Razer Leviathan Mini Vám při svém velmi kompaktním provedení nabídne
nekompromisní sílu zvuku. Tento elegantní přenosný reproduktor s technologiemi
Bluetooth a aptX® pro dokonalý přenos zvuku v kvalitě srovnatelné s CD přehrávačem
Vám zajistí prvotřídní poslechový zážitek, a i přes své malé rozměry Vám umožní
vychutnat si kompletní škálu tónů od těch nejhlubších až po ty nejvyšší. Mimo to, že
reproduktor vydrží na jedno nabití hrát až deset hodin, můžete využít také režim
Combo Play, ve kterém pomocí dvou reproduktorů vytvoříte perfektní akustiku
bezdrátového sterea. Ať už jste venku na pláži či pořádáte domácí party,
nepřekonatelná síla reproduktoru Razer Leviathan Mini předčí Vaše očekávání.
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1. OBSAH BALENÍ / HARDWARE A SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
OBSAH BALENÍ
• Razer Leviathan Mini – přenosný Bluetooth® reproduktor
• Nabíječka
• 3,5 mm analogový kabel k audio zařízení
• Přenosný obal
• Adaptér s vyměnitelnými zástrčkami
• Důležité produktové informace

POŽADAVKY PRO PŘIPOJENÍ
Kabelové připojení
Přístroje s 3,5mm audio konektorem jack
Bezdrátové připojení
Zařízeni Bluetooth 2.0 (nebo vyšší) výkonností
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2. REGISTRACE / TECHNICKÁ PODPORA
REGISTRACE
Navštivte ještě dnes webové stránky www.razerzone.com/razer-id, kde po přihlášení
získáte Razer ID a celou řadu výhod spojených s produkty Razer. Mezi ty patří například
aktuální informace o produktové záruce platné v daném okamžiku, ke kterým získáte
přístup prostřednictvím programu Razer Synapse. Pokud máte zájem o bližší informace
o účtu Razer Synapse a jeho funkcích, navštivte webové stránky
www.razerzone.com/synapse.
Pokud již máte uživatelské Razer ID, zaregistrujte svůj produkt kliknutím na svou emailovou 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.

Zde je uvedeno sériové číslo
Vámi zakoupeného výrobku.

TECHNICKÁ PODPORA
Výhody, které získáte:
• 1letá omezená záruka výrobce.
• Bezplatná online technická podpora na webových stránkách
www.razersupport.com.
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3. TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Baterie
o Typ baterie 2600 mAH nabíjecí akumulátor li-on
o Výdrž baterie na jedno nabití: až 10 hodin
o Doba nabíjení: 5 hodin
• Dosah:
o Dosah bezdrátového Bluetooth zařízení: 10 m
o Dosah bezdrátového režimu Combo Play: 4 m
• Reproduktory
o Celkový výstupní výkon: 24 W (12 W x 2)
o Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 000 KHz
o Měniče: 2 x 45 mm neodymové magnety
o Pasivní vysílače: 2 x 40 mm x 70 mm
o Impedance: 4 Ω
• Mikrofon
o Všesměrový mikrofon s technologií pro čisté zachycení hlasu
o Rozměr: 4 mm

PŘIBLIŽNÉ ROZMĚRY A HMOTNOST
• Délka
54 mm
• Šířka
185 mm
• Výška
55 mm
• Hmotnost 538 g
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4. VZHLED A USPOŘÁDÁNÍ SOUČÁSTÍ

A. Mikrofon
B. Tlačítko na snížení hlasitosti
C. Multifunkční tlačítko
D. Tlačítko na zvýšení hlasitosti
E. Konektor pro spárování prostřednictvím technologie NFC
F. Protiskluzové gumové podložky
G. Hlavní tlačítko / ukazatel stavu nabití baterie
H. 3,5 mm audio analogový konektor
I. Konektor pro nabíječku
J. Tlačítko režimu Bluetooth
K. Nabíjecí kabel
L. 3,5 mm analogový kabel
M. Pouzdro
N. Adaptér
O. Vyměnitelné zástrčky*

*Použijte zástrčku vhodnou pro Váš region.
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5. NASTAVENÍ REPRODUKTORU RAZER LEVIATHAN MINI
NABÍJENÍ REPRODUKTORŮ
1. Vyberte si zástrčku používanou ve Vaší zemi a připojte ji k adaptéru.

2. Připojte reproduktor ke vhodnému zdroji napájení.

Abyste dosáhli maximálního efektu, nabijte před prvním použitím reproduktoru Razer
Leviathan Mini baterii na 100 % její kapacity. Zcela vybitá baterie se znovu nabije
přibližně za 4 hodiny.
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ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
Při zapínání reproduktoru zmáčkněte a přidržte tlačítko power, dokud neuslyšíte zvuk
signalizující zapnutí. Při vypínání jednoduše jednou stiskněte tlačítko power a zařízení
vydá zvuk signalizující vypnutí.

Jak porozumět indikátoru baterie
Indikátor baterie bude měnit barvu v závislosti na momentálním stavu baterie, viz níže.

Baterie je nabitá
Svítí zeleně

Baterie je slabá
Svítí oranžově

Baterie je velmi slabá
Bliká červeně

Baterie se nabíjí
Červené světlo
měnící intenzitu
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PŘIPOJENÍ K AUDIO ZDROJI
Upozornění: Když přístroj připojíme k zařízení s vestavěnými reproduktory, může se zvuk přehrávat
prostřednictvím vestavěných reproduktorů. V takovém případě přepněte výstup Vašeho audio zařízení na Razer
Leviathan Mini.

Připojení přes rozhraní NFC
Ujistěte se, že není k reproduktoru připojen 3,5mm analogový kabel. Pokud bylo
zařízení předtím připojeno prostřednictvím technologie Bluetooth, budete muset
alespoň na 3 vteřiny stisknout a přidržet tlačítko Bluetooth, dokud neuslyšíte zvuk
signalizující vyhledávání. Pro spárování jednoduše aktivujte funkci NFC na Vašem
zařízení a umístěte ho v dosahu technologie NFC. Zařízení se automaticky spáruje s
reproduktorem ve svém dosahu. Úspěšné spárování je signalizováno modrým svícením
kontrolky režimu Bluetooth. Pokud jste reproduktor Leviathan Mini již jednou přes NFC
spárovali, bude se k tomuto zařízení automaticky připojovat kdykoliv bude reproduktor
zapnutý.
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Připojení přes Bluetooth®
Ujistěte se, že není k reproduktoru připojen 3,5mm analogový kabel. Pokud
reproduktor připojujete k Bluetooth zařízení poprvé, při jeho zapnutí se automaticky
spustí režim vyhledávání. Pokud bylo zařízení předtím připojeno prostřednictvím
technologie Bluetooth, budete muset alespoň na 3 vteřiny stisknout a přidržet tlačítko
Bluetooth, dokud neuslyšíte zvuk signalizující vyhledávání.
1. Přepněte reproduktor do režimu vyhledávání a druhé zařízení přepněte do
režimu párování. Pokud je reproduktor nastaven na režim vyhledávání, indikátor
Bluetooth bude blikat.

2. Párování začněte výběrem možnosti „Razer Leviathan Mini“ na seznamu
nalezených zařízení.
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3. Počkejte, až bude párování dokončeno. Pokud bylo párování úspěšné, Bluetooth
indikátor přestane blikat a bude svítit.

Pokud jste již reproduktor Leviathan Mini se zařízením Bluetooth spárovali, připojí se k
němu automaticky, kdykoliv bude zapnut.

Připojení prostřednictvím analogového kabelu
Prostřednictvím 3,5mm analogového kabelu připojte zařízení k 3,5mm analogovému
portu reproduktoru Razer Leviathan Mini. Při připojení přes 3,5mm analogový kabel je
reproduktor upřednostňován před zařízeními připojenými přes technologii Bluetooth.
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6. POUŽITÍ REPRODUKTORU RAZER LEDVIATHAN MINI
Tlačítka na reproduktoru můžete použít k manuálnímu ovládání různých funkcí, a to
včetně přehrávání hudby a vyřizování telefonických hovorů. Prostřednictvím
multifunkčního tlačítka (MFB) můžete také propojit 2 reproduktory Razer Leviathan
Mini.
PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY
Následující tlačítka můžete využít k přehrávání hudby/zvuku z připojeného audio
zdroje.
Tlačítko

Akce
Jedno stisknutí /
Stisknutí
a
přidržení

(Zvýšení
hlasitosti)
Jedno stisknutí
Dvojité stisknutí
Trojité stisknutí

Efekt
Zvýšení hlasitosti. Po každém stisknutí
následuje
pípnutí,
které
demonstruje
současnou hlasitost. Pokud reproduktor
dosáhne maximální hlasitosti, uslyšíte dvě
pípnutí.
Play / pause současnou nahrávku.
Spustit další nahrávku.
Spustit předchozí nahrávku.

(Multifunkční
tlačítko)
(Snížení
hlasitosti)

Jedno stisknutí / Snížení hlasitosti. Po každém stisknutí následuje
Stisknutí
a pípnutí, které demonstruje současnou hlasitost.
přidržení
Pokud reproduktor dosáhne minimální
hlasitosti, uslyšíte dvě pípnutí.
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PŘIJÍMÁNÍ HOVORŮ
Pokud je reproduktor Razer Leviathan Mini připojen k mobilnímu zařízení
umožňujícímu volání, můžete ho využít pro přijímání hovorů. Pokud během přijímání
hovoru hraje v reproduktoru hudba, momentální nahrávka se při vyzváněcím tónu
zastaví. Po ukončení hovoru bude reproduktor pokračovat v hraní.
MFB (multifunkční tlačítko) může být použito k ovládání reproduktoru po dobu hovoru.
V níže uvedené tabulce najdete informace o funkcích tlačítka a chování LED kontrolky.
Pro každý z následujících kroků je zvolen jeden tón
Akce
Žádný

LED kontrolka

Efekt
Máte příchozí hovor na mobilním zařízení. Z
reproduktoru se ozve vyzváněcí tón.

(Zelené blikání)
Jedno stisknutí

Přijetí hovoru.

(Zelené svícení)
Jedno stisknutí
během hovoru.

Ztišení hovoru. Pokud chcete ztišení hovoru
zrušit, stiskněte tlačítko znovu. LED kontrolka
začne svítit zeleně.
(Červené
svícení)

Zmáčkněte a
přidržte alespoň 3
vteřiny.

Nepřijímá/končí hovor.

(Nesvítí)
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POUŽITÍ COMBO PLAY
Pomocí funkce Combo Play bezdrátově připojte 2 Razer Leviathan Mini reproduktory a
budete tak moci přehrávat audio z jednoho zdroje na obou reproduktorech současně.
Připojení dvou reproduktorů
1. Zapněte hlavní reproduktor a připojte ho ke zvukovému zdroji pomocí Bluetooth.
Zkontrolujte, zda není reproduktor připojen analogovým kabelem.

2. Stiskněte a přidržte tlačítko MFB po dobu alespoň 3 vteřin, dokud nezačne
pomalu bíle blikat. Leviathan Mini začne vyhledávat další reproduktory v okruhu
4 metrů.
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3. Zapněte svůj druhý reproduktor a ujistěte se, zda není ani kabelově připojen k
jinému zařízení a ani s ním není spárován prostřednictvím technologie Bluetooth.
Pokud byl reproduktor předtím připojen prostřednictvím technologie Bluetooth k
jinému zařízení, budete muset alespoň na 3 vteřiny stisknout a přidržet tlačítko
Bluetooth, aby se reproduktor odpojil.

4. Na druhém reproduktoru stiskněte a přidržte tlačítko MFB po dobu alespoň 3
vteřin, dokud nezačne pomalu bíle blikat.
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5. Po propojení obou reproduktorů začne tlačítko MFB bíle svítit. Po propojení
reproduktorů se ozve také akustické znamení.

Pokud chcete reproduktory odpojit, jednoduše na každém z reproduktorů stiskněte na
dobu alespoň 3 vteřin tlačítko MFB tak, aby se rychle rozblikalo. Odpojení reproduktorů
je signalizováno zhasnutím LED kontrolky na tlačítku.
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Změna režimu přehrávání
V rámci soustavy Combo Play lze používat oba připojené reproduktory dvěma způsoby:
V mono nebo stereo režimu. Při prvním použití soustavy Combo Play se reproduktory
automaticky nastavují na režim mono. V tomto režimu používají oba reproduktory
používají k přehrávání zvuku svůj vlastní levý a pravý kanál.

V režimu stereo funguje hlavní reproduktor jako levý kanál a sekundární reproduktor
jako pravý kanál. Pokud chcete soustavu přepnout do režimu stereo, současně
stiskněte a přidržte tlačítka volume up (zesílení zvuku) a volume down (zeslabení zvuku)
obou reproduktorů po dobu alespoň 3 vteřin, dokud neuslyšíte pípnutí.
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Pokud chcete kanály přepnout, podruhé současně stiskněte a přidržte tlačítka volume
up and volume down na obou reproduktorech po dobu alespoň 3 vteřin, dokud
neuslyšíte pípnutí.

Pokud chcete kanály přepnout zpět do režimu mono, potřetí současně stiskněte a
přidržte tlačítka volume up and volume down na obou reproduktorech po dobu
alespoň 3 vteřin, dokud neuslyšíte pípnutí.
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7. BEZPEČNOST A ÚDRŽBA

DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI A ÚDRŽBY
VAROVÁNÍ Nedodržení těchto instrukcí může mít za následek požár, elektrický šok nebo jiné zranění
či škodu.

Pří používání reproduktoru Razer Leviathan Mini 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 s
reproduktorem Razer Leviathan Mini, snížíte riziko popálení.
1. Reproduktor Razer Leviathan Mini a nabíječku umístěte na pevnou pracovní
plochu, kde dostatečně proudí vzduch.
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.
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NABÍJEČKA PRO RAZER LEVIATHAN MINI
UPOZORNĚNÍ: Nesprávné uskladnění nabíječky může mít za následek zaniknutí platnosti záruky.

Tato nabíječka splňuje teplotní limity povrchu, se kterým uživatel přijde do styku, podle
mezinárodního standardu pro bezpečnost vybavení informační technologie
(IEC 60950-1).

Tento přístroj by měl být používán pouze z elektrického zdroje, který je uveden na
štítku. Pokud jsi nejste jisti elektrickým zdrojem na místě, kde zamýšlíte přístroj
používat, informujte se u místního poskytovatele elektřiny anebo kvalifikovaného
technika. Použití AC nabíječky 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 nabíječku, která byla dodána spolu s reproduktorem
Razer Leviathan Mini, nebo jinou nabíječku schválenou společností Razer
jako kompatibilní s tímto produktem.
2. Nabíječka je vybavená vyměnitelnými zástrčkami, používejte pouze násadu
vhodnou pro Vaši zemi.
3. Než připojíte nabíječku do zásuvky, ujistěte se, že je na nabíječku správně
nasazena výměnná zástrčka.
4. Elektrická nabíječka se může v průběhu normálního používání velmi
zahřívat. Proto při nabíjení nikdy nepokládejte nic na nabíječku.
5. Z bezpečnostních důvodů odpojte zařízení z elektrické sítě během bouřky
nebo pokud ho delší dobu nepoužíváte.
6. Nestoupejte ani neskřípněte vodící kabel, zvláště u zásuvek, rozvodných
zásuvek a v místech připojení k zařízení.
7. Nepřetěžujte zásuvky ve zdi, prodlužovací šňůry ani zástrčky. Mohlo by tak
dojít k požáru nebo ke zranění v důsledku elektrického šoku.
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8. Elektrickou nabíječku 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 Mini nebo elektrická nabíječka vystaveny
dešti, nadměrné vlhkosti, anebo se pod vnější kryt dostala tekutina.
• Pokud reproduktor Razer Leviathan Mini nebo nabíječka spadly na
zem, došlo k poškození krytu nebo máte podezření, že je nutná
oprava nebo servis.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Aby bylo používání reproduktoru Razer Leviathan Mini 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 mohlo být
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. Chraňte si svůj sluch.
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ÚDRŽBA A PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM
Reproduktor Razer Leviathan Mini 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. Nepoužívejte mýdlo ani agresivní čisticí prostředky.
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8. PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ
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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.
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 Mini („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.
Copyright © 2015 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena. Apple, Apple logo, iPod, iPhone
a iPad jsou obchodními známkami společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných
zemích. IOS je obchodní známka nebo registrovaná obchodní známka společnosti Cisco
v USA a v jiných zemích a je používána na základě licence.
Android je obchodní známka společnosti Google Inc.
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.
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OMEZENÁ ZÁRUKA
Pokud si chcete přečíst aktuální a nejnovější podmínky Omezené záruky, navštivte
prosím webovou stránku www.razerzone.com/warranty.

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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