Od čias svojej najväčšej slávy prešli arkádové hry dlhú cestu - od čias vtkaných
do pradiva herných dejín ako jedna z dláždených ciest inovácií, ktorá v nás doteraz
vyvoláva nostalgické spomienky. Hodiny strávené pri arkádovom automate z Vás urobili
skutočného hráča; s každou vhodenou mincou, každým vykonaným kombom, ranou,
ktorú si inkasoval a s každou superschopnosťou, ktorú si využil - tým všetkým sa z teba
stával lepší hráč. A to všetko sme mali na pamäti, keď sme vymýšľali ovládač Atrox
Arcade Stick pre Xbox One™. Pôvodný ovládač Razer Atrox pre Xbox 360® bol vytvorený
na základe dlhých rokov skúseností získaných profesionálnymi i amatérskymi hráčmi
a než dosiahol svoju dokonalosť, prešiel nespočetnými prototypovými fázami
a rozsiahlym testovaním. Úplne nový arkádový ovládač Razer Atrox pre Xbox One
sa drží rovnakého princípu a je konštruovaný tak, aby umožňoval rovnako pokročilé
prispôsobenie nastavenia, ktoré si hráči v priebehu toľkých rokov tak obľúbili. Vďaka
ľahko prístupnému internému nastaveniu a ukladaniu môžeš tento joystick, jeho
všetkých 10 tlačidiel a horný panel, úplne prispôsobiť svojim požiadavkám.
Ovládač Razer Atrox Arcade Stick pre Xbox One, vyznačujúci sa originálnym hardvérom
Sanwa™ a ergonomicky autentickým arkádovým usporiadaním, predstavuje vrchol
precíznosti a spoľahlivosti a je tou najlepšou voľbou pre arkádové hranie na turnajoch.
Vymyslený v ohni arkádových bitiek je ovládač Razer Atrox Arcade Stick pre Xbox One
v pravom slova zmysle stvorený k boju.
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1. OBSAH BALENIA / SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY
OBSAH BALENIA
 Ovládač Razer Atrox Arcade Stick pre Xbox One
 4m Odpojiteľný opletený kábel
 Lanková plomba
 Plochý a krížový skrutkovač
 Guľová rukoväť joysticku
 Páková rukoväť joysticku
 Odnímateľný horný panel

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY
 Xbox One 
 Voľný USB port
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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 Razer Synapse a jeho funkciách, navštívte webové stránky
www.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 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.
Tu je uvedené sériové číslo výrobku, ktorý ste si kúpili

TECHNICKÁ PODPORA
Výhody, ktoré získáte:
 1-ročná obmedzená záruka výrobcu.
 Manuál a online technická podpora zadarmo je k dispozícii
na www.razersupport.com.
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3. VZHĽAD A USPORIADANIE SÚČASTÍ

A.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Prepínač blokovania B. Xbox® Button
Guľová rukoväť joysticku
Originálny joystick Sanwa Denshi™
Originálne akčné tlačidlá Sanwa Denshi™
Odnímateľný horný panel
Tlačidlo otvárania
Tlačidlo ponuky
Tlačidlo zobrazenia
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J. Infračervená dióda LED a retroreflektor
K. Protišmyková gumová základňa
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L. Odpojiteľný kábel + lanková plomba
M. Plochý a krížový skrutkovač
N. Páková rukoväť joysticku

BEZPEČNOSTNÉ PREHHLÁSENIE
DÔLEŽITÉ! Pred použitím tohto produktu pre prístroj Xbox One sa najskôr oboznámte
s bezpečnostnými a ostatnými pokynmi týkajúcimi sa obsluhy tohto prístroja.
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4. POUŽITIE OVLÁDAČA RAZER ATROX PRE XBOX ONE
NASTAVENIE ARKÁDOVÉHO OVLÁDAČA
1. Stlačte tlačidlo otvárania a odklopte veko.

2. Odklopením veka získate prístup do viacúčelovej priehradky.
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3. Odpojte odpojiteľný kábel s lankovou plombou.

4. Ak chcete priehradku zatvoriť, chyťte veko obidvomi rukami na stranách a stlačte
ho dole.
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5. Pri vkladaní kábla dodržujte orientáciu značenia smerom nahor.

6. Otáčajte koncom v smere hodinových ručičiek, kým odpojiteľný kábel pevne
nepripojíte k ovládaču Razer Atrox pre Xbox One.
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7. Pripojte svoj ovládač Razer Atrox pre Xbox One k svojej hernej konzole Xbox One.

Ak chcete kábel odpojiť, uvoľnite ho otočením proti smeru hodinových ručičiek
a potom ho opatrne vytiahnite.

POUŽITIE PREPÍNAČA BLOKOVANIA
Prepnutím tohto prepínača do pozície Lock (blokované) ( ) deaktivujete tlačidlá
ponuky, zobrazenie a Xbox.
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5. PRISPÔSOBENIE NASTAVENIA OVLÁDAČA RAZER ATROX PRE XBOX ONE
UPOZORNENIE! Pred otvorením viacúčelovej priehradky alebo akýmikoľvek úpravami ovládača Razer
Atrox pre Xbox One odpojte odpojiteľný kábel.

VÝMENA RUKOVÄTE JOYSTICKU
1. Stlačte tlačidlo otvárania a odklopte veko.

2. Odklopením veka získate prístup do viacúčelovej priehradky.
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3. Vezmite skrutkovač a pevne ho nasaďte do skrutky joysticku.

4. Otáčajte guľovou rukoväťou joysticku, kým ju nevytočíte z jej hriadeľa.
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5. Zložte kryt hriadeľa joysticku.

6. Naskrutkujte na hriadeľ pákovú rukoväť tak, aby bola pevne zaistená.
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7. Guľovú rukoväť joysticku a kryt hriadeľa vložte do viacúčelovej priehradky a zatvorte
veko.
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VÝMENA AKČNÝCH TLAČIDIEL
1. Stlačte tlačidlo otvárania a odklopte veko.

2. Odklopením veka získate prístup do viacúčelovej priehradky.
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3. Opatrne odpojte vodiče akčného tlačidla.

4. Stlačte upevňovací prvok akčného tlačidla a tlačidlo vytlačte. V prípade potreby
môžete upevňovací prvok tlačidla stlačiť skrutkovačom.
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5. Opakujte kroky 3 a 4 pri všetkých tlačidlách, ktoré chcete vymeniť.

6. Do prázdnych otvorov vložte požadované akčné tlačidlá alebo záslepky*.

*nie sú súčasťou balenia
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7. Opäť pripojte vodiče k akčným tlačidlám.

8. Skontrolujte, či sú všetky vodiče správne pripojené a zatvorte veko.
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VÝMENA DEKORÁCIE HORNÉHO PANELU
1. Stlačte tlačidlo otvárania a odklopte veko.

2. Odklopením veka získate prístup do viacúčelovej priehradky.
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3. Vezmite skrutkovač a pevne ho nasaďte do skrutky joysticku.

4. Otáčajte guľovou rukoväťou joysticku, kým ju nevytočíte z jej hriadeľa.
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5. Z hriadeľa joysticku zložte kryt a podložku.

6. Opatrne odpojte vodiče akčného tlačidla.
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7. Stlačte upevňovací prvok akčného tlačidla a tlačidlo vytlačte. V prípade potreby
môžete upevňovací prvok tlačidla stlačiť skrutkovačom.

8. Opakujte kroky 6 a 7 a odstráňte všetky akčné tlačidlá.
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9. Stlačte kovový úchyt a pomocou krížového skrutkovača vyskrutkujte skrutku.

10. Opakujte krok 9 a odskrutkujte všetkých šesť skrutiek a odstráňte kovové úchyty.
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11. Opatrne zložte horný panel a jeho dekoráciu z veka.

12. Zatvorte a zaistite veko.

25 | razer™

13. Na hornú časť veka nasaďte vlastnú dekoráciu* a zarovnajte ju.

*Vzory si možno stiahnuť na www.razerzone.com/gaming-controllers/razer- atrox-xbox-one.

14. Nasaďte horný panel späť na veko a zarovnajte ho.
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15. Nasaďte akčné tlačidlá späť do príslušných otvorov.

16. Stlačte tlačidlo otvárania a zľahka zdvihnite veko.
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17. Naskrutkujte kovové úchyty späť do veka, aby ani jeden zo 6 otvorov nezostal
odkrytý.

18. Nasaďte podložku, kryt a rukoväť joysticku späť na jeho hriadeľ.
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19. Opäť pripojte vodiče k akčným tlačidlám.

20. Skontrolujte, či sú všetky vodiče správne pripojené a zatvorte veko.
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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 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.

KOMFORT
Na základe výskumu bolo preukázané, že dlhodobé opakovanie jedného pohybu,
nesprávna poloha sedenia pri práci s počítačom, nesprávne držanie tela a zlé návyky
môžu byť dôvodom fyzického nepohodlia a poranenia nervov, šliach a svalov. Nižšie
nájdete niekoľko rád, ktoré Vám pomôžu predísť prípadnému zraneniu a ako si
zabezpečiť pri používaní klávesnice Razer BlackWidow X Chroma optimálny komfort.
1. Umiestnite ovládač Razer Atrox pre Xbox One priamo pred seba tak, aby ste
na neho ľahko dosiahli.
2. Upravte nastavenie svojej stoličky alebo stola tak, aby ovládač Razer Atrox
pre Xbox One nebol vyššie, než je Váš lakeť. Ovládač by mal byť pod alebo
na úrovni lakťov.
3. Zaistite si podporu pre nohy, držte telo vo vzpriamenej polohe a ramená nechajte
uvoľnené.
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4. Počas hry uvoľnite zápästie a nijako ho neprekrúcajte. Ak robíte rukami
opakovane nejaký úkon, snažte ruky dlhodobo neohýbať, nevyťahovať
a neprekrucovať.
5. Nenechávajte zápästia dlhodobo položené na tvrdom povrchu. Pri hraní
používajte opierku na zápästie.
6. Neseďte celý deň v rovnakej polohe. Občas vstaňte od stola a zacvičte si, aby ste
si pretiahli paže, ramená, krk a nohy.
7. Ak by ste pri práci s klávesnicou alebo myšou pocítili akékoľvek fyzické
nepohodlie, ako sú bolesť, znecitlivenie alebo mravčenie, v rukách, zápästí,
ramenách, krku alebo na chrbte, obráťte sa prosím ihneď na kvalifikovaného
lekára.

ÚDRŽBA A PRÁCA SO ZARIADENÍM
Ovládač Razer Atrox pre Xbox One vyžaduje na svoju optimálnu funkčnosť 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.
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7. PRÁVNE UPOZORNENIE
COPYRIGHT A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
© 2014 Razer Inc. Všetky práva vyhradené. 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.
Všechny další obchodní známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Aktuální podoba
produktu se může lišit od obrázků uvedených v tomto manuálu. Uvedené informace
odpovídají skutečnosti v době tisku tohoto manuálu.
SANWA je obchodní známka Sanwa Denshi Co., Ltd.
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“) vzťahujíci sa
k produktu. Získanie tejto príručky Vám nedáva právo na žiadne z autorských práv,
obchodných známok, patentov alebo práv duševného vlastníctva. Ovládač Razer Atrox
na Xbox One ("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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