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RAZER BARRACUDA

ANA KILAVUZ
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İster içeride ister dışarıda olun, kablosuz çok platformlu bir oyun ve mobil 
kulaklık olan Razer Barracuda için hepsi aynı. Kullanıma bağlı olarak yüksek 
hızlı 2.4 GHz ve Bluetooth arasında akıllıca geçiş yapabilen, gürültü önleyici 
mikrofonundan gelen net ses alımıyla desteklenen kesintisiz sesin keyfini çıkarın.
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1. İÇİNDEKİLER
• Razer Barracuda

A. Tip-C şarj portu
B. 3.5 mm ses + mikrofon jakı
C. Durum göstergeleri
D. Güç düğmesi
E. Ses kontrol düğmesi

F. Mikrofon sesini kapatma düğmesi
G. Ayarlanabilir yastıklı kafa bandı
H. Ultra yumuşak suni deri hafızalı 

köpük kulak yastıkları
I. Razer SmartSwitch düğmesi

• Tip-C kablosuz dongle
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• Tip-C şarj kablosu

• Tip-A - Tip-C adaptör kablosu

• 3.5 mm kombo kablo

• Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu

2. SİSTEM GEREKLİLİKLERİ
ÜRÜN GEREKLİLİKLERİ
• [Kablosuz] Bluetooth ses özelliği / USB Tip-C veya Tip-A porta sahip Cihazlar
• [Kablolu] 3.5 mm ses + mikrofon birleşik jak 

RAZER SYNAPSE GEREKLİLİKLERİ
• Windows® 10 64-bit (veya üstü)
• Yazılım kurulumu için internet bağlantısı 

RAZER AUDIO UYGULAMASI GEREKLİLİKLERİ
• Bluetooth bağlantılı iOS 12 / Android 8.1 Oreo (veya üstü) cihaz
• Uygulama kurulumu için internet bağlantısı
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3. TEKNİK ÖZELLİKLER
KULAKLIKLAR
• Frekans yanıtı: 20 Hz - 20 kHz
• Empedans: 32  @ 1 kHz
• Hassasiyet: 96 dB5PL/mW@1 KHz by HATS
• Sürücüler: Özelleştirilmiş Dinamik 50 mm Sürücü
• İç kulak kabı çapı: 62 x 42 mm
• Bağlantı tipi: Tip-C dongle, Bluetooth ve 3.5 mm analog ile kablosuz
• Yaklaşık ağırlık: 300 gr / 0,66 lbs
• Oval kulak yastıkları: Nefes alabilen hafızalı köpük yastıklar

MİKROFON
• Frekans yanıtı: 100 Hz-10 kHz
• Sinyal-gürültü oranı:  65 dB
• Hassasiyet (@1 kHz):-33 ±3 dB
• Ses alım modeli: Tümyönlü
• Ses Alma ve Al gürültü önleme için Entegre Çift ECM Mikrofonlar

KULAK KABINDAN YAPILAN KONTROLLER
• 2.4GHz Kablosuz ve Bluetooth düğmesi (Smart Switch)
• Ses düzeyi arttırma ve azaltma
• Mikrofonu sessize alma/açma düğmesi

SES KULLANIMI
• Kablosuz ses kullanımı: Tip-C dongle, Bluetooth ile kablosuz
• Kablolu kullanımı: 3.5 mm analog
• Bluetooth Codec: AAC, SBC
• THX Uzamsal Ses: Sadece Windows 10® 64-bit (veya üstü) için geçerlidir

PİL ÖMRÜ:
• 40 saate kadar



FOR GAMERS. BY GAMERS.TM 7

4. 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.

Sorunuz var mı?  support.razer.com adresindeki Razer Destek Ekibine 
sorabilirsiniz.

Ürününüzün seri 
numarasını buradan 
görebilirsiniz.
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5. BAŞLARKEN
KULAKLIĞINIZIN ŞARJ EDİLMESİ
Şarj kablosunu kullanarak Razer Barracuda’nızı güç beslemesi bulunan bir 
USB Tip-A portuna bağlayın. En iyi sonuçlar için, ilk kez kullanmadan önce 
kulaklığınızı tamamen şarj edin. Bitmiş bir birim yaklaşık 3 saat içinde tamamen 
şarj olur.

Gösterge Pil düzeyi

Tamamen şarj oldu

Şarj oluyor
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CİHAZLARINIZA BAĞLANTI
A. Tip-C kablosuz dongle (2.4Ghz) ile 
1. Tip-C kablosuz dongle’ı cihazınıza takın.

2. Durum göstergesinde kısa süre ışık yanana kadar Güç düğmesini basılı tutun.

3. Durum göstergesi, kulaklığın Tip-C kablosuz dongle’a artık bağlı olduğunu 
gösteren sabit yeşil renge dönene kadar bekleyin.

veya

Bas ve
Tut

Gösterge Pil düzeyi

Bağlandı
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4. Cihazınızda (mümkünse), Razer Barracuda’yı varsayılan Input (Giriş) ve 
Output (Çıkış) aygıtı olarak ayarlayın.

PC / Laptop’da
a. Sistem çubuğundaki ses simgesine sağ tıklayın ve “Open Sound settings”’i 

(Ses Ayarlarını Aç) seçin.
b. “Sound” (Ses) penceresinde Razer Barracuda 2.4’ü varsayılan Output (Çıkış) 

ve Input (Giriş) aygıtı olarak ayarlayın.

PlayStation 5’te, Settings (Ayarlar) > Sound (Ses)’e gidin
• Mikrofonda, Input (Giriş) Aygıtını, Razer Barracuda 2.4 olarak ayarlayın.
• Audio Çıkışında, Output (Çıkış) Aygıtını, Razer Barracuda 2.4 olarak ayarlayın.

PlayStation 4’te, Settings (Ayarlar) > Devices (Cihazlar) > Audio Devices 
(Audio Aygıtları)’na gidin
• Input (Giriş) Aygıtını ve Output (Çıkış) Aygıtını Razer Barracuda 2.4’e ayarlayın.

B.  Bluetooth ile
Güç açıkken, Bluetooth eşleştirme modunu etkinleştirmek için Razer 
SmartSwitch düğmesine 5 saniye basın. Cihazınızın talimatlarını uygulayın ve 
bulunan cihazlar listesinden “Razer Barracuda (BT)” seçeneğini seçin. Durum 
göstergesi, kulaklığın artık cihazınızla eşleştiğini belirtmek için kısa süreliğine 
sabit  maviye dönecektir.

Gösterge Durum

Eşleştiriliyor

Eşleştirildi
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C. 3.5 mm ses + mikrofon jakı ile
Cihazınızda 3.5 mm ses + mikrofon birleşik jakı varsa, kulaklığınızın mikrofon 
jakından gelen 3.5 mm kombo kabloyu cihazınızın ses jakına takınız.
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DENEYİMİNİZİ KİŞİSELLEŞTİRİN
Razer Audio Uygulaması (Mobil)
Razer Barracuda gelişmiş kişiselleştirme yapmak artık çok daha kolay. 
Razer Audio Uygulaması ile EQ ayarlarını ve otomatik kapanma özelliğini 
özelleştirebilir, oyun modunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ve çok 
daha fazlasını her zaman, her yerde yapabilirsiniz.

Razer Synapse(PC)
Razer Synapse* uygulamasını kullanarak kulaklığın EQ ön ayarlarından herhangi 
birini seçin veya kendi özelleştirmelerinizi yapın, ses ve mikrofon ayarlarını 
iyileştirin, gerçekten size özgü olağanüstü bir ses deneyimi için gerçek zamanlı 
mikrofon izleme ve diğer kulaklık özelliklerini etkinleştirin ve ayarlayın.

THX Uzamsal Audio Etkinleştirme*
Razer Synapse ile doğal ve gerçekçi bir deneyim için 360° uzamsal sesi 
etkinleştirerek Razer Barracuda’nızın tüm potansiyelini açığa çıkarın.

* Ekranda yönlendirme çıktığında Razer Synapse’i kurun veya yükleme uygulamasını  razer.
com/synapse. adresinden indirin ve kurun.

* Sadece Windows 10® 64-bit ve üstü için geçerlidir

Uygulamayı kullanırken, kulaklığın sadece Bluetooth ile mobil cihazınıza bağlı olduğundan 
emin olun. Sabit mavi durum göstergesi bu bağlantının olduğunu gösterir.

veya

Razer Audio 
RZR.TO/AUDAPP

(Sadece Çin Halk Cum. için)
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6. KULAKLIĞINIZIN KULLANIMI
PİL DÜZEYİ
Fişten çekilip açıldığında durum göstergesi, bağlantı ve pil durumunu 
gösterecektir. Kullanım sırasında, kulaklığın şarj edilmesi gerektiğinde sesli bir 
uyarı duyarsınız; bu süre zarfında gösterge, siz kulaklığı şarj edene kadar pil 
seviyesini göstermeye devam edecektir.

GÜÇ DÜĞMESİ
Güç AÇ/KAPAT
Durum göstergesi yanana kadar Güç düğmesini basılı tutarak kulaklığı açın 
ve Güç düğmesini tekrar basılı tutarak kulaklığı kapatın. Bir sesli uyarı, kulaklık 
açıldığında veya kapatıldığında sizi bilgilendirmeye yardımcı olur.

 Kulaklık, kapatılmadan önce son ses kaynağı kullanılarak açılacaktır.

Gösterge Uyarı Pil düzeyi

Ses Düşük

AÇIK

KAPALI
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Diğer fonksiyonlar
Güç düğmesinin diğer işlevleri, kulaklık, ses kaynağı olarak Bluetooth ile 
açıldığında kullanılabilir. Bu işlevler, cihazınızın mevcut aktivitesine göre çalışır ve 
belirli cihazlar için geçerli olmayabilir.

Tek dokunuşla Oynatma/durdurma*

Gelen aramayı cevaplama veya mevcut görüşmeyi 
sonlandırma

Aramayı bekletme ve gelen aramayı cevaplama

Görüşmeyi sonlandırma ve beklemedeki aramaya 
geçme

Çift dokunuşla Gelen aramayı reddetme

Aramalar arasında geçiş yapma

Parçalar arasında geçiş yapma

Üç dokunuşla Önceki Parçaya gitme

Kapalıyken, 5 saniye 
basılı tutarak

Bluetooth eşleştirme modunu etkinleştirme

*Bu işlevi ayrıca Tip-C kablosuz dongle’ı ses kaynağı olarak kullanırken de kullanabilirsiniz.
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RAZER SMARTSWITCH DÜĞMESİ
Audio kaynağının değiştirilmesi
Güç açıkken ve herhangi bir ses kaynağına bağlıyken, Tip-C kablosuz dongle 
ve Bluetooth ses kaynağı arasında geçiş yapmak için Razer SmartSwitch 
düğmesine iki kez basın.

Oyun Modunun Etkinleştirilmesi/Devre Dışı Bırakılması
Oyun Modunu etkinleştirmek için Bluetooth’a bağlıyken Razer SmartSwitch 
düğmesine üç kez basın, ardından son basma işlemini 2 saniye basılı tutun. 
Etkinleştirildiğinde, kulaklık daha düşük bir gecikmeyle çalışır ve oyun oynarken 
size gerçek zamanlı sesli geri bildirim sağlar. Oyun modunu devre dışı bırakmak 
için tekrarlayın,

Bluetooth’u ses kaynağı olarak kullanmak, kulaklığı bilinen son cihaza yeniden 
bağlayacaktır. Cihaz bulunamazsa eşleştirme modu etkinleştirilecektir.

 Bu özellik yalnızca Bluetooth’a bağlıyken kullanılabilir. En iyi performans için kulaklığı ses 
kaynağına çok yakın bir mesafede tutmanız önerilir.

SN
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RAZER SMARTSWITCH’İN ANLAŞILMASI
Razer Barracuda, bir PC’ye veya oyun konsoluna (Tip-C kablosuz dongle 
aracılığıyla) ve bir mobil cihaza (Bluetooth aracılığıyla) aynı anda bağlandığında, 
kulaklığı çıkarmadan bağlı bir Bluetooth cihazından kolayca aramaları 
yanıtlayabilecek ve oyun sesine geri dönebileceksiniz. Durum göstergesi, 
kulaklığın her iki ses kaynağına da bağlı olduğunu belirtmek için kısa bir süre 
sabit beyaz yanacaktır.
Aşağıda belirtilen özellikler, kulaklığınız bir Bluetooth cihazına ve Tip-C kablosuz 
dongle’a bağlıyken, kulaklığınızın ses kaynağını değiştirmeye ve gelen aramalara 
nasıl yanıt verdiğini anlamanıza yardımcı olacaktır:

Kulaklık audio özelliği Razer SmartSwitch davranış özellikleri
Tip-C kablosuz 
dongle ile kesintisiz 
akış

• Kulaklık, mobil cihazınızdan gelen aramalar için otomatik 
olarak Bluetooth ses kaynağına geçer ve her aramadan sonra 
Tip-C kablosuz dongle’ı kullanmaya devam eder.

• Bilgisayarınızda ve mobil cihazınızda (örn. Teams, Messenger) 
aynı uygulama çaldığında, gelen aramayı yanıtlamak için 
Razer SmartSwitch düğmesinin kullanılması kulaklığı otomatik 
olarak Bluetooth ses kaynağına geçirir. Kulaklık, her aramadan 
sonra Tip-C kablosuz dongle’ı kullanmaya devam edecektir.

 Razer Audio uygulamasında kulaklığınızın Rahatsız Etmeyin 
özelliğini etkinleştirerek gelen aramalar için otomatik kaynak 
değiştirmeyi devre dışı bırakabilirsiniz.

• Tip-C kablosuz dongle’da ses yoksa veya akış yoksa, bağlı 
mobil cihazdan gelen ses SADECE kulaklıkta otomatik olarak 
yayınlanır.

• Kullandığınız uygulamaya bağlı olarak (örn. Spotify, Apple 
Music) ses kaynakları arasında geçiş yaparken yayınlanan 
seste otomatik duraklatma özelliği.

Bluetooth üzerinden 
akış

• Tip-C kablosuz dongle ses kaynağına geçtiğinizde, 
kulaklığınız Bluetooth aracılığıyla mobil cihazınıza bağlı kalır. 
Ancak, Razer Audio uygulamasının mobil cihazınızla olan 
bağlantısı kesilecektir.

• Kullandığınız uygulamaya bağlı olarak (örn. Spotify, Apple 
Music) ses kaynakları arasında geçiş yaparken yayınlanan 
seste otomatik duraklatma özelliği.

Herhangi bir ses 
kaynağında akış 
olmaması

Ses, ses akışı yapan ilk ses kaynağında çalacaktır.
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SES KONTROL DÜĞMESİNİ
Sesi artırmak veya azaltmak için ses kontrol düğmesini gösterildiği gibi çevirin.

MİKROFONU SESSİZE ALMA / AÇMA
Mikrofon sesini kapatmak veya açmak için sessize al (mute) düğmesine basın.
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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.
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7. RAZER BARRACUDA’NIN YAPILANDIRILMASI

SYNAPSE SEKMESİ
Razer Synapse’i ilk başlattığınızda varsayılan sekmenizdir. Bu sekme, Gösterge 
Tablosu 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.

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.
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Modüller
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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SES SEKMESİ
Sistem çubuğundaki Ses simgesinden varsayılan oynatma veya çıkış aygıtınız olarak 
THX Uzamsal Sesi ayarlayın.

Audio (Ses) sekmesi, Razer Barracuda’nın 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
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. Profil eklemek, yeniden 
adlandırmak, çoğaltmak veya silmek için Miscellaneous  (Muhtelif Seçenekler) 
tuşuna ( ) 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 Barracuda 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 ve THX Uzamsal Sesi ve ayarlarını etkinleştirmenize veya devre 
dışı bırakmanıza ve 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. Tüm uygulamaların önerilen çıktı ayarını kullanacağı 
yerlerde bu özellik, varsayılan olarak Otomatik şeklinde ayarlanmıştır. 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 (+) de tıklayabilirsiniz.
Herhangi bir Özel Modda 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
Daha net mikrofon sesi için mikrofon sesini ve mikrofon girişi yüksekliğini kontrol 
eder.

Ses İzolatörü
Arka plandaki sesleri kesip sesinizi izole etmesi için mikrofon girişi yüksekliğini 
kontrol eder. Eşiğin altında kaydedilen ses kesilecektir.

Mikrofon Sesi
Mikrofon girişini ayarlar veya mikrofonun sesini kapatır.
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Geliştirmeler
Aşağıda listelenen özelliklerden herhangi birini etkinleştirerek mikrofonun 
kalitesini iyileştirebilirsiniz:
• Ses Normalleştirme. Ses yüksekliği varyasyonunu azaltır.
• Vokal Netlik. İnsan sesi frekansını vurgular.
• Ortam Gürültüsünü Azaltma. Çevresel gürültüyü azaltır.

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, 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. Profil 
yeniden 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, görüntüleme temasını ve ekran 
bildirimlerini değiştirmenizi sağlar. Ayrıca profillerinizi bulut ( ) ile manuel 
olarak senkronize edebilir veya bağlı tüm Razer cihazlarının ana kılavuzunu 
görüntüleyebilirsiniz.

Sıfırla sekmesi
Bağlı tüm Razer cihazlarını fabrika ayarlarına döndürmek ve/veya Razer 
Synapse’in 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 ve 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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8. GÜVENLİK VE BAKIM
GÜVENLİK İLKELERİ
Razer Barracuda’yı 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 ve anormal akım yükleri altında çalıştırmayın. Bunların yapılması 
garantinizi geçersiz kılar.
Cihazı sıvılardan ve nemden uzak tutun. Cihazı yalnızca 0°C (32°F) ila 40°C (10A°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 Barracuda minimum bakımla optimum durumda kalır. Kir birikmesini 
önlemek için cihazı ayda bir kez yumuşak bir bez veya pamuklu çubuk kullanarak 
temizlemenizi öneririz. Sabun veya sert temizlik maddeleri kullanmayın.

PİL UYARISI
Razer Barracuda, bir Li-ion şarj edilebilir pil içerir. Genel olarak, bu tür pillerin 
beklenen ömrü kullanıma bağlıdır. Razer Barracuda 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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9. YASAL BİLGİLER
TELİF HAKKI VE FİKRİ MÜLKİYET BİLGİLERİ
©2022 Razer Inc. Tüm hakları saklıdır. Razer adı, üç başlı yılan logosu, Razer 
logosu, “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.
Android, Google, Google Logosu, Google Play ve Google Play logosu, Google 
LLC’nin ticari markalarıdır.
Apple, Apple logosu ve iPhone, Apple Inc.’in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari 
markalarıdır. App Store, Apple Inc.’in hizmet markasıdır. iOS, Cisco’nun ABD ve diğer 
ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans altında kullanılır.
Bluetooth® adı, markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.’e ait tescilli ticari 
markalardır ve bu tür markaların Razer tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır.
“PlayStation”, “P54” ve “PS5”, Sony Interactive Entertainment Inc.’in tescilli ticari 
markalarıdır.
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 Barracuda (“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.
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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.
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RAZER BARRACUDA
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
Çağrı Merkezi İrtibat Numarası: 0850 80 80 354
Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan 
“Serbis Bilgi Sistemi”nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır. Yedek parça malze-
meleri, tamir,bakım-onarım yetkili servislerimizden temin edilerek destek olun-
abilir.
Servisler zaman zaman değişebileceği için Çağrı Merkezi ile aradığınız servisi 
teyid edebilirsiniz. www.bilkom.com.tr/iletisim adresimizden güncel servis bilg-
ilerini indirebilirsiniz.

Firma Adı Telefon Numarası Adres Şehir

REFLEKS 
MAĞAZACILIK 
İTHALAT İHRA-
CAT SANAYİ VE 
TİCARET LİMİ-
TED ŞİRKETİ

0850 80 80 354 İSMET KAPTAN 
MAH 1364 SOK 
TANAÇAN İŞ 
MERKEZİ NO:3B 
KONAK

İZMİR

SEÇKİN ELEKT-
RONİK CİHAZ-
LARI TİC. VE 
SERVİS HİZMET-
LERİ LTD. ŞTİ. ALİ 
ATALAR

0850 80 80 354 ÇARŞI MAHAL-
LESİ ALİ CAN 
SOKAK NO:7

TRABZON

İTHALATÇI FİRMA 
Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş
Adres: Mahir İz Caddesi No:26 K:2 34662 Altunizade/Üsküdar İstanbul,Türkiye 
Tel: +90 216 554 90 00 
ÜRETİCİ FİRMA 
Razer Europe GmbH
Essener Bogen 23  22419 Hamburg, Germany
T: +49 (0) 40 4192993 00
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TAŞIMA VE NAKLİYE 
Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakıl-
mamalıdır. Taşıma ve nakliye sırasında cihaz üzerinde oluşabilecek zararlar ga-
ranti kapsamının dışında tutulur. 
ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER 
- Lütfen cihaz ile işlem yapmadığınız süre zarfında cihazı kapalı tutunuz. 
- Cihazın güç ayarlarını, kullanım amaçlarınıza göre en uygun seçeneğe alarak 
enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. 
UYARI - Sistemin bataryasını değiştirmeye çalışmayınız. - Kullanılmış pil ve elek-
tronikler zehirli madde içeren katı atıklardır, çöpe atmayınız. 
- Kullanılan pil ve elektronikleri, yasalarca belirtilmiş yerlere atınız. Eğer bulun-
duğunuz alanda belirtilmiş bir toplama alanı yoksa elektronik atık cihaz kutusuna 
atmalısınız. Birçok elektronik cihaz satıcısı elektronik cihazları geri dönüşüm için 
kabul etmektedir. Bölgenize uygun olanı bulunuz. 
T.C. Ticaret Bakanlığın’ca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 3 yıldır. Bu cihaz Tür-
kiye altyapısına uygundur. 

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ürün, kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, normal ev atıklarıy-
la birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik donanımların geri 
dönüşümü için bir geri dönüşüm merkezine götürün.

Ambalajın imha edilmesi: Ürününüzün ambalaj malzemelerini, çevre açısından 
güvenli bir şekilde geri dönüşüme tabi tutulmaları için yerel yetkililerin talimatları-
na göre ayrı olarak atın. 
AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması
Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve 
Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı 
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maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve 
tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. 
Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte at-
mayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına 
götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış 
ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına 
yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin. 
Üründe wifi-bluetooth özelliği mevcuttur.
       Uygunluk Beyanı
Razer Europe GmbH bu ürünün 2014/53/EU Direktifinin temel gereksinimleri ve 
diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanına www.
bilkom.com.tr/iletisim web sitesinde ilgili ürün kırılımına ya da servis butonlarına 
basarak ulaşabilirsiniz.
Bu ürünü kullanmadan önce tüm güvenlik talimatlarını ve uyarıları okuyunuz. 
Uygunsuz kullanım ve güvenlik kurallarına uyulmaması, üreticinin/ithalatçının 
sorumluluğunda olmayıp ciddi ve/veya ölümcül yaralanmalar ve/veya maddi 
zarar ile sonuçlanan hasar, aşırı sıcaklık, toksik duman, yangın, patlama, elektrik 
çarpması veya diğer tehlikelere neden olabilir. Bu ürünü azami süre kullanım için 
özenle muhafaza etmekten kullanıcı sorumludur.
KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER 
• Aşırı nemli, aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda kullanmaktan kaçınınız, ısı kaynak-

larından uzak tutunuz. 
• Doğa olayları (şimşek, yıldırım,vb.) durumlarda elektrik bağlantısını kesiniz. 
• Topraklı priz kullanınız. Voltaj eşitsizliği, cihazın zarar görmesine ve yangın te-

hlikesine neden olabilir.
• Cihazları çocuklardan uzak tutunuz. 
• Herhangi bir mekanik veya elektriksel modifikasyon yapmayınız, içini aç-

mayınız. Yetkili servis dışında yapılan tüm işlemler garantiyi geçersiz kılar. 

• Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluştuğunda, nitelikli servis elemanlarının 
tamir etmesi için servisi arayınız: 
• Güç kablosu hasarlı veya yıpranmışsa, 
• Cihaz herhangi bir sıvıya maruz kaldıysa 
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• İşletim kurallarına harfiyen uyduğunuz halde, cihaz yine de normal şekilde 
çalışmıyorsa, 

• Cihaz düşürülmüş veya hasar görmüş ise,
• Beklenmedik bir koku, ısı veya duman varsa. 

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI 
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kulla-

nabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçi-
lik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir 
ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, 
üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
• Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
• Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya 

ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel 
iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile 
değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. 
Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı mütesel-
silen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı 
yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
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GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın:
Unvanı:Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş
Adresi: Mahir İz Caddesi No:26 Kat:2 
34662 Altunizade/Üsküdar/İstanbul
Telefonu: (0216) 554-9000
Faks: (0216) 651-8900
e-posta: www.bilkom.com.tr
destek@bilkom.com.tr
Yetkilinin İmzası: 
Firmanın Kaşesi: 

Satıcı Firmanın:
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası: 
Firmanın Kaşesi:

Malın

Cinsi: Kulaklık
Markası: Razer
Modeli: RZ04-0379

Garanti Süresi: 2
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü
Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketici-
nin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
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GARANTİ ŞARTLARI

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda 
satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad 
altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla 
yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da 
kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından 
müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya 
ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa 
malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketici-
nin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, 
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 
30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın 
yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışın-
da ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın 
arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; 
malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı 
tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde 
arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından 
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı 
yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketi-
ci Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel 
Müdürlüğüne başvurabilir.
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Garanti Süresi: 2 YIL
Kullanım Ömrü: 3 YIL
Bu ürünü kullanmadan önce tüm güvenlik talimatlarını ve uyarıları okuyunuz. 
Uygunsuz kullanım ve güvenlik kurallarına uyulmaması, üreticinin/ithalatçının 
sorumluluğunda olmayıp ciddi ve/veya ölümcül yaralanmalar ve/veya maddi 
zarar ile sonuçlanan hasar, aşırı sıcaklık, toksik duman, yangın, patlama, elektrik 
çarpması veya diğer tehlikelere neden olabilir. Bu ürünü azami süre kullanım için 
özenle muhafaza etmekten kullanıcı sorumludur.
KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER 
- Aşırı nemli, aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda kullanmaktan kaçınınız, ısı kaynak-
larından uzak tutunuz. 
- Doğa olayları (şimşek, yıldırım,vb.) durumlarda elektrik bağlantısını kesiniz. 
- Topraklı priz kullanınız. Voltaj eşitsizliği, cihazın zarar görmesine ve yangın 
tehlikesine neden olabilir.
- Cihazları çocuklardan uzak tutunuz. 
- Herhangi bir mekanik veya elektriksel modifikasyon yapmayınız, içini açmayı-
nız. Yetkili servis dışında yapılan tüm işlemler garantiyi geçersiz kılar.

- Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluştuğunda, nitelikli servis elemanlarının 
tamir etmesi için servisi arayınız: 
• Güç kablosu hasarlı veya yıpranmışsa, 
• Cihaz herhangi bir sıvıya maruz kaldıysa 
• İşletim kurallarına harfiyen uyduğunuz halde, cihaz yine de normal şekilde 

çalışmıyorsa, 
• Cihaz düşürülmüş veya hasar görmüş ise,
• Beklenmedik bir koku, ısı veya duman varsa. 

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI 
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a. Sözleşmeden dönme,
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a. Satış bedelinden indirim isteme,
b. Ücretsiz onarılmasını isteme,
c. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullana-

bilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; 
işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında 
hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yüküm-
lüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. 
Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen 
sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
• Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
• Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya 

ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel 
iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli 
ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini redde-
demez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı 
müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı 
yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



 

 
RAZER (EUROPE) GMBH   
ESSENER BOGEN 23, D-22419 HAMBURG, GERMANY 
RAZERSTORE LONDON 
UNIT 7, 53 CHARING CROSS ROAD, WEST END, LONDON WC2H 7PZ, UNITED KINGDOM 
T: +49 40 4192993 00  |  RAZER.COM  |  STOCK CODE: 1337.HK 

 
Kontoverbindung  |  Razer (Europe) GmbH 
Citigroup Global Markets Deutschland AG  
(EUR) IBAN: DE87 5021 0900 0217 8600 08 
(USD) IBAN: DE31 5021 0900 1217 8600 12 
BIC: CITIDEFFXXX 

 
Geschäftsführer: Min-Liang TAN 
Sitz Hamburg 
Registergericht Hamburg  
HRB 102467 
USt-IdNr. DE 256596027   
 

 

EU DECLARATION OF CONFORMITY / DECLARATION EU DE CONFORMITE / EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  

UK We hereby declare conformity on our sole responsibility of the following product(s) .... 
F Nous declarons par Ja presente sous notre seule responsabilite la confonnite des produits suivants .... 
D Hiermit erklären wir unter alleiniger Verantwortung, dass das/die folgende(n) Produkt(e) .... 

Brand / Marque / Marke:  Razer 
Type/Typ:   Barracuda 
Model / Modèle:   RZ04-0379 

(Consists of Wireless Headset RZ04-0379 & USB Wireless Transceiver RC30-0378) 
Code(s):    RZ04-03790100-R3M1; RZ04-03790200-R3M1; RZ04-03790300-R3M1 
UK ... to the provisions of directives:  
F ... aux exigences essentielles des directives:  
D ... mit den Bestimmungen laut den Richtlinien:  
 
2014/53/EU - RED Directive  
2014/30/EU – EMC Directive 
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 
2011/65/EU - RoHS Directive  
2011/65/EU Annex II and its amendment (EU 2015/863) - ROHS 
1907/2006/EC- REACH/SVHC  
REACH EC No. 1907/2006 Annex XVII 
(EU) 2019/1021 - POP Regulation 
 
UK  with reference to the application of the following harmonized standards:  
F concernant l'application des nonnes hannonisees suivantes:  
D bezüglich der Anwendung der folgenden Normen übereinstimmt/en: 
 

RED EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) 
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) 
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) 
 

EN 50663:2017 
EN 62479:2010 

EMC EN 55032:2015+A11:2020 
EN 55035:2017+A11:2020 
 

BS EN 55032:2015+A11:2020 
BS EN 55035:2017+A11:2020 

SAFETY IEC 62368 -1:2014 (Second Edition) 
EN 62368 -1:2014+A11:2017 
IEC 62133-2:2017 (Second Edition) 
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Germany 
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Nico Böttcher 
Senior Sales Operations Manager 
Hamburg, 10 May 2022 
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