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XboX 360 VGA HD AV כבל
XboX 360 VGA HD AV KAblosu

חבר את מחברי השמע השמאלי והימני )לבן ואדום( או את תקע השמע היחיד בסטריאו   4
בכבל VGA לכניסת השמע בצג )אם הוא כולל אותה(, במקלט או במערכת ההגברה.

הפעל את הקונסולה. מאזור המערכת, תוכל לשנות את הגדרות התצוגה. בחר את גודל    5
המסך והרזולוציה המתאימים עבור הצג שלך. 

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

אין תמונה
הפעל את הצג. נסה לאפס את הגדרות התצוגה. אם יש תקליטור במגש התקליטורים, הוצא 

אותו וכבה את הקונסולה. לאחר מכן החזק את לחצן Xbox Guide לחוץ בבקר של השחקן 
הראשון כדי להפעיל שוב את הקונסולה. במהלך ההפעלה, החזק את לחצן Y לחוץ תוך כדי 

משיכת ההדק הימני. הקונסולה תחזור להגדרות ברירת המחדל של התצוגה.
תמונה ללא קול

ודא שמחברי הווידאו והשמע מחוברים לאותה קבוצת כניסות בגב הצג. אם אתה משתמש 
במקלט או מגבר נפרד, ודא שהיחידה מופעלת.

קול ללא תמונה
ודא שהצג מופעל. בדוק את החיבורים וודא שהצג הוגדר להציג וידאו מהיציאה שאליה מחובר 

.VGA כבל

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

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 פנה לכתובת מייל: weee@microsoft.com. מוצר זה מיועד 
 לשימוש עם ציוד טכנולוגיית מידע המופיע ברשימת ETL  ,CSA  ,UL(  NRTL וכולי( ו/או ציוד 

.)CE סימון( IEC/EN 60950 -התואם ל

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

.Microsoft החברות של

Xbox 360 VGA HD AV כבל

תודה שבחרת בכבל Xbox 360® VGA HD AV לחיבור קונסולת Xbox 360 לצג LCD  ,VGA CRT או 
HDTV, כולל צגי מחשב. כבל זה גם מתחבר למגברי שמע אנלוגי. הוא מיועד לשימוש עם מערכת 

משחקי הווידאו והבידור Xbox 360 בלבד.

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

מידע חשוב על בטיחות וגהות. שמור את כל המדריכים לעיון נוסף בעתיד. לקבלת מדריכים 
.www.xbox.com/support חלופיים, בקר באתר

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

VGA HD AV חיבור כבל
השתמש בכבל VGA HD AV לחיבור הקונסולה לצג ולמערכת שמע.

חשוב
לפני תחילת השימוש בקונסולה, אנא עיין במדריך הטלוויזיה למשתמש או התייעץ עם היצרן.

כדי לחבר את הקונסולה לצג:
כבה את הקונסולה.  1

חבר את מחבר AV של כבל VGA ליציאת AV בקונסולה.  2
חבר את מחבר VGA בכבל VGA לכניסת VGA בצג.  3

הערה
ייתכן שבצג שלך אין כניסת VGA. אם אין, ייתכן שתצטרך לקנות ציוד נוסף. לקבלת מידע 

.www.xbox.com/support נוסף, בקר באתר



Xbox 360 VGA HD AV Kablosu

Xbox 360 konsolunuzu bilgisayar monitörleri de dahil olmak üzere VGA CRT, LCD veya HDTV 
monitörünüze bağlamak için Xbox 360® VGA HD AV Kablosunu seçtiğiniz için teşekkürler. Bu 
kablo ayrıca analog ses amplifikatörlerine de bağlanır. Sadece Xbox 360 video oyunu ve 
eğlence sistemiyle kullanım içindir.

!  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.

VGA HD AV KAblonuzu bAğlAYIn
Konsolunuzu bir monitör ve ses sistemine bağlamak için VGA HD AV kablosunu kullanın.

ÖnemlI
 Video oyunlarındaki sabit görüntüler bazı TV ekranlarında kalıcı bir gölge oluşmasına neden 

olabilir. Oyun oynamadan önce TV’nin kullanım kılavuzuna veya üreticisine başvurun.

Konsolunuzu bir monitöre bağlamak için:
1 Konsolunuzu kapatın.
2 VGA kablosu üzerindeki AV bağlayıcısını, konsol üzerindeki AV portuna bağlayın.
3 VGA kablosu üzerindeki VGA bağlayıcısını monitördeki VGA girişine bağlayın.

not
Monitörünüzde bir VGA girişi bulunmuyor olabilir. Eğer yoksa, ek ekipman satın almanız 
gerekebilir. Daha fazla bilgi için www.xbox.com/support adresini ziyaret edin.

4 VGA kablosu üzerindeki sol ve sağ (kırmızı ve beyaz) ses bağlayıcılarını veya tekli stereo ses 
fişini monitör üzerindeki ses girişine (eğer varsa), alıcıya veya amplifikatörlü hoparlör 
sistemine bağlayın.

5  Konsolu açın. Sistem alanından görüntü ayarlarını değiştirebilirsiniz. Monitörünüz için uygun 
ekran boyutunu ve çözünürlüğü seçin. 

soRun GİDeRme
Sorunla karşılaşmanız durumunda aşağıda sağlanan çözümleri deneyin.

Resim Yok
Monitörü açın. Ekran ayarlarınızı sıfırlamayı deneyin. Disk tepsisindeki diski çıkarın ve konsolu 
kapatın. Konsolu tekrar açmak için birinci oyuncunun kumandası üzerindeki Xbox Guide 
düğmesini basılı tutun. Konsol açılırken, sağ tetikleyiciyi çekerken Y düğmesini basılı tutun. 
Konsol, varsayılan ekran ayarlarına geri dönecektir.

Görüntü var, ses yok
Video ve ses bağlayıcılarının, monitörünüzün arkasındaki aynı giriş grubuna bağlı olduğundan 
emin olun. Ayrı bir alıcı veya amplifikatör kullanıyorsanız, ünitenin açık olduğundan emin olun.

ses var, Görüntü yok
Monitörün açık olduğundan emin olun. Bağlantıları kontrol edin ve monitörün, VGA 
kablosunun bağlı olduğu porttan video göstermeye ayarlı olduğundan emin olun.

DAHA FAzlA YARDIm İÇİn
Genel sorulara yanıtlar, sorun giderme adımları ve Xbox Müşteri Desteği iletişim bilgileri için 
www.xbox.com/support adresini ziyaret edin.

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.
Bu ürün NRTL listesinde (UL, CSA, ETL, vb.) yer alan ve/veya IEC/EN 60950 uyumlu  
(CE işaretli) Bilgi Teknolojisi ekipmanlarıyla birlikte kullanım içindir.

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.


