pro spárování jednoduše aktivujte funkci NFC na Vašem zařízení a umístěte ho v dosahu
technologie NFC na Vašem soundbaru. Vstupní zdroj se automaticky spáruje se
zařízením ve svém dosahu.

Připojení přes Bluetooth®
Používáte-li Bluetooth vstup soundbaru poprvé, anebo se snažíte zapojit nové zařízení
přes Bluetooth, budete potřebovat aktivovat párovací režim.
1. Abyste se dostali do párovacího režimu, stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth po
dobu minimálně 3 sekundy . Bluetooth LED začne pomalu blikat.

2. Na vašem zařízení povolte režim Bluetooth a hledejte další zařízení Bluetooth.
3. Ze seznamu nalezených zařízení vyberte “Razer Leviathan”.
4. Počkejte, až bude párování dokončeno. Bude-li indikátor Bluetooth na povrchovém
vstupním panelu Vašeho soundbaru svítit statickým světlem, bylo spárování úspěšně
provedeno.
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Porozumění režimům Bluetooth
Modul Bluetooth na soundbaru funguje ve 3 režimech - párovacím, režimu připojování
a připojitelném režimu.
Párovací režim Režim
připojování
Párování s
Spojování s
novými
naposledy
zařízeními
párovaným
zařízením

Vyhledatelné ? Jakékoli
zařízení s
povoleným
Bluetooth
Jak aktivovat? Stiskněte a
přidržte
tlačítko
Bluetooth po
dobu 3
sekund.
Timeout
90s
Automaticky
Po Timeout na
přepíná na:
připojitelný
režim

Indikace LED
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Mění intenzitu
každou
sekundu

Připojitelný režim Režim
připojení
Může se spojit s 1 Když je zařízení
ze 4 naposledy
připojeno k
párovaných
soundbaru
zařízení. Na
přes Bluettoth
Vašem zařízení
zapněte
Bluetooth a pro
připojení vyberte
Razer Leviathan.
Pouze naposledy Pouze 4
Žádné
spárované
naposledy
zařízení
spárovaná
zařízení
Stiskněte
Automaticky se
Automaticky se
tlačítko
aktivuje, kdykoli
aktivuje, když
Bluetooth
není aktivován
je zařízení
jednou
režim párování
úspěšně
nebo připojování spárováno
10s
Po Timeout na
připojitelný
režim

Nikdy
-

Mění intenzitu
dvakrát za
sekundu

Mění intenzitu
dvakrát za sebou
a potom na chvíli
přestane

Nikdy
Režim
připojování,
pokud je
párované
zařízení
odpojené
(nebo mimo
dosah).
Svítí trvale

VÝMĚNA VSTUPNÍHO ZDROJE
Razer Leviathandisponuje 3 druhy audio vstupů -optickým, analogovým a Bluetooth.
Soundbar se při zapnutí nastaví na analogový vstup. Vstupní zdroj můžete změnit
stisknutím tlačítka.
. Indikátor LED ukazuje aktuální vstupní zdroj.

NASTAVENÍ HLASITOSTI
Opakovaně stiskněte tlačítko plus
nebo
pokud chcete zvýšit nebo snížit hlasitost.
Zvýšení hlasitosti

minus anebo je stiskněte a podržte,

Snížení hlasitosti

VÝBĚR PŘEDVOLENÉHO NASTAVENÍ EKVALIZÉRU
Na soundbaru jsou naprogramována tři přednastavení - hry, hubda a filmy. Stisknutím
tlačítka
vyberte požadované přednastavení. Indikátor LED ukáže, které
přednastavení ekvalizéru je aktuální.

NASTAVENÍ ÚROVNĚ SUBWOOFERU
Stiskněte a přidržte
tlačítko, potom stiskněte tlačítko plus
pokud chcete zvýšit či snížit vstupní úroveň subwooferu.
Zvýšení úrovně subwooferu
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nebo

Snížení úrovně subwooferu

minus,

Zapnutí/vypnutí LED
Kombinací různých tlačítek můžete nastavit LEd světlo na soundbaru. Stiskněte a
podržte
tlačítko, potom stiskněte
pro zapnutí/vypnutí LED.

RESETOVÁNÍ SOUNDBARU NA VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
Pokus chcete soundbar resetovat na původní nastavení, stiskněte a přidržte tlačítko
déle než 10 sekund. Soundbar se vypne. Potom můžete zařízení znovu
zapnout.

NASTAVENÍÚHLU SOUNDBARU

Díky dvěma odnímatelným podstavcům můžete nastavit úhel soundbaru tak, aby se k
Vám zvuk dostal v co nejčistší podobě. Podle podstavců/orientace můžete soundbar
natočit do úhlu 15°, 0° nebo 18°.
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6. BEZPEČNOST A ÚDRŽBA
DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI A ÚDRŽBY
VAROVÁNÍ Nedodržení těchto instrukcí může mít za následek požár, elektrický šok,
nebo jiné zranění či škodu.
Ve vlastním zájmu prosím dodržujte tyto bezpečnostní pokyny pro používání
reproduktoru Razer Leviathan OMG.Tento návod k obsluze si nechte po ruce, abyste do
něj mohli v případě potřeby nahlédnout.
Pro bezpečné zacházení s reproduktorem Razer Leviathan OMG a snížení rizika
popálení se držte těchto pokynů:
1. Postavte Váš Razer Leviathan a adaptér na pevnou pracovní plochu, kde je
zajištěno dostatečné proudění vzduchu pod počítačem/televizí nebo okolo
nich.
Nepoužívejte ani neinstalujte zařízení na místě, kde by přišlo do kontaktu s
vodou, kde je vlhko nebo na mokrý povrch.
Nepou
žívejte ani neinstalujte zařízení v blízkosti žádného zdroje tepla nebo
otevřeného ohně. Nepoužívejte zařízení v blízkosti radiátorů, kamen, krbů, svíček
anebo jiných horkých povrchů.
N
eblokujte ventilační mřížky nebo otvory. Zařízení instalujte na chladném, suchém
místě.
Čistěte pouze suchým nebo navlhčeným hadříkem. Před čištěním přístroj vypojte
z elektrické sítě a na čištění nepoužívejte aerosol anebo tekuté čistící prostředky.
Do otvorů zařízení nevkládejte žádné předměty.
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NABÍJEČKA PRO RAZER LEVIATHAN OMG
UPOZORNĚNÍ: Nesprávné uskladnění nabíječky může mít za následek zaniknutí
platnosti záruky.
Tato nabíječka splňuje teplotní limity povrchu, se kterým uživatel příjde do styku, podle
mezinárodního standardu pro bezpečnost vybavení informační technologie (IEC 609501).
Tento přístroj by měl být používán pouze z elektrického zdroje, který je uveden na
štítku. Pokud jsi nejste jisti elektrickým zdrojem na místě, kde zamýšlíte přístroj
používat, informujte se u místního poskytovatele elektřiny anebo kvalifikovaného
technika. Použití AC nabíječky je nebezpečné, protože by produkt mohl být připojen ke
zdrojům napájení, které mají nevhodné napětí. Pokud si nejste jisti, jaké je přesné
provozní napětí, neváhejte kontaktovat místního distributora nebo maloprodejce.
1. Používejte pouze nabíječku, která byla dodána spolu s reproduktorem
Razer Leviathan OMG, nebo jinou nabíječku schválenou společností Razer
jako kompatibilní s tímto produktem.
2. Nabíječka je vybavená vyměnitelnými zástrčkami, používejte pouze násadu
vhodnou pro Váš region.
Než připojíte nabíječku do zásuvky, ujistěte se, že je na nabíječku správně
nasazena výměnná zástrčka.
Elektrická nabíječka se může v průběhu normálního používání velmi zahřívat.
Proto při nabíjení nikdy nepokládejte nic na nabíječku.
Z bezpečnostních důvodů odpojte zařízení z elektrické sítě během bouřky nebo
pokud ho delší dobu nepoužíváte.
Nestoupejte ani neskřípněte vodící kabel, zvláště u zásuvek, rozvodných zásuvek a v
místech připojení k zařízení.
Nepřetěžujte zásuvky ve zdi, prodlužovací šňůry ani zástrčky. Mohlo by tak dojít k
požáru nebo ke zranění v důsledku elektrického šoku.
•
Chcete-li vyčistit vnější kryt.
• Je-li elektrický kabel nebo zástrčka roztřepená anebo jinak
poškozená.
• Když jsou Razer Leviathan OMGnebo elektrická nabíječka vystaveny
dešti, nadměrné vlhkosti, anebo se pod vnější kryt dostala tekutina.
• Pokud reproduktor Razer Leviathan OMG nebo nabíječka spadly na
zem, došlo k poškození krytu nebo máte podezření, že je nutná
oprava nebo servis.
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Pro maximální bezpečnost při používání reproduktoru Razer Leviathan OMG Vám
doporučujeme 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), neopravujte a nepřipojujte ho do sítě, kde by mohlo být 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. 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
Reproduktor Razer Leviathan OMG vyžaduje pro svou optimální funkci minimální
údržbu. Doporučujeme, abyste ho jednou za měsíc odpojili od počítače a vyčistili ho
pomocí jemného hadříku nebo bavlněné utěrky, které navlhčete v teplé vodě. Tím
zabráníte usazování nečistot. Nepoužívejte mýdlo ani agresivní čisticí prostředky.
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7. PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ
COPYRIGHT A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
©2014-2015 Razer Inc. Patent přihlášen. Všechna práva vyhrazena. Razer, logo
tříhlavého hada Razer, logo v podobě dekorativního nápisu Razer a další zde uvedené
obchodní známky 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.
Razer Inc. (“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
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k produktu. Získání této příručky Vám nedává právo na žádné z autorských práv,
obchodních známek, patentů nebo práv duševního vlastnictví. Razer Leviatan
(„produkt“) se může 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.
Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, a symbol dvojitého D symbol jsou obchodní známky Dolby
Laboratories.
N Mark je obchodní známka nebo registrovaná obchodní známka společnosti NFC
Forum, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích.
AptX® a logo AptX® jsou obchodní známky společnosti CSR plc nebo jedné z jejích
přidružených společností a mohou být registrovány v jedné nebo více jurisdikcích.

OMEZENÁ ZÁRUKA
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