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Langaton Xbox 360 -bLuetooth-
kuulokemikrofoni

Kiitos langattoman Xbox 360® -BLUETOOTH®-
kuulokemikrofonin valitsemisesta. 
Kuulokemikrofonin koko, Langattomuus ja helppo 
laiteparin muodostus Xbox 360 -konsolin kanssa 
antavat sinun keskustella ja lähettää ääniviestejä 
muille pelaajille kätevästi sekä pelissä että pelin 
ulkopuolella. Kuulokemikrofonin avulla voit myös 
antaa äänikomentoja peleissä, jotka tukevat 
äänikomentotoimintoja.
Voit käyttää langatonta kuulokemikrofonia 
joko Xbox- tai BLUETOOTH-tilassa. Jos sinulla on 
BLUETOOTH-laite, joka tukee puheluita, voit 
vaihtaa Xbox-tilasta BLUETOOTH-tilaan ja vastata 
saapuviin puheluihisi kuulokemikrofonillasi.
Tarvitset maksuttoman Xbox LIVE® -jäsenyyden, 
jotta voit käyttää kuulokemikrofoniasi Xbox 360 

-konsolisi kanssa. Lisätietoja Xbox LIVE -palvelusta on osoitteessa www.xbox.com. Langaton Xbox 360 
-BLUETOOTH-kuulokemikrofoni on tarkoitettu käytettäväksi Xbox 360 -videopeli- ja -viihdejärjestelmän 
sekä BLUETOOTHIA tukevien laitteiden kanssa.
Uusi kuulokemikrofoni antaa käyttöösi seuraavaa:
• kattava valikoima Xbox- ja BLUETOOTH-ominaisuuksia.
• jopa 9 metrin toimintasäde.
• Jopa 8 tuntia peliaikaa yhdellä täydellä akun latauksella.
• vähäisen virran merkkiäänet.
• äänenvoimakkuuden/vaimennuksen säätimet.
• Xbox-oppaasta seurattava akun virran mittari.
Kokeile langatonta Xbox 360 -ohjainta, jotta langattoman kuulokemikrofonin käyttökokemus 
olisi paras mahdollinen.
Ei tarkoitettu käytettäväksi kone- tai tehdassovelluksissa tai lääketieteellisissä sovelluksissa. Tämä 
tuote on tarkoitettu käytettäväksi NRTL:n hyväksymän (esimerkiksi UL, CSA ja ETL) ja/tai 
standardin IEC/EN 60950-1 mukaisen (CE-merkintä) tietotekniikkalaitteiston kanssa.
Laite ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Tämä laite on luokiteltu kaupalliseksi 
tuotteeksi, jonka käyttölämpötila on 0 - +50 ºC. 

  Varoitus
 Lue tästä oppaasta ja Xbox 360 -konsolin oppaasta tärkeitä turvallisuus- ja terveystietoja ennen 

tämän tuotteen käyttämistä. Säilytä kaikki oppaat, sillä saatat tarvita niitä myöhemmin. Jos 
tarvitset oppaita kadonneiden oppaiden tilalle, käy osoitteessa www.xbox.com/support tai soita 
Xbox-asiakastukeen (katso Jos tarvitset lisää ohjeita -osa).

Tämän tuotteen rajoitettu takuu on kuvattu Xbox 360 -konsolin oppaassa, ja se on saatavilla 
verkossa osoitteessa at www.xbox.com/support.

  sähköturvallisuus
 Kuten monien muidenkin sähkölaitteiden kohdalla, seuraavien varotoimien noudattamatta 

jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon, joka voi johtaa vakavaan vammaan tai kuolemaan tai 
vioittaa langatonta kuulokemikrofonia.
• Käytä ainoastaan langattoman kuulokemikrofonin mukana toimitettua tai valtuutetusta 

korjauskeskuksesta saamaasi kuulokemikrofonin latauskaapelia.
• Älä anna kuulokemikrofonin tai sen latauskaapelin kastua.
• Vältä kuulokemikrofonin tai sen latauskaapelin vioittuminen irrottamalla kuulokemikrofonin 

latauskaapeli ukonilmojen ajaksi ja silloin, kun se on pitkään käyttämättömänä.
• Kuulokemikrofonia ei tule pitää päässä, kun kuulokemikrofonin latauskaapeli on liitettynä siihen.
• Älä istu tai astu kuulokemikrofonin, sen kaapelin tai kaapeliliittimen päälle, jotta 

kuulokemikrofoni ei vioitu.

  Ladattavan akun turvallinen käyttäminen 
 Nämä varotoimenpiteet koskevat kaikkia tuotteita, jotka käyttävät ladattavia akkuja tai 

kertakäyttöisiä paristoja.
 Jos paristoja tai akkuja käytetään väärin, niiden neste voi vuotaa, tai ne voivat ylikuumentua tai 

räjähtää. Vuotanut paristo- tai akkuneste on syövyttävää ja mahdollisesti myrkyllistä. Se voi 
aiheuttaa palovammoja iholle ja silmiin, ja sen nieleminen on vaarallista.

 Lataa akkua vain tuotteen mukana toimitetulla laturilla.

  kuulon heikkeneminen
 Jatkuva altistus suurille äänenvoimakkuuksille kuulokemikrofonia käytettäessä voi aiheuttaa 

väliaikaista tai pysyvää kuulon heikkenemistä.

  tukehtumisvaara
 Tämä laite voi sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran alle kolmivuotiaille 

lapsille. Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.

 

  huomautus matkustaville
 Poista langattoman laitteen paristot tai akut tai poista langaton laite käytöstä ( jos siinä on kytkin 

sen tekemistä varten) ennen lentokoneeseen nousemista tai langattoman laitteen pakkaamista 
tarkastettaviin matkatavaroihin. Langattomat laitteet voivat lähettää radiotaajuusenergiaa 
matkapuhelimen tavoin, kun paristot tai akut ovat laitteessa ja langaton laite on otettu käyttöön 
( jos siinä on kytkin sen tekemistä varten).

kuuLokemikrofonin Lataaminen
Sinun täytyy ladata kuulokemikrofoni, ennen kuin voit valmistella 
langattoman Xbox 360 -BLUETOOTH-kuulokemikrofonin ja käyttää sitä. 

Langattoman kuulokemikrofonin lataaminen:
1 Liitä kuulokemikrofonin latauskaapelin toinen pää Xbox 360 

-konsolin USB-porttiin.
2 Liitä toinen pää kuulokemikrofonin virtatuloon.
3 Käynnistä konsoli.
 Kuulokemikrofonin merkkivalot vilkkuvat vihreinä, kun 

kuulokemikrofonia ladataan Xbox-tilassa, ja sinisinä ladattaessa 
BLUETOOTH-tilassa. Merkkivalot jäävät palamaan, kun lataus on 
valmis.

 huomautuksia
• Akun tavallinen latausaika on kaksi tuntia.
• Varmista, että akun virta on kokonaan loppu, ennen kuin lataat akun.
• Jos kuulokemikrofoni on yhdistetty konsoliin langattomasti, kuulokemikrofonin 

latauskaapelin liittäminen katkaisee langattoman yhteyden konsoliin.
• Kuulokemikrofoni ei toimi, kun kuulokemikrofonin latauskaapeli on liitettynä siihen.
• Jos kuulokemikrofonia ei käytetä pitkään aikaan, sen akun lataus saattaa tyhjentyä. Jos 

näin tapahtuu, lataa kuulokemikrofoni uudelleen.
• Kuulokemikrofoni saattaa lämmetä lataamisen aikana.

kuuLokemikrofonin VaLmisteLeminen Ja  
kÄYttÄminen XboX-tiLassa
Voit käyttää langatonta kuulokemikrofonia joko Xbox-tilassa tai BLUETOOTH-tilassa. Tässä osassa 
kuvataan kuulokemikrofonin valmisteleminen ja käyttäminen Xbox-tilassa. Tietoja langattoman 
kuulokemikrofonin käyttämisestä BLUETOOTH-tilassa on kohdassa Kuulokemikrofonin 
valmisteleminen ja käyttäminen BLUETOOTH-tilassa.
kuulokemikrofonin yhdistäminen Xbox 360 -konsoliin
Sinun pitää yhdistää kuulokemikrofoni konsoliin langattomasti (muodostaa laitepari), ennen kuin 
voit käyttää kuulokemikrofonia konsolin kanssa. Kun yhteys on muodostettu, kuulokemikrofoni 
muodostaa yhteyden konsoliin automaattisesti aina, kun kytket virran kuulokemikrofoniin  
Xbox-tilassa tai vaihdat BLUETOOTH-tilasta Xbox-tilaan.
Kuulokemikrofonin yhdistäminen konsoliin langattomasti:
1 Käynnistä konsoli painamalla virtapainiketta.
2 Siirrä kuulokemikrofonin tilakytkin Xbox-asentoon ja paina sitten 

virtapainiketta.
3 Kun kuulokemikrofoni on toistanut käynnistysäänen, paina 

kuulokemikrofonin yhdistämis ja pidä sitä painettuna kahden  
sekunnin ajan.

4 Paina konsolin yhdistämispainiketta 20 sekunnin kuluessa 
kuulokemikrofonin yhdistämispainikkeen painamisesta.

 Kun kuulokemikrofoni on yhdistetty konsoliin, merkkivalot vilkkuvat vihreinä 
kolmesti. Kuulokemikrofonille määritetään konsolissa tietty neljännes, jota 
palava vihreä merkkivalo ilmaisee.

 Jos ohjaimelle on määritetty ensimmäinen neljännes, myös 
kuulokemikrofonille määritetään ensimmäinen neljännes. Jos toiselle 
langattomalle kuulokemikrofonille on jo määritetty ensimmäinen 
neljännes, kuulokemikrofonille määritetään seuraava vapaa neljännes.

5 Jos haluat liittää kuulokemikrofonin eri neljännekseen määritettyyn 
ohjaimeen, voit edetä haluamaasi neljännekseen painamalla 
kuulokemikrofonin yhdistämis- tai virtapainiketta.

 Jos esimerkiksi haluat muuttaa ensimmäiseen neljännekseen 
määritetyn kuulokemikrofonin kolmanteen neljännekseen, paina 
yhdistämispainiketta kahdesti.

Jos kuulokemikrofoni ei pysty tekemään yhdistämisprosessia loppuun 20 
sekunnin kuluessa, merkkivalot jatkavat vilkkumista hitaasti.
 huomautuksia

• Sinun on muodostettava yhteys Xbox LIVE -palveluun, ennen kuin käytät kuulokemikrofonia 
ensimmäistä kertaa. Yhteyden muodostaminen Xbox LIVE -palveluun antaa konsolin ladata 
tarvittavat ohjelmistopäivitykset. Lisätietoja Xbox LIVE -palvelusta on osoitteessa  
www.xbox.com/live.

• Voit yhdistää jopa neljä langatonta kuulokemikrofonia yhteen konsoliin samanaikaisesti. 
Jokaiselle yhdistetylle kuulokemikrofonille määritetään neljännes.

• Vähintään yhden neljänneksen on oltava vapaana (merkkivalo ei pala), ennen kuin 
langattoman kuulokemikrofonin voi yhdistää. Jos haluat katkaista langattoman ohjaimen 
yhteyden, paina Xbox-opaspainiketta, pidä sitä painettuna kolmen sekunnin ajan ja 
katkaise sitten virta ohjaimesta. Jos haluat katkaista langallisen ohjaimen yhteyden, irrota 
sen kaapeli konsolista.

• Jos aiot yhdistää useita ohjaimia ja langattomia kuulokemikrofoneja, yhdistä langaton 
kuulokemikrofoni ensin ja yhdistä sen jälkeen kaikki haluamasi kuulokemikrofonit ja niille 
tarkoitetut ohjaimet vuorotellen.

• Ohjainta ei tarvita, jotta kuulokemikrofoni toimisi konsolin kanssa. Jos et käytä ohjainta, 
kuulokemikrofoni saa oman neljänneksensä.

• Langallinen Xbox 360 -kuulokemikrofoni on etusijalla langattomaan kuulokemikrofoniin nähden. 
Langatonta kuulokemikrofonia ei voi liittää ohjaimeen, joka on jo yhdistetty langalliseen 
kuulokemikrofoniin. Jos haluat käyttää langatonta kuulokemikrofonia sen sijaan, irrota 
langallinen kuulokemikrofoni ja toista sitten langattoman yhteyden muodostamisen vaiheet.

• Kun katkaiset virran konsolista, kuulokemikrofonin virtaa ei katkaista. Katkaise 
kuulokemikrofonin virta painamalla virtapainiketta kahden sekunnin ajan.

• Kuulokemikrofoni on yhdistetty langattomasti vain yhteen konsoliin kerrallaan. Voit yhdistää 
sen uuteen konsoliin milloin tahansa, mutta yhteys aiempaan konsoliin menetetään.

• Langaton Xbox 360 -kuulokemikrofoni toimii ainoastaan yhdeksän metrin säteellä 
konsolista. Ohjaimen ja konsolin välillä olevat esineet voivat pienentää tätä aluetta.

kuulokemikrofonin asettaminen paikalleen
Sinun on asennettava ear gel -osa ja varmistettava, että kuulokemikrofoni 
tuntuu mukavalta, ennen kuin käytät kuulokemikrofonia pelaamiseen tai 
keskustelemiseen. Kuulokemikrofonin mukana toimitetaan kolme ear gel 
-osaa. Ne varmistavat, että kuulokemikrofoni tuntuu mukavalta käyttää. 
Varmista, että kuulokemikrofonin virta on katkaistu, ennen kuin vaihdat ear 
gel -osan.

Kuulokemikrofonin asettaminen paikalleen:
1 Pitele kuulokemikrofonia yhdessä kädessä niin, että kaiutin osoittaa 

sinua kohti.
2 Pitele toisella kädellä korvapidikettä kuvan mukaisesti ja napsauta pidike 

sitten paikalleen kaiuttimen jalustaan.
 Korvapidike voidaan kääntää, joten voit käyttää kuulokemikrofonia vasemmassa tai 

oikeassa korvassa.
3 Valitse haluamasi ear gel -osa, aseta se kaiuttimen keskikohdan päälle ja paina osaa, kunnes 

se napsahtaa paikalleen.
 Kaiuttimen pinnassa on pieni kuoppa ear gel -osan kielekkeen alla.
4 Sovita kuulokemikrofoni tiukasti kumman tahansa korvan päälle niin, että ear gel -osa 

kuuloke on mukavasti korvan päällä. 
 Jos kuulokemikrofoni ei tunnu mukavalta, poista se ja vaihda ear gel -osaa.
5 Kun kuulokemikrofoni tuntuu mukavalta, poista se ja kytke siihen virta.
6 Aseta kuulokemikrofoni takaisin paikalleen, säädä äänenvoimakkuutta ja aloita 

kuulokemikrofonin käyttäminen.
 Mikrofoni toimii parhaiten, kun varmistat, että kuulokemikrofoni on suunnattu kuvan mukaisesti.

kuulokemikrofonin käyttäminen
Seuraavassa osassa oletetaan, että olet jo yhdistänyt langattoman kuulokemikrofonin konsoliin. 
Jos haluat käyttää kuulokemikrofonia Xbox-tilassa, varmista, että käynnistät konsolin.
• Kytke virta kuulokemikrofoniin painamalla virtapainiketta.
 Kuulokemikrofonille määritetään konsolissa tietty neljännes, jota palava vihreä merkkivalo ilmaisee.
• Katkaise virta kuulokemikrofonista painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna.
• Säädä äänenvoimakkuutta painamalla Volume + -tai Volume - -painiketta.
• Vaimenna kuulokemikrofoni painamalla Mute-painiketta. Poista kuulokemikrofonin 

vaimennus painamalla Mute-painiketta uudelleen.
 Voit vaimentaa kuulokemikrofonin vain Xbox-tilassa.

Vähäisen akun virran ilmaisimet
Langattomassa kuulokemikrofonissa on kaksi vähäisen akun virran ilmaisinta. Toinen niistä 
aktivoituu, kun käyttöaikaa on jäljellä 30 minuuttia, ja toinen, kun jäljellä on viisi minuuttia.
30 minuutin kohdalla merkkivalot vilkkuvat noin kaksi kertaa minuutissa, kunnes käyttöaikaa on 
jäljellä viisi minuuttia. Viiden minuutin kohdalla merkkivalot vilkkuvat jatkuvasti, kunnes 
kuulokemikrofonin virta katkeaa.

toimintatilan vaihtaminen
Voit vaihtaa kuulokemikrofonin toimintatilaa sen jälkeen, kun olet kytkenyt siihen virran. Jos 
sinulla on BLUETOOTH-laite, joka tukee puheluita, voit vaihtaa Xbox-tilasta BLUETOOTH-tilaan ja 
vastata saapuviin puheluihisi kuulokemikrofonillasi. Sinun täytyy ensin muodostaa laitepari 
langattomasta kuulokemikrofonistasi ja BLUETOOTH-laitteestasi.

Toimintatilan vaihtaminen:
1 Siirrä kuulokemikrofonin tilakytkin haluamasi tilan kohdalle.
2 Jos olet vaihtamassa Xbox-tilasta BLUETOOTH-tilaan, jotta voit vastata 

saapuvaan puheluun, kuulokemikrofonisi vastaa puheluun 
automaattisesti, kun se vaihtaa BLUETOOTH-tilaan.

 Jos olet vaihtamassa BLUETOOTH-tilasta takaisin Xbox-tilaan, 
kuulokemikrofoni käyttää samoja asetuksia, jotka olivat käytössä, kun 
viimeksi poistuit Xbox-tilasta.

kuuLokemikrofonin VaLmisteLeminen Ja kÄYttÄminen 
bLuetooth-tiLassa
Sinun pitää yhdistää kuulokemikrofoni toiseen BLUETOOTHIA tukevaan laitteeseen 
langattomasti (muodostaa laitepari), ennen kuin voit käyttää langattoman kuulokemikrofonin 
BLUETOOTH-ominaisuuksia. Voit muodostaa laiteparin kuulokemikrofonisi jopa kahdeksan 
BLUETOOTHIA tukevan laitteen kanssa.

Laiteparin muodostaminen kuulokemikrofonista ja toisesta bLuetooth-laitteesta
Kun muodostat laiteparin kuulokemikrofonista ja jostakin BLUETOOTHIA tukevasta laitteesta, 
noudata BLUETOOTH-laitteen mukana toimitettuja erityisiä laiteparin muodostamisen ohjeita.
Kun kytket virran kuulokemikrofoniin BLUETOOTH-tilassa, tai vaihdat Xbox-tilasta BLUETOOTH-tilaan, 
kuulokemikrofoni yrittää muodostaa yhteyden viimeisimpään BLUETOOTH-laitteeseen (-laitteisiin), 
johon se oli yhdistetty. Kuulokemikrofoni tukee BLUETOOTH Multipoint –teknologiaa, jonka avulla 
voit yhdistää sen kahteen BLUETOOTH-laitteeseen samanaikaisesti.

Laiteparin muodostaminen langattomasta kuulokemikrofonista ja BLUETOOTH-laitteesta:
1 Kytke virta BLUETOOTH-laitteeseen, josta haluat muodostaa laiteparin langattoman 

kuulokemikrofonisi kanssa.
2 Siirrä kuulokemikrofonin tilakytkin BLUETOOTH-asentoon ja paina 

sitten virtapainiketta.
3 Paina kuulokemikrofonin yhdistämis kahden sekunnin ajan.
 Merkkivalot vilkkuvat sinisinä, kun kuulokemikrofoni on BLUETOOTH-etsimistilassa.
4 Noudata BLUETOOTHIA tukevan laitteen mukana toimitettuja erityisiä laiteparin 

muodostamisen ohjeita.
 Jos laite edellyttää PIN-suojausnumeron, jotta laitepari langattoman kuulokemikrofonin 

kanssa voidaan muodostaa, käytä PIN-suojausnumeroa 0000 (neljä nollaa).
 Kun laitepari on muodostettu kuulokemikrofonin kanssa onnistuneesti, merkkivalot vilkkuvat 

sinisinä kolmesti.
Voit muodostaa laiteparin kuulokemikrofonin ja toisen BLUETOOTHIA tukevan laitteen kanssa 
toistamalla vaiheet 1 - 4.

Langattoman kuulokemikrofonin käyttäminen bLuetooth-tilassa
Jos sinulla on BLUETOOTH-laite, joka tukee äänipuheluita, voit Action-painikkeen avulla soittaa 
puheluita, vastata puheluihin tai hylätä puheluita. Sinun täytyy ensin muodostaa laitepari 
langattomasta kuulokemikrofonistasi ja BLUETOOTH-laitteestasi.
Kun saat saapuvan puhelun, kuulokemikrofonin merkkivalot vilkkuvat sinisinä, kunnes vastaat 
puheluun tai hylkäät puhelun. Kuulokemikrofoni myös toistaa saapuvan puhelun merkkiäänen.

Äänipuhelun soittaminen:
1 Paina Action-painiketta ja pidä sitä painettuna kahden sekunnin ajan.
2 Soita puhelu käyttämällä BLUETOOTH-äänikomentoja. Tietoja BLUETOOTH-äänikomentojen 

käyttämisestä on BLUETOOTH-laitteen ohjeissa.

Saapuvaan puheluun vastaaminen:
1 Paina ja vapauta Action-painike.

Saapuvaan puheluun vastaaminen, kun kuulokemikrofoni on Xbox-tilassa:
1 Vaihda BLUETOOTH-tilaan ja puheluun vastataan automaattisesti.

Puhelun lopettaminen:
1 Paina ja vapauta Action-painike.

Jos haluat hylätä saapuvan puhelun:
1 Paina Action-painiketta ja pidä sitä painettuna kahden sekunnin ajan.

Jos saat toisen saapuvan puhelun aktiivisen puhelun aikana:
1 Paina Action-painiketta vastataksesi toiseen puheluun ja pistääksesi ensimmäisen puhelun 

pitoon. BLUETOOTH-laitteesi ja puhelinoperaattorisi tulee tukea tätä toimintoa.

Kun puhelu on pidossa:
1 Paina ja vapauta Action-painike lopettaaksesi aktiivisen puhelun.
2 Paina ja pidä Action-painiketta painettuna kahden sekunnin ajan vaihtaaksesi puhelua.

kuuLokemikrofonin huoLtaminen
Säilytä kuulokemikrofonia kuivassa sijainnissa, jossa raskaat esineet eivät aiheuta sille vahinkoa, 
jotta voit estää tuotteen vioittumisen. Älä jätä tuotetta tai sen oheislaitteita paikkoihin, joissa 
niihin voi liukastua tai kompastua. Älä istu tai astu sen päälle.
Käytä laitetta seuraavien ohjeiden mukaisesti:
• Älä käytä laitetta lämmönlähteiden lähellä.
• Käytä vain Microsoftin määrittämiä oheislaitteita/lisävarusteita.
• Puhdista ainoastaan kuivalla kankaalla. Puhdistusaineiden käyttäminen saattaa  

vioittaa kuulokemikrofonia.
• Älä anna tämän tuotteen kastua.
• Älä altista tätä tuotetta sateelle tai muulle kosteudelle, jotta tulipalon tai sähköiskun vaara 

on pienempi.

VianmÄÄritYs
Jos kohtaat ongelmia, kokeile alla annettuja mahdollisia ratkaisuja.

Langaton kuulokemikrofoni ei toimi
Kytke virta langattomaan kuulokemikrofoniin painamalla kuulokemikrofonin virtapainiketta. Jos 
haluat yhdistää langattoman kuulokemikrofonin konsoliin, paina konsolin yhdistämispainiketta 
ja paina sitten kuulokemikrofonin yhdistämispainiketta ja pidä sitä painettuna. Sinun täytyy 
jälkimmäistä yhdistämispainiketta 20 sekunnin kuluessa ensimmäisen yhdistämispainikkeen 
painamisesta. Jos olet tehnyt tämän, mutta kuulokemikrofoni ei toimi:
• Varmista, että konsoli on yhdistetty Xbox LIVE -palveluun. Sinun on muodostettava yhteys Xbox LIVE 

-palveluun, kun käytät kuulokemikrofonia ensimmäistä kertaa. Lisätietoja Xbox LIVE -palvelusta on 
osoitteessa www.xbox.com/live.

• Siirrä kuulokemikrofoni lähemmäs konsolia.
• Varmista, että akku on ladattu äskettäin.
• Pidä konsoli ja kuulokemikrofoni vähintään metrin päässä suurikokoisista metalliesineistä, 

kuten arkistokaapeista ja jääkaapeista.
• Konsolissa tai kuulokemikrofonissa olevat metalliset koristeet tai tarrat voivat häiritä 

langattoman kuulokemikrofonin toimintaa. Poista koristeet ja yritä yhdistämistä uudelleen.
• Varmista, että konsolin etuosa on suunnattu kuulokemikrofonin suuntaan ja poispäin lähellä 

olevista seinistä.
• Jos sinulla on neljä langatonta ohjainta yhdistettynä konsoliisi, sinun on katkaistava yhden 

niistä yhteys, jotta voit yhdistää langattoman kuulokemikrofonin.
 Jos haluat katkaista langattoman ohjaimen yhteyden, paina Xbox-opaspainiketta, pidä sitä 

painettuna kolmen sekunnin ajan ja katkaise sitten virta ohjaimesta. Jos haluat katkaista 
langallisen ohjaimen yhteyden, irrota sen kaapeli konsolista.

• Langattomat puhelimet (2,4 GHz), langattomat lähiverkot, langattomat videolähettimet, 
mikroaaltouunit ja jotkin matkapuhelimet saattavat häiritä kuulokemikrofonin toimintaa. 
Katkaise niiden virrat tai irrota ne pistorasioista ja yritä yhdistämistä uudelleen.

• Jos mikään muu ei toimi, voit nollata kuulokemikrofonin yhdistämällä sen konsoliin latauskaapelilla.

kuulokkeesta ei kuulu ääntä
Varmista, että kuulokemikrofoni on yhdistetty langattomasti konsoliin. Kokeile säätää 
äänenvoimakkuutta käyttämällä kuulokemikrofonin äänenvoimakkuuden säätimiä.

muut eivät kuule sinua: Xbox-tila
Varmista, että kuulokemikrofoni on yhdistetty langattomasti konsoliin, eikä kuulokemikrofonia 
ole vaimennettu.
Varmista, ettei ääntä ole vaimennettu Xbox-oppaassa (valitse Personal Settings ja Voice). Tarkista 
pelin ohjekirjasta, täytyykö puhumisen aikana painaa jotakin painiketta.

muut eivät kuule sinua: bLuetooth-tila
Varmista, että kuulokemikrofonin tilakytkin on BLUETOOTH-asennossa.
Varmista, että mikrofoni on suunnattu eteenpäin.

keskustelu ei toimi
Varmista, että kuulokemikrofoni on yhdistetty langattomasti konsoliin, eikä kuulokemikrofonia 
ole vaimennettu (paina Mute-painiketta hetken, jotta kuulokemikrofoni vaimennetaan tai sen 
vaimennus poistetaan).
Varmista, että konsolin Xbox LIVE -palvelun Family Settings -perheasetukset sallivat viestinnän 
muiden pelaajien kanssa.

akku ei lataudu
Jos kuulokemikrofonin latauskaapeli on liitetty kuulokemikrofoniin, mutta akku ei lataudu, 
kuulokemikrofonin ensimmäiset kaksi merkkivaloa vilkkuvat järjestyksessä (1, 1 ja 2, sitten 1,  
1 ja 2 ja niin edelleen) ilmaisten virhetilanteen.
Jos näin tapahtuu, kuulokemikrofoni saattaa olla liian kuuma tai kylmä. Jätä kuulokemikrofoni 
liitetyksi virtasovittimeen tarpeeksi pitkäksi aikaa, jotta sen lämpötila muuttuu huoneen 
lämpötilan mukaiseksi. Tämän jälkeen akun pitäisi latautua normaalisti.
Jos virhetilanne jatkuu ja kuulokemikrofoni tuntuu huoneenlämpöiseltä, soita Xbox-
asiakastukeen (katso Jos tarvitset lisää ohjeita -osa).

Jos tarVitset LisÄÄ ohJeita
Vastauksia yleisiin kysymyksiin, vianmääritysvaiheita ja Xbox-asiakastuen yhteystiedot ovat 
osoitteessa www.xbox.com/support.
Älä vie Xbox 360 -konsolia tai sen oheislaitteita jälleenmyyjälle korjattavaksi. Tietoja 
vianmäärityksestä ja huollosta on osoitteessa www.xbox.com/support.  
 
  konsoli ei ole käyttäjän korjattavissa
 Älä yritä purkaa, huoltaa tai muokata Xbox 360 -konsolia, virtalähdettä tai konsolin 

oheislaitteita millään tavalla. Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon, joka voi johtaa 
vakavaan vammaan tai kuolemaan, ja myös mitätöi takuun.

käytettyjen akkujen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen
Akun kemia: litiumpolymeeri
Akun poistamisohjeet: Asiantuntevan teknikon tulee tehdä poistaminen, jotta syövyttävää 
nestettä ei vuoda, ettei aiheudu ylikuumenemista tai ettei syty tulipaloa tai tapahdu 
räjähdystä. Tuo akku esiin avaamalla laite. Leikkaa johdot ja poista akku varovasti. Huomaa, 

että jos akun poistaa muu kuin valtuutettu asiantunteva teknikko, tuotteen takuu mitätöityy. 
Tuotteessa, sen akuissa tai sen pakkauksessa oleva symboli tarkoittaa, ettei tätä tuotetta ja sen 
sisältämiä akkuja saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan vastuullasi on toimittaa tuote tai 
akut asianmukaiseen akkujen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiston kierrätykseen tarkoitettuun 
keräyspisteeseen. Tämä erillinen keräys ja kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja ja estämään 
mahdollisia sellaisia haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle ja ympäristölle, joita sopimaton 
hävittäminen voisi aiheuttaa akuissa sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteistossa mahdollisesti olevien 
haitallisten aineiden vuoksi. Lisätietoja akkujen sekä sähkö- ja elektroniikkajätteen keräyspisteistä 
saat kaupunkisi tai alueesi edustajilta, kotitalousjätteen keräämisestä huolehtivalta taholta tai 
myymälästä, josta ostit tämän tuotteen. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkaromun WEEE-direktiivistä 
ja hävitettävistä akuista saat osoitteesta weee@microsoft.com.
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi NRTL:n hyväksymän (esimerkiksi UL, CSA ja ETL) ja/tai 
standardin IEC/EN 60950 mukaisen (CE-merkintä) tietotekniikkalaitteiston kanssa.

eY-direktiivien noudattamisvakuutus
Microsoft Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote on seuraavissa direktiiveissä  
olevien oleellisten vaatimusten ja muiden asianmukaisten osien mukainen:  
2006/95/EY, 2004/108/EY ja 1999/5/EY.
Vaatimustenmukaisuuden edellyttämää teknistä dokumentaatiota säilytetään  
seuraavassa osoitteessa:
Yritys: Microsoft Ireland Operations Ltd.
Osoite: The Atrium Building 3
 Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, DUBLIN 18
Maa: Irlanti
Puhelinnumero: +353 1 295 3826
Faksinumero: +353 1 706 4110
Internet:  http://www.microsoft.com/ireland/

  Vaara 
 radiotaajuussäteilylle altistuminen
 Radiotaajuudelle altistumista koskevien määräysten noudattaminen edellyttää seuraavia: 

Valmistaja on asentanut antennin eikä siihen ole tehty muutoksia. Langattomia laitteita ei  
saa käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa eikä niitä saa sijoittaa 
lähekkäin toisten antennien tai lähettimien kanssa. Kuulokemikrofoneja ja kämmenlaitteita 
lukuun ottamatta langattoman laitteen antennin ja käyttäjän välillä on säilytettävä aina 
vähintään 20 cm:n etäisyys.
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trådløst headsett for Xbox 360  
med bLuetooth

Takk for at du valgte trådløst headsett for Xbox 360® 
med BLUETOOTH®. På grunn av headsettets lille 
størrelse, trådløse utforming og enkle tilknytning til 
Xbox 360-konsollen kan du enkelt chatte med og 
sende talemeldinger til andre spillere – både i spillet og 
utenom spill. Du kan også bruke headsettet til å gi 
talekommandoer i spill som støtter 
talekommandofunksjonalitet.
Du kan bruke det trådløse headsettet i Xbox- eller 
BLUETOOTH-modus. Hvis du har en BLUETOOTH-
enhet som støtter ringing, kan du bytte fra Xbox- til 
BLUETOOTH-modus for å svare på innkommende 
anrop på headsettet.
Du kan bruke headsettet med Xbox 360-konsollen ved 
å bruke et gratis Xbox LIVE®-medlemskap. Du finner 

mer informasjon om Xbox LIVE ved å gå til www.xbox.com. Det trådløse headsettet for 
Xbox 360 med BLUETOOTH er ment å skulle brukes med Xbox 360 videospill- og 
underholdningssystemet og BLUETOOTH-aktiverte enheter.

Det nye headsettet gir deg følgende:
• Fullstendige Xbox- og BLUETOOTH-funksjoner.
• Et bruksområde på opptil ni meter.
• Spill i opptil 8 timer med fulladet batteri.
• Hørbare indikatorer for lite strøm.
• Kontroller for volum og demping.
• Batterinivå vises på Xbox Guide.
Du kan få en enda bedre opplevelse med det trådløse headsettet ved å prøve den 
trådløse Xbox 360-kontrolleren.
Den er ikke beregnet for bruk sammen med maskiner, medisinsk eller industrielt utstyr. 
Dette produktet er beregnet for bruk med IT-utstyr som er godkjent av IEC/EN 60950 
(CE-merket) og/eller oppført hos NRTL (UL, CSA, ETL osv.).
Ingen reparasjonsdeler medfølger. Denne enheten er klassifisert som et kommersielt 
produkt som kan brukes i temperaturer mellom +0 ºC og +50 ºC. 

  adVarseL
 Før du bruker dette produktet må du lese denne håndboken og håndboken for 

Xbox 360-konsollen for å få med viktig informasjon om sikkerhet og helse. Behold alle 
bruksanvisninger for fremtidig bruk. Hvis du trenger nye bruksanvisninger, kan du gå til 
www.xbox.com/support, eller du kan ringe kundestøtte for Xbox (se “Mer hjelp”).

Den begrensede garantien som dekker dette produktet, finnes i håndboken for 
Xbox 360-konsollen og er tilgjengelig på Internett på www.xbox.com/support.

  sikkerhet ved bruk av strøm
 Som med mange andre elektriske apparater kan det å ikke ta følgende forholdsregler 

føre til alvorlig skade eller død ved brann eller skade på det trådløse headsettet.
• Bruk bare ladekabelen som fulgte med det trådløse headsettet, eller som du har 

mottatt fra et autorisert reparasjonssenter.
• Headsettet og ladekabelen må ikke utsettes for væske eller fuktighet.
• Unngå skader på headsettet og ladekabelen ved å koble fra ladekabelen under 

tordenvær eller hvis de ikke skal brukes på lang tid.
• Du må ikke bruke headsettet når det er koblet til ladekabelen.
• Du kan unngå å skade headsettet hvis du er forsiktig slik at du ikke setter deg på 

eller trakker på headsettet, kabelen eller kabelens kontakt.

  sikkerhet ved oppladbare batterier 
 Disse forholdsreglene gjelder for alle produkter som bruker oppladbare batterier  

eller engangsbatterier.
 Feil bruk av batterier kan resultere i lekkasje av batterivæske, overoppheting eller 

eksplosjon. Batterivæske er etsende og kan være giftig. Den kan etse hud og øyne og  
er skadelig hvis den svelges.

 Lad bare med laderen som fulgte med produktet.

  hørselstap
 Det å utsettes for høy lyd over lengre tid i forbindelse med bruk av headsett kan 

medføre midlertidig eller varig hørselstap.

  kvelningsfare
 Denne enheten kan inneholde små deler som kan utgjøre kvelningsfare for barn under 

tre år. Oppbevar små deler utenfor barns rekkevidde.

Lade headsettet
Før du kan konfigurere og bruke det trådløse headsettet for 
Xbox 360 med BLUETOOTH, må du lade headsettet. 

Slik lader du det trådløse headsettet:
1 Koble den ene enden av headsettets ladekabel til en USB-

port på Xbox 360-konsollen.
2 Koble den andre enden til headsettets strøminngang.
3 Slå på konsollen.
 Lampene på headsettet blinker grønt under lading i  

Xbox-modus, blinker blått under lading i BLUETOOTH-
modus, og lyser konstant når ladingen er fullført.

 obs!
• Normal ladetid er to timer. 
• Kontroller at batteriet er helt utladet før du lader det på nytt.
• Hvis headsettet er koblet trådløst til en konsoll, brytes den trådløse tilkoblingen til 

konsollen når headsettet kobles til ladekabelen.
• Headsettet fungerer ikke når det er koblet til ladekabelen.
• Hvis headsettet ikke brukes over en lengre periode, kan batteriet bli utladet. Da må 

batteriet i headsettet lades opp på nytt.
• Headsettet kan bli varmt under opplading.

konfigurere og bruke headsettet i XboX-modus
Du kan bruke det trådløse headsettet i Xbox- eller BLUETOOTH-modus. I denne delen 
finner du informasjon om hvordan du konfigurerer og bruker headsettet i Xbox-modus. Du 
finner informasjon om hvordan du bruker det trådløse headsettet i BLUETOOTH-modus 
under Konfigurere og bruke headsettet i BLUETOOTH-modus.
koble headsettet til Xbox 360-konsollen
Før du kan bruke headsettet sammen med konsollen, må du koble (tilknytte) headsettet 
trådløst til konsollen. Når de to enhetene er koblet sammen, kobles headsettet 
automatisk til konsollen når du slår på headsettet i Xbox-modus eller bytter fra 
BLUETOOTH- til Xbox-modus.

Slik kobler du headsettet trådløst til konsollen:
1 Slå på konsollen ved å trykke på/av-knappen.
2 Flytt modusbryteren på headsettet til Xbox, og trykk deretter på/

av-knappen.
3 Når oppstartslyden spilles av på headsettet, holder du inne 

headsettets tilkoblings i to sekunder.
4 Innen 20 sekunder etter at du har trykket headsettets 

tilkoblingsknapp, trykker du tilkoblingsknappen på konsollen.
 Når headsettet er koblet til konsollen, blinker lampene grønt tre 

ganger. Headsettet tilordnes en kvadrant på konsollen, indikert 
ved hjelp av lampen som lyser grønt.

 Hvis en kontroller er tilordnet kvadrant 1, tilordnes også 
headsettet kvadrant 1. Hvis et annet trådløst headsett allerede er 
tilordnet kvadrant 1, tilordnes headsettet neste tilgjengelige 
kvadrant.

5 Hvis du ønsker å tilknytte headsettet til en kontroller som er 
tilordnet en annen kvadrant, trykker du headsettets tilkoblings- 
eller på/av-knapp for å gå videre til ønsket kvadrant.

 Du kan for eksempel endre et headsett som er tilordnet kvadrant  
1, til kvadrant 3 ved å trykke tilkoblingsknappen to ganger.

Hvis headsettet ikke kan fullføre tilkoblingsprosessen i løpet av  
20 sekunder, fortsetter lampene å blinke langsomt.
 obs!

• Før du bruker headsettet for første gang må du koble til Xbox LIVE. Når du har 
koblet til Xbox LIVE, kan konsollen laste ned nødvendige programvareoppdateringer. 
Hvis du vil ha informasjon om Xbox LIVE, kan du gå til www.xbox.com/live.

• Opptil fire trådløse headsett kan være tilkoblet en konsoll samtidig. Hvert tilkoblede 
headsett tilordnes en kvadrant.

• Det må være minst én ledig kvadrant (lyser ikke) for at du skal kunne koble  
til et trådløs headsett. Du kan koble fra en trådløs kontroller ved å holde inne  
Xbox Guide-knappen i tre seksunder, og deretter slå kontrolleren av. Du kan koble 
fra en kabelbasert kontroller ved å trekke ut kontrollerkabelen fra konsollen.

• Hvis du har tenkt å koble til flere kontrollere og trådløse headsett, må du koble til 
et trådløst headsett først, og deretter tilhørende kontroller, og så fortsetter du å 
koble til hvert headsett og tilhørende kontroller etter tur.

• Det er ikke nødvendig å bruke en kontroller for at headsettet skal fungere  
sammen med konsollen. Hvis du ikke bruker en kontroller, tilordnes headsettet  
en egen kvadrant.

• Et Xbox 360-headsett (kabelbasert) har prioritet over et trådløst headsett. Et trådløst 
headsett kan ikke tilknyttes en kontroller som er koblet til et kabelbasert headsett. Hvis 
du vil bruke et trådløst headsett i stedet, kobler du fra det kabelbaserte headsettet, og 
gjentar deretter fremgangsmåten for tilkobling av det trådløse headsettet.

• Når du slår av konsollen, slås ikke headsettet av. Slå av headsettet ved å holde inne 
på/av-knappen i to sekunder.

• Headsettet kan bare være tilkoblet trådløst til én konsoll om gangen. Du kan når 
som helst koble headsettet til en annen konsoll, men da mister du tilkoblingen til 
den forrige konsollen.

• Det trådløse headsettet for Xbox 360 kan ikke brukes lenger enn ni meter fra 
konsollen. Rekkevidden kan være mindre hvis det står gjenstander mellom 
kontrolleren og konsollen.

ta på headsettet
Før du bruker det trådløse headsettet til spilling eller chatting må du 
installere øreproppen og kontrollere at headsettet sitter behagelig på. Tre 
ørepropper følger med headsettet for å sikre at det sitter behagelig på. 
Kontroller at headsettet er slått av før du bytter ørepropp.

Slik tar du på headsettet:
1 Hold headsettet i én hånd med høyttaleren mot deg.
2 Hold ørekroken med den andre hånden som vist, og fest kroken 

på høyttalerbasen.
 Ørekroken er vendbar, slik at du kan bruke headsettet på venstre 

eller høyre øre.
3 Velg en ørepropp, hold den midt over høyttaleren, og trykk forsiktig på proppen til 

den klikker på plass.
 Høyttaleroverflaten er trukket litt tilbake i forhold til øreproppkanten.
4 Monter headsettet tett inntil ett av ørene slik at øreproppen hviler behagelig over øret. 
 Hvis headsettet ikke sitter behagelig på, tar du det av og bytter ørepropp.
5 Når headsettet sitter behagelig på, tar du det av og slår det på.
6 Ta på igjen headsettet, juster volumet, og begynn å bruke headsettet.
 Du får best lyd fra mikrofonen ved å kontrollere at headsettet er montert i retningen 

som vises i illustrasjonen.
bruke headsettet
I delen nedenfor blir det antatt at du allerede har koblet det trådløse headsettet til konsollen. 
Hvis du vil bruke headsettet i Xbox-modus, må du kontrollere at du har slått på konsollen.
• Du slår på headsettet ved å trykke på/av-knappen.
 Headsettet tilordnes en kvadrant på konsollen, indikert ved hjelp av lampen  

som lyser grønt.
• Du slår av headsettet ved å trykke på/av-knappen.
• Du kan justere volumet ved å trykke Volum opp- eller Volum ned-knappen.
• Du kan dempe headsettet ved å trykke Demp-knappen. Du kan oppheve demping  

av headsettet ved å trykke Demp-knappen én gang til.
 Du kan bare dempe headsettet i Xbox-modus.
indikatorer for lavt batteri
Det trådløse headsettet har to indikatorer for lavt batteri, én når 30 minutter av 
batteritiden gjenstår, og én når fem minutter av batteritiden gjenstår.
Når 30 minutter gjenstår, blinker lampene omtrent to ganger i minuttet frem til det 
gjenstår fem minutter. Når fem minutter gjenstår, blinker lampene hele tiden frem til 
headsettet slår seg av.

bytte funksjonsmodus
Du kan bytte headsettets funksjonsmodus etter at du har slått det på. Hvis du har en 
BLUETOOTH-enhet som støtter ringing, kan du bytte fra Xbox- til BLUETOOTH-modus for 
å svare på innkommende anrop på headsettet. Du må først knytte det trådløse headsettet  
til BLUETOOTH-enheten.

Slik bytter du funksjonsmodi:
1 Flytt modusbryteren på headsettet til ønsket modus.
2 Hvis du bytter fra Xbox- til BLUETOOTH-modus for å svare på et 

innkommende anrop, svarer headsettet anropet automatisk når det 
bytter til BLUETOOTH.

 Hvis du bytter fra BLUETOOTH- tilbake til Xbox-modus, bruker 
headsettet de samme innstillingene som du hadde da du forlot 
Xbox-modus.

konfigurere og bruke headsettet i bLuetooth-modus
Før du kan bruke BLUETOOTH-funksjonene til det trådløse headsettet, må du koble 
(tilknytte) headsettet trådløst til en annen BLUETOOTH-aktivert enhet. Du kan knytte 
headsettet til opptil åtte BLUETOOTH-aktiverte enheter.
knytte headsettet til en annen bLuetooth-enhet
Når du skal knytte headsettet til en BLUETOOTH-aktivert enhet, må du følge 
instruksjonene som følger med BLUETOOTH-enheten.
Når du skrur på headsettet i BLUETOOTH modus eller går fra Xbox til BLUETOOTH modus vil 
headsettet ditt automatisk forsøke å koble seg til den BLUETOOTH enheten som senest var 
koblet til. Ditt headset supporterer “BLUETOOTH Multipoint technology”. Dette betyr at 
headsettet simultant kan koble til to BLUETOOTH enheter.

Slik knytter du det trådløse headsettet til en BLUETOOTH-enhet:
1 Slå på BLUETOOTH-enheten du ønsker å knytte det trådløse headsettet til.
2 Flytt modusbryteren på headsettet til BLUETOOTH, og trykk deretter på/av-knappen.
3 Hold inne headsettets tilkoblings i to sekunder.
 Lampene blinker blått når headsettet er i BLUETOOTH-søkemodus.
4 Følg instruksjonene for tilknytting som følger med den BLUETOOTH-aktiverte enheten.
 Hvis enheten krever en sikkerhetskode for å kunne knyttes til det trådløse headsettet, 

bruker du "0000" (fire nuller) som sikkerhetskode.
 Når headsettet er tilknyttet, blinker lampene blått tre ganger.
Hvis du vil knytte headsettet til en annen BLUETOOTH-aktivert enhet, gjentar du trinnene 1–4.
bruke det trådløse headsettet i bLuetooth-modus
Hvis du har en BLUETOOTH-enhet som støtter taleanrop, kan du bruke Handling-knappen 
til å foreta, svare eller avvise anrop. Du må først knytte det trådløse headsettet til 
BLUETOOTH-enheten.
Når du mottar et innkommende anrop, blinker headsettets lamper blått frem til du svarer 
eller avviser anropet. Lyden for innkommende anrop spilles også av på headsettet.

Slik foretar du et taleanrop:
1 Hold inne Handling-knappen i to sekunder.
2 Bruk BLUETOOTH-talekommandoene til å foreta anropet. Du finner informasjon om 

hvordan du bruker BLUETOOTH-talekommandoer ved å se i instruksjonene for 
BLUETOOTH-enheten.

Slik svarer du på et innkommende anrop:
1 Trykk og slipp action knappen.

For å svare en innkommende samtale når headsetet er i Xbox modus:
1 Bytt til BLUETOOTH modus og santalen vi bli besvart automatisk.

For å avslutte en samtale:
1 Trykk og slipp action knappen.

Du avviser et innkommende anrop:
1 å holde inne Handling-knappen i to sekunder.

Hvis du mottar en oppringing mens du er i en samtale:
1 Trykk action knappen for å svare og sett den opprinnelige samtalen på hold. Denne 

funksjonene må støttes av din telefon og mobil operatør for å fungere.

Når en samtale er satt på hold:
1 Trykk og slipp action knappen for å avslutte din aktive samtale.
2 Trykk og hold action knappen i to sekunder for å bytte samtale.

behandLing aV headsettet
Du kan unngå at produktet blir skadet ved å oppbevare det på et tørt sted der det ikke 
kan bli klemt av tyngre objekter. Ikke oppbevar produktet eller tilbehøret på steder der 
noen kan skli eller snuble i det. Ikke sitt eller trakk på det.
Bruk headsettet i tråd med følgende instruksjoner:
• Ikke bruk headsettet i nærheten av varmekilder.
• Bruk bare tilbehør som er spesifisert av Microsoft.
• Rengjør headsettet med en tørr klut. Bruk av rengjøringsmidler kan skade headsettet.
• Produktet må ikke utsettes for væske eller fuktighet.
• Ikke utsett produktet for regn eller andre typer fuktighet da det innebærer risiko for 

brann eller elektrisk støt.

feiLsøking
Hvis det oppstår problemer, kan du prøve løsningene nedenfor.
det trådløse headsettet fungerer ikke
Du kan slå på det trådløse headsettet ved å trykke på/av-knappen. Du kan koble det 
trådløse headsettet til konsollen ved å trykke tilkoblingsknappen på konsollen, og 
deretter holde inne tilkoblingsknappen på headsettet. Når du har trykket den første 
tilkoblingsknappen, må du trykke den andre tilkoblingsknappen innen 20 sekunder. Hvis 
du har gjort dette og headsettet ikke fungerer:
• Kontroller at konsollen er koblet til Xbox LIVE. Den første gangen du bruker headsettet 

må du koble til Xbox LIVE. Hvis du vil ha informasjon om Xbox LIVE, kan du gå til  
www.xbox.com/live.

• Flytt headsettet nærmere konsollen.
• Kontroller at batteriet er nyoppladet.
• Hold konsollen og headsettet minst én meter unna store metallgjenstander som 

arkivskap og kjøleskap.
• Metalldekorasjoner og-merkelapper på konsollen eller headsettet kan forstyrre 

headsettets virkemåte. Fjern slike dekorasjoner og prøv å koble til på nytt.
• Pass på at konsollens fremside peker mot headsettet og bort fra vegger.
• Hvis du har fire trådløse kontrollere koblet til konsollen, må du koble fra én av dem for 

å kunne koble til et trådløst headsett.
 Du kan koble fra en trådløs kontroller ved å holde inne Xbox Guide-knappen i tre 

seksunder, og deretter slå den av. Du kan koble fra en kabelbasert kontroller ved å 
trekke ut kontrollerkabelen fra konsollen.

• Trådløse telefoner (2,4 Ghz), trådløse nettverk, trådløse videosendere, mikrobølgeovner 
og enkelte mobiltelefoner kan forstyrre headsettets virkemåte. Slå av disse eller dra ut 
kontaktene, og prøv å koble til på nytt.

• Hvis ingenting annet hjelper, kan du tilbakestille headsettet ved å koble headsettet til 
konsollen ved hjelp av ladekabelen.

ørekroken avgir ingen lyd
Kontroller at headsettet er koblet trådløst til konsollen. Forsøk å justere volumet med 
volumkontrollene på headsettet.
andre kan ikke høre deg: Xbox-modus
Kontroller at headsettet er koblet trådløst til konsollen, og at volumet på headsettet  
ikke er dempet.
Kontroller at tale ikke er dempet i Xbox Guide (gå til Personlige innstillinger, Tale). Kontroller 
spillets bruksanvisning for å finne ut om du må trykke en knapp mens du snakker.
andre kan ikke høre deg: bLuetooth-modus
Kontroller at modusbryteren på headsettet er satt til BLUETOOTH.
Kontroller at mikrofonen peker fremover.
Chatten virker ikke
Kontroller at headsettet er koblet trådløst til konsollen, og at volumet ikke er dempet 
(trykk kort Demp-knappen for å dempe eller oppheve demping av headsettet).
Kontroller at konsollens familieinnstillinger for Xbox LIVE tillater kommunikasjon med 
andre spillere.
batteriet lades ikke
Hvis headsettets ladekabel er koblet til headsettet og batteriet ikke lades, blinker 
headsettets to første lamper i rekkefølge (1, 1 og 2, 1, 1 og 2, og så videre) for å 
signalisere en feil.
Hvis dette skjer, kan det hende at headsettet er for varmt eller for kaldt. La headsettet 
være tilkoblet strømadapteren lenge nok til at temperaturen justeres, og da skal batteriet 
lade normalt igjen.
Hvis feilen vedvarer og headsettet virker til å ha romtemperatur, kan du ringe 
kundestøtte for Xbox (se "Mer hjelp").

hVis du trenger mer hJeLP
På www.xbox.com/support finner du svar på vanlige spørsmål, informasjon om feilsøking 
samt kontaktinformasjon for Xbox kundestøtte.
Ikke ta Xbox 360-konsollen eller tilbehør til forhandleren for reparasjon. Informasjon om 
feilsøking og vedlikehold finner du på www.xbox.com/support.  
 
  ikke forsøk deg på reparasjoner
 Du må ikke forsøke å ta fra hverandre, reparere eller modifisere Xbox 360-konsollen, 

strømledningen eller tilbehøret på noen måte. Gjør du det, kan du risikere alvorlig 
skade eller død ved brann eller elektrisk støt. Dessuten blir garantien annullert.

avhending av utbrukte batterier samt elektrisk og elektronisk avfall
Batterikjemi: Litiumpolymer
Instruksjoner for fjerning av batteri: Fjerning av batteri må utføres av en 
profesjonell tekniker på grunn av risikoen for lekkasje av korrosiv væske, 
overoppheting, brann eller eksplosjon. Åpne enheten forsiktig for å ta ut batteriet. 

Kutt ledningene og fjern batteriet forsiktig. Vær oppmerksom på at når andre enn 
profesjonelle eksperter fjerner batteriet, ugyldiggjøres garantien. Hvis produktet, 
batteriene eller innpakningen er merket med dette symbolet, betyr det at de ikke skal 
kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Det er ditt ansvar at det leveres på angitt 
innsamlingssted for gjenbruk av batterier og elektrisk eller elektronisk utstyr. På denne 
måten bidrar du til å bevare naturressursene og til å unngå at farlige stoffer i batterier og 
elektrisk eller elektronisk utstyr skader helse og miljø. Du får nærmere opplysninger om 
hvor du kan levere batterier samt elektrisk og elektronisk avfall ved å kontakte de lokale 
myndighetene eller stedet der du kjøpte produktet. Kontakt weee@microsoft.com hvis 
du vil ha mer informasjon om WEEE og utgåtte batterier.
Dette produktet er beregnet for bruk med IT-utstyr som er godkjent av IEC/EN 60950 
(CE-merket) og/eller oppført hos NRTL (UL, CSA, ETL osv.).

erklæring om samsvar med eu-direktiver
Microsoft Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med 
grunnleggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2006/95/EF,  
2004/108/EF og 1999/5/EF.
Den tekniske dokumentasjonen som kreves i forbindelse med prosedyren for 
samsvarsvurdering, oppbevares på følgende adresse:
Selskap: Microsoft Ireland Operations Ltd.
Adresse: The Atrium Building 3
 Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, DUBLIN 18
Land: Irland
Telefonnummer: +353 1 295 3826
Faksnummer: +353 1 706 4110
Internett-adresse:  http://www.microsoft.com/ireland/

  forsiktig! 
 eksponering for radiofrekvent stråling
 Følgende driftskonfigurasjoner må være oppfylt for at kravene til RF-eksponering skal være 

oppfylt: Antennen er installert av produsenten, og ingen endringer kan utføres. De trådløse 
enhetene må ikke plasseres eller fungere sammen med andre antenner eller sendere. Med 
unntak av hodetelefoner og håndholdte enheter må det være minst 20 cm mellom antennen 
til den trådløse enheten og alle personer.

oPPhaVsrett
Informasjonen i dette dokumentet, inkludert URL-adressen og andre referanser til nettstedet, kan endres uten 
forvarsel. Det er brukerens ansvar å overholde alle gjeldende lover om opphavsrett. Uten å begrense 
opphavsretten må ikke noen deler av dette dokumentet kopieres, lagres i eller overføres til et nettverk, eller 
overføres i noen form eller på noen måte (elektronisk, mekanisk, ved kopiering, innspilling eller på andre måter), 
eller av andre hensikter, uten skriftlig tillatelse fra Microsoft Corporation.
Microsoft har kanskje patenter, patentapplikasjoner, varemerker, opphavsretter eller andre åndsverksrettigheter 
som dekker innholdet i dette dokumentet. Bortsett fra informasjonen som er eksplisitt oppgitt i skriftlige 
lisensavtaler fra Microsoft, gir ikke fremvisning av dette dokumentet deg lisens til disse patentene, varemerkene, 
opphavsrettene eller andre åndsverkrettigheter.
© 2011 Microsoft Corporation. Med enerett.
Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE samt Xbox- og Xbox LIVE-logoene er varemerker for Microsoft-gruppen. 
BLUETOOTH® ordmerke og logo er eiet av BLUETOOTH SIG, Inc og bruk av dette er under Microsoft Corporation 
lisens. 

  merknad for reisende
 Før du går om bord i et fly eller pakker en trådløs enhet i bagasje som vil bli kontrollert, 

må du ta batteriene ut av den trådløse enheten eller slå enheten av (hvis den har en på/
av-knapp). Trådløse enheter kan sende radiosignaler omtrent som en mobiltelefon når 
batteriene sitter i og den trådløse enheten er slått av (hvis den har en på/av-knapp).

tekiJÄnoikeus
Tämän asiakirjan tietoja, mukaan lukien URL-osoitteita ja muita Internet-sivustoviittauksia, voidaan muuttaa ilman 
erillistä ilmoitusta. Asianmukaisten tekijänoikeuslakien noudattaminen on käyttäjän vastuulla. Rajoittamatta 
tekijänoikeuksiin liittyviä oikeuksia tämän asiakirjan mitään osaa ei saa jäljentää, tallentaa tai viedä 
tiedonhakujärjestelmään tai siirtää missään muodossa, millään tavalla (elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, 
tallentamalla tai muuten) tai mihinkään tarkoitukseen, ellei Microsoft Corporation ole myöntänyt tähän erikseen 
kirjallista lupaa.

Tämä asiakirja sisältää materiaalia, johon Microsoftilla voi olla patenttioikeus tai meneillään oleva patenttihakemus, 
tavaramerkkioikeus, tekijänoikeudet tai muita immateriaalioikeuksia. Tämän asiakirjan toimittaminen ei anna 
asiakkaalle mitään oikeuksia näihin patentteihin, tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin tai muihin 
immateriaalioikeuksiin (paitsi Microsoftin antaman kirjallisen käyttöoikeussopimuksen mainitsemassa laajuudessa).
© 2011 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.
Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, Xbox-logot ja Xbox LIVE -logo ovat Microsoft-yritysryhmän tavaramerkkejä. 
BLUETOOTH® -merkki ja -logot ovat BLUETOOTH SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Microsoft Corporation käyttää niitä 
lisenssillä.


