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חיבור הקונסולה שלך לקונסולה אחרת
רשתות אלחוטיות עם קישור מערכת של קונסולה לקונסולה נקראות גם רשתות אד-הוק. 

ברשתות אד-הוק, מתאם אלחוטי בהתקן אחד מתחבר ישירות למתאם אלחוטי בהתקן אחר. 
החיבור לאינטרנט אינו משותף בסוג רשת זה, וקישור המערכת של קונסולה לקונסולה נוטה 

להיות זמני.
להפעלת קישור מערכת של קונסולה לקונסולה, דרושים לך:

.Xbox 360 שתי קונסולות של  •
שני מתאמים מסוג Xbox 360 מתאם רשת אלחוטי.  •

משחק של Xbox 360 התומך בהפעלת קישור מערכת.  •
כדי לחבר את הקונסולה שלך לקונסולה אחרת באופן אלחוטי:

חבר מתאם רשת אלחוטי לגב של כל קונסולה   1 
)ראה "חיבור המתאם לקונסולה"(.

כל קונסולה תזהה את המתאם שלה ותלווה אותך לאורך קביעת   2
תצורת הרשת. לאחר מכן תתבקש להזין הגדרות רשת עבור כל קונסולה. )הן אמורות 

להיות זהות עבור כל קונסולה.(
לאחר שתשלים את קביעת תצורת הרשת בשתי הקונסולות, הן אמורות להיות מחוברות זו לזו 

באופן אלחוטי.
פתרון בעיות

אם אתה נתקל בבעיות, נסה את הפתרונות האפשריים המוצגים להלן.
לקבלת עזרה עבור משחק התומך בהפעלת קישור מערכת של קונסולה לקונסולה, עיין באתר 

האינטרנט או בתיעוד של המשחק. לקבלת עזרה בהצטרפות או בחיבור ל- Xbox LIVE, עבור 
.www.xbox.com/networkhelp לכתובת

הקונסולה אינה מזהה רשת אלחוטית
ייתכן שאתה נמצא מחוץ לטווח של הרשת האלחוטית. מקם את קונסולת Xbox 360 באותו חדר 

כמו הנתב האלחוטי או הקונסולה השניה של Xbox 360 ונסה שוב.
ודא שהנתב שלך משדר שם רשת אלחוטית )SSID(. ייתכן ששידור שם ה- SSID בנתב האלחוטי 

אינו זמין. עיין בתיעוד של הנתב לקבלת מידע על הפיכת שידור SSID לזמין.
הקונסולה אינה מזהה מתאם רשת אלחוטי

ודא שנורית ההפעלה במתאם דולקת. אם לא, בדוק את חיבור ה- USB בקונסולה. אם המתאם 
 .USB מוגדר הרחק מהקונסולה, בדוק את החיבור בין כבל מתאם הרשת והכבל המאריך מסוג

נסה לנתק את הכבלים ולחבר אותם שוב.
האות מקוטע

מכשירים אלחוטיים מסוימים המשתמשים בתדר GHz-2.4 )כולל המתאם האלחוטי מסוג 
MN-740 המיועד לקונסולת Xbox המקורית, רוב הטלפונים מסוג GHz-2.4, חלק מהטלפונים 
הסלולריים ומכשירי מיקרוגל( עלולים לגרום להפרעות במתאם הרשת האלחוטי. אם אתה 

נתקל בבעיות ביצועים ברשת, נסה להרחיק את המכשירים מסוג GHz-2.4 מהקונסולה, להרחיק 
את הקונסולה מהמכשירים או להגדיר את המתאם הרחק מהמכשירים )ראה "הגדרת המתאם 

הרחק מהקונסולה"(. ניתן גם לשדרג את הרשת האלחוטית לפעולה בתדר כפול )GHz-2.4 ו- 
GHz-5( ולהגדיר את המתאם לפעול בתדר GHz-5 להפחתת ההפרעות.

לפני ההזזה של הקונסולה, מתאם הרשת האלחוטי או נקודת הגישה האלחוטית:
דמיין קו ישר בין המתאם לנקודת הגישה.  •

מקם את המתאם ונקודת הגישה כך שיהיו מעט מכשולים ככל האפשר בקו הישר ביניהם.  •
ודא שאין יותר משני קירות או שתי רצפות בין המתאם לנקודת הגישה.  •

Windows Media Center -הטלוויזיה מושהית בעת השימוש בקונסולה וב
בעת חיבור מחשב שבו פועל Windows Media Center לנקודת גישה או נתב בעלי תדר 

 2.4-GHz 5 עבור המחשב ובתדר-GHz )802.11a/n( השתמש בתדר ,)2.4-GHz/5-GHz( כפול
)802.11b/g(עבור המכשירים האלחוטיים האחרים, כגון מחשבים נישאים. 

תוך שמירה על החיבור האלחוטי מקונסולת Xbox 360 לנתב, מומלץ מאוד להשתמש בחיבור קווי 
)Ethernet( מהמחשב לנתב לקבלת הביצועים הטובים ביותר.

הגדרות אבטחת האלחוט שגויות
בעת ההזנה של הגדרות אבטחת האלחוט, זכור שמפתחות WEP חייבים להיות בתבנית 

הקסדצימלית )A-F ,0-9(, בעוד שסיסמאות WPA/WPA2 חייבות להיות אלפאנומריות )אותיות 
ומספרים יחד(. 

כמו כן, מפתח WEP שגוי יכול להיות משויך לרשת אימות פתוחה, אבל כתובת IP לא תתקבל. 
.IP הנכון לקבלת כתובת WEP -הזן את מפתח ה

מחווני נורית המצב
נורית המצב במתאם Xbox 360 רשת אלחוטי מציינת את המצבים הבאים:

אור ירוק רצוף: המתאם פועל ומחובר לנקודת גישה אלחוטית )תשתית( או למכשיר   •
אלחוטי אחר )אד-הוק(.

אור ירוק מהבהב: המתאם מופעל אך לא מחובר, או שהוא מתחבר למכשיר אלחוטי אחר.  •
אור אדום רצוף: החומרה אינה מזוהה.  •

אור אדום מהבהב: בעיה במנהל ההתקן או בחומרה.  •
הנורית כבויה: המתאם אינו מופעל.  •

הערה
עבור רשתות אד-הוק, לא יופיע אור ירוק רצוף לציון חיבור קיים עד לצירוף שתי קונסולות לרשת.

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

אוסטריה: 0800-281-360   •
בלגיה: 0800-7-9790   •

הרפובליקה הצ'כית: 800-142-365  •
דנמרק: 80-88-40-97   •

פינלנד: 0800-1-19424   •
צרפת: 0800-91-52-74   •

גרמניה: 0800-181-2968   •
יוון: 00800-44-12-8732   •
הונגריה: 06-80-018590  •

אירלנד: 1-800-509-186   •
איטליה: 800-787614   •

הולנד: 0800-023-3894   •
נורווגיה: 800-14174   •

פולין: 0-0800-441-17-96  •
פורטוגל: 800-844-059   •

רוסיה: 8-10-8002-0581044  •
ספרד: 900-94-8952   •

סלובקיה: 0800-004-557  •
דרום אפריקה: 0800-99-1550  •

שוודיה: 33 11 020-79   •
שוויץ: 0800-83-6667   •

בריטניה: 0800-587-1102   •
ערב הסעודית: 800-8-443-784  •

איחוד האמירויות: 800-0-441-1942  •
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.

הצהרת תאימות עם הנחיות האיחוד האירופי
Microsoft Corporation מצהירה בזאת כי מוצר זה תואם לדרישות העיקריות ולתנאים רלוונטיים 
אחרים של הנחיות EC/2006/95 ו- EC/1999/5. 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
+353 1 706 4110

מספר טלפון

ציוד זה מיועד לשימוש בכל מדינות האיחוד האירופי והארגון האירופי לסחר חופשי.

ציוד זה מיועד לשימוש בתוך מבנים בלבד.
השלכה של ציוד חשמלי ואלקטרוני

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 עקב הימצאות אפשרית של 

חומרים מסוכנים בציוד חשמלי ואלקטרוני כתוצאה מהשלכה בלתי הולמת. 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. 
weee@microsoft.com :פנה לכתובת מייל WEEE לקבלת מידע 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 

.Microsoft Corporation -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 החברות 
.Microsoft של

מתאם Xbox 360 מתאם רשת אלחוטי
תודה שבחרת במתאם ®Xbox 360 מתאם רשת אלחוטי 
Adapter. מתאם Xbox 360 מתאם רשת אלחוטי מאפשר 

לך לשחק ולהתחרות באופן ישיר במישהו אחר באופן 
אלחוטי—ב- ®Xbox LIVE או ברשת הביתית. הוא מיועד 

לשימוש עם מערכת משחקי הווידאו והבידור Xbox 360 בלבד. 
מתאם הרשת האלחוטי כולל:

.2.4-GHz -5 ו-GHz הפעלה בתדר כפול של  •
.802.11a/b/g/n תאימות לרשת ביתית אלחוטית מסוג  •

שיתוף פעולה של רדיו ובקרי Xbox 360 Wireless לקבלת   •
שילוב נטול דאגות.

הערות
כדי להשתמש במתאם Xbox 360 Wireless רשת אלחוטי עם Xbox LIVE, דרוש לך חיבור   •

.)DSL לאינטרנט במהירות גבוהה )כבלים או
לא כל ספקי שירותי האינטרנט )ISP( מאפשרים לך לשתף חיבור במהירות גבוהה   •

בין התקנים מרובים. ברר תחילה את הנושא עם ספק שירותי האינטרנט שלך.
כדי להמשיך ולשפר את החוויה האלחוטית של השימוש ב- Xbox 360, שקול גם   •

 ,Xbox 360 Universal Media Remote ובשלט Xbox 360 להשתמש בבקר האלחוטי
הנמכרים בנפרד.

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

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 בהוראות של קונסולת Xbox 360 והיא זמינה 

.www.xbox.com/support באינטרנט באתר
 מוצר זה מיועד לשימוש עם ציוד טכנולוגיית מידע המופיע ברשימת )NRTL )UL, CSA, ETL וכולי 

.)CE סימון( IEC/EN 60950 -ו/או ציוד התואם ל
התקנת מנהל ההתקן

חבר את קונסולת Xbox לרשת הביתית באמצעות כבל )RJ-45( Ethernet )נמכר בנפרד(. מלא 
אחר ההוראות על המסך להתחברות ל- Xbox LIVE. העדכון מתחיל באופן אוטומטי. לאחר 

השלמת העדכון, נתק את כבל ה- Ethernet וחבר את המתאם האלחוטי לקונסולה.
חיבור המתאם לקונסולה

מתאם הרשת האלחוטי מתחבר ישירות לגב הקונסולה. 
כדי לחבר את המתאם:

הכנס את הלשוניות במתאם לשני החריצים בגב הקונסולה.  1
חבר את מחבר ה- USB לתוך יציאת ה- USB ליד המתאם. נתק כל כבל   2

.Ethernet -המחובר ליציאת ה
הרם את שתי האנטנות.  3

הערה
האנטנות מתוכננות להסתובב על ציר אחד בלבד. אל תסובב את 

האנטנות בכיוון שאינו מקביל למתאם.
אין להשתמש במתאם להרמת הקונסולה

אל תשתמש במתאם Xbox 360 רשת אלחוטי או באנטנות שלו כדי להרים את 
הקונסולה. הם עלולים להישבר והקונסולה עלולה ליפול.

הגדרת המתאם הרחק מהקונסולה
הפרעות רדיו מהתקנים בקרבת מקום עלולה לגרום לבעיות בקישוריות 
הרשת כאשר המתאם מחובר לקונסולה. במקרה זה, הקישוריות עשויה 

להשתפר אם תגדיר את המתאם הרחק מהקונסולה באמצעות כבל מאריך 
מסוג USB )נמכר בנפרד(.

כדי להגדיר את המתאם הרחק מהקונסולה:
הרם את שתי האנטנות.  1

סובב את שתי רגלי המתאם בזווית ישרה ביחס למתאם.  2
.USB חבר את כבל מתאם הרשת לקצה אחד של הכבל המאריך מסוג  3

חבר את הקצה האחר של הכבל המאריך מסוג USB ליציאת ה- USB בגב הקונסולה.  4
הצב את המתאם על רגליו במיקום המספק את הקישוריות הטובה ביותר עם הרשת שלך.   5

במקרים מסוימים, סיבוב המתאם או שינוי כיוון האנטנה יכול לשפר את הקישוריות עוד יותר.
הגדרת רשת ביתית אלחוטית חדשה

רשתות אלחוטיות ביתיות נקראות גם רשתות תשתית. ברשתות 
תשתית, נקודת גישה אלחוטית, שער אלחוטי או נתב אלחוטי מפיצים 

את החיבור לאינטרנט למחשב או למכשירים הביתיים האלחוטיים. 
באמצעות מתאם רשת אלחוטי, הקונסולה הופכת לאחד מהמכשירים 

האלחוטיים ברשת הביתית.
אם עדיין אין לך רשת אלחוטית ביתית, כדאי לקבל כמה החלטות לפני 

הגדרת הרשת. בעיקר, עליך להחליט לגבי בחירת תקן אלחוטי לשימוש, 
חומרת הרשת הדרושה ואבטחת הרשת.

עקרונות הרשתות האלחוטיות
מתאם הרשת האלחוטי מתקשר באמצעות שידור רדיו. גלי רדיו נעים 

בכל הכיוונים, והם יכולים לעבור דרך קירות ורצפות. עם זאת, אותות רדיו 
נחלשים כשהם עוברים דרך אבן ולבנים. חפצים מתכתיים כגון מקררים 

ומראות מחזירים אותות רדיו ומפריעים לתקשורת בקו ישר. 

זהירות !
מוצר זה מוגבל לשימוש בתוך מבנים בלבד כדי להפחית את הסיכוי להפרעות מזיקות 

.GHz 5.25 לפעולה מורשית בטווח התדרים 5.15 עד

בחירת תקן של רשת אלחוטית
מתאם Xbox 360 רשת אלחוטי תואם לכל ארבעת התקנים הנוכחיים של רשתות אלחוטיות 

)802.11a, 802.11b, 802.11g ו- 802.11n( ולכן עובד עם התקני רשת התומכים בכל אחד מהתקנים. 
 Institute of Electrical and 802.11 הוא סידרה של תקני תקשורת רדיו שפותחה על-ידי המכון
)Electronics Engineers )IEEE עבור רשתות תקשורת אלחוטית מקומיות. התכונות העיקריות 

המבדילות בין תקנים אלה הן מהירויות חיבור ותדרי רדיו.
תדר מהירות חיבור תקן 

5 GHz מהירה יותר 802.11a

2.4 GHz מהירה 802.11b

2.4 GHz מהירה יותר 802.11g

2.4 GHz/5 GHz המהירה ביותר 802.11n

בעת בחירת רשת אלחוטית, כדאי לזכור כמה הנחיות:
תקנים של GHz 802.11a-5 ו- 802.11n חשופים פחות להפרעות ממכשירים נפוצים כגון   1

טלפונים אלחוטיים, טלפונים סלולריים ומכשירי מיקרוגל מסוג GHz-2.4. כמו כן, עקב 
הפופולריות של רשתות GHz-2.4, רשתות GHz-5 חוות בדרך כלל פחות הפרעות מרשתות 

אלחוטיות שכנות. 
רשתות 802.11n תואמות לכל ארבעת התקנים של 802.11 ורשתות 802.11g תואמות   2
למכשירים מסוג 802.11g ומסוג 802.11b. עם זאת, מכשירים מסוג 802.11b הפועלים 

ברשתות 802.11n/g יאטו את פעולת הרשתות. אם יש לך נקודת גישה או נתב של תדר 
 5-GHz 5(, נסה להפעיל את הקונסולה ומתאם הרשת האלחוטי בתדר-GHz -2.4 ו-GHz( כפול

802.11a או 802.11n ואת המכשירים האחרים בתדר GHz 802.11b-2.4 ו- 802.11g. קונסולת 
Xbox 360 בתצורה זו תהנה מרוחב פס מרבי תוך שמירה על החיבור למכשירים האחרים 

ברשת. 
אם אתה משתמש בבקרים אלחוטיים, ייתכן שתהנה מביצועים טובים יותר באמצעות תדר   3

.2.4-GHz 5 בחיבור הרשת, משום שהבקרים האלחוטיים פועלים בתדר-GHz
בחירת חומרת הרשת

פעל לפי ההנחיות הבאות בעת רכישת חומרת רשת:
השתמש בנקודת גישה או נתב התואמים ל- Xbox (802.11n) מומלץ. לקבלת מידע על נקודות   •

 .www.xbox.com/networkhelp עבור לכתובת ,Xbox -גישה או נתבים מאושרים התואמים ל
נתבים מסוימים התואמים ל- Xbox כוללים תדר כפול )GHz/5-GHz-2.4(. השימוש בנתב בעל   •

תדר כפול מאפשר לך להגדיר את הקונסולה להגיע לרוחב הפס המרבי ולחיבור הטוב ביותר 
.www.xbox.com/networkhelp שניתן. לקבלת מידע נוסף, עבור לכתובת

בעת השימוש בנקודת גישה או נתב בעלי תדר כפול, ודא שלרשתות GHz-2.4 ו- GHz-5 יש   •
 .)SSID( שמות רשת ייחודיים

אבטחת הרשת האלחוטית
משום שרשתות אלחוטיות משתמשות באותות רדיו, ייתכן שהתקני רשתות ניידות מחוץ לסביבה 
המיידית שלך יקלטו את האותות ויתחברו לרשת שלך או יירטו את התעבורה ברשת. כדי למנוע 

חיבורים בלתי מורשים ולהפחית את הסיכוי לציתות לתעבורה ברשת שלך:
מקם את הנתב או נקודת הגישה במרכז הבית. פעולה זו מפחיתה את עוצמת האות מחוץ לבית.  •
הפעל אבטחת אלחוט בנתב או בנקודת הגישה. מתאם הרשת האלחוטי תומך באבטחה מסוג   •
WPA, WPA2 ו- WEP. כשאבטחת אלחוט מופעלת, אתה יוצר מפתח אשר “מצפין” את הנתונים 

המשודרים באופן אלחוטי כדי שניתן יהיה לפענח אותם רק במחשבים בעלי אותו מפתח.

התחברות לרשת אלחוטית חדשה או לרשת אלחוטית קיימת
חיבור קונסולת Xbox 360 לרשת אלחוטית חדשה או קיימת הוא פעולה קלה, כל עוד אתה יודע מהן 

ההגדרות של הרשת האלחוטית. השתמש בשטח תחת “הגדרות הרשת שלך” כדי לכתוב הגדרות אלה 
לפני שתתחיל.

הערה
באפשרותך למצוא את רוב הגדרות הרשת האלחוטית 

במסכי ההגדרה של נקודת הגישה או הנתב 
האלחוטיים. תיעוד ההתקן יכלול הוראות לגישה 

למסכים אלה. אם הרשת הוגדרה על-ידי מישהו אחר, 
פנה למתקין לקבלת שם המשתמש והסיסמה לגישה 

למסכי ההגדרה.
כדי לחבר את הקונסולה לרשת אלחוטית:

הפעל את הקונסולה וכל התקן רשת אלחוטית )כגון נקודת גישה או נתב(.  1
חבר את מתאם הרשת האלחוטי לגב הקונסולה )ראה “חיבור המתאם לקונסולה”( או   2

הגדר אותו הרחק מהקונסולה )ראה “הגדרת המתאם הרחק מהקונסולה”(.
הקונסולה תזהה את המתאם ותלווה אותך לאורך קביעת תצורת הרשת. לאחר מכן   3

תתבקש להזין את הגדרות הרשת האלחוטית.
לאחר שתשלים את קביעת תצורת הרשת, הקונסולה צריכה להיות מחוברת לרשת האלחוטית.

הגדרות הרשת שלך
השתמש בסעיף זה כדי לתעד את הגדרות הרשת שלך. אם אתה משתמש בתדרי GHz-2.4 ו- 

GHz-5, דרוש לך שם רשת שונה )SSID( עבור כל תדר. כל המחשבים וההתקנים הניגשים לרשת 
באמצעות חיבור אלחוטי חייבים להשתמש באותן הגדרות רשת אלחוטית.

שם קבוצת עבודה )אם היא בשימוש(: 

)802.11a/n(5 -GHz רשת
 :)SSID( שם רשת אלחוטית

הגדרת אבטחת אלחוט:

)802.11b/g(2.4 -GHz רשת
 :)SSID( שם רשת אלחוטית

הגדרת אבטחת אלחוט: 
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Xbox 360 Kablosuz ağ adaptörü
Xbox 360® Kablosuz Ağ Adaptörünü seçtiğiniz için teşekkürler. 
Xbox 360 Kablosuz Ağ Adaptörü, Xbox LIVE® veya ev ağınız 
üzerinde karşılıklı kablosuz olarak oynamanızı sağlar. Sadece 
Xbox 360 video oyunu ve eğlence sistemiyle kullanım içindir. 
Kablosuz ağ adaptörü aşağıdakileri sağlamaktadır:
• Çift bantlı 5-GHz ve 2,4-GHz çalışma.
• 802.11a/b/g/n kablosuz ev ağı uyumluluğu.
• Sorunsuz tümleştirme için Xbox 360 Kablosuz Kumanda  

ile radyo işbirliği.
NoTlaR
• Xbox 360 Kablosuz Ağ Adaptörü Xbox LIVE ile birlikte 

kullanmak için yüksek hızlı bir İnternet bağlantınız olması gerekir (kablolu veya DSL).
• Tüm İnternet servis sağlayıcıları (ISP) birden fazla cihazda yüksek hızlı bir bağlantıyı 

paylaşmanıza olanak verir. Önce ISP'ye danışın.
• Xbox 360 kablosuz deneyiminizi daha da geliştirmek için ayrı olarak satılan Xbox 360 

Kablosuz Kumanda ve Xbox 360 Universal Uzaktan Kumandayı kullanabilirsiniz.

! 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 veya Xbox Müşteri 
Desteğini arayın (bkz. “Daha Fazla Yardım İçin”). 

Bu ürün için geçerli olan sınırlı garanti Xbox 360 konsolu talimatlarında verilmektedir ve ayrıca 
www.xbox.com/support adresinden erişilebilir.
Bu ürün NRTL listesinde (UL, CSA, ETL, vb.) yer alan ve/veya IEC/EN 60950 uyumlu (CE işaretli) 
Bilgi Teknolojisi ekipmanlarıyla birlikte kullanım içindir.

sÜRÜCÜ KuRuluMu
Xbox konsolunuzu bir Ethernet (RJ-45) kablosu (ayrı olarak satılmaktadır) kullanarak ev ağınıza 
bağlayın. Xbox LIVE'a bağlanmak için ekrandaki talimatları uygulayın. Güncelleme otomatik 
olarak başlatılır. Güncelleme tamamlandığında Ethernet kablosunu çıkarın ve daha sonra 
kablosuz adaptörü konsola bağlayın.

aDaPTÖRÜ KoNsola bağlaMa
Kablosuz ağ adaptörü, doğrudan konsolun arkasında bağlanır. 
Adaptörü bağlamak için:
1 Adaptör üzerindeki çıkıntıları, konsolun arkasındaki iki yuvaya itin.
2 USB bağlayıcıyı adaptörün yanındaki USB yuvasına takın. Ethernet 

yuvasına bağlı tüm kabloları çıkarın.
3 Her iki anteni de yukarı çevirin.

NoT
Antenler, tek bir eksende dönebilir. Antenleri, sadece adaptöre 
paralel yönde döndürün.

Konsolu Kaldırmak için Kullanmayın
Xbox 360 Kablosuz Ağ Adaptörü veya antenlerini, konsolu kaldırmak için 
kullanmayın. Bunlar kırılabilir ve konsol düşebilir.

aDaPTÖRÜ KoNsolDaN uzağa YERlEŞTİRİN
Yakındaki cihazlardan gelen radyo paraziti, adaptör konsola bağlandığında 
ağ bağlantısı sorunlarına neden olabilir. Bu durumda, bir USB uzatma 
kablosu (ayrı olarak satılmaktadır) kullanarak adaptörü konsoldan uzağa 
yerleştirirseniz bağlantı iyileşebilir.
Adaptörü konsoldan uzağa yerleştirmek için:
1 Her iki anteni de yukarı çevirin.
2 Her iki adaptör ayağını adaptöre dik açıda döndürün.
3 Ağ adaptörü kablosunu, USB uzatma kablosunun bir ucuna takın.
4 USB uzatma kablosunun diğer ucunu, konsolun arkasındaki USB yuvasına takın.
5 Adaptörü, ağınızla en iyi bağlantı sağlayan bir konuma yerleştirin. Bazı durumlarda, 

adaptörün döndürülmesi veya anten yönünün değiştirilmesi bağlantıyı geliştirebilir.

YENİ bİR Kablosuz Ev ağI KuRMa 
Ev kablosuz ağları, altyapı ağları olarak da adlandırılır. Bir altyapı ağında 
kablosuz erişim noktası, kablosuz ağ geçidi veya kablosuz yöneltici 
İnternet bağlantınızı kablosuz ev bilgisayarlarınız ve cihazlarınıza dağıtır. 
Kablosuz ağ adaptörünü kullandığınızda konsolunuz, ev ağınızdaki 
kablosuz cihazlardan biri olur.
Ev kablosuz ağınız yoksa kurmadan önce birkaç konuda karar vermeniz 
gerekecektir. Özel olarak, kullanacağınız kablosuz standardı, gerek duyacağınız 
ağ donanımı ve ağ güvenliğiniz hakkında karar vermeniz gerekecektir.
Kablosuz ağ Temel bilgileri
Kablosuz ağ adaptörü, radyo dalgasıyla iletişim kurmaktadır. Radyo 
dalgaları tüm yönlerde yol alır ve duvarlar ve katlardan geçebilir. Ancak, 
taş ve tuğladan geçen radyo sinyali hemen zayıflar. Buzdolapları ve 
aynalar gibi metal nesneler radyo sinyallerini yansıtır ve dolayısıyla düz 
yoldan iletişimde parazit oluşturur. 

! DIKKaT
 5,15 - 5,25-GHz frekans aralığında izin verilen çalışma için zararlı parazit potansiyelini 

azaltmak için bu ürün sadece kapalı mekanlarda kullanılmalıdır.

bir Kablosuz ağ standardı seçin
Xbox 360 Kablosuz Ağ Adaptörü, tüm dört geçerli kablosuz ağ standartlarına uygundur (802.11a, 
802.11b, 802.11g ve 802.11n) ve bu standartları destekleyen tüm ağ cihazlarıyla birlikte çalışır. 
802.11, kablosuz yerel alan ağları için Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) 
tarafından geliştirilmiş bir dizi radyo iletişim standardıdır. Bu standartları ayıran özellikler, bağlantı 
hızlı ve radyo frekansı bantlarıdır.

standart bağlantı hızı Frekans bandı

802.11a Daha Hızlı 5 GHz

802.11b Hızlı 2,4 GHz

802.11g Daha Hızlı 2,4 GHz

802.11n En hızlı 2,4 GHz/5 GHz

Kablosuz ağınızı seçerken birkaç hususu aklınızda tutun:
1 5-GHz standartları (802.11a ve 802.11n), 2,4-GHz kablosuz telefonlar, cep telefonları ve 

mikrodalga fırınlar gibi genel cihazların parazitlerine hassaslığı daha düşüktür. Ayrıca, 2,4-GHz 
ağlarının yaygınlığı nedeniyle 5-GHz ağların, yakındaki kablosuz ağlar nedeniyle parazit 
yaşaması daha düşük bir olasılıktır. 

2 802.11n ağlar, tüm dört 802.11 standardıyla uyumludur ve 802.11g ağları, hem 802.11g hem 
de 802.11b cihazlarıyla uyumludur. Ancak, 802.11n/g ağınızda çalışan tüm 802.11b cihazlar 
ağınızı yavaşlatacaktır. Çift bantlı (2,4-GHz ve 5-GHz) bir erişim noktanız veya yönelticiniz varsa 
konsol ve kablosuz ağ bağdaştırıcısını 5-GHz bandında (802.11a veya 802.11n) ve diğer 
cihazlarınızı 2,4-GHz bandında (802.11b ve 802.11g) çalıştırmayı deneyin. Bu yapılandırmadaki 
Xbox 360 konsolu maksimum bant genişliğine sahip olacak ve diğer cihazlarla ağ bağlantısını 
koruyacaktır. 

3 Kablosuz kumandalar kullanıyorsanız, kablosuz kumandalar 2,4-GHz bandında çalıştığı için, ağ 
bağlantısı için 5-GHz bandını kullanarak daha yüksek performans alabilirsiniz.

ağ Donanımınızı seçme
Ağ donanımı satın alırken aşağıdaki hususları dikkate alın:
• Bir Xbox uyumlu erişim noktası veya yöneltici kullanın (802.11n tavsiye edilir). Onaylı Xbox 

uyumlu erişim noktaları veya yönelticiler hakkında daha fazla bilgi için www.xbox.com/
networkhelp adresini ziyaret edin. 

• Bazı Xbox uyumlu yönelticiler çift bantlıdır (2,4-GHz/5-GHz). Çift bantlı bir yöneltici kullanmak, 
konsolunuzu maksimum bant genişliği ve en iyi bağlantıya ulaşacak şekilde yapılandırmanızı 
sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. www.xbox.com/networkhelp.

• Çift bantlı erişim noktası veya yöneltici kullanırken 2,4-GHz ve 5-GHz ağlarının özel ağ adlarına 
(SSID) sahip olduğundan emin olun.  

Kablosuz ağı Güvenli Hale Getirme
Kablosuz ağlar radyo sinyalleri kullandığı için kullandığınız alan dışındaki kablosuz ağ cihazlarının 
sinyalleri alması ve ağınıza bağlanması veya ağ trafiğini alması olasıdır. İzinsiz bağlantıları önlemek 
ve başkalarının ağ trafiğinizi görmesi olasılığını azaltmak için:
• Yöneltici veya erişim noktasını, evinizin merkezine yerleştirin. Bu, evinizin dışına giden 

sinyalin gücünü minimuma indirir.
• Yöneltici veya erişim noktasında kablosuz güvenliği etkinleştirin. Kablosuz ağ bağdaştırıcınız 

WPA, WPA2 ve WEP güvenliğini desteklemektedir. Kablosuz güvenliği etkinleştirdiğinizde 
kablosuz olarak aktarılan verileri “şifreleyen” bir anahtar oluşturmuş olursunuz ve böylelikle 
verilerin şifresi sadece aynı anahtara sahip bilgisayarlar tarafından çözülebilir.

YENİ bİR Kablosuz ağa vEYa MEvCuT Kablosuz ağa 
bağlaNMa
Xbox 360 konsolunuzu yeni veya mevcut bir kablosuz ağa bağlamak, kablosuz ağ ayarlarınızı bildiğiniz 
sürece çok kolaydır. Başlamadan önce bu ayarları not etmek için “Ağ Ayarlarınız” altında sağlanan 
boşlukları kullanın.

NoT
Kablosuz ağ ayarlarının büyük bir kısmını, kablosuz 
erişim noktası veya yönelticinin kurulum ekranlarında 
bulabilirsiniz. Cihaz belgelerinde bu ekranlara erişim 
talimatları bulunmaktadır. Ağınız başka biri tarafından 
kurulmuşsa, kurulum ekranlarına erişim için kullanıcı 
adı ve şifreyi almak amacıyla kurulumu gerçekleştirenle 
iletişim kurun.

Konsolunuzu bir kablosuz ağa bağlamak için:
1 Konsolu ve tüm kablosuz ağ cihazlarını (erişim noktaları veya yönelticiler gibi) açın.
2 Kablosuz ağ adaptörünü konsolunuzun arkasına bağlayın (bkz. “Adaptörü Konsola Bağlama”) 

veya konsolunuzdan uzağa yerleştirin (bkz. “Adaptörü Konsoldan Uzağa Yerleştirin”).
3 Konsol, adaptörü algılayacak ve ağ yapılandırmasında yol gösterecektir. Kablosuz ağ 

ayarlarını girmeniz istenecektir.
Ağ yapılandırmasını tamamladığınızda konsol, kablosuz ağınıza bağlanmalıdır.
ağ ayarlarınız
Bu bölümü, ağ ayarlarınızı kaydetmek için kullanın. Hem 2,4-GHz hem de 5-GHz bantlarını 
kullanıyorsanız her bant için farklı ağ adlarına (SSID) sahip olmanız gerekir. Bir kablosuz bağlantı 
kullanarak bir ağa erişen tüm bilgisayarlar ve cihazlar, aynı kablosuz ağ ayarlarını kullanmalıdır.
Çalışma grubu adı (kullanılıyorsa): 

5-GHz (802.11a/n) Ağ
Kablosuz ağ adı (SSID): 

Kablosuz güvenlik ayarları:

2,4-GHz (802.11b/g) Ağ
Kablosuz ağ adı (SSID): 

Kablosuz güvenlik ayarları: 

KoNsolu baŞKa bİR KoNsola bağlaMa
Konsollar arası sistem bağlantısı kablosuz ağları, geçici ağlar olarak da bilinir. Geçici ağlarda,  
bir cihaz üzerindeki bir kablosuz adaptör doğrudan başka bir cihaz üzerindeki bir kablosuz 
adaptöre bağlanır. Bir İnternet bağlantısı bu tür ağla paylaşılmaz ve konsollar arası sistem 
bağlantısı genelde geçicidir.
Konsollar arası sistem bağlantısı oynatma için, aşağıdakiler 
gerekmektedir:
• İki Xbox 360 konsolu.
• İki Xbox 360 Kablosuz Ağ Adaptörü.
• Sistem bağlantısıyla oynamayı destekleyen bir Xbox 360 oyunu.
Konsolunuzu başka bir konsola kablosuz olarak bağlamak için:
1 Bir kablosuz ağ adaptörünü, her iki konsolun arkasına takın 

(bkz. “Adaptörü Konsola Bağlama”).
2 Her bir konsol, adaptörünü algılayacak ve ağ yapılandırmasında yol gösterecektir. Her 

konsolda ağ ayarlarını girmeniz istenecektir. (Her konsol için bu ayarlar aynı olacaktır.)
Ağ yapılandırmasını her iki konsolda da tamamladıktan sonra bunlar birbirleriyle kablosuz 
olarak bağlı olmalıdır.

soRuN GİDERME
Sorunla karşılaşmanız durumunda aşağıda sağlanan çözümleri deneyin.
Konsollar arası sistem bağlantısıyla oyun oynamayı destekleyen oyunlar hakkında yardım için 
oyunun web sitesine veya belgelerine başvurun. Xbox LIVE'da oturum açmak veya bağlanmak 
için www.xbox.com/networkhelp adresini ziyaret edin.
Konsol, Kablosuz ağı algılamıyor
Kablosuz ağ menzili dışında olabilirsiniz. Xbox 360 konsolunuzu, kablosuz yöneltici veya ikinci 
Xbox 360 konsoluyla aynı odaya yerleştirin ve tekrar deneyin.
Yönelticinizin bir kablosuz ağ adı (SSID) yayınladığından emin olun. SSID'nin kablosuz yöneltici 
yayını devre dışı bırakılmış olabilir. SSID yayınını etkinleştirme hakkında bilgi için yönelticinin 
belgelerine başvurun.
Konsol, Kablosuz ağ adaptörünü algılamıyor
Adaptör üzerindeki güç ışığının yandığından emin olun. Yanmıyorsa konsoldaki USB bağlantısını 
kontrol edin. Adaptör konsoldan uzaktaysa, ağ adaptörü kablosu ve USB uzatma kablosu 
arasındaki bağlantıyı kontrol edin. Kabloları çıkarın ve tekrar bağlayın.
sinyal Kesintili
2,4-GHz bandını kullanan bazı kablosuz cihazlar (orijinal Xbox konsolu için tasarlanmış olan 
MN-740 kablosuz adaptör, birçok 2,4-GHz telefon, bazı cep telefonları ve mikrodalga fırınlar 
dahil) kablosuz ağ adaptörüyle parazite neden olabilir. Ağ performansı sorunları yaşıyorsanız 
2,4-GHz cihazlarınızı konsoldan uzağa taşıyın, konsolu cihazlardan uzağa yerleştirin veya 
adaptörü cihazlardan uzağa yerleştirin (bkz. “Adaptörü Konsoldan Uzağa Yerleştirin”). Ya da 
daha az parazit için kablosuz ağınızı çift bantlı (2,4-GHz ve 5-GHz) çalışma için yükseltin ve 
adaptörünüzü 5-GHz bandında çalışacak şekilde ayarlayın.
Konsol, kablosuz ağ adaptörü veya kablosuz erişim noktasının yerini değiştirmeden önce:
• Adaptör ve erişim noktası arasında bir düz hat olmasını sağlayın.
• Adaptör ve erişim noktasını, bu düz hat üzerinde en az engel olacak şekilde yerleştirin.
• Adaptör ve erişim noktası arasında ikiden fazla duvar veya kat olmasına izin vermeyin.
Konsol ve Windows Media Center ile birlikte Kullanıldığında Tv Duraklıyor
Windows Media Center çalışan bir bilgisayarı çift bantlı (2,4-GHz/5-GHz) bir erişim noktası veya 
yönelticiye bağlarken bilgisayar için 5-GHz bandını (802.11a/n) ve dizüstü bilgisayarlar gibi 
diğer kablosuz cihazlar için 2,4-GHz bandını (802.11b/g) kullanın. 
En iyi performans için Xbox 360 konsolundan yönelticiye kablosuz bağlantıyı korurken, 
bilgisayarınızdan yönelticinize bir kablolu (Ethernet) bağlantı kurulması tavsiye edilmektedir.
Kablosuz Güvenlik ayarları Hatalı
Kablosuz güvenlik ayarlarını girerken WEP anahtarlarının on altılık (0–9, A–F) düzende olması 
gerektiğini ve WPA/WPA2 şifrelerinin alfasayısal (harf ve sayılar) olabileceğini unutmayın. 
Ayrıca, hatalı bir WEP anahtarı açık yetkilendirmeli bir ağla ilişkilendirilebilir, ancak bir IP adresi 
alınmayacaktır. Bir IP adresi almak için doğru WEP anahtarını girin.
Durum Işığı Göstergeleri
Xbox 360 Kablosuz Ağ Adaptörü üzerindeki durum ışığı aşağıdakileri göstermektedir:
• Sabit yeşil: Adaptör açık ve bir kablosuz erişim noktasına (altyapı) veya başka bir kablosuz 

ağa (geçici) bağlı.
• Yanıp sönen yeşil: Adaptöre güç geliyor ama bağlı değil veya başka bir kablosuz cihaza 

bağlanıyor.
• Sabit kırmızı: Donanım algılanmamış.
• Yanıp sönen kırmızı: Sürücü veya donanım sorunu.
• Kapalı: Güç yok.
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Geçici ağlar için iki konsol ağa katılana kadar bağlantı, bir sabit yeşil ışıkla gösterilmeyecektir. 

DaHa Fazla YaRDIM İçIN
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.

ab YÖNERGElERIYlE uYuMluluK bEYaNI
Microsoft Corporation bu ürünün, Yönerge 2006/95/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
Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, DUBLIN 18

Ülke İrlanda

Telefon numarası +353 1 295 3826
+353 1 706 4110

Bu ekipman, tüm AB ve EFTA ülkelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
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COL OR SPECIFICA TIONS PR OPRIET AR Y NO TE 
THE INFORMA TION CONT AINED HEREON IS CONFIDENTIAL, IS SUBMITTED IN 
CONFIDENCE, AND IS PROPRIET AR Y  INFORMA TION OF MICROSOFT  CORPORA- 
TION, AND SHALL  ONL Y  BE USED IN  THE FUR THERANCE OF , THE CONTRACT  OF 
WHICH THIS DRA WING FORMS  A  P AR T , AND SHALL  NOT , WITHOUT  MICROSOFT 
CORPORA TION Õ S PRIOR WRITTEN  APPROV AL, BE REPRODUCED OR IN  ANY  W A Y 
USED IN WHOLE OR IN P AR T  IN CONNECTION WITH SER VICES OR EQUIPMENT 
HEREON MA Y  NOT  BE DISCLOSED  T O A THIRD P AR TY  WITHOUT  CONSENT  OF 
MICROSOFT  CORPORA TION, AND THEN, ONL Y  PURSUANT T O A  MICROSOFT 
APPROVED NONDISCLOSURE  AGREEMENT . A

REVISION 

Bu ekipman sadece kapalı mekanda kullanım içindir.
Elektrikli ve Elektronik Cihazların 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.

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.
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