Vychutnejte si maximální výhody konzolového hraní na profesionální úrovni s
gamepadem Razer Wildcat pro Xbox One™.
Tento špičkový gamepad, určený pro turnajová klání a vyvinutý ve spolupráci s těmi
nejlepšími hráči eSportů na světě, je kromě běžných ovládacích prvků vybaven také
čtyřmi multifunkčními tlačítky, která Vám zajistí bezkonkurenční možnosti přizpůsobení
nastavení gamepadu vlastním potřebám a se kterými získáte nad svými nepřáteli navrch.
Ať už si budete chtít vytvořit originální profily rozložení funkcí pro jednotlivé hry, nebo
upravovat nastavení zvuku v průběhu hraní, ovladač Razer Sabertooth pro Xbox One Vám
vždy poskytne naprostou kontrolu, aniž by odváděl Vaši pozornost od hry.
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1. OBSAH BALENÍ / SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
OBSAH BALENÍ
• Gamepad Razer Wildcat pro for Xbox One
• Pouzdro
• Šroubovák
• Odpojitelný oplétaný kabel
• Kabelový adaptér
• 2 pryžové hlavice analogových joysticků
• 2 doplňkové pryžové rukojeti
• Důležité produktové informace

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
• Xbox One™
NEBO
• PC s volným portem USB 2.0
• Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7

| For gamers by gamers™

2. REGISTRACE / TECHNICKÁ PODPORA
REGISTRACE
Navštivte webové stránky 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 najdete sériové číslo
výrobku.

TECHNICKÁ PODPORA
Výhody, které získáte:
• 1letá omezená záruka výrobce.
• Bezplatná online technická podpora na webových stránkách
www.razersupport.com.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
| razer™

DŮLEŽITÉ! Před použitím konzole Xbox One s tímto produktem se nejprve seznamte s bezpečnostními
pokyny pro zařízení Xbox One, kde naleznete instrukce pro bezpečné a zdravotně nezávadné použití
konzole Xbox One.
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3. TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE
• 2 přídavná boční tlačítka s extra vysokou citlivostí
• 2 odnímatelné multifunkční spouště s extra vysokou citlivostí
• 4 akční tlačítka ABXY s extra vysokou citlivostí
• Čtyřtlačítkový panel pro rychlé ovládání
• 2 tlačítka rychlého vyvolání herního profilu
• Pojistka spouště umožňující nepřetržitou palbu
• Aplikace Xbox LIVE Companion pro neomezené uzpůsobení vlastního nastavení s
uložením profilu a nastavení v cloudu
• Mechanismus spouště na bázi Hallova senzoru
• Levá a pravá hmatově rozpoznatelná spoušť
• Levé a pravé boční tlačítko s intenzivnějším účinkem
• Analogové joysticky s nulovým zpomalením
• 3,5milimetrový audio port pro připojení stero výstupního zařízení nebo
vstupního mikrofonu
• Doplňkové pryžové rukojeti
• Funkce pro rychlé odpojení kabelu
• Pouzdro
• Audio 3,5mm port pro stereo audio výstup a vstup mikrofonu
• 3 m dlouhý odpojitelný oplétaný kabel s micro USB konektorem

PŘIBLIŽNÉ ROZMĚRY A HMOTNOST:
• Délka
106 mm
• Šířka
156 mm
• Výška
66 mm
• Hmotnost 260 g
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4. VZHLED A USPOŘÁDÁNÍ SOUČÁSTÍ

A. Tlačítko Xbox
B. Kontrolka napájení
C. Kontrolky profilů
D. Analogové joysticky
E. Tlačítko Zobrazit
F. Tlačítko Nabídka
G. Akční tlačítka
H. Směrový ovladač
I. Tlačítko Přemapovat
J. Tlačítko cyklování profilu
K. Tlačítko Ztlumit mikrofon
L. Tlačítko ovládání hlasitosti
M. 3,5mm port sluchátek
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N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.

Boční tlačítka (levé / pravé)
Port odpojitelného kabelu
Multifunkční tlačítka (M1 / M2)
Spouště (levá / pravá)
Pojistky spouští
Multifunkční spouště (M3 / M4)
Spínače uvolnění krytů

U. Odpojitelný oplétaný kabel
V. Kabelový adaptér

| razer™

5. NASTAVENÍ OVLADAČE RAZER WILDCAT
Zapojte konektor micro USB odpojitelného oplétaného kabelu do ovladače Razer
Wildcat.

PŘIPOJENÍ KE KONZOLI XBOX ONE
Zapojte konektor USB ovladače Razer Wildcat do portu USB herní konzole Xbox One.
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PŘIPOJENÍ K PC
1. Zapojte konektor USB ovladače Razer Wildcat do portu USB svého PC.

2. Počkejte, dokud se automaticky nenainstalují ovladače pro ovladač konzole Xbox
One, případně si je stáhněte z www.razersupport.com/gaming-controllers/razerwildcat.

ODSTRANĚNÍ MULTIFUNKČNÍCH SPOUŠTÍ
1. Vsuňte špičku šroubováku do multifunkční spouště.
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2. Otočte šroubovákem proti směru hodinových ručiček a šroub uvolněte.

3. Vyjměte multifunkční spoušť z ovladače.
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4. Přiklopte kryt spouště.

Pokud chcete kryt spouště otevřít, jednoduše zatlačte tlačítko uvolnění krytu do strany.
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6. DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRYŽOVÉ HLAVICE ANALOGOVÝCH JOYSTICKŮ
Díky vylepšené textuře pryžových hlavic Vám už nebudou palce z analogových joysticků
sklouzávat ani při nejintenzivnějších fázích hry.

DOPLŇKOVÉ PRYŽOVÉ RUKOJETI
Tyto pryžové rukojeti dodají ovladači na vyšším komfortu a lepší ovladatelnosti.

Poznámka: Po nasazení pryžových rukojetí může být komplikované je odstranit a již nebude možné je
znovu použít.
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7. POUŽITÍ OVLADAČE RAZER WILDCAT
VÝBER PROFILU
Ovladač Razer Wildcat má přednastavený profil a 2 přizpůsobitelné profily, které si
můžete nastavit dle svých potřeb a upravit si nastavení multifunkčních bočních tlačítek a
spouští.

Opakovaným stiskem tlačítka Profil můžete přepínat mezi profily Profile 1 a Profile 2.

Pro obnovení přednastaveného profilu stiskněte a podržte tlačítko Profil po dobu
minimálně 3 vteřin, dokud nezhasnou kontrolky obou profilů.
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PŘEMAPOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍCH SPOUŠTÍ (MFT) A BOČNÍCH TLAČÍTEK (MFB)
Za účelem přemapování multifunkčních spouští a multifunkčních bočních tlačítek musíte
nejprve vybrat profil Profile 1 nebo Profile 2. Po provedení výběru postupujte
následovně:
1. Stiskněte a podržte tlačítko Přemapovat, dokud kontrolka aktivního profilu
nezačne blikat.

2. Stiskněte a podržte MFB nebo MFT, které si přejete konfigurovat.

3. Stiskněte tlačítko, jehož funkci si přejete vybranému MFB nebo MFT přiřadit.
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4. Jakmile začne ovladač vibrovat, obě tlačítka pusťte.

POUŽITÍ TLAČÍTKA ZTLUMENÍ MIKROFONU
Tlačítko ztlumení mikrofonu Vám umožňuje ztlumit mikrofon, který je zapojen do
3,5milimetrového portu sluchátek. Ztlumení mikrofonu indikuje rozsvícená kontrolka.
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POUŽITÍ TLAČÍTKA OVLÁDÁNÍ ZVUKU
Ovladač Razer Wildcat je opatřen víceúčelovým tlačítkem ovládání zvuku, s jehož pomocí
můžete zvyšovat či snižovat celkovou hlasitost a měnit poměr hlasitosti hovoru a herních
efektů.
Pokud chcete zvýšit celkovou hlasitost, jednoduše tlačítko stiskněte.

Pro doladění celkové hlasitosti tlačítko stiskněte a podržte a poté stiskněte směrový
ovladač nahoru nebo dolů v závislosti na tom, zda si přejete hlasitost zvýšit nebo snížit.

Pokud chcete zvýšit hlasitost hovoru a snížit hlasitost herních efektů, stiskněte tlačítko
ovládání zvuku a na směrovém ovladači stiskněte šipku vlevo.
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Pokud chcete snížit hlasitost hovoru a zvýšit hlasitost herních efektů, stiskněte tlačítko
ovládání zvuku a na směrovém ovladači stiskněte šipku vpravo.

Poznámka: Tlačítko ovládání zvuku a 3,5milimetrový port sluchátek lze použít pouze v případě, že
používáte herní konzoli Xbox One.

POUŽITÍ POJISTEK SPOUŠTÍ
Pojistky spouští Vám umožní aktivovat levou a pravou spoušť rychleji, protože sníží jejich
vůli. Pokud chcete pojistky spouští aktivovat, jednoduše je vysuňte ven; pro deaktivaci je
opět zasuňte zpět dovnitř.
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POUŽITÍ REŽIMU JEMNÉ SPOUŠTĚ
Režim jemné spouště představuje další alternativu pro aktivaci levé a pravé spouště
snížením jejich reakční rychlosti.
Aktivace režimu jemné spouště:
1. Stiskněte a podržte tlačítko Přemapovat, dokud nezačne blikat kontrolka aktivního
profilu.

2. Stiskněte a podržte spoušť, kterou si přejete konfigurovat.

3. Režim jemné spouště aktivujete stiskem tlačítka "A".
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4. Jamile ucítíte ovladač vibrovat, tlačítko pusťte.

Deaktivace režimu jemné spouště:
1. Stiskněte a podržte tlačítko Přemapovat, dokud nezačne blikat kontrolka aktivního
profilu.

2. Stiskněte a podržte spoušť, kterou si přejete konfigurovat.
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3. Režim jemné spouště deaktivujete stiskem tlačítka "B".

4. Jamile ucítíte ovladač vibrovat, tlačítko pusťte.

Tip: Pro neporovnatelný požitek ze hry aktivujte současně pojistky spouští a režim jemné spouště.

Gratulujeme, nyní jste připraveni začít gamepad Razer Wildcat používat.
Bavte se!
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8. BEZPEČNOST A ÚDRŽBA
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Aby bylo používání gamepadu Razer Wildcat 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) a nepřipojujte ho do sítě, kde by bylo 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 dojde k překročení rozmezí provozní teploty,
vypněte a/nebo odpojte zařízení, aby se mohla teplota stabilizovat na optimální
úrovni.

ÚDRŽBA A PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM
Gamepad Razer Wildcat vyžaduje pro svou optimální funkci minimální údržbu.
Doporučujeme, abyste ji jednou za měsíc vypojili z USB portu a vyčistili ji pomocí
měkkého hadříku nebo bavlněné utěrky, které navlhčete v teplé vodě. Tím zabráníte
usazování nečistot. K čištění nepoužívejte mýdlo ani agresivní čisticí prostředky.
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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.
Tento produkt je vyráběn v licenci společnosti Microsoft Corporation. Microsoft, Kinect,
Windows, Windows Vista, logo Windows, Xbox, Xbox LIVE, Xbox One a loga Xbox jsou
obchodními známkami koncernu Microsoft.
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. Gamepad Razer Wildcat („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.
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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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