UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Slúchadlá Razer Hammerhead boli od základu prerobené a dostali tak
nový dizajn a ploché káble, aby ešte lepšie vyhovovali hraniu
mobilných hier.
Vďaka vylepšeným, extra veľkým 10 mm dynamickým meničom,
ktoré sú o viac ako 20% väčšie, než meniče pôvodných slúchadiel
Razer Hammerhead, a ktorých súčasťou sú optimalizované vnútorné
akustické komory, si môžete vychutnávať špičkovo čistý zvuk
a výraznejšie basy.
Medzi ďalšie prednosti slúchadiel Razer Hammerhead patrí nielen
ich vysoká odolnosť a trvanlivosť, ale aj štýlový vzhľad. Okrem vysoko
kvalitného prevedenia štupľov slúchadiel, ktoré ponúka lepšiu
akustiku, sú súčasťou slúchadiel tiež nové ploché káble, ktoré pôsobia
menej rušivo a sú skladnejšie.
Spolu s tromi vymeniteľnými štupľami rôznych veľkostí s doplnkovými
nástavcami ponúkajú slúchadlá Razer Hammerhead optimálnu
pasívnu zvukovú izoláciu a možnosti pohodlného nastavenia
zodpovedajúceho akýmkoľvek Vašim potrebám pri hraní hier
a počúvania hudby.
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1. OBSAH BALENIA / POŽIADAVKY NA PRIPOJENIE
OBSAH BALENIA


Analógové herné/posluchové slúchadlá Razer Hammerhead V2 do uší



4 sady vymeniteľných štupľov rozdielnych veľkostí



Puzdro



Dôležité informácie o produkte

HARDVEROVÉ POŽIADAVKY


Prístroje s 3,5 mm audio konektorom jack
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2. REGISTRÁCIA / TECHNICKÁ PODPORA
REGISTRÁCIA
Ak sa prihlásite k svojmu účtu Synapse, môžete v reálnom čase zistiť, aká dlhá záručná doba
sa vzťahuje na Vami nakúpené produkty. Ak máte záujem o bližšie informácie o účte Synapse
a jeho funkciách, navštívte webové stránky razerzone.com/synapse.
Ak už máte užívateľský účet Synapse založený, zaregistrujte svoj produkt kliknutím
na svoju e-mailovú adresu v aplikácii Razer Synapse a na rozbaľovacom zozname vyberte
položku Warranty Status (záručný status).
Ak si chcete zaregistrovať svoj produkt online, navštívte webové stránky
razerzone.com/registration. Prosím pamätajte, že ak sa zaregistrujete cez webové stránky,
nebudete si môcť prezerať záručný status.
Zde je uvedeno sériové číslo
Vámi zakoupeného výrobku.

TECHNICKÁ PODPORA
Čo získate:


1-ročná obmedzená záruka výrobcu.



Bezplatná online technická podpora na webových stránkach razersupport.com.
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3. TECHNICKÉ ÚDAJE
SLÚCHADLÁ


Frekvenčný rozsah: 20 Hz - 20 kHz



Impedancia: 32 Q ± 15%



Citlivosť (pri 1 kHz): 102 ± 3 dB pri 1 kHz max.



Vstupný výkon: 5 mW max.



Reproduktory: 10 mm, s neodymovými magnetmi



Konektor: 3,5 mm, zahnutý, pozlatený



Dĺžka kábla: 1,3 m /4,27



Približná hmotnosť: 18,4 g
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4. VZHĽAD A USPORIADANIE SÚČASTÍ
Vďaka vyrazenému symbolu R na pravom
slúchadle ľahko zistíte, aký špunt patrí
do pravého a aký do ľavého ucha.

A.
B.
C.
D.
E.

Ľavé slúchadlo s vymeniteľným dvojvrstvovým štupľom
Pravé slúchadlo s vymeniteľným dvojvrstvovým štupľom
3,5 mm audio + mic jack
3 sady náhradných štupľov rozdielnych veľkostí
Puzdro
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5. POUŽÍVANIE SLÚCHADIEL RAZER HAMMERHEAD PRO V2
DOSIAHNUTIE POTREBNEJ IZOLÁCIE
Aby ste si mohli úplne vychutnať basové linky, uistite sa, prosím, že máte štuple slúchadiel
Razer Hammerhead V2 správne nasadené v ušiach, kde musia presne sedieť, aby do uší
nemohol preniknúť šum z okolia.

ZLOŽENIE SLÚCHADIEL RAZER HAMMERHEAD V2
Upozornenie: Nevyberajte si slúchadlá z uší šklbnutím, pretože by Vám mohlo byť náhle
uvoľnenie tlaku nepríjemné.

VEĽKOSTI ŠTUPĽOV
Vzhľadom na to, že môžu mať rôzni ľudia rôzne široké zvukovody, nemusia pôvodné štuple
slúchadiel poskytovať potrebné utesnenie. Výkon slúchadiel a Váš komfort môžete zlepšiť
výmenou štupľov za ich menšiu alebo väčšiu obdobu.

ZLOŽENIE SLÚCHADIEL
1. Pevne chyťte krk daného slúchadla.
2. Druhou rukou pevne chyťte štupeľ slúchadla tak, ako to vidíte na obrázku.
3. Jemne stiahnite štupeľ dole, aby sa uvoľnil zo slúchadla.

VÝMENA ŠTUPĽOV
1. Pevne chyťte krk daného slúchadla.
2. Zatlačte štupeľ otvorom na špičku slúchadla.
3. Zatlačte na štupeľ a jemne ho krúžiacimi pohybmi zaistite na svojom mieste.

FOR GAMERS. BY GAMERS.™

7

6. BEZPEČNOSŤ A ÚDRŽBA
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Aby bolo používanie slúchadiel Razer Hammerhead V2 maximálne bezpečné, odporúčame
Vám riadiť sa nižšie uvedenými pokynmi:
1. Ak pri používaní nášho zariadenia zaznamenáte ťažkosti, ktoré pretrvávajú aj potom,
čo urobíte potrebné opatrenia na odstránenie problému, zariadenie odpojte
a zavolajte na telefonickú podporu spoločnosti Razer alebo navštívte stránku
internetovej podporyrazersupport.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.
4. Pretože Vás slúchadla Razer Hammerhead V2 aj pri nízkej hlasitosti izolujú
od okolitého zvuku, budete mať znížené povedomie o dianí vo Vašom okolí.
Ak momentálne vykonávate nejakú činnosť, ktorá vyžaduje, aby ste venovali svojmu
okoliu plnú pozornosť, slúchadla Razer Hammerhead V2 si, prosím, zložte.
5. Počúvanie nadmerne hlasitého zvuku príliš dlhú dobu môže viesť k poškodeniu
sluchu. Legislatíva niektorých krajín mimo to povoľuje pri počúvaní maximálnu
hlasitosť 86 dB po dobu maximálne 8 hodín denne. Z toho dôvodu odporúčame
pri dlhodobom počúvaní znížiť hlasitosť na príjemnú úroveň.
Myslite, prosím, na svoj sluch.

ÚDRŽBA A PRÁCA SO ZARIADENÍM
Slúchadlá Razer Hammerhead V2 vyžadujú pre svoju optimálnu funkciu minimálnu údržbu.
Odporúčame, aby ste ich raz za mesiac odpojili od počítača a vyčistili pomocou mäkkej
handričky alebo bavlnenej utierky, ktorú navlhčite v teplej vode. Tým zabránite usadzovaniu
nečistôt. K vyčisteniu slúchadiel nepoužívajte mydlo ani agresívne čistiace prostriedky.
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7. PRÁVNE PREHLÁSENIE
COPYRIGHT A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
©2016 Razer Inc. Patent prihlásený. Všetky práva vyhradené. Razer, slogan For Gamers
Razer, slogan For Gamers By Gamers a logo trojhlavého hada Razer 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. Všetky ďalšie obchodné značky sú majetkom príslušných
vlastníkov. Aktuálny podoba produktu sa môže líšiť od obrázkov uvedených v tomto manuáli.
Uvedené informácie zodpovedajú skutočnosti v čase tlače tohto manuálu.
Razer Inc. ("Súčasťou tejto príručky môže byť copyright, obchodné známky, obchodné
tajomstvo, patenty, patentované prihlášky alebo ďalšie duševné vlastníctvo (či už
registrované alebo neregistrované) spoločnosti ("Razer") vzťahujúci sa k produktu. Získanie
tejto príručky Vám nedáva právo na žiadne z autorských práv, obchodných známok, patentov
alebo práv duševného vlastníctva. Slúchadlá Hammerhead V2 ("produkt") sa môžu svojim
vyhotovením 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 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.

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.
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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.
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