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Herné slúchadlá Razer Kraken pre Xbox One, ktorá sa teší obľube tých najlepších hráčov 
eSports, sa vyznačujú precíznym prenosom zvuku pri súčasnej izolácii okolitého hluku, 
takže si môžete plne vychutnávať zvuk vysokej kvality sprostredkovaný ich veľkými 
40milimetrovými neodymovými magnetickými meničmi. Viacsmerný analógový 
mikrofón je zárukou, že pri komunikácii nedôjde k žiadnemu nedorozumeniu a možno 
ho odklopiť, ak ho práve nepoužívate. 
 
Ak potrebujete stlmiť mikrofón alebo zvýšiť hlasitosť hovoru či akustických efektov, 
nemusíte vďaka stereo adaptéru náhlavnej súpravy, ktorý je súčasťou balenia, púšťať 
ovládač konzoly Xbox One z ruky. Všetky ovládacie prvky sú priamo na dosah, takže nie 
je potreba kvôli ovládaniu zvuku prerušovať hru.  
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1. OBSAH BALENIA / POŽIADAVKY NA PRIPOJENIE 
 
 
OBSAH BALENIA 

 Herná náhlavná súprava Razer Kraken pre Xbox One™ 

 Stereo adaptér náhlavnej súpravy pre Xbox One 

 Kábel mikro USB 

 Delený adaptér audio/mic 

 Dôležité produktové informácie 
 
 
POŽIADAVKY NA PRIPOJENIE 
 

Na pripojenie k Xbox® One: 

 Dostupný 3,5milimetrový kombinovaný analógový port audio/mic 
 

Ďalšie audio využitie:  

 Zariadenie s audio konektorom 3,5 mm alebo zariadenie s kombinovaným 
konektorom audio + mic 3,5 mm 
(Kompatibilné s telefónmi Apple iPhone®, HTC®, BlackBerry®. Náhlavná súprava 
Razer Kraken pre Xbox One podporuje inteligentné telefóny a laptopy s 
kombinovaným 4pinovým konektorom TRRS audio + mic. Spoločnosť Razer 
nemôže garantovať funkčnosť pri používaní s delenými adaptérmi tretích strán.) 
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2. REGISTRÁCIA / TECHNICKÁ PODPORA 
 

REGISTRÁCIA 
 
Navštívte ešte dnes webové stránky www.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). 
 
Ak 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: 

• 1-ročná obmedzená záruka výrobcu. 
• Bezplatná online technická podpora na webových stránkach  
www.razersupport.com. 

 
 

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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3. TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

 

SLÚCHADLÁ 

 Frekvenčný rozsah: 20 - 20 000 Hz 

 Impedancia:  32 Ω pri 1 kHz 

 Citlivosť (@1 kHz, 1 V/Pa):  110 ± 4 dB pri 1 kHz max. 

 Vstupné napájanie: 50 mW @ 1,52 V 

 Meniče: 40 mm, s neodymovými magnetmi 

 Dĺžka kábla: 1,3 m 
 

MIKROFÓN 

 Frekvenčný rozsah: 100 - 10 000 Hz 

 Pomer signál/šum: >50 dB 

 Citlivosť (@1 kHz, 1 V/Pa):  -42 ± 3dB 

 Príjem: viacsmerový 

 Dĺžka: 13 cm 
 
 
STEREO ADAPTÉR NÁHLAVNEJ SÚPRAVY 

 Patentovaný port pre pripojenie k ovládaču Microsoft Xbox One  

 Vyhradené ovládanie hlasitosti a stlmenia 

 Samostatné tlačidlá pre ovládanie hier a chatu  
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4. VZHĽAD A USPORIADANIE SÚČASTÍ 

 
 

A. Nastaviteľný polstrovaný hlavový most 
B. Kruhové koženkové polstrovanie mušlí 
C. Nastaviteľný mikrofón 
D. 3,5milimetrový kombinovaný konektor audio / mic 
E. Nastavenie vyváženia hlasitosti hier 
F. Nastavenie vyváženia hlasitosti hovoru 
G. Zvýšenie hlasitosti 
H. Zníženie hlasitosti 
I. Stlmenie 
J. 3,5milimetrový kombinovaný port audio/mic 
K. Delený adaptér audio/mic 
L. Kábel mikro USB 
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5. POUŽITIE NÁHLAVNEJ SÚPRAVY RAZER KRAKEN PRE XBOX ONE 
 
PRIPOJENIE NÁHLAVNEJ SÚPRAVY  
  

 
 

Podľa nižšie uvedeného postupu pripojte náhlavnú súpravu s ovládačom 
prostredníctvom stereo adaptéra náhlavnej súpravy pre ovládače konzoly Xbox One. 

1. Zapojte stereo adaptér náhlavnej súpravy do zodpovedajúceho konektora na 
spodnej strane ovládača Microsoft Xbox One. 

2. Náhlavnú súpravu zapojte do audio portu na spodnej strane stereo adaptéra. 
3. Zapnite konzolu Xbox One a prihláste sa k svojmu účtu Xbox Live®. 
4. Pomocou kábla USB pripojte ovládač ku konzole Xbox One. 
5. Systém by mal automaticky rozpoznať nový hardvér a požiadať Vás o aktualizáciu 

ovládača Xbox One za účelom podpory stereo adaptéra náhlavnej súpravy. 
Aktualizáciu vykonajte podľa pokynov na obrazovke.  

 
Upozornenie: Ovládač neodpájajte, kým nie je dokončená aktualizácia. 
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NASTAVENIE CELKOVEJ HLASITOSTI  

 

Tlačidlá zvýšenia ( ) a zníženia hlasitosti ( ) slúži na nastavenie celkovej hlasitosti 
náhlavnej súpravy, vrátane herných akustických efektov a hovoru. Hlasitosť možno 
meniť opakovaným stlačením týchto tlačidiel. 
 
Poznámka: Hlasitosť je možné tiež meniť tak, že tieto tlačidlá stlačíte a podržíte. 
 
ÚPRAVA NASTAVENIA VYVÁŽENIA HLASITOSTI HER / HOVORU 

Tlačidlá vyváženia hier ( ) / vyváženia hovoru ( ) upravujú pomer hlasitosti 
herných efektov a hovoru reprodukovaných náhlavnou súpravou. Originálne nastavenie 
vyváženia hlasitosti herných efektov a hovoru je 50/50.  
Ak chcete, aby hlasitosť herných efektov bola vyššia ako hlasitosť hovoru, stlačte 

opakovane tlačidlo  na stereo adaptéri náhlavnej súpravy pre Xbox One a vyberte 
tak požadovanú úroveň.  
Ak chcete, aby hlasitosť hovoru bola vyššia než hlasitosť herných efektov, stlačte 

opakovane tlačidlo  na stereo adaptéri náhlavnej súpravy pre Xbox One a vyberte 
tak požadovanú úroveň. 
 
Poznámka: Vyváženie hlasitosti herných efektov a hovoru možno tiež zmeniť tak, že 
príslušné tlačidlá stlačíte a podržíte. V prípade, že hlasitosť herných efektov alebo 
hovoru dosiahne maximum (pomer 100/0), ozve sa akustické upozornenie. 
 
STLMENIE MIKROFÓNU  

Stlačením tlačidla  stlmíte mikrofón. Ak je mikrofón stlmený, svieti kontrolka na 
tomto tlačidle. 
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PREDĹŽENIE ŽIVOTNOSTI VAŠEJ NÁHLAVNEJ SÚPRAVY 
 

 
Odporúčame Vám rozťahovať slúchadlá pred nasadením na hlavu len jemne, aby ste čo 
najmenej namáhali hlavový most. Hlavne dajte pozor, aby ste slúchadlá nerozťahovali 
nadmerne, pretože majú svoje fyzické limity. 
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6. BEZPEČNOSŤ A ÚDRŽBA 

 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
Aby bolo používanie slúchadiel Razer Kraken Pre 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 
stránku internetovej podpory 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 mohlo byť 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 by sa prevádzková teplota dostala mimo toto 
rozmedzie, vypnite a odpojte zariadenie a nechajte ho v pokoji, aby sa teplota 
opäť stabilizovala na bežné rozmedzie. 
 
4. Pretože Vás tieto slúchadlá aj pri nízkej hlasitosti izolujú od okolitého zvuku, 
budete mať znížené povedomie o dianí vo Vašom okolí. Pri aktivitách, ktoré 
vyžadujú, aby ste venovali pozornosť svojmu okoliu, si slúchadlá 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 Kraken Pro 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. 

http://www.razersupport.com/
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7. PRÁVNE UPOZORNENIE 
 
COPYRIGHT A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO 
Copyright ©2014-2015 Razer Inc. 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 360 a loga Xbox 
sú obchodnými známkami spoločností skupiny Microsoft. Windows a logo Windows sú 
obchodnými známkami skupiny Microsoft. Všetky ďalšie obchodné značky sú majetkom 
príslušných vlastníkov. 
 
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. Slúchadlá Razer Kraken Pro 
(„produkt“) sa môžu svojim 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. 


