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En üst seviye yayıncılar tarafından tasarlanıp test edilen Razer Kiyo, 

güçlü ve parlaklığı azaltıp arttırabileceğiniz çok aşamalı halka 

aydınlatması, tam oyun uygunluğu için 60fps'de yayın yapabilme 

kabiliyeti ile bir masaüstü yayın kamerasıdır. Profesyonel yayın için 

mükemmel kamera budur. 
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1. AMBALAJ İÇİNDEKİLER / SİSTEM GEREKLİLİKLERİ 
 

 

 
 
AMBALAJ İÇİNDEKİLER 

▪ Razer Kiyo Yayın Kamerası 

▪ Önemli Ürün Bilgisi Kılavuzu 
 
 
 
Sistem Gereklilikleri 

▪ Boş USB portuna sahip PC 

▪ Windows®7 64-bit (veya daha üstü) 

▪ İnternet bağlantısı 

▪ 500MB boş hard disk alanı1  

▪ Üçüncü tarafa ait yazılım: 
Open Broadcaster Software [obsproject.com] veya XSplit2 [xsplit.com] 

 
 
 
 

1 Belirli uygulamalar için arttırılmış sistem gereksinimleri ve ekstra yazılım gerekebilir. 
 

2 Yazılım lisans ücreti uygulanabilir. 
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2. KAYIT / TEKNİK DESTEK 
 

 

 
 

KAYIT 
 
Ürününüzün garanti durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi almak için Razer Kimliğinizi  
kullanarak ürününüzü çevrimiçi olarak razer-id.razerzone.com/warranty adresine kaydedin. 

 
Henüz bir Razer Kimliği için kaydolmadıysanız, çok çeşitli Razer avantajlarından yararlanmak 
için şimdi razerzone.com/razer-id adresinde kaydolun. 
 

 

 

 
 
TEKNİK DESTEK 

 
 

 
Desteklerin niteliği: 

▪ 1 yıllık sınırlı imalatçı garantisi. 

▪ support.razer.com. adresinden ücretsiz çevrimiçi teknik 
destek. 
 

 
 
 
 
 
 
Ürününüzün seri 
numarası burada yer 
almaktadır. 
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3. TEKNİK ÖZELLİKLER 
 

 

 
 

Kamera Özellikleri 
▪ Bağlantı tipi: USB2.0 

▪ Görüntü çözünürlüğü: 4 Megapiksel  

▪ Video Çözünürlüğü: 1080p @ 30FPS/ 720p @ 60FPS/ 480p @ 30FPS/ 360p @ 30FPS 

▪ Video kodlama: YUY2/MJPEG veya H.264 

▪ Sabit görüntü çözünürlüğü: 2688x1520 

▪ Görüntü Kalitesi Ayarlarını Özelleştirme: Mevcuttur 

▪ Diyagonal Görüş Alanı(FOV): 81.6 ° 

▪ Odak Tipi: Otomatik 

▪ Bağlantı Seçenekleri: L-şekilli bağlantı ve tripod (dahil değildir) 

▪ Kablo Uzunluğu: 1,5 metre örgülü kablo  
Halka Aydınlatma Özellikleri 

▪ Aydınlatma: 12 beyaz LED 

▪ Renk Isısı: 5600K "günışığı" 

▪ LED dağıtıcı/difüzör: Süt beyaz 

▪ Tuşlar: 12 adımlı halka kadran 

▪ Parlaklık: 10 Lux @ 1m  
Mikrofon Özellikleri 

▪ Ses kodlama: 16bit 48 Khz 

▪ Kutupsal model:  Çok yönlü 

▪ Hassaslık:  -38 db 
 

 
YAKLAŞIK BOYUT  VE AĞIRLIK 

▪ Çap: 68,7 mm / 2,70 inç 

▪ Yükseklik: 50 mm / 1,96 inç 

▪ Ağırlık:  170 gr / 0,374 lbs 
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4. CİHAZ ŞEMASI 
 

 

 
 

 
 

A. LED gösterge 

B. Full HD 1080p lens 

C. Cihaza entegre mikrofon 

D. LED difüzöre sahip halka aydınlatma 

E. Halka aydınlatmayı ayarlama düğmesi 

F. Esnek klips 

G. Vidalı montaj tertibatı 
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5. RAZER KIYO’NUN KURULUMU 
 

 

 
 

1. Razer Kiyo'yu bilgisayarınızın USB portuna bağlayın. Kameranızın LED göstergesi 
yanarak cihazın aktif olduğunu gösterecektir. 

 
 

2. Razer Kiyo'yu monitörlerin, TV'lerin veya hemen hemen her yüzeyin üzerine 
kolaylıkla yerleştirmek için esnek klipsi kullanın. Razer Kiyo'yu esnek klipsin altındaki 
vidalı bağlantı tertibatını kullanarak bir tripoda* da bağlayabilirsiniz. (*dahil değildir) 

 
 

 
 

Not: Konumunuzun dağınık ve hareketli nesnelerden arınmış olduğundan emin olun. 
Kamera tarafından görülebilecek aynaları ve diğer yansıtıcı nesneleri ortadan 
kaldırın.
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3. Kendinizi Razer Kiyo’nun önüne aranızda 50-100 santimetre mesafe kalacak şekilde 
konumlandırın. 
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6. RAZER KIYO’NUN KULLANIMI 
 

 

 
 

RAZER KIYO İLE İLGİLİ UYGULAMALARIN İNDİRİLMESİ 
Razer Kiyo'nuzla uyumlu tüm kamera ve üçüncü taraf uygulamalarına göz atmak için 
razerzone.com/razer-kiyo adresini ziyaret edin ve kameranızın çeşitli özelliklerini* etkinleştirin. 
Desteklenen herhangi bir uygulamayı indirip yükleyin ve Razer Kiyo'yu yakalama cihazı olarak 
ayarlayın. 

 
* Bazı uygulamalar deneme sürümü şeklindedir ve/veya kullanmak için satın alınması gerekebilir. 

 
 
HALKA IŞIK PARLAKLIĞININ AYARLANMASI 
Uyumlu bir kamerayı veya Razer Kiyo'nun yakalama cihazı olarak ayarlandığı üçüncü 
tarafa bir yayın yazılımını başlattığınızda kameranın halka ışığı otomatik olarak etkinleşir. 

 
Ardından, halka ışığın parlaklığını gerektiği gibi artırmak veya azaltmak için Halka ışığın 
ayar düğmesini saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirebilirsiniz. 
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GÜVENLİK İLKELERİ 
Razer Kiyo'yu kullanırken maksimum güvenliği sağlamak için aşağıdaki kurallara 
uymanızı öneriyoruz: 

 
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 ve bileşenlerini su, nem, çözeltiler veya diğer ıslak yüzeylerin yakınında kullanmayın 
veya bu yüzeyler üzerine monte etmeyin ya da cihazı uzun süre yüksek sıcaklıklara veya 
doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. 

 
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. 

 

 
BAKIM VE KULLANIM 

Razer Kiyo minimum bakımla optimum durumda kalır. Ayda bir kez cihazın fişini 
bilgisayardan çıkarmanızı ve kir birikmesini önlemek için yumuşak bir bez veya pamuklu 
çubuk kullanarak temizlemenizi öneririz. Sabun veya sert temizlik maddeleri kullanmayın. 
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8. YASAL BİLGİLER 
 

 

 
 

TELİF HAKKI VE FİKRİ MÜLKİYET BİLGİLERİ 
 

 ©2017 Razer Inc. Tüm hakları saklıdır. Razer adı, üç başlı yılan logosu, Razer logosu, 
“For Gamers. By Gamers. (Oyuncular İçin. Oyuncular Tarafından.) sloganı ve "Powered by 
Razer Chroma" logosu, Razer Inc.'in ve/veya Amerika Birleşik Devletleri'ndeki veya diğer 
ülkelerdeki bağlı şirketlerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.  

 
Windows ve Windows logosu, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır. 

 
XSplit ve XSplit Broadcaster, Splitmedialabs Limited adlı şirketin tescilli ticari markalarıdır. 
Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin tescilli 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 Kiyo ("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 razerzone.com/warranty adresinden 
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. 

 

 
TEDARİK MALİYETLERİ 
Herhangi bir şüpheye mahal vermemek için Razer, bu tür hasarların olasılığı konusunda 
bilgilendirilmedikçe satın alma maliyetlerinden hiçbir durumda sorumlu olmayacak ve ayrıca 
Razer, Ürünün perakende satın alma fiyatını aşan herhangi bir satın alma yükümlülüğü 
maliyetlerinden de hiçbir durumda sorumlu olmayacaktır.
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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. 


