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Slovenská príručka 
 

Obsah balenia a systémové požiadavky: 
 
Balenie obsahuje: 
 

 Razer Kraken TE herné sluchátka 

 USB ovládač zvuku 

 Príručka s dôležitými informáciami o produkte (v angličtine) 
 

 
 
Systémové požiadavky: 
 
• Zariadenie s USB portom alebo kombinovaným 3.5mm vstupom / výstupom 
• Windows 7 64-bit alebo vyšší 
• Internetové pripojenie 
• Cca. 500MB voľného miesta na disku 

 
Registrácia 
Pre registráciu produktu prosím navštívte: http://razerid.razerzone.com/warranty (iba v cudzom 
jazyku) 
 

Prhľad rozvrhnutia zariadenia: 

 

http://razerid.razerzone.com/warranty
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A. Nastaviteľný náhlavník 
B. Slúchadlo 
C. Náušníky 
D. Výsuvný mikrofón 
E. Prepínač pre vypnutie mikrofónu 
F. Ovládanie hlasitosti 
G. 3.5mm kombinovaný jack pre slúchadlá a mikrofón 
H. USB ovládač zvuku 
I. Zvukový režim THX 
J. Zvýšenie hlasitosti 
K. Zníženie hlasitosti 
L. Tlačidlo pre vypnutie mikrofónu 
M. Ovládanie sily basov 
N. Zmena vyváženia zvuku Hra / Chat 

 
Používanie: 

 
Ak slúchadlá používate prvýkrát budete ich musieť najskôr nastaviť ako základný / defaultné 

zariadenie pre prehrávanie vo vašom systéme. 

pre Windows 

Buď si otvorte Ovládací panel - Hardvér a zvuk - spravovať zariadenia zvuku. Alebo pravým tlačidlom 

myši kliknete vpravo dole na ikonku reproduktora. Pozri obrázky.
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So slúchadlami zaobchádzajte jemne a citom. 

Vysunutie a nastavenie pozície mikrofónu: 

  

Slúchadlá nerozt'ahujte nad ich limity aby nedošlo k ich poškodeniu. 

 

Inštalácia Razer Synapse 
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1. 1. Pripojte zariadenie k počítaču 
2. 2. Nainštalujte Razer Synapse z https://www.razer.com/synapse 
3. 3. Spustite inštaláciu a postupujte podľa inštrukcií na obrazovke 
4. 4. Registrujte sa alebo sa prihláste do programu Synapse 

 

Synapse DASHBOARD 

Tu si potom zvolíte príslušné aktívne zariadenia, a upravíte si prípadné nastavenia podľa možností, 

ktoré ponúka.

 

 

Bezpečnosť a údržba 

1) Nikdy nerozt'ahujte slúchadlá cez ich limity. Pri nasadzovaní na hlavu je rozťahujte jemne 

a s citom inak dôjde k zlomeniu v konštrukcii a vy strácate tak záruku. 

2) Nikdy sa nepokúšajte slúchadlá opravovať či upravovať vlastnými silami v opačnom 

prípade strácate záruku. 

3) Slúchadlá uchovávajte na bezpečnom mieste v suchu a mimo dosahu tepelných zdrojov. 

Ak u slúchadiel z nejakého dôvodu dôjde k prehrievaniu, urýchlene ho odpojte od zdroja 

napájania. Operačná teplota, v ktorej je možné slúchadlá používať ich 0-40 ° C. 

4) Nepočúvajte nadmerne hlasnú reprodukciu alebo si nenávratne poškodíte sluch. 

Slúchadlá vyžadujú minimálnu údržbu. Stačí, keď raz začas slúchadlá odpojíte a pomocou 

ľahko navlhčenej handričky v teplej vode, očistíte znečistené časti slúchadiel. 


