
RAZER KRAKEN

ANA KILAVUZ



 

FOR GAMERS. BY GAMERS.TM        1 
 

3. nesil Razer Kraken, rekabetçi oyuncular için tasarlanmış kablolu kulaklıktır. Geniş 50 mm sürücüleri, güçlü 
ve net ses sunar. Soğutma jeline sahip yastıkları ile uzun süreli konfor için tasarlanmıştır. Geri çekilebilen bir 
mikrofon, Shotcall çağrılarınızın her zaman mutlak netlikte iletilmesini sağlar. 
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1. AMBALAJ İÇİNDEKİLER/SİSTEM GEREKLİLİKLERİ 
 
Ambalajın İçindekiler 
 
■ Razer Kraken oyun kulaklığı 
■ Ses / mikrofon ayırıcı uzatma kablosu 
■ Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu 
 
 
SİSTEM GEREKLİLİKLERİ 
 
SES KULLANIMI 
■ 3.5 mm ses jakı olan cihazlar 
 
SES / MİKROFON AYIRICI UZATMA KABLOSU 
■ Ayrı 3.5 mm ses ve mikrofon jaklarına sahip cihazlar* 
 
SES + MİKROFONUN KULLANIMI 
■ 3.5 mm ses + mikrofon kombine jakı* olan cihazlar 
 
 
 
 
 
*PC / Mac / Switch / PS4 / Xbox One ile uyumludur (Xbox One Stereo Adaptörü gerekli olabilir, ayrıca satın 
alınır 
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2. KAYIT/TEKNİK DESTEK 
 
KAYIT 
Ürününüzün garanti durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi almak için ürününüzü çevrimiçi olarak  
razerid.razer.com/warranty  adresinde kaydedin. 
 
Henüz bir Razer Kimliği için kaydolmadıysanız, çok çeşitli Razer avantajlarından yararlanmak için şimdi  
razerid.razer.com  adresine gelerek kaydolun. 
 

 
Ürününüzün seri numarası, burada gösterildiği  
gibi suni deri yastığın altında bulunmaktadır. 

 
TEKNİK DESTEK 
 
Desteklerin niteliği: 
■ 1 yıllık sınırsız imalatçı garantisi. 
■  support.razer.com. adresinden ücretsiz çevrimiçi teknik destek. 
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3. TEKNİK ÖZELLİKLER 
 
KULAKLIKLAR 
 
■ Frekans yanıtı: 12 Hz - 28 kHz 
■ Empedans: 32 W @ 1 kHz 
■ Hassasiyet (@1 kHz): 109 dB 
■ Giriş gücü: 30 mW (Maks.) 
■ Sürücüler: 50 mm, Neodimyum  Mıknatısla 
■ İç kulak kabı çapı: 54 mm x 65 mm 
■ Bağlantı tipi: Analog 3,5 mm 
■ Kablo uzunluğu: 1,3 m/4,27 ft. 
■ Yaklaşık ağırlık: 322 g / 0,71 lbs 
■ Oval kulak yastıkları: Soğutma jeli ile kulakları tamamen kapatacak şekilde tasarlanmıştır, uzun süreli 
kullanım rahatlığı için mükemmeldir. 
 
MİKROFON 
■ Frekans yanıtı: 100 Hz - 10 kHz 
■ Sinyal-gürültü oranı: > 60 dB 
■ Hassasiyet (@1 kHz):-45 ± 3 dB 
■ Ses alım modeli: Tek yönlü ECM boom 
 
SIRALI KONTROL 
■ Analog ses kontrol düğmesi 
■ Mikrofonu hızlı sessize alma düğmesi 
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4. CİHAZ TASARIMI 

 
A. Ayarlanabilir yastıklı kafa bandı 
B.  Dış kulağı tamamen saran kulak kap tasarımı 
C.  Soğutucu jel dolgulu kulak yastıkları 
D.  Geri çekilebilir mikrofon 
E. Mikrofon sesini kapatma düğmesi 
F. Ses kontrol düğmesi 
G. 3,5 mm ses + mikrofon jakı 
H. Ses / mikrofon ayırıcı uzatma kablosu 
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5. RAZER KRAKEN’İN KULLANIMI 
 
GERİ ÇEKİLEBİLİR MİKROFONUN KULLANIMI 
Mikrofonun ucunu tamamen uzayana kadar çekin. 
 

 
 
Mikrofonu ağzınıza paralel olana kadar bükün, ardından uzunluğu istediğiniz gibi ayarlayın. Mikrofon 
diyaframının önde olduğundan ve hava çıkışının ağzınızdan uzağa baktığından emin olun. 
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SES KONTROL DÜĞMESİNİN KULLANIMI 
Sesi artırmak veya azaltmak için sıralı kontrol üzerindeki ses kontrol düğmesini çevirin. 
 

 
         Sesi Arttır               Sesi Azalt 
 
MİKROFON SESİNİ KAPATMA DÜĞMESİNİN KULLANIMI 
Mikrofon sesini kapatmak veya açmak için mikrofon sesini kapatma düğmesini kaydırın. 
 

 
         Sesi Kapat                 Sesi Aç 
 
SES / MİKROFON AYIRICI UZATMA KABLOSU KULLANIMI 
Paketin içinde bulunan ses/mikrofon ayırıcı uzatma kablosu, ayrı ses çıkışı ve mikrofon giriş jakları bulunan 
bilgisayarlarla kullanmak için tasarlanmıştır. 

 



 

FOR GAMERS. BY GAMERS.TM        9 
 

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. 
 

 



 

FOR GAMERS. BY GAMERS.TM        10 
 

 
 
6. GÜVENLİK VE BAKIM 
 
GÜVENLİK İLKELERİ 

Razer Kraken’i 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 Kraken minimum bakımla optimum durumda kalır. Ayda bir kez cihazı bilgisayardan çıkarmanızı ve kir 
birikmesini önlemek için ılık su ile nemlendirilmiş yumuşak bir bez veya pamuklu çubuk kullanarak 
temizlemenizi öneririz. Sabun veya sert temizlik maddeleri kullanmayın. 



 

FOR GAMERS. BY GAMERS.TM        11 
 

 
 
7. YASAL BİLGİLER 
 
TELİF HAKKI VE FİKRİ MÜLKİYET BİLGİLERİ 

©2019 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. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyeti altındadır ve burada belirtilen diğer şirket ve 
ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. 
 
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 Kraken ("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/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. 
 
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. 
 


