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כבל העברה של כונן קשיח
SABİT SÜRÜCÜ AKTARIM KABLOSU

לא ניתן לאחסן את אותו התוכן בשני מיקומים בו-זמנית. עם זאת, ניתן למקם עותקים של   •
אותו התוכן בכוננים מרובים באמצעות ההליכים הרגילים, כגון שמירת משחקים מתנהלים 

.Xbox LIVE Marketplace -והורדת תוכן מ
כדי להאיץ את הביצועים, קונסולת Xbox 360 משתמשת בחלק מהשטח בכונן הקשיח.   •

פירוש הדבר שקיבולת האחסון הזמינה לתוכן שלך תהיה קטנה מהקיבולת המלאה 
המוצהרת.

לקבלת מידע נוסף על השימוש בכונן קשיח עם קונסולת Xbox 360, עיין   • 
.www.xbox.com/support או בקר בכתובת Xbox 360 בהנחיות של קונסולת

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

הודעת העברת התוכן לא מופיעה
אם הודעת העברת התוכן לא מופיעה באופן אוטומטי על המסך לאחר שחיברת את כבל 

ההעברה לקונסולה, ודא שהיא כוללת את עדכון הקונסולה העדכני. ניתן לקבל את העדכון על-ידי 
 .www.xbox.com/support או הורדת העדכון מאזור עדכון הקונסולה בכתובת Xbox LIVE -כניסה ל

לאחר העדכון, נתק את הכבל מיציאת ה- USB וחבר אותו שוב. אם ההודעה עדיין לא מופיעה, 
עבור לאזור זיכרון המערכת, בחר את הכונן הקשיח הישן )הכונן עם סמל כבל ההעברה לידו( 

ולאחר מכן בחר בהעברת תוכן.
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 למועצה המקומית, לשירות 
איסוף האשפה הביתית שלך או לחנות שבה רכשת מוצר זה. לקבלת מידע נוסף על WEEE פנה 

לכתובת מייל: weee@microsoft.com )ציוד חשמלי ואלקטרוני להשלכה(.
לשימוש ביתי או משרדי.

לא מיועד לשימוש ביישומי מכונאות, רפואה או תעשייה.
כל שינוי שלא אושר מפורשות על-ידי Microsoft עלול לשלול את סמכות המשתמש להפעיל התקן זה. 

 מוצר זה מיועד לשימוש עם ציוד טכנולוגיית מידע המופיע ברשימת UL, CSA, ETL( NRTL( וכולי 
 .)EC 1-05906 )סימון NE/CEI -ו/או ציוד התואם ל

אין חלקים הניתנים לטיפול. 
 .(+5ºC) עד (+35ºC) התקן זה מדורג כמוצר מסחרי להפעלה בטמפרטורות של

Microsoft Corporation מצהירה בזאת שמוצר זה תואם לדרישות העיקריות ולתנאים רלוונטיים 
.2004/108/EC -1999/5 ו/EC אחרים של הנחיות

התיעוד הטכני, כנדרש בהליך הערכת התאימות, נשמר בכתובת הבאה:
Microsoft Ireland Operations Ltd. חברה  

The Atrium Building 3   Address 
Carmanhall Road,   

Sandyford Industrial Estate,   
Dublin 18  

אירלנד מדינה  

זכויות יוצרים
המידע במסמך זה, כולל כתובות URL והפניות אחרות לאתרי אינטרנט, כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. אלא אם 

כן צוין אחרת, החברות, הארגונים, המוצרים, שמות התחומים, כתובות הדואר האלקטרוני, הסמלים, האנשים, 
המקומות והאירועים לדוגמה המתוארים להלן הם בדויים, ואין כל כוונה להצביע על חברות, ארגונים, מוצרים, 
שמות תחומים, כתובות דואר אלקטרוני, סמלים, אנשים, מקומות או אירועים אמיתיים, ואין להסיק כוונה שכזו. 

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 אחר( או לכל מטרה, ללא רשות מפורשת בכתב מ- 
.Microsoft Corporation

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 כבל ההעברה של כונן קשיח של
כבל העברה של כונן קשיח של Xbox 360 מאפשר לך להעביר תוכן בין כוננים קשיחים או 

 .Xbox 360 קונסולות של
חשוב

הליך ההעברה במדריך זה יעבוד רק אם הקונסולה כוללת עדכון אחרון. קבל את העדכון 
האחרון על-ידי כניסה ל- ®Xbox LIVE או הורדת העדכון מאזור עדכון הקונסולה בכתובת 

.www.xbox.com/support

הערה
סרטים ששכרת והורדת מ- Xbox LIVE אינם זמינים לאחר העברת התוכן. אם שכרת סרטים, צפה 

בהם לפני תחילת ההעברה.
העברת תוכן לכונן קשיח או קונסולה

בעת העברת תוכן, כל קובץ שניתן להעביר נמחק מהמיקום המקורי ונוסף למיקום היעד. כדי 
להעביר תוכן לקונסולה ללא כונן קשיח, קונסולת היעד חייבת להיות קונסולת Xbox 360 S עם 

זיכרון פנימי, ולא קונסולת Xbox 360 מקורית ללא זיכרון פנימי.
הערה

בדומה לכל תהליך העברת נתונים, קיימת סכנה של אובדן חלק מהתוכן או כולו במהלך 
ההעברה. אם אתה ממשיך בתהליך העברת הנתונים, אתה עושה זאת על אחריותך ואתה 

מסכים ש- ®Microsoft אינה נושאת בחבות לכל אובדן תוכן הנובע מתהליך ההעברה.
כדי להעביר תוכן לכונן קשיח חדש או קונסולה חדשה:

אם המקור הוא כונן קשיח שעדיין מחובר לקונסולה, כבה את הקונסולה ולאחר מכן הסר   1
את הכונן כמוצג בהוראות של הקונסולה או הכונן הקשיח.

אם היעד הוא כונן קשיח חדש המצורף לקונסולה, דלג   2
לשלב 3. אם הכונן הקשיח החדש אינו מחובר עדיין, חבר 

אותו לקונסולה כמתואר בהוראות של הכונן.
חבר את הקונסולה לטלוויזיה או לצג כמוצג בהוראות של   3

הקונסולה.
הפעל את הקונסולה.  4

חבר והפעל את השלט.  5
חבר קצה אחד של כבל ההעברה לכונן הקשיח.  6

חשוב
כבל ההעברה מתחבר לכונן הקשיח בצורה אחת בלבד. אל 

תפעיל כוח בניסיון לחבר את המחבר. חבר את הכבל בצורה 
המוצגת. הצב את הכונן הקשיח המחובר לכבל על-גבי 

משטח יציב, כשהמדבקות על-גבי הכונן פונות כלפי מעלה.
 USB חבר את הקצה האחר של כבל ההעברה ליציאת  7

חיצונית וקדמית בקונסולה.
המתן עד להופעת הודעת העברת התוכן, ולאחר מכן   8
בחר באפשרות להעברת תוכן. הכונן הקשיח הישן או 

הקונסולה הישנה יצוינו בתור התקן המקור, והכונן החדש 
או הקונסולה החדשה אמורים להיות התקן היעד.

כדי להעביר את כל הפריטים, פשוט התחל בהעברה.  9
עם השלמת ההעברה, נתק את כבל ההעברה   10

מהקונסולה והכונן הקשיח.
הערה

אם אין לך די שטח בכונן הקשיח החדש או בזיכרון הפנימי של הקונסולה עבור כל התוכן, תצטרך 
לבחור כמה פריטים להעברה לפני שתוכל להתחיל. לשם כך, בחר קטגוריה מרשימת התוכן של 

המקור ונקה את הפריטים שאינך רוצה להעביר. הפריטים שאינם נבחרים נשארים בכונן הקשיח 
הישן ואינם מועברים. 

לחלופין, ניתן לפנות שטח בכונן הקשיח החדש או בקונסולה החדשה על-ידי יציאה מהאזור 
העברת התוכן, מעבר לאזור זיכרון המערכת ובחירת הכונן הקשיח החדש. לאחר מכן, ניתן למחוק 
 .Xbox 360 שהוגדר לאחסון של USB פריטים או להעביר אותם לכונן הבזק או התקן אחסון אחר של

כדי להתחיל שוב את תהליך ההעברה, נתק את כבל ההעברה מהקונסולה וחבר אותו שוב.
לקבלת מידע נוסף על העברת תוכן באמצעות כונן קשיח והגדרת התקני אחסון של USB, בקר 

.www.xbox.com/support בכתובת
הערות

כדי להעביר תוכן מקונסולה ללא כונן קשיח לכונן קשיח, עליך לנתק את הכונן הקשיח   •
מהקונסולה שלו ולחבר אותו ישירות לכבל. לאחר מכן, כשמופיעה הודעת העברת התוכן 

על המסך, הקפד לציין את הכונן הקשיח כיעד ולא כמקור. לאחר ההעברה, חבר מחדש את 
הכונן הקשיח לקונסולה שלו. בהתאם לכמות התוכן להעברה, תהליך ההעברה יכול לקחת 

יותר משעה. 
לא ניתן להעביר תוכן פגום, קבצי מערכת ותוכן מסוים ברשיון. אם תוכן מסוים נפגם לפני   •

ההעברה, Xbox יציג הודעה שלפיה אין אפשרות להעביר תוכן מסוים או לא ניתן לבצע 
פעולה כלשהי. כדי למנוע זאת, הסר קבצים פגומים לפני העברת התוכן. כבל ההעברה של 

 Xbox 360 אינו אביזר מחשב. הוא מיועד רק לחיבור כונן קשיח של Xbox 360 כונן קשיח של
לקונסולה של Xbox 360 להעברת תוכן. אתה עלול לגרום נזק למחשב או להתקן USB אחר 

אם תחבר אליו את כבל ההעברה.
כבל ההעברה מיועד להעברת תוכן בלבד. הוא לא מיועד לחיבור ממושך לקונסולה או   •

לשימוש עם מארח או התקן USB אחר. השלך את הכבל בהתאם להנחיות בסעיף “השלכת 
סוללות משומשות וציוד חשמלי ואלקטרוני” במדריך זה.

כבל ההעברה לא יכול לשמש לחיבור כוננים קשיחים מרובים לקונסולה.  •
Xbox Guide אינו זמין במהלך העברות תוכן.  •



Xbox 360 Sabit Sürücü Aktarım Kablosu
Xbox 360® Sabit Sürücü Aktarım Kablosu, bir Xbox 360 sabit sürücüsü veya konsoldan bir 
diğerine içerik aktarmanızı sağlar. 

ÖneMLI
Bu kılavuzdaki aktarım prosedürü sadece konsolunuzda son güncelleme varsa çalışacaktır. Xbox 
LIVE®'da oturum açarak veya www.xbox.com/support adresindeki konsol güncelleme alanından 
yükleyerek en yeni güncellemeyi alabilirsiniz.

nOT
Xbox LIVE'dan kiralanan veya yüklenen filmler, içerik aktarımı sonrasında izlenemez. Film 
kiraladıysanız bunları aktarımı yapmadan önce izleyin.

Bir Sabit Sürücü veya Konsola İçerik Aktarma
İçerik aktarırken aktarılabilen her dosya kaynak konumundan silinecek ve hedef konumuna 
eklenecektir. Sabit sürücüsü olmayan bir konsola içerik aktarmak için hedef konsolu, dahili 
belleğe sahip olmayan orijinal Xbox 360 konsolu değil, dahili bellekli bir Xbox 360 S konsolu 
olmalıdır.

nOT
Her veri aktarım işleminde olduğu gibi, aktarım sırasında bazı veya tüm verilerinizi kaybetme riski 
bulunmaktadır. Veri aktarım işlemini yapacaksanız bunun riski size aittir ve Microsoft®'un aktarım 
işleminden kaynaklanan herhangi bir içerik kaybından sorumlu olmadığını kabul etmiş olursunuz.

Yeni sabit sürücü veya konsola içerik aktarmak için:
1 Kaynağınız bir konsola bağlı bir sabit sürücüyse konsolu kapatın ve daha sonra sürücüyü 

konsol veya sabit sürücü talimatlarında gösterildiği gibi çıkarın.
2 Hedefiniz, bir konsola bağlı olarak gelmiş yeni bir sabit sürücüyse 3 numaralı adıma geçin. 

Yeni sabit sürücünüz henüz bağlanmamışsa, sabit sürücü talimatlarında açıklandığı gibi 
konsola bağlayın.

3 Konsol talimatlarında gösterildiği gibi konsolu TV'niz 
veya monitörünüze bağlayın.

4 Konsolu açın.
5 Kumandayı bağlayın ve açın.
6 Aktarım kablosunun bir ucunu sabit sürücünüze 

bağlayın.

ÖneMLİ
Aktarım kablosu sabit sürücüye sadece tek bir konumda 
bağlanır. Bağlayıcıyı bağlamak için zorlamayın. Kabloyu 
gösterilen konumda bağlayın. Kablonun bağlı olduğu 
sabit sürücüyü, sabit sürücü üzerindeki etiketler yukarı 
dönük olacak şekilde sağlam bir yüzeye yerleştirin.

7 Aktarım kablosunun diğer ucunu, konsolun ön tarafına, dış 
USB yuvasına bağlayın.

8 Ekranda içerik aktarım mesajı görüntülenene kadar 
bekleyin ve daha sonra içerik aktarma seçeneğini seçin. Eski 
sabit sürücünüz veya konsolunuz kaynak cihaz olarak 
belirtilmelidir ve yeni sabit sürücünüz veya konsolunuz 
hedef cihaz olmalıdır.

9 Tüm öğeleri aktarmak için aktarımı başlatın.
10 Aktarım tamamlandığında aktarım kablosunu konsol ve 

sabit sürücüden çıkarın.

nOT
Tüm içerik için yeni sabit sürücüde veya konsol dahili belleğinde yeterli alan yoksa başlamadan 
önce aktarım için daha az öğe seçmeniz gerekecektir. Bunun için, kaynak içerik listesinden bir 
kategori seçin ve aktarmak istemediğiniz öğeleri silin. Seçilmeyen öğeler, eski sabit sürücüde 
kalacak ve aktarılmayacaktır. 

Alternatif olarak içerik aktarım alanından çıkıp sistem belleği alanına gelerek ve yeni sabit 
sürücüyü seçerek biraz alan açabilirsiniz. Daha sonra bazı öğeleri silebilir veya bunları Xbox 360 
ile çalışmak için yapılandırılmış bir flash sürücüye veya USB depolama cihazına taşıyabilirsiniz. 
Aktarım işlemini tekrar başlatmak için aktarım kablosunu konsoldan çıkarın ve tekrar takın.

Sabit sürücü içerik aktarımı ve USB depolama cihazlarının yapılandırılması hakkında daha fazla 
bilgi için www.xbox.com/support adresini ziyaret edin.
nOTLAR
• Sabit sürücüsüz bir konsoldan bir sabit sürücüye içerik aktarmak için sabit sürücüyü 

konsolundan çıkarmalı ve doğrudan kabloya bağlamalısınız. Daha sonra, içerik aktarım mesajı 
ekranda görüntülendiğinde bu sabit sürücüyü kaynak değil hedef olarak seçin. Aktarım 
sonrasında sabit sürücüyü tekrar konsola bağlayın. Taşınacak içerik miktarına bağlı olarak 
aktarım işlemi bir saatten daha uzun sürebilir. 

• Bozuk içerik, sistem dosyaları ve bazı lisanslı içerik aktarılamaz. Herhangi bir içerik aktarım 
öncesinde bozulmuşsa Xbox, “Bazı içerikler aktarılamadı” veya “İşlem gerçekleştirilemiyor” gibi 
bir mesaj görüntüleyecektir. Bunu önlemek için içerik aktarımından önce bozulmuş dosyaları 
silin. Xbox 360 Sabit Sürücü Aktarım Kablosu, bir bilgisayar aksesuarı değildir. Sadece içerik 
aktarımı için bir Xbox 360 Sabit Sürücüsünü bir Xbox 360 konsoluna bağlamak için 
tasarlanmıştır. Aktarım kablosunu bu tür cihazlara bağlamanız durumunda bilgisayar veya USB 
cihazına zarar verebilirsiniz.

• Aktarım kablosu sadece içerik aktarmak içindir. Konsolunuza uzun süreli bağlı kalmak veya 
herhangi bir USB ana makinesi veya cihazıyla kullanım için tasarlanmamıştır. Kabloyu, bu 
kılavuzda verilen Atık Piller ve Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların Atılması talimatlarına 
uygun olarak atın.

• Aktarım kablosu, konsolunuza birden fazla sabit sürücü bağlamak için kullanılamaz.
• Xbox Guide, içerik aktarımı sırasında kullanılamaz.

• Aynı içeriği iki konumda depolayamazsınız. Bununla birlikte, devam eden oyunları kaydetmek 
ve Xbox LIVE Marketinden içerik yüklemek gibi aynı içeriğin kopyalarını standart prosedürleri 
kullanarak birden fazla sürücüye koyabilirsiniz.

• Performansı artırmak için Xbox 360 konsolu, sabit sürücüdeki alanın bir kısmını kullanmaktadır. 
Bu, içeriğiniz için belirtilen depolama kapasitesinden daha azının kullanılabileceği anlamına 
gelmektedir.

• Xbox 360 konsolunuzla birlikte bir sabit sürücü kullanmak hakkında daha fazla bilgi için, 
Xbox 360 konsolu talimatlarına başvurun veya www.xbox.com/support adresini ziyaret edin.

SORUn GİDeRMe
Sorunla karşılaşmanız durumunda aşağıda sağlanan çözümleri deneyin.

İçerik Aktarım Mesajı Görüntülenmiyor
Aktarım kablosunu konsola taktıktan sonra içerik aktarım mesajı ekranda otomatik olarak 
görüntülenmiyorsa en son konsol güncellemesinin yüklü olduğundan emin olun. Xbox LIVE'da 
oturum açarak veya www.xbox.com/support adresindeki konsol güncelleme alanından yükleyerek 
en yeni güncellemeyi alabilirsiniz. Güncelleme sonrasında, kabloyu USB yuvasından çıkarın ve 
tekrar takın. Mesaj hala ekrandaysa sistem belleği alanına gidin, eski sabit sürücünüzü seçin 
(yanında aktarım kablosu simgesi bulunan sürücü) ve daha sonra içeriği aktarmayı seçin.

Daha Fazla Yardım İçin
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.

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 konsey, ev çöp toplama hizmeti veya bu ürünü satın aldığınız 
mağazayla iletişim kurun. WEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar) hakkında daha fazla 
bilgi için weee@microsoft.com ile 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, +41° F (+5° C) - +95° F (+35° C) arasında çalışmak için ticari bir ürün olarak 
sınıflandırılmaktadır.

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

TeLİF HAKKI
URL ve diğer İnternet web sitesi referansları da dahil, bu belgedeki bilgiler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. 
Aksi belirtilmediği takdirde burada örnek olarak verilen kurumlar, kuruluşlar, ürünler, etki alanı adları, e-posta 
adresleri, logolar, kişiler, yerler ve olaylar kurmacadır ve gerçek kurumlar, kuruluşlar, ürünler, etki alanı adları, e-posta 
adresleri, logolar, kişiler, yerler ve olaylarla herhangi bir benzerlik amaçlanmamıştır. 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.


