
הערה
.Windows עם מחשב המבוסס על Xbox 360 אינו מתפקד בעת השימוש בשלט Xbox Guide לחצן

טבעת האור
לחצן Xbox Guide מוקף בטבעת האור, המורכבת מארבעה רבעים. כאשר אתה משחק בעזרת השלט 

בקונסולת Xbox 360, או כשאתה מחבר את השלט למחשב, הרבע המציין את מיקומך או את מספר 
השחקן שלך מהבהב.

יציאת ההרחבה
יציאת ההרחבה בשלט מתחברת להתקנים כגון אוזניות Xbox 360 )למכירה בנפרד(. היציאה כוללת 

מחבר שמע בגודל 2.5 מ"מ ומחברים אחרים להתקנים נוספים. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך 
ההוראות של האוזניות או ההתקן האחר.

 אובדן שמיעה
חשיפה ממושכת לעוצמת קול גבוהה בעת השימוש באוזניות עלולה להוביל לאובדן שמיעה זמני או 

קבוע. אוזניות בלתי מאושרות מסוימות של ספקים חיצוניים עשויות להפיק רמות קול גבוהות יותר 
.Xbox 360 ממה שאושר עבור אוזניות

 נקודת ניתוק באמצע הכבל
כבל השלט כולל נקודת ניתוק באמצע הכבל. 

זו תכונת בטיחות המיועדת להפחית את 
הסיכוי שקונסולת Xbox 360 או המחשב יפלו 

בעת משיכת הכבל. אם הקונסולה או המחשב נופלים ופוגעים במישהו, בעיקר בילד קטן, הם עלולים 
לגרום לפציעה חמורה. כדי להפחית את הסיכון לפציעות וגרימת נזק לקונסולה או למחשב, חשוב 

להשתמש השלט ובנקודת הניתוק כראוי. 
השתמש במחבר השלט, ולא בנקודת הניתוק באמצע הכבל, כדי לחבר ולנתק את השלט באופן 

שגרתי. אם נקודת הניתוק באמצע הכבל מתנתקת, פשוט חבר אותה מחדש על-ידי התאמת החריצים 
זה מול זה ודחיפת שני החלקים עד הסוף. השלט לא יעבוד אם נקודת הניתוק באמצע הכבל לא 

תחובר כראוי. 
לעולם אל תשתמש בדבק, בנייר דבק או באמצעי אחר כדי למנוע את השחרור של נקודת הניתוק 

באמצע הכבל. 
נקודת הניתוק באמצע הכבל מפחיתה, אך לא מונעת לגמרי, את הסיכון לנפילת המחשב או 

הקונסולה מהמשטח שעליו הם ניצבים. כדי להפחית את הסיכון עוד יותר:
אל תאפשר לאף אחד למשוך את השלט או את כבל השלט בצורה העלולה להזיז את המחשב או   •

הקונסולה. 
אל תאפשר לכבלי השלט להסתבך זה בזה.  •

XboX 360 הגדרת שלט
Xbox 360 חיבור השלט לקונסולת

כדי לחבר את שלט Xbox 360 לקונסולת Xbox 360, הכנס את מחבר כבל השלט ליציאת USB בחלק 
הקדמי של הקונסולה. כדי לנתק, משוך את מחבר כבל השלט החוצה. הקפד למשוך את המחבר ולא 

את הכבל.
הערה

אל תיגע בנקודות החיבור של כבל השלט ואל תאפשר לחפצי מתכת לגעת בהן. הדבר עלול לגרום נזק 
לשלט או לקונסולה.

Xbox 360 הפעלת קונסולת
 .Start או Xbox Guide לחץ על לחצן ,Xbox 360 כדי להפעיל את קונסולת

Windows XP חיבור השלט למחשב שבו פועל
תוכנת Xbox 360 Controller for Windows מאפשרת לשלט לעבוד עם מחשב שבו פועל Windows XP. כדי 
להוריד את התוכנה, עבור לאתר www.windowsgaming.com. התקן תחילה את התוכנה ולאחר מכן חבר 

את שלט Xbox 360 ליציאת USB במחשב.
לאחר התקנת התוכנה Xbox 360 Controller for Windows וחיבור השלט ליציאת USB במחשב, תוכל לוודא 

שהשלט עובד על-ידי לחיצה על Game Controllers בחלונית Windows Controller. עיין במדריך המשחק 
.Xbox 360 כדי לקבוע אם המשחק תומך בשלט

העזרה של Xbox 360 Controller for Windows מכילה את המידע החשוב הבא על המוצר: 
הסכם רשיון למשתמש קצה )EULA( ואחריות מוגבלת.  •

אם אתה זקוק לעזרה נוספת
:Xbox או התקשר למספר של תמיכת הלקוחות של www.xbox.com/support עבור לכתובת

)1-800-509-197  :TTY אירלנד: 1-800-509-186  )משתמשי
)0800-587-1103  :TTY בריטניה: 0800-587-1102  )משתמשי

אל תיקח את קונסולת Xbox 360 או את הציוד ההיקפי שלה למשווק לצורך תיקון או טיפול, אלא אם כן 
נציג תמיכת לקוחות של Xbox הורה לך לעשות זאת. 

 אין לנסות לבצע תיקונים 
אל תנסה לפרק או לשנות את קונסולת Xbox 360, ספק המתח או הציוד ההיקפי בשום צורה ואל תנסה 
לטפל בהם. פעולה זו עלולה להוביל לפציעה חמורה או למוות כתוצאה מהתחשמלות או שריפה, והיא 

תבטל את תוקף האחריות.

Microsoft מצהירה בזאת שבקר Xbox 360 Wired Controller זה תואם לדרישות העיקריות ולתנאים רלוונטיים 
. 1999/5/EC אחרים של הנחיה

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 אחר( או 

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

שלט
תודה שבחרת בשלט ®Xbox 360. הוא כולל שקע אוזניות משולב 

למשחקים וצ’אטים של  ®Xbox LIVE ומשוב רטט מתכוונן בשליטת תוכנה. 
שלט Xbox 360 מיועד לשימוש עם רוב המחשבים המבוססים על 

.Xbox 360 ועם מערכת משחקי הווידאו והבידור Microsoft® Windows® XP

 אזהרה
לפני השימוש במוצר זה, קרא מדריך זה ואת המדריכים של קונסולת 

Xbox 360 לקבלת מידע חשוב על בטיחות ובריאות. שמור את כל 
המדריכים לעיון נוסף בעתיד. לקבלת מדריכים חלופיים, עבור לכתובת 

www.xbox.com/support או התקשר לתמיכת הלקוחות של Xbox )עיין 
בסעיף “אם אתה זקוק לעזרה נוספת”(.

 סמל זה מציין הודעות בטיחות ובריאות במדריך זה. 
לפני השימוש בשלט זה עם מחשב שבו פועל Windows, עליך להתקין 

תחילה את תוכנת Xbox 360 Controller for Windows הזמינה באתר 
 .www.windowsgaming.com

האחריות המוגבלת המכסה מוצר זה כלולה במדריך האחריות של 
Xbox 360 )כרך 2(.

השלך מוצר זה בהתאם לתקנות ההשלכה המקומיות והארציות )אם יש 
כאלה(, כולל התקנות המפקחות על האיסוף או המיחזור של ציוד חשמלי 

.)WEEE( ואלקטרוני להשלכה
נקה רק באמצעות מטלית יבשה או לחה מעט. השימוש בתכשירי ניקוי או 

הניסיון לנקות את המחברים עלולים לגרום נזק לשלט.

 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 ופנה מייד 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 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 )הזמין באתר www.xbox.com(. הנחיות 
אלה עוסקות בנושאים 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.

שימוש בשלט
Xbox Guide לחצן

הלחצן עם סמל Xbox 360 במרכז השלט הוא לחצן Xbox Guide. לחץ על לחצן Xbox Guide כדי להפעיל את 
הקונסולה או כדי לעבור אל Xbox Guide אם הקונסולה כבר מופעלת.
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שלט
XboX 360 Kumanda



Xbox 360 Kumanda
Xbox 360® Kumandayı seçtiğiniz için teşekkürler. Xbox LIVE® oyun 
ve sohbeti için tümleşik bir kulaklık ve yazılımla kontrol edilen 
ayarlanabilir titreşimli geri bildirime sahiptir. 
Xbox 360 Kumanda, birçok Microsoft® Windows® XP tabanlı 
bilgisayar ve Xbox 360 video oyun ve eğlence sistemiyle birlikte 
kullanım içindir.

 uYaRI 
Ürünü kullanmadan önce önemli güvenlik ve sağlık bilgileri için bu 
kılavuzu ve Xbox 360 konsolu kılavuzlarını okuyun. Gelecekte 
başvurmanız gerekebileceği için tüm kılavuzları saklayın. Yeni 
kılavuzlar için www.xbox.com/support adresini ziyaret edin veya 
Xbox Müşteri Desteğini arayın (bkz. “Daha Fazla Yardım İçin”).

 Bu simge, bu kılavuzdaki güvenlik ve sağlık mesajlarını 
göstermektedir. 
Bu kumandayı, Windows bulunan bir bilgisayarda kullanmadan önce 
www.windowsgaming.com adresinden Windows için Xbox 360 
Kumanda yazılımını yükleyip kurmalısınız. 
Bu ürün için geçerli olan sınırlı garanti, Xbox 360 Garanti kılavuzunda 
(Cilt 2) verilmektedir.
Bu ürünü, atık elektrikli ve elektronik ekipmanların (WEEE) geri kazanımı ve geri dönüştürülmesiyle 
ilgili olanlar da dahil, yerel ve ulusal atık düzenlemelerine (eğer varsa) uygun olarak atın.
Sadece kuru veya hafif nemli bezle temizleyin. Temizlik çözeltilerinin kullanılması veya 
bağlayıcıları silmeyi denemek, kumandanıza zarar verebilir.

  VIdeo oYunlaRI oYnamaK HaKKInda ÖnemlI 
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 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, Sağlıklı Oyun Kılavuzundan erişebilirsiniz. (www.xbox.
com adresinde bulunmaktadır). 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 fiziksel durumunuzun MSD'lerle nasıl ilişkili 
olabileceği hakkında sorunuz varsa bir sağlık uzmanına danışın.

KumandaYI Kullanma
Xbox Guide düğmesi
Kumandanın ortasındaki Xbox 360 logolu düğme, Xbox Guide düğmesidir. Konsolunuzu açmak için 
Xbox Guide düğmesine basın veya konsol zaten açıksa Xbox Guide'a gidin.

not
Xbox 360 Kumanda bir Windows tabanlı bilgisayarla kullanıldığında Xbox Guide düğmesinin herhangi 
bir işlevi yoktur.
Işık Halkası
Xbox Guide düğmesi, dört çeyrek daireden oluşan bir Işık Halkasıyla çevrelenmiştir. Xbox 360 
konsolunda kumanda kullanarak oyun oynadığınızda veya kumandayı bir bilgisayara 
bağladığınızda konumunuz veya oyuncu numarasını gösteren çeyrek daire yanar.
Genişleme Portu
Kumanda üzerindeki genişleme portu, Xbox 360 Headset (ayrı olarak satılmaktadır) gibi cihazlara 
bağlanır. Bu port üzerinde 2,5mm ses bağlayıcısı ve ek cihazlar için başka bağlayıcılar bulunmaktadır. 
Daha fazla bilgi için, kulaklığınızın veya diğer cihazların kullanım kılavuzuna başvurun.

 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.

  dahili mandal
 Kumanda kablonuzda bir dahili mandal 

bulunmaktadır. Bu, kablo çekildiğinde 
Xbox 360 konsolu veya bilgisayarın düşme riskini azaltmak için tasarlanmış bir güvenlik 
özelliğidir. Konsol veya bilgisayar düşerse ve birisine (özellikle küçük bir çocuk) çarparsa önemli 
bir yaralanmaya neden olabilir. Yaralanma veya konsol ya da bilgisayara hasar gelmesi riskini 
azaltmak için kumanda ve dahili mandalı düzgün şekilde kullanmak çok önemlidir. 

 Kumandayı bağlamak ve bağlantısını çözmek için dahili mandalı değil kumanda bağlayıcısını 
kullanın. Dahili mandalın bağlantısı çıkarsa, oluklu çentikleri hizalayarak ve iki parçayı birbirine 
bastırarak tekrar bağlayın. Dahili mandal düzgün şekilde bağlanmazsa kumanda çalışmayacaktır. 

 Dahili mandalı bantlamayın veya herhangi bir şekilde ayrılmasını engellemeyin. 
 Dahili mandal bilgisayar veya konsolun yere düşme riskini azaltsa da ortadan kaldırmamaktadır. 

Bu riski daha da azaltmak için:
• Bilgisayar veya konsolun hareket etmesine neden olacak şekilde insanların kumanda veya 

kumanda kablosunu çekmesini engelleyin. 
• Kumanda kablosunun başka bir kabloya dolaşmasını engelleyin.

XboX 360 Kumanda KuRulumu
Kumandayı Xbox 360 Konsoluna bağlama
Xbox 360 Kumandayı Xbox 360 konsoluna bağlamak için kumanda kablo bağlayıcısını konsolun 
önündeki herhangi bir USB portuna takın. Bağlantıyı kesmek için kumanda kablosu bağlayıcısını 
çekin. Kabloyu değil bağlayıcıyı çekin.
not
Kumanda kablosu terminallerine parmaklarınızla dokunmayın veya metal parçaların dokunmasını 
engelleyin. Aksi takdirde kumanda veya konsolun hasar görmesine neden olabilirsiniz.
Xbox 360 Konsolunuzu açın
Xbox 360 konsolunuzu açmak için Xbox Guide düğmesine veya Start düğmesine basın. 
Kumandayı Windows XP bulunan bir bilgisayara bağlama
Windows için Xbox 360 Kumanda yazılımı, kumandanın Windows XP bulunan bir bilgisayarla 
çalışmasını sağlar. Yazılımı yüklemek için www.windowsgaming.com adresine gidin. İlk olarak 
yazılımı kurmalı ve daha sonra Xbox 360 Kumandayı bilgisayarınızın USB portuna bağlamalısınız.
Windows için Xbox 360 Kumanda yazılımını kurduktan ve kumandayı bilgisayarın USB portuna 
bağladıktan sonra Windows Denetim Masasındaki oyun Kumandaları seçeneğini tıklatarak 
kumandanın çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Oyununuzun Xbox 360 Kumandayı 
destekleyip desteklemediğini öğrenmek için oyunun kılavuzuna başvurun.
Windows için Xbox 360 Kumanda Yardımı, aşağıdaki önemli ürün bilgilerini içermektedir: 
• Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA) ve Sınırlı Garanti.

daHa Fazla YaRdIm İÇİn
www.xbox.com/support adresine gidin
Bir Xbox Müşteri Desteği temsilcisi tarafından böyle bir talimat verilmediği sürece Xbox 360 
konsolunuz veya çevre birimlerini tamir amacıyla perakende satıcınıza götürmeyin. 

 tamir etmeyi denemeyin
 Xbox 360 konsolu, güç kaynağı veya çevre birimlerini 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.

Microsoft Xbox 360 Kablolu Kumandasının, Yönerge 1999/5/EC'nin tüm gereksinimleri ve diğer ilgili 
hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan etmektedir.

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.
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