
Connect לחצן

XboX 360 Wireless speed הגה
XboX 360 Kablosuz dİreKsİYoN

כדי להכניס סוללות להגה המהירות:
הפוך את הגה המהירות.  1

לחץ על לחצן שחרור הסוללות.  2
מכסה הסוללות נפתח.  

הכנס שתי סוללות )LR6( AA חדשות כשהקצוות החיוביים )+( והשליליים )-(  	3
ממוקמים בהתאם למצויר בתא הסוללות. לקבלת הביצועים הטובים ביותר, לא 

מומלץ להשתמש בסוללות AA נטענות.
החזר את מכסה הסוללות ולחץ עליו כדי שיינעל במקומו.  4

חיבור הגה המהירות לקונסולה
עליך לחבר את הגה המהירות לקונסולה לפני שתוכל 

להשתמש בו למשחק.
כדי לחבר את הגה המהירות והקונסולה:

הפעל את הקונסולה.  1
אם לא התקנת את תוכנת הגה המהירות בקונסולה,   
עשה זאת עכשיו בהתאם להוראות בסעיף "התקנת 

תוכנת הגה המהירות".
 Start כדי להפעיל את הגה המהירות, החזק את לחצן  2

או Guide לחוץ עד שנוריות השלט יהבהבו.
.Connect בקונסולה, לחץ על לחצן  3

.Connect בהגה, לחץ על לחצן  4
הנורית בידית הימנית של ההגה תהבהב בזמן החיבור. לאחר השלמת החיבור האלחוטי, 

חלק אחד בטבעת האור של ההגה נדלק.
השימוש בהגה המהירות

פקדי הגה המהירות
הגה המהירות כולל כמה פקדים שניתן להשתמש בהם 
להגדרת ההגה ולמשחק בו. הם כוללים לחצנים, נוריות 

והדקים, הממוקמים בידיות ובמרכז הגה המהירות.
פקדים במרכז

הפקדים במרכז הגה המהירות כוללים את לחצן Start, לחצן 
.Guide טבעת האור מקיפה את לחצן .Guide ולחצן Back

אופן הפעולה של הלחצנים Start ו- Back דומה לזה של שלט 
.Xbox

לחץ על לחצן Guide כדי להפעיל את הקונסולה. כשהיא 
פועלת, הלחיצה על לחצן Guide מספקת גישה מיידית ל- Xbox Guide. כדי לכבות את 

הקונסולה, החזק את לחצן Guide לחוץ למשך שלוש שניות ואשר את הבחירה.
כשאתה מחבר את הגה המהירות לקונסולה, מוקצה לו רבע ספציפי הדולק באור ירוק 

כדי לציין את המספר והמיקום של השלט. כל הגה מהירות נוסף המחובר לקונסולה )עד 
ארבעה( מקבל רבע נוסף.

פקדים בידיות
הפקדים בידיות כוללים את הדק ההאצה, הדק הבלימה והלחצנים A, B, X ו- Y. לקבלת 

פרטים מדויקים יותר על פעולת הפקדים בכל משחק, עיין בהוראות של המשחק.
 A, B, X לחיצה על הדק ההאצה בידית הימנית גורמת לרכב לנסוע מהר יותר. הלחצנים

.Xbox פועלים כמו בשלט Y -ו
לחיצה על הדק הבלימה בידית השמאלית גורמת לרכב להאט. לוח הכיוונים פועל כמו 

.Xbox בשלט
הפעלת הגה המהירות והשימוש בו

בעת השימוש בהגה המהירות יחד עם משחקי נהיגה, הוא פועל כמו הגה מכונית ומתעלם 
מתנועות בלתי רצויות כמו שיפוע, סטייה וגלגול. עם זאת, בעת השימוש בהגה יחד עם 

משחק התומך בתנועה בשלושת הצירים, ההגה מגיב בהתאם.
כדי להפעיל את הגה המהירות:

החזק את לחצן Start או Guide לחוץ עד שנוריות השלט מהבהבות.  1
חכה עד להקצאת רבע להגה.  2

לאחר ההקצאה להגה, תוכל להשתמש בהגה למשחקים האהובים עליך.  3
ניקוי הגה המהירות

נקה רק באמצעות מטלית יבשה או לחה מעט. השימוש בחומרי ניקוי עלול לגרום נזק 
להגה המירוץ.

פתרון בעיות
אם אתה נתקל בבעיות, נסה את הפתרונות האפשריים המוצגים להלן.

הגה המהירות לא עובד
הפעל את הגה המהירות על-ידי לחיצה על לחצן Start או Guide וחבר את ההגה לקונסולה. 

אם נוריות הקונסולה מהבהבות במחזוריות למשך יותר מ- 15 שניות בעת החיבור:
קרב את הגה המהירות לקונסולה.  •

ודא שהסוללות טעונות לגמרי ומוכנסות כראוי.  •
הרחק את הקונסולה והגה המהירות מטר אחד לפחות מחפצי מתכת גדולים, כגון   •

ארוניות ומקררים.
קישוטים מתכתיים או מדבקות על-גבי הקונסולה או הגה המהירות יכולים להפריע   •

לביצועים. הסר את הקישוטים ונסה להתחבר שוב.
ודא שהחלק הקדמי של הקונסולה מופנה לכיוון של הגה המירוץ והרחק מהקירות   •

הקרובים.
טלפונים אלחוטיים )GHz 2.4 (, רשתות LAN אלחוטיות, משדרי וידאו אלחוטיים,   •

מכשירי מיקרוגל וטלפוניים ניידים/סלולריים מסוימים יכולים להפריע לפעולה של 
הגה המהירות. כבה אותם או נתק אותם ונסה להתחבר שוב.

אם אתה זקוק לעזרה נוספת
לקבלת תשובות לשאלות נפוצות, שלבים לפתרון בעיות ופרטי קשר של תמיכת הלקוחות 

.www.xbox.com/support בקר באתר ,Xbox של
אל תיקח את קונסולת Xbox 360 או את האביזרים שלה למשווק לצורך תיקון. בקר 

בכתובת www.xbox.com/support לצורך פתרון בעיות ולקבלת מידע על שירות. 

 אין לנסות לבצע תיקונים
אל תנסה לפרק או לשנות את קונסולת Xbox 360, ספק המתח או האביזרים בשום 

צורה ואל תנסה לטפל בהם. פעולה זו עלולה להוביל לפציעה חמורה או למוות 
כתוצאה מהתחשמלות או שריפה, והיא תבטל את תוקף האחריות.

 סכנת חנק
התקן זה עשוי להכיל חלקים קטנים שעלולים להוות סכנת חנק לילדים מתחת לגיל 3. 

הרחק חלקים קטנים מילדים.

השלכת סוללות משומשות וציוד חשמלי ואלקטרוני
סמל זה על-גבי המוצר או הסוללות שלו או האריזה שלו פירושו שאסור להשליך 

מוצר זה והסוללות שהוא מכיל יחד עם האשפה הביתית. במקום זאת, אתה 
אחראי להעביר אותם לנקודת האיסוף המתאימה למיחזור סוללות וציוד חשמלי 

ואלקטרוני. איסוף ומיחזור נפרדים אלה עוזרים לשמר את משאבי הטבע, ולמנוע 
השלכות שליליות פוטנציאליות על בריאות האדם והסביבה עקב הימצאות אפשרית של 

חומרים מסוכנים בסוללות ובציוד חשמלי ואלקטרוני כתוצאה מהשלכה בלתי הולמת. 
לקבלת מידע נוסף על המקומות שבהם ניתן להשאיר את הסוללות והציוד החשמלי 

והאלקטרוני להשלכה, פנה למשרד המתאים בעירייה/ברשות המקומית, לשירות איסוף 
האשפה הביתית שלך או לחנות שבה רכשת מוצר זה. לקבלת מידע נוסף על WEEE אנא 

.weee@microsoft.com :פנה לכתובת מייל
כדי לציית לדרישות החשיפה ל- RF, יש לעמוד בתצורות ההפעלה הבאות: האנטנה 

הותקנה על-ידי היצרן ולא נעשו בה שינויים. ההתקן האלחוטי לא יכול להיות ממוקם 
או לפעול ביחד עם אנטנה או משדר אחרים. פרט לאוזניות ולהתקני כף יד, התקנים 

אלחוטיים חייבים להימצא במרחק של 20 ס"מ לפחות בין האנטנה של ההתקן האלחוטי 
וכל האנשים.

הצהרת תאימות של הקהילה האירופית
 

הצהרת תאימות עם הנחיות האיחוד האירופי
Microsoft Corporation מצהירה בזאת שמוצר זה תואם לדרישות העיקריות ולתנאים 

. 1999/5/EC רלוונטיים אחרים של הנחיה
התיעוד הטכני, כנדרש בהליך הערכת התאימות, נשמר בכתובת הבאה:

Microsoft Ireland Operations Ltd.  :חברה
The Atrium Building 3 כתובת: 

Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, DUBLIN 18  
אירלנד מדינה: 

3826 295 1 +353 מספר טלפון: 
4110 706 1 +353 מספר פקס: 

http://www.microsoft.com/ireland/   :אתר אינטרנט
זכויות יוצרים

המידע במסמך זה, כולל כתובות URL והפניות אחרות לאתרי אינטרנט, כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. המשתמש 
אחראי לציית לכל חוקי זכויות היוצרים המתאימים. מבלי להגביל את הזכויות הקיימות לפי חוק זכויות יוצרים, אין 

לשכפל, לאחסן או להכניס למערכת אחזור, או לשדר חלק כלשהו ממסמך זה באופן או באמצעי כלשהו )אלקטרוני, 
.Microsoft Corporation -מכני, צילום, הקלטה או אמצעי אחר( או לכל מטרה, ללא רשות מפורשת בכתב מ

ל- Microsoft עשויים להיות פטנטים, בקשות לפטנטים, סימנים מסחריים, זכויות יוצרים או זכויות אחרות של קניין 
רוחני הנוגעים לנושאים הנדונים במסמך זה. פרט למפורט באופן מפורש בהסכם רשיון בכתב עם Microsoft, צירוף 

מסמך זה אינו נותן לך רשיון כלשהו לאותם פטנטים, סימנים מסחריים, זכויות יוצרים או זכויות אחרות של קניין רוחני.
Microsoft Corporation 2012 © . כל הזכויות שמורות.

Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, הסמלים של Xbox והסמל של Xbox LIVE הם סימנים מסחריים של קבוצת 
.Microsoft החברות של

Xbox 360 Wireless speed הגה
 .Xbox 360® Wireless Speed תודה שבחרת בהגה

הגה המהירות משתמש בחיישני תנועה 
אינטואיטיביים כדי לספק לך ביצועים נאמנים 

למציאות.
הגה המהירות החדש מציע:

הדקים בעלי ביצועים ברמה גבוהה להאצה   •
ולבלימה.

לחצנים נורות במיקומים הנכונים.  •
משוב רטט.  •

הגה המהירות מיועד לשימוש עם מערכת משחקי 
הווידאו והבידור Xbox 360. כדי להתאים אישית את 
הביצועים של הגה המהירות במשחק ספציפי, עיין 

בתיעוד שצורף למשחק.

 אזהרה
לפני השימוש במוצר זה, קרא מדריך זה ואת המדריך של קונסולת Xbox 360 לקבלת 
מידע חשוב על בטיחות ובריאות. שמור את כל המדריכים לעיון נוסף בעתיד. לקבלת 

 .www.xbox.com/support מדריכים חלופיים, בקר באתר

האחריות המוגבלת המכסה מוצר זה כלולה במדריך של קונסולת Xbox 360 והיא זמינה 
.www.xbox.com/support באינטרנט באתר

 אזהרות בריאות חשובות בנושא הפעלת משחקי וידאו
התקפים כתוצאה מרגישות לאור

אחוז קטן מאוד של האוכלוסיה עלול לחוות התקף בעת החשיפה לתמונות חזותיות 
מסוימות, כגון אורות מהבהבים או דפוסים העשויים להופיע במשחקי וידאו. גם אנשים 
ללא עבר של התקפים או אפילפסיה עלולים לסבול מבעיות רפואיות בלתי מאובחנות 

שעלולות לגרום לאותם “התקפים אפילפטיים כתוצאה מרגישות לאור” במהלך הצפייה 
במשחקי וידאו.

התקפים אלה יכולים לכלול מגוון תסמינים, כגון סחרחורת, ראייה מטושטשת, עוויתות 
בעיניים או בפנים, טלטול או רעד בזרועות או ברגליים, חוסר התמצאות, בלבול או אובדן 

מודעות זמני. התקפים עלולים גם לגרום לאובדן הכרה או עוויתות שעלולים להוביל 
לפציעות כתוצאה מנפילות או פגיעה בחפצים בקרבת מקום.

במידה ואתה חווה אחד מתסמינים אלו , הפסק מיד לשחק ופנה להתייעץ עם רופא. 
הורים צריכים לחפש תסמינים אלה או לשאול את ילדיהם אם חוו אותם - ילדים 
ומתבגרים נוטים לחוות התקפים אלה יותר ממבוגרים. ניתן להפחית את הסיכון 

להתקפים אפילפטיים כתוצאה מרגישות לאור על-ידי נקיטת אמצעי הזהירות הבאים:
שב או עמוד רחוק יותר ממסך הטלוויזיה.  •

השתמש במסך טלוויזיה קטן יותר.  •
שחק בחדר מואר היטב.  •

אל תשחק כשאתה רדום או עייף.  •
אם אתה או אחד מקרובי המשפחה שלך סובל מהתקפים או אפילפסיה, התייעץ עם 

רופא לפני שתתחיל לשחק.
הפרעות שריר-שלד

השימוש בשלטי משחקים, לוחות מקשים, עכברים או התקני קלט אלקטרוניים אחרים 
עשוי להיות קשור לפציעות או הפרעות חמורות.

בעת הפעלת משחקי וידאו, בדומה לפעילויות רבות אחרות, אתה עלול מדי פעם 
לחוות חוסר נוחות בידיים, בזרועות, בכתפיים, בצוואר או בחלקים אחרים בגוף. עם 

זאת, אם אתה חווה תסמינים כגון חוסר נוחות ממושך או חוזר, כאבים מסוגים שונים, 
עקצוץ, נימול, תחושת צריבה או נוקשות, אל תתעלם מסימני אזהרה אלה. פנה מיד 

לרופא מוסמך, גם אם התסמינים מתרחשים כשאינך משחק במשחקי וידאו. תסמינים 
שכאלה קשורים לפעמים לפציעות או הפרעות כואבות ואף מגבילות לצמיתות של 

מערכת העצבים, השרירים, הגידים, כלי הדם ואיברים אחרים. הפרעות שריר-שלד 
)MSD( אלה כוללות את תסמונת תעלת שורש היד, דלקת גידים, דלקת של מעטפת 

הגידים, תסמונות רטט ובעיות רפואיות אחרות.
בעוד שהחוקרים אינם מסוגלים עדיין לענות על שאלות רבות בנוגע להפרעות שריר-

שלד, יש הסכמה כללית שגורמים רבים עשויים להיות קשורים אליהן, כולל בעיות 
רפואיות וגופניות, לחץ והתמודדות עם לחץ, בריאות כללית ותנוחות הגוף והשימוש 
בו במהלך העבודה ופעילויות אחרות )כולל בעת השימוש במשחקי וידאו(. מחקרים 

מסוימים מצביעים על כך שגם כמות הזמן שכל אדם מבצע פעילות כלשהי עשויה 
להוות גורם.

הנחיות מסוימות שעשויות לעזור לך לעבוד ולשחק בנוחות רבה יותר ואולי להפחית 
את הסיכון להופעת הפרעות שריר-שלד נמצאות במדריך למשחק בריא באתר 

www.xbox.com. הנחיות אלה מתייחסות לנושאים כגון:
שימוש בתנוחות נוחות.  •

הרפיית ידיים, אצבעות ואיברי גוף אחרים.  •
יציאה להפסקות.  •

פיתוח סגנון חיים בריא.  •
אם יש לך שאלות לגבי הקשר האפשרי בין סגנון החיים, הפעילויות או הבעיות 

הרפואיות או הגופניות שלך להפרעות שריר-שלד, התייעץ עם רופא מוסמך.

 בטיחות של סוללות חד-פעמיות
אמצעי זהירות אלה חלים על כל המוצרים המשתמשים בסוללות נטענות או 

חד-פעמיות.
שימוש בלתי הולם בסוללות עלול להוביל לדליפת נוזל סוללה, התחממות יתר או 

פיצוץ. נוזל סוללה חופשי הוא חומר משתך והוא עלול להיות רעיל. הוא עלול לגרום 
לצריבה בעור ובעיניים ולגרום לנזק במקרה של בליעה.

כדי להפחית את הסיכון לפציעה:
הרחק סוללות מהישג יד של ילדים.  •

אל תחמם, תפתח או תנקב את הסוללות, אל תפגע בהן ואל תשליך אותן לאש.  •
אל תערבב בין סוללות חדשות וישנות או סוללות מסוגים שונים )לדוגמה, סוללות   •

אבץ פחם וסוללות אלקליות(.
אל תאפשר לחפצי מתכת לגעת בנקודות החיבור של הסוללה בהתקן; הן עלולות   •

להתחמם ולגרום לכוויות.
הוצא את הסוללות על-ידי על-ידי ביצוע הוראות ההכנסה מהסוף להתחלה אם הן   •

שחוקות אן לפני האחסון של ההתקן למשך תקופה ממושכת.
הוצא תמיד סוללות ישנות, חלשות או שחוקות במהירות ומחזר או השלך אותן   •

בהתאם לתקנות ההשלכה המקומיות והלאומיות.
אם סוללה כלשהי דולפת, הוצא את כל הסוללות והקפד שהנוזל הדולף לא ייגע בעור   •

או בבגדים. אם הנוזל מהסוללה בא במגע עם העור או הבגדים, שטוף את העור 
במים מיד. לפני הכנסת סוללות חדשות, נקה היטב את תא הסוללות בעזרת מטלית 

נייר לחה, או פעל בהתאם להמלצות היצרן לניקוי.
הכנס את הסוללות בהתאם להוראות במדריך זה.

זהירות
קיימת סכנת פיצוץ אם אחת מהסוללות מוחלפת בסוג לא מתאים. השתמש והחלף רק 

בסוללות בגודל ובסוג המתאים )אלקליות, אבץ פחם או אבץ כלוריד(.
הודעה לנוסעים

לפני העלייה למטוס כלשהו או אריזת התקן אלחוטי כלשהו במטען שבכוונתך להפקיד, 
הוצא את הסוללות מההתקן האלחוטי או כבה את ההתקן האלחוטי )אם יש לו מתג 
הפעלה/כיבוי(. התקנים אלחוטיים יכולים לשדר אנרגיה של תדר רדיו )RF(, בדומה 

לטלפון סלולרי, כאשר יש בהם סוללות והם מופעלים )אם יש להם מתג הפעלה/כיבוי(.

הגדרת הגה המהירות
לפני שתוכל להשתמש בהגה המהירות, תצטרך להשלים את המשימות הבאות:

התקן את תוכנת הגה המהירות בקונסולה.  •
הכנס את הסוללות לתוך ההגה.  •

הפעל וחבר באופן אלחוטי את ההגה לקונסולה.  •
התקנת תוכנת הגה המהירות

השתמש באחד מהשיטות הבאות להתקנת התוכנה של הגה המהירות בקונסולה.
:Xbox LIVE® -ב Xbox התקן את התוכנה על-ידי עדכון קונסולת

הפעל את הקונסולה.  1
.Xbox LIVE -התחבר ל  2

עם ההתחברות ל- Xbox LIVE, הקונסולה מתעדכנת באופן אוטומטי. תוכנת הגה המהירות 
נכללת בעדכון.

ההתקנה מתוך Xbox LIVE מומלצת לקבלת התוכנה העדכנית ביותר של הגה המהירות. 
אם אין לך גישה ל- Xbox LIVE, השתמש בתקליטור התוכנה שסופק.

התקן את התוכנה באמצעות התקליטור הכלול:
הפעל את הקונסולה וטען את התקליטור. העדכון יותקן באופן אוטומטי.  1

כשמופיעה הודעת האישור של ההתקנה, הוצא את התקליטור והפעל מחדש את הקונסולה.  2
:USB התקן את התוכנה באמצעות כונן

.www.xbox.com/live השתמש במחשב כדי לנווט לכתובת  1
הורד את תוכנת הגה המהירות למחשב.  2

.USB -למחשב ושמור את תוכנת הגה המהירות בכונן ה USB חבר כונן  3
ניתן גם לצרוב את התוכנה בתקליטור.  

נתק את כונן ה- USB מהמחשב, חבר אותו לקונסולה ולאחר מכן הפעל מחדש את הקונסולה.  4
אם צרבת את התוכנה בתקליטור, הכנס את התקליטור לקונסולה והתוכנה תתעדכן 

באופן אוטומטי.
הכנסת סוללות

הגה המהירות משתמש בסוללות אלקליות מסוג )AA )LR6. לחצן שחרור הסוללות ומכסה 
הסוללות נמצאים בתחתית הגה המהירות.
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Connect Düğmesi

Xbox 360 Kablosuz direksiyon
Xbox 360® Kablosuz Direksiyonu seçtiğiniz için 
teşekkürler. Direksiyon, gerçekçi bir performans 
sağlamak için sezgisel hareket sensörleri 
kullanmaktadır.
Yeni direksiyonunuz aşağıdakileri sağlamaktadır:
•  Hızlanma ve fren için yüksek performanslı 

tetikleyiciler.
• Stratejik olarak yerleştirilmiş düğmeler ve ışıklar.
• Titreşimli geri bildirim.
Bu direksiyon, sadece Xbox 360 video oyunu ve 
eğlence sistemiyle kullanım içindir. Direksiyonun 
performansını belirli bir oyunda artırmak için 
oyununuzla birlikte gelen belgelere başvurun.

 uYari
Ürünü kullanmadan önce önemli güvenlik ve sağlık bilgileri için bu kılavuzu ve 
Xbox 360 konsolu kılavuzunu okuyun. Gelecekte başvurmanız gerekebileceği için tüm 
kılavuzları saklayın. Yeni kılavuzlar için www.xbox.com/support adresini ziyaret edin. 

Bu ürün için geçerli olan sınırlı garanti Xbox 360 konsolu kılavuzunda verilmektedir ve 
ayrıca www.xbox.com/support adresinden erişilebilir.

 Video oYuNu oYNaMa HaKKiNda ÖNeMlİ saĞliK uYarilari
işığa duyarlı Nöbetler
İnsanların çok az bir kısmı, yanıp sönen ışıklar veya desenler dahil video oyunlarına 
görülebilecek bazı görüntülere maruz kaldığında nöbet geçirebilir. Nöbet veya epilepsi 
geçmişi olmayan kişiler bile video oyunlarını izlerken bu "ışığa duyarlı epilepsi 
nöbetleri"ne neden olabilecek teşhis edilmemiş bir hastalığa sahip olabilirler.
Bu nöbetler bayılma hissi, bozuk görme, göz veya yüzde seğirme, kollar veya bacakların 
sallanması veya titremesi, yönelim bozukluğu, kafa karışıklığı veya geçici bilinç kaybı gibi 
çeşitli belirtilere sahip olabilir. Nöbetler ayrıca düşme veya yakındaki nesnelere çarpma 
nedeniyle yaralanmalara neden olabilecek bilinç kaybı veya kasılmalara neden olabilir.
Bu belirtilerle karşılaşmanız durumunda oyun oynamayı hemen bırakın ve bir doktora 
başvurun. Ebeveynler yukarıda verilen belirtileri yaşayıp yaşamadığını görmek için 
çocuklarını izlemeli veya çocuklarına sormalıdır; çocuklar ve gençlerin bu tür nöbetler 
yaşaması daha muhtemeldir. Işığa duyarlı epilepsi nöbeti riski, aşağıdaki önlemler 
alınarak azaltılabilir:
• TV ekranından uzakta oturun veya durun.
• Daha küçük bir TV ekranı kullanın.
• Düzgün şekilde aydınlatılmış bir odada oynayın.
• Uykulu veya yorgunken oynamayın.
 Siz veya yakınlarınız daha önceden epilepsi nöbeti geçirmişse oynamadan önce bir 

doktora danışın.
Kas-iskelet bozuklukları
Oyun kumandaları, klavyeler, fare veya diğer elektronik giriş cihazlarının kullanılması, 
önemli yaralanmalar veya bozukluklara neden olabilir.
Birçok etkinlikte olduğu gibi video oyunları oynarken de el, kol, omuz, boyun veya 
vücudunuzun başka bölümlerinde ara sıra rahatsızlık hissedebilirsiniz. Ancak, kalıcı 
veya tekrarlanan rahatsızlıklar, acı, çarpıntı, ağrı, karıncalanma, uyuşukluk, yanma veya 
sertlik gibi belirtiler yaşarsanız BU UYARI İŞARETLERİNİ İHMAL ETMEYİN. Video 
oyununu oynamadığınızda da bu belirtileri görüyor olsanız bile HEMEN BİR SAĞLIK 
UZMANINA BAŞVURUN. Bu tür belirtiler, sinirler, kaslar, tendonlar, damarlar ve 
vücudun diğer kısımlarında acılı ve bazen kalıcı hasara ve bozukluklardan 
kaynaklanabilir. Bu kas-iskelet bozuklukları (MSD) arasında karpal tünel sendromu, 
tendonit, tenosinovit, titreme sendromları bulunmaktadır.
Araştırmacılar MSD hakkındaki birçok soruyu yanıtlayamıyor olsa da, tıbbi ve fiziksel 
koşullar, stres ve kişinin stresle nasıl başa çıktığı, genel sağlık durumu ve kişinin 
çalışma ve diğer etkinlikler (video oyunu oynamak da dahil) vücudunu nasıl 
konumlandırdığı ve kullandığı gibi birçok faktörün bunların ortaya çıkmasında etkili 
olduğu yönünde genel bir kabul bulunmaktadır. Bazı çalışmalar, bir kişinin bir 
etkinliğe harcadığı zamanın da bir faktör olabileceğini göstermektedir.
Daha rahat çalışmanızı ve oyun oynamanızı sağlayacak ve bir MSD yaşama riskinizi 
muhtemelen azaltacak bazı talimatlara, www.xbox.com adresindeki Sağlıklı Oyun 
Kılavuzundan erişebilirsiniz. Bu talimatlar, aşağıdaki gibi konuları ele almaktadır:
• Rahatsızlık vermeyen daha uygun vücut pozisyonlarını kullanma.
• Elleriniz, parmaklarınız ve diğer vücut parçalarınızın rahat olmasını sağlama.
• Ara verme.
• Sağlıklı bir yaşam stili geliştirme.
Yaşam tarzınız, faaliyetleriniz veya tıbbi ya da fiziksel durumunuzun MSD'lerle nasıl 
ilişkili olabileceği hakkında sorunuz varsa bir sağlık uzmanına danışın.

 Tek Kullanımlık pil Güvenliği
Bu önlemler, şarj edilebilir veya tek kullanımlık pil kullanan tüm ürünler için geçerlidir.
Pillerin uygun olmayan şekilde kullanılması pilde sızıntı, aşırı ısınma veya patlamaya 
neden olabilir. Sızan pil sıvısı aşındırıcıdır ve zehirli olabilir. Ciltte ve gözde yanmaya 
neden olabilir ve yutulduğunda zararlıdır.
Yaralanma riskini azaltmak için:
• Pilleri çocuklardan uzak tutun.
• Pilleri ısıtmayın, açmayın, delmeyin, kesmeyin veya ateşe atmayın.
• Yeni ve eski pilleri veya farklı türdeki pilleri (örneğin, karbon-çinko ve alkalin piller) 

birlikte kullanmayın.
• Isınıp yanmalara neden olabileceği için metal nesnelerin cihaz üzerindeki pil 

terminallerine temas etmesini engelleyin.
• Yıpranmışsa veya kumandayı uzun bir süre kullanmayacaksanız pil takma 

talimatlarını tersten uygulayarak pilleri çıkarın.
• Eski, zayıf veya aşınmış pilleri en kısa zamanda çıkarın ve bunları geri dönüştürün 

veya Yerel ve Ulusal Atık Düzenlemelerine uygun olarak atın.
• Bir pilde sızıntı varsa, sıvının cildinize veya elbiselerinize değmemesini sağlayarak 

tüm pilleri çıkarın. Pilden gelen sıvı, cildiniz veya elbiselerinizle temas ederse cildinizi 
hemen suyla yıkayın. Yeni pil takmadan önce nemli bir kağıt havluyla pil bölmesini 
iyice temizleyin veya temizlik için pil üreticisinin tavsiyelerini uygulayın.

Pilleri, bu kılavuzda verilen talimatlara uygun olarak takın.

 dikkat
Yanlış pil kullanılırsa patlama riski bulunmaktadır. Sadece doğru boyut ve türdeki 
(alkalin, çinko-karbon veya çinko-klorid) pilleri kullanın.
seyahat edenler için Not
Uçağa binmeden önce veya bagaja verilecek çantalara bir kablosuz cihazı 
yerleştirmeden önce kablosuz cihazdaki tüm pilleri çıkarın veya kablosuz cihazı 
kapatın (açma/kapama düğmesi varsa). Kablosuz cihazlarda pil olduğunda ve 
kablosuz cihaz açıksa (açma/kapama düğmesi varsa) bir cep telefonu gibi radyo 
frekans (RF) enerjisi yayabilir.

dİreKsİYoNu aYarlaMa
Direksiyonu kullanabilmek için aşağıdaki işlemleri tamamlamanız gerekir:
• Konsolunuza direksiyon yazılımını kurun.
• Pilleri direksiyona takın.
• Direksiyonu çalıştırın ve konsola kablosuz olarak bağlayın.
direksiyon Yazılımını Kurma
Direksiyon yazılımını konsolunuza kurmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

Yazılımı, Xbox konsolunu Xbox LIVE®'da güncelleyerek kurun:
1 Konsolunuzu açın.
2 Xbox LIVE'a bağlanın.
Xbox LIVE'a bağlandığınızda konsolunuz otomatik olarak güncellenir. Direksiyon yazılımı 
güncelleme içindedir.
Xbox LIVE'dan kurmak, en yeni direksiyon yazılımı için tavsiye edilmektedir. Xbox LIVE 
erişiminiz yoksa size sağlanan yazılım diskini kullanın.

Sağlanan diski kullanarak yazılımı kurun:
1 Konsolu başlatın ve diski yükleyin. Güncelleme otomatik olarak kurulacaktır.
2 Kurulum onay mesajı görüntülendiğinde diski çıkarın ve konsolunuzu yeniden başlatın.

Bir USB sürücü kullanarak yazılımı kurun:
1 www.xbox.com/live adresine gitmek için bilgisayarınızı kullanın.
2 Direksiyon yazılımını bilgisayarınıza yükleyin.
3 Bilgisayarınıza bir USB sürücü bağlayın ve direksiyon yazılımını USB sürücüsüne kaydedin.
 Yazılımı ayrıca bir CD'ye de yazabilirsiniz.
4 USB sürücüyü bilgisayardan çıkarın, konsolunuza bağlayın ve daha sonra konsolunuzu 

tekrar bağlayın.
Yazılımı bir CD'ye yazdıysanız diski konsola taktığınızda yazılım otomatik olarak 
güncellenecektir.
pilleri Takın
Direksiyon AA (LR6) alkalin piller kullanmaktadır. Pil çıkarma mandalı ve pil kapağı, 
direksiyonun alt kısmındadır.

Pilleri direksiyona takmak için:
1 Direksiyonu ters çevirin.
2 Pil çıkarma düğmesine basın.
 Pil kapağı açılır.
3 İki yeni AA (LR6) pili, pozitif (+) ve negatif (–) uçlarını pil bölmesinde gösterildiği 

şekilde yerleştirerek takın. En iyi performans için AA şarj edilebilir pillerin kullanılması 
tavsiye edilmemektedir.

4 Pil kapağını geri takın ve yerine kilitlenmesi için itin.
direksiyonun Konsola bağlanması
Bir oyun oynayabilmek için Direksiyon ve konsolu bağlamanız 
gerekmektedir.

Direksiyon ve konsolu bağlamak için:
1 Konsolunuzu açın.
 Direksiyon yazılımını konsola kurmadıysanız, Direksiyon 

Yazılımını Kurma bölümündeki talimatları uygulayarak 
kurun.

2 Direksiyonu başlatmak için kumanda ışığı yanıp sönene 
kadar Start veya Guide düğmesini basılı tutun.

3 Konsol üzerinde Connect düğmesine basın.
4 Direksiyon üzerinde Connect düğmesine basın.
Direksiyonun sağ kolundaki ışık bağlantı sırasında yanıp söner. Kablosuz bağlantı 
tamamlandığında direksiyonun bir kısmındaki ışık halkası yanar.

dİreKsİYoNu KullaNMa
direksiyon Kontrolleri
Direksiyonunuzda, direksiyon kurulumu ve oyun oynama için 
kullanabileceğiniz birçok kontrol bulunmaktadır. Bunlar, kol 
çubuklarında veya direksiyonun ortasında yer alan düğmeler, 
ışıklar, tetikleyicileri içermektedir.
ortadaki Kontroller
Direksiyonun ortasındaki kontroller arasında, Start, Back ve 
Guide düğmesi bulunmaktadır. Işık halkası, Guide düğmesini 
çevreler.
Start ve Back düğmesinin işlevi, Xbox kumandasındakilerle 
aynıdır.
Konsolunuzu açmak için Guide düğmesine basın. Konsol açıldıktan sonra Xbox Guide 
düğmesine basılması, Xbox Guide'a doğrudan erişim sağlar. Konsolu kapatmak için Guide 
düğmesine basın ve üç saniye boyunca basılı tutun ve seçiminizi onaylayın.
Direksiyonu konsola bağladığınızda, kumandanın numarası ve konumunu göstermek için 
yeşil yanan özel bir çeyrek daire atanır. Konsola eklenen sonraki direksiyonlara (dört adete 
kadar) bir çeyrek daire atanır.
Kol Çubuğu Kontrolleri
Kol çubuğundaki kontroller, hızlandırma tetikleyicisi, fren tetikleyicisi ve A, B, X ve Y 
düğmelerini içermektedir. Her oyunda kontrollerin nasıl işlediği hakkında daha ayrıntılı 
bilgi için, oyunun talimatlarına başvurun.
Sağ kol çubuğundaki hızlanma tetikleyicisinin sıkılması, aracınızın daha hızlı gitmesini 
sağlar. A, B, X ve Y düğmeler, Xbox kumandanızdakilerle aynı işleve sahiptir.
Sol kol çubuğundaki fren tetikleyicisinin sıkılması, aracınızın yavaşlamasını sağlar. Yön 
tuşları, Xbox kumandasındakiyle aynı işleve sahiptir.
direksiyonu başlatma ve Kullanma
Direksiyonunuzu sürüş oyunlarıyla kullandığınızda gerçek bir direksiyon gibi davranır ve 
düşme, yalpalamak ve yuvarlanmak gibi istenmeyen hareketleri engeller. Ancak, 
direksiyonu üç eksende hareketi destekleyen bir oyunla kullandığınızda direksiyon buna 
uygun tepki verecektir.

Direksiyonu başlatmak için:
1 Kumanda ışığı yanıp sönene kadar Start veya Guide düğmesini basılı tutun.
2 Direksiyona bir çeyrek daire atanmasını bekleyin.
3 Direksiyon atandığında, en sevdiğiniz oyunları oynamak için kullanabilirsiniz.

dİreKsİYoNu TeMİzleMe
Sadece kuru veya hafif nemli bezle temizleyin. Temizlik çözeltilerinin kullanılması, 
direksiyonunuza zarar verebilir.

soruN GİderMe
Sorunla karşılaşmanız durumunda aşağıda sağlanan çözümleri deneyin.
direksiyon Çalışmıyor
Start veya Guide düğmesine basarak direksiyonu açın ve konsolunuza bağlayın. Bağlantı 
sırasında konsol ışığı 15 saniyeden uzun bir süre boyunca dönüyorsa:
• Direksiyonu konsola yaklaştırın.
• Pillerin tam şarjlı olduğundan ve düzgün yerleştirildiğinden emin olun.
• Konsol ve direksiyonu dosya dolapları ve buzdolapları gibi büyük metal nesnelerden 

en az üç feet uzakta tutun.
• Konsol veya direksiyon üzerindeki metal süslemeler veya etiketler performansı 

etkileyebilir. Süslemeleri çıkarın ve tekrar bağlanmayı deneyin.
• Konsolun ön kısmının, direksiyon yönünde olduğundan ve yakındaki duvarlara uzak 

olduğundan emin olun.
• Kablosuz telefonlar (2,4 GHz), kablosuz LAN'lar, kablosuz video vericileri, mikrodalga 

fırınlar ve bazı cep telefonları direksiyonun çalışmasını etkileyebilir. Bunları kapatın 
veya bağlantılarını çıkarın ve tekrar bağlanmayı deneyin.

daHa Fazla YardiM İÇİN
Genel sorulara yanıtlar, sorun giderme adımları ve Xbox Müşteri Desteği iletişim bilgileri 
için www.xbox.com/support adresini ziyaret edin.
Xbox 360 konsolunuz veya aksesuarlarını tamir amacıyla perakende satıcınıza götürmeyin. 
Sorun giderme ve servis bilgileri için www.xbox.com/support adresini ziyaret edin. 

 Tamir etmeyi denemeyin
Xbox 360 konsolu, güç kaynağı veya aksesuarlarını herhangi bir şekilde açmaya, 
düzeltmeye veya değiştirmeye çalışmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın 
nedeniyle önemli bir yaralanma veya ölüm riski oluşur ve garantinizin geçersiz 
olmasına neden olur.

 boğulma Tehlikesi
Bu cihazda, 3 yaş altı çocuklar için boğulma tehlikesine neden olabilecek küçük 
parçalar bulunmaktadır. Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.

piller ve elektrikli ve elektronik Cihazların atılması
Ürün veya piller ya da ambalaj üzerindeki bu simge, bu ürün ve pillerin normal 
ev çöpüyle birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Piller ve elektrikli ve elektronik 
cihazların geri dönüşümü için bunları uygun toplama noktalarına vermek sizin 
sorumluluğunuzdadır. Bunların ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi, 

doğal kaynakların korunmasına ve uygun şekilde atılmazsa piller ve elektrikli ve elektronik 
cihazlarda bulunan tehlikeli maddelerin insan sağlığı ve çevrede neden olabileceği 
olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olacaktır. Piller ve elektrikli ve elektronik cihazların 
nerelere verilebileceği hakkında daha fazla bilgi için yerel şehir/belediye ofisi, ev çöp 
toplama hizmeti veya bu ürünü satın aldığınız mağazayla iletişim kurun. WEEE hakkında 
daha fazla bilgi için weee@microsoft.com adresini kullanarak iletişim kurun.
RF maruz kalma gereksinimlerine uymak için aşağıdaki çalıştırma yapılandırmalarına 
uyulmalıdır: anten üretici tarafından kurulmalı ve herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. 
Kablosuz cihazlar, diğer anten veya vericilerle aynı yerde bulunmamalı veya birlikte 
çalışmamalıdır. Kulaklık ve el cihazları haricinde kablosuz cihazlar, kablosuz cihazın anteni 
ve tüm kişilerden en az 20 cm uzakta olmalıdır.

aVrupa TopluluĞu uYGuNluK beYaNi

ab Yönergeleriyle uyumluluk beyanı
Microsoft Corporation bu ürünün, Yönerge 1999/5/EC'nin tüm gereksinimleri ve diğer 
ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan etmektedir.
Uyumluluk Değerlendirme prosedürü uyarınca gereken teknik belgeler, aşağıdaki adreste 
tutulmaktadır:
Kurum: Microsoft Ireland Operations Ltd.
Adres: The Atrium Building 3
 Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, DUBLIN 18
Ülke: İrlanda
Telefon numarası: +353 1 295 3826
Faks numarası: +353 1 706 4110
İnternet:  http://www.microsoft.com/ireland/

TelİF HaKKi
URL ve diğer Internet Web sitesi referansları da dahil, bu belgedeki bilgiler bildirimde bulunulmaksızın 
değiştirilebilir. Yürürlükteki tüm yasalara uygunluk, kullanıcının sorumluluğundadır. Telif hakkı kapsamındaki 
hakları kısıtlamamak üzere, Microsoft Corporation'ın yazılı izni olmadan bu belgenin hiçbir kısmı çoğaltılamaz, 
bir geri alma sisteminde depolanamaz veya eklenemez ya da herhangi bir şekilde (elektronik, mekanik, fotokopi, 
kayıt veya başka türlü) aktarılamaz.
Bu belgedeki konuyla ilgili olarak Microsoft'un patentleri, patent başvuruları, ticari markaları, telif hakları veya 
diğer fikri mülkiyet hakları olabilir. Microsoft'un herhangi bir yazılı lisans sözleşmesinde açıkça belirtilmediği 
takdirde, bu belgenin size sağlanması söz konusu patentler, ticari markalar, telif hakları veya başka fikri mülkiyet 
haklarına dair size herhangi bir lisans sağlamamaktadır.
© 2012 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.
Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, Xbox logoları ve Xbox LIVE logosu, Microsoft şirketler grubunun ticari 
markalarıdır.


