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שלט אלחוטי 
KABLOSUZ KUMANDA

! אובדן שמיעה
חשיפה ממושכת לעוצמת קול גבוהה בעת השימוש באוזניות עלולה להוביל לאובדן שמיעה זמני או קבוע. אוזניות בלתי 

.Xbox 360 Headset מאושרות מסוימות של ספקים חיצוניים עשויות להפיק רמות קול גבוהות יותר ממה שאושר עבור אוזניות
הוצאת סוללות

כדי להוציא סוללות מערכת הסוללת מסוג AA של השלט האלחוטי:
לחץ על הלשונית בחלק העליון של ערכת הסוללות מסוג AA ומשוך אותה כלפי מטה כדי לנתק אותה מהשלט.  1

הוצא את הסוללות.  2
החזר את ערכת הסוללות מסוג AA למקומה בשלט ודחוף עד שתינעל במקומה.  3

ניקוי השלט
נקה רק באמצעות מטלית יבשה או לחה מעט. השימוש בתכשירי ניקוי או הניסיון לנקות את המחברים עלולים לגרום נזק 

לשלט.
אם אתה זקוק לעזרה נוספת

לקבלת תשובות לשאלות נפוצות, שלבים לפתרון בעיות ופרטי קשר של תמיכת הלקוחות של Xbox, בקר באתר 
.www.xbox.com/support

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.

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 
.weee@microsoft.com :אנא פנה לכתובת מייל WEEE שלך או לחנות שבה רכשת מוצר זה. לקבלת מידע נוסף על

מוצר זה כולל סוללות אלקליות.
 IEC/EN -ו/או ציוד התואם ל (וכולי ETL  ,CSA  ,UL)  NRTL מוצר זה מיועד לשימוש עם ציוד טכנולוגיית מידע המופיע ברשימת

.(CE סימון) 60950

הצהרת תאימות של הקהילה האירופית

 

ציוד זה מיועד לשימוש בכל מדינות האיחוד האירופי והארגון האירופי לסחר חופשי.
כדי לציית לדרישות התאימות של חשיפה ל- RF, התקן זה לא יכול להיות ממוקם או לפעול ביחד עם אנטנה או משדר 

אחרים.
 .Microsoft Corp מצהירה בזאת שאביזר זה של Xbox 360 תואם לדרישות העיקריות ותנאים רלוונטיים אחרים של הנחיית 

 . 1999/5/EC  R&TTE 73/23  והנחיית/EEC 89/336 , הנחיית מתח נמוך/EEC  EMC
התקנים הבאים חלים:

:EMC
EN55022:1998+A1:2000+A2:2003  •
 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003  •

רדיו:
EN 301 489-17 V1.2.1 (2002-08)  -ו EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08)  •

EN 300 328 V1.5.1 (2004-08)  •
EN 50371 (2002)  •

בטיחות:
IEC 60950 (1999 3rd Edition)  •

 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, מכני, צילום, הקלטה או אמצעי 

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

.Microsoft של

שימוש בשלט
Xbox Guide לחצן

לחצן Xbox Guide במרכז השלט מקרב את חוויית  ®Xbox 360 אליך. החזק את לחצן Xbox Guide לחוץ כדי להפעיל את 
הקונסולה. כשהיא פועלת, הלחיצה על לחצן Xbox Guide מספקת גישה מיידית ל- Xbox Guide. כדי לכבות את הקונסולה, 

החזק את לחצן Xbox Guide לחוץ ואשר את הבחירה.

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

הערה
כדי למנוע מהאצבעות להיתפס בעת ההכנסה, דחוף רק את החלק השטוח של ערכת הסוללות.

! הוצאת סוללות מהשלט בעלייה למטוס
לפני העלייה למטוס או אריזת השלט האלחוטי במטען שבכוונתך להפקיד, הוצא את הסוללות מהשלט האלחוטי. 

השלט האלחוטי יכול לשדר אנרגיית תדר רדיו (RF), בדומה לטלפונים סלולריים, כאשר הסוללות מותקנות בו.

! 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 לשחק מיד ופנה להתייעצות 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 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 בבקרי 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 
מצביעים  הגוף והשימוש בו במהלך העבודה ופעילויות אחרות (כולל בעת השימוש במשחקי וידאו). מחקרים מסוימים

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.

! אזהרה
לפני השימוש במוצר זה, קרא מדריך זה ואת ההוראות של קונסולת Xbox 360 לקבלת מידע חשוב על בטיחות 

.www.xbox.com/support ובריאות. שמור את כל המדריכים לעיון נוסף בעתיד. לקבלת מדריכים חלופיים, בקר באתר

! בטיחות של סוללות חד-פעמיות
שימוש בלתי הולם בסוללות עלול להוביל לדליפת נוזל סוללה, התחממות יתר או פיצוץ. קיימת סכנת פיצוץ אם 

הסוללות מוחלפות בסוג לא מתאים. השתמש והחלף רק בסוללות בגודל ובסוג המתאים. נוזל סוללה חופשי הוא חומר 
העלול ליצור קורוזיה 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. • השתמש רק בסוללות אלקליות (לא נטענות), מסוג AA  (LR6). • אל תערבב 

בין סוללות חדשות וישנות או סוללות מסוגים שונים. • אל תאפשר לחפצי מתכת לגעת בנקודות החיבור של הסוללה 
בהתקן; הן עלולות להתחמם ולגרום לכוויות. • הוצא את הסוללות אם הן שחוקות או לפני אחסון השלט למשך תקופה 
ממושכת. אל תשאיר סוללות בערכת הסוללות מסוג AA כשהיא לא מותקנת בשלט.. • 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. • השלך סוללות בהתאם לתקנות ההשלכה המקומיות והארציות (אם יש כאלה).

הכנס את הסוללות בהתאם להוראות במדריך זה.
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KUMANDAYI KULLANMA
Xbox Guide Düğmesi
Kumandanızın ortasındaki Xbox Guide düğmesi, Xbox 360® deneyimini parmaklarınızın ucuna getirir. Konsolu açmak için 
Xbox Guide düğmesine basın ve basılı tutun. Konsol açıldıktan sonra Xbox Guide düğmesi, Xbox Guide'a doğrudan erişim 
sağlar. Konsolu kapatmak için Xbox Guide düğmesine basın ve basılı tutun ve seçiminizi onaylayın.

 !  UYARI
 Ürünü kullanmadan önce önemli güvenlik ve sağlık bilgileri için bu kılavuzu ve Xbox 360 konsolu talimatlarını 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 talimatlarında verilmektedir ve ayrıca www.xbox.com/support 
adresinden erişilebilir.

!  Tek Kullanımlık Pil Güvenliği
Pillerin uygun olmayan şekilde kullanılması pilde sızıntı, aşırı ısınma veya patlamaya neden olabilir. Yanlış piller 
kullanılırsa patlama riski bulunmaktadır. Sadece doğru boyut ve türdeki pilleri kullanın. 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. • Sadece alkalin 
(şarj edilemez) AA (LR6) tipi piller kullanın. • Yeni ve eski pilleri veya farklı pil türlerini bir arada kullanmayın. • Isınıp 
yanmalara neden olabileceği için metal nesnelerin cihaz üzerindeki pil terminallerine temas etmesini engelleyin. 
• Yıpranmışsa veya kumandayı uzun bir süre kullanmayacaksanız pili çıkarın. Kumandaya takılı olmadığında pilleri AA 
pil takımında bırakmayın. • 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 
yerel ve ulusal atık düzenlemelerine (eğer varsa) uygun olarak atın.
Pilleri, bu kılavuzda verilen talimatlara uygun olarak takın.

NOT
Takarken parmaklarınızı sıkıştırmamak için sadece pil takımı üzerindeki düz yüzeye bastırın.

!  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. • 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 fi ziksel 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:
• Tuhaf olmayan rahat 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 fi ziksel durumunuzun MSD'lerle nasıl ilişkili olabileceği hakkında sorunuz 
varsa bir sağlık uzmanına danışın.

!  Uçaklarda Kumanda Pillerini Çıkarın
Uçağa binmeden önce veya bagaja verilecek çantalara kablosuz kumandayı yerleştirmeden önce kablosuz kontrol 
cihazındaki tüm pilleri çıkarın. Kablosuz kumandada pil olduğunda bir cep telefonu gibi radyo frekans (RF) enerjisi yayabilir.

!  İşitme Kaybı
Kulaklık kullanırken uzun süre boyunca yüksek sese maruz kalmak, geçici veya kalıcı işitme kaybına neden olabilir. Bazı 
onaylanmamış üçüncü taraf kulaklıkları, onaylı Xbox 360 Headset'lere göre daha yüksek ses verebilir.

Pilleri Çıkarma
Kablosuz kumanda AA pil takımından pilleri çıkarmak için:
1 AA pil takımının üstündeki çıkıntıya bastırın ve kumandadan çıkarmak için aşağı doğru çekin.
2 Pilleri çıkarın.
3 AA pil takımını kumanda üzerindeki pil bölmesine geri takın ve kilitlemek için bastırın.
KUMANDA TEMİZLİĞİ
Sadece kuru veya hafi f nemli bezle temizleyin. Temizlik çözeltilerinin kullanılması veya bağlayıcıları silmeyi denemek, 
kumandanıza zarar verebilir.
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.

PILLER VE ELEKTRIKLI VE ELEKTRONIK CIHAZLARIN ATILMASI
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 ofi si, 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.
Bu üründe, alkalin piller bulunmaktadır.
Bu ürün NRTL listesinde (UL, CSA, ETL, vb.) yer alan ve/veya IEC/EN 60950 uyumlu (CE işaretli) Bilgi Teknolojisi 
ekipmanlarıyla birlikte kullanım içindir.

AVRUPA TOPLULUĞU UYGUNLUK DEKLARASYONU

Bu ekipman, tüm AB ve EFTA ülkelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
RF maruz kalma uyumluluk gereksinimlerine uymak için bu cihaz başka bir anten veya vericiyle aynı yerde durmamalı ve 
birlikte kullanılmamalıdır.
Microsoft Corp bu Xbox 360 aksesuarının, EMC Yönergesi 89/336/EEC, ,Alçak Gerilim Yönergesi 73/23/EEC ve R&TTE 
Yönergesi 1999/5/EC'nin tüm gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan etmektedir. 
Aşağıdaki standartlar uygulanmıştır:
EMC:
• EN55022:1998+A1:2000+A2:2003
• EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
Radyo:
• EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08) ve EN 301 489-17 V1.2.1 (2002-08)
• EN 300 328 V1.5.1 (2004-08)
• EN 50371 (2002)
Güvenlik:
• IEC 60950 (1999 3rd Baskı)
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 fi kri 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 fi kri 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.
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