
Razer ManO´War česká příručka

Seznam:

Str. 1 - Obsah balení , systémové požadavky a registrace

Str. 2 – Přehled rozvržení zařízení

Str. 3 – Použití a Instalace

Str. 7 - Nastavení

Str. 11 – Bezpečnost a údržba

Obsah balení, systémové požadavky a registrace:

Balení obsahuje:
 Razer ManO´War bezdrátová herní sluchátka
 USB bezdrátový transceiver
 2m prodlužovací dok
 1m USB kabel pro nabíjení.
 Příručka s informacemi o produktu v angličtině

Systémové požadavky:
 PC / MAC / Playstation 4
 Volný USB port v.2.0
 Windows 10 / 8 / 7 / Mac OS X (10.8-10.10)
 Internetové připojení (pro instalaci ovladačů)
 100MB volného místa na disku

Registrace
Pro registraci produktu prosím navštivte: www.razerzone.com/registration    (pouze v cizím jazyce)
SN: naleznete na levém sluchátku po odejmutí náušníku tak jak je zobrazeno v originální příručce.
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Technická podpora
Co získáte:
•1 rok záruky od výrobce
•Online technickou podporu na www.razersupport.com   nebo sos@gamead.cz   .

Přehled rovržení zařízení:

A. Nastavitelný náhlavník
B. Kruhové náušníky
C. Podsvícené Razer Logo
D. LED zda je mikrofon vypnutý nebo zapnutý
E. Vysouvací digitální mikrofon

F. Ovládání hlasitosti
G. Vyvážení hlasitosti hlasu/hry
H. Úložiště pro USB transceiver
I. Micro-USB napajeci konektor
J. Power/ párovací tlačítko
K. USB bezdrátový transceiver
L. USB prodlužovací dok
M. Micro-USB do USB napájecí kabel
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Použití:
Nabíjení:

Informační LED Zvukové oznámení Stav
Červeně svítící Žádné Nabíjí se

Zhaslé Žádné Plně nabito
Červeně blikající Varovný tón Baterie téměř vybitá

Při prvním nabíjení prosím nabijte baterii ve sluchátkách na plnou kapacitu. Vybitá baterie se plně
nabije asi během 8 hodin.

Zapnutí sluchátek
Stiskněte a podržte tlačítko power po dobu alespoň 2.sec dokud neuslyšíte dvojité krátké pípnutí.

Blikající zelená LED oznamuje že sluchátka jsou zapnutá a párují se s USB transceiverem.

Vypnutí sluchátek
Stiskněte a podržte tlačítko power po dobu alespoň 3.sec dokud neuslyšíte dvě dlouhé pípnutí.
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Použití USB Transceiveru
USB transceiver je uložený na spodní straně jednoho ze sluchátek. Viz obrázek. Po stisknutí se 
uvolní a je možné jej vyjmout a použít. Pro znovu uskladnění stačí jej jemně zatlačit.

Pokud sluchátka používáte poprvé, bude patrně potřeba v systému nastavit sluchátka jako 
základní zařízení pro přehrávání.

Zprovoznění s počítači s OS Windows:
1) Připojte USB transceiver k počítači a zapněte sluchátka
2) Čekejte dokud se na sluchátkách nerozsvítí zelená LED oznamující navázané spojení 

mezi sluchátky a transceiverem. (sluchátka by se měla spárovat během několika chvil. 
Pokud nedojde k navázání spojení do 3 minut ozvou se dvě krátké pípnutí a LED na 
sluchátkách zabliká červeně.

3) V  kontrolním  panelu  ve  Windows  zvolte  nastavení  pro  Hardware  a  zvuk  –  spravovat
zvuková zařízení. A nebo v liště Windows v obvykle vpravo dole klikněte pravým tlačítkem
na ikonku reproduktoru.

4) Zde pak uvidíte seznam zvukových zařízení a mezi nimi sluchátka od Razeru. Na ta klikněte 
a nastavte je jako výchozí zařízení.

Zprovoznění s počítači s OS MAC:
1) Připojte USB transceiver k počítači a zapněte sluchátka
2) Čekejte dokud se na sluchátkách nerozsvítí zelená LED oznamující navázané spojení 

mezi sluchátky a transceiverem. (sluchátka by se měla spárovat během několika chvil. 
Pokud nedojde k navázání spojení do 3 minut ozvou se dvě krátké pípnutí a LED na 
sluchátkách zabliká červeně.

3) V nastaveních systému zvolte položku pro zvuk
4) V podsekci Output zvolte ze seznamu sluchátka Razer.
5) To samé provedete i v podsekci Imput.
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Používání prodlužovacího doku a možnosti propojení:

Rozevírání sluchátek

Rozevírání sluchátek před nasazením na hlavu doporučujeme provádět jemně a s citem.
Vyhněte se prosím nadměrnému rozevírání sluchátek, aby nedošlo k jejich poškození.

5

Distributor: LAMA Plus Ltd.



Instalace Razer MANO´WAR

1) Připojte váš Razer produkt do volného USB portu ve vašem počítači.
2) Nainstalujte Razer Synapse pokud jste o to požádáni v opačném případě stáhněte 

instalaci programu na www.razerzone.com/synampse   .
3) Pokud ještě nemáte vytvořený účet, tak si jej zaregistrujte v opačném případě se stačí 

jen přihlásit.

Upozornění: V základním nastavení se sluchátka chovají jako klasické stereo sluchátka. Pro dosažení
prostorového zvuku 7.1 je potřeba nainstalovat Razer Surround program.
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Nastavení Razer ManO´War
Upozornění: Níže popisované funkce jsou popisovány s Razer Synapse a mohou se lišit v závislosti na 
verzi software a operačního systému.
Calibration Tab
Pomocník vám ve 3 krocích pomůže nastavit vaše sluchátka pro virtuální 7.1 prostorový zvuk

Zelené šipky představují současné nastavení směru jednotlivých zvuků.

Oranžové čárky zase představují poslední uložené nastavení kalibrace zvuku.
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Zde si nastavujete směr zvuku jednotlivých zvukových segmentů podle vašich potřeb.

Zde si můžete ověřit celkový výsledek vašeho nastavení zvukových segmentů nebo případně 
je všechny resetovat do základní polohy.
Pokud jste s výsledným zvukem spokojeni, klikněte na Finish.
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Potvrzovací obrazovka kde po stisknutí OK se parametry zvuku uloží a opustíte 
pomocníka s nastavením zvuku.

Audio Tab

Zde si můžete nastavit různé dodatečné úpravy zvuku: Zvýraznění Basů, Automatická úprava 
hlasitosti pokud nějaký zvuk přesáhne určitou mez, Zlepšení čistoty zvuku hlasu a nastavení 
hlasitosti příchozí converzace.
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Mic Tab

Zde si nastavíte hlasitost mikrofonu případně jeho vypnutí a úroveň citlivosti mikrofonu, na 
které bude mikrofon reagovat.

Mixer Tab
Toto není dostupné pro Mac OS systémy

Zde si můžete nastavit různé nastavení zvuku pro jednotlivé programy.
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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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