
Insert Game and Get Up and Play
إدخال اللعبة والنهوض واللعب

6 ft. (1.8m)

KINECT™ SENSOR 

ORIGINAL XBOX 360 XBOX 360® S 
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Helpful Hint
Caution

تلميح مفيد

تنبيه

Confirm that your sensor is already plugged into the 
Power/USB cable, then plug the Power/USB cable into 
the USB port on the back of your console (not on the 
front) and into the wall.

Your sensor must be plugged into the USB port on the back of 
your console.

تأكد من أنه مت توصيل أداة االستشعار بالفعل بكبل الطاقة/USB، ثم قم 
بتوصيل كبل الطاقة/USB مبنفذ USB على اجلزء اخللفي من وحدة التحكم 

(وليس على اجلزء األمامي) ثم إلى احلائط.

.USB ال يتم توصيل أداة االستشعار مبنفذInstruction manual
كتيب اإلرشادات

Game (Includes calibration card)
اللعبة (تتضمن بطاقة معايرة)

Xbox 360® Kinect™ Sensor
Xbox 360®  Kinect™ أداة االستشعار

Power/USB cable
USB/كبل الطاقة

WiFi extension cable
WiFi كبل إطالة

For Original Xbox 360
األصلية Xbox 360 بالنسبة لوحدة حتكم

For Original Xbox 360
بالنسبة لوحدة حتكم Xbox 360 األصلية

Quick Setup Guide
دليل اإلعداد السريع

XBOX 360® KINECT™ SENSOR FOR ORIGINAL XBOX 360 CONSOLE
XBOX 360 األصلية أداة االستشعار ™XBOX 360® KINECT لوحدة حتكم 

IF YOU HAVE THIS CONSOLE
(THE ORIGINAL XBOX 360®) START HERE

إذا كانت لديك وحدة التحكم هذه
(وحدة حتكم ®XBOX 360 األصلية) ابدأ هنا

For The Original Xbox 360® 

بالنسبة لوحدة حتكم ®Xbox 360 األصلية 

(Sold separately)
باع بشكل منفصل) (تُ

Disconnect the WiFi adapter cable from the USB 
port on the back of your console. Then connect the 
network cable to the WiFi extension cable. Plug the 
other end of the extension cable into the USB port on 
the front of your console.

Your sensor must be plugged into the USB port on the back of 
your console.

افصل كل محول WiFi من منفذ USB املوجود باجلزء اخللفي لوحدة التحكم. 
ثم قم بتوصيل كبل الشبكة بكبل إطالة WiFi. قم بتوصيل الطرف اآلخر من 

كبل اإلطالة مبنفذ USB املوجود باجلزء األمامي لوحدة التحكم.

يجب توصيل أداة االستشعار مبنفذ USB املوجود باجلزء اخللفي لوحدة التحكم.

For Original Xbox 360
بالنسبة لوحدة حتكم Xbox 360 األصلية

Before each use, ensure that the sensor has a clear 
space to operate. Completely clear the path between 
you and the sensor.
Recommended Play Space:
•  Single player: Approximately 

6 ft. (1.8m) from sensor.
•  Two players: Approximately 

8 ft. (2.5m) from sensor.

Space required will vary with 
sensor placement and game title.

Visit xbox.com/support for help 
setting up your play space.

قبل كل استخدام، تأكد من وجود مساحة خالية من العقبات لتشغيل أداة 
االستشعار. قم بإخالء املسار املوصل بينك وبني أداة االستشعار من أية عقبات 

بشكل تام.

مساحة اللعب املوصى بها:

•  الالعب الواحد:
 6 أقدام (1.8 متر) من أداة االستشعار تقريبًا

•  الالعبان:
 8 أقدام (2.5 متر) من أداة االستشعار تقريبًا.

سوف تختلف املساحة املطلوبة باختالف موضع أداة االستشعار وعنوان اللعبة.

تفضل بزيارة املوقع xbox.com/support للحصول على املساعدة فيما يتعلق بإعداد 
مساحة اللعب.

Insert the game disc that came with your sensor.
Stand up (one person only) in front of the sensor.
The screen will guide you through the necessary 
steps to complete the setup process and get you 
started playing your game.
Please refer to the instruction manual for important 
safety and health information.

If you move your console while the disc is spinning, you risk 
scratching your disc.

Only move the console when it is powered off.

تأكد من إدخال قرص اللعبة املرفق مع وحدة التحكم.

قف (شخص واحد فقط) أمام أداة االستشعار.

سوف ترشدك الشاشة خالل اخلطوات الالزمة الستكمال عملية اإلعداد والبدء 
في لعب اللعبة!

يرجى الرجوع إلى كتيب اإلرشادات للحصول على معلومات هامة حول الصحة 
والسالمة.

إذا قمت بتحريك وحدة التحكم أثناء دوران القرص، فإنك بذلك تخاطر بتعريض القرص 
للخدش.

قم بتحريك وحدة التحكم عندما تكون قيد إيقاف التشغيل فقط.

Place your sensor on a stable surface near the center 
line of your TV anywhere between a height of 2 ft.-6 
ft. (0.6m-1.8m)
Do not place the sensor in a position where it could 
fall.
Do not put the sensor on your console, in front of a speaker, 
on top of the TV*, or on a surface that vibrates or makes 
noise. 

*  Sensor mounting adapter required for above TV mounting 
(sold separately) 

ضع أداة االستشعار على سطح ثابت بالقرب من اخلط املركزي للتلفزيون في 
أي مكان على ارتفاع يتراوح بني 2 و6 أقدام (من 0.6 إلى 1.8 م)

ال تضع أداة االستشعار في موضع ميكن أن تتعرض فيه للسقوط.

ال تضع أداة االستشعار على وحدة التحكم أو أمام السماعة أو أعلى 
التلفزيون* أو على سطح يتعرض الهتزازات أو تصدر عنه ضوضاء.

التلفزيون  أداة االستشعار للتثبيت على  * يلزم وجود محول تثبيت 
(يُباع بشكل منفصل) 

Make sure to place your sensor on a stable and secure surface, where it won’t fall.
تأكد من وضع أداة االستشعار على سطح ثابت وآمن بحيث ال تتعرض للسقوط.

Sold separately.*
باع بشكل منفصل. *تُ

Sold separately.*
باع بشكل منفصل. *تُ

وحدة حتكم XBOX 360 األصلية

2 ft.– 6 ft. 
(0.6m–1.8m)

2 - 6 أقدام
(0.6 - 1.8 م)

(1.8 م) 6 أقدام 

Clear Your Play Space
إخالء مساحة اللعب من العقبات

Connect Your Sensor to Your Original Xbox 360 Console
توصيل أداة االستشعار بوحدة حتكم Xbox 360 األصلية

What’s Needed for Sensor Setup with the Original Xbox 360
ما يلزم إلعداد أداة االستشعار باستخدام وحدة حتكم Xbox 360 األصلية

Only if You Have a Wireless Networking Adapter
إذا كان لديك محول شبكة السلكية فقط

Position Your Sensor
وضع أداة االستشعار
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(0.6 - 1.8 م)

(1.8 م) 6 أقدام 

XBOX.COM/SUPPORT XBOX.COM/SUPPORT

XBOX.COM/SUPPORT XBOX.COM/SUPPORT XBOX.COM/SUPPORT XBOX.COM/SUPPORT XBOX.COM/SUPPORT

If you have an Xbox 360 S, unplug the Power/USB 
cable from the sensor. This cable is not needed for 
the Xbox 360 S console. Plug the cable attached to 
your sensor into the specially shaped port on the 
back of your console.
You do not need the Power/USB cable for use with 
the Xbox 360 S.

The sensor does not plug into the USB port.

إذا كان لديك Xbox 360 S، فافصل كبل الطاقة/USB من أداة االستشعار. 
وال يلزم توفر هذا الكبل لوحدة حتكم Xbox 360 S. قم بتوصيل الكبل 

امللحق بأداة االستشعار في املنفذ ذي الشكل اخملصص على اجلزء اخللفي من 
وحدة التحكم.

.Xbox 360 S الستخدامه مع USB/لن حتتاج إلى كبل طاقة

.USB ال يتم توصيل أداة االستشعار مبنفذ

Before each use, ensure that the sensor has a clear 
space to operate. Completely clear the path between 
you and the sensor.
Recommended Play Space:
•  Single player: Approximately 

6 ft. (1.8m) from sensor.
•  Two players: Approximately 

8 ft. (2.5m) from sensor.

Space required will vary with 
sensor placement and game title.

Visit xbox.com/support for help 
setting up your play space.

قبل كل استخدام، تأكد من وجود مساحة خالية من العقبات لتشغيل أداة 
االستشعار. قم بإخالء املسار املوصل بينك وبني أداة االستشعار من أية عقبات 

بشكل تام.

مساحة اللعب املوصى بها:

•  الالعب الواحد:
 6 أقدام (1.8 متر) من أداة االستشعار تقريبًا

•  الالعبان:
 8 أقدام (2.5 متر) من أداة االستشعار تقريبًا.

سوف تختلف املساحة املطلوبة باختالف موضع أداة االستشعار وعنوان اللعبة.

تفضل بزيارة املوقع xbox.com/support للحصول على املساعدة فيما يتعلق بإعداد 
مساحة اللعب.

Insert the game disc that came with your sensor.
Stand up (one person only) in front of the sensor.
The screen will guide you through the necessary 
steps to complete the setup process and get you 
started playing your game.
Please refer to the instruction manual for important 
safety and health information.

If you move your console while the disc is spinning, you risk 
scratching your disc.

Only move the console when it is powered off.

تأكد من إدخال قرص اللعبة املرفق مع وحدة التحكم.

قف (شخص واحد فقط) أمام أداة االستشعار.

سوف ترشدك الشاشة خالل اخلطوات الالزمة الستكمال عملية اإلعداد والبدء 
في لعب اللعبة!

يرجى الرجوع إلى كتيب اإلرشادات للحصول على معلومات هامة حول الصحة 
والسالمة.

إذا قمت بتحريك وحدة التحكم أثناء دوران القرص، فإنك بذلك تخاطر بتعريض القرص 
للخدش.

قم بتحريك وحدة التحكم عندما تكون قيد إيقاف التشغيل فقط.

For Xbox 360 S 
Xbox 360 S بالنسبة لوحدة حتكم

For Xbox 360 S 
Xbox 360 S بالنسبة لوحدة حتكم

IF YOU HAVE THIS CONSOLE
(THE XBOX 360® S) START HERE

إذا كانت لديك وحدة التحكم هذه
(وحدة حتكم XBOX 360® S) ابدأ هنا

Instruction manual
كتيب اإلرشادات

Game (Includes calibration card)
اللعبة (تتضمن بطاقة معايرة)

 For Xbox 360® S 

Xbox 360® S بالنسبة لوحدة حتكم
(Sold separately)
باع بشكل منفصل) (تُ

Quick Setup Guide
دليل اإلعداد السريع

XBOX 360® KINECT™ SENSOR FOR XBOX 360 S CONSOLE
XBOX 360 S أداة االستشعار ™XBOX 360® KINECT لوحدة حتكم 

Xbox 360® Kinect™ Sensor
Xbox 360®  Kinect™ أداة االستشعار

X16-99027-03

Place your sensor on a stable surface near the center 
line of your TV anywhere between a height of 2 ft.-6 
ft. (0.6m-1.8m)
Do not place the sensor in a position where it could 
fall.
Do not put the sensor on your console, in front of a speaker, 
on top of the TV*, or on a surface that vibrates or makes 
noise. 

*  Sensor mounting adapter required for above TV mounting 
(sold separately) 

ضع أداة االستشعار على سطح ثابت بالقرب من اخلط املركزي للتلفزيون في 
أي مكان على ارتفاع يتراوح بني 2 و6 أقدام (من 0.6 إلى 1.8 م)

ال تضع أداة االستشعار في موضع ميكن أن تتعرض فيه للسقوط.

ال تضع أداة االستشعار على وحدة التحكم أو أمام السماعة أو أعلى 
التلفزيون* أو على سطح يتعرض الهتزازات أو تصدر عنه ضوضاء.

التلفزيون  أداة االستشعار للتثبيت على  * يلزم وجود محول تثبيت 
(يُباع بشكل منفصل) 

Make sure to place your sensor on a stable and secure surface, where it won’t fall.
تأكد من وضع أداة االستشعار على سطح ثابت وآمن بحيث ال تتعرض للسقوط.

Power/USB cable
USB/كبل الطاقة

(Not Required for Xbox 360 S)
(Xbox 360 S غير مطلوب لـ)

Remove
إزالة

Remove
إزالة

Need Further Assistance?
DON’T RETURN YOUR 
CONSOLE TO THE STORE.
Check your full manual for helpful hints or get more 
information at XBOX.COM/SUPPORT.

هل حتتاج إلى مزيد من املساعدة؟
ال تقدم على إرجاع وحدة التحكم
 إلى املتجر الذي اشتريتها منه.

حتقق من وجود الدليل الكامل للحصول على تلميحات مفيدة أو احصل على 
XBOX .COM/SUPPORT مزيد من املعلومات على املوقع

XBOX.COM/SUPPORT
Helpful Hint
Caution

تلميح مفيد

تنبيه

Sold separately.*
باع بشكل منفصل. *تُ

Sold separately.*
باع بشكل منفصل. *تُ

وحدة حتكم XBOX 360 األصلية

What’s Needed for Sensor Setup with the Xbox 360 S Console
Xbox 360 S ما يلزم إلعداد أداة االستشعار باستخدام وحدة حتكم

Clear Your Play Space
إخالء مساحة اللعب من العقبات

Connect Your Sensor to Your Xbox 360 S Console
Xbox 360 S قم بتوصيل أداة االستشعار بوحدة حتكم

Insert Game and Get Up and Play
إدخال اللعبة والنهوض واللعب

Position Your Sensor
وضع أداة االستشعار
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