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לוח מקשים בגרמנית
בנוסף למקשים הרגילים כמו מקשי מספרים, רווח ו- Chatpad ,Backspace מספק שני “משקי צירוף” חוץ 

.GREEN -ו AMBER:SHIFT-מ
GREEN. מקשים אלה מחליפים בין ערכי מקשים רגילים )תווים לבנים( ותווים מיוחדים )תווים בצבע כתום 

או ירוק המודפסים על המקשים(.
Chatpad גם כולל לחצן Windows Live Messenger. לחץ על לחצן זה כדי לגשת להעברת הודעות מיידיות. 

לחצן Windows Live Messenger גם נדלק בכל פעם שמתקבלת הודעה מיידית.
לקבלת מידע על שימוש ב- Chatpad עם משחק מסוים, עיין במדריך המשחק.

תווים מיוחדים
בעת ההקשה על מקש SHIFT, AMBER או GREEN פעם אחת, ההקשה הבאה יוצרת תו במצב שנבחר )אות 

גדולה או תו מיוחד(. ההקשה השניה וההקשות שלאחריה ייצרו תווים במצב רגיל )אותיות קטנות(.
כדי לעבור למצב Caps Lock, הקש על מקש AMBER ולאחר מכן הקש על מקש )SHIFT )CAPS. הקש שילוב 

מקשים זה פעם נוספת כדי לחזור למצב הרגיל. 
המקשים SHIFT, AMBER ו- GREEN מוארים כדי לציין שלוח המקשים נמצא במצב מסוים.

כדי להוסיף סימן ניקוד )דגש( לאות, הקש את שילוב המקשים של אותו סימן ניקוד, ולאחר מכן הקש 
על האות כדי להחיל עליה את סימן הניקוד. לדוגמה, כדי להזין ü בלוח מקשים באנגלית, הקש על מקש 

.U תו הניקוד: אומלאוט מודפס בירוק על-גבי מקש זה( ועל מקש( G מקש ,GREEN
תאורה אחורית

התאורה האחורית הלבנה של Chatpad מאפשר לך להשתמש בו בחדרים חשוכים. הקשה על כל מקש 
ב- Chatpad תפעיל את התאורה האחורית, והיא תמשיך לפעול למשך כמה שניות לאחר כל הקשה.

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

לוח המקשים משתמש בערכת שפה שגויה
לוח המקשים של Chatpad מוגדר מראש לערכה ספציפית של תווי שפה. כדי לקבוע מהי ערכת השפה 

של Chatpad, עיין במדבקה בצד התחתון של המכשיר.
לוח המקשים לא עובד

ודא ש- Chatpad מחובר כראוי לשלט.
הצ’אט הקולי לא עובד

ודא שמחבר האוזניות מחובר כראוי ושה- Chatpad מחובר כראוי לשלט. בדוק את לחצן ההשתקה 
בבקרת האוזניות כדי לוודא שהמיקרופון פועל.

 Xbox LIVE -אינה מופעלת. ודא שנכנסת כראוי ל Xbox 360 ודא שפונקציית ההשתקה בקונסולת
ושהגדרות משפחה או הגדרות פרטיות אינן מונעות תקשורת קולית.

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

אירלנד: 1-800-509-186   •  
בריטניה: 0800-587-1102  •  

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 צורה ואל 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 מוצר זה. נא לשנות את המשפט 
.weee@microsoft.com:אנא פנה לכתובת מייל WEEE ל: לקבלת מידע נוסף על

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, הסמל של Xbox LIVE, Windows, Windows Live, Windows Vista וסמל 

.Microsoft הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של Windows Live Messenger

עברית
Xbox 360 Chatpad

תודה שבחרת ב- Chatpad. ,המתחבר לגב השלט הקווי או האלחוטי של Xbox 360 כדי לאפשר שליחת 
הודעות טקסט והודעות מיידיות והזנת טקסט אחרת במהלך המשחק. לוח מותאם להקלדה להקלדה 

מהירה באמצעות האגודלים בלבד.
כדי להשתמש ב- Chatpad להעברת הודעות, דרושה לך חברות ב- ®Xbox LIVE. לקבלת מידע על 

Xbox LIVE, עיין במדריך ההתקנה של Xbox 360 )כרך 1(. תזדקק גם לשלט Xbox 360 Controller או 
Xbox 360 Wireless Controller, שניהם נמכרים בנפרד.

Chatpad מציע:
לחצן ייעודי של Windows Live™ Messenger לגישה מיידית להעברת הודעות טקסט במהלך   •

.Xbox 360 -ב Windows Live Messenger המשחק ולהעברת הודעות מיידיות של
שקע שמע לשימוש עם אוזניות המשתמשות במחבר רגיל בגודל 2.5 מ"מ.  •

מקשים בתאורה אחורית.  •
אישור מוחשי לכל לחיצת לחצן.  •

הערה
רק שלטים עם החותמת Created by Xbox תואמים ל- Chatpad. רק מוצרים המיוצרים על-ידי 

Microsoft נושאים חותמת זו. 

! 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”(.

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

עדכון הקונסולה שלך
לפני חיבור Chatpad לשלט, ודא שקונסולת Xbox 360 מעודכנת על-ידי התחברות ל- Xbox LIVE. לקבלת 

מידע נוסף על התחברות ל- Xbox LIVE, עיין במדריך ההתקנה של Xbox 360 )כרך 1(.

חיבור Chatpad לשלט
לאחר חיבור הקונסולה ל- Xbox LIVE והשלמת עדכוני המערכת, תהיה מוכן 

לחיבור Chatpad לשלט. 
הפוך את השלט ואת Chatpad כך שהחלק התחתון שלהם יפנה כלפי מעלה.  1
הצב את תקע המחבר של Chatpad מול יציאת ההרחבה של השלט. הצב   2

את שני הזיזים ב- Chatpad מול החורים בשלט.
דחוף בעדינות את Chatpad לכיוון השלט תוך הפעלת לחץ זהה עד שהם   3

ייצמדו זה לזה. 
הערה

אם הקונסולה אינה מחוברת לאינטרנט או אם אינך מנוי ל- Xbox LIVE, תוכל 
להוריד את העדכון של Chatpad למחשב, לצרוב אותו בתקליטור ולהתקין 
.www.xbox.com/update אותו בקונסולה. לקבלת מידע נוסף, עבור לכתובת

ייתכן שתצטרך להפעיל לחץ ממושך כדי להצמיד את Chatpad לשלט. כשה- Chatpad מוצמד לגמרי, אין 
רווחים בינו לבין קצות השלט.

ברגע שה- Chatpad מחובר לשלט מופעל, הוא מוכן לשימוש.
חיבור אוזניות

שקע השמע בגודל 2.5 מ”מ ב- Chatpad מאפשר לך לחבר אוזניות כגון 
Xbox 360 המשופרות עם בקרת עוצמת קול פנימית או אוזניות של טלפון 

נייד. Xbox 360 Chatpad אינו עובד עם האוזניות Xbox 360 המקוריות עם פקדי 
עוצמת הקול במחבר הכבל. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך ההוראות של 

האוזניות.
כדי לחבר אוזניות, חבר את מחבר האוזניות לשקע המחבר בגודל 2.5 מ”מ 

.Chatpad -ב

! 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 Headset ממה שאושר עבור אוזניות

Chatpad -השימוש ב
לוח מקשים

 SHIFT מוצגים באותיות קטנות כברירת מחדל ולחצן Chatpad כמו בלוח מקשים רגיל של מחשב, תווי
מאפשר לך לגשת לאותיות גדולות.

לוח מקשים בצרפתית לוח מקשים באנגלית   

Chatpad


