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

הכונן הקשיח אינו התקן אחסון רשום
אם הכונן הקשיח אינו רשום בתור התקן אחסון, נסה את השלבים הבאים לפי הסדר.

��1ודא שהכונן הקשיח הוכנס במלואו לחריץ הכונן הקשיח. כבה את הקונסולה והפעל אותה מחדש. 
��2כבה את הקונסולה והסר את הכונן הקשיח. הפעל וכבה שוב את הקונסולה. חבר מחדש 

את הכונן הקשיח. 
��3אם יש קונסולה אחרת זמינה, נסה את הכונן הקשיח בה או נסה כונן אחר באותה קונסולה 

כדי לאתר במדויק את הבעיה.
הערה

כוננים קשיחים פגומים לא יוצגו ב- Xbox Guide והם עלולים לפגוע בקונסולת Xbox 360. ייתכן 
שהנזק�שנגרם�לכוננים קשיחים שהתרסקו, שקעו בנוזל כלשהו או נחשפו לחום גבוה יהיה רב 

מדי כדי לאפשר שימוש בהם והם לא יופיעו ברשימת התקני האחסון.

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

 .www.xbox.com/support בקר באתר ,Xbox
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 

 weee@microsoft.com�:אנא�פנה�לכתובת�מייל�WEEEזה. לקבלת�מידע�נוסף�על�
לשימוש ביתי או משרדי.

לא מיועד לשימוש ביישומי מכונאות, רפואה או תעשייה. 
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זכויות יוצרים
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 Xbox 360 320GB כונן מדיה קשיח של
תודה שבחרת בכונן�מדיה�קשיח Xbox 360® 320GB. כונן המדיה הקשיח של 320GB מאפשר לך 

לשמור משחקים, לשמור מוסיקה וליצור רשימות השמעה מותאמות אישית, להוריד סרטוני וידאו 
.Xbox ולשחק במשחקים המקוריים של Xbox LIVE®� -ותוכן חדש אחר מ

�כונן�מדיה�קשיח Xbox 360 320GB מיועד לשימוש עם מערכת משחקי הווידאו והבידור 
Xbox 360 S בלבד.

כדי לקחת איתך את המשחקים השמורים והחברות ב- Xbox LIVE בצורה ניידת וקלה, השתמש 
בכונן�הבזק�)Disk on Key( התואם ל- Xbox 360 או בהתקן אחסון אחר בנפח גדול של USB )כגון 

נגן מדיה נייד(. בעת שמירת משחק או מדיה אחרת, ניתן לשמור באותו התקן לאחר הגדרתו 
.Xbox לאחסון של

הערה
משום שתוכנת המערכת של Xbox 360 משתמשת בחלק מהזיכרון של הכונן הקשיח, המשתמש 

יוכל לנצל רק חלק מקיבולת האחסון המלאה.

! אזהרה
לפני השימוש במוצר זה, קרא מדריך זה ואת ההוראות 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 בהוראות של קונסולת Xbox 360 והיא זמינה 
.www.xbox.com/support באינטרנט באתר

חיבור והסרה של הכונן הקשיח
חשוב 

אל תחבר או תסיר את הכונן הקשיח כשההתקן מופעל, ואל תיגע במגעים של חריצי הכונן 
הקשיח ובמגעי המחבר באמצעות האצבעות או חפצים מתכתיים.

כדי לחבר את הכונן הקשיח:
��1כבה את הקונסולה.

��2הסט את לחצן השחרור של מכסה הכונן הקשיח כדי להוציא את המכסה. 

��3הכנס את הכונן הקשיח במלואו לתוך החריץ שלו כשהלשונית פונה כלפי חוץ.
��4החזר את מכסה הכונן הקשיח למקומו.

כדי להסיר את הכונן הקשיח:
��1כבה את הקונסולה. 

��2הסט את לחצן השחרור של מכסה הכונן הקשיח כדי להוציא את המכסה. 
��3משוך את לשונית הכונן הקשיח כדי להוציא את הכונן מהקונסולה.

��4החזר את מכסה הכונן הקשיח למקומו.
העברת תוכן

אם יש לך תוכן בכונן קשיח אחר של Xbox 360 בגודל כלשהו, תוכל לבצע העברה חד-פעמית של 
כל התוכן לכונן הקשיח החדש באמצעות כבל העברה מסוג Xbox 360 Hard Drive Transfer )נמכר 

.www.xbox.com/support בנפרד(. קבל מידע נוסף על העברת תוכן של כונן קשיח בכתובת

התאמה אישית של הכונן הקשיח
באפשרותך להתאים אישית את הכונן הקשיח אם תיתן לו שם.

כדי לתת שם לכונן הקשיח:
��1כאשר הכונן הקשיח מחובר לקונסולת Xbox�360, עבור לאזור זיכרון המערכת של לוח 

המחוונים. 
��2סמן את הכונן הקשיח שלך. 

��3עבור לאזור אפשרויות ההתקן ותן שם חדש לכונן הקשיח שלך.

העברה או מחיקה של פריטים שנשמרו
�באפשרותך להעביר פריטים בכונן הקשיח לכונן�הבזק�

)Disk on Key( או התקן אחסון אחר בנפח גדול של USB עם קיבולת 
אחסון של GB �1 ומעלה�ומהירות תואמת ל- Xbox. כדי לקבוע אם 

 ,Xbox 360 ההתקן תואם, וכדי להגדיר התקנים תואמים לאחסון של
חבר את ההתקן ליציאת USB של Xbox 360, ולאחר מכן בחר אותו 

לאחסון מלוח המחוונים. 
ניתן גם לפנות שטח בכונן הקשיח על-ידי מחיקת פריטים.

כדי להעביר או למחוק פריט בכונן הקשיח:
כאשר הכונן הקשיח מחובר לקונסולת Xbox�360, עבור לאזור  �1

זיכרון המערכת של לוח המחוונים. 
בחר את הכונן הקשיח שלך.  �2

בחר את סוג הפריט שברצונך להעביר או למחוק.  �3
בחר את הפריט שברצונך להעביר לכונן�הבזק�)Disk on Key( או התקן אחר או למחוק  �4

מהכונן הקשיח.
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320GB כונן מדיה קשיח של
320GB MEDYA SABİT SÜRÜCÜSÜ



Xbox 360 320GB Medya Sabit Sürücüsü
Xbox 360® 320 GB Medya Sabit Sürücüsünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. 320Gb Medya Sabit 
Sürücüsü, oyunları kaydetmenizi, müzik kaydetmenizi ve özel çalma listeleri oluşturmanızı ve 
Xbox LIVE® cihazından video ve diğer yeni içerikleri yüklemenizi ve orijinal Xbox oyunlarını 
oynamanızı sağlar.
Xbox 360 320GB Medya Sabit Sürücüsü, sadece Xbox 360 S video oyunu ve eğlence sistemiyle 
kullanım içindir.
Kaydedilmiş oyunlarınızı ve Xbox LIVE üyeliğinizi kolayca yanınızda taşımanız için herhangi bir 
Xbox 360 uyumlu flash sürücü veya diğer USB depolama cihazlarını )taşınabilir medya oynatıcı 
gibi( kullanın. Bir oyun veya başka bir medyayı kaydettiğinizde Xbox depolaması için 
yapılandırdıktan sonra söz konusu cihaza kaydedebilirsiniz.
NoT
Xbox 360 sistem yazılımı, sabit sürücüden bir kısım bellek kullandığı için kullanıcıya tam 
depolama kapasitesinin altında bir bellek sağlanacaktır.

!  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.

SABİT SÜRÜCÜYÜ TAkMA vE ÇIkARMA
ÖNEMlI 
Güç açıkken sabit sürücüyü takmayın veya çıkarmayın ve sabit sürücünün yuva kontakları ve 
bağlayıcı kontaklarına parmaklarınız veya metal nesnelerle dokunmayın.
Sabit sürücüyü takmak için:
1 Konsolunuzu kapatın.
2 Sabit sürücü kapağını çıkarmak için sabit sürücü kapağı mandalını kaydırın. 
3 Sabit sürücüyü, çıkıntı dışarı olacak şekilde takın.

4 Sabit sürücü kapağını geri takın.
Sabit sürücüyü çıkarmak için:
1 Konsolunuzu kapatın. 
2 Sabit sürücü kapağını çıkarmak için sabit sürücü kapağı mandalını kaydırın. 
3 Sabit sürücüyü konsoldan çıkarmak için sabit sürücü çıkıntısını çekin.
4 Sabit sürücü kapağını geri takın.
İçerik Aktarma
Başka herhangi bir boyuttaki Xbox 360 Sabit Sürücüsünde içeriğiniz varsa Xbox 360 Sabit Sürücü 
Aktarım Kablosunu )ayrı olarak satılmaktadır( kullanarak tüm içeriğinizi bir seferde yeni sabit 
sürücünüze aktarabilirsiniz. Sabit sürücü içerik aktarımı hakkında daha fazla bilgi için,  
www.xbox.com/support adresini ziyaret edin.

SABİT SÜRÜCÜNÜzÜ kİŞİSEllEŞTİRME
Bir ad vererek sabit sürücünüzü kişiselleştirebilirsiniz.
Sabit sürücüyü adlandırmak için:
1 Sabit sürücü Xbox 360 konsoluna bağlıyken panonun sistem belleği alanına gidin. 
2 Sabit sürücünüzü seçin. 
3 Cihaz seçenekleri alanına gidin ve sabit sürücünüzün adını değiştirin.

kAYDEDİlEN ÖğElERI TAŞIMA vEYA SİlME
Sabit sürücünüzdeki öğeleri, bir flash sürücü veya depolama kapasitesi 
1 GB ve üzerinde olan ve Xbox uyumlu hıza sahip başka bir USB 
depolama cihazına taşıyabilirsiniz. Cihazınızın uyumlu olup olmadığını 
öğrenmek ve uyumlu cihazları Xbox 360 depolaması için ayarlamak 
amacıyla cihazınızı bir Xbox 360 USB portuna bağlayın ve daha sonra 
panodan bunu depolama için seçin. 
Ayrıca, öğeleri silerek sabit sürücünüzde yer açabilirsiniz.
Sabit sürücünüzdeki bir öğeyi silmek veya taşımak için:
1 Sabit sürücü Xbox 360 konsoluna bağlıyken panonun sistem belleği 

alanına gidin. 
2 Sabit sürücünüzü seçin. 
3 Taşımak veya silmek istediğiniz öğe türünü seçin. 
4 Bir flash sürücü veya başka bir cihaza taşımak istediğiniz öğeyi seçin veya öğeyi sabit 

sürücüden silin.

SoRUN GİDERME
Sorunla karşılaşmanız durumunda aşağıda sağlanan çözümleri deneyin.

Sabit Sürücü bir Depolama Cihazı olarak listelenmemiş
Sabit sürücünüz bir depolama cihazı olarak listelenmemişse sırasıyla aşağıdaki adımları uygulayın.
1 Sabit sürücünün, sabit sürücü yuvasına tam oturduğundan emin olun. Konsolu kapatıp açın. 
2 Konsolu kapatın ve sabit sürücüyü çıkarın. Konsolu tekrar açıp kapatın. Sabit sürücüyü geri takın. 
3 Sorunu bulmak için eğer mümkünse sabit sürücüyü başka bir konsolda deneyin veya başka 

bir sabit sürücüyü konsolunuzda deneyin.

NoT
Hasarlı sabit sürücüler Xbox Guide'da gösterilmeyecektir ve bunların bağlanması Xbox 360 
konsolunuza zarar verebilir. Ezilmiş, ıslanmış veya aşırı sıcaklığa maruz kalmış sabit sürücüler 
kullanılmayacak kadar hasar görmüş olabilir ve depolama cihazlar listesinde gösterilmeyecektir.

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.
Atık 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. 
Ev ve ofis kullanımı için.
Makine, tıbbi veya sanayi uygulamalarında kullanım için tasarlanmamıştır. 
Microsoft tarafından açıkça onaylanmamış tüm değişiklikler kullanıcının bu cihazı kullanma iznini 
geçersiz kılabilir. 
Bu ürün NRTL listesinde )UL, CSA, ETL, vb.( yer alan ve/veya IEC/EN 60950-1 uyumlu )CE işaretli( 
Bilgi Teknolojisi ekipmanlarıyla birlikte kullanım içindir. 
İçinde sizin düzeltebileceğiniz bir parça bulunmamaktadır. 
Bu cihaz, +41ºF )+5ºC( - +95ºF )+35ºC( arasında çalışma için ticari bir ürün olarak 
sınıflandırılmıştır. 
Microsoft Corporation bu ürünün, Yönerge 1999/5/EC ve 2004/108/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
 Carmanhall Road,
 Sandyford Industrial Estate,
 Dublin 18
Ülke  İrlanda

TElIF 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.


