Razer Seirēn je univerzálny digitálny USB mikrofón ponúkajúci viac nahrávacích vzorov,
ktorý Vám ponúkne možnosť záznamu zvuku na úrovni profesionálnych štúdiových
zariadení. Vďaka hliníkovej základni, ktorá slúži ako stabilizátor, bude tento mikrofón
pevne sedieť na stole vo Vašej domácnosti alebo štúdiu bez potreby dodatočného
stojanu, čo z neho robí ideálny prístroj pre nahrávanie a streamovanie. Mikrofoó Razer
Seirēn sa môže pochváliť neporovnateľným výkonom, preto si bude Vaše publikum za
všetkých okolností vychutnávať špičkovú čistotu záznamu. Digitálny mikrofón je
navrhnutý tak, aby spĺňal a prekračoval vysoké nároky profesionálnych umelcov a
hudobníkov a zároveň umožňoval jednoduchú obsluhu pre herných streamerov alebo
profesionálnych YouTuberov.
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1. OBSAH BALENIA / SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY
OBSAH BALENIA
 Razer Seirēn
 Stolný stojan
 Mini USB / USB kábel
 Dôležité produktové informácie

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY
 PC/Mac s USB portom
 Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® XP (32-bit) / Mac OS X (10.7-10.9)
 Internetové pripojenie (pre inštaláciu ovládača)
 Minimálne 100 MB voľného miesta na pevnom disku
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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.
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3. TECHNICKÉ ÚDAJE
MIKROFÓN
Napájanie / spotreba: 5V 300 mA
Vzorkovacia frekvencia: 192 kHz
Prenosová rýchlosť: 24 bitov
Ovládače: 3 x 14milimetrová kondenzátorová vložka
Nahrávacie vzory: stereo, kardioidný, viacsmerný, obojsmerný
Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 20 kHz
Citlivosť: 12,5 mV/Pa (1kHz)
Max. SPL: 120 dBA
ZOSILŇOVAČ SLÚCHADIEL
Impedancia: ≥ 16 ohmov
Výkon (RMS): 130 mW (pri 16 ohmoch)
Frekvenčný rozsah: 15 Hz – 22 kHz
Pomer signál/šum: 114 dB
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4. VZHĽAD A USPORIADANIE SÚČASTÍ

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

Stolný stojan s možnosťou nastavenia
Stavový displej OLED
Ovládanie hlasitosti slúchadiel
Tlačidlo stlmenia (s LED kontrolkou)
Prepínač vzoru nahrávania mikrofónu
Ovládanie predzosilnenia mikrofónu
Spínač podsvietenia loga
3,5milimetrový audio konektor
Závitové upevnenie
Mini USB port
Mini-USB / USB kábel

5 | razer™

5. POUŽITIE MIKROFÓNU RAZER SEIRĒN
NASTAVENIE MIKROFÓNU RAZER SEIRĒN
1. Pripojte zariadenie k počítaču

Štandardné
výstupné
audiozariadenie
so vstupom 3,5
mm
(doplnkovo)
PC / Mac

Poznámka: Po pripojení analógového výstupného zariadenia (napr. slúchadiel)
prostredníctvom 3,5milimetrového konektoru môžete počúvať záznam obstaraný
mikrofónom Razer Seirēn. Zariadenie nemožno použiť na prehrávanie žiadnych audio
záznamov priamo z PC.
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2. Zaistite mikrofón.
Pomocou aretačných prvkov stolného stojanu upevnite mikrofón pevne na mieste vo
vzpriamenej polohe.
3. Nastavte mikrofón ako predvolené záznamové zariadenie.
Ak používate mikrofón Razer Seiren prvýkrát, možo bude nutné, aby ste ho nastavili
ako predvolené zariadenie pre záznam zvuku.
Postup pre OS Windows
Poznámka: Používatelia OS Windows si musia nainštalovať softvér Razer Synapse a prihlásiť sa do neho
pomocou platných prihlasovacích údajov, až potom si budú môcť stiahnuť ovládače, bez ktorých mikrofón Razer
Seiren nebude funkčný.

Krok 1: Inštalujte softvér Razer Synapse z www.razerzone.com/synapse a potom si
stiahnite špecializované ovládače mikrofónu.
Krok 2: Vyberte ponuku Ovládacie panely> Zvuky a zvukové zariadenia> Správa
zvukových zariadení a otvorte okno nastavenia Zvuk.
Krok 3: Na zozname v záložke Záznam vyberte položku Razer Seiren a kliknite na
tlačidlo Nastaviť predvolené.
Postup pre Mac
Krok 1: Vyberte ponuku Systémové preferencie> Zvuk a otvorte okno nastaveniaZvuk
Krok 2: Na záložke Vstup vyberte zo zoznamu možnosťRazer Seirēn.

STLMENIE MIKROFÓNU

Po stlmení mikrofónu sa rozsvieti červená LED kontrolka stlmenia.
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NASTAVENIE HLASITOSTI
Zmena

Displej OLED

Účinok
Zvyšuje hlasitosť
slúchadiel

Znižuje hlasitosť slúchadiel

NASTAVENIE PREDZOSILNENIA MIKROFÓNU
Predzosilnenie mikrofónu určuje citlivosť mikrofónu pri zachytávaní zaznamenávaného
zdroja. Odporúčame Vám, aby ste pri začatí všetkých záznamov mali ovládač nastavený
v strednej pozícii a postupne citlivosť upravovali, kým nedosiahnete požadovaný
výsledok.
Všeobecne platí, že ak mikrofón zaznamenáva veľmi veľa okolitých ruchov, mal by sa
zmeniť vzor nahrávania alebo by sa malo znížiť predzosilnenie mikrofónu, čo platí aj
naopak.
Zmena

Displej OLED

Účinok
Zvyšuje predzosilnenie
mikrofónu

Znižuje predzosilnenie
mikrofónu
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VÝBER CHARAKTERISTIKY VSTUPU
Mikrofón Razer Seirēn podporuje 4 typy charakteristiky snímania podľa Vašich
preferencií. Pomocou ovládača charakteristiky snímania zvoľte požadované nastavenie.
Aktuálne vybratá charakteristika sa zobrazí na displeji. Možnosti sú:
Zdroj
zvuku /
smer

Použitie záznamu

Streamovan
ie

Podcasty

Spev

Hudobné
nástroje

Konferenčn
é hovory

Akcie,
preteky

Rozhovor

Hudobné
nástroje

Postsynchr
óny

Obojsmerný

Viacsmerný

Stereo

Kardioidné

Charakteri
stika
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Spevácke
duety

Hudobné
nástroje

6. INŠTALÁCIA MIKROFÓNU RAZER SEIRĒN

Krok 1: Zariadenie Razer pripojte k USB portu Vášho počítača.
Krok 2: Na vyzvanie* inštalujte program Razer Synapse alebo si stiahnite inštalačný
program z webových stránok www.razerzone.com/synapse.
Krok 3: Zaregistrujte sa pre získanie Razer ID alebo sa prihláste k účtu Razer Synapse
prostredníctvom existujúceho Razer ID.
*Platí pre operačný systém Windows 8 alebo novšiu verziu.
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7. POUŽITIE PRÍSLUŠENSTVA* S MIKROFÓNOM RAZER SEIRĒN
*Predávané samostatne na www.razerzone.com/store
INŠTALÁCIA ODPRUŽENÉHO DRŽADLA MIKROFÓNU

UPOZORNENIE:
Neuťahujte cez vôľu

*Stojan mikrofónu nie je súčasťou balenia
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INŠTALÁCIA POP FILTRU
Stolný režim

UPOZORNENIE:
Neuťahujte cez vôľu

Režim mikrofónu so stojanom

UPOZORNENIE:
Neuťahujte cez vôľu
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8. KONFIGURÁCIA MIKROFÓNU RAZER SEIRĒN
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.

Mikrofón Razer Seirēn ponúka celý rad funkcií, prostredníctvom ktorých si ho môžete
prispôsobiť svojim vlastným požiadavkám.
ZÁLOŽKA SETTINGS (NASTAVENIE)
Možnosti ponúkané v tejto záložke umožňujú kontrolovať kvalitu výsledného záznamu.
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9. BEZPEČNOSŤ A ÚDRŽBA
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Aby bolo používanie mikrofónu Razer Seirēn 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), neopravujte 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. Počúvanie nadmerne hlasitého zvuku príliš dlhú dobu môže viesť k poškodeniu
sluchu. Legislatíva niektorých krajín okrem toho 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
Mikrofón Razer Seirēn vyžaduje pre svoju optimálnu funkciu minimálnu údržbu.
Odporúčame, aby ste ho raz za mesiac odpojili od počítača a vyčistili ho pomocou
mäkkej handričky alebo bavlnenej utierky, ktorú navlhčite v teplej vode. Tým zabránite
usadzovaniu nečistôt. K vyčisteniu nepoužívajte mydlo ani agresívne čistiace
prostriedky.
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10. PRÁVNE UPOZORNENIE
COPYRIGHT A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
©2014-2015 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.
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. Mikrofón Razer Seirēn ("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.
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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