
Základní manuál pro sluchátka a reproduktory Razer 

 

Používání 

1) Ke sluchátkům a reproduktorům se chovejte vždy s náležitou péčí. Zacházejte s nimi opatrně 

a s citem aby nedošlo k jejich poškození. V opačném případě a v případě mechanického 

poškození ztrácíte tak záruku a možnost sluchátka či reproduktory reklamovat.  

2) V případě potřeby a pokud je k dispozici originální Anglická příručka, prohlédněte si prosím 

obrázky v originální příručce a postupujte dle vyobrazení. Originální příručku můžete nalézt 

na stránkách podpory Razer zde: https://support.razer.com/    Pokud jste zde žádnou 

příručku pro vaše zařízení nenalezly, pak se jedná o standartní zařízení s běžným použitím. 

3) Před použitím sluchátek či reproduktorů si vždy zkontrolujte nastavení hlasitosti, aby jste si 

při poslechu nepoškodili sluch nebo v extrémním případě nepoškodili samotné membrány 

reproduktorů. 

4) U některých zařízení bude potřeba nainstalovat ovladače a příslušný ovládací software. Tato 

příručka slouží primárně pro nové produkty společnosti Razer. V originální anglické příručce 

máte uvedeny požadavky na provoz a podporované operační systémy. Starší ovládací 

program Razer Synapse 2.0 naleznete zde: https://support.razer.com/software/synapse-2.0/ 

Aktuální novou verzi ovládacího programu Razer Synapse 3 naleznete zde: 

https://www.razer.com/synapse-3 

5) Při případné instalaci ovládacího software postupujte prosím dle informací na obrazovce, 

možnosti a volby se mohou lišit v závislosti na verzi vašich sluchátek a verzi instalovaného 

ovládacího programu. 

 

 

Bezpečnost a údržba 
 

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

2) Sluchátka či reproduktory uchovávejte na bezpečném místě v suchu a mimo dosah tepelných 
zdrojů. Pokud u zařízení z nějakého důvodu dojde k přehřívání, urychleně jej odpojte a 
vypněte. Operační teplota, ve které je možno zařízení Razer používat je 0-40°C. 

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

 
Sluchátka či reproduktory vyžadují minimální údržbu. Stačí, když jednou za čas zařízení odpojíte a 
pomocí suchého nebo lehce navlhčeného hadříku v teplé vodě, očistíte znečistěné části.  
 
Pokud se vám zařízení porouchá v době záruky, proveďte prosím před tím, než ji budete reklamovat, 
jeho vyčištění z hygienických důvodů.  
U příliš znečištěných produktů může pak dojít k zamítnutí vaší reklamace z důvodu nesprávné údržby 
zařízení. 
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