
0 | For gamers by gamers™ 

 
 
 
Vychutnajte si maximálne výhody konzolového hrania na profesionálnej úrovni s 
gamepadom Razer Wildcat pro Xbox One™.  
 
Tento špičkový gamepad, určený pre turnajové súboje a vyvinutý v spolupráci s tými 
najlepšími hráčmi eSportov na svete, je okrem bežných ovládacích prvkov vybavený aj 
štyrmi multifunkčnými tlačidlami, ktoré Vám zabezpečia bezkonkurenčné možnosti 
prispôsobenia nastavenia gamepadu vlastným potrebám a s ktorými získate nad svojimi 
nepriateľmi prevahu. 
 
Či už si budete chcieť vytvoriť originálne profily rozloženia funkcií pre jednotlivé hry, 
alebo upravovať nastavenia zvuku v priebehu hrania, ovládač Razer Sabertooth pre 
Xbox One Vám vždy poskytne úplnú kontrolu bez toho, aby odvádzal svoju pozornosť 
od hry.
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1. OBSAH BALENIA / SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY 
 
 
OBSAH BALENIA 

 Gamepad Razer Wildcat pre Xbox One 

 Puzdro 

 Skrutkovač 

 Odpojiteľný oplietaný kábel 

 Káblový adaptér 

 2 gumené hlavice analógových joystickov  

 2 doplnkové gumené rukoväte 

 Dôležité produktové informácie  
 
 
SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY 

 Xbox One™ 
ALEBO 

 PC s voľným portom USB 2.0 

 Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 
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2. REGISTRÁCIA / TECHNICKÁ PODPORA 
 
 
REGISTRÁCIA 
Navštívte webové stránky razerzone.com/razer-id, kde po prihlásení získate Razer ID a 
celý rad výhod spojených s produktmi Razer. Medzi tie patria napríklad aktuálne 
informácie o produktovej záruke platné v danom okamihu, ku ktorým získate prístup 
prostredníctvom programu Razer Synapse. Ak máte záujem o bližšie informácie o účte 
Razer Synapse a jeho funkciách, navštívte webové 
stránkywww.razerzone.com/synapse. 
 
Ak už máte užívateľské Razer ID, zaregistrujte svoj produkt kliknutím na svoju e-mailovú 
adresu v aplikácii Razer Synapse a na rozbaľovacom zozname zvoľte položku Warranty 
Status (záručný status). 
 
Pokiaľ si chcete zaregistrovať svoj produkt online, navštívte webové stránky 
www.razerzone.com/registration. Prosím pamätajte, že ak sa zaregistrujete cez 
webové stránky, nebudete si môcť prezerať záručný status. 
 

 
 
 
TECHNICKÁ PODPORA 
Výhody, ktoré získáte: 

 1ročná obmedzená záruka výrobcu. 

 Bezplatná online technická podpora na webových stránkach  
www.razersupport.com. 

 

Tu nájdete sériové číslo 
výrobku. 

http://www.razerzone.com/razer-id
http://www.razerzone.com/synapse
http://www.razerzone.com/registration/
http://www.razersupport.com/
http://www.razersupport.com/
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
DÔLEŽITÉ! Pred použitím konzoly Xbox One sa najskôr oboznámte s bezpečnostnými pokynmi pre 
zariadenie Xbox One, kde nájdete inštrukcie pre bezpečné a zdravotne nezávadné použitie konzoly 
Xbox One. 



5 | razer™ 

 
3. TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 

 2 doplnkové bočné tlačidlá s extra vysokou citlivosťou 

 2 oddeliteľné multifunkčné spúšte s extra vysokou citlivosťou 

 4 akčné tlačidlá ABXY s extra vysokou citlivosťou 

 Štvortlačidlový panel pre rýchle ovládanie 

 2 tlačidlá rýchleho vyvolania herného profilu 

 Poistka spúšte umožňujúca nepretržitú paľbu 

 Aplikácia Xbox LIVE Companion pre neobmedzené prispôsobenie vlastného 

nastavenia s uložením profilu a nastavenia v cloude  

 Mechanizmus spúšte na báze Hallovho senzora 

 Ľavá a pravá hmatovo rozoznateľná spúšť  

 Ľavé a pravé bočné tlačidlo s intenzívnejším účinkom 

 Analógové joysticky s nulovým spomalením 

 3,5milimetrový audio port pre pripojenie stereo výstupného zariadenia alebo 

vstupného mikrofónu 

 Doplnkové gumené rukoväte 

 Funkcia pre rýchle odpojenie kábla 

 Puzdro 

 Audio 3,5mm port pre stereo audio výstup a vstup mikrofónu 

 3 m dlhý odpojiteľný oplietaný kábel s micro USB konektorom 

 
 
PRIBLIŽNÉ ROZMERY A HMOTNOSŤ:  

 Dĺžka  106 mm    

 Šírka  156 mm   

 Výška  66 mm 

 Hmotnosť     260 g 
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4. VZHĽAD A USPORIADANIE SÚČASTÍ 
 
 

 
 

A. Tlačidlo Xbox  

B. Kontrolka napájania 

C. Kontrolky profilov 

D. Analógové joysticky  

E. Tlačidlo Zobraziť  

F. Tlačidlo Ponuka  

G. Akčné tlačidlo 

H. Smerový ovládač 

I. Tlačidlo Premapovať 
J. Tlačidlo cyklovanie profilu 
K. Tlačidlo Stlmiť mikrofón 
L. Tlačidlo ovládania hlasitosti 
M. 3,5mm port slúchadiel 
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N. Bočné tlačidlá (ľavé / pravé) 

O. Port odpojiteľného kábla 

P. Multifunkčné tlačidlá (M1 / M2) 

Q. Spúšte (ľavá / pravá) 

R. Poistky spúští 

S. Multifunkčné spúšte (M3 / M4) 

T. Spínače uvoľnenia krytov 

 

 
 

U. Odpojiteľný oplietaný kábel 
V. Káblový adaptér 
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5. NASTAVENIE OVLÁDAČA RAZER WILDCAT 
 
 
Zapojte konektor micro USB odpojiteľného opleteného kábla do ovládača Razer 
Wildcat.  
 

 
 
 
PRIPOJENIE KU KONZOLE XBOX ONE 
Zapojte konektor USB ovládača Razer Wildcat do portu USB hernej konzoly Xbox One. 
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PRIPOJENIE K PC 

1. Zapojte konektor USB ovládača Razer Wildcat do portu USB sojho PC. 
 

 
 

2. Počkajte, kým sa automaticky nenainštalujú ovládače pre ovládač konzoly Xbox 
One, prípadne si ich stiahnite z www.razersupport.com/gaming-
controllers/razer-wildcat.  

  

 
ODSTRÁNENIE MULTIFUNKČNÝCH SPÚŠTÍ 
1. Vsuňte špičku skrutkovača do multifunkčnej spúšte. 
 

 

http://www.razersupport.com/gaming-controllers/razer-wildcat
http://www.razersupport.com/gaming-controllers/razer-wildcat
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2. Otočte skrutkovačom proti smeru hodinových ručičiek a skrutku uvoľnite. 
 

 
 
3. Vyberte multifunkčnú spúšť z ovládača. 
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4. Priklopte kryt spúšte. 
 

 
 
Ak chcete kryt spúšte otvoriť, jednoducho zatlačte tlačidlo uvoľnenia krytu do strany.  
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6. DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO 
 
 
GUMENÉ HLAVICE ANALÓGOVÝCH JOYSTICKOV 
Vďaka vylepšenej textúre gumených hlavíc Vám už nebudú palce z analógových 
joystickov skĺzavať ani pri najintenzívnejších fázach hry.  
 

 
 
 

DOPLNKOVÉ GUMENÉ RUKOVÄTE 
Tieto gumené rukoväte dodajú ovládaču vyšší komfort a lepšiu ovládateľnosť.  
 

 
 
Poznámka: Po nasadení gumových rukovätí môže byť komplikované ich odstrániť a už nebude možné 
ich znovu použiť.  
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7. POUŽÍVANIE OVLÁDAČA RAZER WILDCAT 
 
 
VÝBER PROFILU 
Ovládač Razer Wildcat má prednastavený profil a 2 prispôsobiteľné profily, ktoré si 
môžete nastaviť podľa svojich potrieb a upraviť si nastavenie multifunkčných bočných 
tlačidiel a spúšte. 
 

 
 
Opätovným stláčaním tlačidla Profil môžete prepínať medzi profilmi Profile 1 a Profile 
2.  
 

 
 
Na obnovenie prednastaveného profilu stlačte a podržte tlačidlo Profil minimálne 3 
sekundy, kým nezhasnú kontrolky oboch profilov.  
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PREMAPOVANIE MULTIFUNKČNÝCH SPÚŠTÍ (MFT) A BOČNÝCH TLAČIDIEL  (MFB) 
Za účelom premapovania multifunkčných spúští a multifunkčných bočných tlačidiel 
musíte najskôr zvoliť profil Profile 1 alebo Profile 2. Po vykonaní výberu postupujte 
nasledovne: 
 

1. Stlačte a podržte tlačidlo Premapovať, kým indikátor aktívneho profilu nezačne 
blikať. 

 

 
 

2. Stlačte a podržte MFB alebo MFT, ktoré si prajete konfigurovať. 
 

 
 

3. Stlačte tlačidlo, ktorého funkciu si prajete k vybranému MFB alebo MFT priradiť. 
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4. Akonáhle začne ovládač vibrovať, obe tlačidlá pustite. 
 

 
 
POUŽÍVANIE TLAČIDLA STLMENIE MIKROFÓNU 
Tlačidlo stlmenia mikrofónu Vám umožňuje stlmiť mikrofón, ktorý je zapojený do 3,5 
milimetrového portu slúchadiel. Stlmenie mikrofónu indikuje rozsvietená kontrolka.  
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POUŽÍVANIE TLAČIDLA OVLÁDANIA ZVUKU 
Ovládač Razer Wildcat je opatrený viacúčelovým tlačidlom ovládania zvuku, s ktorým 
môžete zvyšovať či znižovať celkovú hlasitosť a meniť pomer hlasitosti hovoru a 
herných efektov. 
 
Ak chcete zvýšiť celkovú hlasitosť, jednoducho tlačidlo stlačte.  
 

 
 
Pre doladenie celkovej hlasitosti tlačidlo stlačte a podržte a potom stlačte smerový 
ovládač nahor alebo nadol v závislosti na tom, či si prajete hlasitosť zvýšiť alebo znížiť. 
 

 
 
Ak chcete zvýšiť hlasitosť hovoru a znížiť hlasitosť herných efektov, stlačte tlačidlo 
ovládania zvuku a na smerovom ovládači stlačte šípku vľavo.  
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Ak chcete znížiť hlasitosť hovoru a zvýšiť hlasitosť herných efektov, stlačte tlačidlo 
ovládania zvuku a na smerovom ovládači stlačte šípku vpravo.  
 

 
 
Poznámka: Tlačidlo ovládania zvuku a 3,5 milimetrový port slúchadiel možno použiť iba v prípade, že 
používate hernú konzolu Xbox One.  

 
 
POUŽÍVANIE POISTIEK SPÚŠTÍ 
Poistky spúští Vám umožnia aktivovať ľavú a pravú spúšť rýchlejšie, pretože zníži ich 
vôľu. Pokiaľ chcete poistky spúští aktivovať, jednoducho ich vysuňte von; pre 
deaktiváciu ich opäť zasuňte späť dovnútra.  
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POUŽÍVANIE REŽIMU JEMNEJ SPÚŠTE 
Režim jemnej spúšte predstavuje ďalšiu alternatívu pre aktiváciu ľavej a pravej spúšte 
znížením ich reakčnej rýchlosti.  
 
Aktivácia režimu jemnej spúšte: 

1. Stlačte a podržte tlačidlo Premapovať, kým nezačne blikať kontrolka aktívneho 
profilu. 

 

 
 
2. Stlačte a podržte spúšť, ktorú si prajete konfigurovať. 

 

 
 

3. Režim jemnej spúšte aktivujete stlačením tlačidla "A". 
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4. Akonáhle ucítite ovládač vibrovať, tlačidlo pustite. 

 

 
 
Deaktivácia režimu jemnej spúšte: 

1. Stlačte a podržte tlačidlo Premapovať, kým nezačne blikať kontrolka aktívneho 
profilu. 

 

 
 
2. Stlačte a podržte spúšť, ktorú si prajete konfigurovať. 
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3. Režim jemnej spúšte deaktivujete stlačením tlačidla "B". 
 

 
 
4. Akonáhle ucítite ovládač vibrovať, tlačidlo pustite. 
 

 
 

Typ: Pre neporovnateľný pôžitok z hry aktivujte súčasne poistky spúští a režim jemnej spúšte. 

 
 
 
 

Gratulujeme, teraz ste pripravení začať gamepad Razer Wildcat používať.  
Zabávajte sa! 
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8. BEZPEČNOSŤ A ÚDRŽBA 
 
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
 Aby bolo používanie myši Razer Wildcat maximálne bezpečné, odporúčame Vám riadiť 
sa nižšie uvedenými pokynmi: 

 
1. Ak pri používaní nášho zariadenia zaznamenáte ťažkosti, ktoré pretrvávajú aj 

potom, čo vykonáte potrebné opatrenia na odstránenie problému, zariadenie 
odpojte a zavolajte na telefonickú podporu spoločnosti Razer alebo navštívte 
stránky internetovej podpory www.razersupport.comhttp://www.razersupport.com/. 
Nikdy sa nepokúšajte sami zariadenie opraviť. 

 
2. Zariadenie nikdy nerozoberajte (ak tak urobíte, prídete o práva vyplývajúce zo 

záruky) a nepripájajte ho do siete, kde by bolo preťažené. 
 

3. Dbajte na to, aby zariadenie neprišlo do kontaktu s akoukoľvek kvapalinou a 
nenechávajte ho vo vlhkom prostredí. So zariadením pracujte iba pri 
prevádzkovej teplote v rozmedzí 0 °C až 40°C. Ak dôjde k prekročeniu rozmedzia 
prevádzkovej teploty, vypnite a/alebo odpojte zariadenie, aby sa mohla teplota 
stabilizovať na optimálnej úrovni. 

 
 
ÚDRŽBA A PRÁCA SO ZARIADENÍM 
Gamepad Razer Wildcat vyžaduje pre svoju optimálnu funkciu minimálnu údržbu. 
Odporúčame, aby ste ju raz za mesiac vypojili z USB portu a vyčistili pomocou mäkkej 
handričky alebo bavlnenej utierky, ktorú navlhčite v teplej vode. Tým zabránite 
usadzovaniu nečistôt. K vyčisteniu nepoužívajte mydlo ani agresívne čistiace 
prostriedky. 

http://www.razersupport.com/
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9. PRÁVNE UPOZORNENIE 
 
 
COPYRIGHT A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO 
©2015 Razer Inc. Patent prihlásený. Všetky práva vyhradené. Razer, logo trojhlavého 
hada Razer, logo v podobe dekoratívneho nápisu Razer a ďalšie tu uvedené obchodné 
známky sú obchodnými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami 
spoločnosti Razer Inc. a/alebo jej dcérskych či pridružených spoločností, ktoré sú 
registrované v Spojených štátoch amerických a/alebo v iných krajinách.  
 
Tento produkt je vyrábaný pod licenciou spoločnosti Microsoft Corporation. Microsoft, 
Kinect, Windows, Windows Vista, logo Windows, Xbox, Xbox LIVE, Xbox One a loga 
Xbox sú obchodnými známkami koncernu Microsoft.  
 
Súčasťou tejto príručky môže byť copyright, obchodné známky, obchodné tajomstvo, 
patenty, patentované prihlášky alebo ďalšie duševné vlastníctvo (či už registrované 
alebo neregistrované) spoločnosti Razer Inc. („Razer“) vzťahujíci sa k produktu.  
Získanie tejto príručky Vám nedáva právo na žiadne z autorských práv, obchodných 
známok, patentov alebo práv duševného vlastníctva.  Gamepad Razer Wildcat 
(„produkt“) sa môže svojím prevedením líšiť od obrázkov uvedených v tomto manuáli. 
Spoločnosť Razer nenesie za tieto odlišnosti alebo prípadné chyby v tomto manuáli 
žiadnu zodpovednosť. Informácie uvedené v tomto manuáli sú predmetom zmeny bez 
predchádzajúceho upozornenia. 
 
 
OBMEDZENÁ ZÁRUKA 
Ak si chcete prečítať aktuálne a najnovšie podmienky Obmedzenej záruky, navštívte, 
prosím, webovú stránku www.razerzone.com/warranty. 
 
 
OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI 
Spoločnosť Razer v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty zisku, 
straty informácií alebo dát, zvláštne, náhodné, nepriame, trestné alebo následné škody, 
ktoré vzniknú akýmkoľvek spôsobom v spojení s distribúciou, predajom, ďalším 
predajom, používaním a nemožnosťou používať tento produkt. Zodpovednosť 
spoločnosti Razer v žiadnom prípade nemôže prekročiť kúpnu cenu produktu. 
 

http://www.razerzone.com/warranty
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SPROSTREDKOVATEĽSKÉ NÁKLADY 
Aby sme predišli pochybnostiam, vyhlasujeme, že spoločnosť Razer nebude v žiadnom 
prípade zodpovedná za náklady vzniknuté v spojení so sprostredkovaním produktu s 
výnimkou, že bola na možnosť poškodenia upozornená. Spoločnosť Razer nebude v 
žiadnom prípade hradiť sprostredkovateľské náklady prekračujúce kúpnu cenu 
produktu. 
 
 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY 
Tieto zmluvné podmienky podliehajú zákonom krajiny, v ktorej bol výrobok zakúpený, a 
na základe týchto zákonov sa tiež vykladajú. Ak je niektorá z uvedených podmienok v 
danej krajine neplatná alebo nevymáhateľná, je táto podmienka (do miery, do akej je 
neplatná a nevymáhateľná) vylúčená, bez toho aby došlo k zneplatneniu zostávajúcich 
zmluvných podmienok. Spoločnosť Razer si vyhradzuje právo na zmenu akejkoľvek z 
podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. 
 


