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Slovenská príručka

zoznam:

Str. 1 - Obsah balenia a systémové požiadavky
Str. 2 - Prehľad rozvrhnutie
Str. 3-Používanie
Str. 7 - Inštalácia
Str. 8 - Nastavenie
Str. 9 - Údržba a čistenie

Obsah balenia a systémové požiadavky:

Balenie obsahuje:

• RazerTiamat7.1 V2 analógové herné slúchadlá
• Príručka s dôležitými informáciami o produkte (angličtine)

Systémové požiadavky:

• Zariadenie s příslušnýmy 3.5mm audio a mikrofón vstupy podľa potrieb pre používanie
• Napájaný USB 2.0 port
• Windows 7 alebo vyšší
• Internetové pripojenie
• 500MB miesta na disku
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Prehľad rozvrhnutie zariadenia:

A. Nastaviteľný náhlavník
B. Náušníky
C. Skladacie mikrofón
D. 7.1 reproduktory s nastaviteľným podsvietením
E. Odnímateľné krytky mušlí
F. Ovládanie zvuku
G. Prepínač výberu zvukových kanálov
H. Ovládač hlasitosti
I. Vypínanie a zapínanie zvuku
J. vypínanie a zapínanie mikrofónu
K. Prepínanie medzi slúchadlami a reproduktormi
L. Prepínač medzi 7.1 a 2.0 režimy zvuku
M. Externé vstupy pre reproduktory
N. Konektory pre jednotlivé zvukové vstupy a výstupy
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používanie:

Pre zapojenie zvuku v režime 7.1.

Skontrolujte či, máte správne zopnuté tlačidlo (Rozloženie - L) meniace režim zvuku 7.1 / 2.0.

Pripojenie externých reproduktorov.

Nezabudnite zapnúť funkciu na príslušným tlačidlom (Rozloženie - K).
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Zapojenie pre stereo režim zvyšné konektory nechajte nezapojené.

Skontrolujte či, máte správne zopnuté tlačidlo (Rozloženie - L) meniace režim zvuku 7.1 / 2.0.

Nezabudnite zapnúť funkciu na príslušným tlačidlom (Rozloženie - K)

Vypnutie alebo zapnutie zvuku vykonáte stlačením ovládača hlasitosti.
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Nastavenie hlasitosti pre vNezabudnite zapnutý funkciám na príslušným tlačidlom (Typy - K) . Všetky
kanály.

Nastavovanie hlasitosti zvlášť pre každý kanál.

Nastavenie hlasitosti pri režime stereo.
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Používanie mikrofónu.

Nastavenie hlasitosti mikrofónu.

Vypnutie a zapnutie mikrofónu.
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So slúchadlami zaobchádzajte jemne a s citom.

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

Inštalácia a technická podpora:

Upozornenie: Ak už máte nainštalovaný Razer Synapse 2.0 a vytvorený účet body 3-4 vynechajte.
1. Pripojte klávesnicu k počítaču
2. Navštívte stránky: www.razerzone.com/razer-id a registrujte sa alebo sa prihláste pod existujúcim
účtom Synapse, ktorý máte z skoršie používaných Razer produktov.
3. Stiahnite ovládací program Razer Synapse 2.0 z www.razerzone.com/synapse.
4. Spustite inštaláciu a postupujte podľa inštrukcií na obrazovke
5. Registrovať svoj produkt môžete na www.razerzone.com/registration.
Pri systémoch Windows 8 a vyššie sa postup trochu líši.
Technickú podporu získate na adrese: http://support.razerzone.com/
HeadsetTab
Umožní vám nastaviť podsvietenie slúchadiel a jednotlivé profily.
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Základné svetelné efekty:

Názov Popis ako nastaviť

Breathing Klávesnica sa bude
rozsvětlovat a zhasínať

Vyberte až dve farby medzi
ktorými bude prebiehať svetelný
efekt

SpectrumCycling Nekonečný cyklus celého
farebného spektra

Nie je potrebné nič nastavovať

Static Bude svietiť len zvolená
farba

Zvoľte si požadovanú farbu
podsvietenia

Wave Cyklus farieb sa bude
pohybovať podľa
nastaveného spektra a
smeru

Zvoľte pohyb podsvietenie medzi
pohybom z ľava do prava a z
prava do ľava
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Bezpečnosť a údržba

1) Nikdy sa nepokúšajte slúchadlá opravovať či upravovať vlastnými silami v opačnom prípade
strácate záruku.
2) Slúchadlá uchovávajte na bezpečnom mieste v suchu a mimo dosahu tepelných zdrojov. Ak u
slúchadiel z nejakého dôvodu dôjde k prehrievaním, urýchlene ho odpojte od počítača. Operačná
teplota, v ktorej je možné slúchadlá používať ich 0-40 ° C.
3) 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.


