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Česká příručka 
 

Obsah balení a systémové požadavky: 
 
Balení obsahuje: 
 

 Razer Kraken TE herní sluchátka 

 USB ovladač zvuku 

 Příručka s důležitými informacemi o produktu (v angličtině) 
 

 
 
Systémové požadavky: 
 

 Zařízení s USB portem nebo kombinovaným 3.5mm vstupem/výstupem  

 Windows 7 64-bit nebo vyšší 

 Internetové připojení  

 Cca. 500MB volného místa na disku 

 
Registrace  

Pro registraci produktu prosím navštivte: http://razerid.razerzone.com/warranty (pouze v cizím 
jazyce)  

 
Přehled rozvržení zařízení: 

 

http://razerid.razerzone.com/warranty
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A. Nastavitelný náhlavník   

B. Sluchátko 

C. Náušníky  

D. Výsuvný mikrofon 

E. Přepínač pro vypnutí mikrofonu 

F. Ovládání hlasitosti 

G. 3.5mm kombinovaný jack pro sluchátka a mikrofon 

H. USB ovladač zvuku 

I. Zvukový režim THX 

J. Zvýšení hlasitosti 

K. Snížení hlasitosti 

L. Tlačítko pro vypnutí mikrofonu 

M. Ovládání síly basů 

N. Změna vyvážení zvuku Hra/Chat 

 
Používání: 

 
Pokud sluchátka používáte poprvé budete je muset nejdříve nastavit jako základní/defaultní zařízení 

pro přehrávání ve vašem systému. 

Pro Windows 

Buď si otevřete Ovládací panely – Hardware a zvuk – spravovat zařízení zvuku. Nebo pravým 

tlačítkem myši kliknete vpravo dole na ikonku reproduktoru. Viz obrázky. 
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Se sluchátky zacházejte jemně a  citem. 

Vysunutí a nastavení pozice mikrofonu: 

  

Sluchátka neroztahujte nad jejich limity aby nedošlo k jejich poškození. 

 

Instalace Razer Synapse 
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1. Připojte zařízení k počítači 
2. Nainstalujte Razer Synapse z https://www.razer.com/synapse   
3. Spusťte instalaci a postupujte dle instrukcí na obrazovce 
4. Registrujte se nebo se přihlašte do programu Synapse 

 

Synapse 
DASHBOARD 
Zde si pak zvolíte příslušné aktivní zařízení, a upravíte si případná nastavení dle možností, které 
nabízí. 

 

 

Bezpečnost a údržba 
 

1) Nikdy neroztahujte sluchátka přes jejich limity. Při nasazování na hlavu je roztahujte jemně a 
s citem jinak dojde ke zlomení v konstrukci a vy ztrácíte tak záruku. 

2) Nikdy se nepokoušejte sluchátka opravovat či upravovat vlastními silami v opačném případě 
ztrácíte záruku. 

3) Sluchátka uchovávejte na bezpečném místě v suchu a mimo dosah tepelných zdrojů. Pokud u 
sluchátek z nějakého důvodu dojde k přehřívání, urychleně je odpojte od zdroje napájení. 
Operační teplota, ve které je možno sluchátka používat je 0-40°C. 

4) Neposlouchejte nadměrně hlasitou reprodukci nebo si nevratně poškodíte sluch. 
 
 

 
Sluchátka vyžadují minimální údržbu. Stačí, když jednou začas sluchátka odpojíte a pomocí lehce 
navlhčeného hadříku v teplé vodě, očistíte znečistěné části sluchátek.  
 
 

https://www.razer.com/synapse

