Herná záznamová karta Razer Ripsaw pre profesionálny streaming a záznam všetkých Vašich
neskutočných herných dobrodružstiev. Vysoké rozlíšenie videozáznamu 1080p pri rýchlosti
až 60 rámčekov za sekundu a pripojenie USB 3.0 zaručujú, že sa Vašim divákom dostane
to najhladšie streamovanie. Karta Razer Ripsaw tiež disponuje druhým mixážnym kanálom
pre pripojenie zvuku snímaného mikrofónom či hudby pre viacvrstvovú audio produkciu.
Kompatibilný s PC, Razer Forge TV, PS4, Xbox One, Wii U a ďalšími.
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1.OBSAH BALENIA / SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY
OBSAH BALENIA
 Herná záznamová karta Razer Ripsaw
 Kábel USB 3.0 
 Kábel HDMI
 Komponentný AV kábel
 Komponentný AV multikábel
 Audio kábel 3,5 mm
 Dôležité produktové informácie

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY
 OS:
o Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7
 Mikroprocesor:
o Pevná PC – Intel Core i5-4440 3,10 GHz alebo vyššia
o Prenosná PC – Intel Core i7-4810MQ alebo vyššia
 Grafický procesor:
o Pevná PC – NVIDIA GeForce GTX 660 alebo vyššia
o Prenosná PC – NVIDIA GeForce GTX 870M alebo vyššia
 Pamäť: Minimálne 4 GB (odporúčané 8 GB)
 USB 3.0 (napájané)
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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
stránky www.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.

Tu je uvedené sériové číslo výrobku, ktorý ste si kúpili.

TECHNICKÁ PODPORA
Výhody, ktoré získáte:
 1-ročná obmedzená záruka výrobcu.
 Bezplatnú online technickú podporu na webových stránkach www.razersupport.com.
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3. TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE
 Rozhranie: Len USB 3.0
 Video vstupy:
o Digitálny – HDMI
o Analógový – komponentný
 Audio vstupy:
o Digitálny – HDMI
o Analógový – RCA L/R
 Vstup audio mixu:
o 3,5 mm mic-in
o 3,5 mm aux-in
 Video výstup:
o HDMI (priechod z HDMI a komponentného vstupu)
 Maximálne rozlíšenie záznamu: Nekomprimovaných 1080 p 60 r/s (60 MB/s)
 Podporované rozlíšenie:
o 1080
o 1080
o 720
o 576
o 576
o 480
o 480
 Odporúčaný softvér: Open Broadcaster Software (OBS) / XSplit
PRIBLIŽNÉ ROZMERY A HMOTNOSŤ:
 Dĺžka
130 mm
 Šírka
86 mm
 Výška
17 mm
 Hmotnosť 183 g



5 | razer

4. VZHĽAD A USPORIADANIE SÚČASTÍ

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

Vstupný port USB 3.0
Komponentný vstupný port
Vstupný port HDMI
Priechodzí port HDMI
Prídavný vstupný port audia
Vstupný port mikrofónu
Stavový indikátor
Kábel USB 3.0
Kábel HDMI
Komponentný AV kábel
Komponentný AV multikábel
Audio kábel 3,5 mm
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5. NASTAVENIE KARTY RAZER RIPSAW
Inštalácia karty Razer Ripsaw je ľahká a umožňuje ľahký záznam videí odosielaných
na jej vstupné porty. Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov a podľa špecifikácie
svojho herného zariadenia.
Poznámka: U niektorých počítačov môže byť funkčnosť podmienená inštaláciou dodatočného hardvéru.
Ak potrebujete poradiť s nastavením, otvorte si prehľad najčastejších otázok na www.razersupport.com.

PRIPOJENIE K PEVNÉMU PC ALEBO HERNEJ KONZOLY
1. Pomocou dodaného kábla HDMI prepojte svoj počítač alebo hernú konzolu so vstupným
portom HDMI karty Razer Ripsaw.
2. Pomocou kábla HDMI* prepojte svoju HD TV alebo monitor s priechodzím portom
HDMI karty.
3. Pomocou kábla USB 3.0 prepojte port USB 3.0 karty Razer Ripsaw s počítačom, na ktorom
vykonávate záznam.
*nie je súčasťou balenia
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PRIPOJENIE KU KOMPONENTNÉMU AV SYSTÉMU

1. Prepojte komponentný AV kábel svojej konzoly s komponentným káblom karty Razer Ripsaw.
2. Komponentný kábel zapojte do komponentného vstupného portu karty Razer Ripsaw.
3. Pomocou kábla USB 3.0 prepojte port USB 3.0 karty Razer Ripsaw s počítačom, na ktorom
robíte záznam.
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PRIPOJENIE KU KONZOLE PLAYSTATION 3

1. Pomocou komponentného AV multikáble prepojte svoju konzolu s komponentným vstupným
portom karty Razer Ripsaw.
2. Pomocou dodaného kábla HDMI prepojte priechodzí port HDMI so svojou HD TV.
3. Pomocou kábla USB 3.0 prepojte port USB 3.0 karty Razer Ripsaw s počítačom, na ktorom
robíte záznam.
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POUŽITIE FUNKCIE MIXOVANIA
Dodajte svojim videám profesionálnu úroveň doplnením hlasu a sekundárnych zvukov.
Pomocou audio kábla 3,5 mm pripojte k audio vstupnému portu karty akýkoľvek hudobný
prehrávač a pridajte vlastnú hudbu alebo zvukové efekty.

Zapojte do mikrofónového vstupného portu karty mikrofón a sprevádzajte svoj stream audio
komentárom.

Gratulujeme Vám k úspešnému nastaveniu karty Razer Ripsaw. Teraz pre zábavu: navštívte
www.razerzone.com/ripsaw , kde si môžete stiahnuť softvér pre záznam videa a živý streaming.
K dispozícii je Vám tiež obsiahly návod, ako začať so streamovaním na profesionálnej úrovni.
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6. INŠTALÁCIA SYSTÉMU RAZER SYNAPSE PRE KARTU RAZER RIPSAW

Krok 1: Skontrolujte, či je karta Razer Ripsaw pripojená k Vášmu počítaču.
Krok 2: Na vyzvanie * inštalujte program Razer Synapse alebo si stiahnite inštalačný program
z webových stránok www.razerzone.com/synapse.
Krok 3: Zaregistrujte sa, aby ste získali Razer ID, alebo sa prihláste k svojmu existujúcemu účtu
Razer Synapse.
*Platí pre operačný systém Windows 8 alebo novšiu verziu.
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7. KONFIGURÁCIA KARTY RAZER RIPSAW
Právne upozornenie:

Aby ste mohli využívať uvedené funkcie, musíte sa prihlásiť do systému Razer Synapse.
Tieto funkcie sa v závislosti na aktuálnu verziu softvéru a na operačnom systéme Vášho
počítača môžu zmeniť.

Konfigurátor systému Razer Synapse umožňuje upravovať nastavenie diód LED v závislosti
na zvolenom záznamovom softvéru. Všetky tu vykonané zmeny sa automaticky ukladajú
do Vášho počítača a na cloudové servery.
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8. BEZPEČNOSŤ A ÚDRŽBA
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Aby bolo používanie myši Razer Diamondback 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 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
Myš Razer Diamondback 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 slúchadiel nepoužívajte mydlo ani agresívne čistiace prostriedky.

13 | razer

9. PRÁVNE UPOZORNENIE
COPYRIGHT A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
©2016 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.
Windows a logo Windows sú obchodnými známkami skupiny Microsoft.
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 Inc. („Razer“) vzťahujúci sa k výrobku. Získanie tejto príručky
Vám nedáva právo na žiadne z autorských práv, obchodných známok, patentov alebo práv
duševného vlastníctva. Myš Razer Diamondback („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.
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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.
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