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ŞARJ EDİLEBİLİR PİL TAKIMI

ניקוי ערכת הסוללות
אם יש צורך לנקות את מגעי הסוללות, השתמש במטלית יבשה בלבד. מים או כימיקלים 

עלולים לגרום נזק למגעים.
פתרון בעיות 

אם אתה נתקל בבעיות, נסה את הפתרונות האפשריים המוצגים להלן.
ערכות סוללות פגומות לא ייטענו והן עלולות לגרום נזק לשלט. ייתכן שהנזק לערכות 
סוללות שהתרסקו, שקעו בנוזל כלשהו או נחשפו לחום רב יהיה רב מדי כדי לאפשר 

שימוש בהן ויש להשליך אותן בהתאם לחוקים המקומיים.
טעינת ערכת הסוללות איטית

הטעינה של ערכות סוללות נטענות שהתרוקנו במידה רבה עשויה להימשך זמן רב יותר.
ערכת הסוללות מתרוקנת במהירות

 זמן המשחק יתקצר ככל שערכת הסוללות תתיישן או לאחר מחזורי טעינה רבים. 
 יש להחליף את ערכת הסוללות כאשר זמן המשחק נעשה קצר יותר מדי או כשלא 

ניתן יותר לבצע טעינה.
אם אתה זקוק לעזרה נוספת 

לקבלת תשובות לשאלות נפוצות, שלבים לפתרון בעיות ופרטי קשר של תמיכת הלקוחות 
.www.xbox.com/support בקר באתר ,Xbox של

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.

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 

.weee@microsoft.com :פנה לכתובת מייל
.NiMH מוצר זה כולל סוללות מסוג

 ETL  ,CSA  ,UL(  NRTL מוצר זה מיועד לשימוש עם ציוד טכנולוגיית מידע המופיע ברשימת
.)CE סימון( IEC/EN 60950 -ו/או ציוד התואם ל )וכולי

הצהרת תאימות עם הנחיות האיחוד האירופי
Microsoft Corporation מצהירה בזאת כי מוצר זה תואם לדרישות העיקריות ולתנאים 

. 1999/5/EC -2004/108  ו/EC  , 2006/95/EC רלוונטיים אחרים של הנחיות
התיעוד הטכני, כנדרש בהליך הערכת התאימות, נשמר בכתובת הבאה:

Microsoft Ireland Operations Ltd. חברה

The Atrium Building 3 
Carmenhall Road,  

Sandyford Industrial Estate,  
DUBLIN 18

כתובת

אירלנד מדינה

+353 1 295 3826 מספר טלפון

+353 1 706 4110 מספר פקס

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 

 ,Microsoft רוחני הנוגעים לנושאים הנדונים במסמך זה. פרט למפורט באופן מפורש בהסכם רשיון בכתב עם
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 Rechargeable Battery 2- ערכת

תודה שבחרת בערכת -Xbox 360® Rechargeable Battery 2. תוספת מתח פירושה זמן 
משחק ממושך יותר, וערכת Xbox 360 Rechargeable Battery מספקת מתח בצורה נוחה 

.Xbox 360 Wireless וחסכונית עבור השלט
 Xbox 360 -עובדות עם שלט אלחוטי Xbox 360 Rechargeable Battery ערכות

 Xbox 360 Play & Charge בלב. ניתן לטעון אותן בעזרת ערכת Wireless Controller
)נמכרת בנפרד( או ערכת Xbox 360 Quick Charge )נמכרת בנפרד(.

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

 בטיחות של סוללות נטענות
השתמש רק בערכות סוללות נטענות המאושרות על-ידי  ®Microsoft, המזוהות בעזרת 

סמל התאימות של Xbox 360, יחד עם השלט האלחוטי וערכת הטעינה המהירה. 
השימוש בערכות סוללות בלתי מאושרות עלול להוביל לפציעות כתוצאה מכוויות, 

שריפה או פיצוץ.
שימוש בלתי הולם בסוללות עלול להוביל לדליפת נוזל סוללה, התחממות יתר או פיצוץ. 

נוזל סוללה חופשי הוא חומר משתך והוא עלול להיות רעיל. הוא עלול לגרום לצריבה 
בעור ובעיניים ולגרום לנזק במקרה של בליעה. כדי להפחית את הסיכון לפציעה:

 Xbox 360 ערכת ,Xbox 360 Play & Charge Kit טען רק באמצעות ערכת •  
.Microsoft או מטען אחר המאושר על-ידי Quick Charge Kit

• הרחק סוללות מהישג יד של ילדים.  
• אל תחמם, תפתח או תנקב את הסוללות, אל תפגע בהן ואל תשליך אותן לאש.  
• אם סוללה כלשהי דולפת, הוצא אותה והקפד שהנוזל הדולף לא ייגע בעור או   

בבגדים. אם הנוזל מהסוללה בא במגע עם העור או הבגדים, שטוף את העור במים 
מיד. לפני הכנסת סוללה חדשה, נקה היטב את השלט בעזרת מטלית נייר לחה.

• מחזר או השלך סוללות בהתאם לתקנות ההשלכה המקומיות והארציות, כולל התקנות   
.)WEEE( המפקחות על האיסוף או המיחזור של ציוד חשמלי ואלקטרוני להשלכה

• אל תאפשר לחפצי מתכת לגעת בנקודות החיבור של הסוללה; הן עלולות להתחמם   
ולגרום לכוויות. לדוגמה, אל תחזיק את הסוללה בכיס עם מפתחות או מטבעות.

שימוש בערכת הסוללות 
הכנסת ערכת הסוללות

כדי להכניס את ערכת הסוללות הנטענות לשלט האלחוטי:
לחץ על הלשונית בחלק העליון של ערכת הסוללות מסוג AA ומשוך אותה כלפי מטה   1

כדי לנתק אותה מהשלט.
הכנס את ערכת הסוללות הנטענות לתוך תא הסוללות בשלט ודחוף אותה פנימה   2

כדי לנעול אותה במקומה.
הערה

כדי למנוע מהאצבעות להיתפס בעת ההכנסה, דחוף רק את החלק השטוח של ערכת הסוללות.
טעינת ערכת הסוללות

טען את ערכת הסוללות הנטענות של Xbox 360 לפני השימוש הראשון ובכל פעם שהיא 
 Xbox 360 Play & מתרוקנת. כדי לטעון את ערכת הסוללות, עליך להשתמש בערכת

Charge או בערכת Xbox 360 Quick Charge. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך ההוראות של 
ערכת הטעינה שצורף למטען.
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Xbox 360 Şarj Edilebilir İkili Pil Takımı

Xbox 360® Şarj Edilebilir İkili Pil Takımını seçtiğiniz için teşekkürler. Ek güç, daha uzun 
oyun oynama anlamına gelir ve Xbox 360 Şarj Edilebilir Pil Takımı, Xbox 360 Kablosuz 
Kumanda için pratik ve ekonomik güç sağlamaktadır.
Xbox 360 Şarj Edilebilir Pil Takımı sadece Xbox 360 Kablosuz Kumanda ile birlikte 
çalışmaktadır. Xbox 360 Şarj Kiti (ayrı olarak satılmaktadır) ya da Xbox 360 Hızlı Şarj Kiti 
(ayrı olarak satılmaktadır) ile şarj edilebilirler.

 UYARI
Ürünü kullanmadan önce önemli güvenlik ve sağlık bilgileri için bu kılavuzu ve 
Xbox 360 konsolu kılavuzunu 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 kılavuzunda verilmektedir ve 
ayrıca www.xbox.com/support adresinden erişilebilir.

 Şarj Edilebilir Pil Güvenliği
Kablosuz kumanda ve hızlı şarj kitiyle sadece Microsoft® tarafından onaylanan ve 
Xbox 360 ile uyumludur logosuyla tanımlanan şarj edilebilir pil takımlarını kullanın. 
Onaylanmayan pil takımlarının kullanılması, yanma, yangın veya patlama nedeniyle 
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Pillerin uygun olmayan şekilde kullanılması pilde sızıntı, aşırı ısınma veya patlamaya 
neden olabilir. Sızan pil sıvısı aşındırıcıdır ve zehirli olabilir. Ciltte ve gözde yanmaya 
neden olabilir ve yutulduğunda zararlıdır. Yaralanma riskini azaltmak için:
• Sadece Xbox 360 Play & Charge Kit, Xbox 360 Quick Charge Kit veya Microsoft 

tarafından onaylanan başka bir şarj cihazıyla şarj edin.
• Pilleri çocuklardan uzak tutun.
• Pilleri ısıtmayın, açmayın, delmeyin, kesmeyin veya ateşe atmayın.
• Bir pilde sızıntı varsa, sıvının cildinize veya elbiselerinize değmemesini sağlayarak 

pili çıkarın. Pilden gelen sıvı, cildiniz veya elbiselerinizle temas ederse cildinizi 
hemen suyla yıkayın. Yeni bir pil yerleştirmeden önce kumandayı nemli bir kağıt 
havluyla iyice temizleyin.

• Pilleri, atık elektrikli ve elektronik ekipmanların (WEEE) geri kazanımı ve geri 
dönüştürülmesiyle ilgili olanlar da dahil, yerel ve ulusal atık düzenlemelerine uygun 
olarak geri dönüştürün.

• Isınıp yanmalara neden olabileceği için metal nesnelerin pil terminallerine temas 
etmesini engelleyin. Örneğin, pilleri cebinizde anahtarlar veya bozuk paralarla 
birlikte taşımayın.

PİL TAKIMInI KULLAnMA 
Pil Takımını Takma
Şarj edilebilir pil takımını kablosuz kumandanıza takmak için:
1 AA pil takımının üstündeki çıkıntıya bastırın ve kumandadan çıkarmak için aşağı 

doğru çekin.
2 Şarj edilebilir pil takımını kumanda üzerindeki pil bölmesine takın ve kilitlemek için 

bastırın.

nOT
Takarken parmaklarınızı sıkıştırmamak için sadece pil takımı üzerindeki düz yüzeye 
bastırın.

Pil Takımını Değiştirme
Xbox 360 Şarj Edilebilir Pil Takımını ilk kullanım öncesinde ve boşaldığında şarj edin.  
Pil takımını şarj etmek için ya Xbox 360 Şarj Kiti ya da Xbox 360 Hızlı Şarj Kitini 
kullanmalısınız. Daha fazla bilgi için şarj cihazınızla birlikte gelen şarj seti kılavuzuna 
başvurun.

Pil Takımını Temizleme
Pil kontaklarını temizlemek gerekirse sadece kuru bir bez kullanın. Su veya kimyasal 
maddeler, kontaklara zarar verebilir.

SORUn GİDERME 
Sorunla karşılaşmanız durumunda aşağıda sağlanan çözümleri deneyin.
Hasar görmüş pil takımları şarj olmayacaktır ve kumandaya zarar verebilirler. Ezilmiş, 
ıslanmış veya aşırı sıcaklığa maruz kalmış pil takımları kullanılmayacak kadar hasar görmüş 
olabilir ve yerel yasalara uygun olarak atılmalıdır.

Pil Takımı Yavaş Şarj Oluyor
Tamamen boşalmış şarj edilebilir pil takımlarının şarj olması daha uzun sürebilir.

Pil Takımı Şarjı Çabuk Boşalıyor
Pil takımı eskidikçe veya birçok şarj döngüsünden sonra oyun süresi kısalacaktır. Oyun 
süresi çok kısaldığında veya artık şarj edilemediğinde pil takımının değiştirilmesi gerekir.

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.

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

AB Yönergeleriyle Uyumluluk Beyanı
Microsoft Corporation bu ürünün, Yönerge 2006/95/EC, 2004/108/EC ve 1999/5/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

Telefon numarası +353 1 295 3826

Faks numarası +353 1 706 4110

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.


