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Obsah balení, systémové požadavky a registrace:
Balení obsahuje:
 Razer Nabu Watch
 Kabel pro nabíjení
 Informační příručka (en)

Systémové požadavky:
 iPhone 5 / 5S / 5C / 6 / 6 Plus / 6S / 6S with iOS 8 nebo vyšší
 Android 4.3 nebo vyšší, zařízení s Bluetooth Low Energy (BT 4.0 nebo vyšší)

1

Registrace
Pro registraci produktu prosím navštivte: www.razerzone.com/registration . (pouze v cizím jazyce)
Seriové číslo najdete v zeleně označené oblasti, viz obrázek:

Technická podpora
Co získáte:
•1 rok záruky od výrobce
•Online technickou podporu na www.razersupport.com nebo sos@gamead.cz .
Přehled rozvržení zařízení
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Použití:
Připojte napájecí kabel k zařízení, tak jak je zobrazeno na obrázku a poté připojte do volného USB
portu u počítače nebo USB nabíjecího zařízení.

Upozornění: Před nabíjením, nejdříve sundejte zařízení z ruky. Doba nabíjení je cirka 120 minut.
Během nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru a nenechávejte jej nabíjet přes noc!

Nošení a vysvětlivky
Nejprve si stáhněte potřebnou aplikaci pro hodinky, kterou naleznete v obchodě s aplikacemi pro
vaše komunikační zařízení.
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Vysvětlivky jednotlivých informací zobrazených na hodinkách
Symbol

Symbol

Funkce

Popis

Second Time Zone

Ukazuje druhý nastavený čas

Nastavení

Umožnuje zapnout či vypnout
zvuk tlačítek a zapnout či
vypnout Bluetooth

Stopky

V tomto režimu hodinky fungují
jako stopky.

Budík

Nastavení budíku

Odpočet

V tomto režimu hodinky fungují
jako odpočítávání času

Funkce

Popis

Datum

Ukazuje datum ve formě měsíc
– den nebo den – měsíc.
Ukazuje, zda je zapnuté či
vypnuté hodinové odbíjení

Hodinové odbíjení
Budík
Bluetooth

Ukazuje, zda je zapnutý či
vypnutý budík
Ukazuje, zda je zapnuté či
vypnuté Bluetooth na
hodinkách.

Den

Ukazuje aktuální den

Čas

Ukazuje čas
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Nastavení Razer Nabu
Upozornění: Níže popisované funkce jsou popisovány s Razer Synapse a mohou se lišit v závislosti na
verzi software a operačního systému.

Zde postupujete standartním postupem, buď si vytvoříte účet, nebo se přihlásíte. Zadáte vaše
parametry.
V Dashboardu provedete spárování hodinek se zařízením tak že kliknete na zelené plus.
Dále zde si můžete nastavovat různé parametry, co potřebujete. Párováním náramku vás provedou
informace na obrazovce. Jakmile zařízení najde váš náramek, zadáte 4-místný kód, který se vám
objeví na displeji náramku.
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Údržba a čistění
Nevystavujte zařízení příliš vysokým nebo nízkým teplotám, k jeho čištění nepoužívejte saponáty ani
prostředky na bázi benzínu či lihu nebo nevhodné prostředky. Zacházejte se zařízením s citem a
nevystavujte jej velkému fyzickému namáhání. Nenoste zařízení, pokud jej nabíjíte a při nabíjení musí
být zařízení suché.
Zařízení obsahuje kromě dobíjecího článku také knoflíkovou nedobíjecí baterii typu CR2032.
Její životnost je zhruba 12-18 měsíců než ji bude nutné vyměnit.
Nízký stav baterie se vyznačuje mlhavým zobrazením nebo se display nerozsvítí.
Výměnu knoflíkové baterie doporučujeme nechat na odborném servisu. (v době záruky hodinky
reklamujte tam kde jste je zakoupily)
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