.

RAZER STARGAZER
NÁVOD K OBSLUZE

Tradiční webkamery nedokáží dostát nárokům dnešních streamerů
a broadcasterů. Proto je potřeba zcela nova webkamera. Představujeme Vám
webkameru Razer Stargazer , která nabízí tu nejvyšší snímkovou frekvenci
s optimalizovaným rozlišením pro zcela novou generaci hráčů. Díky frekvenci
60 snímků za vteřinu si streameři i jejich diváci mohou vychutnat neuvěřitelně
reálnou kvalitu videa odpovídající kvalitě herních streamů.
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1. OBSAH BALENÍ / SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
OBSAH BALENÍ
▪ Hloubková HD kamera Razer Stargazer
▪

Kabel USB 3.0

▪

Důležité produktové informace

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY*
▪

HD webkamera s hloubkovou detekcí 6. generace Intel®

▪

PC s volným portem USB 3.0

▪

8 MB volného místa na pevném disku

▪

DirectX 9.0

▪

Grafika Intel® HD

▪

Windows® 10

▪

Paměť 4 GB

▪

Připojení k internetu

*Některé aplikace mohou mít vyšší systémové požadavky a mohou vyžadovat dodatečný
software.
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2. REGISTRACE / TECHNICKÁ PODPORA
REGISTRACE
Navštivte webové stránky 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
razerzone.com/ synapse.
Pokud již máte uživatelské Razer ID, 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 razerzone.com/
registration. Prosím pamatujte, že pokud se zaregistrujete přes webové stránky, nebudete si moct
prohlížet záruční status.

Zde je uvedeno sériové číslo Vámi
zakoupeného výrobku.

TECHNICKÁ PODPORA
Co získáte:
▪

1letá omezená záruka výrobce.

▪

Bezplatná online technická podpora na webových stránkách razersupport .com.
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3. TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE
▪

Záznam o velmi vysoké frekvenci 60 snímků za vteřinu optimalizovaný pro steamování
(max. 720 p)

▪

Maximální HD rozlišení videa 1080 p

▪

Duální mikrofon s automatickým potlačením ruchu

▪

Odstranění dynamického pozadí

▪

3d skenování

▪

Rozeznání výrazů obličeje / gest

▪

Flexibilní svorka pro laptopy a stolní monitory

▪

Konektor USB 3.0

▪

Pouze Windows 10

PŘIBLIŽNÉ ROZMĚRY A HMOTNOST
▪

Délka: 92 mm

▪

Šířka: 128,6 mm

▪

Výška: 28 mm

▪

Hmotnost: 194 g
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4. VZHLED
USPOŘÁDÁNÍ
SOUČÁSTÍ

A. Infračervené čidlo
B. Barevné čidlo
C. Vysílač infračerveného laserového paprsku
D. Duální mikrofon
E. USB 3.0 port
F. Montážní otvor
G. Flexibilní svorka
H. Kabel USB 3.0

FOR GAMERS. BY GAMERS.

6

5. NASTAVENÍ WEBKAMERY
RAZER STARGAZER
Krok 1:
Pomocí flexibilní svorky upevněte
webkameru Razer Stargazer
na horní stranu monitoru nebo
televize.

Nasaďte flexibilní svorku na stativ
a postavte jej na nerovný nebo
nepravidelný povrch.

*Není součástí balení

Krok 2: Zaujměte pozici ve vzdálenosti 0,2 až 1,2 metru od webkamery Razer Stargazer.

POZNÁMKA: V blízkosti kamery by se neměl nacházet žádný nepořádek a pohyblivé
předměty. Odstraňte zrcadla a ostatní objekty odrážející světlo z výhledu kamery.
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6. INSTALACE SOFTWARU RAZER SYNAPSE PRO
RAZER STARGAZER

1. Zkontrolujte, zda je webkamera Razer Stargazer připojena k počítači.
2. Na vyzvání instalujte program Razer Synapse nebo si stáhněte
instalační program z webových stránek razerzone.com/ synapse.
3. Zaregistrujte se, abyste získali Razer ID, nebo se přihlaste ke svému stávajícímu účtu
Razer Synapse.

FOR GAMERS. BY GAMERS.

8

7. NASTAVENÍ WEBKAMERY RAZER
STARGAZER
Právní upozornění: Abyste mohli využívat uvedené funkce, musíte se přihlásit
do systému Razer Synapse. Tyto funkce se v závislosti na aktuální verzi softwaru
a na operačním systému Vašeho počítače mohou změnit.

ZÁLOŽKA PREVIEW (NÁHLED)
Při první instalaci programu Razer Synapse je záložka Preview (náhled) výchozí záložkou.
Na této záložce je zobrazen náhled záběru kamery Razer Stargazer a aktivační tlačítko
aplikace Windows Camera a rovněž zde můžete upravovat profily zařízení a nastavení
kamery.

FOR GAMERS. BY GAMERS.

9

Profil
S pomocí profilu si můžete vytvořit komplexní systém dílčích nastavení dle svých
individuálních potřeb, přičemž můžete mít k dispozici nekonečné množství profilů. Každý
z profilů může obsahovat jiné nastavení kamery, které lze snadno konfigurovat pomocí
tlačítka SETTINGS (Nastavení). Všechny změny, které v záložce uděláte, se automaticky
ukládají do aktuálního profilu, přičemž jsou uloženy na cloudových serverech.

Nový profil můžete vytvořit kliknutím na tlačítko

nebo lze stávající profil vymazat

pomocí tlačítka
. Tlačítko
umožňuje kopírovat, importovat a exportovat
profily. Váš aktuální profil se implicitně jmenuje „Profile“. Název ale lze změnit tak, že vyplníte
další políčko pod políčkem PROFILE NAME (název profilu).

Záběry kamery
Záběr kamery zobrazí aktuální pohled kamery Razer Stargazer
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Nastavení
Na záložce Profile se nachází tlačítko

, jehož prostřednictvím lze upravit náhled

záběrů kamery. Kliknutím na toto tlačítko otevřete okno IMAGE SETTINGS
(Nastavení obrazu) a věnujte pozornost možnostem nastavení své kamery.

POZNÁMKA: Okno nastavení obrazu lze z náhledu kamery přesunout, abyste mohli vidět
změnu nastavení kamery v reálném čase.
Pomocí tlačítka

lze provedené změny smazat a obnovit původní

nastavení, případně lze pomocí tlačítka
zavřít.

provedené změny zrušit a okno

Kliknutím na tlačítko
uložíte všechny změny provedené v tomto okně.
Všechny provedené změny budou automaticky zaneseny do zvoleného profilu.
Níže jsou uvedeny možnosti nastavení v okně nastavení obrazu:
▪

Brightness (jas) Umožňuje nastavit celkový jas záběru kamery.

▪

Contrast (kontrast) Umožňuje zvýšit rozlišení barevných tónů záběru kamery.

▪

Hue (filtr) Umožňuje měnit barevný filtr používaný kamerou.

▪

Saturation (sytost) Umožňuje měnit intenzitu barev záběru kamery.

▪

Sharpness (ostrost) Umožňuje nastavit čirost záběru kamery.

▪

Gamma (gamma korekce) Umožňuje nastavit úroveň gamma korekce záběru kamery.

▪

White Balance (vyvážení bílé) Umožňuje nastavit teplotu.
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▪

Backlight Compensation (kompenzace nasvícení) Umožňuje vyvážení a/nebo
nastavení nasvícení pozadí a popředí záběru kamery a lépe zostřit objekty v popředí.

▪

Gain (zisk) Umožňuje měnit intenzitu světla záběru kamery.

▪

Power Line Frequency (Anti-Flicker) (frekvence elektrického vedení, proti
blikání) Umožňuje přepnout frekvenci elektrického vedení kamery na standardní
nastavení elektrického vedení ve Vaší zemi.
POZNÁMKA: Důrazně doporučujeme toto nastavení změnit, pokud záběr
kamery bliká. Nastavení Power Line Frequency (Anti-Flicker) se může v jednotlivých
zemích lišit.

Aplikace Windows Camera
Umožňuje pořizovat snímky nebo nahrávat videa prostřednictvím integrované aplikace
Windows Camera. Spusťte aplikaci pomocí tlačítka

.

POZNÁMKA: Pokud aplikaci Windows Camera používáte na laptopu, pak tato aplikace
začne automaticky používat vestavěnou kameru Vašeho přístroje. Kliknutím na tlačítko
přepněte na záběr kamery.
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ZÁLOŽKA THIRD-PARTY APPS (aplikace třetích stran)
Záložka Third- Party Apps obsahuje seznam všech aplikací podporovaných kamerou Razer
Stargazer, které jsou nainstalovány na Vašem počítači.
Prostřednictvím rolovací nabídky VIEW (zobrazit) lze aplikace třetích stran třídit dle kategorií.
Kategorie, podle nichž lze aplikace v nabídce třídit: All Apps (všechny aplikace), Free
(zdrama), Paid- For (placené), Dynamic Background Removal (dynamické odstranění pozadí),
3D scanning (3d skenování), Facial and gesture recognition (rozpoznání mimiky a gest),
Video/ Teleconferencing (video/teleconference), Broadcasting (vysílání) a Games (hry).
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Podporované aplikace

Kamera Razer Stargazer představuje ideální standardní řešení pro širokou škálu aplikací
pro záznam telekonferencí a videa, které podporují většinu webkamer. Společnost Razer
nicméně poskytuje kompletní seznam aplikací třetích stran, které plně maximalizují unikátní
funkce Vaší kamery.
Na záložce Third- Party Apps se nachází tlačítko
s jehož
pomocí můžete otevřít sekci Supported Apps (podporované aplikace). Podporované
aplikace, které odpovídají Vašim potřebám, si lze prohlížet, zkoumat a stahovat. Tyto funkce
jsou povolenou a integrovanou součástí systému Razer Synapse.

POZNÁMKA: Některé aplikace třetích stran jsou pouze ve zkušební verzi a/nebo je jejich
použití zpoplatněno. Jejich funkce může být také podmíněna stažením a/nebo instalací
dodatečných softwarových vývojových sad (SDK) nebo modulů.
Nezapomeňte povolit nebo instalovat veškerý požadovaný software. Upozorňujeme, že
požadavky jednotlivých aplikací se mohou lišit.
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8. BEZPEČNOST A ÚDRŽBA
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Aby bylo používání kamery Razer Stargazer maximálně bezpečné, doporučujeme Vám řídit
se níže uvedenými pokyny:
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
razersupport .com . Nikdy se nepokoušejte sami zařízení opravit.
Zařízení nikdy nerozebírejte (pokud tak učiníte, přijdete o práva vyplývající ze záruky)
a nepřipojujte ho do sítě, kde by bylo přetíženo.
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 dojde k překročení rozmezí provozní teploty, vypněte a/nebo odpojte
zařízení, aby se mohla teplota stabilizovat na optimální úrovni.

ÚDRŽBA A PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM
Kamera Razer Stargazer vyžaduje pro svou optimální funkci minimální údržbu.
Doporučujeme, abyste je jednou za měsíc odpojili od počítače a vyčistili ji pomocí měkkého
hadříku nebo bavlněné utěrky, které navlhčete v teplé vodě. Tím zabráníte usazování
nečistot. K vyčištění kamery nepoužívejte mýdlo ani agresivní čisticí prostředky.
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9. PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ
COPYRIGHT A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
©2016 Razer Inc. Všechna práva vyhrazena. Razer, slogan For Gamers By Gamers, logo
tříhlavého hada Razer a logo Powered by Razer Chroma 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. Všechny další obchodní známky a obchodní názvy jsou majetkem
příslušných vlastníků a ostatní názvy společností a produktů uvedené v tomto dokumentu
mohou být obchodními známkami příslušných společností.
Windows a logo Windows jsou obchodními známkami skupiny Microsoft.
Intel a Intel Real jsou obchodními známkami společnosti Intel Corporation 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. Vlastní webkamera Razer Stargazer („produkt“) se
může odlišovat od obrázků na balení či jinde. 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 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.
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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 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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