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Obsah balení a systémové požadavky:
Balení obsahuje:





Razer Hammerhead pro iOS
4 vyměnitelné špunty do uší různé velikosti
Přenosné pouzdro
Příručka s důležitými informacemi o produktu v angličtině

Systémové požadavky:


iOS zařízení s funkcí Apple Lightning propojením
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Distributor: LAMA Plus Ltd.

Přehled rozvržení zařízení:

A. Sluchátka s možností výměny nástavců výplně ucha
B. Magnetický klip
C. Podsvícené Razer logo
D. Ovládání mikrofonu a hlasitosti
E. 3 typy vyměnitelných výplní uší
F. Apple Lightning konektor
G. Přenosné pouzdro
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Distributor: LAMA Plus Ltd.

Používání:

Stáhněte si Hammerhead aplikaci a postupujte dle instrukcí na obrazovce.

Výměna různých velikostí výplní uší
Při výměně prosím postupujte vždy jemně a s citem ať si výplně uší nepoškodíte.

1

Distributor: LAMA Plus Ltd.

Funkce tlačítek a jejich používání

Jednoduché stisknutí zvýší hlasitost.

Jednoduché stisknutí sníží hlasitost.

Jednoduché stisknutí spustí nebo zastaví přehrávání skladby, nebo přijme či ukončí příchozí
telefonní hovor. Dvojité stisknutí začne přehrávat následující skladbu. Trojité stisknutí začne
přehrávat předchozí skladbu. Stisknutí a podržení tlačítka odmítne přijmutí hovoru/ aktivuje Siri.
Dvojité stisknutí s držením tlačítka bude zrychleně přehrávat skladbu. Trojité stisknutí a držení
tlačítka bude rychle přetáčet skladbu zpět.

Bezpečnost a údržba
1) Nikdy se nepokoušejte sluchátka opravovat či upravovat vlastními silami v opačném případě
ztrácíte záruku.
2) Sluchátka uchovávejte na bezpečném místě v suchu a mimo dosah tepelných zdrojů. Pokud u
sluchátek z nějakého důvodu dojde k přehříváním, urychleně je odpojte od počítače.
Operační teplota, ve které je možno sluchátka používat je 0-40°C.
3) Neposlouchejte nadměrně hlasitou reprodukci nebo si nevratně poškodíte sluch.

Sluchátka vyžadují minimální údržbu. Stačí, když jednou začas sluchátka odpojíte a pomocí lehce
navlhčeného hadříku v teplé vodě, očistíte znečistěné části sluchátek.
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