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O Razer Sabertooth é um controle da categoria Elite para Xbox 360 e o poderoso 
sucessor de um premiado controle para Xbox 360, tão vantajoso para jogos de torneio, 
que foi inicialmente injustamente considerado ilegal. Agora, ele foi reestruturado com 
mais recursos personalizáveis e opções de controle em um design robusto e totalmente 
novo, sem comprometer o conforto. 
 
Seis novos botões multifuncionais – dois na parte superior e dois removíveis na parte 
inferior do controle – colocam o poder na ponta dos seus dedos e permitem reações 
instantâneas a qualquer situação ou inimigo. O Razer Sabertooth permite que você 
reconfigure os outros botões do controle em qualquer um dos seis botões 
multifuncionais. 
 
Com uma tela OLED integrada ao Razer Sabertooth, fica fácil personalizar os diversos 
recursos do controle. Seja programando os botões multifuncionais, ajustando a 
sensibilidade do controle analógico ou criando perfis, você poderá configurar o 
controle da forma que quiser. 
 
Os melhores jogadores profissionais dominam seus equipamentos, e não o contrário. 
O Razer Sabertooth foi criado para que você fique totalmente preparado para vencer.
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1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / REQUERIMENTOS DO SISTEMA 
 
 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM 

 Razer Sabertooth  

 Bolsa de Viagem 

 2 Capas de Borracha 

 Chave de Fenda (estrela) 

 Cabo de Fibra Trançado Destacável 

 Cabo Conector 

 2 Capas emborrachadas para os botões direcionais analógicos 

 Guia de Início Rápido 
 
 
REQUISITOS DO SISTEMA 

 Xbox 360®/ Xbox 360® S 
OU 

 PC com uma porta USB 2.0 livre 

 Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP(32-bits) 
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2. REGISTRO / SUPORTE TÉCNICO 
 
 
REGISTRO 

 Visite www.razerzone.com/registration para fazer o registro online do produto. 
 
 
SUPORTE TÉCNICO 
Você receberá: 

 1 ano de garantia limitada do fabricante. 

 Suporte técnico online gratuito em www.razersupport.com. 
 
 
 
 
DECLARAÇÃO DE SEGURANÇA 
IMPORTANTE! Antes de usar o Xbox 360® com este produto, leia o manual de 
instruções do Xbox 360® para obter informações sobre segurança, saúde e outros 
tópicos referentes ao uso do Xbox 360®. 

http://www.razerzone.com/registration
http://www.razersupport.com/
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3. LEIAUTE DO DISPOSITIVO 
 
 

    
 
 

A. Controle analógico esquerdo 
B. Botão Voltar 
C. Botão Guia 
D. Botão Iniciar 
E. Botões frontais 
F. Pad direcional 
G. Controle analógico direito 
H. Botão Programar 
I. Visor de OLED 
J. Botão Perfil 
K. Porta de 2,5 mm para fone de ouvido 
L. Cabo Conector 
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M. Botões Bumpers (LB / RB) 

N. Botões multifuncionais (M1 / M2) 

O. Botões de Disparo (LT / RT) 

P. Porta do cabo destacável 

Q. Gatilhos multifuncionais (Esquerdo: M4 / M6; Direito: M3 / M5) 
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4. CONECTANDO AO SEU XBOX 360® 
 
1. O Razer Sabertooth vem com um cabo destacável para dar mobilidade. Assegure-se 
de que a marcação esteja alinhada ao inserir o cabo. 
 

 
 
2. Torça o anel para prendê-lo. 
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3. Conecte seu Razer Sabertooth à entrada USB frontal de seu Xbox 360® ou Xbox 
360®S. 
 

 
 
 
OPCIONAL: COLOCAR AS TAMPAS DE CONTROLE DE BORRACHA NO JOYSTICK 
ANALÓGICO 
As tampas de controle de borracha podem fornecer melhor controle enquanto 
protegem os joysticks analógicos do desgaste. 
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5. COMO USAR SEU RAZER SABERTOOTH 
 
Seu Razer Sabertooth funciona diretamente no console padrão do Xbox 360®. Para 
usuários avançados, você pode acessar diversas funcionalidades através da tela OLED, 
como configurar os gatilhos e botões multi-funções, alterar a sensibilidade dos joysticks 
analógicos e muito mais. 
 

 
 
SELECIONAR UM PERFIL 
 

O Razer Sabertooth possui 2 perfis que podem ser usados para armazenar suas 
configurações personalizadas. 
 
Presisone o botão Perfil para conhecer os 2 perfis. 
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Pressione o botão Programa para selecionar o perfil desejado e saia da seleção de 
perfil. 
 

 
 
O perfil selecionado está ativo. 
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6. CONFIGURANDO SEU RAZER SABERTOOTH 
 
Nota: Quaisque mudanças feitas durante a configuração serão salvadas no perfil ativo. 

 
CONFIGURAR OS BOTÕES(MFB) E GATILHOS(MFT) MULTI-FUNÇÕES 
 
1. Pressione o botão Programa para entrar no Program mode (Modo Programa). 
 

 
 
2. Pressione e segure MFB ou MFT que você deseja configurar. 
 

 
 

3. Enquanto segura o MFB ou MFT, você pode: 
A) Pressionar qualquer um desses botões para atribuir sua função ao MFB ou MFT. 
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OU 

 
B) Pressionar o botão programa para desabilitar o MFB ou MFT. 

 

 
 
4. Libere o MFB ou MFT para salvar as definições e retornar ao Program Mode (Modo 
Programa). Repita as etapas 2 e 3 até a configuração estar completa. 
 

 
 
5. Pressione o botão Programa para finalizar a configuração. 
 

 
 



12 | For gamers by gamers™ 

 
ALTERANDO A SENSIBILIDADE DO JOYSTICK ANALÓGICO 
 
Nota: Quaisquer mudanças feitas durante a configuração serão salvas no perfil ativo. 

 
1. Pressione o botão Programa para entrar em Program Mode (Modo Programa). 
 

 
 
2. Pressione o joystick analógico que deseja configurar. A definição de sensibilidade 
atual desaparecerá. 
 

 
 
3. Pressione a seta para cima ou para baixo para ajustar a sensiblidade. 
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4. Pressione o joystick analógico novamente para salvar as definições e retornar ao 
Program Mode (Modo Programa). 
 

 
 
5. Pressione o Botão Programa para finalizar a configuração. 
 

 
 

indica alta sensibilidade 

indica baixa sensiblidade 
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TESTANDO OS JOYSTICKS ANALÓGICOS 
 
1. Pressione o Botão Programa para entrar ao Program Mode(Modo Programa). 
 

 
 
2. Pressione a seta para baixo uma vez para acessar o test mode (Modo de teste), e 
pressione “A” para confirmar.  
 

 
 
Do contrário, pressione “B” para retornar ao menu anterior. 
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3. Pressione a seta para cima ou para baixo para escolher o joystick analógico para 
testar, e pressione “A” para confirmar.  
 

 
 
Do contrário, pressione “B” para retonrar ao menu anterior. 
 

 
 
4. Mova o joystick analógico selecionado para checar se o eixo está lendo em tempo 
real. 
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5. Pressione “B” duas vezes para retornar ao menu principal. 
 

 
 
6. Pressione o botão Programa para finalizar o teste. 
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DESTATIVANDO O RUMBLE 
 
1. Pressione o Botão Programa para entrar ao Program Mode(Modo Programa). 

 

 
 
2. Pressione a seta para baixo duas vezes para acessar a opção rumble, e pressione "A" 
para confirmar.  
 

 
 

Do contrário, pressione “B” para retornar ao menu anterior. 
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3. Pressione a seta para cima ou para baixo para alternar entre ligar e desligar o 
Rumble 

 
 
4. Pressione “A” para confirmar ou pressione  “B” para cancelar. 
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DESLIGANDO A LUZ TRAZEIRA 
 
1. Pressione o Botão Programa para entrar ao Program Mode (Modo Programa). 
 

 
 
2. Pressione a seta para baixo duas vezes para acessar o “off backlight” (desligar a luz 
traseira)  e pressione “A” para confirmar.  
 

 
 
Do contrário, pressione “B” para retornar ao menu anterior. 
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3. Pressione “A” para confirmar ou pressione  “B” para cancelar. 
 

 
 
Para ligar a luz de fundo novamente, basta pressionar o botão de programação, uma 
vez. 
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REDEFININDO UM PERFIL PARA DEFINIÇÃO PADRÃO 
 

1. Segure o botão Perfil por 3 segundos, até você ver a opção redefinir. 
 

 
 
2. Pressione a seta para cima ou para baixo para escolher o perfil que deseja redefinir. 
 

 
 
3. Pressione “A” para redefinir ou “B” para cancelar. 
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OPCIONAL: REMOVER OS GATILHOS MULTI-FUNÇÕES 
 
1. Posicione a ponta da chave de fenda na cabeça do parafuso. 
 

 
 
2. Gire a chave de fenda no sentido anti-horário até soltar o parafuso. 
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3. Com cuidado, remova o parafuso e os gatilhos multifuncionais do controlador. 
 

 
 
4. Coloque as tampas de borracha para proteger o controlador. 
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7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO 
 

 
DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA 
Para atingir segurança máxima durante o uso do Razer Sabertooth, sugerimos que você 
adote as seguintes diretrizes: 

 
1. Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de 
problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em 
contato com a linha direta da Razer ou vá até o site www.razersupport.com para 
obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho. 
 
2. Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por 
conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente. 
 
3. Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da umidade. Opere o dispositivo 
somente em temperaturas entre 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F). Se a temperatura 
exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura 
se estabilize e volte a um nível operacional adequado. 

 
 
MANUTENÇÃO E USO 
O Razer Sabertooth exige pouquíssima manutenção para ser conservado em ótimo 
estado de funcionamento. Depois de um mês, recomendamos que você desconecte o 
dispositivo e o limpe com um pano seco ou haste flexível com um pouco de água 
morna. Não use sabão ou qualquer produto de limpeza pesada. 

http://www.razersupport.com/
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8. INFORMAÇÕES LEGAIS 
 
 
INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL 
©2012 Razer USA Ltd. Patente pendente. Todos os Direitos Reservados. Razer, o 
logotipo da cobra de três cabeças da Razer, a logomarca envelhecida da Razer e outras 
marcas comerciais na presente são marcas comerciais ou marcas comerciais 
registradas da Razer USA Ltd e/ou de suas afiliadas ou empresas associadas, registradas 
nos Estados Unidos da América e/ou em outros países. 
 
This product is manufactured under license from Microsoft Corporation. Microsoft, 
Kinect, Windows, Windows Vista, the Windows Logo, Xbox, Xbox LIVE, Xbox 360, and 
the Xbox logos are trademarks of the Microsoft group of companies. 
 
A Razer USA Ltd (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, 
marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou 
outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste 
Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para 
(quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de 
propriedade intelectual. O Razer Sabertooth (doravante nesta denominado o 
"Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não 
assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais 
erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
 
GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO 
Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse 
www.razerzone.com/warranty  
 
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, 
perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, 
compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da 
distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma 
circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto 
no varejo. 
 

http://www.razerzone.com/warranty
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CUSTOS DAS AQUISIÇÕES 
Para evitar dúvidas, sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer 
custos de aquisição, salvo tenha sido informada a respeito da possibilidade de tais 
danos, e sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de 
responsabilidade de aquisição que ultrapassem o preço de compra do Produto no 
varejo. 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no 
qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido 
ou inexequível, tal termo (enquanto inválido ou inexequível) será considerado sem 
nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer 
reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso 
prévio. 
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