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Eesti

HOIATUS

Xbox 360 videomängu- ja

meelelahutussüsteemi vale seadistus,

kasutamine ja hooldus, võib lõppeda

tõsiste vigastuste või surmaga ning

Xbox 360 videomängu- ja

meelelahutussüsteemi kahjustustega.

Lugege läbi Xbox 360 konsooli ning kõigi

lisaseadmete käsiraamatud ning tutvuge

ohutusinfoga. Jätke käsiraamatud igaks

juhuks alles. Uue käsiraamatu saate

aadressilt www.xbox.com/support või

helistades Xbox klienditoe telefonile.

Numbri leiate tagakaanelt.

Enne kui lasete Xbox 360 videomängu- ja

meelelahutussüsteemi kasutada lastel:

1 määrake Xbox 360 konsooli kasutamise

kord (kuidas toimida mängimisel, Xbox

Live kasutamisel, patareide vahetamisel,

elektri-, AV-kaabli ja võrguühenduste

loomisel) ja kas see peaks toimuma

täiskasvanu juuresolekul;

2 kui lasete lastel kasutada Xbox 360

konsooli ilma järelvalveta, siis selgitage

kindlasti kõiki ohutus- ja

tervishoiunõudeid.

Xbox 360 konsoolis ei saa mängida

kopeeritud ning “piraat”- mänge või muid

autoriseerimata andmekandjaid. Kui

püüate Xbox 360 piraatlusevastast

süsteemi eirata, võib Xbox 360 konsool

töötamise lõpetada. Lisaks sellele muutub

kehtetuks piiratud garantii ning Xbox 360

konsool muutub ka tasuliseks

autoriseeritud remondiks kõlbmatuks.

Xbox 360 konsooli kasutamiseks peate

nõustuma piiratud garantii ja käsiraamatu

tingimustega. Kui te nende tingimustega ei

nõustu, siis ärge Xbox 360 konsooli

seadistage ega kasutage. Tagastage seade

Microsofti ja saate raha tagasi.

Sellise sümboliga on käesolevas

käsiraamatus ja Xbox 360 tarvikute

käsiraamatutes tähistatud ohutus- ja

tervishoiuinfo.

Garanti ja muu olulise info leiate Xbox 360

garantii käsiraamatust.

Xbox 360 videomängu- ja

meelelahutussüsteem

Leidke konsoolile sobiv koht

Ühendamine teleri ja

audiosüsteemiga

Konsooli toiteühendus

Xbox 360 traadita kontroller

Traadita kontrolleri seadistamine

Xbox 360 peresätted

Plaadiajami kasutamine

Tervishoiunõuded videomängude

mängimisel

Mängimine

Xbox Live

Filmide vaatamine

CD-de esitamine

Audiopleieri või kaamera

andmekandja jagamine

Arvuti andmekandja jagamine

Mälu

Traadita kontrollerite lisamine

Lisatarvikute ühendamine

Tõrkeotsing

Klienditugi
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XBOX360 VIDEOMÄNGU- JA MEELELAHUTUSSÜSTEEM

Täname, et ostsite Microsoftilt Xbox 360™

videomängu- ja meelelahutussüsteemi. Teie

käsutuses on terve hulk erinevaid võimalusi.

Saate ühe seadmega mängida, suhelda

sõpradega ja nautida digitaalset meelelahutust.

• Xbox 360 videomängu- ja

meelelahutussüsteemiga saate mängida

Xbox 360 mänge, DVD-filme ja heliplaate;

• internetiühendusega saate võtta Xbox

Live®.kaudu ühendust miljonite mängijatega,

mängida, vestelda ja laadida alla uusi faile;

• transportida Microsoft®

Windows®-põhisest arvutist või näiteks

digitaalkaamerast ja kaasaskantavast

muusikamängijast Xbox 360 konsooli pilte,

muusikat ja muud;

• nautida Xbox 360 kõvakettale eelnevalt

installeeritud muusikat ja muud sisu.

Täpsemat info Xbox 360 kõvaketta kohta

leiate aadressilt www.xbox.com
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Vahetatav

kõvaketas

Xbox 360 konsool ja

traadita kontroller

Peakomplekt

AA patareid SCART-adapter

Kasutusjuhis (2)

HD AV-komponentkaabel Ethernet-kaabel Toitekaabel Toiteallikas



LEIDKE KONSOOLILE SOBIV KOHT

Jälgige, et konsool ei kukuks

Kui Xbox 360 näiteks väikesele lapsele

peale kukub, võivad tagajärjed olla väga

tõsised. Et vältida sarnaseid vigastusi ning

Xbox 360 konsooli purunemist, siis

paigutage Xbox 360 konsool vastavalt

alltoodud juhistele. Asetage konsool

alusele:

• mis on sile ja tasane;

• mis on stabiilne ja ei kõigu;

• millel ükski konsooli neljast jalast pole

õhus;

• millel konsool ei kõigu ega maha libise;

• mis on puhas ning tolmu- ja prügivaba.

Jälgige, et konsool üle ei kuumeneks

Konsooli või toiteallika ventilatsiooniavasid ei

tohi blokeerida. Ärge asetage konsooli või

toiteallikat kuhugi, kus ventilatsiooniavad

blokeeritud on, näiteks voodile, diivanile või

muule pehmele alusele. Ärge asetage konsooli

või toiteallikat suletud ja umbsesse kohta,

näiteks raamatukappi või riiulisse. Jälgige et

koht oleks hea õhuvahetusega.

Ärge asetage konsooli või toiteallikat

soojusallika, näiteks radiaatori, puhuri, pliidi või

võimendi lähedusse.

Kui alus või konsooli jalad mustaks või

tolmuseks saavad, siis puhastage need kuiva

lapiga. Kui konsool on vertikaalne siis asetage

see nii, et see küljeli langedes põrandale ei

kukuks.

Kaablite ja juhtmete paigutamisel jälgige, et

loomad või inimesed neile peale ei astuks ega

nende taha komistaks. Kui konsooli ei kasutata

siis on soovitav kaablid ja juhtmed konsooli esi-

ja tagaosast lahti ühendada ning laste ja

loomade eest ära panna. Vaadake, et lapsed

juhtmete ja kaablitega ei mängiks.

Vältige suitsu ja tolmu

Ärge kasutage konsooli suitsuses või tolmuses

kohas. Suits ja tolm kahjustavad konsooli ning

eriti DVD-ajamit.
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ÜHENDAMINE TELERI JA AUDIOSÜSTEEMIGA

TÄHTIS

Videomängude staatilised pildid võivad

teleriekraanile “sisse põleda” ning ekraanile

püsiva varju jätta. Tutvuge enne mängimist

teleri käsiraamatuga või võtke ühendust

tootjaga.

HD AV-komponentkaabli ühendamine

Kasutage konsooli ja teleri ühendamiseks HD

AV-komponentkaablit.

Ühendamine tavalise teleriga:

1 ühendage HD AV-kaabli pistik konsooli

AV-porti;

2 lükake AV-pordi pistiku lüliti TV peale;

3 ühendage HD AV-kaabli kollane

komposiitvideo pistik teleri kollasesse

pistmikusse, ärge punaseid, rohelisi ja

siniseid videopistikuid ühendage;

4 ühendage HD AV-kaabli vasak ja parem

(valge ja punane) audiopistik teleri

audiopistmikesse;

TÄHELEPANU

Ühendage ainult ühe audiopistmikuga

monoteleris kas ainult parem või vasak

audiopistik.

Kui teie teleril on SCART-port, siis ühendage

värvilised pistikud SCART-adapteri vastavat

värvi pistmikesse ning ühendage teleriga

SCART-adapter.

5 valige teleris vastav videosisend (täpsemalt

peatüki “Tõrkeotsing” lõigus “Pilt ei tule

ekraanile”).

TÄHELEPANU

Xbox 360 HD AV-komponentkaabli teleripoolses

otsas on kaks -video ja audio- pistikutekimpu.

Ärge ajage audiokimbu punast sassi videokimbu

punasega.
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Ühendamine kõrglahutusega teleriga:

1 ühendage HD AV-kaabli pistik konsooli

AV-porti;

2 lükake AV-pordi pistiku lüliti TV või HDTV

peale, valige HDTV positsioon, kui teler

toetab kõrglahutusresolutsioone: 480p, 720p

või 1080p;

3 ühendage HD AV-kaabli punane, roheline ja

sinine komposiitvideo pistik teleri vastavat

värvi (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) pistmikesse, ärge

kollast komposiitvideo pistikut ühendage;

4 ühendage HD AV-kaabli vasak ja parem

(valge ja punane) audiopistik teleri

audiopistmikesse;

5 valige teleris vastav videosisend (täpsemalt

peatüki “Tõrkeotsing” lõigus “Pilt ei tule

ekraanile”).

Peale konsooli seadistamist saate

konfigureerida konsooli muid audiosätteid ning

testida Xbox Dashboard alas ühendusi. Enne

seda peate lõpule viima järgnevatel

lehekülgedel näidatud esmased seadistused,

nagu toiteühendused, kontrolleri ühendamine

jm.

Muud audio/video sisendid

Xbox 360 SCART AV-kaabli või Xbox 360 VGA HD

AV-kaabliga (tuleb osta eraldi) võite kasutada ka

muid teleri sisendtüüpe. Täpsem info

www.xbox.com/setup
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Ühendamine digitaalsesse

audiosüsteemi

Kui vastuvõtjal või võimendil on digitaalne

audiosisend, siis võite tavalise vasak- ja

parempoolse heli asemel kasutada digitaalheli.

Digitaalheli puhul on heli kvaliteet parem.

Digitaalheli ühendus:

1 tehke videoühendused samuti nagu

eelmistes lõikudes;

2 ühendage digitaalse audiokaabliga (ei kuulu

komplekti) AV-kaabli digitaalne audioväljund

ja vastuvõtja digitaalne audiosisend.

KONSOOLI TOITEÜHENDUS

Elektri ohutusreeglid

Alltoodud reegleid eirates võib tulemuseks

olla tõsine vigastus või surm elektrilöögist

või tulekahjus ning rikutud Xbox 360

videomängu- ja meelelahutussüsteem.

Valige Xbox 360 konsoolile sobiv

toiteallikas:

• kasutage üksnes konsooliga

kaasapandud või autoriseeritud

teenindusasutusest saadud toiteallikat

ja -juhet. Kontrollige, kas toiteallikas on

õige. Selleks tuleb võrrelda toiteallika

mudeli numbrit konsooli mudeli

numbriga. Kui vajate uut toiteallikat või

-juhet siis pöörduge Xbox klienditoe

poole;

• kontrollige, kas seinakontaktist tuleva

elektri pinge [V] ja sagedus [Hz]) vastab

toiteallika omale. Vajadusel

konsulteerige elektrikuga;

• ärge kasutage mittestandardset

toiteallikat, näiteks generaatorit või

inverterit. Ka mitte siis, kui pinge ja

sagedus tundub olevat sobiv. Kasutage

üksnes tavalisest seinakontaktist

tulevat vahelduvvoolenergiat;

• ärge seinakontakti, pikendusjuhet,

vargapesa võid muid pistikupesasid üle

koormake. Kontrollige, kas kontakti

nominaalvoolust (amprites) piisab Xbox

360 konsooli (kirjas toiteallikal) ja

muude samas vooluringis olevate

seadmete toitega varustamiseks;

• kasutage korralikult maandatud

elektripistikut, kuhu sobib

kolmeharuline maanduspistik. Ärge

eemaldage maandusharu. Kui pistik

seinakontakti ei sobi, siis laske

elektrikul vananenud seinakontakt välja

vahetada.
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Jälgige, et toitejuhe ja toiteallikas vigastada ei saaks:

• jälgige, et toitejuhtmete peal ei

kõnnitaks;

• jälgige, et juhtmed poleks eriti

seinakontakti, toiteallikasse või konsooli

suubumise kohas kokku surutud või

murtud;

• toitejuhet ei tohi tirida, murda ega

sellesse sõlmi teha;

• jälgige, et toitejuhe ei jookseks

soojaallika läheduses;

• ärge kerige toitejuhet ümber toiteallika;

• ärge laske lastel või lemmikloomadel

toitejuhtmetega kokku puutuda. Ärge

lubage toitejuhet närida või lutsutada;

• stepslit välja tõmmates hoidke kinni

stepslist, mitte juhtmest;

• jälgige, et toiteallikas kumbagi

toitejuhtme küljes ei ripuks.

Kui toitejuhe või toiteallikas saab mingilgi

kombel kahjustada, siis peatage selle

kasutamine otsekohe ning võtke

asendustoote soetamiseks ühendust Xbox

klienditoega.

Tõmmake Xbox 360 konsool äikse ajal ja

kui te seda pikemat aega ei kasuta, seinast

välja.

Toitejuhtmete ühendamisel järgige alati

alltoodud juhiseid:

1 lükake toiteallika juhe korralikult

Xbox 360 konsooli sisse, nii et kuulete

klõpsu;

2 ühendage AC-toitejuhe toiteallikasse, nii

et see enam edasi ei liigu;

3 ühendage AC-toitejuhtme teine ots

seinakontakti.

33

e
e

s
t
i

1

2

3



XBOX 360 TRAADITA KONTROLLER

TRAADITA KONTROLLERI SEADISTAMINE

Xbox 360 traadita kontrolleri kasutamiseks on

tarvis sisse panna patareid.

Patareide sissepanemine

Traadita kontroller töötab ühekordsete

patareidega või Xbox 360 akudega (müüakse

eraldi). Kui soovite kasutada ühekordseid

patareisid, siis lugege läbi nende ohutusreeglid.
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Ühekordsete patareide ohutusreeglid

Patareisid valesti kasutades võivad

patareid lekkida, üle kuumeneda või

plahvatada. Valet tüüpi patareidest võib

alguse saada tulekahju. Lekkiv aine on

sööbiv ja võib olla mürgine. Aine võib

põhjustada naha ja silmade põletusi ning

on allaneelamisel kahjulik. Vigastuste

vältimiseks:

• ärge andke patareisid laste kätte;

• ärge patareisid kuumutage, avage,

augustage, lõhkuge ega tulle visake;

• kasutage üksnes AA-leelispatareisid

(LR6);

• ärge kasutage koos vanu ja uusi

patareisid;

• kui patareid on tühjad või kui te

kontrollerit pikemat aega ei kasuta, siis

võtke need välja. Ärge jätke patareisid

kontrollerist väljavõetud

patareisahtlisse;

• kui patarei lekib, siis võtke kõik patareid

välja. Jälgige, et aine ei satuks nahale

või riietele. Kui aine satub nahale või

riietele, siis peske see kiirelt veega

maha. Enne uute patareide

sissepanemist puhastage patareisahtlit

hoolikalt kuiva salvrätiga või järgige

patareitootja juhiseid;

• vanad patareid toimetage vastavasse

kogumispunkti (infot saate kohalikust

prügifirmast või haldusasutusest).

Traadita kontroller on sama täpne ja kiire kui

juhtmega kontroller, kuid võrreldamatult

mugavam.

Xbox Guide nupp

Kontrolleri keskosas olev Xbox Guide nupuga

saate kontrollida Xbox 360 tööd. Vajutage Xbox

Guide nuppu, et konsool tööle lülitada. Kui

konsool töötab, viib Xbox Guide nupu

vajutamine teid konsooli juhisprogrammi Xbox

Guide. Konsooli väljalülitamiseks vajutage ja

hoidke Xbox Guide nuppu kolm sekundit all ning

kinnitage oma valikut.

Valgussõõr

Xbox 360 olekunäidikuks on neljast sektorist

koosnev, kontrolleri Xbox Guide nuppu ja

konsooli toitenuppu ümbritsev, valgussõõr. Kui

ühendate kontrolleri konsooliga, hakkab selle

kontrolleri numbrit ja positsiooni näitav sektor

roheliselt põlema. Iga järgnev konsooliga

ühendatud kontroller (kuni neli) saab oma

sektori.

Kui süsteemi töös peaksid tekkima probleemid,

hakkab Xbox Guide nuppu ümbritsev valgussõõr

punaselt vilkuma. Täpsemalt peatükis

“Tõrkeotsing”.

Laiendport

Kontrolleri 2.5 mm audiokonnektoriga

laiendpordi kaudu saate ühendada kontrolleriga

lisaseadmeid, näiteks Xbox 360 peakomplekti.

Täpsemalt kontrolleri lisaseadme

kasutusjuhises.

Laadimisport

Kontrolleri esiosas olevas laadimispordis saab

kasutada üksnes Xbox 360 Play & Charge Kit

(müüakse eraldi) laadimiskomplekti.



Patareide sissepanemisel järgige alltoodud

juhiseid.

Patareide sisestamine traadita kontrolleri AA

patarei sahtlisse:

1 vajutage patareisahtli ülaosas olevat sakki ja

tõmmake patareisahtel kontrollerist välja;

2 pange sellesse kaks uut AA (LR6) patareid.

Asetage pluss (+) ja miinus (–) pool vastavalt

patareisahtli alumises osas olevatele

märkidele. Soovitame eelistada akudele

ühekordselt kasutatavaid patareisid;

3 lükake AA patareisahtel kontrollerisse tagasi

ja vajutage kuni kostab klõps.

Lennuki pardal võtke patareid

kontrollerist välja

Enne lennuki pardale asumist või enne

traadita kontrolleri kohvrisse pakkimist

võtke patareid traadita kontrollerist välja.

Patareidega traadita kontroller, võib

väljastada samamoodi nagu mobiiltelefon

raadiosageduslikku (RF) energiat.

Traadita kontrolleri ühendamine

konsooliga

Xbox 360 traadita kontrolleril on konsooliga

traadita ühendus olemas juba karbist

väljavõtmise hetkel. Kui tekib tarvidus traadita

kontrollerit uuesti konsooliga ühendada või

ühendada seda teise konsooliga, siis lugege

peatükki “Traadita kontrollerite lisamine”.

Konsooli ja traadita kontrolleri

töölelülitamine

Konsooli ja kontrolleri töölelülitamiseks

vajutage ja hoidke all kontrolleri Xbox Guide

nuppu.

Ainult konsooli töölelülitamiseks vajutage

konsooli toitenuppu. Ainult kontrolleri

töölelülitamiseks vajutage kontrolleri

Start-nuppu.

TÄHELEPANU

Vajutage patareisahtlit siledatest kohtadest, et

sõrmed vahele ei jääks.

Konsooli ja traadita kontrolleri

väljalülitamine

Konsooli ja kontrolleri väljalülitamiseks

vajutage ja hoidke kontrolleri Xbox Guide nuppu

kolm sekundit all. Seejärel valige kas soovite

välja lülitada ainult kontrollerit või nii

kontrollerit kui konsooli. (Kui valite konsooli,

lülitub välja nii konsool, kui kõik sellega

ühendatud kontrollerid.)

Ainult konsooli väljalülitamiseks vajutage

konsooli toitenuppu.

Keele ja muude sätete valimine

Xbox 360 konsooli esmakordsel sisselülitamisel

tuleb valida keel. Järgige keele valimiseks viipe.

Keele, kellaaja, heli, pildi, automaatset

väljalülitust, kui seadet kuue tunni jooksul ei

kasutata ja muid sätteid, saate muuta Xbox

Dashboard System alas.
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XBOX 360 PERESÄTTED

Xbox 360 uue peresätete

funktsiooni kohandatavad

seadistused annavad

lapsevanematele ja

hooldajatele võimaluse lastele

eakohast meelelahutust

pakkuda. Konsoolisätetega saab seada

konsoolis esitamisele tulevatele mängudele ja

muusikale piiranguid. Xbox Live sätetega saab

kohandada Xbox Live kasutamist iga lapse

kontol ka juhul, kui mängitakse väljaspool kodu.

Peresätete kasutamine

Et kasutada mängudes ja Xbox Live peresätteid:

1 valige System, Family Settings;

2 valige konsoolis ja Xbox Live kontodel

kasutatav säte.

Mängude ja filmide peresätted põhinevad

piirkondlikul hinnangusüsteemil. Xbox 360

kasutab hinnangusüsteemi, mis on kasutusel

enamikes regioonides ja riikides.

Osade filmide puhul pole DVD-le hinnangut

kodeeritud. Neid DVD-filme mängitakse sätetele

vaatamata.

Xbox Live sätted

Saate kindlustada kogu perele Xbox Live

kasutamisel positiivsed kogemused, kui

määrate laste kontodele piirangud. Igale

kontole saab määrata kuni kaheksa sätet ning

piirangud võivad olla iga konto puhul erinevad.

Teie lapse Xbox Live sätted on Xbox Live konto

loomisel eelvalitud. Saate alati muudatusi teha,

kui valite System, Family Settings, Live Controls

ja lapse konto.

Xbox Live peresätted on:

• vanema nõusolek uute isikute lisamisel

sõbralisti;

• piirangud hääl-, video- ja tekstivestlusele

sõbralisti liikmetega;

• lapse isikuinfo ja online-oleku kuvamise

piirangud või blokeerimine;

• teiste mängijate poolt loodud sisu vaatamise

blokeerimine või piiramine oma lapsele;

• Xbox Live ühismängule pääsu blokeerimine;

• Xbox Live Marketplace ostude keelustamine.
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PLAADIAJAMI KASUTAMINE

Plaadi sissepanemiseks:

1 vajutage plaadisahtli avamiseks sahtli

väljutusnuppu;

2 asetage Xbox 360 mänguplaat, heliplaat

või DVD-film plaadisahtlisse kiri ülespoole

(kui konsool asetseb vertikaalselt, siis

paremale).

Plaadi väljavõtmiseks:

1 vajutage sahtli avamiseks selle

väljutusnuppu;

2 võtke plaat välja;

3 vajutage plaadisahtli sulgemiseks

väljutusnuppu.

TÄHELEPANU

Kui konsool on asetatud vertikaalselt, siis tuleks

jälgida, et plaadisahtlil olevad sakid plaati

paigal hoiavad.

TÄHTIS

Et plaadiajam kinni ei kiiluks või plaadid või

konsool kannatada ei saaks:

• võtke plaat välja enne kui konsooli liigutate

või vertikaal- ja horisontaalasendit muudate;

• ärge kunagi kasutage mõranenud plaate.

Need võivad konsooli sees puruneda ning

siseosi kinni kiiluda või lõhkuda;

• kui konsool asetseb vertikaalselt, siis ärge

kasutage standardsetest DVD- või

CD-plaatidest väiksemaid plaate. Kui

plaadiajam kinni kiilub või katki läheb, siis

võtke selle remontimiseks ühendust Xbox

klienditoega.
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TERVISHOIUNÕUDED VIDEOMÄNGUDE MÄNGIMISEL

Valgustundlikkus

Videomängudes esinevate teatavat laadi

visuaalsete kuvandite, muuhulgas ka

vilkuva valguse või ekraanimustri mõjul

võib teatud protsendil inimestest tekkida

haigushoog. Ka inimestel, kellel pole

varem esinenud epilepsialisi haigushooge,

võib videomängude vaatamise ajal tekkida

diagnoosimatu seisund, mis võib

põhjustada valgustundlikkuse tõttu tekkiva

epilepsialise haigushoo.

Nende haigushoogude sümptomid on

erinevad: kerge peapööritus, nägemise

muutus, silmade või näo tõmblus, käte või

jalgade tõmblemine, orientatsioonihäire,

hetkeline teadvusekadu. Haigushood

võivad põhjustada minestamist või krampe,

mille tulemusel võib inimene end

põrandale või toas olevate asjade otsa

kukkudes vigastada.

Kui kogete mõnda ülaltoodud

sümptomitest, siis lõpetage kohe

mängimine ja konsulteerige oma arstiga.

Lapsevanemad peaksid oma lapsi jälgima

ja küsima ega neil pole esinenud

ülalkirjeldatud sümptomeid- lapsed ja

teismelised kogevad selliseid haigushooge

sagedamini kui täiskasvanud.

Valgustundlikkuse mõjul tekkiva

epilepsialise haigushoo tekkeriski

vähendamiseks:

• istuge teleriekraanist kaugemale;

• kasutage väiksema ekraaniga telerit;

• mängige hästivalgustatud ruumis;

• ärge mängige, kui olete väsinud või

kurnatud.

Kui teil või teie sugulastel on esinenud

epilepsiahoogusid, siis võtke enne

mängima asumist ühendust arstiga.

Lihasluukonna häired

Mängukontrolleri, klaviatuuri, hiire või muu

elektroonilise sisestusseadme kasutamine

võib põhjustada tõsiseid vigastusi või

tervisehäireid.

Videomänge mängides ja muude kehaliste

tegevuste puhul, võite aegajalt täheldada

kätes, jalgades, õlgades, kaelas või mujal

kehas ebamugavustunnet. Kui

ebamugavustunne on korduv ja pidev, kui

tunnete lisaks valu, tuikamist, surinat,

tuimust, põletustunnet või jäikust, kui

nähud esinevad ka sel ajal, kui te ei mängi,

SIIS ÄRGE JÄTKE SELLISEID MÄRKE

TÄHELEPANUTA, VAID PÖÖRDUGE

OTSEKOHE ARSTI POOLE. Selliste nähtude

põhjuseks võib olla närvi-, lihas-, kõõlus-,

veresoonte jm vigastus või häire, mis võib

viia lõpliku invaliidistumiseni.

Lihasluukonna häired on randmenärvi

põletik, kõõlusepõletik, tenosünoviit,

vibratsioontõbi ja muud haigused.

Kuigi uuringud ei anna endiselt vastuseid

kõikidele lihasluukonda puudutavatele

küsimustele, võib siiski öelda, et sarnaste

haiguslike nähtude esinemine sõltub

inimese eluviisidest, üldfüüsilisest

seisundist, millises asendis ja kui pikalt ta

töö või muuga (kaasaarvatud

videomängude mängimisega) tegeleb,

kuidas lihasstressile reageerib.

Tervisliku mängimise juhisest (Healthy

Gaming Guide) aadressil www.xbox.com

leiate nõuanded, kuidas mugavamalt

töötada ja mängida, vältimaks

lihasluukonna häireid. Mõned nõuanded:

• kasutage mugavat ja loomulikku

asendit;

• jälgige, et käed, sõrmed ja muud

kehaosad poleks pinges;

• tehke pause;

• järgige tervislikke eluviise.

Pöörduge tervishoiutöötaja poole, kui

soovite teada kuidas teie elustiil,

tegevused, meditsiiniline või füüsiline

seisund võib olla lihasluukonna häiretega

seotud.
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MÄNGIMINE

Xbox 360 konsoolis saab mängida üksnes

Microsofti poolt Xbox 360 videomängu- ja

meelelahutussüsteemile litsentseeritud

mänguplaate. Litsentseeritud mängudel on

selline logo:

Xbox 360 mängude kohta leiate infot aadressilt

www.xbox.com

Mängu alustamiseks:

1 vajutage plaadisahtli avamiseks sahtli

väljutusnuppu;

2 asetage Xbox 360 mänguplaat

plaadisahtlisse kiri ülespoole (kui konsool

asetseb vertikaalselt, siis paremale).

3 vajutage plaadisahtli sulgemiseks sahtli

väljutusnuppu. Mäng käivitub.

XBOX LIVE

Kui ühendate Ethernet-kaabli konsooli tagaosas

olevasse Ethernet-porti, olete koheselt Xbox

Live hõbeliige. Hõbeliikme staatus annab

võimaluse luua mängulipikut, kasutada Xbox

Live turgu (Marketplace), vaadata

mängijakaarte, vestelda, saada häälsõnumeid,

leida uusi sõpru ja kasutada Xbox Live

peresätteid (Family Settings). Xbox Live

hõbeliikmed saavad piiratud ajal osaleda tasuta

Xbox Live Gold nädalalõpumängul, Xbox Live

Game with Fame ja Xbox Live Prime Time

üritustel.

Kui soovite osaleda kõigil Xbox Live üritustel,

siis astuge Xbox Live kuldliikmeks. Xbox Live

kuldliige saab kasutada kõiki hõbeliikme

võimalusi, lisaks osaleda ühistel

sidusmängudel, omab paremaid mänguotsingu

ja tagasiside vahendeid, saab Xbox Live turul

privileege ja boonuseid ning vahetada muusikat

ja fotosid.

Ühenduse loomine

Kasutage Xbox Live ühenduse loomiseks ühte

alltoodud ühendustüüpi. Lisaks võite Xbox 360

Wireless Networking Adapteri abil (müüakse

eraldi) püsti panna traadita koduse

võrguühenduse. Ühenduste ja koduste

võrguvõimaluste kohta täpsemalt aadressil

www.xbox.com/setup.

TÄHELEPANU

Xbox Live mängudes osalemiseks on vajalik

interneti (kaabel või DSL) kiirühendus. Lisaks on

vajalik Xbox 360 Hard Drive (standardse

Xbox 360 süsteemi puhul kuulub komplekti;

Xbox 360 Core süsteemi puhul tuleb osta eraldi)

ning Xbox Live kontoinfo salvestamiseks

Xbox 360 Memory Unit (müüakse eraldi).

Kontrollige, kas Xbox Live on teie piirkonnas

kasutatav.



Modemühendus

Modemühenduse seadistamine on kõige

hõlpsam. Kui soovite kiirelt mängima asuda ja ei

soovi jagada internetiühendust arvuti või muu

seadmega, siis valige modemühendus.

Modemühenduse loomine:

1 ühendage Ethernet-kaabli üks ots

kiirmodemi Ethernet-porti ja teine Xbox 360

konsooli tagaosas olevasse Ethernet-porti;

2 järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Xbox

Dashboard System alas vajamineva info

saate internetiteenuse pakkujalt.
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Ruuterühendus

Kui soovite jagada internetiühendust arvuti (või

muu seadmega), kui teie kiirmodem toetab

Ethernet-ühendust, kui soovite, et Xbox Live

mänge saaks mängida sõltumata sellest, kas

arvuti on sisse või väljalülitatud siis valige

ruuterühendus.

Ruuterühenduse loomine:

1 ühendage Ethernet-kaabli üks ots

kiirmodemi Ethernet-porti ja teine ruuteri

WAN- või Uplink-porti.

2 ühendage Ethernet-kaabli üks ots ruuteri

Ethernet LAN-porti ia teine ots arvuti (või

muu seadme) Ethernet-porti. Juhiseid, kuidas

ruuterit arvuti brauseri või tarkvara abil

konfigureerida, saate internetiteenuse

pakkujalt. Nüüd kontrollige, kas arvuti on

ühendatud internetti;

3 ühendage Ethernet-kaabli üks ots ruuteri

Ethernet-porti ja teine Xbox 360 konsooli

tagaosas olevasse Ethernet-porti;

TÄHELEPANU

Mõne modemi ja seadme puhul peab ruuteri

asemel kasutama jaoturit.

4 järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Xbox

Dashboard System alas vajamineva info

saate internetiteenuse pakkujalt.
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Lüüsiühendus

Kui saite internetiteenuse pakkujalt

Ethernet-lüüsiseadme siis kasutage

lüüsiühendust. Samamoodi nagu

ruuterühenduse puhul saate jagada

internetiühendust arvuti (või muu seadmega)

ning mängida sõltumata sellest, kas arvuti on

sisse või väljalülitatud.

Lüüsiühenduse loomine:

1 ühendage interneti kiirühendus lüüsiga

(kasutage kaabelühenduse korral

koaksiaalkaabli pistikupesa ning

DSL-ühenduse korral telefoni pistikupesa);

2 ühendage Ethernet-kaabli üks ots lüüsi

Ethernet LAN-porti ia teine ots arvuti (või

muu seadme) Ethernet-porti. Juhiseid, kuidas

ruuterit arvuti brauseri või tarkvara abil

konfigureerida, saate internetiteenuse

pakkujalt. Nüüd kontrollige, kas arvuti on

ühendatud internetti;

3 ühendage Ethernet-kaabli üks ots lüüsi

Ethernet LAN -porti ja teine Xbox 360

konsooli tagaosas olevasse Ethernet-porti;

4 järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Xbox

Dashboard System alas vajamineva info

saate internetiteenuse pakkujalt.
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Windows ICS ühendus

Kui soovite jagada interneti kiirühendust arvuti

(või muu seadmega), teie kiirmodem kasutab

USB- (mitte Ethernet) ühendust või kasutate

siseehitatud PCI modemit, kui teie jaoks ei ole

probleem, et peate Xbox Live mänguks arvuti

sisse lülitama, siis kasutage Windows ICS

ühendust.

Windows ICS ühenduse loomine:

1 ühendage USB-kaabli üks ots arvuti

USB-porti ja teine kiirmodemi USB-porti;

2 ühendage Ethernet-kaabli üks ots arvuti

Ethernet -porti ja teine Xbox 360 konsooli

tagaosas olevasse Ethernet-porti;

3 deblokeerige arvutis internetiühenduse

jagamine (Internet Connection Sharing);

4 järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Xbox

Dashboard System alas vajamineva info

saate internetiteenuse pakkujalt.

Ühenduse tõrkeotsing

Kui Xbox 360 automaatne ühenduse loomine ei

õnnestu, tuleb Xbox Dashboard alt

võrguseadistusi käsitsi konfigureerida. Osad

internetiteenuse pakkujad nõuavad hosti nime,

MAC-aadressi, ISP kasutajanime ja salasõna

(PPPoE autentimiseks) sisestamist. Kui te ei tea,

kas selline info on vajalik, siis küsige

internetiteenuse pakkujalt. Täpsemalt aadressil

www.xbox.com/setup

Xbox Live kasutajaks registreerumine

Konto loomiseks valige Xbox Dashboard alt

Xbox Live ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Suhtlemine Xbox Live keskkonnas

Kasutage Xbox Live keskkonnas sõpradega

vestlemiseks ja suhtlemiseks Xbox 360

peakomplekti (Headset).
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Peakomplekti ühendamine

kontrolleriga

Peakomplekti ühendamine:

1 Keerake helitugevuse nupp vasakule põhja,

et heli maha keerata. Sisestage 2.5 -mm

peakomplekti konnektor mängukontrolleri

tagaosas olevasse kontrolleri laiendporti.

2 Pange peakomplekt pähe ja pange mikrofon

sobivasse asendisse.

TÄHELEPANU

On väga oluline, et peakomplekt oleks

õigesti pähe pandud ja mikrofon õigesti

seatud. Jälgige, et peakomplekt toetuks

pealaele, mitte pea tagaosale. Mikrofoni ja

kuularit saab pöörata paremale või vasakule.

Pange mikrofon umbes 3 cm kaugusele

suust ja lükake ühele poole. Nii ei edasta

mikrofon vestluse ajal teie hingamist.

Mikrofoni seades kontrollige, et mikrofoni

ava oleks suunatud teie suu poole ning mitte

vastassuunas.

3 Nüüd on peakomplekt mängimiseks või

vestlemiseks valmis. Alustage mängu või

vestlust ja keerake helitugevus sobivale

tasemele.

Peakomplekti kasutamine

Heli ülekande ajutiseks peatamiseks vajutage

peakomplekti kaablikonnektoril olevat helituse

nuppu. Peakomplekti kuuldetugevuse

reguleerimiseks pöörake helitugevuse nuppu.

Täpsemat infot Xbox 360 peakomplekti

kasutamise kohta konkreetses mängus saate

mängu käsiraamatust.

Vestlemiseks ning häälsõnumite saatmiseks

peate olema Xbox Live liige.

TÄHTIS

Et peakomplekti mitte lõhkuda, ei tohi

peakomplektile, selle kaablile või

kaablikonnektorile istuda ega astuda.

Kuulmiskahjustused

Pikaajaline väga valju heli kuulamine võib

lõppeda ajutise või lõpliku

kuulmiskahjustusega. Osade tootjate

meiepoolse heakskiiduta peakomplektid,

toodavad märgatavalt valjemat heli kui

Xbox 360 peakomplekt.
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FILMI VAATAMINE

Xbox 360 konsoolis saab mängida DVD-filme.

Vaatamine on mugavam, kui kasutate Xbox 360

pulti Universal Media Remote (müüakse eraldi).

DVD-filmi esitamine:

1 vajutage plaadisahtli avamiseks sahtli

väljutusnuppu;

2 asetage DVD-filmi plaat sahtlisse kiri

ülespoole (kui konsool asetseb vertikaalselt,

siis paremale);

3 vajutage plaadisahtli sulgemiseks

väljutusnuppu (eject). DVD-film algab.

4 Vajutage suvalist kontrolleri nuppu va Xbox

Guide nuppu, et tuua ekraanile DVD

ekraaninupud. Kasutage valimiseks

kontrollerit.

Xbox 360 konsoolis saab mängida ainult sellise

logoga 2.regiooni DVD-sid:

CD-DE ESITAMINE

Xbox 360 konsoolis saab esitada sellise logoga

CD-sid:

Heliplaatide mängimine

1 vajutage plaadisahtli avamiseks sahtli

väljutusnuppu (eject);

2 asetage heliplaat plaadisahtlisse kiri

ülespoole (kui konsool asetseb vertikaalselt,

siis paremale);

3 vajutage plaadisahtli sulgemiseks

väljutusnuppu. Plaat hakkab mängima.



AUDIOPLEIERI VÕI KAAMERA ANDMEKANDJA JAGAMINE

Xbox 360 konsooliga saab teistest seadmetest

muusikat kuulata, pilte vaadata ja andmefaile

kasutada. Xbox 360 USB portidesse saab

ühendada erinevaid USB-seadmeid, näiteks

muusikapleieri või digikaamera. Lisaks sellel

saate konsooliga ühendada Windows–põhise

või Windows Media Centre arvuti.

Infot muude firmade seadmete kohta, mida

saab kasutada koos Xbox 360, saate aadressilt

www.xbox.com/media

Muusika voogedastus konsooli

Muusika voogedastus audiopleierist Xbox 360

konsooli:

1 ühendage USB-kaabli abil (ei kuulu

komplekti) seade ja konsool;

2 konfigureerige esitust läbi USB-pordi;

3 Valige Media, Music, Portable Device.

4 Valige muusika või pleilist, mida soovite

kuulata.

Piltide vaatamine

Võimalus vaadata digikaamerasse salvestatud

slaidiseansse ja pilte.

Digikaamera ühendamine:

1 pange digikaamera piltide vaatamise

reþiimile. Juhised saate kaamera

käsiraamatust;

2 lülitage konsool sisse ja ühendage kaamera

USB-kaabliga konsooli USB porti;

3 konsool tuvastab digikaamera. Piltide

vaatamiseks järgige ekraanile ilmuvaid

juhiseid.
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ARVUTI ANDMEKANDJA JAGAMINE

Windows XP arvutis olevate video-, audio- ja

pildifailide ning muude andmefailide

kasutamiseks peate looma Xbox 360 tagaosas

asetsevast Ethernet-pordist arvutisse

Ethernet-ühenduse. Kui arvutis või koduses

arvutivõrgus on olemas internet, saate

kasutada ka Xbox Live võimalusi. Koduste

võrguvõimaluste kohta täpsemalt peatükis

“Xbox Live” või aadressil www.xbox.com/setup

Windows Media Connect võimaldab ühendada

Xbox 360 konsooli ja Windows XP Service

Pack 2 (SP2) või uuema versiooni baasil

töötavat arvutit. Lisaks saab Xbox 360

konsooliga kasutada Windows Media Centre

arvutit.

Tavalise DVD-puldina toimiva Xbox 360

Universal Remote puldiga (müüakse eraldi) ning

Windows Media Centre nuppu kasutades saate

siseneda konsooliga ühendatud Windows

Media Centre arvutisse.

Windows Media Connect

Windows Media Connect võimaldab striimida

Xbox 360 konsooli kaudu Windows XP arvutis

olevat muusikat ja pilte kuhu iganes. Võimalus

vaadata teleris slaidiseansse ning mängida

muusikat läbi ühe, konsooliga läbi digitaalse

helivastuvõtja ühendatud helisüsteemi. Win-

dows Media Connect võimaluste kohta

täpsemalt aadressil www.xbox.com/media

Windows Media Connect seadistus:

1 Minge www.xbox.com/pcsetup ja laadige

Windows XP SP2 või uuema versiooniga

töötavasse arvutisse alla Windows Media

Connect tarkvara;

2 kasutage konsooli ja arvuti ühendamiseks

ühte peatükis “Xbox Live” kirjeldatud

ühendustüüpidest;

3 valige Media ning seejärel arvutist pildid või

muusika. Järgige Windows Media Connect

seadistuse lõpule viimiseks ekraanile

ilmuvaid juhiseid.

Windows Media Centre

Xbox 360 konsooliga saate vaadata ja

salvestada telesaateid, vaadata teleris

digifotosid ja kuulata Windows Media Centre

arvutis asuvat digimuusikat. Kui ühendate

konsooli Windows Media Centre arvutiga ühte

võrku, laienevad need võimalused ka Xbox 360

videomängu- ja meelelahutussüsteemile (Media

Centre arvutiga saab ühendada kuni viis

konsooli).

Täpsemalt Windows Media Centre ja Xbox 360

võimalustest aadressil

www.microsoft.com/extender

Windows Media Center seadistus:

1 minge www.xbox.com/pcsetup ja laadige

arvutisse alla Windows Media Centre

tarkvara;

2 kasutage konsooli ja Windows Media Centre

arvuti ühendamiseks ühte peatükis “Xbox

Live.” kirjeldatud ühendustüüpidest;

3 valige Xbox 360 konsoolis Media, ning valige

seejärel Windows Media Centre. Järgige

Windows Media Centre seadistuse lõpule

viimiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.
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MÄLU

Xbox 360 Hard Drive kõvaketas (kuulub

komplekti) või Xbox 360 Memory Unit mälu

(müüakse eraldi), annab võimaluse salvestada

mänge ja muid, näiteks Xbox Live andmeid.

Kõvaketta äravõtmine ja

tagasipanemine

Xbox 360 konsoolile on kinnitatud külge

kõvaketas. Kui soovite seda ära võtta, siis

järgige alltoodud juhiseid.

Kõvaketta äravõtmine:

1 lülitage

konsool välja;

2 vajutage

kõvaketta

esiosas olevat

sakki ja tõstke

ketas

konsoolist

välja.

OLULINE

Ärge puudutage sõrmede või metallesemetega

kõvaketta lahtri ja konnektori kontakte.

Kõvaketta külge panemine:

1 lülitage

konsool välja;

2 pange

kõvaketas

kõvaketta

lahtri kohale

nii et kitsas

ots (esiots)

jääks konsooli

esiosa poole ja lai ots (tagumine) konsooli

tagaosa poole;

3 asetage kõvaketta tagaosa vastu kõvaketta

lahtri tagaosa. Jälgige, et kõvaketta

tagumine äär jääks kõvaketta lahtri tagumise

serva alla;

4 vajutage kõvaketta esiosa alla, kuni kuulete

klõpsu.

Kõvakettale nime andmine

Kõvakettast saab kiiremini tuvastada, kui

annate sellele nime.

Selleks:

1 kui kõvaketas on kinnitatud Xbox 360

konsooli külge, valige System, Memory;

2 eristage kõvaketas;

3 valige Device Options ning nimetage

kõvaketas ümber.

Nüüd saate kõvaketast nime järgi otsida.

Salvestatud andmete kopeerimine ja

salvestamine

Kõvakettal olevaid andmeid saab kopeerida

konsooliga ühendatud mälumoodulile, arvutisse

või USB-seadmele. Kõvakettale ruumi juurde

tegemiseks, saab andmeid kustutada.

Kõvakettal olevate andmete kopeerimine ja

kustutamine:

1 kui kõvaketas on kinnitatud Xbox 360

konsooli külge, valige System, Memory;

2 valige kõvaketas;

3 valige andmeüksuse tüüp ja seejärel

konkreetne andmeüksus, mida soovite

kopeerida teise kohta või kõvakettalt

kustutada.

TÄHELEPANU

Kustutades kõvakettalt eelsalvestatud andmed,

ei õnnestu teil hiljem neid enam taastada. Olge

kustutamisel tähelepanelik.

Mälumoodulid

Konsooli esiosas oleva mälumooduli portidesse

saab ühendada kuni kaks kaasaskantavat

mälumoodulit (müüakse

eraldi). Mälumoodul on

kõvakettast väiksem, kuid

sellega saab väga mugavalt

transportida Xbox Live

profiiliandmeid või

salvestatud mänge teise

Xbox 360 konsooli. Lisaks

sellele saab mälumooduliga laadida

edasimüüja juures Xbox 360 demokioski

andmeid.
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TRAADITA KONTROLLERITE LISAMINE

Traadita kontrolleri ühendamine konsooliga:

1 vajutage ja hoidke Xbox Guide nuppu, kuni

kontroller sisse lülitub;

2 kontrollige, kas konsool on sisselülitatud. Kui

mitte, siis vajutage toitenuppu;

3 vajutage konsooli Connect nuppu;

4 vajutage kontrolleri Connect nuppu;

5 kontroller on ühendatud, kui kontrolleri ja

konsooli valgussõõr hetkeks vilkuma hakkab.

Valgussõõri süttiv sektor näitab kontrolleri

positsiooni.
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Üheaegselt saab konsooliga ühendatud olla

kuni neli traadiga ja traadita kontrollerit. Igale

kontrollerile on eraldatud üks valgussõõri

sektor. Traadita kontrolleri ühendamiseks on

tarvis vähemalt ühte vaba (mittepõlevat)

sektorit. Traadita kontrolleri lahtiühendamiseks

vajutage ja hoidke traadita kontrolleri Xbox

Guide nuppu kolm sekundit all ning valige

väljalülitamine. Traadiga kontrolleri

lahtiühendamiseks ühendage lahti kaabli

konnektor.
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MÄRKUSED

• Kui konsool välja lülitada, on kontroller

järgmisel sisselülitamisel endiselt

konsooliga ühendatud.

• Kontroller on korraga ühendatud ainult ühe

konsooliga. Saate selle alati ühendada uue

konsooliga, kuid sel juhul ühendus eelmise

konsooliga kaob.

• Xbox 360 traadita kontroller toimib

konsoolist kuni 10 meetri kauguselt.

Kontrolleri ja konsooli vahel olevad objektid

võivad seda vahemaad vähendada.

LISATARVIKUTE ÜHENDAMINE

Xbox 360 videomängu- ja

meelelahutussüsteemiga saab kasutada

erinevaid lisaseadmeid, muuhulgas:

• Kuni nelja traadiga ja traadita kontrollerit ja

muid mängutarvikuid (lisakontrollerid tuleb

osta eraldi).

• AV-konnektoreid- komponent videokaableid

ja digitaalseid audiokaableid, kaasaarvatud

Xbox 360 Advanced SCART AV kaablit ja

Xbox 360 VGA HD AV kaablit (müüakse

eraldi).

• Ethernet- ja traadita koduseid

võrguseadmeid, näiteks Xbox 360 Wireless

Networking Adapter (müüakse eraldi).

• Mäluseadmeid, näiteks Xbox 360 Hard Drive

(kuulub komplekti), Xbox 360 Memory Units

(müüakse eraldi) ja USB-põhiseid

mäluseadmeid.

• USB-põhiseid meediaseadmeid, näiteks

muusikapleiereid ja digikaameraid.

• Kohandatud Xbox 360 Faceplate metallplaati

(müüakse eraldi).

Kasutage Xbox 360 süsteemis Microsofti Xbox

Authentic Product logoga tooteid:

Teiste tootjate puhul kasutage selliste logodega

tooteid. Logo näitab, et toode on testitud ning

vastab Xbox 360 või Xbox Live ühilduvuse

nõuetele. Ühilduvuse nõuetest täpsemalt

aadressil www.xbox.com



TÕRKEOTSING

Kui teil tekivad Xbox 360 videomängu- ja

meelelahutussüsteemi kasutamisel probleemid,

siis kasutage alltoodud lahendusi. Kui antud

lahendused probleeme ei lahenda, siis minge

www.xbox.com/support või helistage Xbox

klienditoe numbril, mille leiate tagakaanelt.

Viige Xbox 360 konsool või selle tarvikud

edasimüüja juurde või teenindusse remonti

alles siis, kui saate vastavad juhised Xbox

klienditoe esindajalt.

Ärge proovige seadet ise

remontida

Ärge proovige Xbox 360 konsooli,

toiteallikat või selle tarvikuid koost lahti

võtta, avada või muuta. Nii võite tekitada

elektrilöögi või tulekahju ohu või Xbox 360

konsooli kahjustada.

Igasugune märk sellest, et Xbox 360

konsooli on püütud avada või muuta ning

silte kraapida, hõõruda või täksida,

muudab piiratud garantii kehtetuks ning

Xbox 360 konsooli autoriseeritud

remondiks kõlbmatuks.

Ei hakka tööle

Kontrollige, kas toiteallikas vastab nõuetele

ning vaadake üle seinakontakti ja toiteallika

vahelised ning toiteallika ja konsooli vahelised

ühendused (lugege peatükki “Konsooli

toiteühendus”). Kui kõik toimib, peaks

toiteallikas põlema roheline tuli.

Pilt ei tule ekraanile

Kasutage õiget AV-kaablit (lugege peatükki

“Ühendamine teleri ja audiosüsteemiga”).

Lülitage teler sisse. Valige teleris Xbox 360

mängu näitav videosisend (või VCR). Olenevalt

teleri või videomaki tüübist, nimetatakse

videosisendit kas Input Select, AUX, Line In,

Line, In, Input, Source või EXT. Täpsemalt teleri

või videomaki käsiraamatus.

Heli pole

Vaadake üle AV ühendused (lugege peatükki

“Ühendamine teleri ja audiosüsteemiga”). Kui

kasutate digitaalheli, siis kontrollige kas

vastuvõtja on sisse lülitatud ning konsooli

audiosätetes on määratud õige väljund.

Heli on kehva kvaliteediga

Puhastage plaat nagu on näidatud Xbox 360

garantii käsiraamatus (2. vihik). Kontrollige AV

ühendusi (lugege peatükki “Ühendamine teleri

ja audiosüsteemiga”). Esitage Dolby Digi-

tal.toega helisüsteemis ainult Dolby® Digital

heli. Valige audioväljund, mida süsteem või teler

toetab: laske stereokõlaritest stereo või Dolby®

Surround heli, monokõlaritest monoheli. Kui heli

tuleb ainult ühest kõlarist siis kontrollige, kas

kaablid on korralikult ühendatud.

Plaadisahtel ei avane

Kontrollige kas konsooli esiosas olev eemaldatav

metallplaat on korralikult vastas. Kontrollige

toiteühendusi (lugege peatükki “Toiteühendus”)

Lülitage konsool tööle vajutades toitenuppu.

Mäng, film või muusika ei hakka

mängima

Kasutage ainult toetatud plaate (Xbox 360

mänge, heliplaate, DVD-filme). Sisestage plaat

vastavalt käsiraamatus antud juhistele ja

sulgege plaadisahtel. Puhastage plaat nagu on

näidatud Xbox 360 garantii käsiraamatus

(2. vihik).

Valgussõõr vilgub

Kui konsool on sisselülitatud, peaksid konsooli

valgussõõri tuled pidevalt põlema. Kui vajutada

väljutusnuppu, hakkavad tuled vilkuma.

Töötamise ajal ebaühtlaselt vilkuvad tuled

näitavad siseprobleeme:

• konsooli neli tuld vilguvad punaselt:

kontrollige AV-kaableid;

• kaks vasakpoolset tuld vilguvad punaselt:

konsool on liiga kuum ning ei käivita mängu

enne, kui on maha jahtunud. Asetage

konsool hästiventileeritud kohta, teistest

soojusallikatest eemale. Kui konsool on

jahtunud siis vilkumine peatub ning Xbox 360

saab taas kasutada. Täpsemalt peatükis

“Leidke konsoolile sobiv koht”;
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• kontrolleri neli tuld vilguvad perioodiliselt

roheliselt: valgussõõri sektorit pole

määratud. Kontrollerit pole ühendatud või

kõik neli sektorit on kinni;

• kõik muud variandid: siseprobleemide tõttu

vajab toode remonti. Helistage Xbox

klienditoe numbril, mille leiate tagakaanelt.

Traadita kontroller ei tööta

Vajutage Xbox Guide nuppu, et traadita

kontroller tööle lülitada ning ühendage traadita

kontroller konsooliga (lugege peatükki “Traadita

kontrollerite lisamine”).

Kui tuled keerlevad ühendamisel kauem kui

15 sekundit:

• asetage kontroller konsoolile lähemale;

• kontrollige, kas patareid on täis;

• jälgige, et konsool oleks suurtest

metallesemetest, näiteks seifist ja

külmutuskapist vähemalt meetri kaugusel;

• metallist kaunistused või kleebised võivad

traadita sidet segada. Võtke kaunistused ära

ja proovige uuesti;

• jälgige, et konsooli esiosa oleks kontrolleri

suunas, mitte vastu seina;

• kontrolleri tööd võib segada traadita telefon

(2.4 GHz), traadita kohtvõrk, traadita

videosaatja, mikrolaine ahi, mõningad

mobiiltelefonid ja Bluetooth peakomplektid.

Lülitage need välja või ühendage lahti ja

proovige uuesti;

• kui kõik muu töötab, siis lülitage konsool

välja, võtke AA-patareid või Xbox 360 aku

kontrollerist välja, pange tagasi ning korrake

toiminguid, mis on antud peatükis “Traadita

kontrollerite lisamine”.

Peakomplekt ei toimi

Kui peakomplekt ei too kuuldavale ühtegi heli

või teie hääl ei kandu edasi:

• kontrollige, kas peakomplekti konnektor on

korralikult ühendatud;

• reguleerige peakomplekti konnektori küljes

oleva nupuga helitugevust;

• kontrollige, ega helituse (mute) nupp pole

sissevajutatud;

• kontrollige, ega hääl pole Xbox Guide alt

maha keeratud;

• vaadake mängu käsiraamatust, äkki on

kõnelemise ajal tarvis nupp alla vajutada.

Lisaseade ei tööta

Kasutage sellise logoga Xbox 360-ühilduvaid

mängutarvikuid:

Kui konkreetne mäng seda tarvikut ei toeta, siis

seda mängu mängida ei saa.

Mängu salvestamine ei õnnestu

Mängu salvestamiseks peab Xbox 360

kõvakettal või mälumoodulil olema piisavalt

ruumi. Kustutage mälust ebavajalikud andmed

või kinnitage külge veel üks mälumoodul

(müüakse eraldi).

Kõvaketast ei ole mäluseadmete

loendis näha

Kui te ei näe kõvaketast mäluseadmete loendis,

siis proovige sellises järjekorras alltoodud

abinõusid:

1 kontrollige, kas kõvaketas on lahtrisse

korralikult sisestatud ning ega see pole viltu.

Lülitage konsool välja ja uuesti sisse;

2 lülitage konsool välja ja võtke kõvaketas

välja. Lülitage konsool välja ja uuesti sisse,

Pange kõvaketas külge tagasi;

3 võimalusel katsetage kõvaketast mõnes

teises konsoolis või proovige konsooli

kasutada mõne teise kõvakettaga, et selgeks

teha probleemi allikat.

TÄHELEPANU

Katkine kõvaketas ei ilmu Xbox Guide alla ja

võib Xbox 360 konsooli kahjustada. Kõvaketas,

mis on raskuse all, märjas või kuumuse käes

kannatada saanud juba enne konsooli

kasutamist, ei ilmu mäluseadmete loendisse.

© 2006 Microsoft Corporation. Kõik õigused on

reserveeritud.

Microsoft, Windows, Xbox, Xbox 360, Xbox Live, Xbox

logod ja Xbox Live logod on Microsoft Corporation

kaubamärgid või Ameerika Ühendriikides või mujal

registreeritud kaubamärgid.
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Registruokite savo 360 internetu

jau ðiandien

Xbox

Užsukite www.xbox.com/registermyxbox

Uþtrukæ vos kelias minutes tapsite Xbox

bendruomenës nariais. Èia galësite rasti ypatingos

informacijos, apdovanojimø ir pasiûlymø.

Turite klausimø? Paskambinkite pagalbos pirkëjams tarnybai

(telefono numerá rasite ðio vadovo galinio virðelio vidiniame puslapyje)

Minge www.xbox.com/registermyxbox

Registreerige 360 internetis

juba täna!

Xbox

See võtab ainult paar minutit, annab ligipääsu

Xbox kogukonda, kinnisele infole ning

eksklusiivsetele auhindadele ja pakkumistele.

Küsimuste korral helistage klienditoele (number

on tagakaane siseküljel)

Dodieties uz www.xbox.com/registermyxbox

Reìistrçjiet savu 360 konsoli

tieðsaistç jau ðodien

Xbox

Ir nepiecieðamas tikai pâris minûtes, lai pievienotos

Xbox lietotâju sabiedrîbai un iegûtu pieeju

ekskluzîvai informâcijai, balvâm un piedâvâjumiem.

Ir jautâjumi? Piezvaniet Klientu atbalsta dienestam (papildus

informâcija ir atrodama uz aizmugurçjâ vâka iekðpuses)

0107 Part Number X13-49674-01



VARTOTOJO VADOVAS 2: GARANTIJOS

2. VIHIK: GARANTII

2. DAÏA: GARANTIJA
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Lietuviðkai

SVARBI INFORMACIJA APIE SAUGUMÀ

Ðiame dokumente rasite Xbox 360™ vaizdo

þaidimø bei pramogø sistemos ir Microsoft

Xbox 360 priedø garantijas ir kità svarbià

informacijà.

PERSPËJIMAS

Netinkamai árengus arba naudojant Xbox

vaizdo þaidimø bei pramogø sistemà, arba

nepasirûpinus tinkama jos prieþiûra, gali

padidëti sunkiø suþalojimø arba mirties

pavojus, taip pat rizikuojama sugadinti

paèià Xbox 360 vaizdo þaidimø bei

pramogø sistemà. Ádëmiai perskaitykite

visà su saugumu ir sveikatos apsauga

susijusià informacijà, kurià rasite

Xbox 360 konsolës vartotojo vadove, taip

pat ir bet kokiø iðoriniø árenginiø vartotojo

vadovuose. Visus vartotojo vadovus

laikykite po ranka, kad prireikus

galëtumëte atsiversti. Jei vartotojo

vadovà pametëte ir jums reikia naujo,

apsilankykite tinklapyje adresu

www.xbox.com/support arba skambinkite

á Xbox pirkëjø aptarnavimo tarnybà

telefono numeriu, kurá rasite ðio vadovo

galinio virðelio vidiniame puslapyje.

EUROPOS BENDRIJOS DEKLARACIJA DËL

SUDERINAMUMO

Ði áranga tinka naudoti visose ES ir EFTA

(Europos laisvosios prekybos asociacijos)

ðalyse.

Tam, kad atitiktø radijo daþniø suderinamumo

reikalavimus, ðis prietaisas negali bûti

sujungtas arba veikti kartu su bet kokia kita

antena ar siøstuvu.

Taigi, Microsoft Corp. skelbia, kad ði Xbox 360

konsolë atitinka EMC Direktyvos 98/336/EEC,

Þemo voltaþo Direktyvos 73/23/EEC ir R&TTE

Direktyvos 1999/5/EC esminius reikalavimus ir

atitinkamus nuostatus.

Prieþiûra ir valymas

Ribotos garantijos ir informacija

apie produkto gràþinimà

Techniniai duomenys

Pagalba vartotojui

Taikomi toliau iðvardyti standartai:

EMC:

• EN55022:1998+A1:2000+A2:2003

• EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

• EN61000-3-2:2000

• EN61000-3-3:1995+A1:2001

Saugumo:

• EN 60950-1, 2001

• EN 60825-1: 1994 A2:2001

Radijo:

• EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08) & EN 301

489-17 V1.2.1 (2002-08)

• EN 300 328 V1.5.1 (2004-08)

• EN 50371 (2002)
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PRIEÞIÛRA IR VALYMAS

Valymas

Jeigu valote Xbox 360 konsolæ:

• Valykite tik Xbox 360 konsolës iðoræ.

Ásitikinkite, kad nëra jokiø objektø, ákiðtø á

ventiliacijos angas.

• Naudokite sausà ðluostæ – nenaudokite

ðiurkðèiø kempinëliø, valymo priemoniø,

ðveitimo milteliø, jokiø tirpikliø (tokiø kaip

alkoholis, benzinas, daþø skiediklis ar

benzolas) ar kokiø kitokiø skystø arba

purðkiamø valikliø.

• Nenaudokite suslëgto oro.

• Nenaudokite DVD galvuèiø valymo

priemoniø.

• Nebandykite valyti jungèiø.

• Konsolës kojeles ir pavirðiø, ant kurio

pastatyta Xbox 360 konsolë, valykite sausa

ðluoste.

Norëdami nuvalyti Xbox 360 þaidimo diskus

arba garso kompaktinius diskus:

• Diskà laikykite uþ briaunos, nelieskite

pirðtais disko pavirðiaus.

• Diskà valykite minkðta ðluoste, ðvelniai

braukdami nuo disko centro iðorën.

• Nenaudokite jokiø skiedikliø, jie gali

sugadinti diskà.

Kaip tinkamai laikyti diskus

Vos iðëmæ diskà ið pulto diskasukio, visada

ádëkite atgal á pakuotës dëþutæ.

Saugokite diskus nuo tiesioginiø saulës

spinduliø, nelaikykite arti ðilumos ðaltinio.

Diskà visuomet imkite tik uþ briaunos.

ATSIKRATYMO ELEKTROS IR ELEKTRONËS

ÁRANGOS ATLIEKOMIS EUROPOS

SÀJUNGOJE IR KITOSE ÐALYSE, KURIOSE

GALIOJA ATLIEKØ RÛÐIAVIMO SISTEMA,

TAISYKLËS

Ðis simbolis ant produkto arba jo pakuotës

reiðkia, kad ðio produkto negalima iðmesti kartu

su kitomis buitinëmis ðiukðlëmis. Jums tenka

atsakomybë atiduoti jas á specialø elektros ir

elektroninës árangos surinkimo ir perdirbimo

punktà. Ðitoks elektroniniø atliekø atskyrimas

padeda saugoti gamtinius iðteklius, o taip pat ir

iðvengti galimø þalingø pasekmiø þmogaus

sveikatai bei aplinkai, kas gali atsitikti

netinkamai atsikraèius tokiomis atliekomis, mat

elektros prekëse bei elektroninëje árangoje gali

bûti sveikatai pavojingø medþiagø. Norëdami

daugiau suþinoti apie tai, kaip atsikratyti

elektros bei elektroninës árangos atliekomis,

kreipkitës á vietinæ miesto savivaldybæ, á vietinæ

ðiukðliø iðveþimo tarnybà arba parduotuvæ,

kurioje pirkote ðá produktà. Jei reikia daugiau

informacijos apie WEEE, raðykite elektroniniu

paðtu adresu weee@microsoft.com
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RIBOTOS GARANTIJOS IR INFORMACIJA APIE PRODUKTO GRÀÞINIMÀ

Nemëginkite nieko

remontuoti patys

Nebandykite ardyti, atidaryti, taisyti ar

modifikuoti Xbox 360 konsolës, maitinimo

ðaltinio arba priedø, kadangi tai darant

gresia pavojus patirti elektros ðokà,

sukelti gaisrà arba sugadinti Xbox 360

konsolæ.

Bet kokie poþymiai, liudijantys, kad

vartotojas bandë atidaryti ir/arba

modifikuoti Xbox 360 konsolæ, be kita ko,

jei bus bandyta kà nors nulupti, pradurti

ar nuplëðti bet kurià ið etikeèiø, atima

teisæ naudotis ribotomis garantijomis. Be

to, tada Xbox 360 konsolë nebepriimama

autorizuotam remontui.

PRAÐOME ÁDËMIAI PERSKAITYTI ÐIAS

GAMINTOJO GARANTIJAS, KAD GERAI

SUPRASTUMËTE SAVO TEISES IR

ÁSIPAREIGOJIMUS!

GAMINTOJO GARANTIJOS

RIBOTOS GARANTIJOS

PASTABA: Kaip vartotojas, kuriam galioja

vietiniai ástatymai, jûs turite teisæ

reikalauti garantijø ið maþmeninio

prekybininko, ið kurio ásigijote Xbox 360

konsolæ. Ðios gamintojo garantijos tos

teisës niekaip nepaveikia.

Sàvoka „Xbox produktas“ apibrëþia ðiuos

gaminius: Microsoft Xbox 360 vaizdo þaidimo

sistemos konsolæ, Microsoft programinæ árangà

atskirame Xbox 360 kietajame diske ir sudëtà

mikroprocesoriuose paèioje Xbox 360 konsolëje,

taip pat Xbox iðorinius árenginius, pirktus kartu

su Xbox 360 konsole.

Ðios garantijos negalioja jûsø paèiø duomenims,

bet kokiai atskirai programinei árangai ar Xbox

þaidimams, nesvarbu, pridëtiems prie Xbox

produkto ar ne, ádëtiems á ðio pakuotæ ar ne,

taip pat bet kokiems Xbox priedams ar

iðoriniams árenginiams, pagamintiems ne

Microsoft arba ne Microsoft uþsakymu.

A. GAMINTOJO GARANTIJOS

Ðias gamintojo garantijas jums suteikia

Microsoft Ireland Operations Limited,

Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate,

Dublin 18, Ireland.

Microsoft garantuoja, kad Xbox produktas:

(i) ið esmës veiks taip, kaip apraðyta vartotojo

vadove; ir

(ii) atitiks ðios rûðies produktams áprastai

taikomus standartus ir kokybæ.

TRUKMË: Ðios garantijos galioja nuo Xbox

produkto pirkimo dienos vienerius metus.

TERITORIJOS: Ðios garantijos galioja ðiose

ðalyse: Didþiojoje Britanijoje, Airijoje, Ispanijoje,

Italijoje, Prancûzijoje, Vokietijoje, Austrijoje,

Ðveicarijoje, Belgijoje, Olandijoje, Ðvedijoje,

Norvegijoje, Danijoje, Suomijoje, Portugalijoje ir

Graikijoje.

Vis dëlto, jeigu jûs:

(i) jeigu naudosite Xbox produktà, ne pagal

pridedamà dokumentacijà ir nesilaikydami

vartotojo vadovo nurodymø; arba

(ii) Xbox produktà bandysite remontuoti,

modifikuoti ar kaip nors keisti Microsoft

neágaliotuose remonto centruose; arba

(iii) naudosite Xbox produktà kartu su kitais,

Microsoft nepardavinëjamais arba

nelicencijuotais produktais (pavyzdþiui,

nelicencijuotais þaidimo patobulinimo

árenginiais, adapteriais arba energijos

tiekimo ðaltiniais) arba su tokiais, kurie

nesuderinami su Xbox áranga; arba

(iv) naudosite Xbox produktà komerciniais

tikslais (pavyzdþiui, nuomai); arba

(v) modifikuosite arba bandysite ardyti Xbox

produktà; arba

(vi) Xbox produktà sugadinsite netinkamai

vartodami, tyèia, dël nerûpestingumo arba

nelaimingo atsitikimo; arba

(vii) pakeisite, padarysite sunkiai áskaitomà

arba nutrinsite serijiná numerá; arba

(viii) paðalinsite nuo Xbox produkto garantiná

lipdukà,

visais ðiais atvejais garantijos nebegalios.
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B. REGISTRACIJA

Tam, kad ðios garantijos galiotø, registruoti

ásigyto Xbox produkto nereikia.

C. GARANTIJØ ASMENIÐKUMAS

Ðios garantijos suteikiamos jums – pirmajam

árangos vartotojui. Jos asmeninës, jø negalima

perduoti kam nors kitam.

D. GARANTIJØ REALIZAVIMO BÛDAI

Jums suteiktos garantijos realizuojamos ðiais

bûdais:

(i) Xbox produktas suremontuojamas; arba

(ii) jeigu suremontuoti negalima, Xbox

produktas pakeièiamas kitu tokiu pat; arba

(iii) jeigu produkto negalima nei suremontuoti,

nei pakeisti tokiu pat, gràþinama uþ Xbox

produktà sumokëta pinigø suma.

Microsoft pasilieka teisæ spræsti, kurá garantijø

realizavimo bûdà taikyti. Microsoft sprendþia,

kurá garantijos realizavimo bûdà taikyti,

atsiþvelgdami á skirtingø garantijø realizavimo

bûdø kainos santyká su suma, sumokëta uþ Xbox

produktà, taip pat á Xbox produkto sugadinimo

pobûdá.

• Bet kokios pakeistos dalys arba pats Xbox

produktas bus nauji arba atnaujinti, arba

iðbandyti ir patvirtinti kaip veikiantys,

funkcijomis ir veikimu atitinkantys pirminæ

detalæ arba Xbox produktà; jiems

suteikiamos garantijos galioja iki pirminio

garantinio laikotarpio pabaigos.

• JÛS SUTINKATE, KAD MICROSOFT

NIEKAIP NËRA ATSAKINGA UÞ JÛSØ

DUOMENØ PRARADIMÀ, NULEMTÀ

MICROSOFT REMONTO ARBA PAKEITUS

XBOX PRODUKTÀ NAUJU.

• Po to, kai garantinis laikotarpis pasibaigia,

Microsoft gali pareikalauti uþmokesèio uþ

pastangas diagnozuoti ir iðspræsti bet

kokias su Xbox produktu susijusias

problemas.

• Microsoft naudos komerciðkai pagrástus

metodus, stengdamasi diagnozuoti ir

mëginti iðtaisyti arba siûlyti iðtaisymo

bûdus tiems Xbox produkto gedimams,

kuriuos aprëpia ðios garantijos.

Taip pat jûs privalote:

• Pateikti produkto pirkimo árodymà – pirkimo

èeká su data arba sàskaità – faktûrà (arba

kopijà).

• Laikytis Microsoft nurodymø, jeigu jie

nusprendþia, kad jûsø Xbox produkto

remontui arba pakeitimui bûtina gràþinti

dalá arba visà produktà. Microsoft arba

organizuos jûsø Xbox produkto pristatymà á

Microsoft arba jø autorizuotà remonto

centrà Microsoft sàskaita, arba nurodys

jums nuveþti arba nusiøsti Xbox produktà

atitinkamoje pakuotëje, suteikianèioje

pakankamà apsaugà nuo sugadinimø,

gabenant á vietà, nurodytà Microsoft.

• Iðtrinti arba paðalinti bet kokias rinkmenas

ar duomenis, kuriuos laikote asmeniniais

arba konfidencialiais, dar prieð siunèiant

Xbox produktà á Microsoft.

Jeigu nesilaikysite anksèiau iðdëstytø

nurodymø, tai gali baigtis uþdelsimais, jûs

galite bûti priversti mokëti papildomai,

galite iðvis netekti teisës á garantijas.

JEIGU JÛS PIRKOTE ÁRENGINÁ NE SAVO

ASMENINIAM NAUDOJIMUI (tai yra, jeigu

nesate pirkëjas – vartotojas):

Niekas ðiose garantijose neiððaukia Microsoft

atsakomybës uþ mirtá arba asmens suþalojimà,

sukeltus dël Microsoft aplaidumo arba

apgaulës.

E. NUMANOMØ SÀLYGØ NEPRIPAÞINIMAS

Microsoft nepripaþásta jokiø kitø garantijø,

sàlygø, ásipareigojimø ar bet kokiø kitø sàlygø,

tiek iðreikðtø, tiek ir numanomø (ir ástatymais, ir

visuotiniu ástatymu, ir ðalutiniu ar bet kaip

kitaip), kad ir kaip tai sietøsi su paèio prietaiso

ar já lydinèiø produktø vartotojo vadovais bei

raðytine medþiaga.
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F. SUGADINIMØ DËL NELAIMINGØ

ATSITIKIMØ, PASEKMINIØ BEI KITOKIØ

SUGADINIMØ NEPRIPAÞINIMAS

Microsoft ir jø tiekëjø atsakomybës, susijusios

su bet kokiu, kad ir kokiu bûdu kilusiu tiesioginiu

praradimu ar sugadinimu, nulemtu ar kaip nors

susijusiu su prietaiso naudojimu ar negalëjimu

juo naudotis, net jeigu Microsoft arba bet kuris

jø tiekëjø buvo informuoti apie tokio pobûdþio

praradimo arba sugadinimo galimybæ, visuma

apsiriboja suma, kurià jûs sumokëjote uþ

prietaisà. Microsoft ir jø tiekëjai nei pagal

sutartá, nei pagal civilinës teisës paþeidimà,

pagal kurá galima pateikti ieðkiná (áskaitant

aplaidumà), nei pagal ástatymo numatytà

ásipareigojimà, nei jokiu kitu atveju nebus

atsakingi uþ jokius kitus praradimus, áskaitant

bet kokius galimus netiesioginius ar

ekonominius nuostolius, bet jais neapsiribojant.

G. PAPILDOMOS SÀLYGOS

• Programinë áranga, ádiegta Xbox produkte,

suteikiama jums naudotis licencine teise, o

ne parduodama. Pagal licencijà jûs galite

naudotis ðia programine áranga tik

naudodami savàjá Xbox produktà. Jûs

negalite jos perprogramuoti, iðskyrus

galiojanèio ástatymo iðsakytai leidþiamus

atvejus, nepaisanèius ðio apribojimo.

• Jûsø Xbox produktas ir jo vidiniai

komponentai yra nauji sutinkamai su

pramoniniais standartais, nebent kitaip

bûtø nurodyta ant jûsø Xbox produkto

maþmeninio pardavimo pakuotës,

pavyzdþiui, ávardyta kaip „Atnaujinta“

(Refurbished).

• Jeigu jûs eksportuojate (iðveþate) produktà

uþ Europos Sàjungos ribø, jûs sutinkate

laikytis visø taikomø eksporto ástatymø ir

taisykliø.

H. TURITE KLAUSIMØ?

Skambinkite savo ðalies Xbox pagalbos

pirkëjams centrui – numerá rasite ðio vadovo

galinio virðelio vidiniame puslapyje.
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TECHNINIAI DUOMENYS

Bendrieji

Bendrieji maitinimo

reikalavimai:

Þiûrëkite informacijà,

pateikiamà ant

maitinimo ðaltinio

Matmenys

(apytiksliai):

310 × 80 × 260 mm

(12 × 3 × 10 coliø)

Masë (apytiksliai): 3,5 kg (7,7 svaro)

Temperatûra, tinka-

ma prietaisui veikti:

5 °C – 35 °C

(41 °F – 95 °F)

Ávadai/iðvadai

• Atminties átaiso prievadai (2)

• USB prievadai (2 priekyje, 1 gale)

• Ethernet prievadas

• Audiovizualinis (AV) prievadas

• Nuolatinës srovës maitinimo (DC IN)

prievadas

• Infraraudonøjø spinduliø (IR) nuotolinis

imtuvas

• Bevieliai: 2,4 GHz skaitmeninës sklaidos

spektras (Digital Spread Spectrum) (iki

keturiø þaidëjø)

Specialus Power-PC tipo centrinis

procesorius

• 3 simetriðki branduoliai, veikiantys 3,2 GHz

daþniu

• 2 aparatinës árangos gijos (threads)

kiekvienam branduoliui (ið viso –

6 aparatinës árangos gijos)

• 1 MB L2 sparèioji atmintinë (cache)

• 2,7 GHz prieðakinë ðyna (Front Side Bus)

Speciali ATI grafika

• 500 MHz daþnio procesorius

• 10 MB ádiegto DRAM (256 GB/s)

• 48 krypèiø lygegretûs plaukiojanèio

kablelio dinamiðkai apskaièiuotø atspalviø

vamzdeliai (48-way parallel floating-point

dynamically scheduled shader pipelines)

• Unikali atspalviø architektûra

Atmintis

• 512 MB GDDR3 RAM

• Unikali atminties architektûra

PASTABA

Dël to, kad Xbox 360 sisteminë programinë

áranga sunaudoja dalá kietojo disko ir atminties

átaiso atminties, vartotojui lieka ðiek tiek maþiau

atminties nei nurodyta.

Aukðto vaizdo ryðkumo þaidimø

palaikymas

• Visi þaidimai palaiko 16:9 plaèiaformatá

ekranà, vaizdo nugludinimà (anti-alliasing)

ir aukðto ryðkumo (high-definition) vaizdà

(maþiausiai – 720p)

• Palaikomas standartinio ir aukðto ryðkumo

vaizdo iðvadas

Konstrukcija ir techniniai duomenys gali bûti

keièiami be iðankstinio perspëjimo.
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COPYRIGHT (AUTORINËS TEISËS)

Visa ðiame dokumente pateikiama informacija, áskaitant URL ir kitas nuorodas á þiniatinklio puslapius, gali bûti

keièiama be iðankstinio perspëjimo. Laikytis visø taikomø autoriniø teisiø ástatymø yra vartotojo atsakomybë.

Neribojant autorinëmis teisëmis apibrëþiamø teisiø, neturint raðytinio Microsoft Corporation leidimo, jokios ðio

dokumento dalies negalima dauginti, saugoti arba diegti á paieðkos sistemà, arba perduoti bet kokiu bûdu

(elektroniniu, mechaniniu, fotokopijavimo, áraðinëjimo ar kokiu kitokiu) ir bet kokiu tikslu.

Microsoft gali turëti patentø, taikomø patentø, prekiniø þenklø, autoriniø teisiø bei kitokios intelektualinës nuosavybës

teisiø, galiojanèiø ðiame dokumente esanèiai medþiagai. Iðskyrus tuos atvejus, kai jums suteikiama raðytinë, aiðkiai

apibrëþta Microsoft licencinë sutartis elgtis kitaip, gaudami ðá dokumentà negaunate jokiø licenciniø teisiø naudotis

ðiais patentais, prekiniais þenklais, autorinëmis teisëmis ar bet kokia kitokia intelektualine nuosavybe.

© 2006 Microsoft Corporation. Visos teisës saugomos ástatymo. Microsoft, Xbox, Xbox Live, Xbox 360 ir Xbox, Xbox

Live bei Xbox 360 logotipai yra Microsoft Corporation registruoti prekiniai þenklai arba prekiniai þenklai Jungtinëse

Valstijose ir/arba kitose ðalyse.

Ðiame produkte ádiegtos autoriniø teisiø saugojimo technologijos, kurias ieðkiniø metodu gina tam tikrø JAV patentø

bei kitos intelektualinës nuosavybës autorinës teisës, priklausanèios Macrovision Corporation ir kitiems teisiø

savininkams. Ðias autoriniø teisiø saugojimo technologijas naudoti galima tik su Macrovision Corporation sutikimu, jos

skirtos tik namø arba kitokiam ribotam þiûrëjimo naudojimui, nebent Macrovision Corporation bûtø sankcionavusi

kitaip. Bet koks perdirbimas arba perkompiliavimas draudþiamas.

Pagaminta pagal Dolby Laboratories licencijà. „Dolby“ ir dvigubos D simbolis yra Dolby Laboratories prekiniai þenklai.

Konfidencialûs nepublikuoti darbai (Confidential Unpublished Works). Copyright (autorinës teisës) 1999–2004 Dolby

Laboratories. Visos teisës saugomos ástatymo.
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Eesti

OHUTUSINFO

Xbox 360™ videomängu- ja

meelelahutussüsteemi ning Microsoft Xbox 360

tarvikute garantiialane ja muu info.

HOIATUS

Xbox videomängu- ja

meelelahutussüsteemi vale seadistus,

kasutamine ja hooldus, võib lõppeda

tõsiste vigastuste või surmaga ning Xbox

videomängu- ja meelelahutussüsteemi

kahjustustega. Lugege läbi Xbox 360

konsooli ning kõigi lisaseadmete

käsiraamatud ning tutvuge ohutusinfoga.

Jätke käsiraamatud igaks juhuks alles.

Uue käsiraamatu saate aadressilt

www.xbox.com/support või helistades

Xbox klienditoe telefonile. Numbri leiate

tagakaanelt.

EUROOPA ÜHENDUSE

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Seade on mõeldud kasutamiseks kõigis Euroopa

Ühenduse ja Euroopa Vabakaubanduse

Assotsiatsiooni maades.

Et seade vastaks raadiosagedusliku välja

ühilduvusnõuetele, ei tohi seda ühendada või

kasutada muu antenni või saatjaga.

Käesolevaga deklareerib Microsoft

Korporatsioon Xbox 360 konsooli vastavust

EMC 89/336/EEC, madalpinge 73/23/EEC ja

R&TTE 1999/5/EC direktiivide esmaste ja

kaasnevate nõuetega.

Hooldus ja puhastamine

Piiratud garantii ja tagastusinfo

Detailandmed

Klienditugi

Rakendatud on järgnevaid standardeid:

EMC:

• EN55022:1998+A1:2000+A2:2003

• EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

• EN61000-3-2:2000

• EN61000-3-3:1995+A1:2001

Ohutus:

• EN 60950-1, 2001

• EN 60825-1: 1994 A2:2001

Raadio:

• EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08) & EN 301

489-17 V1.2.1 (2002-08)

• EN 300 328 V1.5.1 (2004-08)

• EN 50371 (2002)
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HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Puhastamine

Xbox 360 konsooli puhastades:

• Puhastage Xbox 360 konsooli ainult väljast.

Jälgige, et midagi ventilatsiooniavadesse ei

satuks.

• Kasutage kuiva kangatükki–ärge kasutage

karedat lappi, puhastusvahendit,

küürimispulbrit, lahustit (näiteks alkoholi,

bensiini, vedeldajat või benseeni) või muid

vedelaid või aerosoolpuhasteid.

• Ärge kasutage suruõhku.

• Ärge kasutage DVD pea puhastamiseks

mõeldud seadmeid.

• Ärge püüdke puhastada konnektoreid.

• Konsooli jalga ja Xbox 360 konsooli

aluspinda puhastage kuiva lapiga.

Xbox 360 mänguplaatide või heliplaatide

puhastamisel:

• Hoidke plaati äärtest; ärge puudutage

sõrmedega plaadi pinda.

• Kasutage plaadi puhastamiseks pehmet

kangatükki ning pühkige sellega keskelt

väljapoole.

• Ärge kasutage lahusteid; lahusti võib plaati

kahjustada.

Plaatide hoiutingimused

Kui plaadi masinast välja võtate siis pange see

alati karpi tagasi.

Ärge jätke plaate päikese kätte või soojusallika

lähedusse.

Hoidke plaate alati äärtest.

VANANENUD ELEKTRI- JA

ELEKTROONIKASEADMETE KÄITLUS

ERALDI KOGUMISSÜSTEEMIDENA

EUROOPA LIIDUS JA TEISTES MAADES.

See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet

on keelatud visata majapidamisjäätmete hulka

ning selle peab toimetama ümbertöötlemiseks

vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete

jäätmekogumispunkti. Muust prügist

eraldamine ja ümbertöötlemine aitab säästa

loodusressursse ning hoiab ära ebaõige

käitluse tulemusel elektri ja

elektroonikaseadmetes sisalduvate ohtlike

ainete vabanemise ning inimeste tervisele ja

looduskeskkonnale tekkida võivaid kahjulikke

mõjusid. Täpsemat teavet elektri- ja

elektroonikaseadmete käitluse kohta saate

kohalikust linna- (munitsipaal-) ametist,

prügiettevõttest või poest. Lisainfot saate, kui

kirjutate weee@microsoft.com
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PIIRATUD GARANTII JA TAGASTUSINFO

Ärge proovige seadet ise

remontida

Ärge proovige Xbox 360 konsooli või selle

tarvikuid koost lahti võtta, avada või

muuta. Nii võite tekitada elektrilöögi või

tulekahju ohu või Xbox 360 konsooli

kahjustada.

Igasugune märk sellest, et Xbox 360

konsooli on püütud avada või muuta ning

silte kraapida, hõõruda või täksida,

muudab piiratud garantii kehtetuks ning

Xbox 360 konsooli autoriseeritud

remondiks kõlbmatuks.

PALUN LUGEGE TOOTJA GARANTII

TÄHELEPANELIKULT LÄBI NING TUTVUGE

ENDA ÕIGUSTE JA KOHUSTUSTEGA!

TOOTJA GARANTII

PIIRATUD GARANTII

TÄHELEPANU: tarbijana kaitseb teid

kohalik seadusandlus, millega antakse

garantii Xbox 360 edasimüüjalt. Tootja

garantii neid õigusi ei mõjuta.

Termin “Xbox toode” tähistab Microsoft

Xbox 360 videomängusüsteemi konsooli,

Xbox 360 kõvakettal ja Xbox 360 konsooli

mikroprotsessorites manustatud Microsofti

tarkvara ning koos Xbox 360 konsooliga ostetud

Xbox lisatooteid.

Garantii ei puuduta andmeid, eraldi tarkvara või

Xbox mänge, mis kas on või pole pakendatud

või lisatud Xbox tootele ning kõiki Xbox

tarvikuid või lisaseadmed, mis on või pole

toodetud Microsofti poolt või jaoks.

A. TOOTJA GARANTII

Tootja garantiid annab Microsoft Ireland

Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford

Industrial Estate, Dublin 18, Ireland.

Microsoft garanteerib, et Xbox toode:

(i) toimib vastavalt kasutusjuhisele; ja

(ii) selle standard ja kvaliteet vastab tavaliselt

sellisele tootele esitatavatele nõudmistele.

KESTUS: garantii kehtib alates Xbox toote

ostukuupäevast ühe kalendriaasta.

TERRITOORIUM: Garantii kehtib järgnevates

riikides: Ühendatud Kuningriik, Iirimaa,

Hispaania, Itaalia, France, Saksamaa, Austria,

Šveits, Belgia, Holland, Rootsi, Norra, Taani,

Soome, Portugal ja Kreeka.

Kuid:

(i) kui te ei kasuta Xbox toodet vastavalt

kaasasolevale dokumentatsioonile ja

kasutusjuhisele; või

(ii) lasete Xbox toodet remontida või muuta

Microsofti volituseta remondiasutuses; või

(iii) kasutate Xbox tootega koos tooteid, mida

Microsoft ei müü ja millel puudub

Microsofti litsents (näiteks

litsentseerimata mängutäiendusseadmed,

adapterid ja toiteallikad) või tooteid, mis

seadmega ei ühildu; või

(iv) kasutate Xbox toodet kommertseesmärgil

(näiteks rendite); või

(v) muudate või rikute Xbox toodet; või

(vi) Xbox toode puruneb valesti kasutamisel

või kuritarvitamisel, hooletuse tõttu või

õnnetuse käigus; või

(vii) muudate, moonutate või eemaldate

seerianumbri;

(viii) eemaldate Xbox tootel oleva

garantiipitseri,

muutub garantii kehtetuks.
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B. REGISTREERIMINE

Garantii kehtimiseks ei ole tarvis ostetud Xbox

toodet registreerida.

C. PERSONAALNE GARANTII

Garantii kehtib Teile kui seadme

esmakasutajale, see on mõeldud isiklikult Teile

ning seda ei saa kasutada keegi teine.

D. TEILE PAKUTAVAD ABINÕUD

Teile pakutakse järgmisi abinõusid:

(i) Xbox toote remont; või

(ii) kui remont pole võimalik, Xbox toote

väljavahetamine; või

(iii) Kui pole võimalik ei remont ega

väljavahetamine, siis Xbox toote eest

makstud summa kompenseerimine.

Microsoft valib ise, millist abinõud tarvitada.

Abinõu valimisel arvestab Microsoft Xbox toote

hinda ning Xbox toote vea tõsidust.

• Kõik Xbox toote asendusosad on uued,

remonditud või mõõdukalt kasutatud,

töötavad ja toimivad nagu originaalosa või

Xbox toode ning nende garantii kestab

originaalperioodi lõpuni.

• OLETE NÕUS, ET MICROSOFT EI VASTUTA

MICROSOFTIS TEOSTATUD XBOX TOOTE

REMONDI VÕI ASENDUSE KÄIGUS

TOIMUNUD ANDMEKADUDE EEST.

• Peale garantiiperioodi lõppu on Microsoftil

õigus küsida Xbox toodete veadiagnoosi ja

remondi eest tasu.

• Microsoft kasutab Xbox toote garantii

raames defektide diagnoosimisel,

remontimisel või lahenduste pakkumisel

äriliselt mõistlikke abinõusid.

Lisaks peate:

• Esitama ostutõendina tšeki või arve

(koopia).

• Järgima Microsofti juhiseid, kui peate

remonti või väljavahetamiseks tooma osa

või kogu Xbox toote. Microsoft saadab

Xbox toote Microsofti või volitatud

teeninduskeskusesse oma kulul või annab

juhised, kuidas Xbox toode transpordiks

pakkida, et kaitsta seda transpordi käigus

tekkida võivate kahjustuste eest.

• Kustutama või eemaldama enne Xbox toote

Microsofti saatmist kõik andmefailid mida

peate isiklikuks või konfidentsiaalseks.

Ülalnimetatud nõuete eiramine võib

tähendada Teile viivitusi, lisakulutusi või

garantii kehtetuks muutumist.

KUI TE EI OSTNUD SEADET ISIKLIKUKS

KASUTAMISEKS (ehk kui te pole tarbija):

Käesolev garantii ei piira Microsofti vastutust

Microsofti hooletuse või pettuse tõttu aset

leidnud surmajuhtumite või vigastuste korral.

E. MAINIMATA TINGMUSTE VÄLISTAMINE

Microsoft keeldub igasugusest muust seadme

ja sellega kaasasolevate käsiraamatute ja

kirjalike materjalidega seonduvast mainitud või

mainimata garantiist, tingimustest või

vastutusest (mille aluseks on kas

seadusmäärus, üldseadusandlus või muu).
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F. KAASNEVATE, TAGAJÄRJEL TEKKINUD JA

MUUDE KAHJUSTUSTE VÄLISTAMINE

Microsofti ja tema tarnijate kogu vastutus

igasuguse mis iganes põhjusel või viisil tekkinud

otsese kahju korral, mis on kuidagi seotud

seadme kasutamisega või võimetusega seda

kasutada, ka juhul kui Microsoft või tema tarnija

on selliste kahjude tekkimise võimalikkusest

teavitanud, ei ületa ühelgi juhul summat, mille

olete maksnud seadme eest. Microsoft ja tema

tarnijad ei vastuta kahju tekkimisel

(kaasaarvatud hooletuse tõttu),

lepingutingimuste või seadusejärgsete

kohustuste rikkumise või muude kahjude, kaasa

arvatud kuid mitte ainult, ükskõik mil viisil

kerkinud kaudsete või majanduslike kahjude

korral.

G. LISATINGIMUSED

• Xbox toote tarkvara ei müüda vaid antakse

teie kasutusse litsentsi alusel. Litsentsi

järgi võite tarkvara kasutada ainult Xbox

tootes, ega või seda pöördprojekteerida,

välja arvatud kui kehtiv seadusandlus

annab vaatamata käeolevale piirangule

selleks otseselt loa.

• Xbox toode ja selle sisekomponendid

vastavad uutena tööstusstandarditele, välja

arvatud, kui Xbox toote jaepakendil on kiri

“Refurbished”-värskendatud.

• Olete nõus toote eksportimisel väljapoole

Euroopa Liitu järgima kõiki kehtivaid

ekspordiseadusi ja määrusi.

H. KÜSIMUSED?

Helistage Xbox klienditoe kohalikku keskusesse.

Numbri leiate kasutusjuhise tagakaanelt.
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DETAILANDMED

Üldandmed

Üldised

energianõuded:

Vaadake võimsuse

silti.

Mõõdud (umbes): 310 × 80 × 260 mm

(12 × 3 × 10 in)

Kaal (umbes): 3,5 kg (7,7 lb)

Töötemperatuur: 5 °C kuni 35 °C

(41 °F kuni 95 °F)

Sisendid/väljundid

• Mäluüksuse pordid (2)

• USB-pordid (2 ees, 1 taga)

• Ethernet-port

• AV-port

• DC IN toiteport

• Puldi infrapunavastuvõtja

• Traadita: 2.4 GHz digitaalne levispekter

(kuni neli mängijat)

Kohandatud PowerPC-põhine

keskprotsessor

• 3 sümmeetrilist 3.2 GHz südamikku

• 2 riistvaraharu südamiku kohta (kokku

6 riistvaraharu)

• 1 MB 2. taseme vahemälu

• 2.7 GHz esisiin

Kohandatud ATI graafika

• 500 MHz taktikiirusega protsessor

• 10 MB manustatud DRAM (256 GB/s)

• 48-suunalised paralleelujukoma

dünaamiliselt ajakavastatud

shader-konveierid

• Unifitseeritud Shader-arhitektuur

Mälu

• 512 MB GDDR3 muutmälu

• Unifitseeritud mäluarhitektuur

TÄHELEPANU

Kuna Xbox 360 süsteemi tarkvara kasutab nii

kõvakettamälu kui mäluüksust, jääb kasutaja

käsutusse vähem mälu kui näidatud.

Kõrglahutusmängu tugi

• Kõik mängud toetavad sakitõrje ja

kõrglahutusega 16:9 laiekraanvideot

(minimaalselt 720p)

• Toetatud on standardlahutus- ja

kõrglahutusvideo väljund

Tehnilist lahendust ja detailandmeid võidakse

ilma eelneva hoiatuseta muuta.
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AUTORIKAITSE

Käesolevas dokumendis olev või URL- ja internetiteave võib ilma eelneva hoiatuseta muutuda. Autorikaitseseaduste

järgimine on kliendi kohustus. Lisaks autorikaitset puudutavatele õigustele on keelatud dokumenti ja selle osi ükskõik

mis eesmärgil ilma Microsoft Corporation loata reprodutseerida, talletada või esitada otsingusüsteemides ning

edastada üheski vormis või ükskõik mil viisil (elektrooniliselt, mehhaaniliselt, fotokopeerides, salvestades või muul

viisil).

Microsofti käsutuses võib olla dokumendi sisu puudutavaid patente, patenditaotlusi, kaubamärke, autoriõigusi või

muid intellektuaalse omandi õigusi. Käesoleva dokumendi sisu ei anna teile nendele patentidele, kaubamärkidele,

autoriõigusele või intellektuaalsele omandile litsentsi välja arvatud kui seda pole otseselt väljendatud Microsofti

kirjalikus litsentsilepingus.

© 2006 Microsoft Corporation. Kõik õigused on reserveeritud. Microsoft, Xbox, Xbox Live, Xbox 360 ja Xbox, Xbox Live

ja Xbox 360 logod on Microsoft Corporation kaubamärgid või Ameerika Ühendriikides või mujal registreeritud

kaubamärgid.

Toode sisaldab autoriõiguste kaitsetehnoloogiat, mille taga on Ameerika Ühendriikide seadussätted, mis puudutavad

Macrovision Korporatsioonile ja teistele õigustevaldajatele kuuluvaid patente ja muid intellektuaalse omandi õigusi.

Autoriõiguste kaitsetehnoloogia kasutamine peab toimuma Macrovision Corporation volitusel ning on kasutamiseks

üksnes kodus ja mujal piiratud vaatajatega kohtades, väljaarvatud juhul kui on olemas vastav luba Macrovision

Korporatsioonilt. Pöördprojekteerimine või osadeks lammutamine on keelatud.

Toodetud Dolby Laboratories litsentsiga. “Dolby” ja -D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid. Confidential

Unpublished Works. Autoriõigus 1999–2004 Dolby Laboratories. Kõik õigused on reserveeritud.
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Latviski

SVARÎGA DROÐÎBAS INFORMÂCIJA

Ðajâ dokumentâ ir atrodama informâcija par

garantiju un cita svarîga informâcija par jûsu

Xbox 360™ videospçïu un izklaides sistçmu un

Microsoft Xbox 360 piederumiem.

BRÎDINÂJUMS

Nepareiza Xbox videospçïu un izklaides

sistçmas uzstâdîðana, lietoðana un

kopðana var palielinât smagas traumas

vai nâves iespçjamîbu vai Xbox 360

videospçïu sistçmas sabojâðanas risku.

Izlasiet ðo instrukciju un citu piederumu

instrukcijas, lai iegûtu svarîgu droðîbas un

veselîbas informâciju. Saglabâjiet ðo

instrukciju turpmâkai izmantoðanai.

Instrukcijas rezerves kopijas angïu valodâ

meklçjiet interneta lapâ

www.xbox.com/support vai zvaniet uz

Xbox Klientu Atbalsta Dienestu, kura

telefona numuri ir atrodami uz

instrukcijas aizmugurçjâ vâka.

EIROPAS SAVIENÎBAS ATBILSTÎBAS

DEKLARÂCIJA

Ðî ierîce ir paredzçta izmantoðanai visâs Eiropas

Savienîbas un Eiropas Brîvâs Tirdzniecîbas

Asociâcijas valstîs.

Lai atbilstu RF starojuma atbilstîbas prasîbâm,

ðî ierîce nedrîkst atrasties cita raidîtâja vai

antenas tuvumâ vai tikt izmantota kopâ ar to.

Microsoft Corp. apliecina, ka Xbox 360 konsole

atbilst Eiropas Savienîbas Komisijas Direktîvas

89/336/EEC, Zemâ Sprieguma Direktîvas

73/23/EEC un R&TTE Direktîvas 1999/5/EC

bûtiskajâm prasîbâm un citiem svarîgajiem

noteikumiem.

Kopðana un tîrîðana

Ierobeþotâs garantijas un

atgrieðanas informâcija

Specifikâcija

Klientu atbalsts

Ir ievçroti sekojoði standarti:

EMC:

• EN55022:1998+A1:2000+A2:2003

• EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

• EN61000-3-2:2000

• EN61000-3-3:1995+A1:2001

Droðîbas:

• EN 60950-1, 2001

• EN 60825-1: 1994 A2:2001

Radio:

• EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08) & EN 301

489-17 V1.2.1 (2002-08)

• EN 300 328 V1.5.1 (2004-08)

• EN 50371 (2002)
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KOPÐANA UN TÎRÎÐANA

Tîrîðana

Ja jûs tîriet Xbox 360 konsoli:

• Tîriet tikai Xbox 360 konsoles ârpusi.

Sekojiet, lai nekas netiktu ievietots

ventilâcijas atverçs.

• Izmantojiet sausu audumu – neizmantojiet

abrazîvus priekðmetus, mazgâðanas

lîdzekïus, mazgâðanas pulverus,

ðíîdinâtâjus (piemçram, alkoholu, benzînu,

krâsas ðíîdinâtâju) vai citus ðíidrus

tîrîðanas lîdzekïus vai tîrîðanas lîdzekïus

aerosola iepakojumâ.

• Neizmantojiet saspiestu gaisu.

• Neizmantojiet DVD galviòu tîrîtâjus.

• Nemçìiniet tîrît kontaktus.

• Konsoles kâjas un virsmu zem Xbox 360

konsoles tîriet ar sausu audumu.

Lai notîrîtu Xbox 360 spçles diskus vai audio CD:

• Turiet disku aiz malâm nepieskaroties ar

pirkstiem diska virsmai.

• Tîriet disku ar sausu audumu, viegli slaukot

no diska centra uz malu.

• Neizmantojiet ðíîdinâtâjus, jo tie var

sabojât disku.

Disku atbilstoða glabâðana

Kad diski neatrodas disku iekârtâ, vienmçr

novietojiet tos disku kastîtçs.

Neglabâjiet diskus saules gaismâ vai siltuma

avotu tuvumâ.

Vienmçr turiet disku aiz malâm.

ELEKTROIERÎÈU UN ELEKTRONISKÂ

APRÎKOJUMA ATKRITUMU PÂRSTRÂDE

EIROPAS SAVIENÎBÂ UN CITÂS VALSTÎS

AR ATSEVIÐÍU SAVÂKÐANAS SISTÇMU

Ðis uz preces vai tâs iepakojuma redzamais

simbols nozîmç, ka ðo preci nedrîkst utilizçt

kopâ ar sadzîves atkritumiem. Jûs esat atbildîgs

par to, lai ðî prece tiktu nodota attiecîgajâ

elektroierîèu un elektroniskâ aprîkojuma

atkritumu pieòemðanas punktâ. Ðâda dalîta

atkritumu savâkðana un pârstrâde palîdzçs

saglabât dabas resursus un novçrst iespçjamo

negatîvo iedarbîbu uz cilvçku veselîbu un vidi,

kâdu varçtu radît elektroierîcçs un

elektroniskajâ aprîkojumâ esoðâs bîstamâs

vielas. Precîzâku informâciju par vietâm, kurâs

iespçjams nodot pârstrâdei jûsu elektroierîces

un elektronisko aprîkojumu, meklçjiet vietçjâ

paðvaldîbâ, sadzîves atkritumu pârstrâdes

uzòçmumâ vai veikalâ, kurâ jûs iegâdâjâties ðo

preci. Papildus informâciju par elektroierîèu un

elektroniskâ aprîkojuma atkritumu pârstrâdi jûs

varat iegût, rakstot uz elektroniskâ pasta adresi

weee@microsoft.com
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IEROBEÞOTÂS GARANTIJAS UN ATGRIEÐANAS INFORMÂCIJA

Nemçìiniet salabot konsoli

Nemçìiniet pats izjaukt, atvçrt, labot vai

modificçt Xbox 360 konsoli, baroðanas

bloku vai piederumus. Ðâdas darbîbas var

radît elektriskâs strâvas trieciena,

ugunsgrçka vai Xbox 360 konsoles

bojâjumu risku.

Jebkuras pazîmes, ka ir bijuði mçìinâjumi

atvçrt un/vai modificçt Xbox 360 konsoli,

tajâ skaitâ jebkuras uzlîmes noòemðana

vai sabojâðana, padarîs Ierobeþoto

garantiju par spçkâ neesoðu un jûsu

Xbox 360 konsole nevarçs saòemt

garantijas remontu.

LÛDZU UZMANÎGI UZLASIET ÐOS RAÞOTÂJA

GARANTIJAS NOTEIKUMUS, LAI PILNÎBÂ

IZPRASTU JÛSU TIESÎBAS UN PIENÂKUMUS!

RAÞOTÂJA GARANTIJA

IEROBEÞOTÂ GARANTIJA

PIEZÎME: jums kâ patçrçtâjam ir vietçjâs

likumdoðanas noteiktas tiesîbas ar

garantijas prasîbâm griezties pie

mazumtirgotâja, kurð jums pârdeva

Xbox 360 konsoli. Ðî Raþotâja Garantija

neietekmç ðîs tiesîbas.

Termins „Xbox iekârta” apzîmç Microsoft

Xbox 360 videospçïu sistçmas konsoli,

Microsoft programmatûru, kura ir ierakstîta

atseviðíâ Xbox 360 cietajâ diskâ un iebûvçta

Xbox 360 konsoles mikroprocesoros, un ar

Xbox 360 konsoli savietojamos piederumus, kuri

ir iegâdâti kopâ ar Xbox 360 konsoli.

Ðî Garantija neattiecas uz jûsu datiem, jebkuru

atseviðíu programmatûru vai Xbox spçlçm,

neatkarîgi no tâ, vai tâ ir vai nav pievienota vai

iekïauta Xbox iekârtas sastâvâ, un citâm

papildierîcçm un piederumiem, kurus nav

raþojis Microsoft vai cits uzòçmums Microsoft

vajadzîbâm.

A. RAÞOTÂJA GARANTIJA

Ðo raþotâja garantiju garantç Microsoft Ireland

Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford

Industrial Estate, Dublin 18, Ireland.

Microsoft garantç, ka Xbox iekârta:

(i) darbosies saskaòâ ar lietotâja instrukcijâ

sniegto informâciju, un

(ii) atbildîs kvalitâtes standartiem, kâdi parasti

piemît ðâda veida precçm.

TERMIÒÐ: Ðî garantija ir spçkâ vienu kalendâro

gadu no dienas, kad jûs nopirkât ðo Xbox

iekârtu.

TERITORIJA: ðî Garantija ir spçkâ sekojoðâs

valstîs: Lielbritânijâ, Îrijâ, Spânijâ, Itâlijâ,

Francijâ, Vâcijâ, Austrijâ, Ðveicç, Beïìijâ,

Nîderlandç, Zviedrijâ, Norvçìijâ, Dânijâ, Somijâ,

Portugâlç un Grieíijâ.

Tomçr, ja jûs:

(i) nelietojiet Xbox iekârtu atbilstoði

pievienotajiem dokumentiem un lietoðanas

instrukcijâm, vai

(ii) esat uzticçjis Xbox iekârtas remontu,

modificçðanu vai konstrukcijas izmainîðanu

uzòçmumam, kurð nav Microsoft

autorizçts servisa centrs, vai

(iii) esat izmantojis Xbox iekârtu kopâ ar

precçm, kuras nav pârdevis vai licencçjis

Microsoft (tajâ skaitâ, nelicencçtas spçïu

papildierîces, adapteri un baroðanas bloki)

vai kuras nav savietojamas ar Xbox iekârtu,

vai

(iv) izmantojat Xbox iekârtu komerciâliem

mçríiem (piemçram, iznomâjiet), vai

(v) esat modificçjis Xbox iekârtu, vai

(vi) esat sabojâjis Xbox iekârtu ïaunprâtîgas

izmantoðanas, nepareizas ekspluatâcijas,

nevçrîbas vai nelaimes gadîjuma rezultâtâ,

vai

(vii) esat izlabojis, sabojâjis vai izdzçsis seriâlo

numuru,

(viii) esat noòçmis vai sabojâjis Xbox iekârtas

garantijas uzlîmi,

ðî garantija nav spçkâ.
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B. REÌISTRÂCIJA

Lai ðî garantija bûtu spçkâ, jums nav jâreìistrç

Xbox iekârtas iegâdâðanâs faktu.

C. PERSONISKÂ GARANTIJA

Ðî garantija attiecas uz jums kâ Xbox iekârtas

pirmo lietotâju. Tâ ir jûsu personiskâ garantija

un nevar tikt nodota citai personai.

D. JÛSU ATLÎDZÎBA

Jûsu atlîdzîba var bût viens no sekojoðiem:

(i) Xbox iekârtas salaboðana, vai

(ii) Xbox iekârtas nomaiòa, ja tâs salaboðana

nav iespçjama, vai

(iii) par Xbox iekârtu samaksâtâs summas

kompensçðana, ja tâs salaboðana un

nomaiòa nav iespçjama.

Microsoft ir tiesîbas izvçlçties atlîdzîbas veidu.

Nosakot piemçrojamo atlîdzîbas veidu,

Microsoft òems vçrâ daþâdu atlîdzîbu izmaksas

salîdzinâjumâ ar par Xbox iekârtu samaksâto

summu un Xbox iekârtas bojâjuma nopietnîbu.

• Xbox iekârtai nomainîtâs detaïas bûs

jaunas, atjaunotas vai lietotas,

funkcionalitâtes un veiktspçjas ziòâ

salîdzinâmas ar Xbox iekârtas oriìinâlajâm

detaïâm un tâm bûs spçkâ Garantija lîdz

pat Xbox iekârtas oriìinâlâs Garantijas

perioda beigâm.

• JÛS PIEKRÎTAT, KA MICROSOFT NAV

ATBILDÎGS PAR JEBKÂDU JÛSU

INFORMÂCIJAS ZAUDÇÐANU, KÂDA

VARÇTU RASTIES JÛSU XBOX PRODUKTA

REMONTA VAI APMAIÒAS REZULTÂTÂ.

• Pçc Garantijas perioda beigâm Microsoft

var jums pieprasît segt ar Xbox iekârtas

diagnostiku un remontu saistîtus

izdevumus.

• Microsoft veiks komerciâli pieòemamus un

saprâtîgus pasâkumus, lai diagnosticçtu un

mçìinâtu novçrst ðîs Garantijas segtos

Xbox produkta defektus vai ieteiktu

risinâjumu.

Jums ir arî:

• Jâiesniedz pirkuma pierâdîjums (vai tâ

kopija) datçta èeka vai pavadzîmes formâ.

• Jâseko Microsoft instrukcijâm attiecîbâ uz

transportçðanu un citiem pasâkumiem, ja

tiek noteikts, ka visa jûsu Xbox iekârta vai

tâs atseviðía daïa ir jâatgrieþ raþotâjam

apmaiòai pret jaunu vai remontam.

Microsoft organizçs jûsu Xbox iekârtas

nogâdâðanu Microsoft vai autorizçtâ

servisa centrâ un segs ðos izdevumus, vai

sniegs jums instrukcijas, kur jums jânogâdâ

Xbox iekârta piemçrotâ iepakojumâ, kurð

nodroðina transportçðanas laikâ pienâcîgu

aizsardzîbu pret bojâjumiem.

• Pirms Xbox iekârtas nosûtîðanas Microsoft

jâizdzçð visi faili vai dati, kurus jûs uzskatiet

par privâtiem vai konfidenciâliem.

Augstâk minçto instrukciju neievçroðana

var radît kavçðanos, papildus izdevumus

vai Garantijas zaudçðanu.

JA JÛS NEESAT IEGÂDÂJIES ÐO IERÎCI

PERSONISKAI LIETOÐANAI (piemçram, ja jûs

neesat patçrçtâjs):

Ðî Garantija neierobeþo Microsoft atbildîbu

nâves vai traumu gadîjumâ, ja tâs ir raduðâs

Microsoft nolaidîbas vai krâpðanas rezultâtâ.

E. PIEDOMÂJAMO NOTEIKUMU IZÒÇMUMS

Microsoft noraida visas citas garantijas,

noteikumus, atbildîbu un citus noteikumus, gan

skaidri izteiktus, gan piedomâjamus (likumâ,

vispârçjâs tiesîbâs, netieði vai citâdi noteiktus),

kuri varçtu bût attiecinâmi uz ðo ierîci un

jebkurâm saistîtâm preèu instrukcijâm un

drukâtiem materiâliem.
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F. NEJAUÐU, SEKOJOÐU UN CITU

ZAUDÇJUMU IZÒÇMUMS

Microsoft un tâ piegâdâtâju kopçjâ atbildîba

attiecîbâ uz tieðiem zaudçjumiem vai

bojâjumiem, kuru iemesls varçtu bût vai kuri

kaut kâdâ veidâ varçtu bût saistîti ar ierîces

lietoðanu vai nespçju to lietot, pat, ja Microsoft

vai tâ piegâdâtâjs ir ticis informçts par ðâdu

zaudçjumu iespçju, nepârsniedz naudas

summu, kura ir samaksâta par ðo ierîci.

Microsoft un tâ piegâdâtâji nav atbildîgi lîguma,

civiltiesîbu pârkâpuma (tajâ skaitâ nolaidîbas),

ar likumu noteiktu pienâkumu saistîbâ vai

jebkurâ citâ veidâ par jebkuriem citiem

zaudçjumiem, tajâ skaitâ, bet ne tikai, jebkuriem

netieðiem vai ekonomiska rakstura

zaudçjumiem.

G. PAPILDUS NOTEIKUMI

• Xbox produktâ iekïautâ programmatûra

jums ir licencçta, nevis pârdota. Jums ir

tiesîbas ðo programmatûru izmantot tikai

Xbox produktâ un jûs to nevarat rediìçt,

izòemot, ja to atïauj attiecîgâ likumdoðana.

• Jûsu Xbox produkts un tâ komponenti

saskaòâ ar industrijas standartiem ir jauni,

ja vien uz tâ iepakojuma nav atrodams

apzîmçjums „Refurbished”.

• Jûs piekrîtat ievçrot visus spçkâ esoðos

eksporta noteikumus un likumdoðanas

aktus un likumus, ja jûs eksportçjat preci

ârpus Eiropas Savienîbas.

H. JAUTÂJUMI?

Lûdzu zvaniet uz Xbox Klientu Atbalsta

Dienestu, kura telefona numuri ir atrodami uz

instrukcijas aizmugurçjâ vâka.
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SPECIFIKÂCIJA

Vispârçjie parametri

Vispârîgâs strâvas

prasîbas:

Skatît uz baroðanas

bloka norâdîtos

parametrus.

Aptuvenie izmçri: 310 × 80 × 260 mm

(12 × 3 × 10 in)

Aptuvenais svars: 3,5 kg (7,7 lb)

Darba temperatûra: no +5 °C lîdz 35 °C

(41 °F – 95 °F)

Ieejas/izejas

• Atmiòas karðu pieslçgumvietas (2)

• USB pieslçgumvietas (2 priekðâ,

1 aizmugurç)

• Datortîkla pieslçgumvieta

• AV (audio video) pieslçgumvieta

• Maiòstrâvas elektrotîkla pieslçgumvieta

• Infrasarkanâ tâlvadîbas pults

pieslçgumvieta

• Bezvadu ierîces: 2,4 GHz Digital Spread

Spectrum (lîdz pat èetriem spçlçtâjiem)

PowerPC procesori

• 3 simetriskas serdes ar darbîbas frekvenci

3,2 GHz

• 2 aparatûras pavedieni katrai serdei (kopâ

6 aparatûras pavedieni)

• 1 MB L2 keðatmiòa

• 2,7 GHz Front Side Bus

ATI videokarte

• 500 MHz Procesors

• 10 MB iebûvçta DRAM (256 GB/s)

• 48 paralçli dinamiski regulçjami peldoðâ

punkta shader konveijeri

• Unificçta shader arhitektûra

Atmiòa

• 512 MB GDDR3 RAM

• Unificçta atmiòas arhitektûra

PIEZÎME

Tâ kâ Xbox 360 sistçmas programmatûra

izmanto noteiktu cietâ diska un atmiòas kartes

apjomu, lietotâjam ir pieejams mazâks atmiòas

apjoms.

Augstas izðíirtspçjas spçïu atbalsts

• Visas spçles atbalsta 16:9 platekrâna

anti-aliasing augstas izðíirtspçjas video

(vismaz 720p reþîmâ)

• Ir atbalstîti standarta un augstas

izðíirtspçjas video

Ierîces parametri un uzbûve var mainîties bez

iepriekðçja brîdinâjuma.
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AUTORTIESÎBAS

Ðajâ dokumentâ sniegtâ informâcija, tajâ skaitâ saites uz interneta lapâm un citas ar internetu saistîtas norâdes, var

tikt mainîta bez iepriekðçja brîdinâjuma. Visu spçkâ esoðo autortiesîbu likumu ievçroðana ir lietotâja atbildîba.

Neierobeþojot autortiesîbu likumdoðanâ noteiktâs tiesîbas, ðî dokumenta daïas bez Microsoft Corporation rakstiskas

atïaujas nevar tikt kopçtas, saglabâtas vai ievadîtas datu glabâðanas ierîcç vai jebkurâ veidâ un jebkurâ formâ

pârraidîtas (elektroniski, mehâniski, ar fotokopçðanas vai ierakstîðanas metodi, vai kâ citâdi).

Microsoft pieder patenti, patentu pieteikumi, preèu zîmes, autortiesîbas un citas intelektuâlâ îpaðuma tiesîbas, kuras

attiecas uz ðajâ dokumentâ minçtajâm lietâm. Izòemot gadîjumus, kad Microsoft ir sniedzis rakstisku licences lîgumu,

ðis dokuments nedod jums jebkâdas tiesîbas uz ðiem patentiem, patentu pieteikumiem, preèu zîmçm, autortiesîbâm

un citiem intelektuâlajiem îpaðumiem.

© 2006 Microsoft Corporation. Visas tiesîbas aizsargâtas. Microsoft, Xbox, Xbox Live, Xbox 360 un Xbox, Xbox Live un

Xbox 360 logotipi ir Microsoft Corporation preèu zîmes ASV un/vai citâs valstîs.

Ðajâ produktâ ir iebûvçta autortiesîbu aizsardzîbas tehnoloìija, kuru aizsargâ ASV patenti un citas intelektuâlâ

îpaðuma tiesîbas, kuras pieder Macrovision Corporation un citiem îpaðniekiem. Ðîs autortiesîbu aizsardzîbas

tehnoloìijas izmantoðanai ir nepiecieðama Macrovision Corporation atïauja, un tâ ir paredzçta izmantoðanai mâjâs un

citâs vietâs ar ierobeþotu piekïûðanas iespçju, izòemot, ja Macrovision Corporation ir piekritis citâdiem noteikumiem.

Apgrieztâ kodçðana un disasemblçðana ir aizliegta.

Raþots saskaòâ ar Dolby Laboratories izsniegtu licenci. „Dolby” un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories preèu

zîme. Confidential Unpublished Works. Autortiesîbas 1999–2004 Dolby Laboratories. Visas tiesîbas aizsargâtas.
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