
Microsoft Kinect for Windows 
Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan asuinpaikan 
mukaan määräytyvän Microsoft Corporationin konserniyhtiön) välillä. Lue ehdot huolellisesti. Ehdot koskevat edellä 
nimettyä ohjelmistoa sekä tietovälineitä, joilla ohjelmisto on mahdollisesti toimitettu. Sopimus koskee myös kaikkia 
Microsoftin 

• päivityksiä 
• täydennyksiä 
• dokumentaatiota ja 
• tukipalveluja 

ellei niillä ole erillisiä omia käyttöoikeussopimuksia. Mikäli niillä on erilliset käyttöoikeussopimukset, niiden osalta 
noudatetaan tällaisten käyttöoikeussopimusten ehtoja tämän sopimuksen sijasta. 

Ohjelmistoa ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Lataamalla tai asentamalla ohjelmiston tai 
käyttämällä ohjelmistoa asiakas hyväksyy kaikki tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot. Mikäli asiakas ei 
hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, ei ohjelmistoa saa ladata, asentaa tai käyttää. Asiakas tarkoittaa yksittäistä 
käyttäjää, joka lataa tai asentaa ohjelmiston tai käyttää ohjelmistoa (tai jos asiakas edustaa juridista henkilöä, 
tämä tarkoittaa, että henkilö ja asiakas vakuuttavat, että asiakas on valtuutettu 

Mikäli asiakas hyväksyy tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot, hänellä on alla mainitut oikeudet. 
1. ASENNUS- JA KÄYTTÖOIKEUDET. 

a. Asennus ja käyttö. Asiakas saa (1) asentaa haluamansa määrän ohjelmiston kopioita ja käyttää niitä (vain mukana 
tulevalla ohjelmiston asennuspaketilla) asiakkaan tietokoneella suunnittelemaan, kehittämään ja testaamaan 
asiakkaan ohjelmia, joita käytetään nimenomaisesti Microsoft Windows –käyttöjärjestelmässä ja jotka on 
yksinomaan tarkoitettu käytettäväksi vain Microsoft Kinect for Windows –tunnistimen, siihen liittyvien ajureiden ja 
runtime-ohjelmiston kanssa eikä muun tunnistimen kanssa (”Kinect for Windows –sovellukset”) sekä (ii) levittää 
asiakkaan Kinect for Windows –sovelluksia soveltaen tämän sopimuksen ehtoja. 

b. Rajoitettu käyttö Kinect for Xbox 360 -tunnistimen kanssa. Kinect for Xbox 360 –tunnistinta myydään soveltaen 
Rajoitetun takuun ja Ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen ehtoja, jotka sallivat laitteen käytön yksinomaan Xbox 
360 tai Xbox 360 S –konsolin yhteydessä. Kinect for Xbox 360 –tunnistimen Rajoitetun takuun ja Ohjelmiston 
käyttöoikeussopimuksen tästä rajoituksesta riippumatta, asiakas voi käyttä muuttamatonta Kinect for Xbox 360 –
tunnistinta auttamaan Kinect for Windows –sovelluksien suunnittelussa, kehittämisessä ja testaamisessa soveltaen 
tämän sopimuksen ehtoja. Mitkään muut Kinect for Xbox 360 Rajoitetun takuun ja Ohjelmiston 
käyttöoikeussopimuksen ehdot eivät muutu. Asiakas hyväksyy, että Kinect for Windows –sovelluksien 
loppukäyttäjillä ei ole käyttöoikeutta käyttää Kinect for Xbox 360 –tunnistinta sellaisten Kinect for Windows –
sovelluksien yhteydessä, ja että asiakas tai asiakkaan jälleenmyyjät eivät suoraan tai epäsuoraan avusta, kehota tai 
mahdollista Kinect for Windows –sovelluksien loppukäyttäjiä toimimaan näin. 

c. Mukana toimitettavat Microsoft-ohjelmat. Ohjelmisto sisältää muita Microsoft-ohjelmia. Näiden muiden 
ohjelmien käyttöön sovelletaan niiden käyttöoikeusehtoja. 

d. Ei korkean riskin käyttöä. VAROITUS: Kinect for Xbox 360 –tunnistin ja Kinect for Windows –tunnistin (”Kinect-
tunnistimet”) sekä ohjelmisto eivät ole vikasietoisia. Kinect-tunnistimia ja ohjelmistoa ei ole suunniteltu tai 



tarkoitettu käytettäväksi minkään sellaisen ohjelman kanssa, jossa Kinect-tunnistimen tai ohjelmiston virhe tai vika 
voi johtaa kuolemaan tai vakavaan henkilövahinkoon tai vakavaan fyysiseen tai ympäristön vahinkoon (”Korkean 
riskin käyttö”). Asiakas ei saa ja asiakas hyväksyy sen, ettei käytä, levitä tai jäljennä Kinect-tunnistimien ja/tai 
ohjelmiston käyttöä Korkean riskin käyttöön tai siihen liittyen. Korkean riskin käyttö on EHDOTTOMASTI KIELLETTY. 
Korkean riskin käyttöön kuuluvat esimerkiksi seuraavat: lentokoneen navigointi ja muut 
joukkokulkuvälineiden ohjaustavat, ydinvoima- tai kemikaalilaitokset. 

2. KÄYTTÖOIKEUDEN LISÄVAATIMUKSET JA/TAI LISÄOIKEUDET 

a. Levityskelpoinen koodi. Ohjelmistoon sisältyy koodi, jota asiakas saa levittää yksinomaan Kinect for Windows -
sovelluksissa seuraavien edellytysten täyttyessä. 

i. Käyttö- ja levitysoikeus. Jäljempänä luetellut koodi ja tekstitiedostot ovat ”Levityskelpoista Koodia”. 

 REDIST.TXT-tiedostot. Asiakas saa kopioida ja levittää REDIST.TXT-tiedostoissa luetellun koodin 
kohdekoodimuotoista koodia. 

 Mallikoodi. Asiakas saa muuttaa, kopioida ja levittää Mallit-alahakemistossa olevaa koodia lähde- ja 
kohdekoodimuodossa. 

 Kolmannen osapuolen levitys. Asiakas saa antaa Kinect for Windows -sovelluksiensa levittäjille luvan kopioida ja 
levittää Levityskelpoista koodia osana asiakkaan Kinect for Windows -sovelluksia. 

ii. Levitysehdot. Levityskelpoisen koodin jakelu edellyttää, että asiakas: 

 lisää siihen tärkeän ensisijaisen toiminnallisuuden Kinect for Windows -sovelluksissaan, 
 levittää asennusohjelmaan sisältyvää Levityskelpoista Koodia ainoastaan kyseisen asennusohjelman osana ilman 

muutoksia, 
 esittää selvästi markkinointimateriaaleissa, dokumentaatiossa ja muissa Kinect for Windows –sovelluksiin liittyvissä 

materiaaleissa (esimerkiksi verkkosivustolla, jolla Kinect for Windows –sovellus kuvataan tai josta Kinect for 
Windows –sovellus voidaan ladata tai saada muulla tavalla), että sovellus on tarkoitettu käytettäväksi vain Kinect 
for Windows –tunnistimen kanssa, 

 vaatii, että jakelijat ja ulkoiset käyttäjät hyväksyvät sitä koskevat ehdot, ainakin tämän sopimuksen mukaisesti ja 
 sisällyttää Kinect for Windows -sovelluksiin asianmukaisen tekijänoikeusmerkinnän. 

iii. Levittämistä koskevat rajoitukset. Asiakas ei saa 

 muuttaa Levityskelpoisen koodin tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä tai patenttia koskevia ilmoituksia, 
 käyttää Microsoftin tuotemerkkejä, mukaan lukien rajoituksetta Microsoft, Kinect ja Windows, Kinect for Windows 

–sovelluksien nimissä tai tavalla, joka luo mielikuvan siitä, että Microsoft on laatinut tai hyväksynyt asiakkaan 
Kinect for Windows –sovellukset, 

 levittää Levityskelpoista koodia käytettäväksi muulla kuin Microsoft Windows -käyttöjärjestelmässä, 
 sisällyttää Levityskelpoista koodia haitallisiin, hävyttömiin, petollisiin tai laittomiin ohjelmiin, 
 sisällyttää Levityskelpoista mihin tahansa ohjelmiin, jotka on suunniteltu tai tarkoitettu Korkean riskin käyttöön tai 
 muokata tai levittää Levityskelpoisen koodin lähdekoodia niin, että mikään sen osa tulee poissuljetun 

käyttöoikeussopimuksen alaiseksi. Poissuljettu käyttöoikeussopimus vaatii ehtona käytölle, muokkaukselle tai 
levitykselle, että 

 koodi paljastetaan tai levitetään lähdekoodimuodossa tai 
 että muille myönnetään muokkausoikeus. 

 
3. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN LAAJUUS. Ohjelmistoa ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Tämä 

käyttöoikeussopimus antaa asiakkaalle vain tietyt oikeudet käyttää ohjelmistoa. Microsoft pidättää itsellään kaikki 



muut oikeudet. Ohjelmistoa saa käyttää vain tässä sopimuksessa nimenomaisesti mainituin tavoin, mikäli paikallinen 
lainsäädäntö ei salli käyttäjälle muita oikeuksia. Käyttäjän on noudatettava ohjelmistoon kuuluvia mahdollisia teknisiä 
rajoituksia, joiden vuoksi ohjelmistoa voi käyttää vain tietyllä tavalla. Asiakas ei saa 

o käyttää tai yrittää käyttää sellaisia Kinect-tunnistimien ominaisuuksia, jotka eivät ole ohjelmiston paljastamia tai 
mahdollistamia, 

o levittää Kinect for Windows –sovelluksia käytettäväksi minkä tahansa muun tunnistimen kuin Kinect for Windows –
tunnistimen tai siihen sisältyvien ajureiden ja runtime-ohjelmiston kanssa, 

o käyttää ohjelmistoa tai mitään muita Kinect for Windows –sovelluksia Korkean riskin käyttöä varten, 
o kiertää ohjelmiston teknisiä rajoituksia 
o perusteellisesti tutkia muussa kuin lähdekoodimuodossa olevan ohjelmiston osan valmistustapaa, sitä purkaa tai 

hajottaa, paitsi tästä rajoituksesta huolimatta sovellettavien käyttöoikeusehtojen tai lain nimenomaisesti sallimassa 
määrin, 

o julkaista ohjelmistoa muiden kopioitavaksi 
o vuokrata tai lainata ohjelmistoa, 
o siirtää ohjelmistoa tai tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle tai 
o käyttää ohjelmistoa kaupallisten käyttöpalvelujen tuottamiseen kolmansille osapuolille. 

 
4. LAINSÄÄDÄNNÖLLISTEN VAATIMUSTEN NOUDATTAMINEN. Asiakas hyväksyy, että asiakkaan Kinect for 

Windows –sovelluksen kehitys, markkinointi, myynti ja levitys noudattaa kaikkia soveltuvia lainsäädännön 
vaatimuksia, mukaan lukien Yhdysvaltain liittovaltion laissa koskien elintarvikkeita, lääkeaineita ja kosmetiikkaa 
olevien lääketieteellisten laitteiden lainsäädännöllisiä vaatimuksia, ja muiden maiden tai alueiden asiaa koskevia 
vaatimuksia tai vastaavia lakeja, säädöksiä tai käytäntöjä. Sikäli kuin lain pakottavat säädökset edellyttävät, asiakas on 
yksinomaan vastuussa kaikkien hyväksyntien, selvitysten, rekisteröintien, lupien tai muiden lainsäädännöllisten 
valtuutusten hankkimisesta ja noudattaa kyseisten valtuutusten vaatimuksia. 

5. HYVÄKSYNTÄ JA OIKEUDESTA LUOPUMINEN. Asiakas hyväksyy, että ohjelmistolla voidaan ohjata Kinect-
tunnistinta, jotka ovat mekaanisia laitteita sisältäen laitteita liikuttavia moottoreita, laitetta viilentävän tuulettimen ja 
muita mekaanisia osia. Riippuen siitä kuinka asiakas käyttää ohjelmistoa, asiakas voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai 
vahingoittaa tai rikkoa Kinect-tunnistimia, Kinect-tunnistimiin sisältyviä tuotteita tai muuta omaisuutta. Käyttäessä 
ohjelmistoa, asiakkaan on ryhdyttävä toimiin suunnitellakseen ja testatakseen asiakkaan Kinect for Windows –
sovellukset taatakseen, että asiakkaan sovellukset eivät aiheuta kohtuuttomia henkilövahingon tai kuoleman, 
omaisuusvahingon tai muun menetyksen riskejä. Kinect-tunnistimet käyttävät monitahoista laitteisto- ja 
ohjelmistotekniikkaa, joka saattaa toimia toisin kuin on suunniteltu. Asiakkaan on suunniteltava sovelluksensa niin, 
että mikään Kinect-tunnistimen ja/tai ohjelmiston vika ei aiheuta henkilövahinkoa tai kuolemaa, omaisuusvahinkoa 
tai muita menetyksiä. Jos asiakas käyttää ohjelmistoa, asiakas vastaa kaikista Kinect-tunnistimien ja/tai ohjelmiston 
käytön aiheuttamasta haitoista tai menetyksistä, mukaan lukien myös asiakkaan Kinect for Windows –sovelluksen 
loppukäyttäjille aiheutuvat, ja asiakas luopuu kaikista Microsoftia ja sen konserniyhtiöitä kohtaan esitettävistä 
vaatimuksista liittyen kyseiseen käyttöön (mukaan lukien rajoituksetta kaikki vaatimukset, joiden mukaan Kinect-
tunnistin tai ohjelmisto on viallinen) ja puolustamaan Microsoftia ja sen konserniyhtiöitä kyseiseen käyttöön liittyviä 
vaatimuksia vastaan. 

6. VAHINGONKORVAUKSET. Asiakas sitoutuu suojaamaan ja puolustamaan Microsoftia ja sen konserniyhtiöitä Kinect 
for Windows -sovelluksen jakeluun tai käyttöön liittyviä vaatimuksia vastaan sekä korvaamaan Microsoftille tällaisista 
vaatimuksista ja kanteista aiheutuvat kustannukset, asianajopalkkiot mukaan lukien. 

7. VARMUUSKOPIOINTI. Ohjelmistosta saa tehdä yhden varmuuskopion, jota saa käyttää ainoastaan ohjelmiston 
uudelleenasentamiseksi. 



8. DOKUMENTAATIO. Jokainen henkilö, jolla on voimassa oleva oikeus käyttää asiakkaan tietokonetta tai sisäistä 
verkkoa, saa kopioida dokumentaation ja hyödyntää sitä asiakkaan sisäisessä käytössä konsultointitarkoituksessa. 

9. TUKIPALVELUT. Tämä ohjelmisto toimitetaan sellaisenaan, eikä sille välttämättä tarjota tukipalveluja. 

10. VIENTIRAJOITUKSET. Tämä ohjelmisto kuuluu Yhdysvaltain vientiä koskevien lakien ja säännösten piiriin. Asiakkaan 
on noudatettava kaikkia ohjelmistoa koskevia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja -säännöksiä. Nämä lait 
sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja on osoitteessa 
www.microsoft.com/exporting. 

11. KOKO SOPIMUS. Tämä sopimus sekä ehdot täydennysosien, päivitysten, Internet-pohjaisten palveluiden ja 
asiakkaan käyttämien tukipalveluiden toimittamiseen muodostavat ohjelmiston käyttöoikeus- sekä 
tukipalvelusopimuksen kokonaisuudessaan. 

12. SOVELLETTAVA LAKI. 

 . Yhdysvallat. Jos asiakas hankkii ohjelmiston Yhdysvalloissa, tätä sopimusta ja väitteitä siihen liittyvistä 
rikkomuksista tulkitaan Washingtonin osavaltion lakien mukaan huolimatta sen lainvalintaa koskevista periaatteista. 
Asiakkaan kotiosavaltion lakeja sovelletaan kaikkiin muihin vaateisiin, mukaan lukien vaateisiin, jotka perustuvat 
osavaltion kuluttajansuojalakeihin, sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeviin lakeihin tai 
oikeudenvastaiseen tekoon. 

a. Muut maat. Jos asiakas hankkii ohjelmiston jossakin muussa maassa kuin Yhdysvalloissa, sovelletaan tämän maan 
lakeja. 

13. OIKEUDELLINEN VAIKUTUS. Tässä sopimuksessa kuvataan tiettyjä laillisia oikeuksia. Asiakkaalla voi olla myös muita 
paikallisten lakien mukaisia oikeuksia. Tämä sopimus ei muuta paikallisten lakien mukaisia asiakkaan oikeuksia, jos 
paikallinen laki ei tätä salli. 

14. TAKUUN POISSULKEMINEN. Ohjelmiston käyttöoikeussopimus myönnetään sellaisenaan. Asiakas saa käyttää 
sitä omalla vastuullaan. Microsoft ei myönnä mitään nimenomaisesti ilmaistuja takuita, sitoumuksia tai 
ehtoja. Asiakkaalla voi olla paikallisen lain säädöksistä johtuen muita kuluttajan oikeuksia, joihin tämä 
sopimus ei voi vaikuttaa. Ellei sovellettavan lain säädöksistä muuta johdu, Microsoft sulkee pois oletetut 
takuut tavaran soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, sen sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen 
tai oikeuksien loukkaamattomuudesta. 

15. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS JA POISSULKEMINEN. Asiakkaan Microsoftilta ja sen toimittajilta 
saama vahingonkorvaus ei voi olla enemmän kuin 5,00 Yhdysvaltain dollaria. Asiakkaalla ei ole oikeuksia 
muihin vahingonkorvauksiin huolimatta siitä, ovatko kyseessä välilliset, erityiset, epäsuorat tai satunnaiset 
vahingot tai liikevoiton menettäminen. 

Tämä rajoitus koskee 

 . kaikkia seikkoja, jotka liittyvät ohjelmistoon, palveluihin tai sisältöön (mukaan lukien koodiin) kolmansien osapuolten 
Internet-sivustoissa tai kolmansien osapuolten ohjelmissa sekä 

a. väitteitä sopimusrikkomuksesta, takuu-, sitoumus- tai ehtorikkomuksesta, laiminlyönnistä tai muusta 
oikeudenvastaisesta teosta sovellettavan lain nimenomaisesti sallimassa määrin. 

http://www.microsoft.com/exporting


Rajoitus on voimassa myös tilanteissa, joissa Microsoft on tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää vahinkojen 
mahdollisuudesta. Edellä mainitun vahingonkorvausvastuun poissulkeminen ja rajoittaminen ei ole sallittua joissakin 
osavaltioissa, provinsseissa tai maissa, joten edellä mainittuja rajoituksia tai poissulkemisia ei ehkä voida soveltaa 
asiakkaaseen näissä osavaltioissa, provinsseissa tai maissa. 
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