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Adattatore di rete wireless Xbox 360
Grazie per aver scelto l’adattatore di rete wireless Xbox 360®. 
L’adattatore di rete wireless Xbox 360 consente di giocare 
partite entusiasmanti senza l’ingombro dei fili, su Xbox LIVE®

o sulla rete locale. Da utilizzare esclusivamente con Xbox 360 
video game and entertainment system. L’adattatore di rete 
wireless offre:
• Funzionamento a doppia banda, 5 GHz e 2,4 GHz.
• Compatibilità della rete domestica wireless 802.11a/b/g/n.
• Collaborazione radio con i controller wireless Xbox 360 per 

un’integrazione sicura.
NOTE
• Per utilizzare l’adattatore di rete wireless Xbox 360 con 

Xbox LIVE, è necessario avere una connessione Internet ad alta velocità (cavo o DSL).
• Non tutti i fornitori di servizi Internet (ISP) consentono di condividere una connessione ad 

alta velocità tra più periferiche. Controllare prima con l’ISP.
• Per migliorare ulteriormente l’esperienza wireless Xbox 360, prendere anche in 

considerazione l’utilizzo del controller wireless Xbox 360 e del telecomando multimediale 
universale Xbox 360, venduti separatamente.

! AVVERTENZA
 Prima di utilizzare questo prodotto, leggere questo manuale e le istruzioni per la console 

Xbox 360 per informazioni importanti relative alla sicurezza e alla salute. Si consiglia di 
conservare tutti i manuali come riferimento futuro. Per eventuali manuali sostitutivi, visitare 
il sito www.xbox.com/support o chiamare il Supporto clienti Xbox (consultare “Se è 
necessaria ulteriore assistenza”).

Le informazioni sulla garanzia limitata di questo prodotto sono incluse nelle istruzioni per la 
console Xbox 360 e sono disponibili online all’indirizzo www.xbox.com/support.
Questo prodotto deve essere utilizzato con apparecchiature IT certificate da NRTL (UL, CSA, ETL 
e così via) e/o conformi alle norme IEC/EN 60950 (con contrassegno CE).

INsTAllAZIONE dEl dRIVER
Connettere la console Xbox alla rete domestica tramite un cavo Ethernet (RJ-45), venduto 
separatamente. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per connettersi a Xbox LIVE. 
L’aggiornamento viene avviato automaticamente. Una volta completato l’aggiornamento, 
disconnettere il cavo Ethernet, quindi collegare l’adattatore wireless alla console.

COllEgAmENTO dEll’AdATTATORE AllA CONsOlE
L’adattatore di rete wireless si collega direttamente al retro della console. 
Per collegare l’adattatore:
1 Premere le linguette sull’adattatore nei due slot sul retro della 

console.
2 Collegare il connettore USB alla porta USB accanto all’adattatore. 

Scollegare eventuali cavi collegati alla porta Ethernet.
3 Ruotare entrambe le antenne.

NOTA
Le antenne sono progettate per ruotare su un solo asse. Non ruotare le 
antenne in qualsiasi direzione diversa da quella parallela all’adattatore.

Non utilizzare per sollevare la console
Non utilizzare l’adattatore di rete wireless Xbox 360 né le sue antenne per 
sollevare la console. Potrebbero rompersi e la console potrebbe cadere.

ImpOsTAZIONE dEll’AdATTATORE lONTANO dAllA CONsOlE
Le interferenze radio da dispositivi posti nelle vicinanze possono causare problemi di 
connessione alla rete quando l’adattatore è collegato alla console. In questo caso, è possibile 
migliorare la connettività impostando l’adattatore lontano dalla console con un cavo di 
prolunga USB (venduto separatamente).
Per impostare l’adattatore lontano dalla console:
1 Ruotare entrambe le antenne.
2 Ruotare entrambi i piedi dell’adattatore ad angolo retto rispetto 

all’adattatore.
3 Collegare il cavo dell’adattatore di rete  a un’estremità del cavo di 

prolunga USB.
4 Collegare l’altra estremità del cavo di prolunga USB alla porta USB sul retro della console.
5 Collocare l’adattatore sui suoi piedi in un luogo che garantisca la migliore connettività alla 

rete. In alcuni casi, è possibile migliorare ulteriormente la connettività ruotando l’adattatore 
o modificando l’orientamento dell’antenna.

ImpOsTAZIONE dI uNA NuOVA RETE wIRElEss lOCAlE
Le reti domestiche wireless sono anche denominate reti di infrastruttura. In una rete di 
infrastruttura, un punto di accesso wireless, un gateway wireless o un router wireless 
distribuiscono la connessione ad Internet al computer e alle periferiche della rete wireless 
locale. Con un adattatore di rete wireless, la console diventa una delle 
periferiche wireless sulla rete domestica.
Se non si dispone ancora di una rete domestica wireless, è bene 
prendere alcune decisioni prima di impostarne una. In particolare,  
è necessario decidere lo standard wireless da utilizzare, l’hardware  
di rete necessario e la sicurezza di rete.
Informazioni di base sulla rete wireless
L’adattatore di rete wireless comunica tramite la trasmissione radio.  
Le onde radio viaggiano in tutte le direzioni e possono essere diffuse 
attraverso pareti e pavimenti. Tuttavia, il segnale radio si indebolisce 
rapidamente quando attraversa pietre e i mattoni. Gli oggetti metallici, 
come ad esempio i frigoriferi e gli specchi, riflettono i segnali radio, 
interferendo nella comunicazione con un percorso diretto. 

! ATTENZIONE
 Questo prodotto è riservato all’uso esclusivamente in ambienti chiusi per ridurre potenziali 

interferenze dannose nel funzionamento autorizzato nell’intervallo di frequenze compreso 
tra 5,15 e 5,25 GHz.

scelta di uno standard di rete wireless
L’adattatore di rete wireless Xbox 360 è conforme a tutti i quattro attuali standard di rete wireless 
(802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n), quindi opera con periferiche di rete che supportano uno 
qualunque di questi standard (802.11 è una serie di standard per la comunicazione radio 
sviluppata dall’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) per reti locali wireless). Le 
caratteristiche principali di questi standard sono la velocità della connessione e la banda di 
frequenza radio.

standard Velocità di connessione Banda di frequenza

802.11a Velocità elevata 5 GHz

802.11b Veloce 2,4 GHz

802.11g Velocità elevata 2,4 GHz

802.11n Massima velocità 2,4 GHz/5 GHz

Nella selezione della rete wireless, tenere presente alcune indicazioni:
1 Gli standard a 5 GHz (802.11a e 802.11n) sono meno suscettibili di interferenza da periferiche 

comuni, quali ad esempio telefoni cordless a 2,4 GHz, telefoni cellulari e forni a microonde. 
Inoltre, data la popolarità delle reti da 2,4-GHz, è meno probabile che una rete a 5-GHz 
subisca interferenze da reti wireless vicine.

2 Una rete 802.11n è compatibile con tutti i quattro standard 802.11, e una rete 802.11g è 
compatibile con dispositivi 802.11g e 802.11b. Tuttavia, qualsiasi periferica 802.11b operante 
sulla rete 802.11n/g la rallenta. Se si dispone di un punto di accesso o di un router a banda 
doppia (2.4-GHz e 5-GHz), provare a utilizzare la console e l’adattatore di rete wireless nella 
banda a 5 GHz (802.11a o 802.11n) e gli altri dispositivi nella banda a 2,4 GHz (802.11b e 
802.11g). La console Xbox 360 in questa configurazione avrà l’ampiezza di banda massima, 
restando nel contempo collegata ad altre periferiche. 

3 Se si utilizzano controller wireless, è possibile ottenere prestazioni migliori utilizzando la banda 
a 5 GHz per la connessione di rete, dal momento che i controller wireless operano sulla banda 
a 2,4 GHz.

scelta dell’hardware di rete
Prendere in considerazione le seguenti indicazioni nell’acquisto di hardware di rete:
• Utilizzare un router o un punto di accesso compatibile con Xbox (si consiglia 802.11n). Per 

maggiori informazioni sui router o punti di accesso compatibili approvati per Xbox, visitare il 
sito www.xbox.com/networkhelp.

• Alcuni router compatibili con Xbox sono a banda doppia (2,4 GHz/5 GHz). L’utilizzo di un router 
a banda doppia consente di configurare la console in modo da ottenere l’ampiezza di banda 
massima e la migliore connessione possibile. Per maggiori informazioni, visitare il sito  
www.xbox.com/networkhelp.

• Quando si utilizza un router o un punto di accesso a banda doppia, accertarsi che le reti a  
2,4 GHz e 5 GHz abbiano nomi di rete univoci (SSID). 

Come rendere sicura una rete wireless
Poiché le reti wireless utilizzano segnali radio, è possibile che periferiche di rete wireless esterne alla 
propria area immediata riconoscano il segnale e si colleghino alla rete o ne catturino il traffico. Per 
contribuire ad evitare connessioni non autorizzate e ridurre la possibilità di intrusioni nel traffico di rete:
• Localizzare il router o il punto di accesso verso il centro della casa. Ciò riduce l’intensità del 

segnale all’esterno della casa.
• Abilitazione della sicurezza wireless sul router o sul punto di accesso. L’adattatore di rete 

wireless supporta la sicurezza WPA, WPA2 e WEP. Quando si abilita la sicurezza wireless, si 
stabilisce una chiave che “decritta” i dati trasmessi sulla rete wireless in modo che siano 
decifrabili solo da computer con la stessa chiave.

COllEgAmENTO AllA NuOVA RETE wIRElEss  
O Ad uNA RETE wIRElEss EsIsTENTE
Il collegamento della console Xbox 360 ad una rete wireless nuova o esistente è facile, purché si 
conoscano le impostazioni della rete wireless. Utilizzare gli spazi forniti sotto “Impostazioni della rete” 
per annotare queste impostazioni prima di iniziare.

NOTA
È possibile trovare la maggior parte delle impostazioni 
della rete wireless sulle schermate di impostazione per 
il punto di accesso o router wireless. La 
documentazione del dispositivo conterrà le istruzioni 
per accedere a tali schermate. Se la rete è stata 
impostata da un’altra persona, contattare l’installatore 
per richiedere un nome utente e una password per 
accedere alle schermate di impostazione.

Per collegare la console ad una rete wireless:
1 Accendere la console e qualsiasi periferica di rete wireless (quale ad esempio punti di 

accesso o router).
2 Collegare l’adattatore di rete wireless al retro della console (vedere la sezione “Collegamento 

dell’adattatore alla console”) oppure impostarlo lontano dalla console (vedere la sezione 
“Impostazione dell’adattatore lontano dalla console”).

3 La console riconoscerà l’adattatore e avvierà la configurazione della rete. Verrà richiesto di 
immettere le impostazioni della rete wireless.

Dopo aver completato la configurazione della rete, la console dovrebbe essere connessa alla 
rete wireless.

Impostazioni della rete
Utilizzare questa sezione per registrare le impostazioni di rete. Se si utilizza sia la banda a  
2,4 GHz che quella a 5 GHz, è necessario utilizzare nomi di rete diversi (SSID) per ogni banda. 
Tutti i computer e le periferiche che accedono a ua rete con una connessione wireless devono 
utilizzare le stesse impostazioni di rete wireless.
Nome gruppo di lavoro (se utilizzato): 

Rete a 5 GHz (802.11a/n)
Nome della rete wireless (SSID): 

Impostazione della sicurezza wireless:

Rete a 2,4 GHz (802.11b/g)
Nome della rete wireless (SSID): 

Impostazione della sicurezza wireless: 

COllEgAmENTO dEllA CONsOlE Ad uN’AlTRA CONsOlE
Le reti wireless con collegamento al sistema da console a console sono anche note come reti ad 
hoc. Nelle reti ad hoc, un adattatore wireless su una periferica si collega direttamente ad un 
adattatore wireless su un’altra periferica. Una connessione ad Internet non è condivisa con 
questo tipo di rete e la connessione al collegamento col sistema da console a console è 
tipicamente temporanea.
Affinché il gioco via System Link da console a console funzioni, sono 
necessari:
• Due console Xbox 360.
• Due adattatori di rete wireless Xbox 360.
• Un gioco Xbox 360 che supporti il gioco via System Link.
Per collegare in modalità wireless la console ad un’altra console:
1 Collegare un adattatore di rete wireless al retro di ciascuna console 

(vedere “Collegamento dell’adattatore alla console”).
2 Ogni console riconoscerà il proprio adattatore e avvierà la configurazione della rete. Verrà 

richiesto di immettere le impostazioni della rete per ogni console (sono le stesse per 
ciascuna console).

Dopo aver completato la configurazione della rete su entrambe le console, dovrebbero essere 
collegate tra loro in modalità wireless.

RIsOluZIONE dEI pROBlEmI
Se si riscontrano problemi, provare ad adottare le soluzioni fornite di seguito.
Per assistenza relativa ad un gioco che supporta il gioco con collegamento al sistema da 
console a console, vedere il sito Web o la documentazione del gioco. Per assistenza nel 
collegamento o nella connessione a Xbox LIVE, visitare il sito www.xbox.com/networkhelp.
la console non rileva la rete wireless
L’utente potrebbe essere all’esterno della portata della rete wireless. Collocare la console Xbox 
360 nella stessa stanza del router wireless o della seconda console Xbox 360 e riprovare.
Accertarsi che il router stia diffondendo un nome di rete wireless (SSID). La diffusione del router 
wireless del SSID potrebbe essere disabilitata. Vedere la documentazione del router per 
informazioni sull’abilitazione della diffusione del SSID.
la console non riconosce l’adattatore di rete wireless
Accertarsi che la spia di alimentazione sull’adattatore sia accesa. In caso contrario, controllare la 
connessione USB della console. Se l’adattatore è impostato lontano dalla console, controllare la 
connessione del cavo dell’adattatore di rete e del cavo di prolunga USB. Provare a scollegare i 
cavi e a ricollegarli.
Il segnale è intermittente
Alcune periferiche wireless che utilizzano la banda a 2,4 GHz (tra cui l’adattatore wireless 
MN-740 progettato per la console originale Xbox, la maggior parte dei telefoni a 2,4 GHz, 
alcuni telefoni cellulari e forni a microonde) potrebbero causare interferenza con l’adattatore 
della rete wireless. Se si verificano problemi di prestazioni nella rete, provare ad allontanare i 
dispositivi a 2,4 GHz dalla console, oppure a impostare l’adattatore lontano dai dispositivi 
(vedere la sezione “Impostazione dell’adattatore lontano dalla console”). In alternativa, 
aggiornare la rete wireless per il funzionamento a banda doppia (2,4 GHz e 5 GHz) e impostare 
l’adattatore in modo da operare con la banda a 5 GH, dove è presente una minore interferenza.
Prima di spostare la console, l’adattatore di rete wireless o il punto di accesso wireless:
• Tracciare una linea retta immaginaria tra l’adattatore e il punto di accesso.
• Localizzare l’adattatore e il punto di accesso in modo tale che esista il numero minimo 

possibile di ostruzioni sulla linea retta.
• Non consentire più di due pareti o due pavimenti tra l’adattatore wireless e il punto di 

accesso.
la TV va in pausa se utilizzata con la console e windows media Center
Quando si collega un computer che esegue Windows Media Center a un punto di accesso o a 
un router a banda doppia (2,4 GHz/5 GHz), utilizzare la banda a 5 GHz (802.11a/n) per il 
computer e la banda a 2,4 GHz (802.11b/g) per gli altri dispositivi wireless, quali computer 
laptop.
Mantenendo la connessione wireless dalla console Xbox 360 al router, una connessione cablata 
(Ethernet) dal computer al router è vivamente consigliata per ottenere le migliori prestazioni.
Impostazioni di sicurezza wireless errate
Quando si immettono le impostazioni di sicurezza wireless, ricordare che le chiavi WEP devono 
essere in formato esadecimale (0–9, A–F) e che le passphrase WPA/WPA2 possono essere 
alfanumeriche (comprendenti sia lettere sia numeri).
Inoltre una chiave WEP errata può essere associata ad una rete di autenticazione aperta, ma non è 
ricevuto un indirizzo IP. Immettere la chiave WEP corretta per ricevere un indirizzo IP.
Indicazioni della spia di stato
La spia di stato sull’adattatore di rete wireless Xbox 360 indica quanto segue:
• Verde fisso: l’adattatore è acceso e collegato ad un punto di accesso wireless (infrastruttura) 

o ad un’altra periferica wireless (ad hoc).
• Verde lampeggiante: l’adattatore è acceso ma non collegato, oppure è collegato a un altro 

dispositivo wireless.
• Rosso fisso: hardware non riconosciuto.
• Rosso lampeggiante: problemi con il driver o l’hardware.
• Spenta: assenza di alimentazione.

NOTA
Per le reti ad-hoc, la connessione non è indicata da una luce verde fissa fino a quando due 
console non si siano collegate alla rete.

sE è NECEssARIA ulTERIORE AssIsTENZA
Visitare il sito www.xbox.com/support o chiamare il Supporto clienti Xbox:
• Austria: 0800-281-360 
• Belgio: 0800-7-9790 
• Repubblica Ceca: 800-142-365
• Danimarca: 80-88-40-97 
• Finlandia: 0800-1-19424 
• Francia: 0800-91-52-74 
• Germania: 0800-181-2968 
• Grecia: 00800-44-12-8732 
• Ungheria: 06-80-018590
• Irlanda: 1-800-509-186 
• Italia: 800-787614 
• Paesi Bassi: 0800-023-3894 
• Norvegia: 800-14174 
• Polonia: 0-0800-441-17-96
• Portogallo: 800-844-059 
• Russia: 8-10-8002-0581044
• Spagna: 900-94-8952 
• Slovacchia: 0800-004-557
• Sudafrica: 0800-99-1550
• Svezia: 020-79 11 33 
• Svizzera: 0800-83-6667 
• Regno Unito: 0800-587-1102 
• Arabia Saudita: 800-8-443-784
• Emirati Arabi Uniti: 800-0-441-1942
Non portare la console Xbox 360 o i suoi accessori al rivenditore per la riparazione o l’assistenza 
a meno di istruzioni in tal senso da parte di un rappresentante del Supporto Tecnico di Xbox.  

    ! Non tentare di eseguire riparazioni 
 Non tentare in alcun modo di smontare, manomettere o modificare la console Xbox 360, 

l’alimentatore o i suoi accessori. Ciò potrebbe comportare il rischio di gravi lesioni o di 
morte per scosse elettriche o incendi e invaliderebbe la garanzia.

dIChIARAZIONE dI CONfORmITà AllE dIRETTIVE EuROpEE
Con la presente, Microsoft Corporation dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti 
essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalle direttive 2006/95/CE e 1999/5/CE. La 
documentazione tecnica richiesta dalla procedura di valutazione della conformità è disponibile 
al seguente indirizzo:

società Microsoft Ireland Operations Ltd.

Indirizzo The Atrium Building 3
Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, DUBLIN 18

paese Irlanda

Numero di telefono +353 1 295 3826
+353 1 706 4110

Questa apparecchiatura è destinata all’utilizzo in tutti i Paesi dell’UE e dell’EFTA.
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REVISION 

Questa apparecchiatura è riservata all’uso esclusivamente in ambienti chiusi.
smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che tale prodotto non può essere 
gettato nei rifiuti domestici. L’utente ha invece la responsabilità di consegnare tale 
apparecchiatura presso un punto di raccolta atto al riciclaggio delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio separati consentono di conservare le 

risorse naturali ed evitare conseguenze potenzialmente negative per la salute dell’uomo e per 
l’ambiente, causate dalla possibile presenza di sostanze rischiose in tali apparecchiature, che 
potrebbero derivare da uno smaltimento non appropriato. Per maggiori informazioni sui punti di 
smaltimento per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contattare l’ufficio locale della 
propria città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato 
acquistato il prodotto. Per ulteriori informazioni su WEEE, inviare un messaggio di pota elettronica 
all’indirizzo weee@microsoft.com

COpyRIghT
Le informazioni contenute nel presente documento, inclusi gli URL e i riferimenti ad altri siti Web, sono soggette a 
modifiche senza preavviso. Il rispetto di tutte le leggi applicabili in materia di copyright è esclusivamente a carico 
dell’utente. Fermi restando tutti i diritti coperti da copyright, nessuna parte di questo documento potrà comunque essere 
riprodotta o inserita in un sistema di riproduzione o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo (in formato 
elettronico, meccanico, su fotocopia, come registrazione o altro) per qualsiasi scopo, senza il permesso scritto di Microsoft 
Corporation.
Microsoft può essere titolare di brevetti, domande di brevetto, marchi, copyright o altri diritti di proprietà intellettuale 
relativi all’oggetto del presente documento. Salvo quanto espressamente previsto in un contratto scritto di licenza 
Microsoft, la consegna del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su tali brevetti, marchi, 
copyright o altra proprietà intellettuale.
© 2010 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.
Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, i logo Xbox e il logo Xbox LIVE sono marchi di fabbrica del gruppo di aziende 
Microsoft.
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Adaptador de Rede sem fios Xbox 360
Obrigado por teres escolhido o Adaptador de Rede Sem Fios 
Xbox 360®. O Adaptador de Rede Sem Fios Xbox 360 permite 
jogar frente a frente com comunicação sem fios — no Xbox 
LIVE® ou na tua rede doméstica. Para utilização exclusiva com 
o sistema de videojogos e entretenimento Xbox 360. 
Características do adaptador da rede sem fios:
• Funcionamento de banda dupla a 5 GHz e 2,4 GHz.
• Compatibilidade com redes domésticas sem fios  

802.11a/b/g/n.
• Colaboração via radiofrequência com Controladores Sem 

Fios Xbox 360 para uma integração livre de problemas.
NOTAs
• Para utilizar o Adaptador de Rede Sem Fios Xbox 360 com o Xbox LIVE, é necessária uma 

ligação de alta velocidade à Internet (cabo ou ADSL).
• Nem todos os fornecedores de serviços Internet (ISPs) permitem que uma ligação de alta 

velocidade possa ser partilhada entre vários dispositivos. Consulta primeiro o teu ISP.
• Para melhorares a tua experiência sem fios Xbox 360, considera a opção de adicionar o 

Controlador Sem Fios Xbox 360 e o Controlo Remoto Universal Xbox 360, vendido em 
separado.

! AVIsO
 Antes de utilizar este produto, lê este manual e as instruções para a Xbox 360 onde 

encontrarás informações importantes de segurança e saúde. Guarda todos os manuais para 
referência futura. Para obter manuais de substituição, consulta www.xbox.com/support ou 
telefona para o número de Suporte a Clientes Xbox (consulta o ponto “Se Precisares de Mais 
Ajuda”).

A garantia limitada para este produto está contida nas instruções para a consola Xbox 360 e 
encontra-se disponível online em www.xbox.com/support.

Este produto deve ser utilizado com equipamentos de Tecnologia de Informação indicados pelo 
NRTL (UL, CSA, ETL, etc.) e/ou que estejam em conformidade com a norma IEC/EN 60950 
(marca CE).  

INsTAlAR O CONTROlAdOR
Ligue a consola Xbox à sua rede doméstica utilizando um cabo Ethernet (RJ-45) (vendido em 
separado). Siga as instruções no ecrã para ligar ao Xbox LIVE. A actualização começa 
automaticamente. Quando a actualização estiver concluída, desligue o cabo Ethernet e ligue o 
adaptador sem fios à consola.

lIgAR O AdApTAdOR à CONsOlA
O adaptador de rede sem fios foi concebido para ser ligado directamente à parte de trás  
da consola.
Para ligar o adaptador:
1 Prime os encaixes do adaptador nas duas ranhuras na parte de 

trás da consola.
2 Insere a ficha USB na porta USB ao lado do adaptador. Desliga 

qualquer cabo ligado à porta Ethernet.
3 Abre ambas as antenas.

NOTA
As antenas foram desenvolvidas para rodar apenas sobre um dos 
seus eixos. Roda as antenas unicamente no sentido paralelo ao adaptador.

Não levantar a Consola
Não deves utilizar o Adaptador de Rede Sem Fios Xbox 360 ou a antena deste 
para levantar a consola. Estes podem partir-se e a consola pode cair.

COlOCAR O AdApTAdOR NumA pOsIçãO AfAsTAdA 
dA CONsOlA
As interferências radiomagnéticas de dispositivos na proximidade podem provocar problemas 
com a ligação à rede quando o adaptador estiver ligado à consola. Neste caso, podes melhorar 
a ligação ao colocar o adaptador numa posição afastada da consola utilizando um cabo USB de  
extensão (vendido em separado).
Para colocar o adaptador numa posição afastada da consola:
1 Abre ambas as antenas.
2 Abre os dois pés do adaptador em ângulo recto relativamente ao 

adaptador.
3 Liga o cabo de rede do adaptador a uma das extremidades do cabo 

USB de extensão.
4 Liga a outra extremidade do cabo USB de extensão à porta USB na parte de trás da consola.
5 Coloca o adaptador de pé no local que proporcionar a melhor conectividade com a tua 

rede. Nalguns casos, podes melhorar a ligação se rodares ou mudares a orientação das 
antenas.

CONfIguRAR umA NOVA REdE dOmésTICA sEm fIOs
As redes domésticas sem fios chamam-se também redes de infra-estrutura. Numa rede de infra-
estrutura, existe um ponto de acesso sem fios, um gateway sem fios ou um router sem fios, que 
distribui a ligação à Internet ao teu computador e aos teus dispositivos domésticos sem fios. Com um 
adaptador de rede sem fios, a tua consola passa a ser um dos dispositivos sem fios da tua rede 
doméstica.
Se ainda não tiveres uma rede doméstica sem fios, convém tomares 
algumas decisões antes de a instalares. Terás de decidir qual o protocolo de 
comunicação sem fios que vais utilizar, o hardware de rede de que vais 
necessitar e o tipo de protecção que pretendes para a tua rede.
Introdução às Redes sem fios
O teu adaptador de rede sem fios comunica por transmissão de 
radiofrequência. As ondas de radiofrequência propagam-se em todas as 
direcções e podem ser transmitidas através de paredes e pelo chão. No 
entanto, os sinais perdem rapidamente intensidade quando atravessam 
pedras ou tijolos. Os objectos metálicos, tais como frigoríficos e espelhos, 
reflectem os sinais de radiofrequência, interferindo com a comunicação 
em linha recta.

! ATENçãO
 Este produto destina-se apenas ao uso em espaços interiores para reduzir todo o potencial de 

ocorrerem interferências negativas com o funcionamento homologado na gama de 
frequências de 5,15 a 5,25 GHz.

Escolher uma Norma de Rede sem fiose
O Adaptador de Rede Sem Fios Xbox 360 está em conformidade com as quatro normas actuais 
para redes sem fios (802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n) e, como tal, funciona com dispositivos 
de rede que suportem qualquer uma destas normas. A norma 802.11 consiste numa série de 
normas de radiocomunicações desenvolvidas pela IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers) para redes locais sem fios. As principais características que distinguem estas normas 
são a elevada velocidade da ligação e a banda de radiofrequências. 
Norma  Velocidade da ligação Banda de frequências

802.11a Velocidade elevada 5 GHz

802.11b Rápida 2,4 GHz

802.11g Velocidade mais elevada 2,4 GHz

802.11n Velocidade máxima 2,4 GHz/5 GHz

Quando escolheres a tua rede sem fios, considera as seguintes recomendações:
1 As normas de 5 GHz (802.11a e 802.11n) são menos susceptíveis a interferências de 

dispositivos comuns, tais como telefones sem fios de 2,4 GHz, telemóveis e microondas. 
Devido também ao uso generalizado das redes a 2,4 GHz, uma rede de 5 GHz terá menos 
tendência a sofrer interferências de redes sem fios vizinhas.

2 Uma rede sem fios 802.11n é compatível com as quatro normas 802.11, bem como com 
dispositivos 802.11g e 802.11b. No entanto, quaisquer dispositivos 802.11b que estejam a 
funcionar numa rede 802.11n/g, irão tornar essa rede mais lenta. Se tiveres um ponto de 
acesso ou router de banda dupla (2,4 GHz e 5 GHz), experimenta utilizar a consola e o 
adaptador de rede sem fios na banda de 5 GHz (802.11a ou 802.11n), e os restantes 
dispositivos na banda de 2,4 GHz (802.11b e 802.11g). Nesta configuração, a consola  
Xbox 360 terá a máxima largura de banda possível sem perder o funcionamento em rede 
com os restantes dispositivos. 

3 Se utilizares controladores sem fios, poderás conseguir um desempenho melhor utilizando a 
banda de 5 GHz para a ligação de rede, dado que os controladores sem fios funcionam na 
banda de 2,4 GHz.

Escolher o hardware de Rede
Considera as seguintes recomendações quando adquirires hardware de rede:
• Utiliza um ponto de acesso ou router compatível com a Xbox (norma 802.11n recomendada). 

Para mais informações sobre pontos de acesso e routers compatíveis aprovados,  
visita www.xbox.com/networkhelp.

• Alguns routers compatíveis com a Xbox são de banda dupla (2,4 GHz/5 GHz). A utilização de 
um router de banda dupla permite configurar a consola de forma a obter a máxima largura de 
banda e a melhor ligação possível. Para mais informações, visita www.xbox.com/networkhelp.

• Quando utilizares um ponto de acesso ou router de banda dupla, certifica-te de que as redes 
de 2,4 GHz e 5 GHz possuam SSIDs (nomes de rede) exclusivos. 

proteger a Rede sem fios
Como as redes sem fios utilizam sinais de radiofrequência, é possível que dispositivos de rede 
sem fios fora das tuas imediações captem os sinais e se liguem à tua rede ou capturem dados 
transmitidos na rede. Para ajudar a prevenir ligações não autorizadas e reduzir a possibilidade 
da captação não autorizada de dados da sua rede:
• Coloca o router ou ponto de acesso numa posição central da casa. Isto minimiza a força do 

sinal fora da tua casa.
• Activa a segurança sem fios no router ou ponto de acesso. O adaptador de rede sem fios 

suporta a segurança WPA, WPA2 e WEP. Ao activar a segurança sem fios, estabeleces uma 
chave que “encripta” (codifica) os dados transmitidos sem fios de forma a que possam ser 
decifrados apenas por computadores que possuam a mesma chave.

lIgAR à TuA NOVA REdE sEm fIOs Ou A umA REdE sEm fIOs 
EXIsTENTE
Ligar a consola Xbox 360 a uma rede sem fios nova ou existente é um processo simples, desde 
que conheças as definições da tua rede sem fios. Utiliza os espaços disponíveis em “Definições 
da Sua Rede” para apontar essas definições antes de começar.

NOTA
Podes aceder à maior parte das definições da tua rede 
sem fios nos ecrãs de configuração para o teu ponto 
de acesso ou router sem fios. Na documentação do 
respectivo dispositivo, encontrarás instruções sobre 
como aceder a esses ecrãs. Se a tua rede tiver sido 
configurada por outra pessoa, terás de contactar essa 
pessoa para obteres um nome de utilizador e uma 
palavra-chave para o acesso aos ecrãs de 
configuração.

Para ligar a consola a uma rede sem fios:
1 Liga a consola e quaisquer dispositivos de rede sem fios (tais com pontos de acesso ou 

routers).
2 Liga o adaptador de rede sem fios à parte de trás da consola (consulta “Ligar o Adaptador 

à Consola”) ou coloca-o numa posição afastada da consola (consulta “Colocar o Adaptador 
Numa Posição Afastada da Consola”).

3 A consola reconhecerá o adaptador e indicar-te-á os passos necessários para configurar a 
rede. Terás de introduzir as definições da tua rede sem fios.

Depois de concluíres a configuração da rede, a consola deverá estar ligada à tua rede sem fios.
As Definições da Tua Rede
Utiliza esta secção para apontar as definições da sua rede. Se utilizares tanto a banda de 2,4 GHz 
como a de 5 GHz, terás de ter nomes de rede (SSIDs) diferentes para cada banda. Todos os 
computadores e dispositivos que acedem a uma rede através de uma ligação sem fios têm de 
utilizar as mesmas definições de rede sem fios.
Nome do grupo de trabalho (caso exista):

Rede de 5 GHz (802.11a/n)
SSID (nome na rede sem fios):

Definições de segurança sem fios:

Rede de 2,4 GHz (802.11b/g)
SSID (nome na rede sem fios): 

Definições de segurança sem fios:

lIgAR A CONsOlA A OuTRA CONsOlA
As redes sem fios de interligação entre consolas são também conhecidas como redes ad-hoc. 
Nas redes ad-hoc, liga-se directamente um adaptador sem fios num dos dispositivos a um 
outro adaptador sem fios num outro dispositivo. Neste tipo de rede, a ligação à Internet não  
é partilhada, e a interligação entre consolas costuma ser temporária.  
Para jogares por interligação entre consolas (“Conexão Xbox”), necessitas de:
• Duas consolas Xbox 360
• Dois Adaptadores de Rede Xbox 360 Sem Fios
• Um jogo Xbox 360 que suporte a Conexão Xbo

Para ligar a consola a uma outra consola por comunicação sem fios:
1 Liga um adaptador de rede sem fios à parte de trás de cada uma das 

consolas (consulta “Ligar o Adaptador à Consola”).
2 Cada consola reconhecerá o seu próprio adaptador e indicar-te-á os passos necessários para 

configurar a rede. Terás de introduzir as definições de rede em cada consola. (Serão idênticas 
em ambas as consolas.)

Depois de concluíres a configuração da rede nas duas consolas, elas deverão estar interligadas 
entre si sem fios.

REsOluçãO dE pROBlEmAs
Se tiveres problemas, experimenta as soluções possíveis abaixo indicadas.
Para obteres ajuda para um jogo que suporta a interligação entre consolas (“Conexão Xbox”), 
consulta o Web site ou a documentação do jogo. Para obteres ajuda no processo de subscrição 
ou na ligação ao Xbox LIVE, visita www.xbox.com/networkhelp.

A Consola Não detecta a Rede sem fios
Poderá estar fora da área de alcance da tua rede sem fios. Coloca a tua consola Xbox 360 na 
mesma sala que o teu router sem fios ou a tua outra consola Xbox 360 e tenta novamente.
Certifica-te de que o router está a atribuir um SSID (nome na rede sem fios). A atribuição do SSID 
pelo router sem fios poderá estar desactivada. Consulta a documentação do teu router para obter 
informações sobre como activar a atribuição do SSID.

A Consola Não Reconhece o Adaptador de Rede sem fios
Certifica-te de que a luz de energia no adaptador está ligada. Se estiver desligada, verifica a 
ligação USB na consola. Se o adaptador estiver colocado numa posição afastada da consola, 
verifica a ligação entre o cabo do adaptador de rede e o cabo USB de extensão. Experimenta 
desligar os cabos e ligá-los novamente.

O sinal Está Intermitente
Alguns dispositivos sem fios que utilizam a banda de 2,4 GHz (incluindo o adaptador sem fios 
MN-740, desenvolvido para a consola Xbox original, bem como a maior parte dos telefones de 
2,4 GHz, alguns telemóveis e microondas) poderão causar interferências com o adaptador de 
rede sem fios. Se tiveres problemas com o desempenho da rede, experimenta colocar os teus 
dispositivos de 2,4 GHz numa posição mais afastada da consola, afastar a consola dos 
dispositivos ou colocar o adaptador numa posição mais afastada dos dispositivos (consulta 
“Colocar o Adaptador Numa Posição Afastada da Consola”). Podes também actualizar a tua 
rede sem fios para uma funcionamento de banda dupla (2,4 GHz e 5 GHz) e configurar o 
adaptador para o funcionamento na banda de 5 GHz para minimizar as interferências.
Antes de reposicionar a consola, o adaptador de rede sem fios ou o ponto de acesso sem fios:
• Imagina uma linha recta entre o adaptador e o ponto de acesso.
• Posiciona o adaptador e o ponto de acesso de forma a que haja o mínimo de obstruções 

possíveis ao longo da linha recta.
• Não pode haver mais de duas paredes ou dois níveis de chão (andares) entre o adaptador  

sem fios e o ponto de acesso.

O Televisor pára Quando utilizado Em Conjunto Com a Consola e o windows media Center
Para ligar um computador com o Windows Media Center a um ponto de acesso ou router de banda 
dupla (2,4 GHz/5 GHz), utiliza a banda de 5 GHz (802.11a/n) para o computador e a banda de  
2,4 GHz (802.11b/g) para os teus outros dispositivos sem fios, tais como computadores portáteis
Apesar de manter a ligação sem fios entre a tua consola Xbox 360 e o teu router, é recomendada uma 
ligação sem fios (Ethernet) entre o teu computador e o router para assegurar um melhor 
desempenho.

Definições de Segurança Sem Fios Incorrectas
Quando introduzires as definições de segurança para a comunicação sem fios, não te esqueças 
que as chaves WEP têm de ter um formato hexadecimal (0–9, A–F), enquanto as frases-chave de 
WPA/WPA2 podem ser alfanuméricas (contendo tanto letras como números).
Além disso, poderá estar associada uma chave WEP incorrecta a uma rede de autenticação aberta 
mas, nesse caso, não será recebido um endereço IP. Introduz a chave WEP correcta para receberes 
um endereço IP.

Indicações das Luzes de Estado
A luz de estado no Adaptador de Rede Sem Fios Xbox 360 indica o seguinte:
• Verde constante: O adaptador está em funcionamento e ligado a um ponto de acesso sem fios 

(infra-estrutura) ou outro dispositivo sem fios (ad-hoc).
• Verde intermitente: O adaptador está ligado à corrente, mas não está ligado ou está a ligar-se a 

um outro dispositivo sem fios.
• Encarnado constante: Hardware não reconhecido.
• Encarnado intermitente: Problema com o controlador ou hardware.
• Desligada: Sem corrente.

NOTA
Nas redes ad-hoc, a ligação só será indicada por uma luz verde constante quando houver duas 
consolas na rede.

sE pRECIsAREs dE mAIs AjudA
Visita www.xbox.com/support ou telefona para o número de Suporte a Clientes Xbox:
• Áustria: 0800-281-360 
• Bélgica: 0800-7-9790 
• República Checa: 800-142-365
• Dinamarca: 80-88-40-97 
• Finlândia: 0800-1-19424 
• França: 0800-91-52-74 
• Alemanha: 0800-181-2968 
• Grécia: 00800-44-12-8732 
• Hungria: 06-80-018590
• Irlanda: 1-800-509-186 
• Itália: 800-787614 
• Holanda: 0800-023-3894 
• Noruega: 800-14174 
• Polónia: 0-0800-441-17-96
• Portugal: 800-844-059 
• Rússia: 8-10-8002-0581044
• Espanha: 900-94-8952 
• Eslováquia: 0800-004-557
• África do Sul: 0800-99-1550
• Suécia: 020-79 11 33 
• Suíça: 0800-83-6667 
• Reino Unido: 0800-587-1102 
• Arábia Saudita: 800-8-443-784
• Emirados Árabes Unidos: 800-0-441-1942
Leva a tua consola Xbox 360 ou os seus acessórios ao teu revendedor, para reparação ou 
manutenção, apenas quando instruído para tal por um Representante do Suporte a Clientes 
Xbox 360.

    !  Não Efectuar Reparações
 Não deves tentar desmontar, reparar ou modificar a consola Xbox 360, a fonte de 

alimentação ou os seus acessórios seja de que forma for. Ao fazê-lo, corres o risco de danos 
pessoais graves ou perigo de morte, por choque eléctrico ou fogo e a tua garantia perderá 
a validade.

dEClARAçãO dE CONfORmIdAdE COm As dIRECTIVAs dA uE
A Microsoft Corporation declara que este produto está em conformidade com os requisitos 
essenciais e outras disposições relevantes das Directivas 2006/95/CE e 1999/5/CE. Tal como é 
exigido pelo procedimento de Avaliação de Conformidade, a documentação técnica é guardada 
na seguinte morada:

Empresa Microsoft Ireland Operations Ltd

morada The Atrium Building 3
Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, DUBLIN 18

país Irlanda

Número de 
telefone

+353 1 295 3826
+353 1 706 4110

Este equipamento destina-se ao uso em todos os países da UE e EFTA.
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REVISION 

Este Equipamento destina-se apenas ao uso em espaços interiores.

Eliminação de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos
Este símbolo no produto ou na embalagem significa que o produto não deve ser 
eliminado juntamente com o seu lixo doméstico. Em vez disso, deverás colocar este 
dispositivo no local apropriado para a recolha de produtos para reciclagem de 
equipamentos eléctricos e electrónicos. Este processo de recolha e reciclagem contribui 

para a conservação dos recursos naturais e contribui também para evitar quaisquer potenciais 
consequências negativas para a saúde humana e o ambiente que poderão ser causadas por 
uma eliminação não adequada devido à presença de potenciais substâncias perigosas, 
existentes nos equipamentos eléctricos e electrónicos. Para mais informações acerca do local 
indicado para a recolha para reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos, contacta os 
Serviços Municipalizados, a Câmara, a empresa responsável pela recolha e eliminação de 
resíduos ou a loja onde adquiriste este produto. Para mais informações acerca da Eliminação de 
Equipamentos Eléctricos e Electrónicos, contacta weee@microsoft.com.

dIREITOs dE AuTOR
As informações contidas neste documento, incluindo referências a URLs e outros Web sites da Internet, estão sujeitas a 
alterações sem aviso prévio. É da responsabilidade do utilizador o cumprimento das leis de direitos de autor aplicáveis. 
Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, armazenada ou introduzida num sistema de obtenção de 
dados, nem transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio (electrónico, mecânico, por fotocópia, gravação, etc.), 
para qualquer fim, sem a permissão expressa, por escrito, da Microsoft Corporation, não limitando os direitos inerentes 
aos direitos de autor.
A Microsoft pode possuir patentes, requisições de patentes, marcas comerciais, direitos de autor ou outros direitos de 
propriedade intelectual que abranjam matérias abordadas no documento. Com excepção dos casos expressamente 
indicados em qualquer contrato de licença da Microsoft, fornecido por escrito, a disponibilização do presente 
documento não proporciona ao utilizador quaisquer licenças sobre essas patentes, marcas comerciais, direitos de autor 
ou outra propriedade intelectual.
© 2010 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, os logótipos Xbox e o logótipo do Xbox LIVE são marcas registadas do grupo 
empresarial Microsoft.
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