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1. OBSAH BALENÍ / SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
OBSAH BALENÍ
• Hodinky Razer Nabu
• Nabíjecí kabel
• Důležité produktové informace

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
• iPhone 5 / 5S / 5C / 6 / 6 Plus / 6S / 6S Plus s iOS 8 (nebo vyšší verze)
• Zařízení Android 4.3 (nebo vyšší verze) s technologií Bluetooth Low Energy (BT 4.0
nebo vyšší verze)
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2. REGISTRACE / TECHNICKÁ PODPORA
REGISTRACE
Vytvořte si účet s přiřazeným Razer ID, abyste měli k dispozici aktuální informace o stavu
záruky produktu. Pokud máte zájem o bližší informace o účtu Razer ID a jeho výhodách,
navštivte webové stránky www.razerzone.com/razer-id. Pokud již máte uživatelský účet
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.

Zde je uvedeno sériové číslo
Vámi zakoupeného
produktu.

TECHNICKÁ PODPORA
Výhody, které získáte:
• 1letá omezená záruka ze strany výrobce.
• Bezplatná online technická podpora na www.razersupport.com.
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3. VZHLED A USPOŘÁDÁNÍ SOUČÁSTÍ

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Tlačítko Set (Nastavení)
Tlačítko Adjust (Seřízení)
Displej hodinek
Tlačítko Mode (Režim)
Tlačítko Light (Podsvícení)
Tlačítko Nabu
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4. POUŽITÍ HODINEK RAZER NABU
NABÍJENÍ HODINEK NABU
Nabíjecí kabel hodinek Razer Nabu připojte k PC nebo k USB nabíječce.

Upozornění: Před nabíjením sejměte hodinky Razer Nabu ze zápěstí. Hodinky Razer Nabu se nabíjí
přibližně 2 hodiny. Hodinky Razer Nabu nenechávejte v nabíječce přes noc.
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NASTAVENÍ HODINEK RAZER NABU
Stáhněte si aplikaci Nabu Watch pro zařízení s iOS nebo OS Android a postupujte podle
pokynů na displeji.

REŽIMY HODINEK
Hodinky Nabu nabízí celou řadu režimů, které jsou zastoupeny různými symboly. Tyto
symboly jsou společně s jejich funkcí a popisem uvedeny níže. Pokud chcete zvolit určitý
režim, stiskněte tlačítko Mode, a pokud chcete změnit konfiguraci, stiskněte tlačítko
Adjust.
Symbol

Funkce

Popis

Druhé časové pásmo Ukazuje vlastní čas
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Nastavení

Tento režim použijte k nastavení tónů
tlačítek a k zapnutí či vypnutí Bluetooth.

Stopky

Když zvolíte tento režim, hodinky Nabu
fungují jako stopky.

Budík

V rámci tohoto režimu si můžete nastavit
upozornění na konkrétní čas.

Časovač

Vyberete-li tento režim, hodinky Nabu
spustí funkci odpočítávání.

STAVOVÉ UKAZATELE
Na displeji hodinek Nabu se zobrazují různé ukazatele. Níže uvidíte ukazatele, jejich
funkce a popis.
Symbol

Funkce

Popis

Datum

Zobrazuje aktuální datum (měsíc – den
nebo den – měsíc)

Vyzvánění

Ukazuje že, že je zapnuto hodinové
vyzvánění

Budík

Bluetooth
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Ukazuje, že je zapnutý budík
Ukazuje, že je na hodinkách Nabu
aktivní technologie Bluetooth

Den

Zobrazuje aktuální datum

Čas

Zobrazuje aktuální čas
(hodina:minuta:sekunda)

5. NASTAVENÍ HODINEK NABU PROSTŘEDNICTVÍM POMOCNÉ APLIKACE
Právní upozornění:
Abyste mohli využívat uvedené funkce, musíte se přihlásit do systému Razer Synapse 2.0.
Tyto funkce se v závislosti na aktuální verzi softwaru a na operačním systému Vašeho počítače
mohou změnit.

ÚVODNÍ STRÁNKA
Na úvodní stránce se zobrazují některé programy, které najdete v aplikaci Razer Nabu.

Pokud jste připraveni nastavit hodinky Razer Nabu , klepněte na možnost "Join Razer"
(Připojte se k Razeru) nebo na "Sign In" (Přihlášení).
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PŘIDÁNÍ STRÁNKY RAZER
Pro přihlášení do účtu Razer ID musíte zadat svůj e-mail a heslo e-mailu a odsouhlasit
podmínky poskytování služby a prohlášení o ochraně soukromí. Po vyplnění povinných
údajů klikněte na možnost "Další" a pokračujte.
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VLASTNÍ NASTAVENÍ
Prostřednictvím vlastního nastavení si můžete nastavit uživatelský profil tak, aby jej bylo
možné využívat fitness aplikacemi, které jsou s hodinkami Razer Nabu kompatibilní.
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PŘIHLAŠOVACÍ STRÁNKA
Pokud máte založený účet a přidělené Razer ID, klikněte na možnost “SIGN IN”
(Přihlášení) a zadejte svůj e-mail a heslo.
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PRACOVNÍ STRÁNKA
Prostřednictvím pracovní stránky si můžete hodinky Razer Nabu spárovat se svým účtem
a změnit nastavení hodinek Razer Nabu.
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Párování
Pokud chcete hodinky Razer Nabu spárovat se svým účtem, klikněte na ikonu
na
pracovní stránce. Spárováním hodinek Razer Nabu s Vaším chytrým telefonem Vás
provede stránka párování. Stačí postupovat podle pokynů uvedených na stránce, dokud
daná aplikace úspěšně nenajde hodinky Razer Nabu.
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Až aplikace úspěšně najde Vaše hodinky Razer Nabu, zobrazí se na chytrých hodinkách
čtyřmístný kód. Pro autorizaci Vašich hodinek Razer Nabu klikněte na tento kód v
aplikaci.
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Po úspěšném spárování hodinek Razer Nabu s Vaším účtem Vám krátký průvodce
představí k některé funkce Vašich chytrých hodinek. Po skončení klikněte na možnost
“Done”.
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Nastavení
Pokud na pracovní stránce kliknete na symbol hodinek Razer Nabu, dostanete se k
nabídce nastavení jako jsou upozornění, displej nebo alarm.

Níže jsou uvedena jednotlivá nastavení a jejich funkce:
Details (Detaily) - Prohlédněte si informace o hodinkách Razer Nabu, aktualizujte
firmware Vašich chytrých hodinek nebo-odpojte chytré hodinky
od svého telefonu.
Notification Settings (Nastavení pro upozornění) - Vyberte, o čem byste chtěli být
informováni.
Activities (Aktivity) - Vyberte, jaké cíle se mají na displeji hodinek Nabu zobrazovat.
Display Settings (Nastavení displeje) - Upravte nastavení vzhledu displeje hodinek Razer
Nabu apod.
Watch Settings (Nastavení hodinek) - Slouží k manuálnímu nastavení času nebo k
synchronizaci s aktuálním časem a k zapnutí či vypnutí
hodinového vyzvánění.
Alarms (Budíky) - Nastavte si upozornění pomocí diskrétního budíku.
Social settings (Nastavení do společnosti) - Aktivujte nebo deaktivujte funkce chvění a
pulzování
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Connected Apps (Online aplikace)
- Aktivujte nebo deaktivujte sociální aplikace
třetích stran, jako jsou Facebook a Twitter.
Sleep Tracking (Monitorování spánku) -Aktivujte nebo deaktivujte sledování Vašeho
spánku.
VÝSUVNÁ NABÍDKA
Výsuvná nabídka nabízí širokou škálu informací ohledně Vás, Vašich hodinek Razer Nabu
a aplikací.

Níže jsou uvedeny možnosti této nabídky a odpovídající funkce:
Dashboard (Pracovní stránka) - Na této stránce, která je ve výchozím nastavení vybrána
jako hlavní, můžete sledovat Vaše zlepšování a zároveň odtud budete mít
přístup k nastavení Vašich chytrých hodinek
Goals (Cíle) - Zde si můžete určit fitness cíle, kterých chcete dosáhnout.
Devices (Zařízení) - Zde jsou uvedeny informace o zařízeních, která jsou s aplikací
propojena.
Help (Nápověda) - Databáze otázek a odpovědí, včetně návodu k hodinkám, díky níž se s
Vašimi hodinkami Razer Nabu lépe sžijete.
About (O přístroji) - Zde jsou uvedeny verze aplikace a právní informace.
Sign Out (Odhlášení) - Zde se odhlásíte z účtu Vaší aplikace.
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6. BEZPEČNOST A ÚDRŽBA
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Abyste dosáhli maximální bezpečnosti při používání Vašich hodinek Razer Nabu, radíme
Vám dodržovat následující pokyny:
1. Pokud budete mít jakýkoli problém s používáním tohoto přístroje, odpojte ho od
zdroje napájení a/nebo si ho sundejte, a kontaktujte telefonickou podporu
společnosti Razer nebo využijte technickou podporu na stránkách
www.razersupport.com. Nesnažte se přístroj opravovat sami.
2. Zařízení nikdy nerozebírejte (pokud tak učiníte, přijdete o práva vyplývající ze
záruky) a nepřipojujte ho do sítě, kde by bylo přetíženo.
3. Nabíjejte hodinky Razer Nabu jen tak dlouho, jak je doporučeno v návodu, a
nenechávejte je v nabíječce přes noc. Během nabíjení hodinky Razer Nabu
nenoste.
4. Během nabíjení nesmí hodinky přijít do styku s tekutinami. Pokud tyto podmínky
nedodržíte, může dojít ke zranění elektrickým proudem.
5. Hodinky Razer Nabu nerozebírejte a ani s nimi nezacházejte jinak, než je uvedeno.
To se do jisté míry týká i padání na zem, mačkání, nadměrného ohýbání,
propichování, trhání. Hodinky nedávejte do mikrovlnné trouby, nevystavujte ohni
a nevsouvejte dovnitř žádné cizí předměty.
6. K čištění hodinek Razer Nabu nepoužívejte žádné abrazivní ani jiné hrubé čistící
prostředky.
7. Nevystavujte hodinky Razer Nabu příliš vysokým, ani příliš nízkým teplotám, a
nenechávejte je dlouho na přímém slunci. To samé se týká také sněžení.
8. Nenechávejte hodinky Razer Nabu v blízkosti otevřeného ohně, tzn. kamen, svíček
nebo krbů.
9. Vnitřní stranu řemínku nevystavujte organickým roztokům jako je alkohol, aceton
nebo detergenty.
10. Výrobek zlikvidujte podle místních zákonů a pravidel o životním prostředí.
U některých uživatelů může dlouhodobý kontakt s kůží zvýšit její podráždění nebo alergii.
Pokud si všimnete zarudnutí kůže, otoku, svědění anebo jiného podráždění, tak výrobek
buď přestaňte nosit, anebo pod něj noste pruh látky. Pokud budete hodinky dále nosit, i
když se tyto příznaky zmírní, může se podráždění objevit znovu anebo se i zhoršit. Pokud
příznaky trvají, kontaktujte svého lékaře. Držte se prosím těchto rad ohledně údržby a
nošení.
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1. Hodinky Razer pravidelně čistěte a vždy důkladně vysušte, což platí dvojnásob
pro místa, která jsou ve styku s pokožkou. Na čištění používejte čistý, vlhký
hadřík. Neumývejte hodinky pod tekoucí vodou.
2. Hodinky noste dostatečně na volno, aby pod nimi mohl proudit vzduch. Pročtěte
si pokyny ohledně nastavení velikosti.
3. Na tu část kůže, kde nosíte hodinky, nanoste šetrnou vrstvu ochranného krému.
4. Občas si hodinky sundejte a očistěte je, čímž zároveň umožníte pokožce dýchat.

LITHIUM-IONTOVÁ POLYMEROVÁ DOBÍJECÍ BATERIE
Hodinky Razer Nabu jsou vybaveny vestavěnou, lithium-iontovou polymerovou dobíjecí
baterií. Životnost baterie obecně záleží na používání. Příliš dlouhá doba nabíjení může
životnost baterie snížit. Pokud se baterie po několika pokusech nenabije, může být
nefunkční, a v tomto případě je potřeba kontaktovat zákaznickou podporu. Nesnažte se
lithium-iontovou polymerovou nabíjecí baterii vyměnit sami.

NENABÍJECÍ MINCOVÁ BATERIE
Hodinky Razer Nabu obsahují vestavěnou, nenabíjecí mincovou baterii (CR2032).
Životnost baterie bývá 12–18 měsíců. Pokud je baterie slabá, ukáže se Vám to na displeji.
Poznáte to tak, že symboly a ukazatele svítí pouze slabě, anebo display úplně zhasne.
Pokud budete používat hodinky Nabu, i když bude mincová baterie slabá, mohou hodinky
selhat. Baterii vyměňte co nejdříve. Nesnažte se vyměnit mincovou baterii Razer Nabu
hodinek sami. Místo toho vyhledejte asistenční službu nebo původního prodejce nebo
autorizované centrum Razer. Berte na vědomí, že výměna baterie je placená, i když
probíhá v záruční lhůtě.

PŘESNOST ÚDAJŮ
Přesnost našich senzorů a výpočtů s nimi spojených (t.j. uběhnutá vzdálenost a spálené
kalorie) se během užívání mění.
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Toto Razer zařízení není určeno k vědeckým nebo lékařským účelům, nýbrž k tomu, aby
uživateli dávalo informace užitečné k udržování zdraví a kondice. Tento přístroj Razer
není zdravotnické zařízení a není na seznamu UL nebo IEC 60601 (nebo jejich
ekvivalentů). Toto zařízení je vhodné udržovat v dostatečné vzdálenosti, aby se zabránilo
škodlivým účinkům na pacientech nebo zdravotnickém zařízení.

OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ V LETADLE
Jistá omezení v používání tohoto přístroje platí na palubě letadla. Společnost Razer Vás
upozorňuje, že je v zájmu bezpečného letu třeba respektovat palubní omezení.
Informujte se u své letecké společnosti, jestli mohou být osobní elektronická zařízení
(PEDs) používána během letu. Váš přístroj využívá technologii Bluetooth Low Energy,
kterou většina leteckých společností považuje za bezpečnou.
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7. PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ
COPYRIGHT A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
© 2016 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.
Všechny další obchodní známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Aktuální podoba
produktu se může lišit od obrázků uvedených v tomto manuálu. Uvedené informace
odpovídají skutečnosti v době tisku tohoto manuálu.
IOS je obchodní známka nebo registrovaná obchodní známka společnosti Cisco v USA a
v jiných zemích a je používána na základě licence. Apple, Apple logo, iPod, iPhone a iPad
jsou obchodními známkami společnosti Apple Inc., registrovanými v USA a jiných zemích.
App Store je značka služeb společnosti Apple Inc.
Android a Google Play jsou obchodní známky společnosti Google Inc.
Microsoft, Windows, Windows Phone a logo Windows jsou obchodní známky společností
v rámci koncernu Microsoft.
Značka Bluetooth® a její logo jsou registrované obchodní známky společnosti Bluetooth
SIG, Inc. a veškeré užívání těchto známek podléhá licenci.
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. Hodinky Razer Nabu („produkt“) se mohou svým
provedením lišit od obrázků na obalu 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.
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OMEZENÁ ZÁRUKA
Aktualizované podmínky Omezené záruky najdete na 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 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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