Soundbar Razer Leviathan 5.1 s prostorovým zvukem se snadno vejde pod počítačový monitor
nebo domácí konzoli. Tento soundbar, který disponuje tou nejmodernější technologií Dolby®,
vysoce kvalitními reproduktory a speciálním subwooferem se vyznačuje bohatým zvukem, který
dokonale podbarvuje atmosféru epických herních bitevních scén nebo věrně reprodukuje Vaše
oblíbené skladby uložené v mobilním telefonu, a díky jeho univerzálnosti jej lze dle potřeby
snadno přemisťovat.
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1. OBSAH BALENÍ / POŽADAVKY PRO PŘIPOJENÍ
OBSAH BALENÍ
 Razer Leviathan
 Síťový adaptér s vyměnitelnými zástrčkami
 Subwoofer
 Optický kabel 
 3,5 mm audio analogový kabel
 2 páry odnímatelných nožiček
 Rychlý návod k obsluze
 Důležité produktové informace

POŽADAVKY PRO PŘIPOJENÍ
Pro hry / filmy
 PC nebo konzole s 3,5 mm audio konektorem jack nebo optickým portem
Pro mobily
 Mobilní zařízení s 3,5 mm audio konektorem jack nebo funkcí Bluetooth®
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2. REGISTRACE / TECHNICKÁ PODPORA
REGISTRACE

Zde je uvedeno sériové číslo Vámi
zakoupeného výrobku.

Pokud se přihlásíte ke svému účtu na Razer Synapse, můžete v reálném čase zjistit, jak dlouhá
záruční doba se vztahuje na Vámi zakoupené produkty. Pokud máte zájem o bližší informace
o účtu Razer Synapse a jeho funkcích, navštivte webové stránky www.razerzone.com/synapse.
Pokud již máte uživatelský účet Razer Synapse založený, zaregistrujte svůj produkt kliknutím
na svou e-mailovou adresu v aplikaci Razer Synapse a na rozbalovacím seznamu zvolte položku
Warranty Status (záruční status).
Pokud si chcete zaregistrovat svůj produkt online, navštivte webové stránky
www.razerzone.com/registration. Prosím pamatujte, že pokud se zaregistrujete přes webové
stránky, nebudete si moct prohlížet záruční status.
TECHNICKÁ PODPORA
Výhody, které získáte:
• 1letá omezená záruka výrobce.
• Bezplatnou online technickou podporu na webových stránkách www.razersupport.com.
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3. TECHNICKÉ ÚDAJE
Soundbar
 Celkový výstupní výkon: 30 W (15 W x 2 RMS)
 Širokopásmové reproduktory: 2 x 2,5” / 63,5 mm
 Výškové reproduktory: 2 x 0,74” / 19 mm
 Impedance: 8 Ω
 Frekvenční rozsah: 180 Hz – 20 kHz
 Přibližná hmotnost: 2 kg
Subwoofer
 Typ: Pasivní
 Celkový výstupní výkon: 30 W RMS
 Širokopásmové reproduktory: 5,25” / 133 mm
 Impedance: 4 Ω
 Frekvenční rozsah: 20 Hz – 180 Hz
 Přibližná hmotnost: 2,35 kg
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4. VZHLED A USPOŘÁDÁNÍ SOUČÁSTÍ

A.
B.
C.
D.
E.

Horní panel (tlačítka & LED diody)
Subwoofer s připojeným kabelem
Optický kabel
Kabel 3,5 mm / 3,5 mm
Síťový adaptér s vyměnitelnými zástrčkami

*Použijte zástrčku vhodnou pro Váš region.

F. Montážní otvory
G. Vstupní panel
H. Odnímatelné nožičky pro úpravu sklonu soundbaru
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Horní panel

A. Vypínač
B. Kontrolka LED

slouží k zapnutí či vypnutí soundbaru
vstupu Indikuje existující vstupní zdroj audia

OPT: Optický

AUX: Analogový

: Bluetooth
C. LED indikátor ekvalizéru Indikuje aktuálně vybrané přednastavení ekvalizéru

: Hry 

: Hudba 

: Filmy
D. Tlačítko pro výběr vstupu Přepíná mezi 3 typy vstupu
E. Tlačítko párování
Aktivuje funkci Bluetooth
Bluetooth
F. Dolby® zpracovávání
Aktivuje Dolby zpracovávání
optických audio vstupů
G. Tlačítko ztlumení
Ztlumuje / zesiluje soundbar
H. Snížení hlasitosti
Snižuje celkovou hlasitost audia
I. Zvýšení hlasitosti
Zvyšuje celkovou hlasitost audia
J. Přednastavení ekvalizéru
Přepínač mezi 3 přednastaveními ekvalizéru
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Vstupní panel

K. Výstup subwooferu
L. Hlavní příkon
M. Optický vstup
N. Analogový vstup 3,5 mm
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5. POUŽITÍ SOUNDBARU RAZER LEVIATHAN
NASTAVENÍ A UMÍSTĚNÍ SOUNDBARU
1. Vyberte si zástrčku používanou ve Vaší zemi a připojte
ji k adaptéru.

2. Umístěte soundbar a subwoofer na vybraná místa.
S ohledem na optimální výkon zajistěte, aby bez ohledu na umístění soundbaru stál subwoofer
na zemi.
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3. Připojte soundbar k subwooferu a do příslušného elektrického zdroje.
Poznámka: Při připojování / odpojování subwooferu k / od soundbaru Razer Leviathan dbejte
na to, abyste stiskli pojistku konektoru a správně jej nasadili. Nesprávné odpojení kabelu
subwooferu může vést k ukončení platnosti záruky.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
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PŘIPOJENÍ K AUDIO ZDROJI
Poznámka: Při připojování k přístrojům s vestavěnými reproduktory může přehrávání audia pokračovat jejich
prostřednictvím . V takovém případě manuálně přepněte audio výstup svého přístroje na soundbar Razer Leviathan.

Připojení prostřednictvím optického kabelu
Připojte soundbar Razer Leviathan prostřednictvím jeho optického portu a stiskněte
tlačítko , dokud se nerozsvítí kontrolka OPT LED.
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Připojení prostřednictvím analogového kabelu
Připojte soundbar Razer Leviathan prostřednictvím jeho analogového portu a stiskněte
tlačítko
, dokud se nerozsvítí kontrolka AUX LED.
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Připojení přes rozhraní NFC
Jednoduše na svém přístroji aktivujte rozhraní NFC, přibližte jej do dosahu soundbaru a obě
zařízení spárujte. Zdroj vstupu se automaticky přepne na spárovaný přístroj.

Připojení přes Bluetooth®
Pokud používáte vstup přes Bluetooth soundbaru poprvé, případně se jeho prostřednictvím
pokoušíte připojit nový přístroj, musíte aktivovat režim párování.
1. Režim párování aktivujete tak, že na minimálně 3 vteřiny stisknete tlačítko rozhraní Bluetooth.
Kontrolka rozhraní Bluetooth začne pomalu blikat.

2. Aktivujte u svého přístroje rozhraní Bluetooth a začněte vyhledávat nové přístroje Bluetooth.
3. Ze seznamu nalezených přístrojů vyberte možnost “Razer Leviathan”.
4. Počkejte, až bude párování dokončeno. Po úspěšném připojení přestane kontrolka rozhraní
Bluetooth na horním panelu soundbaru blikat a zůstane svítit.
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Seznámení s režimy Bluetooth
Modul Bluetooth soundbaru pracuje ve 3 režimech – režim párování, režim připojování
a režim připojitelnosti.
Režim
párování

Režim
párování

Párování
s novým
zařízením.

Připojení
k poslenímu
spárovanému
zařízení

Režim
připojitelnosti

Režim připojení

Připraveno
k připojení
k posledním 4
spárovaným
zařízením. Zapněte
Bluetooth na vašem
zařízení a vyberte
Razer Leviathan
pro připojení.
Jakékoliv
Pouze poslední
Pouze poslední 4
Bluetooth zařízení spárov. zařízení spárované zařízení
Stisknete a držte Stiskněte
Automaticky
tlačítko
jednou tlačítko aktivované
bluetooth déle
Bluetooth
v párovacím režimu
než 3 vteřiny
nebo po ukončení
připojovacího režimu

Když je zařízení
připojeno k soudb
baru přes
Bluetooth

Časový limit
Automatický
prechod
do řežimu

90 vteřin
Režim připojení
po časovém
limitu

10 vteřin
Režim
připojení
po časovém
limitu

Žádný

Žádný
Režim připojení
po ukončení
spojení
s spárovaným
zařízemín.
(z dosahu)

LED indikátor

Dýchá jednou
za vteřinu

Dýchá 2x
za vteřinu

Opakovaně dýchá 2x
nasledováno pauzou

Zjistitelné?
Jak aktivovat
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-

Ne
Aktivuje se
automaticky
pokud je zařízení
uspěšně spárováno

Svítí trvale

ZMĚNA ZDROJE VSTUPU
Soundbar Razer Leviathan podporuje 3 typy audiovstupu – optický, analogový a prostřednictvím
Bluetooth Po zapnutí soundbaru se automaticky aktivuje vstup analogový. Zdroj vstupu můžete
manuálně změnit stiskem tlačítka . Aktuálně vybraný zdroj indikuje kontrolka LED.

NASTAVENÍ HLASITOSTI
Chcete-li zvýšit či snížit hlasitost, opakovaně stiskněte příslušná tlačítka, nebo je stiskněte
a podržte.
Zvýšení hlasitosti Snížení hlasitosti

VÝBĚR PŘEDNASTAVENÍ EKVALIZÉRU
Ekvalizér soundbaru má 3 naprogramovaná přednastavení – pro hry, hudbu
a filmy. Přepínat mezi nimi lze stiskem tlačítka
. Aktuálně vybrané přednastavení indikuje
kontrolka LED.

NASTAVENÍ ÚROVNĚ VÝKONU SUBWOOFERU
Stiskněte a podržte tlačítko
a současně pomocí tlačítek
výkonu subwooferu.
Zvýšení výkonu subwooferu
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a

snižte nebo zvyšte úroveň

Snížení výkonu subwooferu

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ KONTROLEK LED
Pomocí kombinace stisků tlačítek můžete upravit nastavení LED kontrolek svého
soundbaru. Stiskněte a podržte tlačítko
a poté pomocí tlačítka
kontrolky LED
vypněte nebo zapněte.

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ
Pokud chcete zrušit nastavení aktuální a obnovit původní tovární, stiskněte a 10 vteřin podržte
tlačítko
. Soundbar se vypne. Přístroj můžete znovu zapnout.

ÚPRAVA SKLONU SOUNDBARU

Pomocí 2 párů odnímatelných nožiček lze upravit sklon soundbaru tak, aby v šíření
reprodukovaného zvuku bránilo co nejméně překážek. V závislosti na použitých nožičkách
a jejich orientaci lze nastavit sklon 15°, 0° nebo 18°.
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6. BEZPEČNOST A ÚDRŽBA
DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI A ÚDRŽBY UPOZORNĚNÍ: Nedodržení těchto
instrukcí může mít za následek požár, elektrický šok, nebo jiné zranění či škodu.
Pří používání soundbaru Razer Leviathan tyto bezpečnostní pokyny ve vlastním zájmu prosím
dodržujte. Tento návod k obsluze si nechte po ruce, abyste do něj mohli v případě potřeby
nahlédnout.
Pokud se budete držet pokynů pro bezpečné zacházení se soundbarem Razer Leviathan, snížíte
riziko popálení.
1. Soundbar Razer Leviathan a síťový adaptér umístěte na stabilní pracovní povrch
umožňující odpovídající cirkulaci vzduchu pod a kolem počítače nebo televize.
2. Nepoužívejte ani neinstalujte zařízení na místě, kde by přišlo do kontaktu s vodou,
kde je vlhko nebo na mokrý povrch.
3. Nepoužívejte ani neinstalujte zařízení v blízkosti žádného zdroje tepla nebo otevřeného
ohně. Nepoužívejte zařízení v blízkosti radiátorů, kamen, krbů, svíček anebo jiných
horkých povrchů.
4. Neblokujte ventilační mřížky nebo otvory. Zařízení instalujte na chladném, suchém
místě.
5. Čistěte pouze suchým nebo navlhčeným hadříkem. Před čištěním přístroj vypojte
z elektrické sítě a na čištění nepoužívejte aerosol anebo tekuté čistící prostředky.
6. Do otvorů zařízení nevkládejte žádné předměty.
7. Veškerou údržbu přenechte kvalifikovanému servisnímu personálu. Nepokoušejte
se přístroj opravovat sami. Odstraňováním krytů se vystavujete nebezpečí zranění
elektrickým proudem.

16 | For gamers by gamers™

SÍŤOVÝ ADAPTÉR PRO RAZER LEVIATHAN
POZN.: Nesprávné uskladnění nebo použití síťového adaptéru může mít za následek zaniknutí
platnosti záruky.
Tento síťový adaptér splňuje teplotní omezení stanovená Mezinárodním standardem pro
bezpečnost zařízení informačních technologií pro povrchy přístupné uživatelům (IEC 60950-1).
Tento přístroj by měl být zapojován pouze do sítě typu uvedeného na štítku. Pokud si nejste jisti
elektrickým zdrojem na místě, kde zamýšlíte přístroj používat, informujte se u místního
poskytovatele elektřiny anebo kvalifikovaného technika. Použití AC síťového adaptéru je
nebezpečné, protože by produkt mohl být připojen ke zdrojům napájení, které mají nevhodné
napětí. Pokud si nejste jisti, jaké je přesné provozní napětí, neváhejte kontaktovat místního
distributora nebo maloprodejce.
1. Používejte pouze síťový adaptér, který byl dodána spolu se soundbarem Razer
Leviathan, nebo jiný adaptér schválený společností Razer jako kompatibilní s tímto
produktem.
2. Síťový adaptér je vybaven vyměnitelnými zástrčkami. Používejte pouze zástrčku
určenou pro svou oblast použití.
3. Než připojíte síťový adaptér do zásuvky, ujistěte se, že je na síťový adaptér správně
nasazena výměnná zástrčka.
4. Síťový adaptér se může v průběhu normálního používání velmi zahřívat. Proto
při provozu přístroje na síťový adaptér nikdy nic nepokládejte.
5. Z bezpečnostních důvodů odpojte zařízení z elektrické sítě během bouřky, nebo pokud
ho delší dobu nepoužíváte.
6. Chraňte síťový kabel, aby na něj nikdo nešlápl nebo jej neskřípl, obzvláště pak v blízkosti
zásuvky, šuplíků nebo místě jeho výstupu z přístroje.
7. Nepřetěžujte elektrické zásuvky, prodlužovací kabely a elektrické vidlice. Mohlo by tak
dojít k požáru nebo ke zranění v důsledku elektrického šoku.
8. Síťový adaptér a všechny ostatní kabely odpojte v následujících případech:
• Chcete-li vyčistit vnější kryt
• Je-li elektrický kabel nebo zástrčka roztřepená anebo jinak poškozená.
• Když jsou Razer Leviathan nebo síťový adaptér vystaveny dešti, nadměrné
vlhkosti, anebo se pod vnější kryt dostala tekutina.
• Došlo k pádu soundbaru Razer Leviathan nebo síťového adaptéru, kryt
byl poškožen nebo se domníváte, že je nutný servisní zásah nebo oprava.
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Aby bylo používání soundbaru Razer Leviathan maximálně bezpečné, doporučujeme Vám řídit
se níže uvedenými pokyny:
1. Pokud při používání našeho zařízení zaznamenáte potíže, které přetrvávají i poté,
co provedete nezbytná opatření pro odstranění problému, zařízení odpojte a zavolejte
na telefonickou podporu společnosti Razer nebo navštivte stránky internetové podpory
www.razersupport.com. Nikdy se nepokoušejte sami zařízení opravit.
2. Zařízení nikdy nerozebírejte (pokud tak učiníte, přijdete o práva vyplývající ze záruky),
neopravujte a nepřipojujte ho do sítě, kde by bylo přetíženo.
3. Dbejte na to, aby zařízení nepřišlo do kontaktu s jakoukoliv kapalinou a nenechávejte ho
ve vlhkém prostředí. Se zařízením pracujte pouze při provozní teplotě v rozmezí 0°C až 40 °C.
Pokud by se provozní teplota dostala mimo toto rozmezí, vypněte a odpojte zařízení a nechte
ho v klidu, aby se teplota opět stabilizovala na běžné rozmezí.
4. Poslech nadměrně hlasitého zvuku po příliš dlouhou dobu může vést k poškození sluchu.
Legislativa některých zemí mimo to povoluje při poslechu maximální hlasitost 86 dB po dobu
maximálně 8 hodin denně. Z toho důvodu doporučujeme při dlouhodobém poslechu snížit
hlasitost na příjemnou úroveň. Myslete prosím na svůj sluch.
ÚDRŽBA A PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM
Soundbar Razer Leviathan vyžaduje pro svou optimální funkci minimální údržbu. Doporučujeme,
abyste ho jednou za měsíc odpojili od počítače a vyčistili ho pomocí měkkého hadříku nebo
bavlněné utěrky, které navlhčete v teplé vodě. Tím zabráníte usazování nečistot. K vyčištění
zařízení nepoužívejte mýdlo ani agresivní čisticí prostředky.
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7. PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ
COPYRIGHT A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
©2014 Razer Inc. Patent přihlášen. Všechna práva vyhrazena. Razer™, logo tříhlavého hada
Razer, logo v podobě dekorativního nápisu Razer a další zde uvedené obchodní známky jsou
obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami společnosti Razer Inc.
a/nebo jejích dceřiných či přidružených společností, které jsou registrovány ve Spojených
státech amerických a/nebo v jiných zemích.
Razer Inc. Součástí této příručky mohou být copyright, obchodní známky, obchodní tajemství,
patenty, patentované přihlášky nebo další duševní vlastnictví (ať už registrovaná či
neregistrovaná) společnosti Razer Inc. („Razer“) vztahující se k produktu. Získání této příručky
Vám nedává právo na žádné z autorských práv, obchodních známek, patentů nebo práv
duševního vlastnictví. Razer Leviathan („produkt“) se může lišit od obrázků na balení apod.
Společnost Razer nenese za tyto odlišnosti nebo případné chyby v tomto manuálu žádnou
odpovědnost. Informace uvedené v tomto manuálu jsou předmětem změny bez předchozího
upozornění.
Vyráběno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého písmene D jsou obchodními známkami společnosti Dolby
Laboratories.
N Mark je obchodní známka nebo registrovaná obchodní známka společnosti NFC Forum, Inc.
ve Spojených státech a jiných zemích.
AptX® a logo AptX® jsou obchodní známky společnosti CSR plc nebo jedné z jejích přidružených
společností a mohou být registrovány v jedné nebo více jurisdikcích.

OMEZENÁ ZÁRUKA
Pokud si chcete přečíst aktuální a nejnovější podmínky Omezené záruky, navštivte prosím
webovou stránku www.razerzone.com/warranty.
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OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Společnost Razer v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty zisku, ztráty
informací nebo dat, zvláštní, náhodné, nepřímé, trestní nebo následné škody, které vzniknou
jakýmkoliv způsobem ve spojení s distribucí, prodejem, dalším prodejem, používáním
a nemožností používat tento produkt. Odpovědnost společnosti Razer v žádném případě nemůže
překročit kupní cenu produktu.
ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ NÁKLADY
Abychom předešli pochybnostem, prohlašujeme, že společnost Razer nebude v žádném případě
odpovědná za náklady vzniklé ve spojení se zprostředkováním produktu s výjimkou toho, že byla
na možnost poškození upozorněna. Společnost Razer nebude v žádném případě hradit
zprostředkovatelské náklady překračující kupní cenu produktu.
OBECNÉ PODMÍNKY
Tyto smluvní podmínky podléhají zákonům země, ve které byl produkt zakoupen, a na základě
těchto zákonů se také vykládají. Jestliže je některá z uvedených podmínek v dané zemi neplatná
nebo nevymahatelná, je tato podmínka (do míry, do jaké je neplatná a nevymahatelná)
vyloučena, aniž by došlo k zneplatnění zbývajících smluvních podmínek. Společnost Razer si
vyhrazuje právo na změnu jakékoliv z podmínek bez předchozího upozornění.
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