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Aradığınız şey e-sporsa, titanyum kaplı sürücüler ve profesyonel kalitede kulaklık mikrofonu ile donatılmış 
en iyi ses netliğine sahip kulaklığımızla katılmak elinizde. Razer Hyper Speed kablosuz teknolojisiyle 
güçlendirilmiş, inanılmaz ses, mikrofon netliği ve ses yalıtımından oluşan üçlü tehditle turnuvaya hazır 
olmanın zamanı geldi. 
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1. İÇİNDEKİLER / SİSTEM GEREKLİLİKLERİ 
 
İÇİNDEKİLER 
 
Razer BlackShark V2 Pro 
 

 

A. Ayarlanabilir yastıklı kafa bandı 
B. Ultra yumuşak nefes alabilen 
hafızalı köpük kulak yastıkları 
C. Mikrofon jakı 
D. Ses düğmesi 
E. Güç düğmesi 
F. Mikrofon sesini kapatma düğmesi 
G. Durum göstergeleri 
H. Şarj portu 
I. 3.5 mm ses + mikrofon jakı 
 

■    Çıkartılabilir Razer™ HyperClear Süperkardioid Mikrofon 

 
■    USB kablosuz alıcı-verici 
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■    Şarj kablosu 

 
■    3.5 mm kombo kablo 

 
■    Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu 
 
 
SİSTEM GEREKLİLİKLERİ 
 
ÜRÜN GEREKLİLİKLERİ 

■ [Kablosuz] Boş bir USB portuna sahip bilgisayar 
■ [Kablolu] 3.5 mm kombo jakı* olan cihazlar 
 
RAZER SYNAPSE GEREKLİLİKLERİ 

■ Windows® 10 64-bit (veya üstü) 
■ Yazılım kurulumu için internet bağlantısı 
 
*PC / Mac / Switch / PS4 / Xbox One ile uyumludur (Xbox One Stereo Adaptörü gerekli olabilir, ayrıca 
satın alınır). 
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2. SİZİ KORUYALIM 
 
Elinizde 2 yıllık sınırlı garanti kapsamına sahip harika bir cihaz var. Şimdi  razerid.razer.com’a kaydolarak 
cihazınızın potansiyelini en üst düzeye çıkarın ve özel Razer avantajlarından yararlanın. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ürününüzün  
seri numarasını 
buradan 
görebilirsiniz. 

 
 
Sorunuz var mı?  support.razer.com adresindeki Razer Destek Ekibine sorabilirsiniz. 
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3. TEKNİK ÖZELLİKLER 
 
KULAKLIKLAR 
 
■ Frekans yanıtı: 12 Hz-28 kHz 
■ Empedans: 32 W @1 kHz 
■ Hassasiyet (@1 kHz): 100 dB SPL/mW, 1KHz 
■ Sürücüler: Özelleştirilmiş Dinamik 50 mm Sürücü 
■ İç kulak kabı çapı: 65 mm x 40 mm / 2,56 x 1,57˚ inç 
■ Bağlantı tipi: Kablosuz 2,4GHz ve 3,5 mm 
■ Oval kulak yastıkları: Nefes alabilen hafızalı köpük yastıklar 
 
 
MİKROFON 
 
■ Frekans yanıtı: 100 Hz-10 kHz 
■ Sinyal-gürültü oranı: ³ 60 dB 
■ Hassasiyet (@1 kHz): -42 ± 3 dB 
■ Ses alım modeli: Tek yönlü 
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4. BAŞLARKEN 
 
KULAKLIĞINIZIN ŞARJ EDİLMESİ 
 
Şarj kablosunu kullanarak Razer BlackShark V2 Pro'nuzu güç beslemesi bulunan bir USB portuna bağlayın. 

 
En iyi sonuçlar için, ilk kez kullanmadan önce kulaklığınızı tamamen şarj edin. Şarjı bitmiş bir birim yaklaşık 3 saat 
içinde tamamen şarj olur. 
 
DURUM GÖSTERGESİ DAVRANIŞI 
 
Fişe takılı iken  Fişten takılı değil iken 

Gösterge Pil Durumu Gösterge Ses                 Pil Durumu 

Yanıp sönen yeşil     Şarj oluyor Sabit kırmızı                 Uyarı tonu     Düşük (%30) 

Sabit yeşil                  Tamamen şarj oldu Yanıp sönen kırmızı  Uyarı tonu     Kritik pil seviyesi (%10) 
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KULAKLIĞINIZIN BAĞLANMASI 
 
A. USB PORTU İLE PC'NİZE BAĞLAMA 
 
1.   USB kablosuz alıcı-vericiyi PC’nize takın. 

 
2.   Durum göstergesi yanana veya bir ses duyana kadar güç düğmesini basılı tutun. 

 
 
3.   Durum göstergesi, kulaklığın artık USB kablosuz alıcı-vericiye bağlı olduğunu gösteren sabit mavi renge 
dönene kadar bekleyin. 
 
Gösterge Durum 

  

Yanıp sönen mavi     Eşleştiriliyor 

Sabit mavi                  Bağlandı 
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4.   PC'nizde, sistem çubuğundaki ses simgesine sağ tıklayın ve “Open Sound settings”’i (Ses Ayarlarını Aç) 
seçin. 
 

 
 
5.   “Sound” (Ses) penceresinde, Razer BlakShark V2 Pro Üzerinden varsayılan “Output” (Çıkış) ve “Input” 
(Giriş) aygıtı olarak ayarlayın. 
 
 
Sesler 
 
Çıkış                                                                      Giriş 

 
Kulaklığınız şimdi kullanıma hazırdır. 
 
B. USB PORTU İLE BAŞKA CİHAZLARA BAĞLAMA 
 
USB kablosuz alıcı-vericiyi* cihazınıza takın ve Razer BlackShark V2 Pro'nuzun varsayılan giriş ve çıkış ses 
cihazı olduğundan emin olun. 

 
 
*PC / Mac / Switch / PS ile uyumludur.
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C. 3,5MM SES + MİKROFON JAKI İLE CİHAZLARA BAĞLAMA 
 
Cihazınızda 3,5 mm ses + mikrofon birleşik jakı varsa, kulaklığınızdan gelen 3,5 mm kombo kabloyu cihazınızın ses 
jakına takmanız yeterlidir. 
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5. KULAKLIĞINIZIN KULLANIMI 
 
GÜÇ DÜĞMESİ FONKSİYONLARI 
 
■ Güç AÇ/KAPAT. Güç düğmesini en az 3 saniye veya 2 kısa bip sesi duyana kadar basılı tutarak kulaklığınızı 
açın veya kapatın. 
■ Parçayı Oynat / Durdur. Güç açıkken, mevcut parçayı oynatmak veya durdurmak için güç düğmesine basın. 
■ Sonraki Parça. Güç açıkken, sonraki parçaya geçmek için güç düğmesine iki kez basın. 
■ Önceki Parça. Güç açıkken, önceki parçaya gitmek için güç düğmesine aç kez basın. 
 
 
SES DÜZEYİNİ AYARLAMA 

Sesi artırmak veya azaltmak için ses düğmesini gösterildiği gibi çevirin. 
 

 

 
 
Sesi arttır 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesi azalt 
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RAZER™ HYPERCLEAR SÜPERKARDİOİD MİKROFONUN KULLANILMASI 
 
Razer™ HyperClear Süperkardioid Mikrofonu kulaklığa takın ve ağzınıza paralel olana kadar bükün. Mikrofon 
diyaframının önde olduğundan ve hava çıkışının ağzınızdan uzağa baktığından emin olun. 

 
 
MİKROFONU SESSİZE ALMA / AÇMA 
 
Mikrofon sesini kapatmak veya açmak için sessize al (mute) düğmesine basın. 

 

Mikrofon diyaframı 

Hava çıkışı 
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KULAKLIĞINIZIN ÖMRÜNÜ UZATMA 
 
Kafa bandı stresini en aza indirmek için başınızın üzerine yerleştirmeden önce kulaklığı hafifçe esnetmenizi 
öneririz. Ancak, kulaklığı teknik sınırlarının üzerinde germemeye dikkat edin. 

 
THX UZAMSAL SESİ ETKİNLEŞTİRME 
 
Razer Synapse ile doğal ve gerçekçi bir deneyim için 360° uzamsal sesi etkinleştirerek Razer BlackShark V2 
Pro'nuzun tüm potansiyelini açığa çıkarın. 
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6. RAZER BLACKSHARK V2 PRO’NUZUN YAPILANDIRILMASI 
 

 
Kurulum, güncellemeler ve bulut tabanlı özellikler için internet bağlantısı gereklidir. 
Bir Razer ID hesabı açıp kaydolmanız önerilir, ancak isteğe bağlıdır. Listelenen tüm özellikler, mevcut 
yazılım sürümüne, bağlı cihaza/cihazlara ve desteklenen uygulama ve yazılımlara göre değişebilir. 

 
SYNAPSE SEKMESİ 
 
Synapse sekmesi, Razer Synapse'yi ilk başlattığınızda varsayılan sekmenizdir. Bu sekme, Dashboard (Gösterge 
Paneli) alt sekmesinde gezinmenizi sağlar. 
 
Gösterge Paneli 
 
Dashboard (Gösterge Paneli) alt sekmesi, Razer Synapse için tüm Razer cihazlarınıza, modüllerinize ve çevrimiçi 
hizmetlerinize erişebileceğiniz bir genel bakış sunar. 
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Modüller 
 
Modules (Modüller) alt sekmesi, kurulum için tüm yüklenmiş ve kullanılabilir modülleri görüntüler. 
 

 
 
Global Kısayollar 
 
İşlemleri veya Razer Synapse işlevlerini, tüm cihaz profillerinde geçerli olan herhangi bir Razer Synapse özellikli 
cihaz girişinden özel tuş kombinasyonlarına bağlayın.Profiller hakkında daha fazla bilgi edinin. 
 

 Yalnızca Razer Synapse özellikli cihaz girişleri tanınacaktır. 
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AUDIO SEKMESİ 
 

 Sistem çubuğundaki Ses simgesinden varsayılan oynatma veya çıkış aygıtınız olarak THX Uzamsal Sesi 
seçtiğinizden emin olun. 

 
Audio, Razer BlackShark V2 Pro'nuzun ana sekmesidir. Buradan, cihazınızın tam potansiyelini ortaya çıkarmak 
için cihaz ayarlarını özelleştirebilirsiniz. Bu sekme altında yapılan değişiklikler otomatik olarak sisteminize ve 
bulut depolamanıza kaydedilir. 
 
Ses 
 
Sound (Ses) alt sekmesi, tüm etkin uygulamaların genel sistem ses düzeyini veya tek tek ses düzeyini ayarlamak, 
varsayılan geri dönüş aygıtını değiştirmek ve Windows Ses özelliklerine erişmek içindir. 
 

 
 
Profil 
 
Profil, Razer çevresel biriminizin ayarlarını saklamak için bir veri deposudur. Varsayılan olarak profil adı, 
sisteminizin adını temel alır. Bir profili eklemek, yeniden adlandırmak, çoğaltmak, veya silmek için Miscellaneous 
(Muhtelif Seçenekler) düğmesine ( ) basmanız yeterlidir. 
 
Ses Seviyesi 
 
Cihazın ses seviyesini ayarlayın. Ayrıca, sistemin genel ses düzeyini orantılı olarak ayarlayabileceğiniz veya her 
etkin uygulamanın ses düzeyini ayrı ayrı ayarlayabileceğiniz mevcut oynatma cihazının Windows ses düzeyi 
karıştırıcısına da erişebilirsiniz. 
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Ses Özellikleri 
 
Razer BlackShark V2 Pro bağlı değilken THX Uzamsal Ses'in kullanacağı varsayılan bir çıkış cihazı ayarlayın. 
Kayıttan yürütme ve kayıt cihazı ayarlarını, ses düzenini ve varsayılan iletişim etkinliğini değiştirmek gibi 
sisteminizin ses ayarlarını yönetmek için Windows Ses Özellikleri bağlantısına da tıklayabilirsiniz. 
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Karıştırıcı 
Mixer (Karıştırıcı) alt sekmesi, THX Uzamsal Sesi ve ayarlarını etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza ve 
ayrıca aktif uzamsal ses modunun tüm sanal hoparlörlerinin ses konumlandırmasını kalibre etmenize olanak 
sağlar. 
 

 
 
THX Uzamsal Ses 
 
THX Uzamsal Ses teknolojisi, oyun oynarken daha yüksek, sizi içine çeken bir deneyim sunan gelişmiş  
bir konumsal ses çözümüdür. 
 
THX Uzamsal Sesi ve ayarlarını etkinleştirme veya devre dışı bırakma işlemlerini bu ayardan yapabilirsiniz. 
Varsayılan olarak bu ayar, tüm uygulamaların önerilen çıkış yüksekliğini kullanacağı Otomatik ayarındadır. 
Manuel ayarlar, belirli uygulama türlerine ve/veya uygulamalara tercih edilen uzamsal ses modları atamanıza 
olanak tanır. 
 
Uzamsal Ses Modları 
 
Listen (Dinle) düğmesini kullanarak mevcut her bir uzamsal ses modu ön ayarının kalibrasyonunu önizlemesini 
yapabilirsiniz. Herhangi bir sanal hoparlörün konumunun değiştirilmesi (herhangi bir ön ayar modunda) 
otomatik olarak bir Özel Mod oluşturacaktır. Alternatif olarak, yeni bir Özel Mod oluşturmak için Ekle 
düğmesine (+) da tıklayabilirsiniz. 
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Seçilen özel modu yeniden adlandırmak, çoğaltmak veya silmek için Miscellaneous (Muhtelif Seçenekler)         
( ) düğmesine tıklayın. Mevcut modu orijinal ayarlarına döndürmek için Reset (Sıfırla) düğmesine tıklayın. 
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Geliştirmeler 
 
Enhancement (Geliştirme) alt sekmesi, ses sisteminizin gelen ses ayarlarını ve frekans yanıtını özelleştirmek 
içindir. 
 

 
 
Bas Güçlendirme 
 
Kulaklığınızın bas çıkışını iyileştirmek için düşük frekans yanıtını geliştirir. 
 
Ses Normalleştirme 
 
Bağırma veya patlama gibi efektlerden kaynaklanan ani ve hoş olmayan ses artışını önlemek için alınan en 
yüksek sesi azaltır. 
 
Ses Netliği 
 
Netliği artırmak için sesi filtreleyerek gelen konuşma seslerinin kalitesini iyileştirir ve ses seviyesini ayarlar. 
 
Ekolayzer 
 
Denge, oyuna dalma, film izleme veya en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarmanız için en iyi ses deneyimini 
sunmak üzere tasarlanmış mevcut ekolayzer ön ayarlarından herhangi birini seçebilirsiniz. Herhangi bir hazır 
ekolayzer ayarını manuel olarak değiştirdiğinizde otomatik olarak Custom (Özel Ayar) haline gelecektir. 
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Mikrofon 
 
Mic (Mikrofon) alt sekmesi dışarı giden tüm mikrofon sesi ayarlarını değiştirmenizi sağlar. 
 

 
 
Mikrofon 
 
Mikrofon sesi için mikrofon sesini ve mikrofon girişi yüksekliğini kontrol eder. 
 
Mikrofon Sesi 
 
Mikrofon girişini ayarlar veya mikrofonun sesini kapatır. 
 
Ses İzolatörü 
 
Arka plandaki sesleri kesip sesinizi izole etmesi için mikrofon girişi yüksekliğini kontrol eder. Eşiğin altında 
kaydedilen ses kesilecektir. 
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Geliştirmeler 

Aşağıda listelenen özelliklerden herhangi birini etkinleştirerek mikrofonun kalitesini iyileştirebilirsiniz: 
 
■ Ses Normalleştirme. Ses yüksekliği varyasyonunu azaltır. 
■ Ortam Gürültüsünü Azaltma. Çevresel gürültüyü azaltır. 
■ Vokal Netlik. İnsan sesi frekansını vurgular. 
 
Mikrofon Ekolayzer 
 
Mikrofon için ihtiyaçlarınıza en uygun mikrofon ekolayzer ön ayarlarından herhangi birini seçin. Herhangi bir 
hazır ekolayzer ayarını manuel olarak değiştirdiğinizde otomatik olarak Özel Ayar haline gelecektir. 
 
Mikrofon İzleme (Yan Ton) 
 
Mikrofonun ham ses girişini kulaklık aracılığıyla izlemek için bu ayarı etkinleştirin, ses izleme sesini artırma veya 
azaltma seçeneği de mevcuttur. 
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Güç 
 
Power (Güç) alt sekmesi, belirli bir süre boşta kaldığında kapanacak şekilde ayarlayarak cihazınızın enerji 
tüketimini yönetmenize olanak sağlar. 
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PROFİLLER SEKMESİ 
 
Profiles (Profiller) sekmesi, tüm profillerinizi yönetmek ve bunları oyunlarınıza ve uygulamalarınıza bağlamak 
için kolay bir yol sunar. 
 
Cihazlar 
Devices (Cihazlar) alt sekmesini kullanarak her bir cihazın profiline hangi oyunların bağlı olduğunu veya hangi 
Chroma Efektin hangi oyunlara bağlı olduğunu görüntüleyebilirsiniz. 
 

 
 
Profilleri bilgisayarınızdan veya buluttan import (içe aktar) düğmesi ( ) aracılığıyla içe aktarabilir veya add 
(ekle) düğmesini ( ) kullanarak seçilen cihazda yeni profiller veya belirli oyunlar için yeni profiller 
oluşturabilirsiniz. Profili adlandırmak, çoğaltmak, dışa aktarmak veya silmek için Miscellaneous  (Muhtelif 
Seçenekler) tuşuna ( ) basmanız yeterlidir. Linked Games (Bağlı Oyunlar) seçeneği ile bir uygulamayı 
çalıştırdığınızda etkinleştirilecek her bir profil ve/veya Chroma Efekt otomatik olarak ayarlanabilir. 
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Bağlı Oyunlar 
 
Linked Games (Bağlı Oyunlar) alt sekmesi size oyun ekleme, oyunlarla bağlantılı çevre birimlerini görüntüleme 
veya eklenen oyunları arama esnekliği sağlar. Ayrıca oyunları alfabetik sıraya, en son oynanana veya en çok 
oynanana göre sıralayabilirsiniz. Eklenen oyunlar, bir Razer cihazına bağlı olmasa bile burada listelenmeye 
devam edecektir. 
 

 
 
Oyunları bağlı Razer cihazlarına veya Chroma Effects'e bağlamak için, listeden herhangi bir oyuna tıklamanız ve 
ardından oyun sırasında otomatik olarak başlatmak için bağlanacağı Razer cihazını veya Chroma Effect'i seçip bir 
cihaz ve profil seç'e tıklamanız yeterlidir. Bağlandıktan sonra, Chroma Efekti veya profili seçmek için karşılık 
gelen Chroma efektin veya cihazın Miscellaneous (Muhtelif Seçenekler) düğmesine ( ) tıklayabilirsiniz. 
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AYARLAR PENCERESİ 
 
Razer Synapse ( ) düğmesine tıklayarak erişilebilen Ayarlar penceresinde Razer Synapse'ın başlatma davranışını 
ve görüntüleme dilini yapılandırabilir, bağlı her bir Razer cihazının ana kılavuzlarını görüntüleyebilir veya bağlı 
herhangi bir Razer cihazını fabrika ayarlarına sıfırlama işlemlerini yapabilirsiniz: 
 

 
 
Genel sekmesi 
Ayarlar penceresinin varsayılan sekmesidir. Genel sekmesi, yazılımın görüntüleme dilini, başlatma davranışını ve 
görüntüleme temasını değiştirmenizi veya bağlı tüm Razer cihazlarının ana kılavuzunu görüntülemenizi sağlar. 

Ayrıca profillerinizi bulut ( ) ile manuel olarak senkronize edebilir veya bağlı tüm Razer cihazlarının ana 
kılavuzunu görüntüleyebilirsiniz. 
 
Sıfırla sekmesi 
 
Yerleşik belleğe sahip tüm bağlı Razer cihazlarını fabrika ayarlarına döndürmek ve/veya Razer Synapse'nin bir 
sonraki açılışında Razer Synapse eğitimleriyle yeni özellikleri öğrenmek için sıfırlama yapmanıza olanak tanır. 
 

 Bir Razer cihazı sıfırlandığında, seçilen cihazın yerleşik belleğinde saklanan tüm profiller silinecektir. 
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Hakkında sekmesi 
 
About (Hakkında) sekmesi, kısa yazılım bilgilerini, telif hakkı bildirimini görüntüler ve kullanım koşulları için ilgili 
bağlantıları sağlar. Bu sekmeyi, yazılım güncellemelerini kontrol etmek veya Razer'ın sosyal topluluklarına hızlı 
erişim için de kullanabilirsiniz. 
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7. GÜVENLİK VE BAKIM 
 
GÜVENLİK İLKELERİ 
 
Razer BlackShark V2 Pro'yu kullanırken maksimum güvenlik için aşağıda belirtilen talimatlara dikkat etmenizi 
öneririz: 
 
Cihazı düzgün şekilde çalıştırmakta sorun yaşıyorsanız ve sorun giderme çalışmıyorsa, cihazın fişini çekin ve 
Razer yardım hattı ile iletişime geçin veya destek için support.razer.com adresine gidin. 
 
Cihazı sökmeyin (bu, garantinizi geçersiz kılar) ve anormal akım yükleri altında çalıştırmayın. 
 
Cihazı sıvılardan ve nemden uzak tutun. Cihazı yalnızca 0°C (32°F) ila 40°C (104°F) arasındaki sıcaklıklarda 
çalıştırın. Sıcaklık bu aralığı aşarsa, sıcaklığın optimum seviyede sabitlenmesi için cihazı fişten çekin ve/veya 
kapatın. 
 
Cihaz, düşük ses seviyelerinde bile dış ortam seslerini yalıtarak, dış çevrenizdeki farkındalığın azalmasına neden 
olur. Çevreniz hakkında aktif farkındalık gerektiren herhangi bir faaliyette bulunurken lütfen cihazı çıkarın. 
 
Uzun süreler boyunca aşırı yüksek ses seviyesinde dinlemek işitme duyunuza zarar verebilir. Ayrıca, belirli 
ülkelerin mevzuatında, işitme duyunuzu korumak için günde 8 saat maksimum 86 db ses seviyesine izin 
verilmektedir. Bu nedenle, uzun süre dinlerken sesi rahat bir seviyeye düşürmenizi öneririz. İşitme duyunuza iyi 
bakın. 
 
BAKIM VE KULLANIM 
 
Razer BlackShark V2 Pro minimum bakımla optimum durumda kalır. Ayda bir kez cihazı kapatmanızı veya 
bilgisayardan çıkarmanızı (mümkünse) ve kir birikmesini önlemek için yumuşak bir bez veya pamuklu çubuk 
kullanarak temizlemenizi öneririz. Sabun veya sert temizlik maddeleri kullanmayın. 
 
PİL UYARISI 
 
Razer BlackShark V2 Pro, bir Li-ion şarj edilebilir pil içerir. Genel olarak, bu tür pillerin beklenen ömrü kullanıma 
bağlıdır. Razer BlackShark V2 Pro  içindeki Li-ion şarj edilebilir pilin boşaldığını düşünüyorsanız (şarjı düşükse), 
şarj etmeyi deneyin. 
 
Uyarı: Pilleri açmayın, parçalamayın veya iletken malzemelere (metal), neme, sıvıya, ateşe veya ısıya maruz 
bırakmayın. Bunların yapılması pillerin akmasına veya patlamasına ya da yaralanmalara neden olabilir. Pil ömrü 
kullanıma göre değişir. 
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8. YASAL BİLGİLER 
 
TELİF HAKKI VE FİKRİ MÜLKİYET BİLGİLERİ 
 
©2020 Razer Inc. Tüm hakları saklıdır. Razer adı, üç başlı yılan logosu, Razer logosu ve “For Gamers. By Gamers. 
(Oyuncular İçin. Oyuncular Tarafından.) sloganı, Razer Inc.'in ve/veya Amerika Birleşik Devletleri'ndeki veya 
diğer ülkelerdeki bağlı şirketlerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili 
sahiplerinin mülkiyeti altındadır. 
 
THX adı, markası ve THX logosu THX Ltd.'in ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır. 
 
Windows adı ve Windows logosu, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır. 
 
Razer Inc. ("Razer"), bu kılavuzdaki ürünle ilgili telif hakkı, ticari marka, ticari sır, patent, patent başvurusu veya 
diğer fikri mülkiyet haklarının (tescilli veya tescilsiz) maliki olabilir. Bu kılavuzun verilmiş olması size bu anlamda 
herhangi bir telif hakkı, ticari marka, patent veya diğer fikri mülkiyet hakları için bir lisans verildiği anlamına 
gelmez. Razer BlackShark V2 Pro ("Ürün") ambalaj üzerinde veya başka şekillerde kullanılan resimlerden farklı 
olabilir. Razer, bu tür farklılıklar veya ortaya çıkabilecek herhangi bir hata için hiçbir sorumluluk kabul etmez. 
Burada yer alan bilgiler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. 
 
SINIRLI ÜRÜN GARANTİSİ 
 
Sınırlı Ürün Garantisinin en son ve güncel koşullarına razer.com/warrantyadresinden erişebilirsiniz. 
 
SINIRLI SORUMLULUK 
 
Razer, Ürünün herhangi bir şekilde dağıtımı, satışı, tekrar satışı, kullanımı ya da kullanılamamasından 
kaynaklanabilecek herhangi bir kâr kaybı, bilgi veya veri kaybı, özel, arızi, dolaylı, cezai veya müteselsil olarak 
ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır. Razer'in sorumluluğu hiçbir durumda Ürünün perakende satış 
fiyatını aşmayacaktır. 
 
GENEL 
 
Bu şartlar, Ürünün satın alındığı ülkenin geçerli yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır. 
Buradaki herhangi bir şartın geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi durumunda, bu şartın 
(geçersiz veya uygulanamaz olduğu sürece) hiçbir geçerlilik etkisi olmayacak ve diğer şartlar geçerliliklerini 
koruyacaktır. Razer, herhangi bir zamanda herhangi bir bildirimde bulunmaksızın şartlarda değişiklik yapma 
hakkını saklı tutar. 
 


