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Systémové požiadavky a registrácia: 
 
 
Systémové požiadavky: 
• Synapse 3 
• PC s 1-2 USB portom 
• Windows 10 64bit 
• Internetové pripojenie 
• Dostatok voľného miesta na disku 
 
Registrácia a technická podpora 
Pre registráciu produktu prosím navštívte: https://razerid.razer.com (iba v cudzom jazyku) 
 
 
 
 
 
 

 

https://razerid.razer.com/
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Prehľad rozvrhnutia 

 
 
A. USB adaptér z verzie C na A verziu 
B. Pripojenie pre USB výstup L 
C. Hlavný USB pripojenie typu C 
D. Nahrávanie Makro príkazov 
E. Herný režim 
F. Ovládanie základného podsvietenia 
G. Režim spánku 
H. Multimediálne klávesy 
I. Multifunkčný ovládací prvok 
J. LED indikátory 
K. Konektor pre pripojenie podložky pre zápästie 
L. USB výstup - funkčné ak je konektor B pripojený 
M. Podsvietenie 
N. Nožičky 
O. Konektor 
P. Koženkové polstrovanie podpierky 
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Inštalácia 
 

  

1. Pripojte zariadenie k počítaču podľa jedného z dvoch vyobrazení 
2. Nainštalujte Razer Synapse z https://www.razer.com 
3. Spustite inštaláciu a postupujte podľa inštrukcií na obrazovke 
4. Registrujte sa alebo sa prihláste do programu Synapse 
 
Nastavenie  
Základný prehľad možností pre váš Razer produkt v Razer Synapse 3 
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Customize 
Tu máte základný prehľad funkcií pre váš produkt, ktoré si môžete nastaviť.

 
Profile: Umožní pridávať a upravovať nastavenia pre jednotlivé uložené profily a vytvárať vlastné. 
Hypershift: Režim umožňujúci aktiváciu druhotných funkcií tlačidiel pridružených k funkcii FN 
tlačítka. 
Gaming mode:  Pri zapnutom režime môžete vypnúť niektoré funkcie tlačidiel pre Windows ako Alt + 
Tab alebo Alt + F4. 
Sidebar: Otvorí bočný zoznam aktuálnych funkcií jednotlivých tlačidiel, ktoré môžete prípadne 
prenastaviť. 
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Default – základná funkcia tlačítok 

Controler – Umožní priradeným klávesám fungovať ako niektoré tlačidlá na gamepadu 

Joystick – Umožní priradeným klávesám fungovať ako analógový joystick 

 Keyboard Function – táto funkcia umožňuje tlačidlu priradiť funkciu zvolenej klávesy na 
klávesnici. 

 Mouse Function – táto funkcia priradí danému tlačidlu inú funkciu tlačidla myši z daného 
zoznamu. 

 Macro – umožnuje priradiť tlačidlu zvolené uložené makro funkcie. O makrách viac v Macros 
TAB. 

 Switch Profile – umožnuje nadefinovaným tlačidlom zmenu voľby profilu z vašich uložených 
profilov. 

Switch Lighting – Umožní zmeniť svetelné efekty a podsvietenie tam, kde to zariadenie 
umožňuje. 

Razer Hypershift – Umožní nastaviť pre tlačidlo aktiváciu režimu Hypershift mode tak dlho ako je 
tlačidlo stlačené. 

 Launch Program – umožní nadefinovaným tlačidlom spustiť zvolený program. 

 Multimedia – umožnuje spustiť možnosti ovládania multimediálneho prehrávača. 

 Windows Shortcut – umožní priradenie funkcie tlačidla k príkazu v OS. viď: 
https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/126449 

https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/126449
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Text Function – Umožnuje vložiť text pomocou zvoleného tlačidla, podľa toho ako ste si ho 
napísali a nastavili. 

 Disable – vypne funkčnosť daného tlačidla. 
 
 
Lighting  
Tu môžete upravovať funkcie podsvietenia zariadenia prípadne danú funkciu podsvietenia 
synchronizovať s inými kompatibilnými produktmi tam kde to zariadenie umožňuje.

 
 
 
Brigthness – Tu môžete vypnúť podsvietenie a svetelné efekty zariadenia či nastaviť ich intenzitu. 
 
Switch Off Lightning – Tu môžete nastaviť či a kedy sa má vypnúť podsvietenie zariadenia, ak prejde 
počítač do režimu spánku. 
 
 
Základné sveteľné efekty: 
Funguje iba s podporou zariadení a ak tieto zariadenia danú funkciu ponúka. 

 Názov Popis Ako nastaviť 

 

Spectrum Cycling Nekonečný cyklus celého 
farebného spektra 

Nie je potřeba nič nastavovať 

 

Wave Cyklus farieb sa bude 
pohybovať podľa 
nastaveného spektra a 
smeru 

Zvoľte pohyb podsvietenia medzi 
pohybom z ľava do prava a z 
prava do ľava 

 

Static Bude svietiť len zvolená 
farba 

Zvoľte si požadovanú farbu 
podsvietenia 
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Breathing Klávesnica sa bude 
rozsvětlovat a zhasínať 

Vyberte až dve farby medzi 
ktorými bude prebiehať svetelný 
efekt 

 

Reactive Stlačená klávesa sa rozsvieti 
a potom pomaly zhasne 
podľa nastavenia 

Vyberte farbu a trvania efektu 

 

Ripple Pri stlačení klávesy sa vytvorí 
svetelné vlnenie okolo 

Vyberte farbu 

 

Starlight Každá klávesa bude náhodne 
sa zapínať a vypínať 

Vyberte až dve farby alebo 
náhodné farby a dobu trvania 

 

Fire Každá klávesa sa rozsvieti a 
bude evokovať horenia 
plameňov 

Nie je potrebné nič nastavovať 

 
 
 
Profilles Tab 
Umožnuje vytvárať, ukladať a mazať vlastné profily nastavenia pre jednotlivé zariadenia.

 

 Vytvoriť či pridať nový profil 

 Práca s profilmi: mazanie, upravovanie, kopírovanie, prepájanie s príslušnými aplikáciami a 
hrami. 
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Settings Window 

Kliknutím na tlačidlo  v Razer Synapse 3 si môžete nastaviť správanie tejto aplikácie pri štarte 
systému. 
 

 
 
General tab – Základný panel nastavenia tu môžete zmeniť jazykové nastavenie podľa ponuky a 
správanie Razer Synapse 3. 
Reset tab – Umožnuje obnovenie všetkých nastavení do počiatočného stavu. 
About tab – Informácie o programe. 
 
 
 

Údržba a čistenie 
 
Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu, ale napriek tomu odporúčame raz mesačne 
vykonávať tieto úkony: 
• Zariadenie odpojte od počítača a pomocou vlhkej handričky v teplej vode jemne očistite od 
nečistôt. 
• Na čistenie medzier používajte okrúhle špáradlo alebo navlhčené tampóny na čistenie uší. 
• Prípadné nečistoty medzi klávesmi jemne vytraste. 


