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 Obsah  balenia a systémové  požiadavky: 

Balenie 
obsahuje: 

 

 

 

 
 

 

Razer Thresher Ultimate slúchatka pro PS4 
Stojan 

7.1 surround zvukový rozbočovač 

Optický kábel 

2x USB –> MicroUSB 

Príručka s dôležitými informáciami o produkte v angličtine 

Systémové požiadavky: 

 

 

 

Playstation 4 
PC (Windows 7 a vyšší) / Mac (OS X 10.9 a vyšší) 

Voľný USB port 
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 Prehľad  rozvrhnutia zariadenia : 

A. Nastaviteľný náhlavník 

B. Oválne náušníky 

C. LED Mikrofónu 

D. Vysúvateľný mikrofón  

E. Podsvietené logo Razer  

G. Tlačidlo pre zapnutie a vypnutie slúchadiel 

H. Micro USB napájací konektor 

I. Ovládanie hlasitosti a vypínanie mikrofónu 

J. Zvuk / vypínanie zvuku 
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K. Stojan 

L. 7.1 surround zvukový rozbočovač 

M. Optický výstup 

N. Optický vstup 

O. Prepínač režimu PS4 / PC 

P. MicroUSB napájací port 

Q. USB napájací port pre slúchadlá 

R. Tlačidlo Dolby režimu slúchadiel 

S. Tlačidlo zapnutia a vypnutia Audio rozbočovače 

T. USB -> Micro USB káble 

U. Optický kábel 
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 Zostavenie stojanu: 
Postupujte podľa vyobrazenia. 

 Pripojenie slúchatiek k  PS4 
Postupujte podľa vyobrazenia. 
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V systéme konzole prejdite na Nastavenia >Zvuk a obraz > Nastavenie zvuku. 

Ako primárny výstup zvoľte Digitálny výstup (optický) a potom vyberte Dolby Digital 5.1ch. 
Uistite sa že máte zvolenú iba jednu voľbu. 
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U zvukového formátu (Priority) zvoľte Lineárne PCM. 

Choďte do nastavenia - zariadenia - zvukové zariadenia a tu vyberte Razer Thresher Ultimate pre 
PS4 ako vstupné a výstupné zariadenia. 
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Na výstupe slúchadiel vyberte Chat Audio. (Prípadné odporúčanie je nastaviť si na slúchadlách 
hlasitosť mikrofónu na maximum.) 

 Pripojenie  slúchatiek k  PC 
Postupujte podľa  vyobrazenia. 
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Vo Windows si otvoríte ovládacie panely - hardware a zvuk - spravovať zvukové zariadenia. 
Alebo kliknite pravým tlačidlom myši na ikonku reproduktora. A vyberte si príslušný primárny 
zvukový 
výstup. 

 Pripojenie sluchátiek k  MAC 
Obrazový postup fyzického zapojenie slúchadiel je rovnaký ako u PC. 
Otvorte si panel s systémovými nastaveniami a tu vyberte položku pre zvuk. Ako 
výstup a potom aj vstup si zo zoznamu zvoľte Razer Thresher Ultimate for PS4. 

 Nabí janie: 
Pred prvým použitím najskôr slúchadlá nabite na plnú kapacitu. Nabíjanie trvá cca 4 hodiny. 
Prepojte napájanie USB káble ako je vyobrazené na obrázku. 

Ak indikačné LED svieti plne červeno - prebieha nabíjanie akumulátora slúchadiel 
Ak indikačné LED svieti plne modro - akumulátor slúchadiel je nabitý. 
Ak indikačné LED bliká na červeno a prípadne slúchadlá vydávajú ešte varovný signál - je 
akumulátor slúchadiel takmer vybitý a je potrebné ho znovu nabiť. 
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Zapnutie  a vypnutie slúchatiek : 
Stlačte a držte vypínač slúchadiel, kým nebudete počuť signál a nerozsvieti sa LED indikátor alebo 
logo Razer nezačne blikať. 

Stlačte vypínač na zvukovom rozbočovača, kým sa slúchadlá s rozbočovačom nespárujete. 
Pri párovaní držte slúchadlá v blízkosti zvukového rozbočovača. 

Párovanie : 

Pre škárovanie slúchadiel z vypnutého oboch častí zariadení najskôr držte počas cca 3 sekúnd 
tlačidlo pre zapnutie na zvukovom rozbočovača. Tlačidlo začne pomaly blikať. Potom rýchlo po dobu 
cca 3 sekúnd držte tlačidlo pre zapnutie na slúchadlách. 
A počkajte, kým nedôjde na škárovanie slúchadiel. Slúchadlá a zvukový rozbočovač majte v 
minimálnej 
vzdialenosti od seba. 
Indikačné LED a logo slúchadiel pomaly bliká - vyhľadáva sa zariadenie na škárovanie. 
Indikačné LED a logo slúchadiel rýchlo bliká - vykonáva sa prepojení zariadení. Indikačné LED a 
logo slúchadiel len svieti - prepojenie / spárovanie je dokončené. 

Vypnutie: 
Slúchadlá vypnete rovnaký spôsobom, ako ste ich zapínali, len počkáte až indikačné LED 
a podsvietené logo nezhasne. To isté urobíte aj so zvukovým rozbočovačom. 

Pri výmene prosím postupujte vždy jemne a s citom nech si výplne uší nepoškodíte. 
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 Bezpečnosť  a  údržba 

1) Nikdy nerozťahujte 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. 
Nikdy sa nepokúšajte slúchadlá opravovať či upravovať vlastnými silami v opačnom prípade 
strácate záruku. 
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. 
Nepočúvajte nadmerne hlasnú reprodukciu alebo si nenávratne poškodíte sluch. 

2) 

3) 

4) 

Slúchadlá vyžadujú minimálnu údržbu. Stačí, keď raz začas slúchadlá odpojíte a pomocou ľahko 
navlhčenej handričky v teplej vode, očistíte znečistené časti slúchadiel. 
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