K nadvládě nad soupeři nestačí jen čistá síla, ale také absolutní adaptabilita.
Ovladač Razer Serval, který disponuje funkcemi klasických ovladačů herních
konzolí, pozdvihne zábavu z hraní her na zařízeních se systémem Android na
zcela novou úroveň. Při vývoji tohoto herního ovladače, navrženého pro TV
Razer Forge, s podporou systému Bluetooth byla věnována stejná pozornost
preciznosti a ergonomice, jako tomu bylo u tak oceňovaných ovladačů herních
konzolí značky Razer.
Díky nastavitelnému hernímu klipsu pro mobilní telefony lze ovladač Razer
Serval využít pro celou řadu funkcí, čímž se stává tou nejvhodnější volbou pro
hry
na zařízeních se systémem Android.
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1. OBSAH BALENÍ / SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
OBSAH BALENÍ
 Razer Serval
 Pouzdro na baterie
 2 beterie AA
 Kabel s koncovkami USB a mikro USB
 Odnímatelný herní klips
 2 pryžové hlavice analogových joysticků
 Důležité produktové informace

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
 Android (mobilní zařízení se systémem Android 4.2 / TV Razer Forge)
 Režim připojení prostřednictvím kabelu: port USB 2.0
 BEZDRÁTOVÝ REŽIM: Bluetooth 3.0® nebo vyšší

2. REGISTRACE / TECHNICKÁ PODPORA
REGISTRACE
Pokud se přihlásíte ke svému účtu na Razer Synapse, můžete v reálném čase
zjistit, jak dlouhá záruční doba se vztahuje na Vámi zakoupené produkty Pokud
máte zájem o bližší informace o účtu Razer Synapse a jeho funkcích, navštivte
webové stránky www.razerzone.com/synapse.
Pokud již máte uživatelský účet Razer Synapse založený, zaregistrujte svůj
produkt kliknutím na svou e-mailovou 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.
 Bezplatnou online technickou podporu na webových stránkách
www.razersupport.com.

3. VZHLED A USPOŘÁDÁNÍ SOUČÁSTÍ

Až 3.15 ”
80mm

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

Odnímatelný herní klips
Indikátor stavu
Analogové joysticky
Tlačítko pro výběr
Tlačítko zapínání / vypínání
Spouštěcí tlačítko
Akční tlačítka
Směrové tlačítko
Tlačítko návratu zpět
Tlačítko pro návrat na výchozí obrazovku

K.
L.
M.
N.

Port mikro USB
Horní zadní tlačítka
Spodní zadní tlačítka
Pouzdro na baterie

O. USB kabel
P. Baterie

Základní popis ovladače
Tlačítko

Funkce

Stiskem do příslušných směrů se lze pohybovat
po výchozí obrazovce.
Směrové tlačítko
Tlačítko pro výběr

Při hraní slouží toto tlačítko k výběru položky
nebo funkce.

Tlačítko zapínání

Toto tlačítko slouží k zapnutí či vypnutí ovladače
nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu.

Spouštěcí tlačítko

Při hře toto tlačítko slouží především ke spuštění
nebo pozastavení hry.

Stiskem tohoto tlačítka se lze vrátit na předchozí
Tlačítko návratu zpět obrazovku nebo zrušit předchozí úkon.
Stiskem tohoto tlačítka opustíte aktuální aplikaci
a vrátíte se na výchozí obrazovku.
tlačítko pro návrat
na výchozí
obrazovku
Stavové kontrolky LED
Stav
(Žádná nesvítí)

Popis
Ovladač je vypnutý nebo v pohotovostním režimu

Párování se zařízením se systémem Android
(Všechny blikají)

(Jedna svítí)

Ovladač připojen a přiřazen jako odpovídající
herní ovladač
Upozornění na nízký stav baterie

(Jedna bliká)

4. PÁROVÁNÍ S TV RAZER FORGE
1. Do pouzdra na baterie vložte baterie a nasaďte jej do ovladače.

Poznámka: Používejte pouze 2 alkalické baterie AA. Použití baterií, které nebyly
společností Razer schváleny, může způsobit poškození přístroje anebo vážný fyzický
úraz uživatele. 00105}

2. Zapněte ovladač stiskem tlačítka zapínání na alespoň 3 vteřiny.

Zapněte stiskem
na alespoň
3 vteřiny

3. Stáhněte si a spusťte aplikaci Forge TV Remote na kompatibilní
telefon či tablet se systémem Android nebo iOS.

4. Pomocí aplikace Forge TV Remote si otevřete výchozí obrazovku své TV
Forge, otevřete složku Settings (nastavení) > Remote & accessories
(dálkové ovladače a příslušenství) a vyberte možnost Add accessories
(přidat příslušenství). (Proces se může u různých zařízení se systémem
Android a uzpůsobeným uživatelským rozhraním lišit.)

Aktivujte režim párování tak, že alespoň na 3 vteřiny stisknete současně tlačítko
pro návrat na výchozí obrazovku a tlačítko pro návrat zpět ovladače.

Tlačítka stiskněte a podržte
alespoň 3 vteřiny, aby
bylo provedeno párování

Všechny 4 kontrolky začnou blikat, což indikuje, že se ovladač pokouší spojit s
TV Razer Forge. Po dokončení párování je potřeba tlačítko zapínání stisknout na
půl vteřiny a ovladač tak zapnout.

V případě následného párování s dalšími zařízeními stačí současně na 3 vteřiny
stisknout současně tlačítko pro návrat na výchozí obrazovku a tlačítko pro
návrat zpět ovladače.

Tlačítka stiskněte a podržte
alespoň 3 vteřiny, aby bylo
provedeno párování

POUŽITÍ REŽIMU PŘIPOJENÍ PROSTŘEDNICTVÍM KABELU (DOPLŇKOVĚ)
Spojte ovladač Razer Serval pomocí kabelu USB s portem USB své TV Forge.

Nyní lze použít ovladač Razer Serval pro TV Razer Forge. Příjemnou zábavu!

5. PÁROVÁNÍ S TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID
1. Otevřete výchozí obrazovku svého mobilního telefonu se systémem
Android*, otevřete složku Settings (nastavení) > Network Connections
(síťová připojení) (nebo Wireless & Network (bezdrátová a síťová
připojení)), vyberte možnost Bluetooth a aktivujte ji. (Proces se může
u různých zařízení se systémem Android a uzpůsobeným uživatelským
rozhraním lišit.)

*Mobilní telefon se systémem
Android není součástí balení.

2. Po zapnutí ovladače aktivujte režim párování tak, že alespoň na 3 vteřiny
stisknete současně tlačítko pro návrat na výchozí obrazovku a tlačítko
pro návrat zpět.

Tlačítka stiskněte a podržte
alespoň 3 vteřiny, aby
bylo provedeno párování

3. Po nalezení ovladače jej vyberte ze seznamu nalezených zařízení
a počkejte, až se ovladač spáruje. Po dokončení párování je potřeba
tlačítko zapínání stisknout na půl vteřiny a ovladač tak zapnout.

Nyní lze použít ovladač Razer Serval pro mobilní telefon se systémem
Android. Příjemnou zábavu!

6. PÁROVÁNÍ S VÍCE ZAŘÍZENÍMI
Ovladač Razer Serval si dokáže zapamatovat až čtyři unikátní spárovaná zařízení;
díky tomu lze snadno přepínat mezi různými zařízeními.
Postup uložení nedávno spárovaného zařízení po zapnutí ovladače Razer Serval:
1. Stiskněte a na méně než 3 vteřiny podržte tlačítko zapínání a hned
vzápětí stiskněte akční tlačítko, které chcete danému zařízení přiřadit.

Úspěšné uložení je indikováno trojitým bliknutím příslušné kontrolky.

2. Pusťte tlačítko zapínání.

Pusťte

Nahrání uloženého zařízení:
1. Vypněte ovladač Razer Serval stisknutím tlačítka zapínání na alespoň
3 vteřiny.

Zapněte stiskem
na alespoň
3 vteřiny

2. Stiskněte a podržte příslušné akční tlačítko pro uložené zařízení

3. Stiskněte tlačítko zapínání na alespoň půl vteřiny a zapněte tak ovladač
Razer Serval.

Pro zapnutí
stiskněte na půl
vteřiny

4. Uvolněte odpovídající akční tlačítko pro uložené zařízení.

Nyní lze použít ovladač Razer Serval pro více zařízení. Příjemnou zábavu!

7. PŘÍSLUŠENSTVÍ
ODNÍMATELNÝ HERNÍ KLIPS
Pokud používáte telefon se systémem Android, nasaďte na ovladač herní klips.
Krok 2

Krok 1

Sundání

PRYŽOVÉ HLAVICE ANALOGOVÝCH JOYSTICKŮ
Dodatečná struktura na povrchu hlavic analogových joysticků je zárukou toho,
že Vám při intenzivním hraní z analogových joysticků nesmeknou palce.

8. OBNOVENÍ PŮVODNÍHO NASTAVENÍ
Pro obnovení původního nastavení ovladače Razer Serval jej vypněte
a pak stiskněte a podržte směrové tlačítko nahoru, tlačítko pro návrat na
výchozí stránku a tlačítko Y. Podržte tlačítka stisknutá a zároveň alespoň na 2
vteřiny stiskněte tlačítko zapínání. Úspěšné obnovení je indikováno současným
zablikáním všech 4 kontrolek.

Pro obnovení
stiskněte alespoň
na 2 vteřiny

9. PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

COPYRIGHT A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
©2015 Razer Inc. Patent přihlášen. Všechna práva vyhrazena. Razer™, logo
tříhlavého hada Razer, logo v 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.
Značka Bluetooth® a její logo jsou registrované obchodní známky společnosti
Bluetooth SIG, Inc. a veškeré užívání těchto známek podléhá licenci.
Android, Android TV, Google Cast a ostatní značky jsou obchodními známkami
společnosti Google Inc.
Razer Inc. Součástí této příručky mohou být copyright, obchodní známky,
obchodní tajemství, patenty, patentované přihlášky nebo další duševní
vlastnictví (ať už registrovaná či neregistrovaná) společnosti („Razer“) vztahující
se
k produktu. Získání této příručky Vám nedává právo na žádné z autorských práv,
obchodních známek, patentů nebo práv duševního vlastnictví. Ovladač Razer
Serval („produkt“) se může svým provedením lišit od obrázků uvedených v
tomto manuálu. 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.

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.

