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

האוזניה אינה משמיעה קול
ודא שמחבר האוזניות מחובר כראוי. נסה לכוונן את עוצמת הקול באמצעות החוגה של בקרת 

עוצמת הקול בבקרת האוזניות.
אנשים אחרים לא יכולים לשמוע אותך

ודא שמחבר האוזניות מחובר כראוי ושהאוזניות אינן מושתקות. ודא שהקול אינו מושתק ב- 
Xbox Guide. עיין במדריך המשחק כדי לקבוע אם עליך ללחוץ על לחצן כלשהו בזמן הדיבור.

הצ'אט לא עובד
ודא שמחבר האוזניות מחובר כראוי. בדוק את לחצן ההשתקה בבקרת האוזניות כדי לוודא 

שהמיקרופון פועל.

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

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

דרום אפריקה: 0800-99-1550 •
אל תיקח את קונסולת Xbox 360 או את האביזרים 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 האביזרים בשום צורהואל 
תנסה לטפל בהם. פעולה זו עלולה להוביל לפציעה חמורה או למוות כתוצאה מהתחשמלות 

או שריפה, והיא תבטל את תוקף האחריות.

השלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני )WEEE( באיחוד האירופי ובמדינות אחרות עם מערכות 
איסוף נפרדות

סמל זה על-גבי המוצר או האריזה פירושו שאין להשליך מוצר זה יחד עם האשפה 
הביתית. במקום זאת, אתה אחראי להעביר אותו לנקודת האיסוף המתאימה למיחזור ציוד 

חשמלי ואלקטרוני. איסוף ומיחזור נפרדים אלה עוזרים לשמר את משאבי הטבע, ולמנוע 
השלכות שליליות פוטנציאליות על בריאות האדם והסביבה שהשלכה בלתי הולמת עלולה 

לגרום להן עקב הימצאות אפשרית של חומרים מסוכנים בציוד חשמלי ואלקטרוני. לקבלת מידע 
נוסף על המקומות שבהם ניתן להשאיר את הציוד החשמלי והאלקטרוני להשלכה, פנה למשרד 

המתאים בעירייה/ברשות המקומית, לשירות איסוף האשפה הביתית שלך או לחנות שבה רכשת 
.weee@microsoft.comאנאפנהלכתובתמייל:WEEEמוצר זה. לקבלתמידענוסףעל

Microsoft מצהירה בזאת שאביזר זה תואם לדרישות העיקריות ולתנאים רלוונטיים אחרים של 
הנחיה EC/1999/5 ביחס להנחיית EMC של EEC/89/336.

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 רשומים או 

סימנים מסחריים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

Xbox 360 אוזניות
תודה שבחרת באוזניות ®Xbox 360. האוזניות כוללות מיקרופון 

לביטול רעשים עם זרוע מתכווננת והן מאפשרות לך לנהל צ’אטים 
עם גיימרים אחרים ולשלוח להם הודעות קוליות- בזמן המשחק 

ולאחריו - וגם להשתמש בפקודות קוליות במשחקים התומכים 
בפונקציונליות של פקודות קוליות. כדי לנהל צ’אטים ולשלוח 

הודעות קוליות, דרושה לך חברות ב- ®Xbox LIVE. לקבלת מידע 
נוסף על Xbox LIVE, עיין במדריך ההתקנה של Xbox 360 )כרך 1(.
אוזניות Xbox 360 מיועדות לשימוש עם מערכת משחקי הווידאו 

והבידור Xbox 360 בלבד.

! אזהרה
לפני השימוש ובריאות, 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”(.

האחריות המוגבלת המכסה מוצר זה כלולה במדריך האחריות של Xbox 360 )כרך 2( והיא 
.www.xbox.com/support זמינה באינטרנט באתר

חיבור האוזניות לשלט
הפחת את עוצמת הקול על-ידי סיבוב פקד עוצמת הקול שמאלה עד  1

השלט. הכנס את שלט האוזניות בגודל 2.5 מ”מ ליציאת ההרחבה של 
השלט בתחתית שלט המשחקים.

הרכב את האוזניות וכוונן את המיקרופון. 2
הערה

מיקום נכון של האוזניות והמיקרופון הוא חיוני לשימוש מוצלח 
באוזניות. ודא שהאוזניות מורכבות על הקודקוד ולא מסביב לחלק 

האחורי של הראש. ניתן לסובב את המיקרופון והאוזניה שמאלה 
או ימינה. מקם את המיקרופון במרחק של 2.5 ס”מ מהפה בהטייה 

הצידה. כך תוכל להבטיח שהמיקרופון לא ישדר את הנשימות שלך 
במהלך הפעלתהצ’אט. בזמן שאתה מכוונן את המיקרופון, ודא שפתח 

המיקרופון פונה לכיוון הפה שלך ולא מסובב על צירו.
כעת האוזניות מוכנות להפעלת משחק או צ’אט. הפעל את המשחק או הצ’אט והגבר את  3

עוצמת הקול עד לרמה נוחה.

השימוש באוזניות
כדי לכבות זמנית את שידור הקול, לחץ על לחצן ההשתקה בבקרת האוזניות. כדי להתאים את 

עוצמת הקול להאזנה באוזניות, סובב את החוגה של בקרת עוצמת הקול.

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

זמני או קבוע.
חשוב

מנע נזק לאוזניות והמנעמלשבתולדרוךעליהן,עלהכבלאועלמחברהכבל.
לקבלת מידע נוסף על השימוש באוזניות Xbox 360 עם משחק מסוים, עיין במדריך המשחק.
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אוזניות
KulaKlıK



Xbox 360 Headset 
Kulaklık
Xbox 360® Headset'i seçtiğiniz için teşekkürler. Kulaklıkta, 
oyun oynayan diğer kişilerle (oyun içindeki ve dışındaki) 
sohbet etmenizi ve sesli mesajlar göndermenizi ve sesli komut 
işlevini destekleyen oyunlarda sesli komutlar vermenizi 
sağlayan ayarlanabilir ve gürültüyü kesen mikrofon 
bulunmaktadır. Sohbet etmek ve sesli mesaj gönderebilmek 
için Xbox LIVE® üyesi olmanız gerekmektedir. Xbox LIVE 
hakkında daha fazla bilgi için Xbox 360 Kurulum kılavuzuna 
(Cilt 1) başvurun.
Xbox 360 Headset, sadece Xbox 360 video oyunu ve eğlence sistemiyle kullanım içindir.

!  uYaRı
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 ürün için geçerli olan sınırlı garanti Xbox 360 konsolu Garanti kılavuzunda (Cilt 2) 
verilmektedir ve ayrıca www.xbox.com/support adresinden erişilebilir.

KulaKlığınızı KumandaYa BağlaYın
1 Ses düzeyi kontrolünü sola doğru döndürerek sesi kısın. 2,5 mm kulaklık 

bağlayıcısını oyun kumandasının alt kısmındaki kumanda genişleme 
yuvasına bağlayın.

2 Kulaklığınızı takın ve mikrofonu ayarlayın.
nOT
Kulaklık ve mikrofonun doğru bir şekilde yerleştirilmesi, kulaklığınızı 
düzgün kullanmak açısından çok önemlidir. Kulaklığın, kafanızın arka 
tarafına doğru değil, üst tarafına doğru gittiğinden emin olun. Mikrofon 
ve kulaklığı sağ veya sol tarafa döndürebilirsiniz. Mikrofonu ağzınızdan 
yaklaşık bir inç (2,54 cm) uzakta ve bir yöne doğru yerleştirin. Bu, 
sohbet sırasında nefes sesinin aktarılmamasını sağlayacaktır. Mikrofonu 
ayarlarken mikrofon açıklığının ağzınıza dönük olduğundan ve kendi 
ekseninde dönmemiş olduğundan emin olun.
3 Kulaklığınız, oyun veya sohbet oturumu için artık hazır. Oyun veya sohbetinize başlayın ve 

sesi uygun bir düzeye yükseltin.

KulaKlığınızın Kullanımı
Ses aktarımını geçici olarak kapatmak amacıyla kulaklık kontrolündeki sessiz düğmesine basın. 
Kulaklığın dinleme ses düzeyini ayarlamak için ses kontrolü düğmesini döndürün.

!  İşitme Kaybı
Kulaklık kullanırken uzun süre boyunca yüksek sese maruz kalmak, geçici veya kalıcı işitme 
kaybına neden olabilir.

ÖnEmlı
Kulaklık, kablosu veya kablo bağlayıcısı üzerine oturmayarak veya basmayarak kulaklığınıza 
zarar gelmesini önleyin.
Xbox 360 Headset'i belirli bir oyunla birlikte kullanmak hakkında daha fazla bilgi için oyun 
kılavuzuna başvurun.

SORun GİdERmE
Sorunla karşılaşmanız durumunda aşağıda sağlanan çözümleri deneyin.
Kulaklık Ses Vermiyor
Kulaklık bağlayıcısının düzgün şekilde takılı olduğundan emin olun. Kulaklık kontrolündeki ses 
kontrol düğmesini kullanarak ses düzeyini ayarlamaya çalışın.
Başka Kişiler Sizi duyamıyor
Kulaklık bağlayıcısının düzgün şekilde bağlı olduğundan ve kulaklığınızın sessiz modunda olmadığından 
emin olun. Xbox Guide'da sessiz modunun seçili olmadığından emin olun. Konuşurken bir düğmeye 
basmanızın gerekip gerekmediğini öğrenmek için oyun kılavuzunu kontrol edin.

Sohbet Çalışmıyor
Kulaklık bağlayıcısının düzgün şekilde takılı olduğundan emin olun. Mikrofonun açık olduğundan emin 
olmak için kulaklık kontrolü üzerindeki sessiz düğmesini kontrol edin.

daHa Fazla YaRdım İÇİn
www.xbox.com/support adresini ziyaret edin.
Bir Xbox Müşteri Desteği temsilcisi tarafından böyle bir talimat verilmediği sürece Xbox 360 
konsolunuz veya aksesuarlarını tamir amacıyla perakende satıcınıza götürmeyin.

!  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.

aVRuPa BİRlİğİ VE aYRı ÇÖP TOPlama SİSTEmlERİ Bulunan ÜlKElERdE aTıK 
ElEKTRİKlİ VE ElEKTROnİK CİHazlaRın (WEEE) aTılmaSı

Ürün veya ambalajı üzerindeki bu simge, ürünün normal ev çöpüyle birlikte atılmaması 
gerektiğini gösterir. 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 elektrikli ve 

elektronik cihazlarda bulunan tehlikeli maddelerin insan sağlığı ve çevrede neden olabileceği olumsuz 
etkileri önlemeye yardımcı olacaktır. Atık 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.
Microsoft bu aksesuarın, EMC Yönergesi 89/336/EEC ile ilişkili olarak Yönerge 1999/5/EC'nin tüm 
gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan etmektedir.

TElİF HaKKı
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, ABD ve/veya diğer ülkelerde Microsoft 
Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.


