
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZER RAZER ELECTRA V2 
 

NÁVOD K OBSLUZE 
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Sluchátka Razer Electra V2 představují nezbytnou náhlavní soupravu značky 

Razer, kterou oceníte nejen při hraní her na PC nebo herní konzoly, ale 

i při poslechu své oblíbené prostřednictvím z telefonu. Extrémně praktická 

sluchátka Razer Electra V2 se mohou pochlubit 40mm audio měniči 

s možností vlastního vyladění pro celou řadu osobních potřeb od hraní her 

přes poslech hudby až po sledování filmů. Díky odnímatelnému mikrofonu si 

můžete v době, kdy nepotřebujete během hraní zadávat příkazy s veškerým 

komfortem na plno vychutnávat svou oblíbenou hudbu. Sluchátka Razer 

Electra V2 s lehkou hliníkovou stavbou a plyšově měkkým koženkovým 

polstrováním v oblasti uší Vám zaručí absolutní pohodlí bez ohledu na to, 

jaká bitva Vás čeká. 
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1. OBSAH BALENÍ / SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY 
 

 

 

OBSAH BALENÍ 

▪ Analogová herní a hudební sluchátka Razer Electra V2 

▪ Odnímatelný mikrofon 

▪ Prodlužovací kabel s rozdělovačem pro zvuk a mikrofon 

▪ Důležité produktové informace 
 

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY 

Poslech 
▪ Přístroje s 3,5mm audio konektorem jack 

 
Prodlužovací kabel s rozdělovačem pro zvuk a mikrofon 

▪ Přístroje se samostatnými 3,5mm konektory jack pro připojení audia a mikrofonu* 
 

Poslech a mikrofon 
▪ Přístroje s 3,5mm kombinovaným konektorem audio + mic* 

 
* Kompatibilní s PC/Mac/PS4/Xbox One (může být nutné samostatně zakoupit adaptér Xbox One 
Stereo Adapter) 
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2. REGISTRACE / TECHNICKÁ PODPORA 
 

 

 
 

REGISTRACE 

Zaregistrujte svůj produkt online na webu razer-id.razerzone.com/warranty, abyste získali aktuální 
informace o platnosti záruky na Váš produkt. 

 
Jestliže jste se dosud nezaregistrovali za účelem získání svého Razer ID, můžete to udělat hned 
prostřednictvím webu razer-id.razerzone.com, načež získáte přístup k celé řadě výhod nabízených 
značkou Razer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zde je uvedeno sériové číslo Vámi zakoupeného  
výrobku. 

 
 

TECHNICKÁ PODPORA 

Výhody, které získáte: 
 

▪ 1letou omezenou záruku výrobce. 

▪ Bezplatnou technickou podporu, kteoru můžete kontaktovat na stránkách support.razer.com. 

http://razer-id.razerzone.com/warranty
http://razer-id.razerzone.com/
http://www.support.razerzone.com/
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3. TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

 

 
 

SLUCHÁTKA 

▪ Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz 

▪ Impedance: 32 ± 15% Ω 

▪ Citlivost (@1 kHz): 105 ± 3 dB 

▪ Vstupní výkon: 50 mW 

▪ Měniče: 40 mm, s neodymovými magnety 

▪ Délka kabelu: 1,3 m 

▪ Přibližná hmotnost: 332 g 
 

MIKROFON (ODNÍMATELNÝ) 

▪ Frekvenční rozsah: 100 Hz – 10 kHz 

▪ Poměr signál/šum: >= 50 dB 

▪ Citlivost (@1 kHz): -41 ± 3 dB 

▪ Příjem: všesměrový 
 

OVLÁDACÍ PRVKY NA SLUCHÁTKÁCH 

▪ Zvýšení/snížení hlasitosti 

▪ Přepínač mikrofonu 
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4. VZHLED A USPOŘÁDÁNÍ SOUČÁSTÍ 
 

 

 
 
 

 
 

A. Nastavitelný polstrovaný hlavový most 

B. Design překrývající uši 

C. Koženkové náušníky 

D. Ovladač pro nastavení hlasitosti 

E. Přepínač pro vypnutí mikrofonu 

F. 3,5mm audio + mic jack 

G. Odnímatelný mikrofon 

H. Použití s děleným adaptérem audio/mic 
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5. POUŽÍVÁNÍ SLUCHÁTEK RAZER 
  

 

 

 
 

POUŽÍVÁNÍ ODNÍMATELNÉHO MIKROFONU 

Odnímatelný mikrofon připojte ke sluchátkům. 
 

 
 

Ohněte mikrofon, abyste měli jeho přední část před ústy. 
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POUŽÍVÁNÍ OVLADAČŮ NA SLUCHÁTKÁCH 

Hlasitost zvýšíte zatlačením ovládacího tlačítka nahoru a snížíte ji jeho zatlačením dolů. 
 

 
 

Mikrofon vypnete zatlačením přepínače nahoru a opět ho zapnete posunutím přepínače dolů. 
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POUŽÍVÁNÍ PRODLUŽOVACÍHO KABELU AUDIO/MIC 

Prodlužovací kabel s rozdělenými koncovkami pro zvuk a mikrofon, který je součástí balení, je určen 
pro počítače vybavené samostatným výstupem pro audio a vstupem pro mikrofon s konektorem 
jack. 

 

 
 
 
ŠETRNÉ ZACHÁZENÍ SE SLUCHÁTKY 

Doporučujeme Vám roztahovat sluchátka před nasazením na hlavu jen jemně, abyste co nejméně 
namáhali hlavový most. Nicméně prosím dejte pozor, abyste sluchátka nadměrně neroztahovali, což 
by mohlo vést k jejich poškození. 
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Gratulujeme! Nyní jste připraveni používat sluchátka Razer Electra V2. Abyste si mohli užít plný 
potenciál sluchátek Razer, doporučujeme Vám stáhnout si aplikaci Razer Surround ze stránek 
razerzone.com/surround. 

http://www.razerzone.com/surround


6. BEZPEČNOST A ÚDRŽBA 
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Aby bylo používání sluchátek Razer Electra V2 maximálně bezpečné, doporučujeme Vám řídit se níže 
uvedenými pokyny:  

 
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 razersupport.com. Nikdy se 
nepokoušejte sami zařízení opravit. 

 
Zařízení nikdy nerozebírejte (pokud tak učiníte, přijdete o práva vyplývající ze záruky) a nepřipojujte 
ho do sítě, kde by bylo přetíženo.  

 
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.  

 
Protože Vás tato sluchátka i při nízké hlasitosti izolují od okolního zvuku, budete mít snížené 
povědomí o dění ve Vašem okolí. Při aktivitách, které vyžadují, abyste věnovali pozornost svému 
okolí, si sluchátka prosím sundejte.  

 
Poslech nadměrně hlasitého zvuku po příliš dlouhou dobu může vést k poškození sluchu. Legislativa 
některých zemí mimo to povoluje při poslechu maximální hlasitost 86 dB po dobu maximálně 8 
hodin denně. Z toho důvodu doporučujeme při dlouhodobém poslechu snížit hlasitost na 
příjemnou úroveň. Myslete prosím na svůj sluch. 

 

ÚDRŽBA A PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM 

Sluchátka Razer Electra V2 vyžadují pro svou optimální funkci minimální údržbu. Doporučujeme, 
abyste je jednou za měsíc odpojili od počítače a vyčistili ji pomocí měkkého hadříku nebo bavlněné 
utěrky, které navlhčete v teplé vodě. Tím zabráníte usazování nečistot. K vyčištění sluchátek 
nepoužívejte mýdlo ani agresivní čisticí prostředky. 

www.razersupport.com
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7. PRÁVNÍ 
Ě

 

 

 

 
 

COPYRIGHT A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

©2017 Razer Inc. Všechna práva vyhrazena. Razer, logo tříhlavého hada Razer, logo Razer For 
Gamers. By Gamers a logo Powered by Razer Chroma jsou obchodními známkami nebo 
registrovanými obchodními známkami společnosti Razer Inc. a/nebo jejích přidružených společností, 
které jsou registrovány ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích. Všechny další 
obchodní známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků a ostatní názvy společností 
a produktů uvedené v tomto dokumentu mohou být obchodními známkami příslušných společností.  

 
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. Razer 
Electra V2 („produkt“) se může lišit od obrázků na balení apod. 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 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.  

http://www.razerzone.com/warranty
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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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